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چکیده:
در گ ذ ر زمذذاب شی ذذی از میذذراب میتذذرز ا ذذم مذذرز م شذذرث از مذذرث ذذرادب ذذرث م ذذرب م در
اماب نمانده ذذا شذذررب گردگم ذذامی ن جذذته م جامعذذهی علمذذی م وهم ذذی را محذذرمث کذذرده اسذ
ذذای رسذذتاب ضذذرچ ذذاه مذذرا بع مرسذذرث شذذه ت ذذهی
نجذذیه ای ی ذذی در مرکذذش وهم
سذذا ر اودموذذه شذذه ذذمارهی 243ثبذذ م نداذذداری می ذذردک کذذه ا ذذم نجذذیهی ی ذذی در
12صذذفحهد در لاوذذن م ذذری م در  84شی ذ ترسذذع ذذاعری گم ذذاث شذذا تیل نصذذحا شذذه ن ذ
در رمده اس ا م مقاوذذه میکر ذذد تذذا شذذرای نیجذذتیم شذذار ضذذمم معر ذذی نجذذیهی ی ذذی مذ کرر
شذذه شررسذذی م تحلیذ سذذبیی م محتذذرا ی ا ذذم م ذذری شنذذردازد ذ م ذذیم تقلیذذدی ذذا اشتیذذاری
شردب اعر را نیش رم م سایته م دروا اب شه نتیمه گیری میوردازد
واژگان کلیدی :نجیهی ی ید سا راودموهد سبک

