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برنگذرداندیشهبرترکزین*خردوجانخداوندنامهب

◌ٔ حماسهوفارسیزبانحماسیشاهکارجهان،هايحماسهترینبزرگازیکیسی،فردوابوالقاسمحکیماثرشاهنامه،
امدار جهان فردوسی در سطح ملی بزرگترین شاعر ایرانی و در سطح جهانی یکی از حماسه سرایان ن. استایرانیانملی

اثريوجستههابهرهایرانینکهباورهايواعتقاداتوباستانایرانتاریخازخوداشعاردرکهدر طول تاریخ بشر است
خردمنديفردوسی،. کشیده استرنجشاهنامهآوردننظمبهبرايسالسیازو بیشکردهخلقشاهنامهنامبابزرگ
نگاهبانیوپاسداريایران،فرهنگبربیگانگانتازوتاختهنگامهدر،اینازپیشسالهزارازبیشکهبودنگرژرف

هايدورانهمهحماسیاثرترینبرجستهوبزرگترینآفرینشسربرراخودزندگیوخریدجانبهرافرهنگایناز
فردوسی نه تنها بزرگترین شاعر ایرانی . ایرانپرورپارسیخاكبزرگ،خراسانمیوهوبودتوسفرزنداو.گذاشتایران

زندگان یرانی و شخص اول ایرانیان و بلکه یکی از سابلکه به حقیقت برترین چهره تاریخی ایران و به عبارتی اول فرد ا
. شناسنامه فرهنگی و سند هویت ملی ماست،زیرا حماسه بزرگ و منظوم او یعنی شاهنامههویت تاریخی ایرانیان است

متر از واژگان عربی در نظم فارسی ک. 2می چربد،نثرکفه نظم بر . 1خلق شاهنامه از این جهت حائز اهمیت است که 
فردوسی در شاهنامه . 4سبک عراقی کاربرد دارد،در سبک خراسانی واژگان عربی کمتر از. 3ثر فارسی به کار می رود،ن

بلکه با فردوسی نه تنها زبان فارسی را پاسداري می کند. 5ر بردن واژگان عربی پرهیز می کند وحتی االمکان از بکا
نی و زبان و ادب فارسی کوشید تا اینکه زبان فارسی در برابر زبان خلق شاهنامه در جهت گسترش و ترویج فرهنگ ایرا

.)1389امین، (عربی ار اعتبار نیفتد
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عجم زنده کردم بدین فارسی*بسی رنج بردم دراین سال سی

درمثنوي،بیتهزارشصتقالبِدرراایرانیانماملیترین حماسۀگرانسنگق400تا370سالهايمیاندرفردوسی
حماسۀتاریخدارهاينوشتهدستترینکهن. )1389قلیچ خانی، (استکردهجاودانفارسیزبانبهومتقارببحر
. استمربوط) بریتانیاموزةنسخۀ(ق675و) فلورانسنسخۀ(ق614سالهاي وهفتمسدةبهایرانملی

وسیدر3هاگمنتوسطکهاستمنتخباتییدهرسطبعبهاروپادرمستقلطوره بکهشاهنامهازقسمتیترینقدیمی
راشاهنامهجلدنخستین1811سالدر4لمسدنماثیواینکهتا. شدطبعگوتینگندرمیالدي1801سالبهصفحهدو
اصولنسبیرعایتومعتبرهاينسخهاساسبرشاهنامهکاملدورهطبع. رسانیدچاپبهسربیحروفبه

به5مولژولتوسطدیگريچاپ. شدانجامکردمیخدمتهنددرکهماکانترنرتوسطبهبارنخستینشناسی،نسخه
نشرپاریسدر1878و1838سالهايمیانممتازچاپیوعالیکاغذباوضخیممجلدهفتدروسلطانیبزرگقطع
شهردر7لندوئرمکاريهبا1884و1877سالهايمیان6فولسیوهانایرانشناسدانشمنديتوسططبعچهارمین. شد

.)1355افشار، (رسیدطبعبهمجلدسهدرلیدن

شاهنامهنشرازدیگريدورهشد،ایرانواردهادستگاهاینوشدندآشناسنگیچاپآوريفنباایرانیانکههنگامی
وگذشتهسدهردپیوستهشاهنامهسنگیچاپهاينسخه. شدآغازاستسنگیچاپهايشاهنامهدورهبهمعروفکه

