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  .مقدمه1
 يكـي  اي به همين نام درگرفت؛چالدران كه ما بين نيروهاي صفوي و عثماني در منطقه نبرد
 در. است صفويه دولت تشكيل از پس ايران تاريخ در ها جنگ تأثيرگذارترين و ترينمهم از

 كـه  نبـرد  ايـن  از همواره ذكري اند،پرداخته صفوي عصر ايرانِ به كه بسياري تاريخي متون
 تفسير شكست اين داليل شده تالش بعضاٌ و است؛رفته بود، شكست ايران براي آن حاصل
 به خود گرفت؛ و تبديل به نماد تقابـل  نمادين شكلي نبرد اندك زماني، اينبا گذشت . شود
 از عثمـاني  سپاه استفاده دليل آن مهمترين كه نبرد اين در شكست. شد منطقه در قدرت دو

 دارخدشـه  و اول اسـماعيل شـاه  قدرت تضعيف موجب است؛شده ذكر گرم سالح و توپ
 شكسـت  اين از پس حتي حال، اين با. شد قزلباشان ميان در او ناپذيريشكست  باور شدن
  حمله از پس ايراني مستقل حكومت اولين صفويه، سلسله موسس عنوان به اسماعيلشاه هم

 مذهب كه كسي و كردند مي حكومت سرزمين اين هايبخش  تمامي بر كه ايران، به اعراب
 نـزد  ايبرجسـته  و ممتـاز  جايگاه از كرد، اعالم كشور اين رسمي مذهب عنوان به را تشيع
  . استبوده برخوردار خودش از پس حاكمان و مردم

 نيـز  تصـويري  متـون  در اندپرداخته واقعه چالدران روايت به كه مكتوب متون از جداي
و  بـوده  توجـه  مورد همچنان واقعه اين صفويه انقراض پس از .استشده بازنمايي نبرد اين

 چهلسـتون  كـاخ  ديـواري  نقاشـي  به توانها مينمونه ترينشاخص از .استشدهتصوير مي
 چالدران نبرد تصويري بازتوليد كه،اين مطالعه بر اين فرض استوار است. كرد اشاره اصفهان

 ايـن  و روايـت  ايـن  گزينش در داشته و ايدئولوژيك كاركردي پسين هايحكومت ميان در
   .استشدهمي دنبال قدرت تقويت گفتمان راستاي در سياسي هدفي خصوص، به صحنه
  

  مباني نظري پژوهش .2
پيشينة خوانش متن تصويري به عنوان منبعـي بـراي مطالعـه تـاريخ فرهنگـي بـه كارهـاي        

گـردد.  بـاز مـي  (Aby Warburg) و ابـي واربـورگ    )Jacob Burckhardt( جاكوب بوركهارت
در مطالعـات  امروزه متون تصويري به اندازه متون مكتوب و شـفاهي، اسـنادي بـا اهميـت     

هاي كيفـي و  از نظر روش، تاريخ فرهنگي بيشتر به روش 1شوند.تاريخ و فرهنگ دانسته مي
بر سوبژكتيويته تأكيد دارد و مورخان ايـن حـوزه خـود را بيشـتر در جسـتجوي معـاني و       

 ) 20: 1389دانند. (بـرك ،  هاي فرهنگي ميمعناكاوي و همچنين تمركز بر مطالعه بازنمايي
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معنـايي كـه مـا از    ست. او معتقـد اسـت   ا هال استوارت آثار وامدار شدت زنمايي بهبا مفهوم
درون زبان ساخته  معنا عدر واق ؛ي بازنمايي آنان داردها در ذهن داريم بستگي به نحوهپديده

 سـازيم را مي در زبان و ديگران و جهان پيرامونمان خودمان ةمعناهايي كه دربار مي شود؛ و
او معتقد است، عمـل بازنمـايي بخشـي     گذاريم.يي با يكديگر به اشتراك مياز طريق بازنما

و در بين اعضاء يـك فرهنـگ تبـادل      ضروري از فرآيندي است كه بواسطه آن معنا ساخته
شود. وجود يك زبان مشترك كه اعضاء يك فرهنگ با آن آشنا باشـند، نقـش مهمـي در    مي

هـا مفـاهيم را    البته اين زبان كه از طريـق نشـانه  ند. كاين فرآيند ساخت و تبادل معنا ايفا مي
و در   (Hall, 1997:15-18)تواند نوشتاري،گفتاري يـا تصـويري باشـد.    كند، ميبازنمايي مي

  هاي بصري عناصر تشكيل دهنده اين زبان مشترك هستند.مورد مطالعه اين مقاله نشانه
 شـده  گرفتـه  نظر در روايتگر گفتماني و تصويري متن مثابه به هانقاشي پژوهش اين در

 و تغيير شرح، در و است، تعامل در اجتماعي محصوالت ديگر و تاريخ مكتوب متون با كه
 هر كه، شده گرفته نظر در همواره باور اين پژوهش اين جريان ند. درادخيل فرهنگ ساخت
  .استگذاشتهمي نيز تأثير آن بر بلكه نيست جامعه تاريخي شرايط بازتاب تنها متني

  هايي از اين قبيل، قابل طرح است؟متناسب با اين رويكرد پرسش

كننــد و تحــت تــأثير اثــر و بافــت تــاريخي آن، چگونــه يكــديگر را مــنعكس مــي  ـ
 دهند؟ مي  قرار

و  شـده؟ ي پيشين چه هدفي دنبـال مـي  از بازتوليد حوادث تاريخي متعلق به سلسله ـ
 كرده؟ شي در ساختار قدرت ايفا ميمشخصاً بازتوليد روايت چالدران چه نق

كه به نوعي اين جنگ را ثبـت و   ديگر (ساير اشكال بازنمايي)متون اثر و ارتباط بين  ـ
  اند به چه شكل است؟بازتاب داده

  
  ) قمريـ  هجري1514/920ميالدي(چالدران  ه.واقع3
شـاه اسـماعيل   عنوان نبرديست كه ميان سپاهيان صفوي و عثماني به فرمانـدهي  » چالدران«

ه.ق در محل چالدران درگرفت. در ذكر روايـت ايـن   920اول و سلطان سليم اول در تاريخ 
اسـت؛ در مـورد تعـداد    شود كه تعداد نيروهاي دو لشگر نابرابر بـوده نبرد همواره اشاره مي

نگـاران ايرانـي و تـرك آمـار مختلفـي      سربازان ايران و عثماني اختالف وجود دارد و تاريخ
اند. آنچه مشخص است، شمار سربازان عثماني بسيار بـيش  شمار سربازان ارائه داده درباب
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. به عالوه سپاه عثماني مجهز به سالح گرم و توپخانه بود، اما سـپاه  از سربازان صفوي بوده
) اشـتباه تـاكتيكي كـه    106- 107: 1373صفوي فاقد چنـين تجهيزاتـي بـود. (تـاج بخـش،     

دادند نداشتن پياده نظام بوده در حالي كه سپاه عثماني تركيبي  فرماندهان لشكر صفوي انجام
از سواره نظام و پياده نظام داشته است. اما حضور شخص شـاه در پيشـاپيش لشـكر نقطـة     
قوت سپاه صفوي بود زيرا كه باور قلبي سربازان به شاه اسماعيل به عنوان شيخ و مرادشـان  

