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 چکیده

کاری  خویشبه عنوان  ،«داد»برقراری برای درک نظم مقدس کیهانی . از مسائل اصلی اندیشه سیاسی ایرانشهری است دادگری

 ای روش اندرزنامه ووزیر دانا  آفرینی نقشمستلزم  ،به شاهان نظم مقدس کیهانیتعلیم . امری ضروری بود ،اصلی شاه فرهمند

تنظیم روابط شاه چگونگی محور اصلی این آثار . دهد شکل میایران را  و آثار فرهنگ و هنر وجه مهمی از تاریخ اندیشه بود که

 ظرایف آثار بجای مانده از هنر و ادبیات ایراناز  بررسی و درک بسیاریبنابراین در جامعه بود.  «داد»و رعیت و برقراری 

 است.  نویسی توجه به سنت اندرزنامه مستلزم

نسخه  .ای با هدف هدایت سالطین تیموری به دادگری مورد توجه بود نیز نگارش و یا بازتولید آثار اندرزنامهدر دوران تیموریان 

های ایران است. در این نسخه  اندرزنامهترین  یکی از نفیس  مانده، خمسه نظامی که از کتابخانه دربار سلطان حسین بایقرا بجای

است. باتوجه به  نقش بستهبا موضوع بنای کاخ خورنق  یکی از آثار شاخص نگارگری ایرانالدین بهزاد،  با هنرمندی کمال

 ل است.قابل تام بررسی ضرورت عینیت یافتن دادگری در این نگاره، اهمیت خمسه نظامی و هنر نگارگری،

رعایا در حال بنای  عینیت یافتنها و  روابط شاه و رعیت در اندرزنامهورزی در دادموضوع با توجه به محوریت در این مطالعه، 

که روایت  شدطرح  سوالاین ، شناخت نسبت مفهوم دادگری با نگارة کاخ خورنق هدف، با در این نگاره کاخی برای شاه

در  ،الدین بهزاد چه نسبتی با ضرورت برپایی و تداوم دادگری خمسه نظامی از بنای کاخ خورنق و تصویرگری آن توسط کمال

اجتماعی هنر ایران -های سیاسی بررسی ضرورتاین مقاله نیز در ضرورت و اهمیت  دارد؟ زمان حکومت سلطان حسین بایقرا

ای است.  کتابخانه ها به صورت اسنادی و داده و روش گردآوریو تاریخی تحلیلی  -صیفیتو تحقیق روشدر این مطالعه است. 

                                                   

1
ی مبانی مفهوم تکرار و جایگاه آن در زیبایی شناسی  مطالعه »عنوان ارشد با  ینامه کارشناس انیمقاله مستخرج از پا نیا 

در رشته پژوهش  ،افشار شاورزک یدکتر مهد، با راهنمایی «ایران   )مطالعه موردی: نسخ مصور آثار سعدی در مکتب هرات(

 مدرس است. تیدانشگاه تربدانشکده هنر و معماری  ،هنر
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ای و آشکار کننده ضرورت توجه حاکم به  نگاره بنای کاخ خورنق، در زمره آثار اندرزنامهدهد که  بدست آمده نشان می نتایج

 است.  دادگریبرقراری و تداوم 

 نظامیخمسه ، گریداد، اندرزنامهالدین بهزاد،  واژگان کلیدی: نگارگری، کمال

 

 مقدمه

 «داد» ،ایرانشهریاندیشه سیاسی شناختی  م معرفتابه نظا است. بن اندیشه سیاسی ایرانشهرییکی از مسائل اصلی  دادگری

بوده  سیاسی یوضعیتکننده تبیین  اندیشه، دادگریاین در  گیرد. شمول بوده و کلیه شئون زندگی را دربر می مفهومی جهان

نظم  ردنبرقرارکبه عنوان  دادگریدر این اندیشه  شد. منطبق می نظم کیهانی انظم اجتماعی ببایست  که براساس آن می

این  اما تحقق. ترین مباحث آن بود بوده و تنظیم روابط شاه و رعیت از مهماصلی شاه فرهمند آرمانی  کاری خویش ،اجتماع

. باشد دادگرفرهمندی توسط شاه بوده تا با کسب  نظم مقدس کیهانیشناخت مندی از نژاد ایرانی و  بهرهمستلزم  کاری خویش

تنها از طریق تعلیم و تربیت شاه بوسیله وزیر دانا ممکن بود. همچنین برای ، بود شناخت که معرف سیاست قدسیکسب این 

ایشان روش  و همچنیندانا وزیر نقش  گرفت. از این رو نیز توسط وزیر دانا صورت میتداوم نظام سیاسی، تربیت جانشین شاه 

همچنین  .شود دیشه ایران را شامل میهای سیاسی در غالب حکایت بود، وجه مهمی از تاریخ ان ای حکمت که بیان اندرزنامه

بروزات مهمترین است. از این رو  بسیاری از آثار هنری و ادبی ایران  ةای، شکل دهند روش اندرزنامهزیباشناختی های  ضرورت

موثر فرهنگ جامعه ایرانی اندیشه و تداوم  درگرفته و این آثار را  ادبیات فارسی شکلهنرها و در اندیشه سیاسی ایرانشهری 

بجای مانده از آثار  ظرایف از بسیاری شناختبرای  ،دادگرینویسی و وجوه سیاسی  توجه به سنت اندرزنامه بنابراین. ساخت

  .ضروری استایران  اتو ادبی هنر

یک اصل ضروری برای حاکمان مورد توجه بوده و در به عنوان ، جامعهدر  دادگریدر دوران تیموریان موضوع تحقق و تداوم 

انتقال دانش ، با هدف ای بازتولید نسخی از متون مهم اندرزنامهاقتباس و یا همچنین  گرفته است. متون متعدد مورد تاکید قرار

های   اندرزنامهبه عنوان یکی از نیز خمسه نظامی بازتولید  بر این مبنااست.   و حکمت سیاسی در این دوران متداول بوده

Orنسخه . دوران مورد توجه بوددر این  ،ایرانادبیات از شاخص  از که  کتابخانه سلطنتی بریتانیا ةمحفوظ در گنجین 6810 

خمسه  نسخ ترین یکی از نفیسای از هنرهای ایران،  با آشکارگی مجموعه  ،بودکتابخانه دربار سلطان حسین بایقرا تولیدات 

با توجه الدین بهزاد است.  کمال و با هنرمندی خورنق بنای کاخ ای با موضوع نگارهدربردارنده همچنین این نسخه است.  نظامی

به عنوان  این نگاره در دادگری آشکارگیمختلف وجوه ای، بررسی  در سنت اندرزنامه نگارگریهنر و  به اهمیت خمسه نظامی

 .قابل تامل است، ایران هنر یکی از آثار شاخص
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و خمسه  ی محوری بودهموضوعدر روابط شاه و رعیت، « داد»های اندیشه سیاسی ایرانشهری برقراری  اندرزنامهاز آنجا که در 

ای در آثاری از نگارگری  شود، همچنین با توجه به آشکارگی سنت اندرزنامه ای محسوب می نظامی از آثار شاخص اندرزنامه

توان این اثر را در  ر نگاره کاخ خورنق، با توجه به محوریت دادگری میایران، تصویری از رعایا در حال بنای کاخی برای شاه د

ای مورد بررسی قرار داد. بنابراین در این مقاله، نگاره بنای کاخ خورنق، به عنوان اثری در زمره آثار  تداوم سنت اندرزنامه

 هدفبا گیرد. در نتیجه  بررسی قرار میضرورت توجه حاکم به برقراری و تداوم دادگری مورد  ةای و آشکار کنند اندرزنامه

که روایت خمسه نظامی از بنای کاخ خورنق و  گردیدطرح  سوالاین نسبت مفهوم دادگری و نگارة کاخ خورنق، شناخت 

در زمان حکومت سلطان حسین بایقرا  ،دادگری و تداوم ضرورت برپاییچه نسبتی با الدین بهزاد  تصویرگری آن توسط کمال

بررسی هنر ایران به عنوان موضوعی با وجوه متعدد است. از یکسو ضرورت بررسی در مقاله نیز این  و اهمیت ضرورت دارد؟

شناسی دارای اهمیت  زیبایی و اجتماعی-وجوه سیاسیو از طرف دیگر چگونگی نسبت یافتن هنر ایران اجتماعی -وجوه سیاسی

 باشد. می

 تحقیقروش 

ها به صورت  تحلیلی و تاریخی است. روش گردآوری داده -روش پژوهش از لحاظ هدف بنیادی و از نظر ماهیت، توصیفی

 . روش انتخاب نمونهشود تحلیل مینمونة موردی نگارة بنای کاخ خورنق در این مقاله بصورت ای است.  اسنادی و کتابخانه

  .شدانجام ها بصورت کیفی  هدفمند بوده و تحلیل داده

 در زمان حکومت ،خمسه نظامی نسخهاین نگاره از گیری  های سیاسی شکل ضرورتای،  ابتدا براساس اسناد و منابع کتابخانه

دوران حکومت سلطان حسین  شناسایی شده از های سیاسی ضرورت با توجه به. مورد بررسی قرار گرفت، سلطان حسین بایقرا

، براساس نظریه اندیشة سیاسی ایرانشهری، طرح شده توسط جواد طباطبایی نظامی خمسةای  های اندرزنامه و کیفیتبایقرا، 

مفهوم ای و  در نسبت با سنت اندرزنامه براساس اندیشة سیاسی ایرانشهری و نگارهاین تحلیل کیفی الف(، 1۹۱۱)طباطبایی، 

در خلق اثر توسط هنرمند،  سیاسی های تضروراز منظر تحلیل نگاره این  و تحلیل توصیفبراین اساس  شد. انجام گریداد

. با توجه به مورد توجه بودن مفهوم دادگری در این دوران، های سیاسی دوران مورد بررسی قرار گرفت ضرورت نسبت با

در نسبت با مفهوم دادگری مورد تحلیل و از بنای کاخ خورنق خمسة نظامی روایت الدین بهزاد و  های نگارة کمال ویژگی

 ار گرفت. بررسی قر

 تحقیق پیشینه

ماهنامه ، 1۹۳۱ ،«پردازی کاخ خورنق در نگاه نظامی و بهزاد زدایی و اسطوره اسطوره»ای با عنوان  مقالهدر نامور مطلق، بهمن 

پرداخته و این اثر را با رویکرد اسطوره شناسانه به دو روایت بهزاد و نظامی  75تا  6۳ ، صفحات36و  3۹شماره  ،کتاب ماه هنر
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-۱9، صفحات17شماره  بایز یهنرها ، نشریه1۹۳۱، «خورنق کاخ بهزاد»ای با عنوان  در مقاله .است متضاد از یکدیگر دانسته 

تری را کنکاش کرده و  کند و زوایای جدید کند که بهزاد از شعر نظامی عبور می این بحث را طرح می ، علی اصغر شیرازی۱7

، نیز در 1۹۱6، «الدین بهزاد المکاخ خورنق: شاهکار سنمار و شاهکار ک»با عنوان  ای الهدر مق کند. اهداف واالتری را بیان می

های نگارة  یی، از جمله ویژگیآقای و بهرنگ لیاسماعنیکو  ،انهیمعاصر خاورم یو شهرساز یدر معمار یداریپا یالملل نیکنگره ب

گرایانه  گناه و اقبال حق در برابر باطل و همچنین محتوای انسان های افراد بی مظلومیتبهزاد در برابر رواست نظامی تأکید بر 

« ساختن کاخ خورنق» لیو تحل هیخاک و کاخ تجز کارپی»ای با عنوان  در مقاله هوس جواد مدرسیهمچنین شود.  قلمداد می

 دانسته وکاخ بهزاد را بر خالف کاخ نظامی ، 3۹-7۳ ، صفحات1۳ ، شمارةآستان هنر فصلنامة ،1۹۱7، «بهزاد نیاثر کمال الد

کنند و برای  کند که کاخ بهزاد همچون کاخ نظامی آراسته نیست و روایت آدمیانی است که در ماده تصرف می تاکید می

واکاوی رمزگان نگاره ساختن کاخ » ای با عنوان در مقالهسازند.  اما در حقیقت بنای مرگ خود را می آورند،  زیستن آن را بر می

، علوم و اسناد در فرهنگ، یاسالم یرانیهنر ا یجلوه ها یمل شیهما، 1۹۱5 ،«الدین بهزاد با رویکرد آیکونولوژی خورنق کمال

آن ای رفت و برگشتی با روایت نظامی، یا در مواردی متضاد با  معنای روایت بهزاد در رابطهمیالد شهانواز و فتانه محمودی، 

 .دانسته شده است

با توجه به بررسی پیشینه پژوهش این نتیجه حاصل شد که در مطالعات ذکر شده، وجه سیاسی آثار ادبی و هنری ایران در 

 اثرتاکید به تقابل و یا ضدیت دو در نتیجه و نگرفته  تادبی خمسه نظامی و نگاره کاخ خورنق صور اثردو  نسبت ةمطالع

در دوره »د در حالی است که با توجه به طرح نظریة اندیشة سیاسی ایرانشهری توسط جواد طباطبایی آنچه اشاره ش است. بوده

آن پیوندی  ةای درباره کشورداری به معنای بسیار گسترد باستانی ایران، تأمل در امور سیاسی و فرمانروایی با هر اندیشه

شده است. به  توصیف کرد، فهمیده می« سیاسی»توان آن را  ای فراگیر، که می یافته و این امور در درون اندیشه ناگسستنی می

از  -بوده و هر اندیشه ای  دیگر سخن، در دوره باستان و نیز در عصر زرین فرهنگ ایران، اندیشه فراگیر، اندیشه سیاسی می

الجرم، با  -های مربوط به شکار و ...  آداب نشست و برخاست رعیت و بزرگان، شطرنج باختن و آیینخنیاگری و معماری تا 

و با  نظریة طرح شدهبه  ( بنابراین بنا۳6ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « یافته است. تکیه بر آن اندیشه فراگیر و در درون آن سامان می

هنر و  بسیاری از آثار در اجتماعی ایران و-در عرصة سیاسی ریهای اندیشة سیاسی ایرانشه توجه به تداوم مفاهیم و روش

. بررسی کردایرانشهری اندیشه سیاسی  ی ازبروزاتبه عنوان  توان این آثار را می، ای   به ویژه در بستر سنت اندرزنامه ؛ادبیات ایران

ایرانشهری مورد سیاسی با مفاهیم اندیشة در نسبت  نگارة کاخ خورنق را نیزتوان  می از این منظر  رسد به نظر می در نتیجه