به .فن چاپ آمیخته شدهمه تجربیات گرانبها باصنعت چاپ سنگی در ایرانبا ورود. استشدهمنتشرقاجاردوره
کتب نفوذ و دنباله روي هنرهائی است که ابتدا درزیرچاپ سنگی همین جهت هم هست که همه فنون تزئینات کتب

شود چاپ سنگی بیان میو فنون کارو تزئین کتاب یکسره درکارخطی و دستنویس وجود داشته است و تمام صنایع 
. گرددشود و رنگ آمیزي میمستقیماً به وسیله هنرمندان پرداخته می،منتهی آرایش کتابهاي خطی به دلیل اصل بودن

.ددگربقیه خصوصیات همچنان حفظ میوگرددبا رنگ و مرکب سیاه چاپ عملی میچاپ و تکنیک آن صرفاًدراما
گره، عنوان سازي، روي جلد ،نیم ترنج،ترنج،ختائی،طرحهاي اسلیمی،شمسه،تشعیر، نشان،مثالً ساختن انواع تذهیب

. فقط رنگ است که کنار می رودرنگ سیاه ادامه می یابد وباسازي و جدول سازي و مجلس سازي عیناً منتهی
شخصی کتاب چاپی را رنگ آمیزي کرده و به آن خصوصیتی بگذریم ازاینکه گاه خواننده اي برحسب ذوق و سلیقه 
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قسمتجداسازيبرايکشیخطوجدول. استشدهمیطراحینمصوراونقاشانتوسطهامتنبرايتصویرسازي
وزیباولطیفباسلیقهخوشنویسانتوسطگاهوصحافانتوسطهردوکهصحافیوآنآمیزيرنگوحاشیهومتن

درواستگرفتهمیانجامسازیهاکتیبهوشمسه،طالاندازیهاهاواريذگحاشیهصفحاتشمارهدرجاسازيانههنرمند
کتابهايبهامراینکهگشتمیخلقبدیعاثريوآمدمیدرايهنرمندانهگنجینهومجموعهصورته بکتابآخر،
هنرمنداناینبرايراهائیمحدویتکتابکثیرسریعتخاطره بچاپماشینآنکهباورسدمیارثبهنیزسنگیچاپ

.نشدمانعراهنرمنداناینهنريآفرینشهايوآثارهمچناناماآوردوجودبه

از لحـاظ  موجود در کتابخانه مرکزي آستان قـدس رضـوي  سنگیچاپ شاهنامه هاي هدف اصلی این تحقیق بررسی 
در این پژوهش سعی می شود . است.... و محل نشرجلد،،آرایششر،کاتب، نقاش، ناکتابشناشی و نسخه شناسی مانند

. مورد شناسایی قرار گیرددر کتابخانه ایران هاي چاپ سنگی چاپ شده درشاهنامهتا

بـه ویـژه اگـر از    . هسـتند ارزشـمند ،داراي ارزش تاریخی و فرهنگی می باشدسنگیچاپ شاهنامه هايآنجایی کهاز
داراي ارزش از ایـن رو، .در زیباسـازي آنهـا اسـتفاده شـود    . . . و خوشنویسی نقاشی،،و مجالستصاویرهنرهایی مثل 

کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي به عنوان یکی از بزرگ ترین کتابخانه هاي ایـران  . فراوان هنري و علمی هستند
سالیان گذشته توسط افراد خیـر و  می باشد که در طولی نفیسسنگیچاپ ارزشمندي از شاهنامه هايمجموعه داراي 

شاهنامه هايجامعی از اًنسبتکه داراي مجموعه شاهنامه هاي سنگیتحقیق روي مجموعه . واقفان اهدا گردیده است
ایـران را نمایـان و   درشـاهنامه و نشـر چاپ شده در ایران می باشد، می تواند گوشـه اي از تـاریخ چـاپ   سنگیچاپ 

.قرار دهدشاهنامهاختیار محققان، اندیشمندان، کتابداران، دوست داران درورد بررسی ورا ممنابعویژگیهاي این 

نسخه چاپ شده در ایران 5با بررسی نسخه هاي شاهنامه چاپ سنگی در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي 
:خواهند شدرفی شناسایی گردید که در ذیل به ترتیب تاریخ نشر با ذکر مشخصات کتابشناسی و نسخه شناسی مع

ق1265–67شاهنامه *

تصویر از میرزا علیقلی 60کاتب مصطفی قلی بن محمد هادي سلطان کجوري؛ فردوسی؛ابوالقاسم/فردوسیشاهنامه
خویی 