اسید شررسی محتراد صحا

 .1مدرس ق اوتدر س دان داه رزاد اسالمی ما د یرازد یرازد ا راب بنر ج ده مجئرل ZiyaMohammadReza@Gmail.Com
 .2دان مری دکترای زشاب م ادشیاچ ارسی دان داه رزاد اسالمی ما د یرمزرشادد یرمزرشادد ا راب.
 .3استاد زشاب م ادشیاچ ارسی دان داه رزاد اسالمی ما د یرازد یرازد ا راب.
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 .1مقدمه:
اشذذذراوفتی میذذذرزا سذذذا راودموه وجذذذر سذذذرث م فراوذذذد م ذذذاه متروذذذد 1298ق درسذذذال 1315ق شذذذه مزارچ م
وی ذذیاری جذذاث اوملذذک ذذاک کرمان ذذاه ذذد وذذس از مرمد شذذه مح ذ مامرر ذ یراس ذ دس ذ انذذدازی شذذه
امذذالم مذذردث نما ذذد ک داد م ر ذذاد مذذردث شل ذذد ذذد م ذذاه ام را از یرمذذ رب جذذا شرک ذذار نمذذرد بشامذذدادد
1371ج 48 :2وذذس از ا ذذم کذذه از یرمذذ کرمان ذذاه معذذشمل ذذد درسذذال  1316شذذه وی ذذیاری میذذرزا
محمردیذذاب مد راودموذذه ذذاک زنمذذاب ذذد م سذذنس شذذه جذذای عذذیم اودموذذه شذذه یرم ذ یرزسذذتابد ورسذذتابد
شرمجذذرد م شیتیذذاری م ذذرز ذذد ب ماب 48-9:ام در ا ذذم ا ذذاث شذذا دیتذذر ن رعلذذی یذذابد ماوذذی و ذذتیره ازدماج
کرد بگرمتذذهد  73 :1369در سذذال1323ق یرم ذ مذذداب مکردسذذتاب را شذذه امدادنذذد اشتذذدا راضذذی ن ذذد موذذی
شعد از مذذدتی مرا قذ کذذرد م شذذه کردسذذتاب ر ذ بمردم د  232 :1351شذذه دویذ ظلذ م تعذذدید عذذیم اودموذذه
ام را شه تاراب ا ضذذار کرد سذذا راودموه شعذذد از شرک ذذاری مذذدتی در اعتذذرا م نارضذذا تی شذذه سذذر شذذرد تذذا ا ذذم کذذه
دس شه ررش زد در مالذ شذذه دنبذذال نذذاام ی اصذ از م ذذرم ه یذذرا ید سذذا راودموه نیذذش شذذه مذ لذذدرچ
ا تاد بکجذذرمید  368 :1370سذذا راودموه اما ذذ سذذال 1325ق را شذذرای ذذررش م اسذذن دانجذذ ام شذذه
اتفذذاق ن رعلذذی یذذاب تذذا ناامنذذد وذذی رمذذد از رب جذذا کذذه کذذار رسذذیدگی شذذه اردمی سذذا راودموه کذذه اک ذذراً از
ع ذذا ر م ا ذذالچ شردنذذد از ن ذ م ی ذذی شریذذرردار نبذذردد در ذذرل راه تمذذاث نذذرا ی را غذذارچ کردنذذد بمحیع
مذذا ید  300 :1363ام در اما ذ مذذیم سذذال علیذذه محمذذدعلی ذذاه شذذرادر صذذلبی یذذر لیذذاث کذذرد می ل ذذد
که شه تاراب رمده شرادر یذذرد را یلذ م یذذرد واد ذذاه ذذرد زمذذانی کذذه ذذاه مترجذذه ل ذذد م نیذ می در
دا
ت ذذر تذذاج م تیذذ ذذدک اشتذذدا شذذا ت میذذ م تاد ذذد م سذذنس شذذا مسذذا م ذذرم ه یرا ذذانی از لبیذذ
سیدمحمد با بذذا ی م سذذید عبذذدا شاباذذانی سذذعی کذذرد سذذا راودموه را و ذذیماب ک ذذد ب مذذاب 301:دموذ
شه دنبال ا ذذم لضذذا ا ل ذذرنی را شذذا دم عذذراده تذذر کر جذذتانی شذذه ناامنذذد اعذذشاث کذذرد ذذاه م مملذذس شذذا جذذدی
گر تم ی ر سا راودموه در ا ذذم مر لذذه سذذعی کردنذذد کذذه ذذر مذذه زمدتذذر ذذررش را سذذرکرز ک ذذد ز ذذرا مرمد
می شذذه تاذذراب شذذدمب ذذک شذذرای رناذذا م ذذی سذذاز شذذرد ب مذذاب 318:میرزاعلذذی اصذذنریاب اتاشذذک اع ذ کذذه
نیج ذ مز ذذر شذذرد غا لذذه را در مذذدچ کمذذی رمن ذذاند م سذذا راودموه نیذذش تح ذ اوحف ذ شذذه تاذذراب رمرده ذذد
بشامدادد 9-48 :1371
نجیهی ی ذذی مذ کررد ا ذذم غا لذذه را در ذذعری در لاوذذن م ذذری م در  84شیذ شذذه ت ذذر ر ک ذذیده اسذ
ا م مقاوه ضمم معر ی نجیهی ی ی م کرر شه تحلی سبیی رب نیش میوردازد
 .2پیشینهی پژوهش و ضرورت آن:
از رب جذذا ی کذذه تذذاک ربد ا ذذم رسذذاوه شذذه صذذررچ نجذذیهی ی ذذی شذذالی مانذذدهد م در دسذذترس محققذذاب م
وهم ذذدراب نبذذرده م درشذذارهی معر ذذی م سذذبک ذذعری رب ذذی کذذار تحقیقذذاتی صذذررچ ندر تذذه ک وذذس
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ت ذذحیید معر ذذی نجذذیه م تحلیذ محتذذرا م شیذذاب م هگی ذذای سذذبیی ذذعر رب از ضذذرمرچ ای وهم ذذی اسذ
شا د که ا م نجیهی ی ی م اعر گم اث رب از ا م مامرر شیرمب رمده م ایته رد
 .3شیوهی پژوهش:
شذذه ذذیره ترصذذیفید تحلیلذذی م مبت ذذی شذذر م اوعذذاچ کتاشیانذذه ای اسذ وذذس از ت ذذحیی نجذذیهی
ا م وهم
ی ذذید مذذرارد شرججذذته ذذعری رب را کذذه م مذذر شذذه ت ذذی م م هگذذی ذذعری ذذاعر اس ذ را م ذذی م در
دسته ش دی متعدد مررد تحلی م ارز اشی لرار گر ته اس
 .4معرفی نسخه خطی:
ذذا م کتاشیانذذه ذذاه مذذرا بع
نجذذیه ی ذذی م ح ذذرشه ذذرد ت ذذه سذذا راودموه شذذه ذذماره 243در مرکشوهم
ثب ذ م نداذذداری می ذذرد ا م نجذذیه شذذه یذذع یجذذته نجذذتعلیق اس ذ کذذه ا ذذعارمع ام م رب شامرکذذن سذذیاه
ترسع ی ذذی شذذه نذذاث محمدماذذدی اشذذم محمدصذذادق مذذداب ا صذ در ذذک ذ به 14ذ حمذذه سذذال1325ق
نر ته ده اس در شذذر 2نجذذیه مماذذرر ذذدهد ا ذذم کتذذاز شذذه ضذذمیمه 91جلذذد کتذذاز د دذذر ی ذذی از ذذر
رلذذای ذذاج محمدسذذاویی در تذذار 18رشذذاب44شذذه کتاشیانذذه رسذذتاب مقذذدس ا مذذدی ذذاه مذذرا بع د ذذه م
ملف گرد ده اس
نجذذیه مذذ کرر دارای7شذذر ب13صذذفحه کذذه ل ذذ رب10×12مسذذ ی میتذذرز رب 7×13اسذذ تعداداشیاچ
ر صفحه 13شی اس که ا ذذعار شذذه صذذررچ ملینذذا شذذه تحر ذذر دررمذذده اسذ نجذذیه شذذدمب ررا ذ م تذذش یم م
ا عار از صذذفحه دمث کذذه رغذذاز مذذتم اسذ تذذا صذذفحه  5در جذذدمل م مذذاشقی شذذدمب ضذذای جذذدموی تحر ذذر ذذده
اسذ ر صذذفحه دارای رکاشذذه م نجذذیه شذذه صذذررچ سذذاو م دارای رغذذاز م انمذذاث شذذرده م جلذذد رب گذذاوی درر سذذبش
اس
آغاز :در صفحه 2که رغاز م ری اس شا عبارچ شج ا م شی ز ر رمع می رد:
شه ناث یدامند رمزی رساب ک
بشر 2ب