 قرار داد.  تحلیل

های  برای مشخص کردن مجموعه اندیشهجواد طباطبایی اندیشه سیاسی ایرانشهری، دربردارندة مفاهیمی است که توسط 

گسترش  بسط و نیز و توسط دیگر پژوهشگران طرح شدهایرانیان باستان در باب سیاست، حکومت و ملکداری؛ مورد استفاده 
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ای و تاریخی ایران باستان از عصر پیشا زرتشت  در طی دوران اسطوره ایرانشهری سیاسی ةاندیش نظریه، اینبنا به است.  یافته

های حکومت هخامنشیان و به ویژه ساسانیان نمود عملی یافته است. این اندیشه  تا دوره دین زرتشتی نضج یافته و در دوره

آورد. در دوران اسالمی با وجود این که با حمله اعراب و  یت حکومت پادشاهی در ایران فراهم میهایی نظری برای مشروع پایه

حضور دین مبین اسالم نظام شهریاری ایرانی از هم پاشید، اما به این دلیل که عقالنیت آن هنوز اعتبار خود را در جامعه حفظ 

در جامعه ایرانی بازآرایی شد. بنابراین در دوران اسالمی یکی از  های زمانه، مجدداً کرده بود، با تحوالتی متناسب با ضرورت

 اجتماعی پادشاهی ایرانی بود.-این اندیشه، ضرورت بازآرایی سامان سیاسی احیایدالیل مهم 

راد و  ، تحقیقات محمد رضاییاندیشة سیاسی ایرانشهریدر خصوص توسعة نظریة جواد طباطبایی، و همچنین تحلیل مفاهیم 

های اندیشه سیاسی  ، پنج مفهوم را از بنیانخرد مزداییدر کتاب  (1۹5۳) محمد رضایی راداست.  قابل توجهوندی  تقی رستم

. 7. شهریاری آرمانی و 6. آرمانشهر، ۹.  نظم مقدس کیهانی )اشه(، ۱. نبرد کیهانی خیر و شر، 1گیرد:  ایرانشهری در نظر می

ه سه گانه طبقات اجتماعی. او دو بنیان نخست را به عنوان وجه جهان بینی این اندیشه و سه بنیان بعدی را تعینات این مراتب

. نظام 1وندی چارچوب اندیشه ایرانشهری را به سه بخش  کند. همچنین تقی رستم اندیشه در ایران پیش از اسالم معرفی می

فرما بر جهان  حکومت شاه آرمانی(، هستی شناسی )نظام اخالقی حکمفکری شامل خداشناسی )سرشت قدسی سیاست و 

. کارگزاران ۱هستی: قانون و نظم کیهانی اشه( و انسان شناسی )ارتباط و وظیفه انسان در برابر خدا، نظم اجتماعی و سیاسی(؛ 

کند.  آرمانشهر( تقسیم می . آوردگاه )سرزمین مقدس ایرانشهر و۹شامل شاه و دستگاه سیاسی و موبد و دستگاه دینی و 

نویسی ایرانشهری، به عنوان روش تعلیم و تربیت سیاسی و   اندرزنامه در این مطالعات سنت همچنین (.1۹۳۳وندی،  )رستم

 است. تداوم مفاهیم این اندیشه مورد توجه بوده

با مورد توجه قراردادن  (،ب1۹۱۱در چارچوب نظریة اندیشة سیاسی ایرانشهری)طباطبایی، در این مطالعه بنابراین 

الدین بهزاد  گیری نسخه سلطنتی خمسه نظامی، به مطالعه روایت خمسه نظامی و نگاره کمال های سیاسی دوران شکل ضرورت

 تحلیلمحور ضمن توجه به مجموعة مفاهیم اندیشة سیاسی ایرانشهری، در این پژوهش شود.  پرداخته می از بنای کاخ خورنق

 است. ای   اندرزنامهسنت  و دادگری مفهوم این نگاره با ررسی نسبتب، ة کاخ خورنقنگار

 سیاسی ایرانشهری ةدر اندیش دادگری

مفاهیم و ساختار اندیشه براساس شیوة ملکداری ایرانیان باستان  سیاسی ایرانشهری، اندیشهنظریة در همانطور که اشاره شد، 

مفاهیمی همچون دادگری، گیرد.  طرح شده و برای تحلیل زندگی اجتماعی ایرانیان توسط جواد طباطبایی مورد بحث قرار می

. همچنین نهاد دهد می های این نظریه را شکل بنیان ،شهر آرمان و نظم مقدس کیهانینبرد خیر و شر، شاه فرهمند آرمانی، 

گیرد.  گیری از منابع این اندیشه، به عنوان عامل تداوم و بازآرایی این اندیشه در دورة اسالمی مورد بحث قرار می وزارت با بهره
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از جمله منابع مهم تداوم اندیشة سیاسی ایرانشهری در دورة اسالمی، ترجمة متون ساسانی توسط دبیران و وزیرانی چون ابن 

. اما از طرف توان مد نظر قرار داد را می فارسی، گسترش این متون در ادبیات عرب و همچنین آثار ادب ابن قتیبه، و یا مقفع

از جمله مهمترین بروزات  ،شد توسط وزیران نگاشته می با هدف تنظیم روابط دادگرانة شاه و رعیت، هایی که نامه سیاست دیگر

، این نظریهمورد بحث در  منابع مهمیکی از  . در نتیجهشود دانسته میموثر ای  درزنامهسنت اندر گسترش این اندیشه بوده و 

الملک  توسط خواجه نظام های این اندیشه، و روشساختار  ،مفاهیمچگونگی بازآرایی تبیین  الملک و نامة خواجه نظام سیاست

 (۱۹-1۳الف: 1۹۱۱)طباطبایی، سلجوقیان است. در دورة 

هنر  اندرزنامه نویسی مبتنی بر ضرورت تربیت بی توجه است که بنا به نظریة جواد طباطبایی، سنت از طرف دیگر قابل

های  ضرورتد. شودر جهت دادگری هدایت  ،شهریاران شکل گرفته تا ایشان را متوجه مخاطرات ملکداری ساخته و دربار ایشان

ترین  اندیشة سیاسی یکی از بنیادی» ر نظریة طباطبایید گذارد که ای بر ادبیات و هنر ایران اثر می این سنت به گونه

ها  های تاریخ هزارسالة ادب فارسی به فهم ساحت سیاسی آن نوشته قلمروهای تاریخ ادبی ایران است و فهم بسیاری از نوشته

ضمن توجه به  بنا به اندیشة سیاسی ایرانشهری، ،توان نتیجه گرفت از این رو می (۱۱ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « وابسته است.

دارد. از این ای  ویژهنویسی در تحلیل ادبیات و هنر ایران ضرورت  مفهوم دادگری و روش اندرزنامهساختار مفهومی این اندیشه، 

نامة خواجه نظام الملک به عنوان یکی از منابع اصلی مفاهیم و ساختار اندیشة سیاسی ایرانشهری،  رو ضمن استناد به سیاست

در این مقاله نگارة کاخ خورنق که تصویرگر  د. بر این مبنا،شو ای محسوب می اندرزنامه سنت تران از بروزاادبیات و هنر ای

در نسبت با مفهوم دادگری و در بستر  به عنوان برزوات اندیشة سیاسی ایرانشهری، بخشی از روایت بهرام گور اثر نظامی است

 گیرد. ای مورد تحلیل قرار می اندرزنامه سنت

به عبارت دیگر در  .بودنظم اجتماعی با نظم مقدس کیهانی  منطبق ساختنندیشه سیاسی ایرانشهری دادگری وضعیتی از در ا

 «دادورزی به معنای برقرار کردن قانون است»( و 7۱: 1۹۳۳وندی،  رستماندیشه نظم مقدس کیهانی به عنوان قانون الهی )این 

شد تا  کاری اصلی شاه فرهمند آرمانی طرح می دادگری به عنوان خویششهر،  با الگو قرار دادن آرمان(. 1۱۱: 1۹5۳راد،  )رضایی

این تحقق  ةالزماز آنجاکه اجرای قانون مستلزم درک قانون است، ( 165: 1۹۳۳وندی،  آبادانی ایرانشهر محقق شود. )رستم

امکان کسب شاه  بر این اساس .ساخت می« اشون»ا بود که شاه ر درک و پایبندی به نظم مقدس کیهانی ،کاری خویش

تذکاری از الگوی اعالی  نیز کنش اوباید منش و  می» بود، از این رو می بر زمین پروردگاردر حکم سایه  و داشتهی فرهمند

تنها  مقدس،مبنای سیاست  به عنوان ایرانشهری دادگری سیاسی در اندیشه( در نتیجه ۱۱۱: 1۹5۳راد،  )رضایی «.خود باشد

 .شد می قابل درکاشه  نسبت با مفهومدر 
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 الهی و آفرینش. بودو رفتاری اهریمنی « شر»ها امری برآمده از  در اساطیر ایرانی، دگرگونی و برهم خوردن نظم و انداره پدیده

بر این ( ۱۱: 1۹۱1 . )هینلز،شد عاری از هرگونه دگرگونی شناخته می بوده و نهایت آرامش و تداوممبتنی بر جهان مینوی 

در ( 1۱9: 1۹57. )رجایی، ختسا میو کل هستی را یک کلیت نظام یافته  داده شکل را ادراک حیات و هوش عالم ،«اشه»مبنا 

ساخت. انسان پس از درک اشه به عنوان نظم کیهانی  اشه نظم و ناموس ازلی عالم هستی بود که جهان را بسامان می»نتیجه 

 بنابراین( 1۱: 1۹5۳راد،  )رضایی« نظامی اخالقی، برای قرارگرفتن در مداری ایزدی، ناچار به رعایت آن بود.عالم هستی و نیز 

را به « تکرار»گرفته و  شکلامر قدسی در بنیان قدسی اندیشه ایرانشهری، مفهوم نظم کیهانی یا اشه، برآمده از تکرار و تداوم 

از این منظر تکرار به عنوان یک اصل بنیادین، الزمه  کند. مطرح می ایران عنوان یک اصل معرفت شناختی در نظام دانایی

 دادگری و تحقق سیاست قدسی بود.

در اندیشه ایرانشهری » است، )اشه( به معنای اجرای قانون الهی کاری اصلی شاه فرهمند، به عنوان خویش از آنجا که دادگری

( 13۹: الف1۹۱۱)طباطبایی، « آید اهلل به شمار می ظلّ پادشاه خلیفه خدا یا ،دینیاری از پادشاهی جدا نیست و به تعبیر دیگر

بر این ( ۱۱۱: 1۹5۳راد،  )رضایی.« به تعبیر دیگر کردار او در تمشیت کشور، تذکاری از آفرینش و تمشیت عالم هستی است»

های  شهر را با کیفیتایران باشد تا اشهاستمرار  در بوده ودادگری الهی  تکرار ،با دادگری شاهبایست  نظم اجتماعی می مبنا

بر این مبنا شکل آرمانی و الگوی . شودو رهایی از دگرگونی و پریشانی اهریمنی در جامعه فراهم شهر بسامان کرده  آرمان

نظم ری گی شکلبا هدف شاه و  در شکل دادگری بود، ءکه الزمة تداوم زندگی و بقا امور منظم درک ایرانی از تکرارمقدس 

در تاریخ ایران، با تکرار برمبنای اصل تکرار طرح شده و مفهوم آرمانشهر بنابراین بروز . شد می درک شهر آرماناجتماعی در 

دژ و  انگاره بهشت نخستین و عصر زرین بر زمین، در شکل سرزمین مقدس ایرانویج، شهرهایی مینوی چون ورجمکرد و یاکنگ

 (135:همان. )یابد بروز میای ایزدی  هایی با داشتن جلوه همچنین کاخ

کاری  تنیده بود، انجام خویش  درهم ت مقدسسیاس کارگزاروان شاه به عن دادگریشهر، با تداوم  آرماندر  تداوم اشهاز آنجا که 

به عبارت دیگر تداوم جایگاه شاهی، در راستای تداوم دادگری یک ضرورت بود. برای تربیت فرد جانشین  همچنینشاهانه و 

در  شد. چرا که برپا می کاری افراد جامعه تنها با برجا بودن مشاغل کارگزاران اصلی اندیشه سیاسی ایرانشهری، مشاغل و خویش

بر مبنای تکرار منظم وظیفه الهی افراد بود.  افراد کاری خویش برجا نمودنسطح اجتماعی مهمترین ضرورت عملی دادگری، 

برمبنای فعل شاهانه معنی یافته و  ،با تکرار و تداوم اجتماعی ( در نتیجه در اندیشه سیاسی ایرانشهری، نظم1۱3همان:)

ترین روش  مهمبراساس فهم آرمانشهر،  کرد. گسترده میشهر  با هدف برپایی آرمانهای جامعه  می الیهدادگری را در تما

 گیری از علم القاب بود.  بهره  و تحقق اصل تکرار در اجتماع کارگزاران ایرانشهری برای دادگری

 و دادگری علم القابنسبت 
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سیاست قدسی را  ،به عنوان قانونی الهیالقاب  داد. می شکلقانونی برآمده از اشه را برای دادگری در جامعه ایرانی  ،علم القاب

خواجه نظام الملک در فصل چهل و یکم   یابد. ای مقدس، براساس نظمی مقدس تحقق ساخت تا جامعه در جامعه منتشر می

کند و در این باره  داری مشخص می مملکت (قانون الهی)به عنوان ناموس  ، القاب را«در معنی القاب»نامه با عنوان  سیاست

داشتن القاب و مراتب و اندازه هر کس است. چون لقب مرد بازاری و دهقان یکی  از ناموسهای مملکت یکی نگه»نویسد:  می

یز نماند و این در مملکت روا باشد، هیچ فرقی نبود و محل معروف و مجهول یکی باشد و چون لقب عالم و جاهل یکی باشد تم

 (. 159:1۹66الملک، )نظام« نباشد

گرفتن نیکو از  بر کاردانی و کارایی کارگزاران دولتی و چگونگی بخشیدن القاب نشان دهندة بهره الملک[ ]نظام تأکید خواجه»

ت، نقش، مرتبه اجتماعی و با بکارگیری علم القاب، ذهنی(. 7۳ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « عمال دولتی و حفظ مراتب آنان است

ای در انطباق با نظم و  در نتیجه الزم بود هر پدیدهشد.  ها، در نظام اجتماعی بر اساس قانون الهی مشخص می روابط پدیده

در صورت متناسب تنها مراتب قدسی شناسایی شده و با تخصیص لقبی متناسب، معنا و استعداد حقیقی آن آشکار گردد. 