سـربازان شـاه   ) Kaveh & Moshtagh 62 :2015 ,(افـزود.  بر جرعت و دالوري سربازان مـي 
شود زمانيكه در هنگامه نبرد اسب شاه اسماعيل دليرانه از او حمايت كردند و حتي گفته مي

در گل گير كرد و گروهي از سواران ترك براي كشتن او آمدند؛ ميرزا سلطان علي، از سران 
اعيل معرفي كرد تـا سـواران   قزلباش كه در صورت و لباس شبيه شاه بود، خود را شاه اسم

ترك او را به جاي شاه به اسارت ببرند. يكي از وقايع شاخص آن روز كشته شدن يكـي از  
، فرمانده توپچيان، توسـط شـخص شـاه اسـت.     2سرداران سپاه عثماني به نام مالقوچ اوغلي

) در نهايت شاه اسماعيل چون مقاومت در برابـر آتـش تـوپ و تفنـگ     96: 1381(فلسفي، 
من را بيهوده ديد، فرمان داد كه كرنا نواختند و با جمعي از مخصوصان از معركه بيـرون  دش

كشيد. پس از آن سليم به تبريز آمد اما بيشتر از شش روز در آن شهر نماند و به ديار خـود  
برگشت. هر دو سپاه تلفات بسياري دادند، سـه هـزار از عثمـاني و دو هـزار از قزلباشـان.      

) در ميان غنايم و اسيراني كه سپاه عثماني با خـود بـرد دو تـن از    72: 1377(اسكندربيك، 
زنان حرم شاه اسماعيل نيز بود. يكي از ايشان بهروزه خانم همسر محبـوب شـاه بـود. كـه     
سليم به درخواست شاه اسماعيل براي آزادي ايشان پاسخ نداد و برخالف حكـم شـريعت،   

بـود بـه عقـد ازدواج يكـي از درباريـان درآورد.       ايبهروزه خانم را كه زن مسلمان معقـده 
  ) 104و102: 1381) و (فلسفي، 850: 1376(پورگشتال، جلد دوم، 

انـد، اكثـر مـوارد بـه     در علل وقوع اين جنگ صاحب نظران داليل زيادي را ذكر كـرده 
هـاي  شـود: از جملـه تنـدروي   اختالفات مذهبي ميان حكومت صفوي و عثماني ختم مـي 

سماعيل، كشتار سنيان، لعن مقدسان مذهبي اهل تسنن و البته قدرت روزافزون مذهبي شاه ا
شاه اسماعيل و دولت شيعي صفوي در منطقه كه تهديدي جدي بـراي عثمـاني بـه شـمار     

همسايه هم بيكار ننشست، مرزهـا   تالبته دول )114- 116: 1387آمد. (قاسمي گنابادي،  مي
از مسائل سياسـي روز ايـن دولـت، مهـاجرت      شد و يكيمياز سوي دولت عثماني كنترل 

) سـلطان  36: 1379جلد اول، ، جعفريان ( شيعيان و پيروان صفويان از عثماني به ايران بود.
سليم پس از آنكه به سلطنت رسيد، پيش از آنكه به سوي شاه اسـماعيل لشكركشـي كنـد،    
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كـه شـيعه بودنشـان    دستور داد تمامي شيعه هاي موجود در مملكت از هفت تا هفتاد ساله 
اي بـه زنـدان   اي اعـدام و عـده  محقق بود، شناسايي شوند، كه پس از آن به دستور او عـده 

  )277: 1369(اوزون چارشي لي، جلد دوم ، افتادند.
اگر چه كه تمايز مذهبي ضرورتي براي وقوع نفاق و جنگ نيست و متقـابالً در تـاريخ   

ايم؛ اما همانطور كه نويسـنده  آيين مشابه بودهها با دين و هاي زيادي ميان ملتشاهد جنگ
كند، در اسالم شريعت و دولت با هم متولـد شـده و بـا هـم     كتاب تاريخ عثماني اشاره مي

گردند، او در ادامـه  شوند كه وجود واحد ميشوند و طوري به يكديگرآميخته ميبزرگ مي
نه تنها يك اختالف مذهبي اختالف شيعه و سني كه سبب اصلي وقوع نبرد چالدران بود را 

داند و ريشه آن را در وراثت تخت خالفـت نبـوي معرفـي    كه اختالفي سياسي و دولتي مي
پس از چالدران در باور پيـروان شـاه اسـماعيل بـه      )826- 827: 1367كند. (پورگشتال، مي

هـا پـس از مـرگ او و سـقوط     شكست ناپذيري وي خدشه وارد شد؛ با اين حال، تا قـرن 
اسماعيل قهرماني بزرگ بود و سياستي كه او بـراي  صفوي، در نزد عام و خاص شاه سلسله

برخورد با همسايگان سني مذهب ايران در پيش گرفت از طرف ديگـر فرمانروايـان ايـران    
  ادامه يافت.

  
  .چالدران به روايت تصوير4

به مضامين است؛ و توجه در تاريخ نقاشي ايراني، مصورسازي اغلب در خدمت ادبيات بوده
اسـت. يكـي از   تاريخي و ثبت وقـايع تـاريخي از طريـق مصورسـازي كمتـر رواج داشـته      

هاي كتاب آرايي و بسترهايي كه شرايط مساعدي را براي نقاشان فراهم كرد تا از محدوديت
وابستگي به روايات ادبي رها شوند رواج ديوارنگاري و نقاشي روغني يا زير الكي بود. پس 

اي براي تزئين بنا، شاهد تابلوهايي در ابعاد عظيم ديوارنگاري به عنوان شيوه از رواج مجدد
هاي كـاخ  نگارهتوان به ديوارهاي صفوي ميبا موضوعات تاريخي هستيم. از نخستين نمونه

كرد، مانند نقاشي رنگ روغن نبرد شاه اسماعيل اول با شيبك خـان  چهلستون اصفهان اشاره
ماسب اول از همايون پادشاه هندوستان كه در ميانـة سـدة يـازدهم    طهازبك و پذيرايي شاه

  اند. هجري بر ديوارهاي اين كاخ ترسيم شده
عمارت چهلستون اصفهان يكي از بناهاي مهم و زيباي دوره صفويه است كه به لحـاظ  

عبـاس  ها و خصوصاً نقاشي ديواري اهميت فراواني دارد. بنايي كه در زمان شـاه ديوارنگاره
ل طرح آن مشخص شد و عمارتي به شكل كاله فرنگـي در آن سـاخت، امـا بـا شـروع      او
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آن هـايي بـر  سلطنت شاه عباس دوم، عمارت مزبـور توسـعه داده شـده و تاالرهـا و ايـوان     
اند. مجالس نقاشي سالن پادشاهي چهل سـتون از دوره شـاه عبـاس دوم اسـت. بـه       افزوده

و كرنال كه از الحاقـات بعـد از دوره صـفويه     استثناي دو تابلوي معروف به جنگ چالدران
هاي رسمي با سـفيران ديگـر كشـورها و برگـزاري     اين كاخ مكاني براي مالقات باشند.  مي

