
 

 
 
 

  خورشید سلمان ساوجی و بررسی تطبیقی لحن داستان در گل و نوروز خواجوي کرمانی و جمشید
  

  موسی پیري
 مربی پیام نور مرکز زاهدان

  چکیده
این عنصر، طرز برخورد نویسنده با . خود بگیردهاي گوناگونی به تواند صورتلحن، آهنگ بیان نویسنده است، که می

در این مقاله . نماید و باید با زمان و عصر زندگی نویسنده، همخوان باشدهاي داستان را مشخص میموضوع و شخصیت
.) ق.ه 750 -689(هاي گل و نوروز خواجوي کرمانی استشهادي، لحن در منظومه –با استفاده از روش تحقیق انتقاد ادبی

دهد سرایندگان این این بررسی نشان می. بررسی شده است.) ق.ه778 – 709(مشید و خورشید سلمان ساوجی و ج
ها براي بیان حاالت و روحیات اشخاص داستان و فضاسازي مناسب، از لحن به شکل غنایی و عاشقانه و منظومه
آمیز آمیز، طنزآمیز، حماسی، تعلیمی، ستایشکآمیز، جدي، تحریآمیز، گالیهپردازي مانند عتابهاي گوناگون لحنصورت

اند؛ ضمن اینکه سلمان ساوجی با استفاده از رباعی، دوبیتی، قطعه ها بهره بردهو تهدیدآمیز در ماجراهاي مختلف داستان
  .هاي غنایی ایجاد کرده استو مخصوصاً غزل در میان مثنوي، ساختار جدیدي با کمک لحن در منظومه

  ادبیات داستانی ، گل و نوروز، جمشید و خورشید، لحن :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
سابقۀداستان در ایران . اي برخوردار است داستان یکی از انواع ادبی است که به جهاتی از انواع دیگر، از اهمیت ویژه

کتاب مقدس » اوستا«هاي ایرانی را باید از تحقیق و پژوهش دربارةقصه« :قدمت طوالنی دارد، چنانکه برخی اعتقاد دارند
  )17: 1335کریستن سن،(» .آیین زردشت آغاز کرد

ها بیشتر داستان«دهد و در این دوره تشکیل می» یشتها«ها و دعاهاي هاي حماسی ایران را سرودهمایۀ اغلب داستان بن
). 296: 1376تفضلی،(».دهاي عامیانه ادامه دارشد، همچنانکه این سنت،تا امروز در مورد داستانسینه به سینه حفظ می

است، دهد که در قدیمی ترین آثار ادب فارسی، داستان هایی به نظم و نثر باقی ماندهبررسی متون سنتی ادبی نشان می
هاي تاریخی، حماسه«دست است، از جمله؛زمان با آن درهاي کهنی که در شاهنامه و آثار قبل یا همها و افسانهمانند قصه

و » درخت آسوریک«، »نامهخداي« هاي اخالقی و تربیتی و نیز،، برخی افسانه»کارنامۀ اردشیر بابکان«، »ریادگار زری«مثل 
ادبیات عاشقانه به دست خنیاگران و ادبیات حکمی به . که شرح و سفري روحانی به جهان دیگر است»ارداویراف نامه«

هاي حماسی هم آمیخت و داستاناین دو گروه در هايها سنتدست روحانیان و حکما پرورش یافت و حفظ شدو بعد
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: 1392میرعابدینی،(».هاي حماسی به صورت پهلوانان ظاهر شدنددر متون دینی گنجانده شد و قهرمانان دینی در داستان
33.(  

عربی، بر آثار هاي تأثیر داستان: مثل. سرایی ایران نیز مهم استها بر شیوة داستانالبته تأثیر منابع ادبی دیگر سرزمین
و نیز  نظامی به ویژه در لیلی و مجنون یا نقش آثار یونانی و هلنی در وامق و عذراي عنصري، یا سالمان وابسال جامی

توسط برزویه با نام کلیله و دمنه ] پنج باب[»پنجاتنترا«نفوذ ادبی هند که در آخرین دوران فرمانروایی ساسانیان با ترجمۀ 
  )24و  23همان، (».دبه زبان پهلوي ترجمه ش

ها در ادبیات فارسی جنبۀ پند و اندرز و نصیحت داشته ودر مجموع خصیصۀ تعلیمی دارند، به همین سبب اغلب داستان
در ادبیات غنایی . اندهاي عرفانی نیز بهره بردهاز این نوع ادبی براي انتقال پیام... عرفایی مانند؛ سنایی، عطار، مولوي و 