شده در شد، قانون الهی اجرا شده و دادگری و راستی محقق  معنای حقیقی که بوسیله لقب آشکار می بودن صورت ظاهر با

داد چه بود »است:  گونه طرح کرده در دفتر ششم مثنوی موالنا این مفهوم را این. یافت غیر این صورت دروغ و آزمندی بروز می

بنابراین دادگری در اندیشه سیاسی ایرانشهری (. ۱۱۱:1۹5۳مولوی، «)وضع اندر موضعش/ظلم چه بود وضع در ناموقعش

های نظم اجتماعی موجود بوده که بواسطه علم القاب به یکدیگر  مستلزم توجه به درک نظم کیهانی پیشین و همچنین ضرورت

 شد.  مرتبط گشته و در جامعه آشکار می

 به عبارت دیگر. شد مشخص میاو  کاری خویش شد و تخصیص داده می به هر شخص یلقب دادگر،شاه در این روش از جانب 

ای مشغول  توانست به حرفه هر یک از افراد مقامی ثابت داشت و کسی نمی»معادل این بود که در اندیشه ایرانشهری  دادگری

 دگریدادر نتیجه در اندیشه ایرانشهری (. ۱۹9: 1۹۳6)کریستین سن، « شود، مگر آنچه از جانب خدا برای آن آفریده شده بود

گیری و تداوم نظم  شکل برایرا  «تکرار»بواسطه نظم القاب،  تعریف شده و در نظم مقدس کیهانی «تکرار»بر مبنای اصل 

 ای از بهشت آغازین برپا شود.  شهر، به عنوان آیینه تا آرمان کرد می آشکاردر تمامی شئون  دادگریو اجتماعی 

تنها در صورت برقراری کارگزاران جامعه، مستلزم تداوم در شاهی بود. چرا که  همانطور که اشاره شد، تحقق تکرار و تداوم در

. اما بودممکن آرمانی جامعه راستای تحقق در  دادگریتکرار و تداوم و در نتیجه  ،القابنظام با بکارگیری  و اندیشه سیاسی

بود. در نتیجه  تو امور جاری سیاس سیاسی، اندیشه علم به القاباشون گشتن شاه، بیش از آن برقراری نظم القاب مستلزم 

آموزش شهریاران و کسب دانش سیاسی توسط ایشان یکی از موضوعات ضروری تاریخ ایران بود تا بتوانند با علم به نظم 

سنت با برقرار ساختن  وزراو نظم اجتماعی را تحقق بخشند. آنچه جای توجه دارد این است که  دادگر بوده ،مقدس
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در بر مبنای اصل تکرار، اندیشه سیاسی ایرانشهری نظام تعلیم و تربیت شاهان و مفاهیم گیری  شکل مبنای ،یسینو اندرزنامه

 .بودندتاریخ ایران 

 و نسبت آن با هنر نویسی سنت اندرزنامه

اندرز نقش آفرینی وزیر دانا و بکارگیری سنت بر اساس  شاهان و جانشینان ایشان بنیان تعلیم و تربیتهمانطور که اشاره شد 

نویسی و دادن  گیری از سنت اندرزنامه وزیر با تعلیم شاهزادگان و همچنین بهره اوضاع روزگار بود. ، در تناسب باسیاسی

اشناختی های زیب مندی از کیفیت ها و پیچیدگی اندرز دادن به شاهان، بهره بنا به ضرورتداد.  ، ایشان را آموزش می مشورت

 ها نامهاندرزاین از هدف ساخته است.  ای بدل ادبیات و هنر ایران، آثار این عرصه را به یکی از بروزات اصلی سنت اندرزنامه

آداب و اصول حکمرانی و همچنین هشدار دادن به شاه به  آموزشاز طریق و تنظیم روابط او با رعیت تنظیم رفتار پادشاه 

  .ده استبو بدح حکمرانی المنظور اص

سامانی اجتماع را نتیجه  های محوری بود که بی داد در روابط شاه و رعیت یکی از چالش بد شاهان، بروز بی ملکداریدرنتیجة 

چه در متون مذهبی و چه در روایات پهلوی و  .شهریاران یکسر شاهان آرمانی نیستند»داد. بنابراین قابل توجه است که  می

فرّه کسب نژاد و  ضمن اهمیتنتیجه در  (،31: 1۹۳۳وندی،  )رستم« شوند میچار انحراف و خطا برخی از این شاهان د ،ملی

نیز آموزش خصائلی را  با کسبباید فرهمند، به شاه  یک شخصبرای تبدیل ، و مشروعیت او در شاه با تکرار صفات الهی ایزدی

گیری شاه فرهمند آرمانی و همچنین تداوم آن،  هدف شکل بنابراین آموزش و هدایت شاهان توسط وزیر دانا، با .اورد بدست می

 .باشد دادگر شاه امری ضروری بود تا روابط شاه و رعیت بسامان گشته و

 

 

 

 اداره نحوه و کشور امور دبیرتکه  آن اصلی موضوع و ملکداری و حکومت آداب مفهوم گیری ای شکلبر یالزام ها آموزش این

 سنت اساس بر سیاسیهای  آموزه این بود. بنیان ایرانشهری سیاسی اندیشة در قدسی مفهومی های مولفه اساس بر مملکت

 مهم وجوه از یکی اندرزگویی سنت در نتیجه، .شد طرح می استوار روزگار اوضاع براساس و سیاسی اندرزگیری و اندرزدهی

 اصالحبرای  هشدارطرح  همچنین و پادشاه رفتار تنظیمآموزش و  از این اندرزها هدف .بود ایرانشهری سیاسی اندیشهتداوم 

 یاد اندرزنامه عمومی عنوان با ها نوشته این از .داشت پی در را اندرزنویسی سنت ،اندرزگویی سنتتداوم  بود. او بد حکمرانی

 و اخالق ،دین بزرگان وصایای ، سرگذشت ونصایح ،ها نقل قول دستورها، پندها، اندرزها، شامل ها اندرزنامهمتن  .شود می
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است.  سیاست و اجتماعی و فردی روزانه زندگی اخالق، دین، در درست کردار با رابطه در نکاتی ها نامه. اندرزاست سیاست

 اندیشه فکری نظام مبنای بر. است به شاه به سیاسی ، اندرزنویسی اندرزنامهنوع  تاثیرگذارترین و ترین گسترده پابرجاترین،

 سیاسی رفتار ایجادرا در جهت  شخصیتی و اخالقی دینی، کسب اندیشه و رفتار برمبنای اصول ها اندرزنامه این، ایرانشهری

آثار برآمده از این سنت مهم سیاسی بروزات متعددی در فرهنگ و هنر ایران داشته و به داشتند.  نظر دربرای پادشاه  مناسب

 ها، کارنامگ ها، نامگ تاج ها، نامگ خوتای ها، نامگ آیین ها، نامگاندرز هخامنشی، های کتیبهاشکال مختلف ثبت شده است. 

 اسالمی دوره در ها نامه سیاست و ساسانی عهد از توقیعات تاجگذاری، های خطبه شاهان، عهود شاهان، سیاسی های نامه

 آیند. می شمار به پادشاه به سیاسی نویسی اندرزنامه سنت های شکل ترین مهم

 

 

سپردن بهرام پسر یزدگرد را برای . نگاره 1تصویر

تربیت به منذر، امیر عرب، شاهنامه بایسنقری، 

 (1۹5۱:195گنجینة کاخ گلستان. )سمسار: 

در با زیبایی و هنر نویسی  سنت اندرزنامهپیوند ، مایه خشم و دل آزردگی شاه باشدتوانست  میانتقاد مستقیم اندرز و از آنجا که 

بیشتر از روش غیر مستقیم و بیان  برای القای مطالب خویش به پادشاهان ها اندرزنامه. ضروری بودیک امر نظام سیاسی ایران 

شاه به  های ادبی در اندرزنامه (.۱75 :1۹۳5یوسفی راد،)کردند گویی و تمثیل استفاده می مقصد در قالب حکایات تاریخی، قصه

های  بر اساس مولفه تعلیم آداب حکومت و ملکداریهایی در راستای  روایتها  در این اندرزنامه بود. غیر مستقیممخاطب  عنوان
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توان به اندرزنامة  میاز دوران اسالمی، بجای مانده  های اندرزنامهترین  از قدیمی .شد طرح می مفهومی قدسی اندیشه ایرانشهری

ای   براساس سنت اندرزنامه نیز ری ایرانهای ادبی، بسیاری از آثار نگارگ در پیوند با اندرزنامهبن وشمگیر اشاره کرد.  قابوس

 نکات گنجاندن یعنی ای اندرزنامه متون شیوه از نگارگری روش، لحاظ اند. از و بر بستر هنر کتاب آرایی بروز یافته  مصور شده

بصری و  گیری از تمهیدات ها بهره کرد. هدف از این نگاره می استفاده محتوا بیان برای زیباشناختی امر یک دل در سیاسی

 ( 1۹۳۱ افشار،کشاورز زیبایی شناختی برای ایجاد مجرایی جهت تعلیم بی هنر شهریاران بود.)

ای برای سامان دادن به احوال  هنرمندانه های هها و استعار تمثیل با ای آثار اندرزنامه ،دادگریضرورت بنابراین با توجه به بروز 

نویسان برای حل مسائل جاری و موجود  به عبارت دیگر اندرزنامه .همراه بوده است شهر آرمانو تحقق تکرار و تداوم در روزگار 

تا بتوانند تحقق وضعیت  جستند های زیبایی شناختی مدد می پیشین و کیفیتهای  روایتة بجای مانده از از اندیش ،جامعه

در سی شاهانه و واقعیت موجود، در آثار هنری تنیدگی آرمان قد . در نتیجه درهمشرایط موجود تکرار نمایند اصالحآرمانی را با 

 تکرار، با زیبایی اجتماعی نظم گیری اصل تکرار برای شکل برقراری ضرورت. به عبارت دیگر یافت میعینیت پیوند با اصل تکرار 

ر تاریخ ایران به بروز وسیعی را د با هدف تکرار وضعیت آرمانی، متناسب گشته و ای   و تعادل در آثار ادبی و هنری اندرزنامه

 است. همراه داشته
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الدین بهزاد،  دار، اثر بهزاد کمال . نگاره شاهی دارا و رمه۱تصویر 

، مأخذ: دارالکتب قاهره، مصر نسخه بوستان سعدی،

(Balfrej,2019:35) 

آثاری چون در  توان مد نظر قرار داد. ای را می بروزات متعددی از سنت اندرزنامه دوران تیموریان بنابه آنچه اشاره شد در

در دوران حکومت سلطان حسین  .ان بودنگارگر ات مورد توجهموضوعاز دربار و آداب احوال  (1)تصویر  شاهنامة بایسنقری

نخبگان  با مصاحبتبهزاد هزاد قابل توجه است. الدین ب ای و خصوصا بروز آن در نگارگری کمال بایقرا نیز بروز آثار اندرزنامه

هرات، همچون امیرعلیشیر نوایی، جامی، کاشفی، میرخواند، یاری، سلطانعلی مشهدی بود، هنرمندی صاحب اندیشه و حساس 

اعتبار  امیرعیلیشیر نوایی، به عنوان یک عنصر سیاسی دربار سلطان حسین، از»از این میان افرادی چون  به احوال روزگار بود.

اش  در نتیجه، بهزاد که بنیان فعالیت هنری( 53: 1۹۳6)اسکندری، « باالیی برخوردار بود، تاحدی که بر کلیه امور مسلط شد

از مناسبات سیاسی و اجتماعی این دوره آگاه بود. در  ،شان صورت گرفته بوددر دربار، با حضور در این محافل و حمایت ای

فاصله برای  هایی تالش توانست بهزاد را به خود معطوف کند. حوادث متعددی در حال بروز بود که می دربار سلطان حسین،

های امیران و  و یا دخالت به فرمانروایی استرآباد انتصاب نگهداشتن او از دربار بادور امیرعلیشیر و انداختن میان سلطان و

ای پا به عرصه هنرنمایی  در دوره]بهزاد[ » به عبارت دیگر دور نبوده است.از نظرگاه بهزاد  های دربار، از حوادثی است که خاتون

« گذراند و فکر تجزیه طلبی و اختالفات در خراسان بزرگ و سایر بالد فراوان بود ای طوفانی را می گذاشت که تاریخ ایران دوره

به نظر ه است. بروز یافت نیز بهزاددر آثار سی بروزات احوال سیااین دوران،  های ضرورتبنا به الجرم، ( ۹6۱: 1۹۳5)شیرازی، 

 بود. احوال مملکتداری و  آداب حکومتبه  ،توجه دادن سلطان حسین بایقراامکان  ،در درباربهزاد حضور ج ایرسد یکی از نت می

ای،  نت اندرزنامهاین رو در امتداد ساز  ساخته است. می مخاطب آثارشکه از حامیان او بود، سلطان را بهزاد با هنر نگارگری 

و داری  ای به آداب حکومت توجه ویژه شود های تاریخ هنر ایران را شامل می ترین نگاره ای از درخشان که مجموعه آثار بهزاد

از ( ۱)تصویر دار  دارا و رمه یهایی چون پادشاه نگاره توان به دهد. در این خصوص می را نشان میاجتماعی -شرایط سیاسی

 ( از نسخة خمسة نظامی اشاره کرد. ۹)تصویر  پیرزن و سلطان سنجریا و  سعدیبوستان نسخة 

 

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي

 مت

ى نگره
 نشريه علم



 

الدین بهزاد،  . پیرزن و سلطان سنجر اثر کمال۹تصویر 

 Add MS) خمسه نظامی، کتابخانه سلطنتی بریتانیا،

 www.bl.ukمآخذ:  ،(25900

 در زمان سلطان حسین بایقرا دادگری

اموی و   گیری خالفت با گسترش اسالم به مرزهای ایران، نظام شهریاری و نهاد وزارت فرو ریخت. اما در زمان کوتاهی با شکل

داری، دبیران و وزیران ایرانی با تکیه بر دانش دیوانی، مجددا در عرصه سیاسی حضور یافتند.  های ملک عباسی، بنا به ضرورت

و البته تاثیرات ایشان، ترجمه متون و بازیابی اندیشه ایرانشهری توسط افرادی چون ابن مقفع   در این دوران یکی از مهمترین

بود. با روی کار آمدن سلجوقیان، و لزوم تربیت سیاسی فرزندان سالطین سلجوقی، تاثیرگذاری هر چند محدود، در دربار خلفا 