تابلوي روبروي  )babaie,1994: 126( و )106- 107: 1381مراسم نوروزي بود. (شريف زاده، 
سـليم خـان   با سلطان اول صفوياسماعيلدر ورودي سالن پادشاهي كه نمايشگر جنگ شاه

پادشاه عثماني در دشت چالدران است، معرف حالت قشون ايـران در زمـان وقـوع جنـگ     
اسماعيل است كه سوار بـر اسـب سـفيد بـا تـاج      ي نبرد خود شاهاست. قهرمان اين صحنه

زمينه تابلو، سلطان سليم نيز نمايش جنگد، در پسقزلباش نمايش داده شده و با شمشير مي
افشار بر پادشاه مغـول هندوسـتان در ديـوار    شده. تابلوي جنگ كرنال، پيروزي نادرشاهداده 

  ) 1)  (تصوير11: 1351. (هنرفر، 3مقابل اين اثر قرار دارد

  ه.ق1210نقاشي ديواري نبردچالدران،كاخ چهلستون اصفهان،آقا صادق،. 1تصوير

و تـاريخ  » الوعـد صـادق «م آقا صادق نقاش اين دو تابلو، نقاشي جنگ چالدران را با رق
   است.ه.ق و نقاشي جنگ كرنال را با اين دوبيتي رقم زده 1210
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ــاه دوران   ــم شاهنشـ ــب الحكـ ــه حسـ ـــار     بـ ــدخان قــاجـ ــر محمـ ـــريدون فـ  فـ
ـــد    ـــاش نوشــ ـــادق نقـ ـــلك صـ  نشــــان  و فــــر نـادرشـــــاه افـشـــــار   ز كـ

  (يا صادق الوعد)

» شاهنشاه«)  كاربرد دو كلمة 19: 1386جواني،اصفهاني و ) و (آقاجاني15، 1351(هنرفر،
گذاري هنري دورة قاجار تأثيري چشمگير داشت و نوعي بعدها در سياست» فريدون فر«و 

هاي آن فـراز آورد. ايـن دو   گرايي را در هنر دورة قاجار به خصوص در ديوارنگاريباستان
ت چهلستون اصفهان اجرا هاي قاجار است كه در عمارديوارنگاري از نخستين ديوارنگاري

شد. آقا محمد خان از همان ابتداي قدرت گيـري از زبـان تصـويري صـفويان و عمـارات      
  )34: 1385يش بهره گرفت. (آژند،هاي سياسي خوها براي بيان انگارهموجود آن

اين موضوع كه از اولين اقدامات آقا محمدخان پس از رسيدن بـه قـدرت سـفارش دو    
يشين بوده، محل پرسش است. ديگر اينكه اگر بنابر گفتـة نقـاش هـدف    تابلو از پادشاهان پ

؟ بيننده اين زنده كردن نشان و فر ايشان بوده، چرا در كنار نبرد كرنال، چالدران انتخاب شده
اول اينكه واقعه گـزينش شـده بـراي     ؛مي شود اي مواجهعمدهتناقض تابلو در نگاه اول با 

نتيجه واقعي اين  ،است و دوم اينكه روايت تصويري بازتوليد از عصر صفوي يك شكست
نبرد كه شكست سپاه صفوي بود را ناديده گرفته و تنها در پس زمينه و بـه صـورت محـو    
اشاره به كشته شدن سربازان ايراني در مقابل آتـش توپخانـه عثمـاني داشـته در حـالي كـه       

و اسماعيل لحظه دالوري شاهاي كه برجسته شده و در نقطه تاكيد تصوير قرار گرفته صحنه
ديگر اينكه  قاجاريه از بازتوليد حوادث تاريخي  .كشته شدن سردار دشمن به دست اوست

  است؟كردههاي پيشين چه هدفي را دنبال  ميمتعلق به سلسله
اش كريم زاده تبريزي در باب معرفي نقـاش ايـن دو تـابلو آقـا صـادق كـه نـام اصـلي        

نوشته، نقاش مي» الوعدصادق«: محمدصادق كه سجعش را يا محمدصادق بوده چنين آورده
- پركار و پرابتكاري بود و در ارائه تابلوهاي بزرگ رنگ روغني و مجـالس رزمـي از پـيش   

آمد. در ذكر تصويرگري جنگ كرنال كه به امـر آقـا محمـدخان قاجـار در     قدمان بشمار مي
باقر با آقا صادق در كاخ چهلستون و چهلستون اصفهان ترسيم گشته روايتي را از مالقات آقا

  كند: كنايه آقا باقر از سادگي كار، ذكر مي
دهد. آقا محمدخان كنس و پول پرست اسـت. مـزد   آقاصادق مكدر شده و جواب مي

دهد و ارائه كار بهتر در مقابل اين مزد كـم، سـفاهت و   اين نقاشي را ذرعي به من مي
الفـور صـورت   ش را به آقاباقر نشان دهد، فـي وقت براي اينكه هنرديوانگي است. آن
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: 1376زاده تبريـزي، نمايـد. (كـريم  يكي از رزم آوران را در شباهت آقا باقر ترسيم مي
260 -259(  

شود دريافت، آنكه آقامحمـدخان از سـر هنـر دوسـتي و     اي را مياز اين نقل قول نكته
رداخـت بهـاي چنـداني هـم     ها را سفارش نداده و حاضر به پهنرپروري كشيدن اين نقاشي

براي آثار هنري نبوده. از ميان صفات اخالقي كه به آقا محمدخان نسـبت داده شـده آنچـه    
مسلم است بيرحمي، سخت كشي و قساوت قلب اوست كه در تمام دوره زمامداري اساس 
اقدامات و مشي سياسي وي بوده و به سبب همين خشونت طبع و خونسـردي و بيرحمـي   

ت واحــد در كشــوري كــه حكــام و رؤســاي آن عــادت بــه حكومــت بــه ايجــاد حكومــ
) در نتيجـه ايـن لطافـت طبـع و     53: 1371است. (شـميم،  الطوايفي داشتند نائل آمده ملوك

سخاوتمندي او نبوده كه انگيزه سفارش تابلوها بوده و از سفارش دو تابلوي نقاشي بـزرگ  
يش هـدفي سياسـي، در راسـتاي    در تاالر كاخ چهلستون همزمان با نخستين سال تاجگـذار 

  كرده.تثبيت قدرت حكومت نوپاي قاجار، را دنبال مي
اندازيم به تـاريخ ايـل قاجـار پـيش از تشـكيل      به دنبال يافتن پاسخ پرسش، نگاهي مي

حكومت. قاجارها يكي از اعضاء اصلي نيروهاي قزلبـاش صـفوي بودنـد. در تـاريخ اوليـة      
بودند و نخستين بار بـا ديگـر    )Oghuz(ضاء تركان اُغوز شود كه آنها از اعقاجارها گفته مي

ــه ــرن  قبيل ــوز در ق ــاي اُغ ــري/5ه ــة    11هج ــپس در ميان ــدند، س ــران ش ــيالدي وارد اي م
ي مريـدان شـيخ اردبيـل    ميالدي بـه مـذهب شـيعه گرويدنـد و در حلقـه      15هجري/9قرن

 7000در ميـان   شود. آنهادرآمدند. با ظهور صفويان، حضور تاريخي قاجارها نيز شروع مي
اش از آذرباييجـان بـه شـيروان در    نفري بودند كه شاه اسماعيل را در راهپيمايي پيروزمندانه

هـا بـه عنصـر شاخصـي در ميـان      ميالدي همراهي كردند. سـپس، آن  1500- 1هجري/906
قاجارهـا در چالـدران    (Habbly & Melville, 1991: 104-106)نيروهاي قزلباش بدل شـدند.  