ق1267،ناشر حاجی محمد حسین، مسئول چاپ عبدالحمید رازي:تهران

29ستون، 4م، .س5/15×5/26، ابعاد متن رحلی، م.س5/20×33، مصور:)گذاريشمارهبدون(مجلدیکدر. ج4
سطر

ق1266- 1265تاریخ کتابت 

کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش سرلوح، کتیبه، کمند و جدولتیماج؛با روکشمقواییخط نستعلیق؛ جلد



آمدهدیباچهابتدادروایشانسلطنتایاموعجمسالطینفهرستوغریبهاصطالحاتونادرهالفاظفرهنگانتهادر
سلطانهاديمحمدمرحومبنقلیمصطفییدعلیتهرانیتاجرمحمدحسینحاجیالفرمایشحسبچاپاین.است

المعتمدینوالحاجاشرفالشریففنفیاقتدارباسرکاراالساتیداساتیددستگاهیصناعتمبارکهچاپخانهدرکجوري
بن محمد هادي سلطان کجوري یکی از کاتبان پرکار دوره مصطفی قلی. استشدهتهیهرازيعبدالمحمدحاجی

آنمجالسازبعضیومصوراین نسخه  از شاهنامه . ی را کتابت نموده استگقاجاریه بوده  و کتب متعدد چاپ سن
تصویرگرانپرکارترینازخوییقلیعلیمیرزا.استقرنآنسازمجلسصورتگرانازخوییعلیقلیمیرزارقمداراي
دست دوره ناصري به شمار می شکار خوه از نقاشان سادخوییقلیعلیمیرزا.بودقاجارعهدچاپ سنگیکتب

نقاشانطیفدروبودهفعالقمريهجريسیزدهقرندههاولنیمهوشصتدههدر)1363کریم زاده تبریزي، (آید
مهارتشتوانستخودشعصرالگوهايباآنتنآمیخهمدروایرانیگذشتهتصویريقواعدواصولحفظباکهسنتی

واجتماعیمناسباتتغییردلیلبهاو فعالیتهاییحوزه. کرده استمنطبقسنگیچاپفنیعنیجدیدرسانهبارا
دورهآنجدیدرسانهبااشهمکاريوهنرمنداینپرکاريبهتوجهبا. داشتقرارتوجهموردبسیارسوادشدنترعمومی

نسخه هاي متعدد چاپ سنگی را وي .استداشتهبسیارهايدشواريکهعرصهآندرفعالیتو) سنگیچاپ(
در مورد آثار او تحقیقات زیادي صورت گرفته است. به جا مانده استوي آثار فراوان و بی نظیري وتصویرنگاري نموده 

.)2،3،4، 1تصاویر شماره(

ق1275شاهنامه *

تصویر از استاد ستار 57؛ردوباديابیگ حسینعسگربنکاتبفردوسی؛والقاسماب/فردوسیشاهنامه

ق1275تقی،کربالياهتماموسعیه ب،بن آقا احمد تبریزيآقاحاجمشهديکارخانه:تبریز

سطر29ستون، 6م، .س5/16×5/29، ابعاد متن رحلی، م.س22×36مصور؛.:)ص817( )مجلدیکدر(ج4

انسانتصویربهمنقوشدیباچهسرلوحآرایش تصاویرکاغذ فرنگی نخودي؛ تیماج؛روکشبا مقواییجلدنستعلیق؛خط
، صفحه آغاز متن اصلی نیز داراي سرلوح و کتیبه و جدولوسفیدسیاهتصاویرسایرو

ذکربهدیباچهایندرحمصح. باشدمیکتابمصححازصفحه18درمفصلیدیباچهدارايوآمدهجلد4درکتاب
انتهايدروپرداختهکردهتصحیحومقایسههمباودیدهکهرافردوسیشاهنامهازمتفاوتهاينسخهمشخصات

آمدهنسخهانتهايدرالفاظوفرهنگملحقات.استآوردهسرودهمحمودسلطانهجودرفردوسیکهراابیاتیدیباچه
که یکی از کاتبان پرکار دوره قاجاریه بوده و کتب اردوباديعسکرمشهورسخوشنوینستعلیقخطنسخه به. است

