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چکیده
شرراه اسررماعیل حکررومتی در ایررران ت سرریس کرررد کرره شررالودةاصررلی آن را دیانررت وملّیررت تشررکیل
مرریداد .وی جهررت ایجرراد وحرردت ملّرری در ایررران ،مررههب تشرریع را رسررمیت بخشررید .اوقصررد داشررت
پیونرردهررای ملّرری را در ایررران مسررتحکمت رر کنررد .حضررور ازبکرران در نررواحی شرررقی و عثمررانی درغرررب،
ایررن ضرررورت را ایجرراب مرریکردکرره حررس مرریهندوسررتی و وطررنپرسررتی در ایرانیرران برریش از پرریش
تقویررت گررردد .شرراه اسررماعیل عقیررده داشررت تقویررت روحی رۀ جنگرراوری وسلحشرروری در رویررارویی بررا
دشمن تنها با انگیرزههرای مرههبی تحقرق پیردا نمریکنرد .آثرار فراوانری کره در دورة صرفویه ،برهویرژه شراه
اسماعیل اول بره تر ثیر از شراهنامۀفردوسری پدیردآمرده ،مؤیّرد ایرن اسرت کره فردوسری موردتوجره شراهان
و درباریرران و مهررمترررین منبررع الهررام شرراعران و هنرمنرردان ایررن دوره بررودهاسررت .بررهگررواهی ترراریخ ،شرراه
اسرماعیل حررامی اصررلی آثراری اسررت کرره بررا محوریّرت شرراهنامۀ فردوسرری شرکلگرفتررهاسررت .نگارنرردگان
در این پرژوهش در پری پاسرخ بره چرایری ایرن توجّره هسرتند .ازآنجاکره شراه اسرماعیل شریعهمرههب اسرت
و بنررا بررر پیش رینۀ اعتقررادی خررود برره فردوسرری بررهعنرروان شرراعری شرریعه عالق رۀ فراوانرری داشررتهاسررت ،پ ریش
فرض این تحقیق این اسرت کره شراهان صرفوی برهطرور عرام و شراه اسرماعیل برهصرورت خراص بره دلیرل
شیعی بودن به فردوسری توجره داشرتهانرد .بررسریهرا نشران مریدهرد غیرر ازانگیرزه هرای مرههبی ،مصرالح
سیاسرری وتمرکزگرایرری عامررل مهرمّ توجرره شرراه اسررماعیل برره وحرردت ملّرری و احیررای هویّرت ملّرری ایررران و
بهتبع آن شاهنامه بوده است.
واژهها
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.5مقدّمم
در مورد منش خاندان صفوی هنوز اطالع دقیقی در دست نیست .هینتس ،آنها را اعراب
دانسته و بر این عقیده است که آنها از یمن به آذربایجان مهاجرت نمودند .آیالون آنها را
ترک میداند .کسروی نیز بعد از بررسی شواهدی ،آنها را ایرانیاالصل معرفی مینماید
(سیوری.)2:1611،
بهقدرت رسیدن شاه اسماعیل اول ،از نظرسنی شگفتانگیزاست .در عالم آرای صفوی
آمده«:چون دوازده سال ازعمرمبارک آن شهریارگهشته بود ازحضرت رخصت
گرفته،گفت میخواهم الحال خروج کنم .اوگفت :حال وقت آن نیست باید شما را
صبرکرد تابه حد بلوغ برسی.آن شهریار قبول نموده ،تا چهارده سال ازعمرمبارکش
گهشت(تاریخ عالم آرای صفوی .)15: 1650،پس ازچندماه درتبریز به تخت پادشاهی
نشست(همان 15:تا.)36
شاه اسماعیل فصل نوینی در تاریخ ایران آغازگردانید .حکومتی که او بنیان نهاد بیش از
دو سده نظام سیاسی و سنّت و فرهنگ کهن ایران را ادامه داد و درمیان ملک و ملت
ویژگی و مفهوم بینظیری از ماهیّت تاریخی را تسرّی بخشید که پارهای از آن تا به روزگار
ما کشیدهشدهاست .شاخدهای ویژة آن عبارت بودند از احیای سنت سلطنت ،دستیابی
به جغرافیای تاریخی ایران ،ایجاد ساختار نظامی و سیاسی جدید ،گسترز مههب تشیع در
مقام مههب رسمی کشور ،ایرانی کردن اسالم ایرانی ،ترقّی و تعالی زبان فارسی درزمینۀ
سیاسیّات و دیوانیّات در تاریخ جدید ایران ،توسعه و تحوّل فرهنگی خاص که نقطۀ اوج
آن در معماری مجسّ م شد و نیز نتایج چشمگیری در حیات فکری ملت ایران داشت.
اهمیت این سلسله تنها در تاریخ ملی ایران خالصه نمیشود« :صفویان بودند که ایران را
وارد صحنهی تاریخ جهانی کردند .برخوردها و درگیریهای آنها با عثمانیان و پیگیری
سیاست اتّحاد با قدرتهای غربی مفهوم جهانی داشت و در ارتباط با تاریخ اروپای غربی
بود(آژند.)1 :1610،
با ظهورصفویه برای نخستین بار ،دولتی متمرکز و فراگیر درتمام محدودة فرهنگی و
جغرافیایی ایران بهوجودآمد و توانست با تکیه برعناصر هویّت ایرانی ،به یک دورة
نهصدسالۀ فترت هویت سیاسی واجتماعی پایان دهد .خاندان صفویه حکومتی متمرکز و
یکپارچه درسراسر ایران زمین بهوجودآوردند که آغاز تشکیل دولت ملّی فراگیر درایران
است(زرینکوب.)169 ،1611،
شاهنامۀف ردوسی در طول تاریخ همواره در شئون مختلف زندگی مردم حضوری فعال
داشتهاست و حاکمان روزگار برخوردهای متفاوتی با شاهنامه و فردوسی داشتهاند .زمانی