هابراي بیان احساسات و نظامی و مقلدان او نظیرخواجوي کرمانی و سلمان ساوجی نیز، از داستان: ندنیز شاعرانی مان
از عناصري با مضامین جنگ، عشق و شبروي، عیاري و جاسوسی، سحر «اند و در آنها عواطف درونی خود استفاده کرده

ترین این نوع دین استفاده کرده اند؛ که قدیمیو جادو و نبرد با جادوگران و دیو و پري و طلسم گشایی و حتی تبلیغ 
هاکه ابتدا جنبۀ ملی داشته است، در دورة صفویه جنبۀ این داستان. گرددمیهابه دورة غزنویان و سلجوقیان برداستان

دورة گیرد؛ ودر هاي جدید ادبی در داستان نویسی قرار میکند و پس از انقالب مشروطه تحت تأثیر قالبمذهبی پیدا می
: 1392میر عابدینی، (» .گرددهایی به سبک جدید میاخیر،تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه سبب شکل گیري داستان

26- 38( 

 
  

 :مسأله بیان

 با آن از که است؛ پردازي لحن هاي شیوه و »لحن« دارد، عهده بر ايعمده هانقشداستان ساختار در که مهمی عناصر از
 و ساده صورتی به را خود نظر مورد لحن بتواند نویس داستان هنرمند اگر.شودمی گفته سخن زبان در »سازي فضا« عنوان
 با متناسب باید داستان در لحن.شد خواهد موفق نیز او با ارتباط ایجاد و برقراري در دهد، انتقال خواننده به طبیعی
 کلی لحن یک از خود خاص هايویژگی به باتوجه باید داستان هر معموالً زیرا.باشد داستان اشخاص روحیات و حاالت

  . درآورد خود سیطرة تحت را داستان فضاي بتواند نویسنده تا باشد، برخوردار واحدي و
 حدس را آن خواننده که طوري به است، اثر به نسبت نویسنده برخورد طرز لحن«: که است آمده داستان لحن تعریف در

 تحقیر مثالً. بدهد نشان مخاطبش و موضوع با را او برخورد طرز است ممکن که ايگوینده صداي لحن مثل درست بزند،
 هاي صورت تواندمی لحن. اوست برخورد طرز هم نویسنده لحن که طور همان باشد، موقرانه یا آور نشاط آمیز،

 خود است ممکن که باشد دیگري لحن هر یا آمیز طنز و جلف،جدي آور،گریه دار،خنده یعنی. بگیرد خود به گوناگونی
  )1376:523 صادقی، میر. (»برگزیند داستانش براي نویسنده

 کلی بطور«: نویسد می قصه لحن و زبان به راجع بحث، هنگام »مس در طال« نیز و »نویسی قصه« کتاب در براهنی رضا
 روي بر تکیه که نویسنده عمومی لحن یکی: است شده ساخته لحن دربارة برداشت دو مجموع از قصه هر زبانی وضع
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 با آنها که ايرابطه از بیشتر که هاشخصیت تک تک لحن دیگري و دارد کالم در او بینیجهان نویسوقصه عمومی سبک
 فضاي آن از عبارتست نویس قصه عمومی لحن. است آمده بوجود کنندمی پیدا هاشخصیت سایر و قصه عمومی متن

می عاریه به قصه عمومی متن از را او که فضا آن از قسمتی از عبارتست شخصیت هر لحن و کندمی ایجاد او که کالمی
  )451 تا 1371:431درمس، طال ك،.ر( نیز و) 354 و 353: 1368 براهنی،. (»گیرد

 که خاصی تیپ و طبقه به توجه با اشخاص از کدام هر و شودمی دیده بارزي شکل به لحن تنوع امروزي هايداستان در
داستان و هاقصه در اما برند،می بهره خواننده به خود افکار و عقاید بیان در مخصوص، و ویژه لحنی از قراردارند، آن در

 و کوچک گدا، و شاه مرد، و زن و زنندمی حرف شکل یک به داستان اشخاص و هاقهرمان اغلب منظوم و سنتی هاي
می زندگی آن در نویسنده که عصري و زمان با داستان،باید بیان لحن که حالی کنند،درمی استفاده واحدي لحن از بزرگ،