اش مم رح ا م داستاب
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انجام :نجیه م کرر در صفحه  13شا شی م عبارچ ز ر وا اب می اشد:
در ا م جا ک ل ه را مم تماث ک یر جای د در ماوجالث
یر م سیم
شمر د مردث از مرد م زب ز ا عار نصحا
بشر 7ب
ذذرره الذ ا قذذر محمدماذذدی اشذذم محمدصذذادق مذذداب ا صذ
اوحراث 1325

ذذرث ذذک ذ به ماذذارد

ذذار ذی مذذه
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نجذذیه ی ذذی ت ذذه سذذا راودموه درسذذال1382درصذذفحه 65جلذذد سذذرث از ارسذذ کتاز ذذای ی ذذی
کتاشیانه ی ضرچ ذذاه مذذرا بع کذذه شذذا میذذاری محمذذدشرک تایذذه مت ذذی ذذدهکمعر ی گرد ذذده اسذ برد
م شرک د 65: 1382
 .5ویژگیهای سبکی نسخه خطی
شحر عرمضذذی م ذذری ت ذذه سذذا راودموهد متقذذارز ن َعذذروم عذذروم عذذروم َعَذ اسذ ناتذ یذذانلری درشذذارهی
کارشرد ا م مزب میگر ذذد :نشحذرِ متقذذارز شذذه ی ذذرن گرنذذهی مذ مم سذذاو م محذ م رب در زشذذاب ارسذذی شذذه
ت اسذذن عرا ذذف م ذذا چ ماسذذید کذذارشرد شجذذیاری دارد بناتذذ یذذانلرید  75 :1345اگرمذذه از وحذذا
میذذشاب کذذارشرد امزاب ذذعرید شحذذر متقذذارز جذذشط امزاب مترسذذع کذذارشرد در زشذذاب اسذ ک امذذا در میذذاب کذذارشرد در
گذذرمه م ری ذذا اموذذیم مزب اسذذ بم یذذد ابد  55 :1367ا ذذم مزبد مزنذذی ماسذذی اسذذ م شذذرای مفذذا ی
ذذرادب تذذار یی ع ذذر لاجذذاری مرجذذن
ماسذذید اعمذذال والذذرانید تفذذایرد ا تیذذاراچ لذذرمی م م اسذذن اسذ
ی گر تم رثار ماسذذی متعذذددی ذ مذذرب ا ذذاه نامذذهی صذذبای کا ذذانی ذذد ذذعرای دمرهی شازگ ذ
ادشی مقلدانی از سبک مسذذیاق ردمسذذی م ذذاه نامذذه شردنذذد گذذا ی ا ذذم تقلیذذد ا نا ذذیانه اتفذذاق میا تذذد کذذه شذذا
ترجه شه را ع زمانی م وی ذذر ای اصذ ذذده شذذه جذذای م ذذیر م تیذذت م تیذذرد از تذذر م تف ذ اسذذتفاده
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کردهانذذد رم ذذد شذذه گفتذذهی ذشذذیی ا صذذفا تذذار ادز ماسذذی گذذراه رب اس ذ کذذه ا ذذم گرنذذه سذذرمده ا م
رما ای ماسید در لرمب متمادی تییه گاه ر مل میتلف جااب شرده اس بصفاد 3 : 1388
 .5-1سطح فکری :در شررسی ا م م ری  84شیتی میتراب شه مرضرعاچ م مضامیم ذ
الف) مدد و سدتایش :مذذدحد شذذه مع ذذی سذذتا