مجلّۀ مطالعات ایرانی106 /

داری ارج وقرب میگردد و روزگاری شنیدن و خواندن آن حرام میشود .فردوسی با
سرودن شاهنامه پاسدار زبان و فرهنگ و هویّت ایران و ایرانی بودهاست هویّتی که
گهشت زمان هیچگاه شکوه آن از بین نمیبرد و همین هویّت است که شاه اسماعیل با
اتّکا به آن حماسهای جاوید در چالدران به ثبت رساند .رویدادی که شرح رشادتها و
دالوریهای سربازان ایرانی را در تاریخ جاودانه کرد.
شاهاسماعیل بهخوبی دریافته بود اثری که بتواند مانند شاهنامه معرّف روح ایرانی باشد،
وجو دندارد .وی میدانست فردوسی با نظم شاهنامه هم وحدت ملّی راحفظکرد وهم زبان
فارسیرا .به همین دلیل شاهنامه را درکانون توجّه قرار داد .هنرهایی نظیر شاهنامهسرایی،
خوشنویسی ،نگارگری ،کتابآرایی ،گچبری ،کاشیکاری ،سفالگری ،فلزکاری،
منسوجات ،نمایش ،موسیقی ،قصهخوانی و ...درسایۀ همین توجّه ،به رشد چشمگیری
دست یافت .شاه اسماعیل فرمان خلق شاهنامۀ مصوّر راکه به مثابۀ اقتدارصفویه بود و در
دورة شاه تهماسب پایان یافت ،درهمین راستا صادر کرد.
 .5-5بیان مسئلم

درطول تاریخ برخورد اغلب حکومتها با شاهنامه خوب نبوده است .حتّی
حکومتهایی که ظاهرای به شاهنامه روی خوشی نشان میدادند ،از این اثر استفادة ابزاری
میکردند .صفویه بهویژه شاه اسماعیل بنیانگهار سلسلۀ صفویه به شاهنامه توجّه زیادی
داشتند .دراین پژوهش به دنبال علل این توجّه ومصادیق ،اهمیّت شاهنامه درکارنامۀ شاه
اسماعیل اول هستیم.
 .0-5پیشینة پژوهش

دربارة صفویه وشاه اسماعیل کتابها ومقاالت فراوانی نوشته شدهاست ،اما توجّه شاه
اسماعیل ،بنیان گهار سلسلۀ صفویه به شاهنامه به عنوان عامل مهّم ایجاد وحدت ملّی پس از
یک دورة طوالنی فترت درهیچ اثری واکاوی نشده است.
 .9-5ضرورت و اهمّیّت پژوهش
هیچ کتابی درجهان به اندازهای که شاهنامه در سرنوشت ایران ت ثیرگهاربوده ،در
سرنوشت کشوری مؤثّر نبودهاست .درگهر زمان این کتاب مهّم را بیشترمردم حفظ کردند
تا حکومتها .حکومتهای اندکی که به شاهنامه اهمّیّت دادند از آن بهرههای فراوانی
نصیب خود و مردم ایران کردند .با این پژوهش کارکردهای شاهنامه دراقتدار و دوام
حکومتها بیش از پیش روشن م و معلوم میشود ،شاهنامه کتابی است نیرودهنده
وروحیّهبخش در دوران ناامیدی بنابراین ت ثیرگهاری آن در انسجام ملّی و افزایش روحیۀ
سلحشوری و حفظ میراث گرانبهای زبان فارسی تبیین میشود.
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 .0بيث
 .5-0داليل تو م شاه اسماعیل بم شاهنامم

سلجوقیان به دلیل اینکه در میان مردم ایران پایگاهی نداشتند ،ناچار در بیرون از ایران
تکیهگاهی جستند و با سرسختی بیشتری ،مجری تعلیمات بغداد شدند و سیاستِ خالفت در
ایران ریشه دوانید و هرکسی که بر خالف مههب رسمی خالفت سخنی میگفت یا به
آزادی و رهایی از چنگال سلطۀ بغداد میاندیشید ،مورد شکنجه و آزار میگردید
(ریاحی .)131 :1610،دوران پیش از آن هم (غزنویان) بر همین منوال بود و شاهان حاکم
بر ایران با فردوسی مخالف بودند چراکه دعوت فردوسی بر خرد و خردورزی بود و
طبیعی مینمود که با شاهنامه مخالفت کنند ،زیرا اشاعۀ آن بساط عباسیان را برمیچید به
این دلیل که حکومت مشروعی نبود و طبیعتای با سست شدن پایههای عباسیان ،آنان نیز در
خطر قرار میگرفتند ،ولی در دورة صفویان ،اتّکای پادشاهان ایران به مردم بود و اشاعۀ
آموزههای شاهنامه ،بنیاد حکومت آنها را سست نمیساخت .البته ناگفته نماند هوالکو با
برانداختن سلسله های محلّی ،نابودساختن اسماعیلیه و انهدام خالفت عباسی ،شرایح الزم را
برای یک دولت ملّی درایران ایجاد کرد به عبارت دیگر ،اقدامات هوالکو ،راه را برای
سیاستهای تمرکزگرایی و ملّیگرایی صفویان هموارکرد.
دولتها پس از به وجود آمدن برای بقا ،به هماهنگی و همسویی ملی نیازمندند و این امر
در صورتی تحقّق مییابد که دولت با علّت وجودی یا اندیشۀ سیاسی خود ،تابعیّت مردم
نواحی مختلف کشور را -حتی آنها که وجوه مشترک ندارند -جهب کند و هویّتی ملّی
به وجودآورد .شاه اسماعیل صفوی ،راه این همبستگی و بقا را در وحدت ملّی و مههبی
دید و برای این منظور در بعد مههبی ،مههب شیعه را مههبی رسمی کشور اعالم کرد و در
بعد ملّی ،شاهنامه را الگوی جامعۀ ایرانی و اندرزهای آن را سر لوحۀ کشورداری خود قرار
داد .وی برای بقا و محکمکردن پایههای حکومت تازهت سیس خود ،مجبور بود در چندین
جبهه مبارزه کند :مبارزه در برابر ترک های عثمانی ،تاتارهای آسیای مرکزی ،ازبکان و نیز
هویّت و تمدّن پرشتاب غرب بنابراین شاه اسماعیل به سربازانی با روحیۀ دالوری و
جنگاوری و مردمانی با حس ایراندوستی احتیاج داشت و چه شخصی ایراندوستتر از
فردوسی و چه کتابی غنیتر از شاهنامه این نیاز را برآورده میساخت .این هویّت ایرانی و
ارززهای آن به انگیزهای برای رشادتها و سرانجام به ایجاد وحدت ملّی تبدیل میشود.
اعالم مههب شیعۀ دوازده امامی از سوی شاه اسماعیل در ایران نقش زیادی در
یکپارچگی مردم و تقویت حکومت مرکزی داشت« .شناسایی شیعۀ اثنی عشری از سوی
صفویان ،به عنوان دین رسمی دولت صفوی ،باعث تقویت حکومت مرکزی و خلق
آگاهی بیشتری از هویّت ملی شد»(سیوری )156:1611،اما شاه اسماعیل براین باور بود
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تقویت روحیۀ جنگاوری و سلحشوری در رویارویی با دشمن تنها با یکسانسازی
ایدئولوژی امکانپهیر نیست .وی در ایران متولد شد ،در ایران رشد یافت ،به فرهنگ
ایرانی میبالی د و با تکیه بر مریدان فارس و ترک خود و با ت سی از آموزههای شیعی،
حکومت خود را تشکیل داد و مسلّم است که برای بهوجودآمدن این حکومت ،تکیه بر
ایرانگرایی و حماسههای ملّی و تاریخی و گرایش مردم به آنان و حکومتشان دخیل بوده
است
شاهنامۀ فردوسی نقش مهمّی در احیای هویّت ملّی و ایرانی داشته و از جمله منابع و عواملی
است که در شکلگیری ،توسعه و تداوم دولت صفوی نقش بسیارمهمی داشتهاست .در شکلگیری
از این جهت که باعث زنده شدن روحیۀ سلحشوری و پهلوانی و مبارزه در بین مردم ایران و
آذربایجان گردیدکه این روحیه در تلفیق با تشیّع خود را نشان داد و در تداوم دولت صفوی از این
جهت که این روحیۀ سلحشوری و پهلوانی خود را در مبارزه با دشمنان دولت صفویان به خوبی
نشان دادهاست»(سرافرازی1119 :1690،و.)1120