های سیاسی ایرانشهری، ملکشاه را از  مندی از سنت هرهالملک با ب تحولی اساسی در نهاد وزارت صورت گرفت. خواجه نظام

این در ( 75: ب1۹۱۱)طباطبایی، رقم زد.  با اقتداربه مقام سلطنت، جایگاه وزارت را  با رساندن ملکشاهکودکی تربیت نمود و 

ر دتا جایگاه مقت رداندیشه سیاسی ایرانشهری و نظام القاب ک ی، خواجه نظام الملک اقدام به بازآرایدادگری زمان با هدف

  .د نمایدیدر نظام سیاسی ایران تجدرا  شاهنشاه

اما با شده رو به افول گذاشت.  حاصلسامان  و گیری اقتدار سیاسی در نهاد وزارت های شکل پس از قتل خواجه و محدودیت

جانشیانان  زمان درگشت.  مبدل داد ای از بی چرخهبه و  گسست بود، سیاسی به جای ماندهنظام هر آنچه از سامان  یورش مغول

با فراز و افراد مجددا  کاری خویشو  دادگری، ، ادبیان و دانایان ایرانیتیموریان و تحت تاثیر تدابیر و اندرزهای وزرا بویژه ،هالکو
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بدیهی است پادشاه در رأس هرم قدرت قرار دارد و »از آنجا که در اندیشة سیاسی ایرانشهری  مورد توجه قرارگرفت.فرودهایی 

او صرف ناظری بر تحقق عدل  ،نیکه هم او باید بر تحقق نظام عدل، در معنای وجودی آن، نظارت داشته باشد. افزون بر ا

مواجهه با  ( در نتیجه در1۱۳الف: 1۹۱۱)طباطبایی، « نیست، بلکه به نوعی خاستگاه عدل و یگانه امکان تحقق آن نیز هست

این دوران مهمترین محور اقدامات وزرا و دبیران،  های دادگری در اندیشة ایرانشهری، در بیگانگی حاکمان تیموری با روش

باتوجه به شرایط سیاسی امکان  همچنان امابود.  و برقراری نظم هدایت شخص حاکم و تربیت او در راستای دادگری

های استفاده  ممکن نبود. از این رو ضرورت الملک دیگر گیری نهاد وزارت در رتبه و جایگاهی قابل مقایسه با خواجه نظام شکل

در نتیجه  گشت. ای توسط وزیران و دبیران ایرانی در مواجهه با سالطین افزون شناختی سنت اندرزنامه های زیبایی از کیفیت

را  آنو همچنین مفاهیم مرتبط با  دادگریموضوع بروز وسیعی از بویژه حکومت سلطان حسین بایقرا،  ،آثار دوران تیموریان

های سلطانی، اخالق محسنی به مباحثی  نامه همچون فتوتنیز مهمی می یتعل ، آثاردر کنار آثار هنری در این دوران .دارد

نشان  دادگریبرقراری نظم و  های تضروربه   توجهی ویژه و  پرداخته ای حرفه کار، اخالق های اجتماعی، تقسیم همچون نقش

 اند.  داده

برای  .شود میجامعه مطرح امور سامان دادن به سیاسی برای حاکمان به عنوان یک اصل  دادگریدر دوران تیموریان از این رو 

رایش و آو داد همت بـر  عدلبـه : »شاهرخ به امیرزاده بایقرا توصیه کرده بودقمری  هجری  817در سال  نمونه، شاهرخ

 و سیاست گریدادنسبت به تفصیل به نیز حسین کاشفی مال( 200: 1383سمرقندی،«)سایش جهانیان مصروف داردآ

 1۹۱1)کاشفی، « گیرد به وی هر مظلومی پادشاه عادل، سایه لطف حق است در زمین، که پناه می»کند: و تاکید می پردازد می

بخاص و  عدلقائده »کند:  (. همچنین در اخالق محسنی با تاکید بر سرلوحه بودن دادگری در نسبت با کلیه امور تاکید می۱7:

عام و خُرد و بزرگ واصل گردد و مناحج ارباب دین و دولت و مصالح اصحاب ملک و ملت به برکت آن قائم و منتظم شود و 

  سنت اندرزنامه بستررا در  گریدادهای خود در باب  آموزهدر تداوم آن و  (۱۹: همان« )از حد حساب افزون است. عدلثواب 

الملک[، در  خواجه ]نظام»بنا به اندیشة سیاسی ایرانشهری قابل توجه است که  (1۹۱6 ه،ینشاط کی)تاج. کند نویسی طرح می

داند و بر آن است که پایداری ملک به رعایت عدالت وابسته  قلمرو اندیشة سیاسی، رعایت عدالت را مقدم بر اجرای شرع می

های شاهی  چنان باالتر از دیگر ضرورترا  دادگریاهمیت  تاندر روضة سوم بهارس نیز جامی( 6۱ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « است.

 عدالتحکمت در وجود سالطین، ظهور نَصفت و : »شود تعریف می داری به عنوان وجه الزم حکومت دادگریکند که  طرح می

: 1371جامی، ) .«و راستی یگانه بود عدلنکه از دین بیگانه بود، در آنوشیروان با . است، نه ظهور بـه صفت عظمت و جاللت

آسمان و زمین به /  نخواست عدلحق ز شاهان به غیر » داند: محور قدسی شاهنشاهی میتنها را  عدل الذهب و در سلسله (45

 «بپاست عدل
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در تنظیم روابط حاکم  دادگریتوجه به . یابد تیموریان بروز می حیات اجتماعیتمامی شئون در  لزوم آن بنابه اهمیت دادگری،

 موثر بود. این شرایط بهرونق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای  یساز رامش و زمینهآبرقراری امنیت و  و ساکنین شهرها، در

مردم هرات به زراعت و عمارت در اطراف . انجامید میافراد اجتماع  کاری خویشو امکان تحقق اجتماعی شهرها  شرایطبهبود 

دربارة توجه میرخواند  (.1۹۱۱ ،الهیاری ،انوش فیاض ،امیراسمی) .ها احیا شد اراضی با احداث نهرها و قناتو پرداخته شهر 

همت عالی نهمت خاقان کامل حشمت همواره برتر فیه حال عباد و تعمیر بالد : »کند این امور تاکید می حسین بایقرا به سلطان

 و وضعیت فرهنگی شکوفا شدرونق،  و بروز دادگریهمچنین در نتیجه توجه به  (5907: 1380میرخواند، «)مصروف بود

به و  دادگریتوان توجه به  بنابراین می. (311: 1338زمچی اسفزاری، (مدند آگرد  هراتدانشمندان و ارباب فضل بسیاری در 

که وضعیتی آرمانی را پس  بایقرا دانستئل روز سیاسی دوران حکومت سلطان حسین امساز را  افراد کاری خویشسامان بودن 

  .های متعدد فراهم کرده بود از تنش

 با بحران جانشینی دادگری در مواجههمخاطره 

از دو وجه اهمیت داشت. از یکسو با تربیت شاهزادگان برای تعلیم  دادگر بروز شاهبرای  دهیهمانطور که اشاره شد، سنت اندرز

جایگاه شاهی و از طرف دیگر با اندرزدهی و هدایت شاه برتخت. در غیر این صورت همواره ممکن بود و تکرار و تداوم جانشین 

گیری از  هنر فروپاشد. از این رو بهره و یا بر تخت نشستن جانشینی بی دادگریو سامان جامعه با خروج شاه از  دادگری

 هنر تیموری، در مواجهه با سالطین بی د. چرا که جایگاه وزارتتری برخوردار بو ها در دوران تیموری از اهمیت افزون اندرزنامه

را نداشت، از این رو الزم  دادگریقوام و استقالل کافی برای مشورت دادن به سلطان، هدایت دستگاه دیوانی و برقراری نظم و 

افزون بر آنچه اشاره . داده شود آموزشیادآوری و با در نظر گرفتن مخاطرات آن  سلطانها مفاهیم سیاسی به  بود با اندرزنامه

ب: 1۹۱۱)طباطبایی،  «هاست. نامه ترین مسائل مطرح شده در سیاست های زمانه یکی از اساسی بحث دربارة نابسامانی» شد،

دربار تیموری  ضرورت تداوم دادگری در مواجهه با نابسامانی ،دوران سلطان حسین بایقرادر در نتیجه قابل توجه است که ( 7۳

، بویژه با مورد های این دوران  در اندرزنامهمخاطره بروز این مطرح بود. از این رو ای  به شکل ویژه ،انتخاب و تربیت جانشین در

 .است قابل بررسی توجه قرار گرفتن روایت بنای کاخ خورنق

حفاظت جلوس بر جایگاه شاهی  کسب آموزش سیاسی از کودکی برای بابنا به اندیشه ایرانشهری الزم بود تواناترین فرزند شاه 

 ،های تیموری منازعات درونی دربار و بویژه نقش خاتونعدم توجه و درک سالطین، تربیت شود. این در حالی است که و 

پس که  بنابراین علیرغم این .بودعدم اعالم رسمی جانشین توسط سلطان  یا اساساو تغییر نابهنگام جانشین  ،عاملی برای قتل

 بهاو و اقدامات  متکی شدبه بزرگان ایرانی  های چادرنشینی، با خروج از سنت تیمور، شاهرختوسط پی  در پیهای  از جنگ

جانشین رسمی توسط سلطان اعالم نشد.  ،توجهی شاهرخ بیشرایط سیاسی و بدلیل اما  ،شدمنجر آبادانی وسیعی در خراسان 
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ها و  توطئه (1۹۱۳ ،آبادی )لطف رخ نمود. طوالنی مدتی بحرانبدل گشته و  داد یبه ب اجتماع نویافته سامان در نتیجه

 با شد. گسترده سامانی بروز بیدر نهایت ضعف ایشان و  ،گسست در حکومت تیموریان باعث بین بازماندگان های داخلی جنگ

 پیش ازترین خطری که  مهماما  دربار مجدد برقرارشد. منظ ،های طوالنی و روی کار آمدن سلطان حسین بایقرا آشوبپایان 

 های درونی دربار، ها و دشمنی ضمن دخالت چرا که .همچنان پابرجا بود ،گسسته بودرا  نظم و تداوم بایقرا، برتخت نشستن

این روند  جانشین را نداشت. و تربیتحفاظت  ،اعالم رسمی بالزوم تکرار و تداوم در شاهی  اهتمام کافی به درک و نیز سلطان

   .باشد بوجود آمده در هرات دادگریسامان سیاسی و برای  مخاطرهترین  بزرگ توانست می

طالق داده سلطان  ، بیگهنالزمان بود. در پی تندخویی با سلطا سلطان دارای فرزندی به نام بدیع در این دوران، سلطان از بیگه

ولیعهد برگزیده شده بود، همسر دیگر سلطان حالی که بدیع الزمان به عنوان  دردر گذشت. قمری  هجری ۳۱۹شد و در سال 

به ، ه بودبدنیا آمدقمری  هجری ۳57که در سال میرزا را  ، درصدد بود تا فرزند خود مظفرحسینآغا یبه نام خدیجه بیگ

وزیر  که خوافی الملک نوایی و خواجه نظام علیشیر میراهای  آغا از چندپارگی وزارت و کشمکش بیگی خدیجه ولیعهدی بنشاند.

الزمان  میرزا حاکم استرآباد و فرزند بدیع مؤمن ای برای قتل محمد توطئهتوانست ، دستی خواجه هم با و جست ه بهر بود دربار

 میرزا که در حال رفتن به استقبال مظفرحسینمؤمن را  توطئه، فرزندش محمداز این  شدن الزمان با خبردار . بدیعدهدصورت 

مؤمن شکست خورده  محمد قمری هجری ۱9۹. درپی این جنگ و در سال فراخوانداو  با به جنگباخبر ساخته و  ،بودعمویش 

از  وافی، در شبیالملک خ خواجه نظام در پی حمایتآغا  یبیگ و اسیر شد. علیرغم مخالفت سلطان با قتل شاهزاده، خدیجه

مؤمن،  مرگ محمد با( ۱16-6: 1۹۳9)خواندمیر، . ترا کششاهزاده  ،جست و با اخذ حکم سلطان مستی سلطان بهره

 مکرر های با دخالتشد و  آغازحسین و دیگر شاهزادگان  سلطان ،الزمان های سیاسی میان بدیع ها، چالش کشی لشکر

 آغا به اوج رسید. بیگی خدیجه

، در یک سرزمین نکوهیده بودن وجود دو شاه الزامان و ارشد بودن بدیع علیرغمقمری  هجری ۱11پس از مرگ سلطان در سال 

 حکومتهر دو برادر همزمان به  بودند، اوکه تحت تاثیر نفوذ  نظر بزرگان و امرای تیموریآغا و کسب  بیگی  هدخالت خدیجبا 

که باعث  بودنتیجه چنین وضعیتی ضعف حکومت تیموری و شکست ایشان در برابر ازبکان  (۹3۹-۹36 :)همان نشستند.