همراه شاه اسماعيل بودند. بوداق قزويني در جواهراالخبار، به حضور قاجارها در كنار ديگر 
كنـد. (بـوداق   اسـماعيل اشـاره مـي   قبايل قزلباش همچون موصـلو و شـاملو در سـپاه شـاه    

) قاجارها تا آخرين روزهاي حكومت صفويان به ايشـان وفـادار بودنـد.    40: 1999قزويني،
ارتش صفويه در بازگشت به سمت قم بـراي رويـارويي بـا     4»پدر كروشينسكي«نابر گفتة ب

بود. او ايشان را چنـين توصـيف   ها، از تعداد محدودي، مردان قبيله قاجار تشكيل شدهافغان
فتحعلـي خـان از قاجارهـاي    » پيرواني دلير و قابل اعتماد، با وفاداري اثبات شـده « كند: مي

 & Habbly)سب قلي (نادرشاه آينده) آخرين حاميان شـاه صـفوي بودنـد.    استرآباد و طهما
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Melville, 1991: 107-108)      اهميت حضور نيروهاي قاجار براي صفويه در حـدي بـود كـه
التواريخ، سبب ناكامي شاه اسماعيل ميرزا محمد خليل مرعشي صفوي، صاحب كتاب مجمع

ن قاجار از او و دور شدن امثـال حسـن   ثالث دربرابر كريمخان را حمايت نكردن حسن خا
) بعد از نادرشـاه، قاجارهـا   149: 1328داند. (مرعشي صفوي، خان از موكب شهرياري، مي

خود مدعي سلطنت شدند و با خاندان زند همواره در جنگ بودند، تا آقا محمد خان پس از 
طيع خود كرد و سال جنگ و لشكر كشي سرانجام كليه امرا و حكام را در داخل ايران م 16

) طوايـف  42: 1371ه. ق در تهران بر تخت سلطنت نشست. (شميم،  1210در نوروز سال 
قاجار صفويان را در راه رسيدن به مسند قدرت و حفظ آن، خدمتي به سزا كرده بودند و از 

دانستند و بر پيوند خـود بـا ايـن سلسـله تكيـه      همين رو خود را جانشينان بر حق آنان مي
اش فتحعلي شـاه، در پـي آن نبـود كـه خـود را      . آقامحمدخان برخالف برادرزادهكردند مي

محبوب القلوب كند. او حتي به بزرگ نماياندن فتوحات نظامي خويش نيز نپرداخت. اما با 
دستوري كـه بـراي ترسـيم ايـن دو نقاشـي ديـواري در قلـب پايتخـت ديرينـة ايـران داد           

خويش را با دوران فرمانروايان نامدار تـاريخ ايـران   آقامحمدخان به زيركي كوشيد تا دوران 
   ) Diba ,1998 : 34-33(طراز و هم پيوند جلوه دهد. هم

- گذاران دو سلسلة پيـاپي ايـران   گيري از الگوي بنيانپيداست كه آقامحمدخان در بهره
يـابي  بخشي به شخصيت خود نبوده، بلكـه بـا بهـره   در پي هويت - شاه اسماعيل و نادرشاه

نمادين از اين دو شخصيت تاريخي ايران، بر هويت حكومتي تأكيد ورزيده كـه از دل ايـن   
  ) 34 :1385دو سلسله سر بر كشيده است. (آژند، 

  ه.ق1161قلمدان الكي، محفوظ در موزة ملك، آقا باقر، افشاريه، .2تصوير
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نادرشـاه  همانطور كه ذكر شد قاجارها هم جزو قزلباشان صفوي بودند و هم در ركـاب  
اسماعيل و نادرشاه براي مشـروعيت بخشـيدن بـه    جنگيدند و از زنده كردن نام و نشان شاه

آيد كه هدف ايشان هماننـد كـردن   گرفتند. در مجموع، چنين بر ميحكومت خود ياري مي
است.  هاي پيشينيان بالفصل او، و مشاركت در افتخارات ايشان بودهآقامحمدخان با پيروزي

پردازيم. علي رغـم اينكـه حاصـل    ش ديگري كه پيشتر هم به آن اشاره شد مياينك به پرس
نخستين نبرد ميان ايران و عثماني كه با نام چالدران در تاريخ ثبت شـده، شكسـتي سـنگين    
بود، چرا به عنوان نمادي از افتخارات ملي شناخته شده و ظرفيت آن را داشـته تـا قاجاريـه    

تا  920حكومت خود از آن بهره ببرد؟ و در اين بازة زماني بتواند براي مشروعيت بخشي به 
  چه گذشته و چالدران چگونه در يادها مانده؟  1210

هاي تصويري ديگري با موضوع چالدران بررسي شـد.  به دنبال پاسخ اين پرسش نمونه
گيرنـد بـا   قمري، كه اغلب در مجموعه آثار الكـي قـرار مـي    1210هاي پس از تاريخ نمونه
اري مشابه نقاشي ديواري چهلستون، با محوريت جنگ تن به تـن شـاه اسـماعيل بـا     ساخت

اند. البته با توجه به شهرت نقاشي آقاصادق جـاي تعجبـي   دشمن در ميدان نبرد ترسيم شده
هاي انگشت شـمار پـيش از نقاشـي كـاخ چهلسـتون، بـه       هم ندارد. اما در خصوص نمونه

و 5»يـا بـاقرالعلوم  «توان اشاره كرد. اين اثر با امضـاء  قلمدان الكي محفوظ در موزة ملك مي
كه ايـن  هاييست است؛ يكي از بهترين نمونهه.ق كه در دورة افشاريه نقش شده1161تاريخ 

) اين نقاشي پركار كه اسـتادانه صـحنة جنـگ را در    2است. (تصويرنبرد را به تصوير كشيده
 اسـت كـرده  گزينش اي راالدران صحنهفضاي محدود قلمدان به تصوير كشيده باز هم از چ

 بـا  و اسـت  تـن  بـه  تـن  جنـگ  حـال  در دشمن سپاهيان از يكي با دليرانه اسماعيلشاه كه
هـا ارتبـاط   اسـالمي قلمـدان   - در فرهنگ و تمـدن ايرانـي  . كرده نيم دو به را او شمشيرش

شـياء در توليـد   اند، كاركرد نمـادين ايـن ا  اي با اعطاي مناسب دولتي و ديواني داشتهديرينه
است. به طوريكه به هنگام ارجـاع شـغل وزارت،  همـراه    قدرت تا دوران قاجار ادامه داشته

؛ و حتـي اصـطالح دوات بخشـيدن و دوات    شدهخلعت به وزير دوات و قلمدان تقديم مي
  ) 220: 1362رفته است. (بياني،گرفتن در كنايه از عزل و نصب وزير بكار مي
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  قلمدان محفوظ در موزه ملك با نقش چالدران. 2- 1تصوير