کذذردب م سذذتردب ی ذذل

دس

ا :

ا م صذذفاچ نیذذک کجذذی اسذ م

ذذعر مذذد ید ستا ذذی اسذذ کذذه ذذاعر از ممذذدمح یذذرد میک ذذد م ضذذمم ربد سذذما ای ایاللذذی می را شذذر
می ذذمرد م ازر تذذار م مر قی ذذای ام تممیذذد میک ذذد م زشذذاب شذذه ششرگدا ذذ می میگ ذذا د برزممرد :1374
 71ذذاعر در شذذه ی ا ذذم م ذذری 84شیتذذی در جا ذذا ی کذذه رصذذ دسذذ مید ذذد شذذه سذذتا م مذذدح
محمدعلی اه لاجار میوردازد:
ز رم ذذ یمذذ گ ذذ یرر ذذید م
محمدعلی رب ه عش م جاه
ماه
بز3/ب
ا اه ا راب محمد علی
م ی اوه م نبی م موی
بز58/ب
ب) رزاقی پروردگار:
ک اش مم رح ا م داستاب
بز 1/ب

شذذه ناث یذدامند رمزی رسذاب

ج) ناپایداری عمر و ترک جفا پیشگی:
نبا د ک ی شا شرادر جفا
بز39/ب

یاتی که شر می نبا د شقا
د) باور به قیامت و پاداش اعمال:
اگر ک ته گردد از ا اب کجی

تر جتی مرای شه مح ر شجی
بز37/ب

ه) کاربرد اصطالحات و تعابیر عامیانه:
ن ر ناث ام شرد کمتر ز زب

نمک یراره شرد م نمیداب یم
بز /14ب

 .5-2سطح زبانی
 .5-2-1سدطح آوایدی :مرسذذیقی ذذعر را در ذذر دمره ای مبت ذذی شذذر مرسذذیقی جمذذالچ م کذذالث مذذاب ع ذذر
میدان ذذد.ب میجذذاد 11 :1381

دذذامی کذذه از سذذ ی رما ذذی سذذیم گفتذذه می ذذرد مزبد مرسذذیقی شیرمنذذید

تخ
قند اپرسی (فصلناهم صصی زبان و ادبیات افرسی)

سال سوم  ،شماره  ،7اتبستان 1399

120

مرسذذیقی ک ذذارید جا دذذاه رد ذذف م لا یذذهد مرسذذیقی درمنذذید ص ذ ا شذذد وف ذذی م مرسذذیقی مع ذذرید ص ذ ا
شذذد مع ذذری مذذررد شررسذذی م ارز ذذاشی لذذرار میگیذذرد صذذ ا ادشذذی کذذه شذذر ز بذذا ی م تاثیرگذذ اری کذذالث
میا شا ذذد شذذا شررسذذی ا ذذعاردمره شازگ ذذ مع ذذرلاجارمی تذذراب در ا ذذ کذذه ذذعر ا ذذم دمره شذذه وحذذا
مرسیقی امتیازی شر دمره ای وی ازیرد ندارد م تقلیدی صر از رب اس
جناس:
اگر در رکاز تر شاز جاب
که ام میک د دعری تاج متی

شه از ار اری ملک جااب
بز12/ب
شذذه مذذم یذ شذذی جذذا نمذذرده اسذ
سی
بز27/ب

تلمیح:
مرا مرد ج دی دمشار م شار

م اب ج

سیتی در رب جا تاد

شرد ر یی
بز 42/ب

مر اسف د ار

که رست شه یا ر نمی کرد اد
بز 53/ب

اغراق:
زگرد سراراب ضای جااب

م اب د که ویدا ن د رسماب
بز55/ب

تکرار حروف:
ک یدند صف شر صفی صد شار
سراراب م گرداب م غر ب مه

مه نر یراب ی مر گ ار
بز 15/ب
شدفت د ا ا ای شر مه
بز 10/ب

ردیف :انراع رد ف ذذای شذذه کذذار گر تذذه ذذده در م ذذری ت ذذه سذذا راودموه ترسذذع صذذحا عبارچانذذد از :عذ د
اس بگرمه اسمی د ر د لیدد ضذذمیرد صذذف م جملذذه ذذبه رمار ذذا ی کذذه از ا ذذم رد ف ذذا شذذه دسذ رمذذده شذذه
رح ذ اس :
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ر
1