 به نسبت شاعر یا نویسنده حالت یعنی لحن، شعري، و ادبی آثار در« باشد؛اما هماهنگ افتاده اتفاق آن در قصه یا کند،
 پایین یا بردن باال با مخاطب به نسبت را خودش حالت آدمی معمولی، گفتار عرف در. خودش یا خواننده یا موضوع
 با بنابراین ندارد، دیگري چیز کلمه جز خویش حالت القاي براي شاعر یا نویسنده اما کند،می مشخص گفتار لحن آوردن
 حسینی،. (»غیره و آمیز طنز یا آمیز هزل خواه و جدي خواه کند،می بیان را خویش مقصود که است کلمه خاص کاربرد
1382 :165.(  

  
  :تحقیق پیشینه

 داستان عرصۀ وارد و گرفته قرار توجه مورد دهخدا زمان از که است تازه عنصري فارسی، داستانی ادبیات در لحن
 داد؛ نشان دقیق توجه لحن مسألۀ به خود هاينوشته در نداشت، نویسی داستان قصد اینکه با دهخدا« است، شده نویسی

 سخن قصه نویسندة زبان همان به روایی نوشتۀ و قصه در داشت تعلق که ايطبقه هر به ایرانی هرفرد او از پیش یعنی
قصه در که جمالزاده محمدعلی... . ببخشد را او خاص لحن فرد هر به کوشیدمی پرند و چرند در دهخدا اما گفت،می

: 1378 کدکنی، شفیعی(» .دارد قرار دهخدا نفوذ زیر حیث این از شک بی کرده، تکیه لحن قضیۀ به اياندازه تا خود هاي
  ) 82 و 83
 ادب متأخر و متقدم شعراي آثار در چنانکه. است بوده شاعران توجه مورد لحن ها،داستان پرداخت در فارسی شعر در

 رشتۀ به را مطالبی داستان، در لحن دربارة نیز داستان حوزة در منتقدان. یافت توان می را آن از زیبایی هايجلوه فارسی؛
 طال( نیز و) 1368براهنی،(نویسی، قصه ،)525 -519: 1376میرصادقی،(داستان، عناصر: ازجمله اند؛درآورده تحریر

 عنصر بررسی ،)15-127: 1384عمرانپور،( شعر، در لحن »نقش« و» تنوع« و »تغییر»«ایجاد« ،عوامل)431: 1371درمس،
 ،)1389پین،( داستان، در لحن و سبک ،)68 -51: 1392فر، شهرامی و صفاري( نظامی، شیرین و خسرو منظومۀ در لحن

 مذکور، هاينوشته از کدام هیچ در اما).34 و 31: 1387بهان، رئیسی( نظامی، شیرین و خسرو منظومۀ در دراماتیک عناصر
 خود نوع در و مورد این در تحقیق این و است نیامده میان به خورشید و جمشید و نوروز و گل لحن بررسی از سخنی

  . رسدمی نظر به تازه
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   کرمانی خواجوي نوروز و گل درداستان پردازي ولحن لحن
 وسایر ونوروز گل منظومه، این در است، وغنایی عاشقانه آن، محتواي و مایهدرون به توجه با ونوروز گل داستان در لحن

 خرندوبامی جان به وصال امید به را فراق کنندورنج می تالش وصال به رسیدن براي پیوندي میان هايداستان قهرمانان
 شاعر داستان این مختلف هايبخش در بعالوه کشند؛می تصویر به را دلدادگی و عاشقی ورمز راز وعاشقانه غنایی لحنی

  .بردمی بهره نیز تعلیمی و حماسی لحن وحتی لحن دیگر هايشیوه از
 براي کشمیري افروز جهان توسط »گل« توصیف بخش در توانمی را وعاشقانه غنایی کلی لحن از استفاده خوب نمونه

 :گویدمی افروز جهان زبان از شاعر که آنجا. کرد مشاهده نوروز،

 
 نگاري دارد حرم در قیصر که

 حور ازگلشن نسیم عنبر گلی

 جوانی ایام چو افروزيدل

  

 نوبهاري چوخرم دختی پري  

 نور درقبه وشخورشید مهی 

 ...زندگانی آب چو بخشیروان

  )33: 1370 کرمانی، خواجوي(

  
 او، فراق در مهربان حاالت ذکر و »مهربان« براي »مهر« توصیف ،»گل« توصیف شنیدن از پس نوروز حاالت توصیف ونیز