تبریزدر1275سالدروآقاستحاجیمشهديکارخانهچاپهايازچاپاین. متعدد چاپ سنکی را کتابت نموده است
ونوشتهدیگرنسخهششبامقابلهوماکانترنرچاپرويازآن راهمانطور که در مقدمه نسخه آمده. استشدهطبع
که یکی از ط استاد ستار تصویرنگاري شدهو توسبنديجدولباوستونیششومصورشاهنامهاین. استکردهطبع



، 5ویر شمارهاتص(تصویرگران به نام دوره قاجار بوده و چندین نسخه دیگر چاپ سنگی را نیز تصوبرنگاري نموده است
6 ،7.(

ق1307شاهنامه *

( محالتیخاقانیابنصفارضامحمددیباچهکاتب؛صفارضامحمدکاتب؛طوسیفردوسیابوالقاسم/حکیمشاهنامه
تصویر از مصطفی62؛ )سلطان الکتاب

ق1307کاشانی،حسینمحمدحاج اهتماموسعیبه اهللا، حبیبمیرزاآقادارالطباعه:طهران

سطر33ستون، 6م، .س5/16×28، ابعاد متن ، رحلیمس21× 34مصور؛.: )634،58،10()مجلدیکدر(.ج4

دارايشاهنامهآغازصفحه،مجدول؛ آرایش اوراقتیماج؛ کاغذ فرنگی نخوديروکشبا خط نستعلیق؛ جلد مقوایی
فهرست. کتیبهوبوتهوگلنقشباسرلوحدارايدیباچهآغاز4ص،کتیبهوبودهوگلنقشباسرلوحوحاشیه

بنامحکایاتیپایاندر. داردص18درمفصلیدیباچه. استآمدهابتدادرایشانازمختصريتاریخوعجمسالطین
ازبخشاین،دیباچهتوضیحاتبهتوجهبااماآمدهبدستنسخبعضیدرکتابتصحیحهنگامدرکهآمدهملحقات
به سعی چاپاین. شدچاپرحلیقطعونستعلیقخطتهران بهدرقمري1307در سال،این نسخه. نیستفردوسی

ابن حاجی خاقانی محالتی و اهتمام محمد حسین کاشانی در دارالطباعه میرزا آقا حبیب اهللا و کتابت محمد رضا
قاجارشاهمظفرالدینوشاهناصرالدیندرباردرکهبودخوشنویسکاتبانازالکتابسلطانبهملقب(متخلص به صفا 

مصطفی از تصویرنگاران به نام . و توسط مصطفی تصویرنگاري شده استبه طبع رسیده )داشتشکرنویسیلسمت
).11، 10، 9، 8تصاویر شماره(و نسخه هاي متعدد چاپ سنگی را تصویرنگاري نموده استدوره قاجار بوده 

ق1316شاهنامه *

تصویر از عبدالحسین، 62؛، خون بن محمد جواد تبریزيعلی دلکاتب میرزا طوسی؛فردوسیابوالقاسم/حکیمشاهنامه
کربالیی حسن نقاش

ق1316،استاد علیدارالطباعه:تبریز

سطر33ستون، 6م، .س17×28؛ ابعاد متن م، رحلیس21× 34مصور؛.: )634،58،10()مجلدیکدر(. ج4

وسرلوحشاهنامهآغازصفحه،مجدولآرایش اوراقبا روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودي؛خط نستعلیق؛ جلد مقوایی
کتیبه

آوردهسرودهمحمودسلطانهجودرفردوسیکهراابیاتیدیباچهانتهايدرودیباچهدارايوآمدهجلد4درکتاب
بوجوهلیکنآمدهنظربهنسخبعضیدرکتابتصحیحهنگامکهشاهنامهملحقاتو حکایاتبرمشتملخاتمه . است

فرهنگانتهادر.نیستفردوسیازکهاستمحققبلکهگردیدهثابتفردوسیکالمازشدآندیباچهدرکهمذکور



این. ز است تبریدرايدارالطباعهاستادانوکاتبانکارنیزاین  نسخه.استشاهنامهغریبهاصطالحاتونادرهالفاظ
هجري1316سالبهآقاعلیحاجیسعیبهواستتبریزيجوادمحمدفرزنددلخونعلیمحمدخطبهشاهنامه

و توسط استاد عبدالحسین و کربالیی حسن نقاش تصویرنگاري شده رسیدهچاپبهعلیاستاددارالطباعهدرقمري
، 14، 13، 12تصاویر شماره(استاد عبدالحسین چندین نسخه دیگر چاپ سنگی را نیز تصویرنگاري نموده است. است