شاه اسماعیل به فردوسی ،شاعر حماسه سرای قرن چهارم و پنجم ،احترام خاصی قائل
بود .دالوران و پهلوانان افسانهای شاهنامه را میستود (یوسف جمالی .)31 :1613،او خود
شاهنامه میخواند و در میدانهای جنگ ،اشعار شاهنامه را با صدای بلند ترنّم میکرد .شاه
اسماعیل در میادین جنگ شاهنامهخوانها را تشویق میکرد و در خواندن اشعار حماسی،
آنها را همراهی میکرد .هدف او از شاهنامهخوانی ،ترغیب و تهییج سپاهیان به پیشروی و
پیروزی بر دشمنان دین و دولت بود (همان .)31:شاهنامه سالهای زیادی به خاطر اعتقاد
مردم به اینکه سرایندةآن را شیعی و رافضی می دانستند ،مظلوم واقع شدهبود و آنچنانکه
میبایست قدر و ارزز آن دانستهنشدهبود ،ولی با رویکارآمدن شاه اسماعیل ،دیگر
بهانهای برای محرومیتش باقی نماندهبود
از ابتدای قرن دهم با روی کار آمدن صفویه و اعتقاد آنها به اینکه فردوسی شیعه بوده ،شاهنامه
اعتباری تام و تمام یافت .پادشاهان صفویه در هر صورت خود را پادشاهان ایران میدانستند ،پس
دیگر بهانه ای برای تحریم تاریخ باستانی ایران و افتخارات ایرانیان باقی نماندهبود( .ریاحی:1610،
)112

توجه به شاهنامه در دورة صفویه راباید توجهی آگاهانه و تالشی در راستای حفظ هویّت
ایرانی و کوششی در جهت استوارساختن امنیّت اجتماعی ،ثبات سیاسی و برقراری
حکومت خردمندانه دانست« .شاه اسماعیل از همان ابتدا تالز نمود که فقح با هویّت
ایرانی قد علم کند .حسن روملو رویکار آمدن شاه اسماعیل را با این شعر آغاز میکند:
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فروزندة تاج و تخت کیان

فرازنرررردة اخترکاویرررران
(روملو.)90 :1639،

ایرانیان نیز ملتی بوده و هستند که تا پادشاهی از نجبا و از خودشان نباشد ،به میل ،انقیاد و اطاعت
نمیکنند و میخواهند که پادشاه آنها در یکی از پایتختهای ایران ساکن شده ،خود را ایرانی
بشناسد و ایرانیان را نیز ملت حاکمه قرار داده ،به عدالت راه رود(.فلسفی)22 :1611،

شاه اسماعیل برای شاهنامه ارزز و اعتبار واالیی قائل بود .یکی از تجلّیات حرمت
فردوسی از سوی شاه اسماعیل و به تبع آن ت ثیرپهیرفتن مردم از این حرمت ،فراوانی
رویکردهای مختلف به شاهنامه است که در متون ادبی ،تاریخی و هنری دورة صفویه به
چشم میخورد .هنرمندان و ادیبان عصر صفوی ،وامدار شاهنامۀفردوسی هستند چراکه هنر
خود را به وسیلۀآن عرضه کردهاند و نامشان درتاریخ ادب و هنر ،جاودان گردیدهاست.
بیشترین نسخهبرداری مزّین ازشاهنامه در دوران صفویه صورتگرفتهاست .خوشنویسان و
نگارگران بهترین کاری که میتوانستند انجام دهند ،دست میزدند به نوشتن شاهنامه ،بهطوری که
این کتابها به عنوان هدیه فرستاده میشد برای پادشاهان عثمانی ،به نشانۀ حسن رابطه(.اسالمی
ندوشن.)1619:220،
 .0-0م اديق تو م بم شاهنامم در دورة شاه اسماعیل
.5-0-0تبیین قدرت صفويم براسان شاهنامم