به توسط اندیشمندان از این رو در دوران حکومت سلطان حسین بایقرا بحران جانشینی  .فروپاشی وضع آرمانی هرات شد

ضرورت داشت سلطان را توجه داد تا شاید بتوان ای بود که  معضل به گونه عنوان یک معضل سیاسی قابل تشخیص بود. این

ترین روش پاسخ به این ضرورت  ای مهم اندرزنامه روشبنا به آنچه اشاره شد، کرد.  جلوگیری از انبرهم خوردن نظم پیش از 

  .بودسیاسی 
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تاریخ  های ترین قلمروهای تاریخ ادبی ایران است و فهم بسیاری از نوشته اندیشة سیاسی یکی از بنیادی»قابل توجه است که 

 نظامی خمسه همچنین (۱۱ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « ست.ها وابسته ا به فهم ساحت سیاسی آن نوشته فارسی هزارسالة ادب

نویسی، آشکار  سنت اندرزنامه گیری از هنر و ادب فارسی، بر بستر های سیاسی را با بهره ترین بروزات اندیشه برخی از مهم

: 1۹5۹ رجایی،؛ 1۹۳5کرمی و نوروزی، ؛ 1۹۳۱کشاورز افشار،  ؛1۹۳۱ظهیری ناو، ؛ 113-119ب: 1۹۱۱طباطبایی، کند. ) می

یکی از اندرزهای اصلی روایت بهرام در هفت پیکر نظامی، توجه دادن های سیاسی متعدد،  در میان مفاهیم و آموزه( ۹5-6۱

ای در  اندرزنامهساختن  با باز تولید نسخه خمسه نظامی، فراهماست.  و مسئله جانشینی شاه به اهمیت تربیت شاهزادگان

یعنی سه  قمری هجری ۱99در حدود سال . گیرد می نوایی بود قرار علیشیر میراتاثیر  سلطنتی که تحت ةدستور کار کتابخان

رسد هدف از تولید این نسخه از  به نظر میرسد.  آغا، این نسخه به سرانجام می بیگی گیری توطئه خدیجه سال قبل از شکل

 ست. ا داری در آداب حکومت دادگریخمسه نظامی، توجه دادن سلطان به اهمیت مسئله 

خلوت هایی چون  نگاره درشود.  در کتابخانة سلطنتی بریتانیا نگهداری می Or. 6810این نسخه از خمسه نظامی با کد 

( با ترسیم شمایل سلطان حسین بایقرا به جای اسکندر، 7اسکندر و زاهد )تصویر  ة( و یا نگار6اسکندر با هفت حکیم )تصویر 

هایی چون  گیرد. همچنین در دیگر نگاره داری قرار می به شکلی آشکار، سلطان مخاطب اندرزهایی در باب عدالت و حکومت

ای و به شکل  اندرزنامه در تداوم سنتداری  و آداب حکومت لزوم دادگری سلطان ی ازوجوه( 3هارون الرشید در حمام )تصویر 

با  نیز رسد نگاره کاخ خورنق می رتوجه به آنچه ذکر شد، بنظ با شده است. غیر مستقیم برای سلطان حسین بایقرا طرح می

ای  است. دادگری مسئلهبه تصویر کشیده شده  نسخه از خمسة نظامی به عنوان یک اندرزدر این  ای حساسیت و اهمیت ویژه

ترین وجه دادگری را که مرتبط با  نگاره کاخ خورنق اساسیرسد  بنظر میبود، اما  زندگی ایرانیر و مرتبط با کلیه شئون فراگی

لزوم هنرمندانه  یبه شکل ،مسئله جانشینیروایت نظامی و در بستری از مورد توجه قرار داده و  تنظیم روابط شاه و رعیت است

آنچه  ،حسین سامانی دربار و عدم توجه سلطان که با بیالبته جای افسوس دارد  ه است.کردرا آشکار  تداوم دادگری توجه به

در زمان که اگر  ادامه یافتای  علیرغم تمامی اقدامات و اندرزهای دانایان، بحران جانشینی به گونهبه وقوع پیوست.  نباید،

 و حتیدر زمان حیات سلطان اختالف جانشینان  ،زماندر این های بازماندگان به وقوع پیوست،  جنگ اوپس از مرگ  ،شاهرخ

  .آغاز شدداد  بی و او به وقوع پیوستبا شخص جنگ  در شکل
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اثر . نگاره خلوت اسکندر با هفت حکیم، 6تصویر 

الدین بهزاد، خمسه نظامی، کتابخانه سلطنتی  کمال

 www.bl.ukمآخذ: ، (Or. 6810)بریتانیا، 
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الدین بهزاد، خمسه  اثر کمال. نگاره اسکندر و زاهد، 7تصویر

مآخذ: ، (Or. 6810)نظامی، کتابخانه سلطنتی بریتانیا، 

 همان

 

الدین بهزاد،  اثر کمالالرشید در حمام،  . نگاره هارون3تصویر 

، (Or. 6810)خمسه نظامی، کتابخانه سلطنتی بریتانیا، 

 همانمآخذ: 

 

 

 از بنای کاخ خورنق روایت نظامی

گردد، از ترس مریضی و مرگ به  که در دربار و با فراگرفتن اندرزها و تعالیم شاهی، آماده حکومت بهرام از کودکی بجای آن

شود. از این رو از فراگرفتن تعلیمات و اندرزهای سیاسی به دور بوده و نتایج  فرمان یزدگرد به سرزمینی دیگر فرستاده می

. از این رو بنیان روایت نظامی از هفت پیکر، شود میداد، در روایت هفت پیکر طرح  د آن، از جمله بروز بیزیبانبار متعد

در روایت بنای کاخ خورنق پس از اندرزهای سلبی، در راستای توجه به ضرورت پرورش جانشینان شاه فرهمند آرمانی است. 

گرفته ایرانی   شاهزاده متناسب با جایگاهبنای کاخی  تصمیم بهشود،  که بهرام در کودکی به سرزمین یمن فرستاده می آن
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بایست دارای  می نیزاین کاخ  (135: 1۹5۳راد،  )رضایی بودشهر  های شاهان از بروزات آرمان کاخکه  با توجه به این .شود می

  .شد ساخته می و منطبق بر اشه شهر های آرمان کیفیت

کاران موجود نزد نعمان برای استاد. شود آغاز میبوده  شهر آرمانهای برپایی  از ضرورتمکانی ویژه که  روایت نظامی با یافتن

خبر از  ،با تاکید بر تفاوت افراد در توانگری، استادی توانا یافتن . پس از جستجو برایشوند ناتوان دانسته میساخت این کاخ 

با یک  که سنمار نام دارد، معماراین  و قابل قیاس نبودن در روایت نظامی دلیل تمایزشود.  مناسب داده می معماریپیدا شدن 

تناسب و بوده و قادر به درک  (3۹1: 1۹۹7گنجوی،  )نظامی «شناس رصدانگیز و ارتفاع»سنمار  .شود ویژگی مهم طرح می

توان  ، میاشهاز  سنماررک د باتوجه به بنابراین. «هست بیرون ازین به رأی و قیاس»نظم کیهانی است، در نتیجه مهای  اندازه

کاخ ساخته هایی از  کیفیت نظامی ،روایت ةدر ادامداشت.  را از او ایران ةزادمتناسب با جایگاه شاه بنای کاخی آرمانیانتظار 

 : کند می توصیفشهر  آرمان های کیفیت براساسرا شده 

 آسایش )به(چون بهشتش درون پر»

  آرایش )به(چون سپهرش برون پر

 از مالش سریشم و شیر )سقفش(صقلش

 پذیر )نقش(وار عکس گشته آیینه

 در شبانروزی از شتاب و درنگ

 رنگ چون عروسان برآمدی بسه

 یافتی از سه رنگ ناوردی

 «ازرقی و سپیدی و زردی

 (3۹۱: همان)

بهشت  همچونسعادت افراد بود، کاخ بنا شده نیز  در نتیجهدادگری و  ، لزومشهر بر اشه گیری آرمان همانگونه که بنیان شکل

با نیز کاخ این ( 135: 1۹5۳راد،  )رضاییشدند  های شاهان ایران با خواستگاهی مینوی درک می بنابراین چنانکه کاخاست.  

دهد که  یح میدر ادامه نظامی توض. بودهایی مینوی  دارای کیفیتمنطبق بر نظم کیهانی و های هستی،  رنگ« وار آیینه»تکرار 

 ست:ته اوار را برای کاخ به همراه داش آینه انطباقای از  شود و گونه چگونه با تکرار منظم طبیعت منطبق می کاخ های رنگ

 صبحدم ز آسمان ازرق پوش»
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 چون هوا بستی ازرقی بر دوش

 کافتاب آمدی برون زنورد

 چهره چون آفتاب کردی زرد

 چون زدی ابر کله بر خورشید

 «شدی چو ابر سفید از لطافت

 (3۹۱: 1۹۹7گنجوی،  )نظامی

بنا به  شود. میاجتماع  رونقدر نتیجه و  دادگریو گسترش نظم  از آنجا که بنای این کاخ براساس اشه بود، باعثبنابراین 

داستان نقل »ها بیان نحوة دادگری بوده است:  الملک هدف از اندرزنامه اندیشه ایرانشهری و همچنین در نظر خواجه نظام

پادشاهان برای آن است تا خداوند عالم بداند که شیوه رفتار پادشاهان در اجرای عدالت چگونه بوده و هدف از نوشتن 

)طباطبایی، « دانسته به او یاد داده شود سیاستنامه نیز جز این نبوده است که آن چه سلطان از آداب سلطنت ایرانی نمی

و  داد  که  دارد  عقیده  این  بر  و  داند  می مردم  سعادت  و  جامعه  تکامل  مایه   را  عدالت  نظام» نیز نظامی(. 31-31ب: 1۹۱۱

و نظامی ضمن تاکید بر انطابق کاخ با اشه از این رو  (1۹۱7 ،هادیان و  )خاتمی  « هستند تنگاتنگی  ارتباط   دارای حاکمیت  

ز » :شود گیری نظم اجتماعی را متذکر می تاثیر این اقدام در شکل ،بودشهر  در آرماندادگری الزام که  های مینوی آن کیفیت

 سرزمینی بهبهرام  رفتنکه نفس  علیرغم این ،روایتدر این بخش از  «.خور به رونق شد از خورنق او/  آسمان برگذشت رونق او

بنای  با دادگری او آگاه به نظم کیهانی بود، استادی توسطآفرینی  اما بدلیل آنکه نقش است، دادگریخالف نظم و بربیگانه 

 . شود مینوی ممکن میکاخ  شهر در شکل این آرمان

 ( 37ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « ها بود شاه نمایندة طبقات و اصناف مردم، تبلور نهادهای سیاسی و اجتماعی و ضامن بقای آن»

تا دیگر افراد اجتماع را به این نظم هدایت  باشد اشهین فرد به تر بایست آگاه می شاهسیاسی ایرانشهری،  ةبنابر اندیشدر نتیجه 

بنابراین نه تنها در  .بود اجتماعی نظمگیری  شکلدادگری و  وجه الزمن شاه اشون گشتدر واقع . رده و آن را تداوم بخشدک

شرایط  از  یکی  که  ورزی  عدالت به  دعوت  ضمن » این موضوع قابل توجه است که نظامیروایت بهرام گور بلکه در ماهیت اندیشة 

داری  حکومت صالحیت  فاقد باشد،  نظامی  شهر  آرمان در  ورزی   عدالت شرط  فاقد  که  را  پادشاهی  است،  داری  حکومت  در اصلی  

به  ستتوان و نمی بودشهری دادگر ن بنا به تعاریف ایران نعمان بنابراین جای توجه دارد که (1699 ،)آسمند جونقانی «داند. می 

با و درکی از نظم هستی نداشته به عنوان حکمران آن سرزمین،  . نعمانشدشهر با عنوان شاه فرهمند، ضامن بقا و تداوم آرمان

ها و تعادل  که خروج از اندازهشگفتی و حیرت حاکم  .شود دچار شگفتی می اشه متناسب بااثری  نتیجه کار معمار و دیدن

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي

 مت

ى نگره
 نشريه علم



با وعده پاداشی از سوی نعمان  دهد. را نتیجه میجامعه  ینظم بیو  دادگریخروج از در اندیشه ایرانشهری،  ،شود داد میقلم

 ةدر نتیج یابد. داد بروز می روندی از بی« که به یک نیمه زان نداشت امید/  داد نعمان به نعمتیش نوید»خارج از اندازه در بیت 

 گسترش در جامعه نظمی بروز بیداد و بیاجتماع بود،  های کیفیتمرجع اصلی برقراری  که حاکم ةاقدام خارج از حد و انداز

 :دهد پاسخ می خواهی زیاده و مندیمعمار نیز دچار سرگشتگی گشته و از روی آز نعمان، سخنبا . یابد می

 گفت اگر زانچه وعده دادم شاه»

 پیش از این شغل بودمی آگاه

 کارنقش این کارگاه چینی 

 بهترک بستمی در این پرگار

 بیشتر بردمی در اینجا رنج

 «تا بمن شاه بیش دادی گنج

 (3۹۹: 1۹۹7گنجوی،  )نظامی

طرح . «به از این ساختن توانی نیز؟/  گفت نعمان چو بیش یابی چیز» یابد: گفت و گو ادامه می ،داد بیآزمندی و  تداومدر 

 شود. خواه تبدیل می  به فردی زیاده« ارتفاع شناس»ی اثر کرده و معماربه معمار  و شک وسواس گونه حاکم افزون خواهی

را  تر بنای کاخی عجیب ةوعد ،ضمن نکوهیدن کاخ خورنق که چون بهشت بنا شده بود ،بیشتردریافت پاداشی با طمع سنمار 

خرمن مهر /  روی نعمان ازین سخن بفروخت» شده وافروخته بر از شنیدن پاسخ معمار نعمان، داد اوج بی. در دهد به نعمان می

چنین و آزمندی  یهنر بی با دهد و بنابراین در این روایت، نعمان وجوه سلبی اندرز نظامی را شکل می. «و مردمی را سوخت

چرا که ایشان  .«از دورش )بیند(ایمن آنشد که دید/  ست کز نورش ا پادشاه آتشی» :الزم است که نظامی تاکید کند ،یحاکم

و  داد با بیاز این رو نعمان  .«بیخ و بارش کند بصد خواری/  وانکه پیچد در او بصد یاری» و امن و ایمن اجتماع نیستند

به قتل استاد معمار در نهایت  و «تا برند از دز افکنندش زود/  کارداران خویش را فرمود» ،شهر در آرمانخالف آداب حکومت بر

 . رسد می

ها در بینش ایرانیان باستان بویژه در اندیشة سیاسی ایرانشهری به معنای  میل به دروغ و عمل برابر این نیروی آفرینندة بدی»

های آن به  ها بوده است که شهریاری خوب و نظم اجتماعی دادگرانه از برترین نشانه گردان شدن از اهورامزدا و همة نیکی روی

 حکومت( در نتیجه این روایت بنابه اندیشة سیاسی ایرانشهری هر دوسوی سرانجام 135ب: 1۹۱۱)طباطبایی، « رود شمار می

راستی، پایبندی به نظم مقدس  تواند می نظمی و هالکت و از سوی دیگر دروغ، بیتواند  میدهد. از یکسو  را مورد اندرز قرار می

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي

 مت

ى نگره
 نشريه علم



بر بستری از لزوم  روایت،این ای  . بنابراین وجوه اندرزنامهدهد کیهان و در نتیجه تحقق نظم اجتماعی را مورد اندرز قرار می

وجوه ایجابی اندیشه سیاسی ایرانشهری طرح  ،دهد. در بخش اول روایت دو بخش مجزا را شکل میتوجه به تربیت جانشین، 

در . کند طرح می راو دادگری  نظم کیهانیمتناسب با  خورنق گیری کاخ شکلچگونگی ، شهر آرمان برآمده از مفهوم .شود می

با طرح  وجوه سلبی اندرز ،اما در بخش دومشود.  میحاصل زیبایی، نظم اجتماعی و رونق خورنق  ،دادگری در نتیجةاین بخش 

مورد هشدار قرار  شهر آرمانقواعد فروپاشی  بادر اجتماع  داد بی نظمی و بی .شود طرح میداد حاکم  نتایج آزمندی و بی

 شده و جایگاه قتل سمنار ارزش قلمداد که براساس نظم کیهانی ساخته شده بود بی یمان کاخهگیرد. در این بخش  می

مفهوم تا نسبت آن با  طرح شوداثر بهزاد با این مفاهیم  ،نسبت نگاره کاخ خورنقدر ادامه از این رو ضرورت دارد شود.  می

 شود. دادگری بررسی

 

خمسه نظامی،  الدین بهزاد، اثر کمال نگاره بنای کاخ خورنق، .5 تصویر

 همانمآخذ: ، (Or. 6810)کتابخانه سلطنتی بریتانیا، 

 

 از بنای کاخ خورنق بهزاد نگارگری

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي

 مت

ى نگره
 نشريه علم



که اندرز نظامی را با توجه به شرایط  سلطنتی است سانتیمتر، برگی از یک نسخه کتاب ۱1در  16نگاره کاخ خورنق به ابعاد 

به تصویر  شهر آرمانبر مبنای مفهوم  کاخی ساختنو  نظامی اول روایت بخشصرفا در این نگاره  .زمانه بازتولید کرده است

بنای کاخ توسط سنمار و  ،، براساس گفت و گوی نعمان و سمناراز این بخش روایت نظامیکه  در حالیاما  .استشده کشیده 

از این بخش نیز صرفا ساخته شدن کاخ تصویر حضور نعمان تصویر نشده و در این نگاره گیرد،  می شکل نتیجة درخشان کار او

قابل  ،ها نشده آن به ای کارگری که در متن نظامی هیچ اشاره بیستمعمار به همراه این تصویر،  ةزمین در پیششده است. 