 بیان ونیز پیونديمیان هايدرداستان عیار، نصر همسر عشق در »نصیر« حاالت ونیز »شرف«عشقِ در »جمال« حاالت وبیان
 لحن از شاعر استفاده عالی هاينمونه از آنان زفاف شب توصیف همو به ورسیدن کابین به عقد هنگام ونوروز »گل« حال

  .است داستان اشخاص عاطفی وهیجانات احساسات بیان براي لطیف و نرم زبانی با عاشقانه، و غنایی
 ):ص( احمدي دین بر عقد بستن براي دیدارش به نوروز رفتن هنگام گل توصیف در

                        نشسته خلدي در دید بهشتی
              خویش بر خندیده رخش شرم از گل

                   برده خواب مستش چشم زجادو
 

 

 بتی بادام چشم نار پستان

  

شکسته رونق را خلد بخوبی    

درپیش افتاده قدش از سرو سر   

برده تاب پستش زلف زهندو  

 

)33: 1370 کرمانی، خواجوي(  

  .. .در طره شمعی در شبستان رخش
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 نوروز که آنجا مثال شود،می دیده پیونديمیان هايوداستان اصلی داستان وپایان آغاز در نیز تعلیمی لحن از شاعر استفاده
 :کندمی استفاده اینگونه تعلیمی لحن از کشد،می را او و شود می خبر با »یاقوت« توسط »سلم« مکر از

 
                               کردن ایام بر تکیه نشاید

                     تنگ قاروره ازین آب جویی چه
                     کسریست تاج زمرد تخت گرین

 داري طبع در روي کژ افعی چو

  دانی نیل را آن آنچه سرابست

  زمانه رنگی از دم هر بگردد

  

 گردن گاهیت زند زانو گه که  

 برسنگ قاروره زند بادت چون که

 افعیست که کن پستش پاي زیر به

 شماريمی زمرّد را افعی که

 خوانی پیل را آن آنکه ستپیاده

 ...جاودانه نماند صورت یک به

  

 .شودمی دیده نوروز با مبارزه از قبل زنگی، شبل توصیف در آمیزطنز لحن از خواجو استفاده

                        چناري پنداري راست گر قدش
                      دوزخ دودپر گنبدي چون سرش

                         بهنجار برزش و بازو گویی تو
                          گسسته زه کمان چون ابرو به

                          محرور گشته او سینه از هوا
  

طغاري نشماري باد گر شکم    

مسلخ مانند ودهان تون نفس  

قار قلعه و بود قیر ستون  

شکسته سر سنان چون مژگان به  

  یک رنجوربه بوده او جنبش از زمین

)183و 182 ،142 ،232:همان(  

 معرفی در نوروز چنانکه کند،می استفاده نیز جدي لحن از داستان، وقهرمانان اشخاص زبان از مثنوي الي البه در خواجو
 :گویدمی جدي لحنی با روم قیصر براي خود

                            سپاهی مرد یکی ایرانم ز
                            نامم کرد کش اژدها زمانه

  

 وماهی مار تیغم آب چشیده  

  کامم نیست قیصر پیوند بجز
  

 باز زنگی شبل با گرفتن کُشتی از را او وقتی است؛ خود از تمجید در سخناننوروز این وستایشی تفاخرآمیز لحن نمونه
 :دارند می

 نگردمبر ره کزین دانینمی                        ونبردم دست اي دیده ره در نه
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                      سپاهی پیش روسرخ بودم چو
                        گریزم زنگی از که هندویم نه

                       زشمشیر افروزمبر کاتش گهی
                           کشتی هنگام دلم وگرنازك

  

 سیاهی از زرد رخم گردد چرا

 گریزم جنگی مردم از ویا

 شیر دیده از شرار انگیزمبر

 درشتی دل خارا کوه با کنم 

  

 :رساندمی او به را گل عشق خبر وقتی است، دایه به نوروز داستان،خطاب در آمیز وعتاب تند لحن ونمونۀ،

 
 خاموش دایه اي وگفت آه برآورد

  مستان حال دانی چه هشیاري تو
  گویی چه گردون گردبا حدیث

                      سوز در سوزنده آتش چوبینی
                      فتادمدر دریا به من چون چرا

  