فر یا فرةایزدی ،نیروی آسمانی است که در وجود هر انسانی بهودیعه گهاشتهشدهاست تا او را
در انجام عملی که با وظیفه و حرفۀآدمی مطابقت دارد ،یاریکند .فرمانروایان ،موبدان و پهلوانان
و  ...فره مخصوص به خود دارند ،تا زمانی که فرة ایزدی با افراد همراه باشد پیروزی با آنان یار
است و به مجرد اینکه فره از آنان بگریزد ،بخت از آنان روی میتابد(.تبریزی شهروی:1691،
)109

یکی از سه پایۀ قدرت پادش اهان صفوی مبتنی بر فر ایزدی بودکه در شاهنامه بسیارنمود
دارد به بیان دیگر پادشاهان صفوی ،مشروعیّتبخش عمدهای از حق حاکمیّت خود را از
شاهنامه اقتباس کردهبودند .در عالم آرای صفوی درمدخل جنگ شاه اسماعیل با سلطان
سلیم وکشتهشدن ملقوج اوغلی ،جنگاور نامدار عثمانی ،به دست شاه اسماعیل آمده:
اما چشم ملقوج اوغلی که برشاه اسماعیل بهادرخان افتاد ،جوانی به نظر درآوردکه درمدت
عمرز ندیدهبود اگرچه ازنظرجثه چندانی نبودکه با او همتنه بودهباشد ،اما ازآنجاکه جوهرمردی
درنظرجوهرشناس به جلوه درمیآید ،سراپا جوهر است و آن فرة ایزدی و آن شکوه جهانبانی وآن
صدمۀ صاحب قرانی را دید و درنظرآورد(.؟)111: 1650،
قدرت پادشاهان صفوی بر سه پایۀمشخد استوار بود :اول نظریه حق الهی پادشاهان ایرانی ،و این
حق براین اساس مبتنی بود که این پادشاهان از «فر ایزدی» برخوردارند .این نظریۀ باستانی که متعلّق
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به دوران قبل از اسالم بود ،با تمام شکوه قبلیاز بهکارگرفتهشد .دوم ،ادعای شاهان صفوی بود
مبنی بر اینکه آنان نمایندة مهدی (عج ) بر روی زمین هستند .سوم مقام پادشاهان صفوی به عنوان
مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه که به نام صفویه شناخته شده اند( .سیوری)2 :1611،
.0-0-0شاهناممسرايی در دورة شاه اسماعیل اول

کاری که فردوسی آغاز کرد ،مثل هر رهبر و پیشروی ،راه را بر پیروان خود گشود .شور و
اشتیاقی که ایرانیان به شاهنامه نشان دادند و رواج سریع آن این شوق را در شاعران دیگر
برانگیخت که در راهی که او آغاز کرده بود گام نهند و داستانهایی بر اساس متنهای مکتوب یا
ازآنچه بهصورت شفاهی روایت میشد ،به نظم درآوردند و سرودن منظومههایی به بحر متقارب تا
روزگار ما ادامه یافت( .ریاحی.)661: 1610،
بسیاری از فرمانروایان و پادشاهان با شنیدن داستانهای شاهنامه ،بهویژه فتوحات کیخسرو و
رستم ،بهرام و بهمن بر آن شدند که تاریخ فتوحات و رفتارهای آنان نیز همانند شاهنامه به نگارز
درآید تا نام و رسم آنها نیز جاودانه گردد(.نامورمطلق)61 :1619،

سنت شاهنامهسرایی به صورت نظم ،داستانهای تاریخی و مههبی که از دوره های قبل
رونق یافتهبود ،دردورةصفویه هم ادامه مییابد .حمایت مالی و ت مین مخارج زندگی این
شاعران بر دوز دربار و شاهان دولت صفوی بود .ازاین شاهنامه ها میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .5شاهنامة قاسمی :میرزامحمدقاسم قاسمی گنابادی معاصر شاه اسماعیل و شاه تهماسب
این منظومه را سرودهاست .موضوع آن شرح نبردها و پیروزیهای شاه اسماعیل اول و
پسرز شاه تهماسب است که بخش نخست را «شاهنامۀ ماضی» و بخش دوم را «شاهنامۀ
نواب عالی» نامیدهاند .این نسخه دارای  252تصویر و به خح نستعلیق است.
 .0شاهنامةهاتفی :این منظومه سرودة موالنا عبداهلل هاتفی خرجردی است که بعد از
مالقات او با شاه اسماعیل و درخواست شاه اسماعیل از او مبنی بر سرودن این منظومه
اقدام به سرایش آن میکند.این منظومه دربارة جنگها و پیروزیهای شاه اسماعیل صفوی
است.
 .9رزمنامةشاهاسماعیل:این منظومه شامل  310بیت در جنگ شاه اسماعیل اول با
شبیکخان ،شاه ازبک ،سرودة مال محمد رفیع واعظ قزوینی است.
سنت شاهنامه سرایی بعد از شاه اسماعیل اول ،همچنان به قوت خود باقی مانده،
شاهنامههایی به تقلید از شاهنامۀفردوسی شکل میگیرد ،مانند شاهنامۀ صادقی ،شاهنامۀ
عباسی ،شاهنامۀحیرتی ،جروننامه ،جنگنامه ،حملۀ حیدری(باذل مشهدی) ،حملۀ حیدری
(ملّا بمانعلی)و...
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.9-0-0تأثیر شاهنامم در نقاشی و کتابساز