 بمکتآثار خمسه و نسخه از های این  زمینه، تمایزی آشکار با دیگر نگاره پس پردازی گو رنطراحی  ،از طرف دیگر است. رؤیت

 هرات دارد. 

ای خمسه نظامی، الزم است به ساختار  و روایی ذکر شده و همچنین ماهیت اندرزنامه فرمیبنابراین با توجه به تمایزات 

 ،از آنجا که این بخش از روایت نظامی بر اساس ساخت کاخگرفته در پیوند دو اثر توجه شود.  مفهومی و اندرزهای شکل

در پس زمینه و با را  شهر آرمان نظم کیهانی نیز بهزادرسد  نظر میه بشهر بود،  آرمان ساخت درتوجه به اشه برمبنای 

در  دادگریتحقق ، روایت نظامی براساسکه  بجای آنکاخ خورنق عینیت داده است. همچنین تصویر  ةویژهای  کیفیت

در  متداولها و با ادوات  در لباسی کارگراننظم اجتماعی با تصویر و  ةزمین پیش در ،کندتصویر  «رونق خورنق»با را  شهر آرمان

اندرزی در راستای  مقومروایت نظامی،  در راستای نگاره کاخ خورنقاگر بنابراین  است. دادهعینیت این مفهوم را شهر هرات 

موضوعی قابل مفهوم دادگری در این نگاره  گی تجسمچگون ،باشدشهر  آرمان ه عنوان محور تحققب دادگری و تداوم چگونگی

و بروز تحقق نظم اجتماعی براساس نظم کیهانی است، در ادامه  مبین دادگریمفهوم که  توجه به ایناز این رو با است.  هتوج

 گیرد. و نظم اجتماعی در این نگاره مورد بررسی قرار میمفهوم نظم مقدس کیهانی دو نسبت 

 انینظم مقدس کیه آشکارگی -۱

شود و کیفیات  توصیف می اشهبا مطابق بنای کاخ در روایت نظامی نیز . شهر انطباق آن با اشه بود الزام بنای آرماناولین 

دارای  پردازی رنگو  از لحاظ طراحی نیزکاخ خورنق نگاره همانطور که اشاره شد . دهد میشهر را مورد تاکید قرار  آرمان

 شهر، آرمان دربرای تحقق دادگری  ضرورت درک نظم مقدس کیهانیبا توجه به رسد  به نظر میویژه است.  هایی کیفیت

 خشت 6999بیش از تکرار  باکه  ،تکرارآشکارگی اصل  به دو شکل در این تصویر دارای اهمیت است؛ نخست با اشهآشکارگی 

با نحوه رنگ پردازی  ،های هستی در تکرار رنگکاخ بودن وار  آیینهاساس  های مینوی بر کیفیت دوم آنکه شود. آشکار می

 . شود تداعی میدر نگاره نظامی  و گزینش و برجسته ساختن سه بیت از روایت همتفاوت بهزاد در این نگار

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي
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خمسه نظامی، کتابخانه  الدین بهزاد، اثر کمال مقطعی از نگاره بنای کاخ خورنق، .۳ تصویر

 همانمآخذ:  ،(Or. 6810)سلطنتی بریتانیا، 

های  و کیفیتنظر کردن از کلیه نقوش تزئینی  ، یکی از وجوه بصری متمایز در نگاره کاخ خورنق، صرفطراحیلحاظ نحوه  از

نقش بسته است.  یک عنصر واحدتنها با تکرار در این نگاره مورد استفاده در نگارگری مکتب هرات است. کاخ خورنق بصری 

خشت  6999بیش از  ، با تکرارسابقه به شکلی بی ؛نگاره قابل مشاهده استاین  پس زمینه ازی مقطع ،۳تصویر  درکه   همانگونه

قابل مینوی  یتصویر کاخاصل تکرار برای آشکارگی  از بروز ترین شکل بنیادی، سانتیمتر 16و عرض  ۱1در تصویری به ارتفاع 

تواند  می ،سنت عناصر تزئینیپرهیز از ر نگارگری، ابعاد تصویر و ابزا های کار با پیچیدگی . تصویری که با توجه بهمشاهده است

تکرار به عنوان  مبنا،بر این باشد. در این نگاره مقدس  نظمبرای چگونگی برپایی نشان از تاکید بر وجه معناشناختی اصل تکرار 

در  بایست دادگری میتصویر کاخی است که طراحی  ة، عنصر اصلی شکل دهنددرک اشه برآمده ازشناختی و  یک اصل معرفت

 شود. را موجب امکان تکرار نظم مقدسو  شهر آرمان

براساس هماهنگی که ، خورشید زردبا رنگ آن انطباق براساس روایت نظامی و مبنا قراردادن  پردازی کاخ از طرف دیگر رنگ

 .استارگی مفهوم اشه کآشمبین  نیز در این نگاره ،مورد تأکید بوددر روایت نظامی  هستی ةنظم تکرار شوندبا شهر  آرمان

با توصیف ویژگی ، شهر و بنای آرمان مار با نظم کیهانینهمانطور که پیش از این اشاره شد، در روایت نظامی تطابق عمل س

پردازی  ساختن رنگ مرتبط و( ۱ )تصویرذکر شده  در این نگاره با گزینش ابیات در کاخ بود. های هستی رنگ« وار آیینه»تکرار 

. شود در انطباق با روایت نظامی میپردازی کاخ دارای اهمیتی معناشاسانه  رنگ های مورد اشاره در روایت نظامی، نگاره و رنگ

، تداعی کننده های متداول در دیگر آثار معاصر در مکتب هرات و پرهیز از انواع رنگ گزینش رنگ زرد برای کاخ به عبارت دیگر

گر  پردازی شده است که تداعی ای رنگ به گونه است. کاخ خورشیدزمان درخشش زرد کاخ با رنگ هستی در  تطابق رنگ

 و با تکرار تکرار درک اشه، برمبنای اصل با باشد. از این رو کاخی که طبیعتتکرار  و انطباق با وار نظم قدسی آینهتطبیق 

  شود. اشه تصور میهای هستی و تجسم بخش  ، تکرارگر رنگها بنا شده خشت

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي

 مت
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خمسه نظامی، ابیات مکتوب شده در نگاره بنای کاخ خورنق،  .۱تصویر 

 همانمآخذ:  ،(Or. 6810) کتابخانه سلطنتی بریتانیا،

 

شد و به تناسب در روایت  ممکن می کیهانیگیری شهرآرمانی با تکرار نظم  در نتیجه از آنجا که در اندیشه ایرانشهری شکل

از  .است  شدهشهر و لزوم دادگری تصویر  نظامی نیز طرح شده بود، در این نگاره نیز نظم مقدس کیهانی برمبنای درک آرمان

به سنت  بلکه بنانداشته  شناسانه زیباییای  در این نگاره صرفا جنبه ،تاکید بر اشهطرف دیگر این نکته جای توجه دارد که 

 .است و الزم االجرا در شکل دادگری الهی یقانونبه عنوان  ،مفهوم اشهتعلیم و تذکاری از  ،اندرزنامه نویسی

از دیگر مفاهیم اشه، قانون است. قانون در مفهوم باستانی، حاکی از نوعی ضوابط و حدود کیهانی، طبیعی، ازلی و ابدی »

رش و پیروی از آن هستند. براساس این مفهوم فضیلت و نیکویی، است که منشأیی مینوی دارد و آدمیان ناگزیر از پذی

 (7۱: 1۹۳۳وندی،  )رستم« در انطباق هر چه بیشتر با این ناموس ازلی است.

بدون بروز نظم در ساحت شاهانه  (1۱۱:1۹5۳راد،  )رضایی «دادورزی به معنای برقرار کردن قانون است»آنجا که  بنابراین از 

به نظر  ها، با توجه به محوریت دادگری در اندرزنامهاجتماعی که مالک اجرای اشه بود، دادگری معنایی نداشت. در نتیجه 

شکل گرفته تا نظم  این قانونبه حسین بایقرا  سلطانبرای توجه دادن  یهشدار، در این اندرزنامه با آشکارگی اشهرسد  می

نسبت این نگاره با  بررسیبرای شود. از این رو  به طور مستمر برپا (دادگریاجرا و تداوم این قانون )ا ب شهر در آرمان اجتماعی

 ضرورت دارد.  نیز گیری نظم اجتماعی در این نگاره چگونگی شکل دادگری،

 نظم اجتماعی آشکارگی -۲

ش و صفحه آرايى
ن بدون ويراي
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ى نگره
 نشريه علم



به عنوان وجه دیگر مفهوم  نظم اجتماعیمفهوم ه، زمین پیشدر تصویری از سمنار و بیست کارگر، در حال بنای کاخ خورنق با 

 متفاوت اما یهایکار در حال انجام ی مختلف،ها تخصص ،طبقات ،نژادافرادی با . گیرد قرار می توجه مورددادگری در این نگاره 

نظامی و به  ، ممکن بود نظم اجتماعی مطابق با روایتشدهمانطور که پیش از این اشاره  د.نشو دیده می مرتبط با ساخت کاخ

با وجهی معناشناختی از غیاب حاکم و شاهزاده و  را شود. اما این تصویر، نظم اجتماعی تصویر« رونق خورنق»تصویرکشیدن 

اند که هر  شده ای تصویر گونه به ، بیست و یک پیکره د.کن حضور منظم سمنار و کارگران بر بستری از کاخی مینوی آشکار می

 عاملیتوانست  میناهمگونی افراد،  این نوع از تصویرپردازی در اند. با توجه به ابعاد اثر، تصویر شده متمایزکدام در فرم و حالتی 

را متعادل  ای است که تصویری اما مناسبات فرمی و معناشناختی این تصویر به گونه نظمی باشد. برای تشویش بصری و بی

گزینشی  ،مطابق با احوال زمانهبا تاکید بر مقطع آرمانی روایت نظامی،  در این نگارهرسد  از این رو بنظر می دهد. می  شکل

  صورت پذیرد.دادگری توسط سلطان نسبت نظم اجتماعی و درک صورت گرفته تا  اندیشمندانه از عناصر بصری

در عنوان سرمشق، به ضروری بود مفاهیم آرمانی  ،ای سنت اندرزنامهبکارگیری نگارگری در با از این رو قابل توجه است که 

)کشاورز  .برحذر داردو یا  هدایت ،ای خاص در جامعه  توجه به مسئله باتا شاه را  دومنطبق شپیوند با واقعیت موجود اجتماع 

 یابد. بروز می به وجهی ویژهها  از پیکرههای فردی شده و متمایز  کیفیت در نخستین الیه از مواجهه با این نگاره، (1۹۳۱افشار، 

ها و  گرایی، با توجه به لباس داده است. این نوع از واقع  لاین تصویر را شک یها گرایی در پیکره وجهی از واقع، فردی های  تفاوت

رنگ تنوع گیرد.  کار تصویرشده که برآمده از مشاهدات عینی بهزاد از واقعیت معاصر در شهر هرات بوده، مورد تاکید قرارمی ابزار

 .استفاوت اجتماعی مت قومی و جایگاه مبینها  دستار، کاله و لباس است. های مختلف نژاد و  قومیت گر اعیتدنیز  پوست افراد

 . کند آشکار میرا افراد جامعه متفاوت  کاری خویش ،ایشانکار متفاوت 

مورد توجه اندرز  در این به نظم در آمدن ایشانچگونگی های افراد در این نگاره مورد تاکید است تا  رسد انواع تفاوت بنظر می

های متفاوت به بنای آن، وحدت معنایی بر مبنای  کاری خویشو معطوف بودن  شدن با وجود کاخی در حال بنا. بگیرد قرار

شهر به عنوان تقلیدی از  الزم به توجه است، کاخ ضمن تداعی آرمان شود. تداعی میبین افراد موجود در تصویر هدفی مشترک 

کاری افراد، نظم القاب و  ( محل اصلی حضور شاه دادگر، مرجع برقراری خویش13۳: 1۹۳۱راد،  )رضایی ی،نظم و قدرت ایزد

ها، بر بستر نظم آرمانی کاخ، بصورت منسجم و مرتبط با یکدیگر  بنابراین ویژگی فردی در پیکرهاست.  سامان اجتماع بوده 

بندی و ساختار اثر و  گونه آرمان اجتماعی از نظم در ترکیب کند. بدین میدهد و اصل تکرار را آشکار  ترکیب یک اجتماع را می

 باتمامیت پس زمینه در نهایت  .شود مینظم مدر این تصویر بریکدیگر منطبق شده و به  ،واقعیت مبتنی بر فردیت عناصر

با  وحدت افراد دیگر داده و به عبارت را برای این جمعیت شکل و مشترک ، کاری واحدی در حال بناشدنکاختصویر 

یافته و در نظمی اجتماعی  سانهمعناشنا یوحدت ،برمبنای آشکارگی مرجع نظم مقدس کاخاین بر بستر  ،متفاوت کاری خویش

 شوند. تصور میبه صورت یک جمعیت واحد 
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افراد بوسیله نظام القاب بود تا هر کس  کاری خویشبودن شغل و  در اجتماع برجای دادگریروش اصلی الزم به یادآوری است 

ترین خطرات برای دادگری و تداوم نظام  از طرف دیگر یکی از بزرگ بداند چه کاری، سخنی و رفتاری را باید تکرار کند.