جنس و كيفيت ساخت قلمدان مبين مقام و شأن اجتماعي صاحب دوات بود. در مورد 
هاي الكي ارزش قلمدان جداي از كيفيت به كار رفته در مراحل ساخت، اعتبـار نـام   قلمدان

اجراي نقش، بـر  كار رفته در نقاش و نوع نقش ترسيم شده بر قلمدان و دقت و ظرافت  به
است. يكـي از موضـوعات شـاخص، نقشـبندي منظـرة      ميزان ارزش قلمدان تأثيرگذار بوده

جنگ بر روي قلمدان و دوجانب آنست و اهميت موضوع قطع نظر از جنبة تاريخي قضـيه  
لحاظ مشكل بـودن طراحـي صـحنة جنـگ در     كه يادآور يكي از رويدادهاي تاريخ است به

آرائـي دو سـپاه و نشـان دادن     ان و تجسم بخشيدن به صـف كوچك قلمدفضاي محدود و 
ها جالب توجـه  انگيز جنگجويان و ساخت و ساز آنحاالت و حركات خروشناك و هيجان

اند اكثراً از اسـتادان بـزرگ   باشد و كسانيكه از ميان نگارگران به اين هنرنمايي دست زدهمي
هـا  تـرين قلمـدان  نوع گرانترين و نفيسهاي رزمي همواره از آيند؛ قلمداننقاشي بشمار مي

ي اين موارد ذكر شد تا به اين نكته برسيم كه ارزش ) همه78: 1366اند. (اديب برومند، بوده
است، كم و اعتبار اجتماعي و هنري چنين قلمداني كه توسط نقاش معروف آقا باقر كار شده

خــر افشــاريه و اوج كــه در ســالهاي آاز نقاشــي ديــواري چهلســتون نيســت. و ايــن مهــم
هاي افشار و زند و قاجار براي به دست گرفتن قدرت، قلمداني با نقش هاي خاندان درگيري

شود؛ نشان از آن دارد كه نبرد چالدران فارغ از زمان به نماد اتحاد چالدران سفارش داده مي
خـاطرة  بـرد در  در كتاب خود نام مي 6است؛ و همانطور كه فلسفيو مقاومت ملي بدل شده

   )2- 1است. (تصويربدل شده» جنگ ميهني ايرانيان«مردم به 
اي كه نگارندگان ترين نمونهاست. قديماين واقعه پيش از سقوط صفويه نيز مصور شده

كه در حدود مصور است مربوط به كتاب مصور جهانگشاي خاقان اثر معين 7اين متن يافتند
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) اين روايـت  4است. (تصويرشده فهان اجراقمري در مكتب اص1100 ميالدي/1688تاريخ 
اسماعيل با سردار عثمـاني  در دو مجلس جداگانه مصور شده است. يك مجلس به نبرد شاه

شاه، پرداخته اسـت. همـانطور كـه بـه     و ديگري به درهم شكستن توپخانه دشمن با حمله 
اعيل است. در اسمهاي ديگر قهرمان هر دو مجلس شاهشود مشابه نمونهوضوح مشاهده مي

)،  شاه با شمشير سردار دشمن را به دو نيم كرده و آن فردي كه در گوشه بـاال و  3تصوير (
است سلطان سليم است. ساختار كلي اين چپ تصوير انگشت به دهان تماشاگر اين صحنه

تصاوير مشابه است. سربازان عثماني نماد ديگري و سربازان صفوي نمـاد خـودي در نظـر    
ها شاه اسـماعيل قـرار دارد. مشخصـاٌ اگـر بـه تـابلوي كـاخ        اند كه در رأس آنگرفته شده

بينـيم كـه سـپاه دشـمن و سـلطان سـليم در وضـعيتي منفعـل و         چهلستون رجوع كنيم مي
اسماعيل كنشگر فعال تصـوير اسـت،   پذير تصوير شده و سپاهيان صفوي، به ويژه شاه كنش

است. تنها تفاوت اين اثر بـا  را متعجب كردهاش همگان كه با شجاعت و توان مافوق بشري
 است. اين كتـاب كـه در  است كه مستقيماً يك متن مكتوب را مصوركردههاي قبلي آننمونه
 يـك  از اي است؛ نسـخه شده تاليف سليمان، شاه پادشاهي سال دهمين در قمري 1086سال

رسد، تصـوير كـردن   . به نظر مي8اول است شاه اسماعيل دوران زندگاني از تاريخي حماسه
شاه اسماعيل همچون قهرمان نبرد چالدران و زدودن جنبـه منفـي و تأسـف بـار آن واقعـه      

اسـت. بـا توجـه بـه سـابقة ديرينـة       است كه از زبان نوشتار وارد زبان تصوير شـده ايشيوه
مجاورت نقاشي و مـتن در سـنت نگـارگري ايرانـي وجـود چنـين ارتبـاط و الگـوبرداري         

  نيست.   غريب
  

  مكتوب صفويه منابع روايت به چالدران .5
كنيم به  تر نگاه ميبراي اينكه بدانيم از چه زماني اين نبرد چنين كاركردي پيدا كرده به عقب

زماني پيش از سقوط صـفويه، و در البـالي كتـب تـاريخي روايـت چالـدران را جسـتجو        
شـود كـه   نظر گرفته مي كنيم. در اين بخش متون تاريخي همچون روايتي از آن واقعه در مي

است؛ عالوه بر آن بـا توجـه بـه ايـن كـه      گيري نويسنده در چگونگي آن دخيل بودهجهت
نگاراني مستقل نبودند و در خدمت دربار و بر اسـاس سـفارش   نويسندگان اين متون تاريخ

پرداختنـد، ايـن روايـات را صـداي طبقـة حـاكم ، در       دستگاه حاكميت به ثبت وقـايع مـي  
  يريم.گ مي  نظر
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مير، نوشته مـورخ مشـهور عصـر صـفوي خوانـد      9»حبيب السير«در تاريخ مهم و معتبر 
قمري هفت سال بعد از واقعه چالدران، شـروع بـه نگـارش كتـاب      927نويسنده در تاريخ 

كرده است؛ در ذكر روايت چالدران قويا به جانبداري از شاه اسـماعيل و در مقابـل مـذمت    
تر از آن چهارچوبي است كه براي نقل روايت اين واقعه ما مهماست. اسلطان سليم پرداخته

شود. نخست تاكيد بر در اين كتاب طراحي ميشود، و براي مورخان بعدي تبديل به الگو مي
تعداد بيشتر سپاهيان عثماني و استفاده از سالح گرم توسط ايشـان، سـپس برجسـته كـردن     

 ن داده خصوصـا در جنـگ تـن بـه تـن بـا      اهايي كه شاه در ميدان نبرد از خود نشـ دالوري
يكي از يالن سپاه دشمن و ذكر ضربتي كه بر فرق سر او فرود آورده. و آخر، » اوغليملقوچ«

هاي ديگر اين واقعه همچون اسارت اهل حرم شاه  ناديده گرفتن يا كمرنگ جلوه دادن جنبه
  يا غارت تبريز بعد از جنگ.