در دورة شاه اسماعیل

از ویژگی های اساسی نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسالم ،پیوستگی آن با
ادبیات فارسی است .نقاز از مضامین متنوّع ادبی مایه میگیرد .در بحث همگامی ادبیات با
هنر نقاشی ،از ت ثیرسبک و مضمون شاهنامۀ فردوسی بر نگارگری ایران نمیتوان غافل
ماند .شاهنامه از همان سدههای اولیۀآفرینش به صور گوناگون در فرهنگ و هنر ایران
ت ثیرات و جلوههای بسیاری بر جای گهاشتهاست .بخش عمده ای از آثار نگارگری ایرانی
که توسح استادان ماهر این فن صورت گرفته ،از اشعار شاهنامه الهام پهیرفته و موضوع آنها
نیز بیشتر به نبرد رستم و سهراب ،رستم و افراسیاب و دیگر قهرمانیها و دالوریها برای
تقویت روحیۀ سلحشوری ،ملیت گرایی و حفظ وحدت در میان تودة مردم ایران اختصاص
یافته است(رادفر16: 1615،و.)11
اعتقادات و مههب رسمی که از سوی شاه اسماعیل در عصر صفوی در ایران رسمیّت
یافت ،بر روی هنر نقاشی این دوره ت ثیر گهاشتهاست بهطوریکه میتوان با بررسی این
تصاویر گفت«در پاره ای از تصاویر به باورهای دینی و مههبی خالق شاهنامه پرداختهشده
که معروفترین آنها صحنۀ کشتی نجات است که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع )در آن
تصویر شدهاند (نامور مطلق و کنگرانی.)125 :1619،
شاهنامه برای تودههای مردم ،وسیلۀ بیان عقاید و اندیشه های سیاسی و اجتماعی صفویان
میشود .شاهزادگان برای کتابآرایی شاهنامه به چشم و همچشمی و رقابت میپردازند و
زیباترین نسخهها را از حماسۀایران فراهم میآورند و بدان فخر میورزند(آژند:1615،
.)651
جمع بین هنر خطاطی و نقاشی را میتوان در شاهنامۀ شاه تهماسبی یافت .این کتاب
شاهکار و یادگار عصر صفویه و حاصل عالقۀ وافر شاه اسماعیل و شاه تهماسب به هنر
کتابسازی و نقاشی است .کتاب نامبرده ،درواقع محصول مشترک دو هنر رونقیافتۀ عصر
صفوی ،یعنی خوشنویسی و نقاشی است و شاه اسماعیل این کتاب را با هدف هدیه برای
ولیعهد و جانشین و فرزند خود -شاه تهماسب -سفارز دادهاست و پس از مرگ شاه
اسمعیل ،این کتاب با حمایت شاه تهماسب به اتمام رسید .وجه تمایز و برتری آن نسبت به
سایر کتابها در خوشنویسی و تههیب عالی این کتاب است .این شاهکار از نظر تعداد نگاره
ها و شکوه تصاویر ،باعظمتترین نسخهای است که تا کنون در طول تاریخ اعصار از
شاهنامه تهیه شدهاست .بعد از شاه اسماعیل ،مصّورسازی شاهنامه همچون میراثی درخاندان
صفوی باقی ماند .از این شاهنامهها میتوان به شاهنامۀ قوام ،شاهنامۀ شاه عباسی ،شاهنامۀ
رشیدا ،شاهنامۀ شاه سلیمان ،شاهنامۀ مالزی یا ذکرگو ،شاهنامۀ شاه عباس ثانی ،شاهنامۀ
قرچقایخان اشاره کرد.

مجلّۀ مطالعات ایرانی109 /
.8-0-0تأثیرشاهنامم بر خوشنويسی در دورة شاه اسماعیل

خوشنویسی در حیات فرهنگی و هنری در عصر صفوی خاصّه نیمۀ نخست از فرمانروایی
آنان (در دورة اسماعیل اول و تهماسب اول)اهمیت و جایگاهی اساسی داشت ،زیرا گهشته
از کاربرد این هنر در آثار و ابنیۀ هنری ،حاکمان صفوی برای کتابت نامهها ،فرمانها و
اسناد حکومتی ،همواره نیازمند هنروران خوشنویس بودند از این رو خوشنویسی به عنوان
هنری کاربردی و خوشنویسان به عنوان تولیدکنندگان این هنر ،از منزلت روزافزونی در
دربار صفوی برخوردار بودند(پات و دیگران.)61:1690،
خوشنویسان در این دوره از لحا معیشتی و هزینههای زندگی ت مین بودند چراکه شاه
اسماعیل اول ،حامی هنر خوشنویسی در این دوران بود .شاهنامهنگاری یکی از راههای
نشان دادن هنر هنرمندان و قدرت حامیان آنها بودهاست و حاکمان سعی داشتهاند که به
این وسیله ،ضمن ثبت اسم و جایگاه خود ،مقامی واال کسب کنند .شاهنامه همواره موجب
ایجاد غیرت ملی و در دلبستگی به گهشته و درک عظمت تاریخی و فرهنگی ایران ت ثیر
مستقیم داشته و این ت ثیر ناخواسته بر ذهن خوشنویسان و نگارگران هم بودهاست .نوشتن
شاهنامه توسح خوشنویسان کاری است بسیار سخت و به عالقه و اهتمام فراوان نیاز دارد.
داستان سفارز کتابت شاهنامه از سوی شاه عباس به میر عماد و علیرضا عباسی حکایتی
است از این دشواری و حمایت درباری( .رک :باستانی پاریزی.)261 :1611،
 .1-0-0اسامی شاهنامما

در دورة شاه اسماعیل

ازدیگر اقدامات شاه اسماعیل اول میتوان به احیای نام قهرمانان ملّی اشارهکرد .وی نام
پنج تن از فرزندان خود را از شاهنامه برگرفتهاست «تهماسبمیرزا ،ساممیرزا ،بهراممیرزا،
القاسب(ارجاسب) و فرزندان دختری وی ،خانشخانم ،پریجانخانم ،مهین بانو ،فرنگیس»
(پارسا دوست .)339: 1615،انتخاب این نامها نمیتواند تصادفی و بدون هدف تلقی شود.
به طورقطع وی تحت ت ثیرشاهنامه بودهاست .در دوره شاه اسماعیل اول ،به دلیل توجه به
شاهنامه ،اسامی و القاب زیادی از شاهنامه مطرح میشود و مردم اسم فرزندان خود را از
نامهای قهرمانان و پهلوانان شاهنامه برمیگزیدند .البته بهدلیل آمیختگی با فرهنگ شیعی و
زبان ترکی و عربی ،پنج گونه اسامی شاهنامهای شکل گرفت:
 .1اسامی صرفای شاهنامهای و ایرانی  .2اسامی و القاب شاهنامهای -شیعی  .6اسامی و القاب