ید نبا»کند که حاکم عادل  بود. اردشیر بابکان با تاکید بر ضرورت برقراری نظم، تاکید میو مشاغل سامانی القاب  سیاسی بی

ای  است یا دست کارورزی که بیکار گردیده و یا بزرگی که فرو افتاده یا فرومایه هیچ چیز را از دمی که سر یا سری که دم شده

به  اصلی یگانگی نظام سیاسی مرجع ساختن نیزدر این تصویر ( 5۱: 1۹6۳شوشتری،  )امام« تر داند. که برآمده است، ترسناک

 است. ایشان را موجب شدهوحدت معنایی تکرار شغل افراد و  ی برای، عاملافراد عنوان هدف

های راستی و عمل برمبنای نظم مقدس  در اندیشة سیاسی ایرانشهری دادگری شهریار و تحقق نظم اجتماعی، از برترین نشانه

( 135ب: 1۹۱۱ی، رود که الزمة به قاعدة خویش آوردن کارها و دوری از دروغ و هالکت  است. )طباطبای کیهانی به شمار می

بر مبنای درک شاه  دادگریتواند تداعی ضرورت  میبا آشکارگی نسبت نظم اجتماعی و نظم کیهانی، این تصویر  ،در نتیجه

تداوم شغل افراد بر مبنای نظم مقدس باعث و باشد. همچنین تکرار  یتحقق نظم اجتماع نظم مقدس کیهانی، در راستای

به اندیشه ایرانشهری چگونگی و ضرورت  بنا منسبت از مفاهیاین است. های مینوی  یفیتبا کگیری و قوام کاخ سلطان  شکل

تصویر مسائل اساسی دوران سلطنت حسین بایقرا  ةبرپایاین نگاره از آنجا که  همچنین دهد. دادگری را مورد اندرز قرار می

النجات ضمن   نوایی در منهاج میرعلیشیرااست.  داشتهدر دیگر آثار این دوران نیز بروزات وسیعی ، مضامین موجود در آن، شده

سعادت مردم، سامان ملک و مملکت، معماری و شکل دادن  همچون یمفاهیمیافتن ای از نسبت  نجیرهز ،مدح سلطان حسین

 :دکن علم االسما را به شکلی موجز طرح می و به سرزمین، علم الهی

 زهی از شمع رویت چشم مردم گشته نورانی»

 جهانرا مردم چشم آمدی از عین انسانی

 ملک را از پی آوردن خاک تو حمالی

 فلک را بهر طرح ملک ترکیب تو میدانی

 طلسم خلقتت را دست قدرت کرده معماری

 در آنجا گنج حکمت از ملک بنهاده پنهانی

 ز علم اهلل بتعلیم شریف علم االسما

 «برآورده میان اهل دانش اسم پردانی

 (۱5: 1699، فانی )نوایی
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  نگاره کاخ خورنقآشکارگی دادگری در  -۳

در تصویر کاخ  شده مجسمنظم اجتماعی براساس نظم کیهانی ضمن آشکارگی شغل افراد، بنا به آنچه اشاره شد، در این نگاره 

برپایی نظام القاب، مشاغل اجتماع برجای کند. در اندیشه سیاسی ایرانشهری نیز، با  دادگری را آشکار میمفهوم معنا یافته و 

. آنچه یافت تحقق میقانون  اجرایدادگری به معنای  ،کیهانی مقدس شکل گرفتن نظم اجتماعی براساس نظمگشته و با 

این فهم از چگونگی تحقق  ،از آن درکی نداشت و باعث حیرت و آزمندی او بود، هنر بی انشاهنعمان همچون بسیاری از 

دادن به تصویری از زیبایی دادگری، سلطان را به تماشای  . بنا به آنچه اشاره شد بهزاد بوسیله هنر نگارگری و شکلدادگری بود

خواند. از این رو با مورد توجه قرارگرفتن مفهوم دادگری، تحلیلی چند الیه از اندرزهای متعدد این  چگونگی دادگری فرامی

شود؛ از جمله نحوه   وجه به حوادث تاریخی سلطنت حسین بایقرا ممکن مینگاره، در بستر روایت خمسه نظامی و با ت

گیری دادگری و نسبت میان نظم کیهانی و نظم اجتماعی، عدم خروج از دادگری با توجه داشتن به تربیت جانشین و  شکل

 از جمله مشاغل هنرمندان. ،برجای بودن و حفظ مشاغل جامعه

شد. در باالترین سطح این  مهیا میدر جامعه « نظم»ی  برقرار و« تکراراصل »ب امکان تحقق نظم القامحوریت با در این اندیشه 

فرهمندی افراد و  کاری خویش گرفت تا می  صورتدرک نظم کیهانی تخصیص القاب با که  بوداندیشه، تکرار زمانی ممکن 

های خود خارج شده و  ای از جایگاه و اندازه افراد و هر پدیده اشه، خروج از بنا به در غیر این صورت، جامعه حاصل شود.

از این رو با توجه به مورد بررسی بودن دادگری در این نگاره، تکرار وجه دیگری نیز در شد.  آزمندی و پریشانی حاصل می

ر دست سمنار و ها د در پس زمینه این تصویر و مورد تاکید بودن خشت خشت 6999 با نقش بستن تکرار بیش ازنسبت 

تصویر  ،این اساس بار گردش کار این افراد تکرار شده است. بر 6999که بیش از  کند حاصل میرا  تداعیاین  داشته و کارگران

با آشکارگی اصل با یکدیگر منطبق گشته و  ،پس زمینه با تداعی نظم کیهانی و پیش زمینه با تداعی نظم اجتماعی کاخ در

توان این  می ،در اولین الیه از تحلیل این اثرمعنا  بدین د.ده می  شکل راشهر  در آرمان دادگریگی چگونتصویری از تکرار، 

با هر دو وجه نظم اجتماعی و کیهانی موضوع این اثر گشته تا با طرح چگونگی  دادگریمسئله را مورد توجه قرار داد که 

در روایت نظامی نادانی  حاصل شود. دادگریو  ، تداومی تکرارانطباق احوال اجتماع بر مبنای نظم کیهانی تصویری از زیبای

بنای کاخی  ستدان شد چرا که نمی . او به حیرت و شگفتی دچار بودآزمندی حاکم باعث نعمان و عدم درک نظم کیهانی 

نظم  تداومگیرد تا  مورد تاکید قرار میدر این نگاره زیبایی تکرار . از این رو ممکن استچگونه منطبق با نظم کیهانی زمانی 

از این رو با مورد توجه قرار دادن مفهوم دادگری، نظم مشاغل نیز از موارد مطرح در  .قرار بگیردسلطان  اجتماعی مورد توجه

 این نگاره است.
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برای تحقق دادگری الزم بود  ن اندیشه ایرانشهری،او کارگزار درباریانبا توجه به تمرکز قدرت در میان ای دیگر،  در الیهاما  

 ی ازاز این رو غیاب تصویراین اندیشه برجای باشد تا امکان تحقق نظام مشاغل در جامعه ممکن شود.  اصلی مشاغل کارگزاران

در  ،شکل دادهای از روایت نظامی  بخش عمدهای سلبی را در  رفتار او جنبهکه نعمان شود و  شاهزاده که کاخ برای او بنا می

 . جای تامل دارددهد  شهر را نتیجه می برحذر داشتن سلطان از کاری که فروپاشی آرمان کنار

که نعمان است  آن بخشی از روایتآشکارگی ، دادگریاین نگاره با آشکار کردن برقراری تکرار و  ؛در خصوص غیاب نعمان

 «داد»زیبایی ای رو به  . گویی این نگاره پنجرهشدنتیجة کار سنمار  در مواجهه با اوحیرت  درک نکرده بود و باعثمشاهده و 

 با و« وار آیینه» یکیفیتگیری از  ا بهرهب بایست می اکنون سلطاندرک نکرده بود، مشاهده و گشوده و اگر چه نعمان آن را 

نمودن موقعیت آرمانی روایت ه با برجستو  دادگریاین نگاره با تاکید بر زیبایی  ،. از این روخیره شودآن  به ،بهزاد ةنگار زیبایی

گرا و معاصر سلطان حسین بایقرا، شهر هرات را معادل وضع آرمانی خورنق تداعی  جستن از تصاویری واقع بهره ، ضمننظامی

درایتی  یابد، بی یافته و گسترش می داد، با محوریت کیفیت حکمرانی سلطان معنا کند. اما چونکه بروز هر نسبتی از داد و بی می

  نشود.موجب برهم خوردن این وضع آرمانی  گیرد تا مورد هشدار قرار می نسلطا

گور که مسئله جانشینی و تداوم دادگری را طرح  ترین وجوه دادگری، در بستر روایت بهرام این نگاره با آشکارکردن محوری

در خصوص  ای اهمیت ویژهگاره نیز در این ن سلطان حسین بایقرا با توجه به حوادث زماناین موضوع  نقش بسته است. درک می

و توجه به مسئله جانشینی دادگر ، تکرار و تداوم در جلوس شاه دادگریتداوم تکرار و ترین ضرورت  مهم. دارد غیاب شاهزاده

با ( ۱9: 1۹۳۱راد،  )رضایی« تصور وجود شهر آرمانی بدون وجود شهریاری آرمانی و اشون)پارسا( غیر ممکن است». شاه بود

خطری که سلطان با  ترین مهم رسد به حوادث تاریخی تصویر شدن این نگاره و محتوای اصلی روایت بهرام گور به نظر می توجه

در شهر  توجه به آن ؛ جانشینی کهتوجهی به امر خطیر جانشینی بود بی ،توجهی به آن ممکن بود این نظم را بر هم زند بی

ل ابه اشکبروز آن محدود به این نگاره نبوده و مسئله چنان مورد توجه بود که  این در این نگاره غایب است. همچنین هرات و

امری خطیر که با توجه به حساسیت اندرز دادن به شاه و شرایط دربار مختلف در آثار دوران سلطان حسین بروز یافته است. 

ا نهایت ظرافت طرح شود. برای مثال های همسر سلطان، امرا و یا دیگر رقبای سیاسی، الزم بود ب تیموری همچون دخالت

از اسباب شاهی همه چیز یابد  نگرد و در می شناسی به احوال خود می شبی از روی نعمتجامی با ذکر حکایتی از شاهی که 

نامی که از وجوهات  نیککاری شاهانه،  خویشتداوم با طرح نسبت به شاه را خطاب است به غیر از فرزند، اندرز حکیمی ه داشت

 کند: گونه طرح می این ،توجه به مسئله جانشینی وگری شاهان بود داد

 ات گفت ای دستور شاهی پیشه»

 ات آفرین بادا بر این اندیشه
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 هیچ نعمت بهتر از فرزند نیست

 جز به جان فرزند را پیوند نیست

 حاصل از فرزند گردد کام مرد

 «زنده از فرزند ماند نام مرد

 (693: 1۹5۳)جامی، 

مقایسه مشخصی میان  ،تحلیل این نگاره این نکته جای اهمیت فراوان دارد که در روایت نظامی و بهزاداز دیگر  ای در الیه

/  گرچه بناست وین سخن فاشست» کند: است. نظامی در بحث از توانمندی معمار اشاره می نقاش و معمار صورت گرفته

گیری روایت  نقاشان در دوران تیموری همچون زمان شکل . از اساس(3۹1: 1۹۹7گنجوی،  )نظامی «اوستاد هزار نقاشست

و برتری سمنار از نقاشان، از جهت تاکید بر  نظامی، از جایگاه اجتماعی باالتری در نسبت با معماران برخوردار بودند

ة کتابخاندر  همچون بهزاد باشد که ی. از این رو اگر سمنار بتواند مورد مقایسه با نقاششود های ممتاز او طرح می کیفیت

نگرانی از اهتمام سلطان به بهزاد نیز کاخی شگرف را بر مبنای نظم کیهانی بنا کرده است و سلطنتی است، بر اساس این نگاره، 

نظم و امنیت تا زمانی در کشور وجود دارد که پادشاهی »... در اندیشه ایرانشهری  شود. ، شامل حال بهزاد نیز میدادگریتداوم 

رود، از هر  ه فرَه ایزدی بر آن فرمانروایی کند و با از میان رفتن پادشاهی نیک میز نظم و نسق کشور از میان میعادل و دارند

 (16۱: الف1۹۱۱)طباطبایی،  «گیرد. خیزد و نگونبختی به یکسان دامن گناهکاران و بیگناهان را می ها بر می طرف فتنه

بیخ و بارش کند به /  وانکه پیچد در او به صد یاری» ی چوندر ابیات ز نظامیبهزاد که علیرغم اندراز این رو جای توجه است  

بود بهزاد ممکن  است. تصویر کردهرا بدیعی  نگارةچنین  بوده وسلطان  مجاورتدر  (3۹۹: 1۹۹7گنجوی،  )نظامی «صد خواری

گونه و ترس ناروای سلطان از مهاجرت  وسواس، شک آزمندیدر صورت و یا بسیاری مجاوران دربار تیموری،  همچون معمارنیز 

بهزاد علیرغم حضور و مجاورت در دربار سلطان، هنرمندی دارای ذهنیتی آگاه و رویکردی  به قتل برسد. ی دیگربه دربارها

های انسانی، از او هنرمندی  ها، وضعیت دربارها، تعصبات مذهبی، سقوط ارزش انتقادی بود. مواجهه با ظلم و ستم، جنگ

بهزاد بجای خلق نکردن کاری  ( در نتیجه،۹6۱: 1۹۳5  ای نموده بود. )شیرازی، متمایز ساخته و آثار او را دارای کیفیت ویژه

با برجسته نمودن روایت نظامی، با  ،ای دیگر از ضرورت توجه به دادگری، در این نگاره در الیهبدیع و یا دوری جستن از حاکم، 

وضع خویش و شود، خودآگاهی خود از موقعیت خطیر  ری ایران یک نقطه عطف محسوب میاثری که در تاریخ هنر نگارگ

 ،دادگری تداومموقعیتی که در صورت عدم تعهد سلطان به اندرزهای سیاسی و  کند. آشکار میرا تیموری  ةدر جامع دادگری