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مجلس نبرد شاه اسماعيل در چالدران با سلطان سليم از كتاب تاريخ جهانگشاي خاقان، اثر  .3تصوير
  معين مصور، صفويه، محفوظ در كتابخانه بريتانيا، لندن.
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 و گرفت زبان به دهن مĤثر غيرت خاطر در عرب و عجم پادشاه غضب آتش اثنا آن در
 شمشـير  و پـذيرفت  بالتهـا  صـفت  ميـامن  جمعيـت  باطن در لهب، قيامت قهر شعله

 دشـمنان  صـف  بـر  اغيـار  معاونـت  و انصـار  اعانت بي آخته انتقام نيام از آثار ذوالفقار
 هدايت و كرامت سرپنجه قدرت و واليت بازوي و دست بقوت و كرد حمله خاكسار

 از اثنـا  آن در برآورد..... شجاعت مسالك سالكان از خلقي فرسود محنت وجود از گرد
 آنحضـرت  برابر در پردلي بحر در بود نهنگي كه اوغلي ملقوچ روم، هجوم قيامت سپاه

 سرش فرق بر شمشيري اثر حيدر پادشاه برد سنان و بتيغ دست آنكه از پيش اما درآمد
 ملقوچ مالزمان از يكي كه افتاده استماع ثقات از گشت منشق اشسينه تا كه آورد فرود
 بـر  نمـود  مالحظـه  را آن ضربت روم پادشاه و برد سليم سلطان نزد را او جسد اوغلي
 را آفريـده  هـيچ  باشـد  العجايـب  مظهـر  بفرزندي منتسب كه كسي از غير كه راند زبان

  ) 548 ،4 ، ج1333راند (خواندمير، تواند تيغ نوع اين كه نيست آن قدرت

تأمل است. قاسمي شدن وقايع، در جاي خود با اهميت و قابلها و ناديده گرفتهسكوت
اسماعيل شروع بـه  كه در زمان حيات شاه» شاه اسماعيل نامه«اثر منظوم خويش با عنوان در 

تـرين  طهماسب به اتمـام رسـانده؛ بـه مهـم    نگارش آن كرده، و در دوران اقتدار پسرش شاه
است. كيهاني، مصحح كتاب دربـاب عـدم   اي نكردهاسماعيل يعني چالدران اشارهجنگ شاه

گويد: يقيناً شكسـت شـاه در برابـر تركـان     نامه چنين ميه اسماعيلذكر نبرد چالدران در شا
اي نكند. زيـرا قاسـمي اثـرش را    عثماني دليل موجهي براي شاعر بود تا به اين واقعه اشاره

هاي ممدوحش سروده بود، به همين سبب الزم نديد از شكست تلخ براي تجليل از پيروزي
) بي شـك  111، 1387كند. (قاسمي گنابادي، اسماعيل سخني در شعرش ذكر و سنگين شاه

كـه، در آن برهـه از زمـان، شكسـت     استشود ايناي كه دريافت ميدرست است؛ اما نكته
چالدران جايي براي مدح شاه نداشته و هنوز نبرد چالدران به عنـوان شكسـتي تأسـف بـار     

  است.بكار رفته فراگير نشده» السيرحبيب«؛ و الگويي كه در شدهشناخته مي
  در نيمة دوم قرن دهم، قزويني در جواهر االخبار چنين آورده 

شاه دين پرور خود مرتكب جنگ شد و دو سه مرتبه خود را به ارابه رسانيد و در پيش 
ارابه مالقوچ اغلي را به دو نيم زد كه او را به همان وضع پيش سليم شاه بردند و تعجب 
كرد اما منع نمود كه پادشاه را به معركة جنگ درآمدن از عقل سليم دورسـت. (بـوداق   

  ) 40، 1999قزويني،



 79   اصفهان ستون چهل كاخ در »چالدران نبرد« تصويري بازنمايي انتقادي خوانش

عبـاس، اسـكندر بيـك منشـي در     سال پس از واقعه در زمان حكومت شـاه  100حدود 
دهد، همـان چهـارچوبي را   آراي عباسي در شرحي كه از نبرد چالدران ميكتاب تاريخ عالم

تـري از مقابلـه شـاه    بود؛ البته با شـرح مفصـل  ريزي شدهالسير پايهتكرار كرده كه در حبيب
  اسماعيل و سردار عثماني.

اغلي، از دالوران نامي روميه و شجعان روزگار از زومرة چرخچيان روميه بـود  مالفوح 
.... در اثناء گيرودار آن مخذول بـدكردار كمـر بـه محاربـة خاقـان سـليمان شأن[شـاه        

رضاي امراء دولتخواه و امداد سـپاه،  اسماعيل] بسته ...... آن حضرت از وفور غيرت بي
ر ذوالفقار آثار حيدري آخته چنان پر خشـم و  اسب جالدت به مبارزت او تاخته شمشي

خود گشته مجال عاقبت حمله نمود كه از صولت و سطوت پادشاهانه بيكين به آن بي
حركت نيافت، و آن شير بيشة پردلي به زور بازوي حيدري چنان ضربتي بـر او زد كـه   

ت. اش برخـاك هـالك انـداخ   درع و خفتان فوالدي را در يكديگر شكافته جثة خبيث
 آن دست و بازو آفرين خـوان شـدند.   غريو از هر دو لشكر برآمده كروبيان عالم باال به

  )71، 1377(اسكندربيك منشي،

همچنين او در توجيه شكست چالدران كه تنها شكست شاه اسـماعيل و البتـه آخـرين    
  نگارد. نبرد او با دشمن نيز هست چنين  مي

بود كه آن حضرت را از اصابت غيبـي چنـان   همانا حكمت بالغه الهي اقتضاي آن كرده
م آن بـود كـه ارادت و اعتقـاد    چشم زخمي رسد كه اگر درين معركـه ظفـر يـافتي بـي    

لوحان طوايف قزلباش در شأن آن حضرت به حدي رسد كـه پـاي اعتقادشـان از     ساده
ـ  (اسـكندر بيـك منشـي،     هـاي غلـط برنـد.   ده گمـان مسلك مستقيم دين و ايمان لغزي

73،1377(  

عـالوة  ين پس هم همانطور كه در متون تصويري پيگيري شد؛ همين چـارچوب، بـه  از
هاي بيشتري كه تصوير براي نمادپردازي دارد، تكرار شد. در اين الگو به طرز اغراق قابليت

شده و در مقابل بر دالوري و ايسـتادگي نيروهـاي    رنگ جلوه دادهآميزي شكست ايران كم
اسـماعيل و شـجاعت و   تاكيد شـده، البتـه فرمانـدهي شـاه     قزلباش صفوي در برابر دشمن

دالوري او در ميانة ميدان كه همچون يك ابرانسان ظاهر شـده و بـا يـك ضـربت شمشـير      
تـرين بخـش   ترين و دليرترين سردار عثماني را همراه مركبش به دو نيم كرده، شاخصقوي