 جوش زنیمی آتش نادیده چرا  

 پرستان می با مزن مستی از دم

                   جویی چه مجنون از صرع دواي
 افروز مجلس شمع تاب از مگوي

 .بادم به دم هر دهی کشتی چون تو

  

 در مثالً شود،می دیده متنداستان هايماجرا در نوروز متعدد مبارزات به توجه با هم حماسی لحن از خواجو استفاده
  : گوید می راهزنان رئیس »توسن برق« با مبارزه

                        جهانید در تازي بور تیزي به
                 آویخت در افشان عقیق الماس به

                                         برخاست تیر ترنگ و تیغ شف
  

 دوانید یغمایی ترکان بران  

 ...انگیختبر آتش آبگون ابر ز

 برخاست گیر دارو بانگ سو هر ز

  

 :شروان ابن شروین با ودرمبارزه

                         آواز در آمد کمان زاغ سیه
              آب از پر شد  خور از جوشن مسام
                  بشکست پشت را چاچیان کمان

  

  پرواز بگرفت چارپر عقاب  

 تاب از پر شد دم از خنجر زبان

 ... بشکست انگشت در سوفار نی

  )128و 168 ،187: همان(



 ٥٣٣/ بررسی تطبیقی لحن داستان در گل و نوروز خواجوي کرمانی و جمشید و خورشید سلمان ساوجی 

 

 
 

  
 زنگی شبل با گرفتن کشتی). 174ص( اژدها با نوروز نبرد ماجراي در را منظومه در حماسی لحن از دیگر هايونمونه

  .دید توانمی... و) 222ص(جادو طوفان کشتن و) 208ص( شامی روز فرخ با نبرد ،)184ص(
  

  ساوجی سلمان وخورشید جمشید درداستان پردازيولحن لحن
 داستان اشخاص عاطفی وروحیات حاالت با متناسب داستان در لحن از خواننده با ارتباط برقراري در هم ساوجی سلمان
 غنایی لحن همان که واحدي و کلی لحن یک از خود خاص هايویژگی به باتوجه نیز داستان این.کندمی استفاده

  .دارد سیطره خود داستان کلی برفضاي لحن، نوع این از منديبهره با استوشاعر برخوردار است وعاشقانه
 مشاهده شود،می انجام داستان این ماجراهاي در که مختلفی توصیفات در توانمی را غناییوعاشقانه لحن از شاعر استفاده

 ماللت رفع در وگیاهان هاگل گفتن وسخن خواب از پس جمشید حاالت وبیان بزم مجالس توصیف: مانند کرد
 فراق در جمشید بیتابی او، درگاه به یافتن راه از پس مهراب زبان از خورشید حورزاد،توصیف خانه جمشید،توصیف

 قیصر دختر »خورشید« توصیف تر مهم همه از و وخورشید جمشید قول از بزم مجالس در مطربان سرایی نغمه خورشید،
 .است معشوق به او عاطفی نیاز و وبیداري جمشید عشق ساز زمینه که نقاش مهراب توسط روم

                   است نقاب در او رخ شرم از مه
               نیست وگل ازآب طینتش گویی تو
 محازات در مه با است میدان به

                                نیست ملک حسن وخوبیش حسن به
  

         است نقاب در او رخ شرم از مه  
           

نیست ودل غیرازجان به پا زسرتا  

مات کند  می را شهان رخ و اسب به  

...نیست فلک کبودي در مه چنان  

) 637: 1389 ساوجی، سلمان(  

  
 مشاهده وخورشید جمشید زفاف شب توصیف بخش در توانمی را وعاشقانه غنایی لحن با توصیفات این عالی ونمونه

 :و رودمی خورشید دیدار به جمشید که آنجا کرد

                         نقابی زنگاري دید شهنشه
                    بنمود صدالله صبحدم باد چو

 نوبهاري نسیم درآمدچون

                                          درآغوش را گل خرمن آن کشید
  

آفتابی زنگار درمهد شب به    

بگشود شرم نقاب گلبرگش ز  

کاري دربوسه را غنچه آن کشید  

...گلپوش دیباي تنش از کرد برون  

)759:همان(  
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 کند،می نمایی خود منظومه این در عاشقانه و غنایی لحن از سلمان استفاده در که مهمی نکات یا افتراق وجوه از یکی
 هاي منظومه در تازه ساختاري ایجاد ضمن که است مثنوي میان در غزل ویژه به و قطعه و رباعی تعدادي از وي منديبهره