15،16.(

ق1326شاهنامه *

بیدگلیعبدالعلیمصححالفراهانی؛الحسینیمحمدصادقنویسمقدمهفردوسی؛ابوالقاسمحکیم/فردوسیشاهنامه
، مصورالملکتصویر از علی خان، محمد کاظم، حسین علی49؛عمادالکتابمحمدحسینکاتبکاشانی؛

ق1326-1322عباس،میرزاونحسمیرزابه دستیاري،مرتضیسیداقاچاپخانه:طهران

6م، .س20×32؛ ابعاد متن سلطانی،م.س32× 42مصور؛،)ص18+55+133+152+123+172+18()مجلددریک(ج4
سطر33ستون، 

ق1322-1319: کتابتتاریخ

وسرلوحهشاهنامآغازصفحه،مجدولبا روکش تیماج؛ کاغذ فرنگی نخودي؛ آرایش اوراقخط نستعلیق؛ جلد مقوایی
سرلوح درومتندرسفیدوسیاهتصویر49کتیبه، 

. استآمدهکتابآخردرایشانسلطنتایاموعجمسالطینفهرستولغاتفرهنگ

تصاویرجملهاز. استشدهآوردهلغاتفرهنگنیزپایاندروملحقاتوجلد4ومقدمهیکدرشاهنامهاین نسخه از 
پاشاخانحسینتصویر،طوسدرفردوسیمقبره،شاهالدینمظفرتصویر،لوحسردرشاهمحمدعلیتصویر: کتاباین

آالتکردنپیداوجمشیدنشتنتختبر،عجمملوكاولکیومرثصورتجنگوزیراعظمسپهساالرامیرجنگ
آگاهیوفریدوننشستنتختبر،رامحضرآهنکرانکاوهکردنپارهومهترانازضحاكخواستنمحضر،جنگ
بدستتورشدنکشتهوتورومنوچهرجنگمیدان،)برادرانشبدستایرجشدنکشته،آناحواالتازمادرشیافتن

ملحقاتانتهادروفردوسیحالشرحابتدادر.است.... ونهادنپیشفریدونآیینومنوچهرنشتنتختبرمنوچهر،
دستوربهبهادريمعروف به شاهنامه امیراین نسخه.استآمدهعجمسالطینفهرستوواژگانفهرستشاهنامه
آنازقسمتیدر.چاپ شده استستونیششنسخه به صورت. ه استشدچاپجنگبهادرامیرخانپاشاحسین
رتضیمسیدآقاتافتخانهدر. استآمدهشدهممزوجساختگیلغاتبهبیدگلیمؤبدوالممالکادیبتأثیربهکهعبارت،

ششموبیستآدینهسالمهبهعمادالکتابحسینمحمدبندهمنکلکبهانجامیدفرخیبهعباسمیرزاآقادستیاريبه
توسط علی خان، محمد کاظم، حسین علی و مصورالملک  دووبیستوسیصدوهزاریکسالدرصفرالمظفرشهر

الزم به ذکر است این . را تصویرنگاري نموده استعلی خان چندین نسخه دیگر چاپ سنگی. تصویرنگاري شده است



، 17تصاویر شماره (اکبر علمی چاپ گراوري شده که درکتابخانه موجود استنسخه در سال هاي بعد در چاپخانه علی
نسخه. استالممالکادیببهملقبفراهانیامیريصادقمحمدمعروفشاعرنوشتهکتابمقدمه.)21، 20، 19، 18
زمینهدرکهاستخوشنویسانیجملهازعمادالکتاب. عمادالکتاب استمحمدحسینمعروفشنویسخوخطبه
کلاستادآخرینوي. گردیدمطرحخطنوعایناستادآخرینعنوانبهورسانداستاديمرتبهبهراخود» نستعلیق«

المشقرسمکهاستخوشنویسیاولینستادااین. نوشتمیاستادانهراغبارتاکتیبهازکهاستایراندرنستعلیقخط
مصورالملکخانمهدينزدرانقاشیهنر، عمادالکتابمحمدحسین. کردچاپوابداعنوآموزانياستفادهبرايرا