لید

صف
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 .5 -2-2سطح لغوی
استعمال وناچ عرشی :تعمی د دعرید مرای د مح ر م
سراره شه تعمی م شا صد داب
اگر ک ته گردد از ا اب کجی

رسانید یرد را شه کرمان ا اب
بز 77/ب
تر جتی مرای شه مح ر شجی
بز 36/ب

استفاده از اعداد در ترکین سازی :ما د صدد شار م
مه گرد د رمز د درر یار
شیراشید ن شا ما صد سرار
بز72/ب
 .5 -3-2سطح نحوی
برخی نکات امالیی:
کاربرد «واو»معدوله:
مر د شایبر زا م یا

صفا

شه تعمی شریراس ام یرد زجا
بز 33/ب
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حذف«ای» نکره یا وحدت پس از کلمات مختوم به«ه» غیرملفوظ
غرمر جرانی ز سر کم شه در
بز35/ب

مدر گ ته از یدا شی یبر
کاربرد «چه» به جای «چو» :
ا ه م فر مه ر
مه ه شایبر گ

ش د مارب تی م تاج م کیاب
بز2/ب
از ا م ر ا د شه بع گراب
بز 29/ب

از جااب
از ا م شیاب

استعمال افعال پیشوندی :بگفتند ،بگفت ،بزد ،بگفتا و...
ششد شار رب سرمر شی ن یر
بز 18/ب
رسانید شر رب ه شی ن یر
بز 28/ب

م یم تلدرا ی زشار امیر
مر ش ید زا م گف م گر ا امیر
کاربرد افعال باستانی :برآورد ،برآشفت ،برکشید و...

شه رری از رب د
بز62/ب

ماب دث سنه را شراندییته

شدر یته

کاربرد ابزار جنگی:
شه ا اب ک

ج

دم دند ک شاره تا وی

دماری از ا اب درررث شه تیت
بز70/ب
گر ت د ر ک تف دی شه کف
بز50/ب
مه نر یراب ی مر گ ار
بز51/ب

ای در ت
صف

ک یدند صف شر صفی صد شار
مخفف کردن واژگان:
دم دند مردانه در کارزار
شدی ر م ا یاب ناث ام

نبردی شه
بز 46/ب
که د شر شا
بز 69/ب

مجه راه رار
شر م جای ام

122

مح
معرفی و ربرسی سبکی و توایی نسخهی خطی فتنه ساالرالدوهل

دکتر محمدرضا ضیاء  ،حسر زارع  ،دکتر رمتضی جعفری

آوردن«ب» بر سر کلمات:
زم رق شمنرز رسید ا م شیاب
سراراب سا ر د سرندرب

شر ا م م یم ماکراب

که ا ج
بز 57/ب
شمیداب کی ه رماب جری یرب
بز 61/ب

متصل نویسی نشانه جمع«ها»:
شررمرده زاری ک اب شریدا
بز45/ب

شر ه سر م دستاا شردعا
استفاده از وجه کهن بعضی از حروف:
نمردند یاوی می سر شه سر

زتر ا نیامد یی را ضرر
بز66/ب

 .6سطح ادبی:
استعاره:
نداری تر شا ا م کجاب تاز ج
ک یدند صف شر صفی صد شار

که دارد مر رب ر یی صد نا
بز 36/ب
مه نر یراب ی مر گ ار
بز51/ب

کنایه:
ن ر ناث ام شرد کمتر ز زب
در رمرد م اشاده را ام زراه

نمک یراره شرد م نمیداب یم
بز14/ب
مرب مل ما سناه
که دار
بز15/ب

تصویرآفرینی:
یی نعره زد

مر اشر شاار

زگرد سراراب ضای جااب
مجاز:

که ورز د رب شی ه م کر جار
بز54/ب
م اب د که ویدا ن د رسماب
بز55/ب
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رد عاومی ک ته از ظل مم
بز9/ب