در شکل یک  نگارهباشد. در نهایت این  و همنوعان او بهزاد سامانی بیو  نظمسمنار، همراه با فروپاشی مرگ تواند همچون  می
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نظم و خردی  با بی باشد تاسلطان حسین بایقرا  گیرد تا اندرزی برای اندرزنامه ادبی و دیداری در مجلد سلطانی شکل می

 را مختل ننماید. بدست آمده در هرات آرمانی سامان 

 گیری نتیجه

همراهی  با و ، نظم کارگرانپردازی کاخ ها، رنگ با تکراری شگرف از فرم خشتتا د شو در این نگاره زیبایی به خدمت گرفته می

از این رو با محور قرارگرفتن مفهوم دادگری در این  .بگیردمورد توجه سلطان قرار از دادگری ابیات ذکر شده، تصویری بدیع 

های معنایی متعددی در  سلطنت حسین بایقرا الیهدر زمان نگاره، در بستر روایت خمسه نظامی و با توجه به حوادث تاریخی 

دادگری در ترین وجوه دادگری در اندیشه ایرانشهری،  این نگاره با عینیت دادن به مهمگیرد.  مواجهه با این نگاره شکل می

لزوم  ت،تنظیم روابط شاه و رعیدادگری در با آشکار شدن موضوع موضوع اصلی خود قرار داده است. همچنین شهر را  آرمان

 یابد. وجهی محوری میمشاغل اجتماع  ماندنو برجای  جایگاه شاهی تربیت جانشین نسبتتوجه سلطان به تداوم دادگری، 

 شود. موضوع حفظ مشاغل استادان و هنرمندان نیز طرح میای دیگر از مواجهه با این نگاره،  همچنین در الیه

که  بوددوران این کاری افراد از مسائل روز سیاسی  سامان بودن خویشتوجه به دادگری و به که  قابل توجه است  همچنین

دادگری در زمان سلطان حسین  تداومبرای  مهمترین مخاطرهاما های متعدد فراهم کرده بود.  وضعیتی آرمانی را پس از تنش

که نگاره بنای کاخ  است هقابل توج در این مقاله این نتیجه در پاسخ به سوال طرح شده. بنابراین دبایقرا مسئله جانشینی بو

با توجه به به برقراری و تداوم دادگری  سلطان حسین بایقراای و آشکار کننده ضرورت توجه  خورنق، در زمره آثار اندرزنامه

ود، ای فراگیر و مرتبط با کلیه شئون زندگی ایرانی ب دادگری مسئلهدر اندیشه سیاسی ایرانشهری  است.اعالم و تربیت جانشین 

ترین وجه دادگری را در بستری از روایت نظامی و مسئله جانشینی، به شکلی هنرمندانه طرح  اما نگاره کاخ خورنق اساسی

البته جای افسوس دارد که علیرغم  کند تا لزوم توجه به تداوم دادگری به عنوان یک اصل بنیادین حکمرانی صورت پذیرد. می

بیگی آغا همسر  خدیجههای  با دخالتشکل گرفتن این اندرزنامه، از نزدیک به سه سال پس  تمامی اقدامات و اندرزهای دانایان،

که اختالف جانشینان و  رخ نمودای  درباریان، بحران جانشینی در دوران زمان حکومت سلطان حسین بایقرا به گونهسلطان و 

  .شدسامانی هرات  ی و بیحتی جنگ با شخص سلطان آغاز شد و در نهایت باعث فروپاشی دودمان تیمور

 خذآمنابع و م

الدین بهزاد. رساله دکتری، رشته پژوهش هنر، رشته  (. هماهنگی طرح و تفکر در آثار کمال1۹۳6اسکندری تربقان، ایرج. )

 پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران.

 یالملل نیکنگره ب .بهزاد نیشاهکار سنمار و شاهکار کمال الدگونه کاخ خورنق: (. 1۹۱6. )، بهرنگییآقا ،کوین ،یلیاسماع

 .انهیمعاصر خاورم یو شهرساز یدر معمار یداریپا
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دهی حیات اجتماعی  (. تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل1۹۱۱فریدون. ) ،الهیاری ،ابوالحسن ،فیاض انوش ،کامبیز ،امیراسمی

 .6۹-3۱،(48)30،تاریخ اسالم و ایران. شهر در عصر تیموریان

فصل نامه علمی تفسیر و تحلیل . های نظامی گنجوی اعتراضی در اندیشه –ساختار اخالقی ،(1699) علی. ،آسمند جونقانی

 .۹13-۱۳۱(, 6۳پیاپی (, 13)متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا

رشته  انی. مطالعات میموریعصر ت یاسیبه مثابه اندرزنامه س یاخالق محسن یری(. خوانش تفس1۹۱6. نرگس ه،ینشاط کیتاج

 . 1۱7-۱7((, ۱5 یاپی)پ ۹)5, یدر علوم انسان یا

 ، چاپ دوم.تهران: اطالعات ،، تصحیح اسماعیل حاکمی(. بهارستان1۹51موالنا عبدالرحمن. )  جامی،

جانفدا، ظاهر احراری، تصحیح و تحقیق: جالبقا دادعلیشاه، اصغر ، (. مثنوی هفت اورنگ1۹5۳عبدالرحمن بن احمد. )جامی، 

 تهران: مرکز مطالعات ایرانی.، 1جمد تربیت، ححسین ا

انتقادی  مطالعات  مجله  ، ای داد در اندیشه سیاسی اجتماعی حکیم نظامی گنجه(. 1۹۱7) مرتضی.   هادیان،  احمد، خاتمی، 

 .3۳-1۹ صص ،1 دوم، شمارة ادبیات، سال  

 .ها، تهران: شرکت انتشارات احیا کتاب معرکه جهانبینی .(1۹5۹رجایی، فرهنگ. )

 (. تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان، تهران: قومس، چاپ دوم.1۹57رجایی، فرهنگ. )

 (. اندیشه ایرانشهری در عصر اسالمی، تهران: امیرکبیر.1۹۳۳وندی، تقی. ) رستم

 ایی، تهران: طرح نو.(. مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزد1۹5۳راد، محمد. ) رضایی

، 2، 1هرات، تـصحیح محمدکاظم امام، جمدینة  (. روضات الجنات فـی اوصاف1۹۳۹الدین محمد. ) زمچی اسفزاری، معین

 تهران: دانشگاه تهران.

البحرین، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  السعدین و مجمع مطلع (1۹۳۹. )سمرقندی

 .فرهنگی

ای از شاهکارهای نگارگری و خوشنویسی،  (. کاخ گلستان )گنجینة کتب و نفایس خطی(، گزینه1۹5۱سمسار، محمدحسن. )

 تهران: زرین و سیمین.

ی، کونولوژیآ کردیبهزاد با رو نیرمزگان نگاره ساختن کاخ خورنق کمال الد یواکاو(. 1۹۱5. )فتانه ،یمحمود ،الدیم ،شهانواز

 .در فرهنگ،علوم و اسناد یاسالم یرانیهنر ا یجلوه ها یمل شیهما

 . ۱7-۱9 ،(17)- ،بایز ی(. خورنق کاخ بهزاد. هنرها1۹۳۱. )علی اصغر ،یرازیش

الدین بهزاد در بوستان سعدی. رساله  های شاهنامه بایسنغری و آثار کمال (. مطالع تطبیقی نگاره1۹۳5) .علی اصغر ،یرازیش

 رشته پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران.دکتری، رشته پژوهش هنر، 
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 طرح نو. :الف(. تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، مالحظاتی در مبانی نظری، تهران1۹۱۱طباطبایی، جواد. )

 طرح نو. :تهرانالملک طوسی گفتار در تداوم فرهنگی،  (. خواجه نظامب1۹۱۱). طباطبایی، جواد

 .اخالق محسنی، نسخه خطی، قم:کتابخانه مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم .(1۹۱1) .کاشفی، مالحسین

(. اندیشه سیاسی ایرانشهری در نگارگری ایرانی، مطالعه 1۹۳۱کشاورز افشار، مهدی، طاووسی، محمود، ضیمران، محمد. )

بوط به دوره شاه تهماسب صفوی، نشریه موردی: نگاره بهرام گور و شبانی که سگش را به دار آویخته است از خمسه نظامی، مر

 .73-۹7، پاییز و زمستان، صص:3پژوهشی نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شماره-علمی

 (. ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسیمی، تهران: دنیای کتاب.1۹3۳کریستین سن، آرتور. )

خن ی. سهای ایران در نیمه دوم قرن نهم هجر ثباتی سیاسی حکومت (. بررسی آماری بی1۹۱۳محسن. ) ،لطف آبادی

  .34-7 ,(29)13،تاریخ

- ،بهزاد. آستان هنر نیاثر کمال الد« ساختن کاخ خورنق» لیو تحل هیخاک و کاخ تجز کاریپ»(. 1۹۱7. )جوادهوس،  یمدرس

(1۳)، 7۳-3۹ . 

 .(. مثنوی معنوی، تهران: نشر علم1۹5۳مولوی، جالل الدین محمد بلخی. )

 .ساطیرن: ا، تهرا7، 6الصفا، تصحیح جمشید کیانفر، جروضة  (. تاریخ1۹۳9اندشاه. )ومیرخواند، محمدبن خ

 .6۳-73کتاب ماه هنر، صص  زدایی و اسطوره پردازی کاخ خورنق در نگاه نظامی و بهزاد، (. اسطوره1۹۳۱نامور مطلق، بهمن. )

ح وحید یصح، تای کلیات دیوان حکیم نظامی گنجه(. 1۹۹7. )نظامی گنجوی، ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید

 .موسسه انتشارات امیر کبیر. تهران: دستگردی

 هـ.ق( ۱93ـ  ۳66دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی فانی شاعر و عارف )(. 1699نوایی فانی، امیر نظام الدین علیشیر. )

 نجیب مایل هروی؛ با مقدمه سیدرضا باقریان. تهران: شفیعی.استاد  مصحح سیدعباس رستاخیز سانچارکی؛ با مقاله

شناسی دانش سیاسی در تمدن اسالمی، به کوشش  در روش ؛نویسی شناسی سیاستنامه روش(. 1۹۳5) راد، مرتضی. یوسفی

 .۱6۹-۱36پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ص.  :داوود فیرحی، تهران
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Abstract 

Justice is one of the main issues of Iranshahri political thought and a universal concept. In 

Iranshahri's thought, justice is the explanation of a political situation based on which the 

social order coincides with the cosmic order. This idea of justice as the establisher of social 

order is the main function of Kings. Regulating the relationship between the king and the 

subjects was one of the most important issues of justice. But the realization of this function 

required the benefit of the Iranian race and recognition of the sacred cosmic order by the 

King. After this recognition, the king acquiring the wisdom of the just king could be possible. 

Acquiring this knowledge was possible only through the education of the king by the wise 

minister. Also, for the continuation of the political system, it was mandatory for the successor 

of the king, to be trained by a wise minister. Therefore, the role of the wise minister as well 

as his method of Andarzname was important. Andarzaname was an instructive expression of 

political wisdom in the context of the story and includes an important aspect of the history of 

Iranian thought. The aesthetic requirements of the Andraznamei method shape many artistic 

and literary works of Iran. Therefore, the most important updates of Iranshahri political 

thought have been formed in Persian arts and literature. Therefore, it is necessary to pay 

attention to the tradition of Andarzname and the political aspects of that, to be able to 

understand many subtleties of the works left over from Iranian art and literature. 

 According to what was mentioned, it is noteworthy that during the Timurid era, the 

issue of realization and continuity of justice in society was considered an essential principle 

for the rulers. justice of the king is emphasized in many texts of this period. Also, it was 

common to adapt or reproduce a copy of the important texts of Andrzanameh, with the aim of 

transferring knowledge and political wisdom. On this basis, Khamsa of Nizami was 

considered in this era. The copy of Or 6810 preserved in the British Royal Library, which 

was one of the products of the court library of Sultan Hossein Baiqara, is one of the most 

exquisite copies of Khamsa Nizami, with a collection of Iranian arts. Also, this version 

contains a painting with the subject of the Khovarnaq Palace painted by the artist 

Kamaluddin Behzad. Considering the importance of Khamsa of Nizami and the art of 

painting in the Andrazname tradition, it is important to consider the various aspects of the 

manifestation of justice in this painting as one of the prominent works of Iranian art. 

 In this painting, the subjects are building a palace for the king. As noticed, The 

relationship between the subjects and the king was one of the main aspects of the concept of 

justice, which is depicted in this painting. Therefore the aim of this article is to cognition of 
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relationship between the concept of justice and Iranian painting. The research method is 

descriptive-analytical and historical. The method of data collection is documentary and 

library. In this article, the Miniature of the Khovarnaq Palace is analyzed as a case study. 

Based on this, in this study, the question was raised what is the relationship between Khamsa 

of Nizami's account of the building of Khovarnaq Palace and its depiction by Kamaluddin 

Behzad with the necessity of establishing and continuing justice during the reign of Sultan 

Hossein Baiqara? The necessity and importance of this article are also in the study of 

Iranian art as a subject with multiple aspects. On the one hand, it is important to examine the 

socio-political aspects of Iranian art, and on the other hand, how to find the relationship 

between socio-political aspects and aesthetics. The obtained results show that the painting of 

the Khovarnaq Palace building is one of the works of the Andarzname tradition and reveals 

the necessity of the ruler's attention to the establishment and continuation of justice. In the 

context of the narrative of Khamseh Nizami and considering the historical events during the 

rule of Hossein Baiqara, several layers of meaning are formed when facing this image. In this 

painting, with the beauty of repeating, the shape of the bricks, the color of the palace, 

arrangement of the workers, an image of justice is brought to Sultan's attention. Also, the 

need for the sultan to pay attention to the continuation of justice, the relationship of educating 

the successor of the king, and maintaining the community's jobs becomes a central aspect. In 

another layer of this painting, the issue of maintaining the jobs of professors and artists is also 

raised. By objectifying the most important aspects of justice in Iranshahri's thought, this 

painting has made justice in Armanshahr its main subject. 

Keywords: Miniature, Kamaluddin Behzad, Andarzname, Justice, Nizami 

 

  

* This article is extracted from the master's thesis entitled "Study of the foundations that form 

the concept of repetition and its transformation into a principle in Iranian aesthetics (Case 

study: illustrated copies of Saadi's works in the Herat school)" which is conducted under the 

supervision of the Dr. Mehdi Keshavarz Afshar at the art and architecture faculty of Tarbiat 

Modares University. 
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