شاهنامهای-ترکی  .1اسامی و القاب شاهنامهای -عربی  .5اسامی و القاب شاهنامهای  -ترکی –
مههبی .از دستۀ اول اسامی مانند سام ،رستم ،بهرام ،فرخ ،فرهاد ،فرخزاد ،فریدون ،جمشید ،خسرو،
بیژن ،سیاوز و صدها اسم دیگر میتوان نام برد .از گروه اسامی شاهنامهای -شیعی میتوان به این
نامها اشاره کرد :بهرامعلی ،رستمعلی ،شاهحسین،شاهعلی ،شاهولی ،شهرامعلی .از گروه اسامی
شاهنامهای-ترکی میتوان بهاین اسامی اشارهکرد :رستمبیک ،رستمخان ،رستمپاشا ،شاهبوداق،
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طهماسبقلی ،فرهادبیک ،فرهادآقا ،فرهادخان ،فرخزادبیگ ،فریدونخان ،شیربیگ ،شاهینخان،
شهسواربیگ ،فرخآقا ،شاهقلی ،شاهگلدیبیگ ،جمشیدخان ،جمشیدبیگ ،پریخانخانم،
خسروبیگ ،خسروخان ،خسروپاشا ،بهزادبیگ ،بیرام(بهرام)بیگ ،سیاوزبیگ ،سهراببیگ،
رستمبهادر .از دسته چهارم ،گروه اسامی شاهنامهای -عربی میتوان به اسامی شاهغازی،
رستمسلطان ،شیخشاه ،شاهرخسلطان ،فرخسلطان ،عادلشاه ،جمشیدسلطان اشاره نمود .دستۀ پنجم
اسامی مرکب از نام های شاهنامه ای – ترکی و مههبی مانند شاه علیخان ،شاه علیبیک ،شاه
ویردیخلیفه،شیخ شاهبیگ ،شاه گلدیبیگ(.سرافرازی 605 :1692،و.)603
.6-0-0صفات شاهنامما

در دورة شاه اسماعیل

بسیاری از صفات پادشاهان ایرانی که فردوسی در شاهنامه بیان کرده ،در مورد شاه
اسماعیل صفوی بهکار رفتهاست .اسکندربیگ منشی ،شاه اسماعیل را خسرو عهد ،کیقباد
زمان مینامد(منشی ترکمان . )16 :1611،در نقاوۀاالثار القابی مانند :پادشاه جمشیدجاه،
خورشید جهان ،خورشیدسیما و...نسبت دادهشدهاست (افوشتهای  .)11:1616،در کتاب
عالم آرای صفوی این صفات به او نسبت داده شده است :پادشاه جمجاه ،رستمدل (تاریخ
عالم آرای صفوی .)199 :1650،انتساب این صفات به شاه اسماعیل نشان دهندة توجه ویژة
او به شاهنامه و احیای هویت ملی ایرانی و بازتاب آن در آثاراین دوره است.
 .5-0-0زورخانم ها وتقويت آيین رتوّت و وانمرد

در دورة شاه اسماعیل

در زورخانههای عصرصفوی که غالبا برای پرورز قوای جسمانی و گسترز اخالق
جوانمردی و پرورز تن بود ،اشعار شاهنامه خواندهمیشد.
در سایۀ توجه شاهان به زورخانهها و تقویت قوای جسمی و روحی ،روحیۀ فتوت
وجوانمردی تقویت میگردد .در شورایی که برای مشورت قبل از جنگ چالدران
شکلگرفتهبود ،خان محمد استاجلو پیشنهاد میکند که از روز جنگ و گریز برای مقابله
با دشمن استفاده شود ،ولی شاه اسماعیل نمیپسندد و میگوید«:ما که راهزن و حرامی
نیستیم تا در سر کوچ بر خصم خود بتازیم و فتح و ظفر خود را در بطون تواریخ به خدعه و
نیرنگ آلودهسازیم »(صفوی .)652 :1611،درعالم آرای صفوی آمده« :وقتی نجم ثانی
سردار قصدکرد که به ترکستان برود ،گفت :ای شهریار چرا باید خراسان را به جماعت
سنی دهیم؟ شاه فرمود :اگر به بابرشاه دهی ،یادگاری در این عرصۀ روزگارخواهی
گهاشت ...مرانام بایدکه گرددبلند»(تاریخ عالم آرای صفوی .)659 :1650،
 .8-0-0شربت خانمها در دورة شاه اسماعیل

شربتخانهها قبل از به وجود آمدن قهوه خانه ها بازار داغی داشتند و در کنار زورخانهها
مکانی برای حفظ میراث و فرهنگ غنی گهشتۀ ایران به شمار می رفتند.
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یکی از مهم ّترین عوامل ایجاد شربتخانهها را میتوان عالقۀ ایرانیان به شاهنامۀ فردوسی
دانست چراکه با ترویج شاهنامهخوانی توسح شاه اسماعیل ،شنیدن داستانها و اشعار شاهنامه،
تفریح عمومی مردمان ایران شد .در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم در اوقات فراغت گرد هم
میآمدند و داستانهای شاهنامه را میشنیدند.یا اگر یکی از آنها صدایی خوز داشت ،اشعار
شاهنامه را میخواند .شرح داستانهای شاهنامه توسح نقاالن شربتخانهها انجام میگرفت.
(داون:1610،ج2،221و)225
 .3-0-0شاهنامم خوانی در دورة شاه اسماعیل

شاهنامهخوانها وارثان سنتی بودند که از گوسانهای پارتی برجای ماندهبودند .این
هنرمندان مردمی ابتدا در قرون شاهنامهستیزی در کوی و بازار و بزمهای شادمانی و در
قرون بعد در دربارها پیوند دلها را با شاهنامه استوارتر میکردند(ریاحی.) 139: 1610،
مورخان عصرصفوی ضمن برشمردن طبقات مردم از گروهی به نام شاهنامهخوان
یادمیکنند که کارشان خواندن شاهنامۀ فردوسی درشربتخانهها و درسایر مجالس
بودهاست (اسکندربیگ.)295 :1611،شاه اسماعیل اول ،خود از عالقهمندان خاص شاهنامه
وشاهنامهخوانان بود .بابای اصفهانی ازشاهنامهخوانان عصراوست که با آواز بلند
شاهنامهخوانی میکرد(گودرزی.)16: 1690،
گستردگی شاهنامهخوانی در دورة صفویه ،بهویژه در زمان شاه اسماعیل ،گنجنامۀ ترویج
زبان فارسی به حساب میآمدهاست(همان).
در دورة صفویه ،با وجود رواج زبان ترکی ،همچنان شاهنامهخوانی بیش از هر زمان دیگری
رونق داشت .در این دوره از شاهنامهخوانی در میدانهای نبرد به منظور تحریک دالوری سپاه
استفاده میشد .از جمله در جنگ چالدران ،خان محمد استاجلو ،فرمانده قزلباشان که صدایی رسا
و قوی داشت ،یکی از بهترین شاهنامهخوانان سپاه ایران بود (لسان11 ،1651،و.)12