تناسب:
ا ه م فر مه ر

از جااب

ش د مارب تی م تاج م کیاب
بز2/ب

سخنوری و تفداخر :مفذذایره م یردسذذتا ی سذذی ی اسذ کذذه در رب ذذاعر م گر ذذده یذذرد را میسذذتا د م شذذه
دا ته ای یرد ذذا یانذذداب تفذذایر میک ذذد م مینذذازد نمفذذایره ذذعری را گر ذذد کذذه ذذاعر در مراتذذن ضذ م
کمذذالد علذذر ب ذ د عذذشچ نفذذسد ذذماع د سذذیامچد ا تیذذاراچ لذذرمی م یذذانرادگی م در ذذرح نجذذن م کمذذال
یر سرمده اس ب دادد 116 :1385
یر م سیم
ز ا عارنصحا
شمر د مردث از مرد مزب
بز84/ب
 .7نتیجه گیری:
صذذحا از ذذعرای نا ذذ ایتهی لذذرب سذذیشد اسذذ کذذه شذذه ذذیرهی ذذاعراب دمرهی شازگ ذذ ادشذذی شذذه
سرمدب ا م م ذذری وردایتذذه اسذ درشذذارهی نذذاث م ن ذذاب م یذذاچ م ممذذاچ ام در تذ کره ا م م ذذاش ا العذذاتی
شه دسذ نیامذذد نجذذیهی ی ذذی م ح ذذرشه ذذرد م ذذری  84شیتذذی ت ذذه سذذا راودموه از ا ذذم ذذاعر شذذه ذذماره
زث شذذه ذکذذر اسذ کذذه
ای رستاب مقذذدس ضذذرچ ذذاه مذذرا بع ثبذ م ضذذبع اسذ
 243در مرکش وهم
در ارس نجذذیه ای ی ذذی کتاشیانذذه اونذذد ر ذذشد صذذفحه ای از مممرعذذه ا ذذعاری از ذذاعری شذذه نذذاث صذذحا
شدیبدشجذذتاب ادز م گلجذذتاب ذذرز لذذرب14ه ق م ت ذذر ذذده کذذه جذذش ا ذذمد ا العذذاچ د دذذری از می شذذه
دس ذ نذذداده انذذد ا م ا تمذذال مجذذرد دارد کذذه ذذاعر گم ذذاث نجذذیه ی ذذی ت ذذه سذذالر اودموذذه مذذیم ذذرد ذذا
م اث در تیل شا د
-1سددطح فکددری :شذذا ترجذذه شذذه تقلیذذدی شذذردب ا ذذعار صذذحا نجذذب شذذه دمره شازگ ذ ادشذذی م اوذذشاث شذذه
ویذذرمی از مفذذا ی ا ذذم دمرهی ذذعری مضذذامی ی ایاللذذی م اعتقذذادی مان ذذد ظلذ سذذتیشید اعتقذذاد شذذه رزالذذی
ذذق نمذذک م نمذذک یذذرارگید شذذامر شذذه لیامذذ م جذذشای اعمذذالد ناوا ذذداری دنیذذا م تذذرم
یدامنذذدد رعا ذذ
جفاوی دید لبی م ناوج دی غرمر م در عر ام م ا ده می رد
 -2سددطح زبددانی :در س ذ ی زشذذانی صذذحا

معذذرب ذذاعراب دمرهی شازگ ذ کذذارشرد ماره عرشذذید ا عذذال

شاستانی م وی رندید میفف سایتم مارگاب م کارشرد مجه کام رم در عر ام مرجرد اس
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-3سددطح ادبددی :ذذاعر از ررا ذذه ای ت ذذبیهد اسذذتعارهد ج ذذاسد تلمذذیید اغذذراق م اسذذتفاده نمذذرده اس ذ
در ا م میاب ج ذذاس م انذذراع رب شجذذامد شذذا تری دارد ت ذذبیااچ جذذی شذذه جذذی م شذذه تقلیذذد از ت ذذر رر ر ی
سبک یراسانی م اه نامهی ردمسی وردایته اس
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Introducing the style and content of Salar al-dawlah sedition
manuscript
Mohammad reza zia1
Sahar zare2
DR.Morteza jafari3

Review: Over time, part of the written heritage of this border and environment
has been protected from the onslaught of sinister events and has not been spared
or anonymously sat on it and has deprived the scientific and research
community. A manuscript is registered and kept in the research center of Astan
Hazrat Shah Cheragh called the sedition of Salar al-Dawlah, number 243; This
manuscript has been arranged in 12 pages, in the form of Masnavi and in 84 bits
by an anonymous poet with the pseudonym "Sahaf". . It also clarifies whether
the poet is imitative or innovative and concludes.
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