 عاطفی هیجانات و حاالت بیان در را شاعر و است بخشیده بیشتري استحکام داستان، غنایی و عاشقانه لحن به غنایی
 و درونی گویی تک شیوه به اصلی قهرمان دو زبان از غزل بیان با دهد،زیرا می نشان دیگران از تر موفق داستان اشخاص

 ملموس و عینی صورت به را داستان اشخاص درون راز سرایان نغمه و مطربان توسط دلداده، دو طرف از غزل بیان نیز
 و جالب بسیار مهراب توسط او توصیف از پس خورشید تصویر با جمشید خوانی غزل مثالً.کند می افشاء خواننده براي

  : است شنیدنی
             منست جان صورت جان بی نقش این گویا
 قفس در جان بلبل دم هر و بویی دمد می

 را خود دل که آن است نور چه خود
   وار پروانه او بر

                     نازنین زلف بند از مرا دل گشاید می
  حاکمست من سر بر من، سر قصد کند گر

                      این که دانم می و خوب دارم پیش در صورتی

منست  جانان قش کان مخوان جانش بی نقش    
منست گلستان بوي کاین فریاد کند می  

کاري دربوسه را غنچه آن کشید  

منست؟   شبستان  شمع آن از عکس  کاین زند می  

منست زندان قفل کلید زلفش  حلقۀ  
منست  جان بر شکرانه  جان، میل نماید ور  

منست پریشان حال جمعیت صورت  
)759:همان(  

 که شود می بیان گونه این او به شدن عاشق و جمشید بالین بر خورشید شدن حاضر هنگام شاعر آمیز ستایش لحن
  : خورشید

                            چاك پیراهنش هوا از دید گلی
                        سرو همبر قدي افتاده پا ز

                  نشسته گلگون عارض بر عرق
                 آب در برگ صد گل نیلوفر چو

                           زمرّد لعلش دامن گرفته
  

  خاك در افتاده آسمان از مهی  
 سرو سر از هوش طوطی پریده

 گسسته گل بر در عقد هزاران

 خواب شکر در چشمش بادام شده

  بسد و  لعل وي در سفته نا دري
  )668 و 639 همان،(

 به عشق از را او و کند می نصیحت را خورشید کتایون وقتی شود، می دیده نیز داستان این در آمیز عتاب لحن نمونۀ
  :گوید می و آشوبد می بر آمیز عتاب لحنی با خورشید دارد؛ می باز نیست او شأن هم و است بازاریان طبقه از که جمشید
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                مجمر چو سر از دود برخاست مرا
                      غافل دایه اي منی سوز از تو

                                         کردست بیمار مرا دل هواي
                     او است بازاري مگو دیگر برو

                           زمرّد لعلش دامن گرفته
  

مگستر دودم سر بر دامن تو    
دل مرا سوزد همی دامن ترا  

کردست بسیار چنین دل هواي  

او است زاري با، من سوداي از که  

بسد و  لعل وي در سفته نا دري  
)668 و 639 همان،(  

  
  .حصار در کردنش زندانی و باغ در جمشید با او همراهی از آگاهی از پس خورشید مادر افسر، عتاب نیز و

                         مادر کرد دختر روي بر نظر
                          زد طبر با حنطل کرد مرکب

             کی تا و چند تا گل چو رعنا اي«: که
                     او است بازاري مگو دیگر برو
                   پرستی ساغر کی به تا نرگس چو
  

آذر بر دیدش می خویش زلف چو    
زد بر بانگ لب شکر خورشید به  

می گون الله زرین جام از کشی  

او است زاري با، من سوداي از که  

»مستی خواب در سر و دست در قدح  
)700و 692 ،691: همان(   

  : است آمیخته نمودنش زندانی سبب به مادر از گالیه نوعی به که حصار از آزادي از پس خورشید آمیز عتاب لحن و
                    مادر، مهر بد اي«:  گفت تندي به

                   حال هر به سامم رستم نه من چو
                   دیدي چه گوشه جگر زین تا بگو
                       کردي عام و خاص رسواي مرا
                   پرستی ساغر کی به تا نرگس چو
  