تهکرة نصرآبادی از موالمؤمن ،مشهور به یکهسوار ،حسینا صبوحی ،مقیمای زرکش،
میرزامحمدفارس بواناتی و میر مظهر به عنوان شاهنامهخوان نام میبرد»(نصر آبادی:1611،
 201و 563و .)592
 .52-0-0نقالی و پردهخوانی در دورة شاه اسماعیل

نقالی در معنای ویژه و اصطالحی ،بر خواندن داستانهای ملی-پهلوانی ایران (غالبای در محدودة
زمانی آغاز کار گیومرث تا پایان شهریاری بهمن)اطالق میشود و نقال کسی است که این روایت
را از حافظه یا منبعی مکتوب(طومار)و به نثر برای شنوندگان نقل میکند( .آیدنلو .)63:1611،
دلیل بسیار مهمی که استنتاج کلی-اما تا امروز بدون سند-اغلب پژوهشگران رات یید میکند،
دستنویس یک طومار نقالی در کتابخانۀ شادروان استاد مینوی است که تاریخ کتابت آن 1165و
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برابر با آخرین سال فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی است .استنتاخ این طومار در روزگار
صفوی ،مهمترین گواه بر رواج نقالی در این دوران است(.همان)69:

پردهخوانی عبارت است از نقل داستانها و روایتهای حماسی ،تاریخی و البته عموم یا
دینی – مههبی بر مبنای پردهای که برخی قهرمانان و شخصیتهای داستان مورد نقل بر آن
پرده نقاشی شدهباشند(آژند.)1615:121،
همین نقالیها وپردهخوانیها سبب آشنایی هر چه بیشتر مردم با شاهنامه و عاملی جهت
تقویت روح میهن دوستی و وطنپرستی بود .در این دوره شاهنامه وارد زندگی مردم
میشود و تعالیم آن در زندگی مردم نمود پیدا میکند.
 .55-0-0ق م خوانی در دورة شاه اسماعیل

کسان زیادی در عصرصفویه عنوان قصهخوان داشتند و شغل آنان نقل قصد در دربار
شاهان و شاهزادگان و یا حتی میان عامۀ مردم بود(جعفریان1113 :1611،و.)1111
از طبقۀ شاهنامهخوانان و قصهخوانان دورة صفوی میتوان از این افراد نام برد :موالنا حیدر
قصهخوان :بیبدلزمان ،در آن عصر نظیر و عدیل نداشت .موالنا محمدخورشید اصفهانی نیز
قصهخوان خوبی بود اما ارباب تمیز موالنا حیدر را رجحان میدادند .موالنا فتحی شاهنامهخوان
بیمثل بود (اسکندربیگ ترکمان.)191 :1611،

سبک جدیدی از قصهخوانی که در دورة صفوی رواج یافت ،تاریخهای قصهای بودکه
دربارة شاه اسماعیل و شاه تهماسب نگاشتهشد .این کتابها به سبک داستانی و حماسی و با
ابیاتی مسجع ،به شرح فتوحات و جنگها و اخبار تاریخی شاهان صفوی
میپرداختند(جعفریان.)130:1619،
 .50-0-0روح شاهنامة رردوسی در نگ چالدران

در نبرد چالدران که سربازان از فرط خستگی و جراحت ،نایی برای ادامه نداشتند .اشعار
فردوسی و صدایرسای خان محمداستاجلو ،طنینانداز میدان جنگ و قوّت قلب سربازان
میشد و حس وطنپرستی آنان را برمیانگیخت.
برای تهییج سپاهیان قزلباز در نبرد چالدران از شاهنامه قسمت مهم و اصلی نبرد ایران و توران
اشعاری انتخاب شدهبود تا قزلباشان به هیجان آمده ،به دشمن حمله کنند .دلیل انتخاب چنین
موضوعی همانا ترک بودن عثمانی ها بود(.یوسف جمالی)31: 1613،
 .59-0-0وصیّتنامة شاه اسماعیل

شاهاسماعیل در وصیتنامۀ خود در چالدران نوشت:
هرگاه من در جنگ کشتهشدم و نتوانستم ایالت(دیاربکر)را از عثمانیهاپس بگیرم ،بر پسرم
فرضاست که بعد از وصول به سن بلوغ آن ایالت را از عثمانیها مسترد کند و نگهارد که یک
ایالت وسیع از خاک ایران در دست عثمانیها بماند و از طول مدت جنگ بیم نداشته باشد و به
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خاطر بیاوردکه جنگ ایران با توران چهارصدسال طول کشید .پسرم آنقدر باید بجنگد تا اینکه
دماغ خصم به خاک مالیدهشود و بداندکه نباید بعد از آن بهخاک ایران تجاوز نماید(.متز و
بارک)210 :1692،
.9-0دشمنان شاهنامم در دوران شاه اسماعیل