اسـت، كـه سـه قـرن بعـد،      هاين روايت است. اين الگو تا جايي فراگير و قابل پذيرش بـود 
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قاجاريه بدون هيچ شكي براي مشروعيت بخشيدن بـه حـق حـاكميتش حضـور نيروهـاي      
   كند.قاجار در نبرد چالدران را به عنوان يك افتخار، خاطرنشان مي

قـدرتش را   .قه906به سال  اولدستگاه تبليغي صفويان، به هنگام جلوس شاه اسماعيل 
حق الهي شاهان ايراني بر تملك خورنه/ فَرّ يا شـكوه شـاهانه،   بنا كرد: نخست،  ،بر سه بنياد

ايـن ادعـا بـر انتسـاب     كه خاستگاهي كهن و باستاني داشت؛ دوم ادعاي نيابت امام غايب. 
و سـوم، نقـش شـاه در    خاندان صفوي به امام هفتم شيعه امام موسي كاظم(ع)، استوار بود، 

 .جويي كه ايشان را به قدرت رسانيده بودندي صفويه و صفويان رزمفرقه» مرشد كامل«مقام 
ديد از القابي همچون فريدون و اسماعيل هرجا كه الزم ميشاه )159و142، 1380(سيوري، 

ي ترين ادعـاي اسـماعيل ايـن بـود كـه از سـالله      كرد؛ اما مهمخسرو براي خود استفاده مي
ائمـه قبـول   حضرت محمد(ص)است. پيروانش او را بـه عنـوان مظهـر شخصـيت و روح     

روا و هم به عنوان رهبر مذهبي، بر مردم حكومت داشتند. شاه اسماعيل، هم به عنوان فرمان
  ) 147، 1380اي برخوردار بود. (سودآور، كرد و از مقام و قدرت دوجانبهمي

هاي حماسي شاهنامه لحظة مقابلة يك تنة قهرمان داستان بـا سـپاه   در بسياري از داستان
هاي شاهنامه قهرمان در حال دهد و در بسياري از نگارهروايت را شكل ميدشمن نقطة اوج 

است. از ديگر سو، در روايات مذهبي شـيعه نيـز   دو نيم كردن دشمن به تصوير كشيده شده
العـاده از  شخصي را داريم كه شجاعت و دالوري در مقابله با دشمن و نيروي بدني خـارق 

، بسـيار  )السـالم عليـه (علـي  بر دالوري اميرالمومنينهاي اوست. در باورهاي مردمي ويژگي
 را دو دشمن ضربت، يك با معموال كه داشت، قدرتمندي بازوي چنان او 10است؛تاكيد شده

 بدن سر و و خود كاله كه زد دشمن علمدار سر بر ضربتي چنان احد جنگ در كرد، مي نيم
 .كـرد  نـيم  دو را سـوار  اسـب  و آمد بيرون او اسب شكم زير از و شكافت را دشمن زره و

شـود  اسماعيل با مالقوچ اوغلي در منابع صفوي ذكـر مـي  روايتي كه از جنگ تن به تن شاه
شود. گفتـه  بسيار شبيه روايتي است كه از جنگ حضرت علي(ع) با مرحب خيبري نقل مي

شود كه حضرت در جنگ خيبر، مرحب را كه يكي از يالن سـپاه دشـمن بـود بـا يـك      مي
هاي ادبي و مذهبي اند. بكارگيري قالبي كه ايرانيان در روايتشير به دو نيم كردهضربت شم

و » حيـدر اثـر   پادشاه «، »آثار ذوالفقار شمشير«با آن آشنا بودند و استفاده از الفاظي همچون 
جملگـي  » حضـرت ظـل اللهـي   «، »مظهرالعجايب بفرزندي منتسب«، »زور بازوي حيدري«

اي از قداست و همانندي با قهرمانان باستاني ايران و خصوصاً هاله اسماعيل را درچهرة شاه
كـرده و در  راحتي عمـل مـي  با توجه به آشنا بودن الگو، اين ساختار بهبرد. علي(ع) فرو مي
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كرده كه خواست و مطلوب نهاد قدرت بوده؛ سپس از ذهن مخاطبش همان داللتي را ايجاد 
هاي ضمني، اين باور، كـه پادشـاه بـه    به كارگيري داللتطريق بازتوليد مكرر اين روايت و 

  است. سازي كردهآيد را در ذهن سوژه طبيعينوعي از مقدسان مذهبي به شمار مي
  

  گيري نتيجه .6
پرسش اصلي اين پژوهش از تناقض موجود در نقاشي ديواري كاخ چهلستون بـا موضـوع   

ق، سال تاجگذاري آقامحمـدخان  ه.1210نبرد چالدران آغاز شد. تابلوي چالدران در تاريخ 
قاجار همراه نقاشي نبرد كرنال نادرشاه، با هدف يادآوري حضور تاريخي قاجارها در ميـان  
سربازان صفويه و نادرشاه، و مشاركت در افتخارات ايشان، به كاخ چهلستون اصفهان الحاق 

كه شكسـت سـنگيني   كه چطور قاجاريه نبرد چالدران استشد؛ تناقضي كه گفته شد در آن
است؟ براي پادشاه صفوي به دنبال داشت، را همچون افتخاري در تاريخ ايران در نظر گرفته

ق به ه. 1210تا  920هاي شاخص متوني كه در بازة زماني به دنبال پاسخ اين پرسش، نمونه
ي در اند، بررسي شد. در نتيجه اين بررسـي، مشـتركات  نوعي اين واقعه را ثبت و بازتاب داده

هم داستان تصويري نقش شده در كاخ چهلستون، روايت  بين تمامي اين متون مشاهده شد.
و  اسـت هين نبرد ذكـر شـد  ا صفوي از تاريخ نوشتاري عهدو موافق آن چيزي است كه در 

در ايـن   اسـت. كه در اكثر منابع بكار رفته كنديديم از همان الگويي تبعيت ميهمانطور كه د
شده و در مقابـل بـر دالوري و    رنگ جلوه دادهاق آميزي شكست ايران كمالگو به طرز اغر

ايستادگي نيروهـاي قزلبـاش صـفوي در برابـر دشـمن تاكيـد شـده، بـه ويـژه فرمانـدهي           
اسماعيل و شجاعت و دالوري او در ميانة ميدان كه همچون يك ابرانسان ظاهر شـده و   شاه

ر عثماني را همراه مركبش به دو نيم كرده، ترين و دليرترين سردابا يك ضربت شمشير قوي
بـه  در سراسـر ايـران    عشري نخستين بـار با جلوس صفويان، تشيع اثنياست. برجسته شده

، دستگاه تبليغاتي صـفويه  قدرت تمام عيار سياسي دست يافته بود. پس از به قدرت رسيدن
عنـوان  صـفوي و  براي اثبات حق حاكميت شاه، از عواملي همچون ادعاي سيادت خاندان 

چنـين  . پادشـاهان باسـتاني ايـران بـود، بهـره بـرد      » فَرِّايزدي«كه شكل جديدي از  »اهللاظل«
سـبب افـزايش قـدرت     ،تر كردن نهاد مذهب بـا نهـاد سياسـت   نزديك جهت به ادعاهايي 

اسماعيل نيز ازين نظريه براي مشروعيت بخشي به د. حاكمان بعد از شاهشميسياسي ايشان 
بـراي پادشـاه    »ظـل اهللا «كردند؛ حتي تا اواسط قاجار از اصطالح خويش استفاده ميقدرت 