  »؟ آذر در افکندي چه بهر مرا  
 ؟ زال چون کوه در اي افکنده چرام

 ؟ بریدي خود از بیگناه را او که

 ؟ کردي نام بد انجمن میان

  »مستی خواب در سر و دست در قدح
  

  : گوید می که آنجا است باغ در خورشید دیدن از پس جمشید تمناي و خواهش آمیز تحریک لحن نمونه
                                        را خرگهی ماه دید چون ملک

                     سفت در دامنهاي غمزه نوك به
  را سهی و سر خم داد خدمت به  

 گفت می و بگرفت دامنش زاري به
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                      زندگانی آب تو وصل اي« که
                 مظلوم و مسکین و عاشق و غریب

  بند در پاي  سر، بر دست حسرت ز
                                جامم همچو جان لب به رسانیدي

  

 جوانی و غریبی بر ببخشا

 محروم و سرگردان و حال پریشان

  پیوند و خویش ز و جدا مان و خان ز
  کامم به دم یک رسان می جان لب
  

  
 در را او جمشید دهد می رضایت که چنان گردد، می خورشید عواطف تحریک باعث جمشید تمناي و خواهش این

 مبارزه به توجه با داستان این در شاعر.  شوند مشغول گذرانی خوش و کنار و بوس به هم با دو آن و بگیرد آغوش
 کند، می استفاده نیز حماسی لحن از شامی شادیشاه پدر ،»شاه مهراج« با وي رودرویی و شامی »شادیشاه« سپاه با جمشید

  : گوید می شام و روم سپاه دو بستن صف از پس که آنجا
                   رسیدند هم بر حلب صحراي به
                         مواج بحر دو آهنین کوه دو
                لشکر دو هر آن باز خوردند هم به

                 شمشیر عکس از یمان برق جهان
                          رفتار باد ابر روز آن بیم ز
  

  کشیدند لشکر آهنین کوه دو  
 مهراج شاه دیگر و جمشید یکی

 سر کله برجاي رفت را سران

 شیر زهرة شد می آب را فلک

  بار صد انداخت خون آب جاي به
  

) 754 و 753 ،698 ،733 همان،(  
  گیري نتیجه

  و حاالت بیان براي ها منظومه این سرایندگان که است آن بیانگر ها، داستان در پردازي لحن و لحن بررسی
 هاي ویژگی به توجه با اما. اند کرده استفاده مطلوبی شکل به لحن از مناسب سازي فضا و داستان اشخاص روحیات

 درمتن شاعران.است عاشقانه و غنایی فته، برگر در را داستان کلی فضاي آنهاکه بر حاکم و کلی لحن آثار، این خاص
 تعلیمی، حماسی، آمیز، طنز آمیز، تحریک جدي، آمیز، گالیه آمیز، عتاب: مانند پردازي لحن دیگر هاي صورت از داستان
 هنگام بویژه. اند کرده استفاده افتد، می اتفاق داستان اشخاص براي که مختلفی ماجراهاي در آمیز، تهدید و آمیز ستایش

 و حکمت و پند در مطالبی پیوندي، میان و اصلی هاي داستان پایان یا آغاز بخش در. ها داستان اصلی قهرمانان وگوي گفت
 لحن میان در حماسی، لحن از حتی اصلی، قهرمانان مبارزه ماجراهاي در و اند آورده تعلیمی لحن از استفاده با اندرز
 جدایی، و فراق در معشوق و عاشق تابی بیانبی هنگام مخصوصاً داستان، حوادث الي البه در عالوه به.اند برده بهره غنایی

 مطرح ها داستان اصلی قهرمانان ازدواج موضوع که زمانی ویژه به تحقیرآمیز، لحن.است شده استفاده نیز آور گریه لحن از
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 نحوه در مهم نکتۀ.است نشده آشکار معشوق خانواده براي عشاق نژاد که زمانی تا شود؛حداقل، می دیده ها داستان در است
 طور به خورشید و وجمشید نوروز و گل در لحن تغییر این چند هر. است آن نوع تغییر ها داستان این در لحن کاربرد
 ساختار مثنوي، میان در غزل مخصوصاً و قطعه دوبیتی، رباعی، از ساوجی سلمان استفاده اما شود، نمی دیده جدي

 هیجانات و درونی عواطف بیان در سلمان چنانکه است، ایجادکرده غنایی هاي منظومه در لحن، از استفاده با جدیدي
  .است داده نشان خود از چندان دو مهارتی خواننده براي آنان اسرار افشاي و داستان اشخاص
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