دشمنی عالمان شیعه با شاهنامه سابقۀ درازی دارد .عبدالجلیل رازی ،عالم شیعی سدة ششم
هجری ،شاهنامه را مدح گبرگان و بدعت و ضاللت میداند .درعصر صفویه دشمنیها
شکل تازهای میگیرد .بعضی از عالمان دینی به پیروی از روایات و اخبار منقول از امامان
شیعه ،در رد و انکار قصهخوانان ،به مخالفت با داستانگزاران پرداخته و حتی احتمال
حرامبودن آن را طرح کردند»(جعفریان95 :1611،تا.)102
رواج شاهنامه و شاهنامهخوانی در این دورة فقها و متشرّعان را به مقابله برانگیختهاست و
گاه شاهنامهخوانان را مجبور میکردند که توبه کنند مانند آنچه در مورد مقیمای زرکش
رخ میدهد(نصر آبادی.)619: 1611،
 .9نتیجمگیر
با مطالعۀ منابع مدارک و شواهد موجود بهجرئت میتوان که در هیچ دورانی از تاریخ
ایران مانند دوران شاه اسماعیل به فردوسی توجّه نشدهبود و این توجه نتایج مهمی در پی
داشت که از جمله احیای هویت ملّی ایران و ایجاد وحدت ملّی و ورود ایران به عرصۀ
روابح بین الملل و به عنوان کشوری که توانست در برابر امپراتوری عظیم عثمانی بایستد.
عالوه بر این تثبیت قدرت ت ثیرات دیگری هم داشتهاست که میتوان به نمود آن درآثار
هنری و ادبی وترویج زبان فارسی اشاره کرد.
 صفویان خود را داری فر میدانستند همان نیرویی که در شاهنامه به کیومرث ،هوشنگ،جمشید ،کیخسرو ،اسفندیار و  ..اختصاص دارد.
 شاه اسماعیل به دلیل بازتاب هویّت ملی در شاهنامه و مهم شدن آن در این دوره بهفردوسی و شاهنامه توجّه زیادی داشت.
 در دوران شاه اسماعیل سنّت شاهنامهسرایی ارزز و اعتبار مییابد .شاهان صفوی مایلبودند که نام و مقام آنها در تاریخ به این وسیله بهیادگار بماند ،شاهنامۀ هاتفی ،قاسمی و
رزمنامۀ شاه اسماعیل نمونۀ این سنّت هستند.
 شاهنامهنگاری هنر دیگری است که در این دوران رونق می گیرد. نقّالی ،قصّهخوانی وشاهنامهخوانی در کوی و برزن در دوران پیش وجود داشت ،ولی دراین دوره به دربارها کشیدهمیشود و منصب رسمی شاهنامهخوان در دربارها شکل
.
میگیرد.
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 بارونق گرفتن شاهنامه در این دوره ،اسامی زیادی به ت ثیر از شاهنامه در جامعه ایران رایجمیگردد .گاه این اسامی با مههب جدید و گاه با اسامی عربی رایج آن روزها ترکیب
میشود .شاه اسماعیل نام فرزندان خود را از شاهنامه برگرفته و این خود نشاندهندة انس و
الفت او با شاهنامه بودهاست .عالوه بر این ،نام پهلوانان و قهرمانان شاهنامه صفتی میشود
برای شاهان و شاهزادگان صفوی.
 در دورة شاه اسماعیل ،با حمایت او نسخههای زیادی از شاهنامه ،علیرغم دشواری کارکتابت شد.
 شربتخانهها مکان فرهنگی دیگری بود که در این دوره مکان تفریح و سرگرمی مردمشدهبود و در این مکانها ،غالبای نقّالی و شاهنامهخوانی صورت میگرفت و مردم با گهشته
و اسطورههای سرزمین خود آشنا میشدند .
 شاهنامۀ فردوسی نقش پررنگی در خلق حماسۀ چالدران ایفا نمود .در این جنگشاهنامه خوانان با خواندن اشعار شاهنامه باعث تهییج و تحریک سربازان میشدند و برای
اینکه روحیۀ دالوری و جنگندگی آنها را باال ببرند ،قسمتهای رزمی آن و مخصوصای
جنگ ایران و توران را میخواندند.
در این دورة مهم از تاریخ ایران ،شاهنامه در تمام سطوح جامعۀ ایران حضورداشت وبهعنوان مرشدی کامل ،راهبر مردم شدهبود ،ولی عالمان شیعه روی خوشی به آن نشان
نمیدادند وآن را مدح گبرکان و خواندن و شنیدن آن را موجب ضاللت می دانستند.
کتابنامم
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 .22یوسف جمالی ،محمدکریم .)1613( .زندگانیشاهاسماعیلاول.تهران :محتشم.
ب .مقالمها
 .26آیدنلو،سجاد«.)1611( .مقدمما بر نقاّلیدرايران».نشریۀ علمی و پژوهشیپژوهشنامۀ زبان و
ادب فارسی (گوهر گویا) .سال سوم .شماره چهارم .،پیاپی  .12زمستان  .1611صد 65تا.31
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.21اسالمیندوشن،محمدعلی«.)1619(.اگر شاهنامم نمیبود ايرانچم میشد؟».درج در کتاب:
مرزهای ناپیدا .تهران :یزدان .صد 211تا226.
 .25بابایی فالح ،هادی« .)1696( .تأمّلی بر پرچمها حاو نوشتار دينی در نگارگر
نقاشی قهوهخانما » .فصلنامۀعلمی ،آموزشی و پژوهشی .سال دوم.شمارة پنج .بهار .صد
31تا.10
 .23پات ،فریبا و دیگران «.)1690( .خوشنويسی در آغاز ع ر صفو ؛ تيوّالت ،کارکردها،
حامیان و هنروران» .پژوهشنامۀ تاریخ تمدّن اسالمی .سال چهل و چهارم .شمارة یکم ،بهار و
تابستان .صد 66تا.11
 .21تبریزی شهروی ،زهرا«.)1691( .ررّ و شاهان و پهلوانان ايرانی ررّهمند» .فصلنامۀ علمی
پژوهشی زبان وادب فارسی ادب و عرفان ،صد 109تا.123
.21سرافرازی ،عباس« .)1690( .تأثیر انديشة رردوسی در شکلگیر و تداوم حکومت
صفو » .مجموعۀ مقاالت همایش بینالمللی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی .جلد دوم (ح-
ص) از دورة چهارجلدی.
 « .)1692( ._________ .29رواج اسامی شاهنامما در ع ر صفو » .همایش شاهنامه و
پژوهشهایآیینی.
.60گودرزی،حسین« .)1690( .موقعیّت زبان و ادبیات رارسی در ايران ع رصفويم و رابطة
آن با زبان رسمی و ملّی» .فصلنامۀمطالعات ملّی .سال .12شمارة.6
 .61لسان ،حسین« .)1651( .شاهناممخوانی» .مجلۀهنرومردم .ز  159و .130
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