اسـماعيل بـه نـوعي بـراي ايشـان مرجعيـت       استفاده مي شد. به همين دليـل شـخص شـاه   
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ديگر اينكه عثماني دشمن مشترك شاهان ايراني تا اواخر قاجاريـه بـود و نبـرد    ، است داشته
تر تقابل بين يا در شكل عامدو ايدئولوژي شيعه و سني  چالدران به صورت نمادين نبرد بين

؛ اما اينكه صفويان چطور توانستند چنين روايتي از واقعـه  را داللت مي كردهخود و ديگري 
هاي مذهبي اي كه ايشان از روايتگردد به بهرهچالدران را فراگير و قابل پذيرش كنند بازمي

اسـماعيل بـا   اول شيعيان بردند و با همانندسازي شـاه شيعه دربارة اميرالمؤنين علي(ع) امام 
  هاي ايشان در ميدان نبرد، اسماعيل را همچون قهرمان اين واقعه بازتاب دادند.ويژگي

رسد كه با نزديك به سه قرن فتـرت و تثبيـت ماهيـت دولـت شـيعي ايـران،       به نظر مي
روايت اين  توانيم بگوييم،مي است. براين پايهيادآوري نبرد چالدران كاركردي نمادين داشته

تـا  است در خاطره ايرانيان مذهبي بوده ملي و ،هاي سياسينبرد تاريخي كه متعلق به گفتمان
تعلقش را به زمان از دست داده بوده و به نماد مقاومت ملي در برابر دشمن تبديل حدودي 

حمله به خاك ايران را مهاجم كه قصد » ديگري«، نمادي از ايستادگي در برابر استبودهشده
دارد و ايرانيان تحت فرماندهي رهبري كه در شخصيتش وجـوهي از قداسـت و شـجاعت    

 چالدران نبرد تصويري بازتوليد در آخر بايد گفت، پردازند.درآميخته، به دفاع از ميهنشان مي
 ايـن  و روايـت  ايـن  گزينش در داشته و ايدئولوژيك كاركردي پسين هايحكومت ميان در

در  .اسـت شـده مـي  دنبال نهاد قدرت اهداف راستاي در سياسي هدفي خصوص، به صحنه
حقيقت قاجاريه در بازتوليد روايت چالدران در اين تابلو مفهومي را مصـادره بـه مطلـوب    

  است.نموده كه پيشتر صفويه آن را برساخته و در ميان مردم رواج داده بوده
  
  ها نوشت  پي

 Eye witnessing: The Uses of Images as Historicalنگـاه كنيـد بـه كتـاب     براي مطالعـه بيشـتر،   . 1

Evidence   نوشتهPeter Burke  از سري كتاب هايPicturing History   منتشر شده توسط انتشارات
Reaktion Books.  

ملقـوچ  «يـا  » مـالفوخ اوغلـي  «، »اتك اوغلي«هاي اين سردار در متون تاريخي عهد صفوي با نام. 2
مستقيم استفاده شده، همان عنـواني   نام برده شده است. در اين متن هر كجا از  نقل قول» اوغلي

  ذكر شده كه در متن اصلي بكار رفته.
) معتقد است كه تابلوي جنگ كرنال در زمان سـلطنت  1383،151اگرچه كه استاد هنرفر (هنرفر،. 3

مي توان به جد گفت كه اين تابلو بـه همـراه   نادرشاه افشار كشيده شده اما با توجه به امضاء اثر 
اسـت. ديبـا   ه.ق كشيده شده 1210تابلوي نبرد چالدران به سفارش آقامحمد خان قاجار در سال 
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هم در كتاب نقاشي درباري ايران اذعان دارد كه اين تابلو به سفارش آقامحمدخان قاجار كشـيده  
  شده است. 

ش و پزشك لهستاني بود كه در مدت حضـورش در  ، او يك كشي يوداش تادئوش كروشينسكي. 4
  ايران كتابي در باب سقوط اصفهان عصرصفوي نوشت. 

اشرف است. دوران شـكوفايي هنـري ايـن    يا باقرالعلوم سجع امضاء محمد باقر از شاگردان علي. 5
كـه  ه.ق اسـت، محمـدباقر در جملـه آثـارش عـالوه بـر ايـن        1210- 1160هاي نقاش بين سال

كرد كه اين خود يكـي از  كرد، تاريخ هر كدام را نيز درج ميناگون خود را ثبت ميهاي گو سجع
  ) 659: 1376زاده تبريزي، كردند. (كريمامتيازاتي بوده كه نقاشان ديگر بدان مبادرت نمي

نصراهللا فلسفي، استاد تاريخ و نويسنده كتاب جنگ ميهني ايرانيان در چالدران، اين نبرد را يكـي  . 6
  داند.تخارات جاويدان ملت ايران مياز اف

مـدعي اسـت كـه    » مصور كردن تاريخ در نقاشي هاي صـفوي «پروفسور چارلز ملويل در مقالة . 7
كنـد كـه   اند امـا اشـاره مـي   صفويان چندان عالقه اي به تصوير كردن تاريخ معاصر خود نداشته

نبرد چالدران در كتابچة حراج ي منحصر بفردي از تاريخ حبيب السير همراه با تصويري از نمونه
مـيالدي تعيـين كـرده.     1590- 1600اسـت. تـاريخ نسـخه را در حـدود     كريستي مشاهده كـرده 

)Melville, 2011 :186 (  
شود شخص اسماعيل (صفوي) مشخص نيست. آنطور كه گفته مينويسنده كتاب عالم آراي شاه. 8

اي ازيـن كتـاب كـه در    شخصات نسخهكم سوادي از مريدان خاندان صفوي بوده است. اما در م
 است. متن كتاب توسطمعرفي شده» بيژن«شود نويسنده كتاب گالري فرير واشنگتن نگهداري مي

  كتاب به چاپ رسيده. نشر و ترجمه بنگاه منتظرصاحب تصحيح و در انتشارات اصغر
همـام الـدين الحسـيني     السير في اخبار افراد بشر اثر غياث الدين بناين كتاب با نام كامل حبيب. 9

معروف به خواندامير تاريخ عمومي جهان است كه جلد چهارم آن درباره شاه اسماعيل صـفوي  
اسـماعيل و بهتـرين اثـر بـراي مطالعـه تـاريخ       است. اين كتاب از قديمترين منابع در تاريخ شـاه 

 930االول هجـري و پايـانش در ربيـع    927سلطنت آن پادشاه است. آغاز تأليف كتاب در اوايل 
  ) 4: 1392هجري بوده.(حدود چهارماه قبل از فوت شاه اسماعيل). (نوايي و غفاري فرد، 

اين چنين روايات اغراق آميزي از دالوري علي (ع) و انتصاب حركات خرق عـادت بـه او در    .10
ع غالت بيشتر رايج بوده. قزلباشان در اصل پيرو اين فرقه شـيعي بودنـد. بـراي اطـال     ميان شيعه

  بيشتر رجوع شود به،
 Encyclopaedia of Islam, Vol 5, see KIZIL-BASH , Vol 3, see GHULAT . 
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