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 ﴾حرام بها التکسب و التّصرف و فیها
)363 : 1390 طوسی،(•





نسخ مصور فارسی



قدیم ترین نسخه مصور برجاي مانده

.اول سده هفتم قمري، کتابخانه موزه توپقاپی استانبولورقه و گلشاه، شیراز، مکتب سلجوقی، نیمه



 دموت شاهنامه •
 دارمجموعههجري، موسوم به نام دموت 737تا  731شاهنامه مورخ نسخه مصور کهن ترین -

.فرانسوي
. عهد ایلخانی -تصویر  120 -
. خارج شدایران از دموتبه نامپاریسبه دست یکی از عتیقه فروشانمحمد علی شاهدر دوره -

از این نسخه شاهنامه . برگ هاي مصور نسخه را جدا کرد و فروخت و بقیه اوراق هم گم شد دموت
.تیسدر موزه ها شناسایی شده است و از متن کتاب بیش از چند صفحه موجود نمصوربرگ 77

)در عهد سلطنت ابوسعید( ابوسعیديمعروف  به شاهنامه  -
 



نگاره  95، مکتب شیراز، 731نسخھ مورخ : شاھنامھ کوچک
KEIRمحفوظ در . ، مکتب شیراز 741ذی القعده  20قوام الدّین، موّرخ  شاھنامه COLLECTION   لندن

شاهنامه هاي کوچک





شاهنامۀ بایسنغري
 تیموري هنر اوج 

.ایران هنري هاي مجموعه در محفوظ نسخۀ  قدیمترین

 تهران گلستان کاخ کتابخانۀ 

نگاره 22





شاھنامھ بایسنغری: دوره تیموری



شاھنامھ سر بزرگ•



شاهنامه شاه طهماسبی

صفوي دوره•

نگاره 258 زرافشان، برگ 759 ،)م م 475 ×320( بزرگ سلطانی قطع•

دبهزا نظر زیر و تبریز در صفوي اول شاه طهماسب کارگاه در تهیه •

 943 ـ 928 سال هاي حدود در •

)1970( هوتن – روتشیلد -عثمانی دربار•
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.مجلس 61 پراکنده نگاره هاي مجلس؛ 1 عباسی رضا موزة مجلس؛ 78 نیویورك متروپولیتن موزة



، محفوظ در موزۀ ھنرھای معاصر V _26بھ تخت نشستن ضحاک ماردوش، منسوب بھ سلطان محّمد، برگ •

، محفوظ در موزۀ ھنرھای معاصرV _56برگ فریدون سر تور را دریافت می کند، منسوب بھ عبدالعزیز، •



معاصر، محفوظ در موزۀ ھنرھای V _ 70برگ تدبیر کنیزکان رودابھ برای دیدار با زال، منسوب بھ میر مصّور، •

، محفوظ در موزۀ ھنرھای معاصرR _166برگ گذر سیاوش از آتش، منسوب بھ عبدالوھّاب، •



 دوکونینگ، ویلیام 3با نوي شماره •



دوره قاجار –شاهنامه داوري 