خوشنویسیاولیناو. استفراگرفته، اوستقلمبهبهادريامیرشاهنامههاينقاشیکهقاجاریهدورهماهرسازشبیه
گذارينقطههمرانسخوشکستهبلکه، نستعلیقتنهانهاو. کردابداعخطآموزشدرراگذاريطهنقروشکهاست
خاصيشیوهاو. گرگانیمجدالکتابوکاوهاکبرعلی، خطزرینحسن: ازعبارتنداوشاگردانترینبرجسته. کرد

بهقلمينحوهودستطرح.3بوتهوگلتصویر. 2الشعراتالمیذتذکره.1آثار.کردمیدنبالراکلهرمیرزامحمدرضاي
هامشقسیاه، قطعات.5فارسیبهعربیمختصرفرهنگ.4قلمسیاهصورتبهخوشنویسیبرايصحیحگرفتندست

. 8دوختهلبشاعرفرخیزندگیکتاب.7کنانآشتیهايدرکوچهکتاب.6کارکناندرانگیزهتقویتکتابهانامهو
کتابتاصفهانیهاتفبندترجیعکتابتخاقانیالعراقینتحفهکتابت.9طوسینصیرخواجهرافاالشاوصافکتابت
معروففردوسیشاهنامهکتابت.11آفریقابهاستانلیسفرنامهکتابتو ناصرخسرودیوانکتابت.10خانموسیحساب

ناصريدانشورانينامهکتابتدارشیهحاممتازنسخخطبانفیسقرآنکتابتو اساسیقانونکتابت.12امیربهادربه
حدیثکتیبهعلیشاهصفیخانقاهمقبرهوصحناطرافکتیبه.15زاگرپشاهنامهکتاب.14نفیسمرقعیککتابت.13
سردرکتیبهکشورامالكواسنادثبتکلادارهسردرکتیبهعبدالعظیمحضرتدر... )وابیطالببنعلیوالیت( 

خیاباندردارالفنونساختمانسردرکتیبه،تهرانعالیدانشسرايسردرکتیبهريشهردرديفیروزآبابیمارستان
درخانقنبرعلیمدرسهومسجدسردرکتیبهناصریهمسجدسردرکتیبهسپهساالرمسجدسردرکتیبهناصرخسرو

درعمادالکتابانفرادينزندامنظرهطوسدرفردوسیابوالقاسمحکیمآرامگاهيلوحههايکتیبهسیروسخیابان
ترقیباقرآقاييمجموعهدرواسترنگآبيشیوهبهومترسانتی35× 27ياندازهبهتابلواصل. نظمیه

.استعمادالکتابنیمرخ34.لبریزعطشازمنظومه33.شودمینگهداري

سخن پایانی

کتابخانه مرکزي آستانچاپ شده در ایران درسنگیچاپاکثر شاهنامه هايعلی الظاهر دادنشانپژوهشایننتایج
ابن حاجی محمد رضا،ردوبادياحسین بیگ بنمشهوري مانند عسگرکه توسط خوشنویساندنرداوجودرضويقدس

خاقانی محالتی متخلص به صفا، مصطفی قلی بن محمد هادي سلطان کجوري، میرزا علی دلخون بن محمد جواد 
کتابت و توسط تصویرگران بنام قاجار مانند استاد ستار، مصطفی، میرزا علیقلی خویی، ادالکتاب عمتبریزي، محمدحسین

نفیسبسیارمنابعاین از بررسی.اندشدهی شعبدالحسین، کربالیی حسن نقاش، علی خان، محمد کاظم، حسین علی نقا



این. آمدبدستپژوهشنظرموردشناسینسخهویکتابشناختهايجنبهازهریکدربارهجدیدياطالعات،ارزشمندو
شناسان و عالقمندان به توانند مورد استفاده فردوسینفیس بوده و میفرهنگیعلمی،تاریخی،هنري،لحاظازمنابع

.این شاعر بزرگ و ادبیان فاخر کشورمان قرار بگیرند
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،45-17): 1355فروردین(162ش،14دوره،دم و هنرمجله مر."چاپیتاخطیازشاهنامه".)1355(ایرجافشار،
.تصویر

.دایره المعارف ایران شناسی.تهران. فردوسی و شاهنامه. )1389(امین، حسن

185ص:47شماره،آیینه میراث. "کاتبان نسخه هاي شاهنامه"). 1389(ی، حمیدرضانلیچ خاق

.تبریزيزادهکریمعلیمحمد: لندن. نقاشان قدیم ایراناحوال و آثار). 1363(محمدعلیتبریزي،زادهکریم
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