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حیادری بااذل    یماههیي ششااهنامه و حملاه    ی ملاي و هاای حماساي دو حماساه   نامه ویژگيدر این پایان :چکیده

مشهدی( بررسي، و موضوعات مشترک این دو حماسه مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته اسات  ایان دو اثار از ظحاا      

های مشترکي چون نیرد تن به تن، رجزخواني، پیشگویي، کتمان و عدم کتماان ناام،   های حماسي دارای ویژگيجنیه

-ای که از این پژوهش مستفاد ميهستند و  تفاوت در جزئیات این موضوعات است  نتیجه خرق عادت و     با یكدیگر

شود این است که باذل مشهدی گاهي اوقات در تیدیل تاریخ به حماسه و تقلید از فردوسي موفق بوده است و گااهي  

به ماتن مخخاه و بایم از    هم به دظیل تسلط نداشتن بر دقایق و تصویرسازی شعر حماسي، وفاداری بیش از حد شاعر 

توان گفت ایان  خدشه دار شدن یک اثر دیني، ما شاهد یک گزارش تاریخي از حوادث صدر اسالم هستیم  در کل مي

عوامل باعث شده تا دست شاعر در بیان حماسه چندان باز نیاشد و نتواند انتظارات بیاان حماساي را بارآورده ساازد      

 و از نوع تحلیل محتواست  روش تحقیق در این پایان نامه اسنادی

 

 ی حیدری، تفاوت، تشابهحماسه، ملّي، مههیي، شاهنامه، حمله :هاواژه کلید
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 مقدّمه  -4-4

 از را هاهستند که آن يو افتراقنقاط اشتراک  یوجود دارد دارا يکه در جهان هست یيزهایچ یهمه

 ی  هر اثرستین ياصل مستثن نیاز ا زیشعر و ادب ن یای  دندهديم وندیبه هم پ ای کنديم زیمتما گریكدی

دارد   يو تشابه تفاوت اند؛که در آن موضوع نوشته شده یيبا اثرهااً حتم شوديکه خلق م يدر هر موضوع

اثرها باشند   نیمشترک و متفاوت با ا يژگیو یدارا ندآیينگارش درمبه  زین ندهیکه در آ یيچه بسا اثرها

 يمحكم و استوار بودنش و به عیارت لیاثر مثل شاهنامه به دظ کیکه آوازه با مقایسه و بررسي آثار است 

پرداخته نشدن به  لیبه دظ یدریح یگر مانند حملهیو اثر د کنديبودنش عاظم را پر م منهیپر طنطنه و ه

-سهیدر باب مقا یادیز های  تاکنون پژوهشمانديناشناخته م اتیادب انیاز دانشجو یاریبس یبرا يحتآن 

-يکاست زانیم ایارزش  زانیاست که م يآثارادب لیو تحل سهیصورت گرفته است  در مقام مقا يآثار ادب ی

نشان  یبرا گریكدیبا  يبآثار اد یسهیکه مقا ستیهرگز بدان معنا ن نیا وظي شوديم انیاثر نما کی های

روشن و آشكار  ،سهیاست بلكه مراد از مقا یگرید یاثر بر اثر مورد مطاظعه کی تیو ارجح یدادن برتر

 است  اثر کی يو سالست و روان يپختگ زانیم م،یپنهان اثر، زبان، مفاه یایساختن زوا

 یو حمله يفردوس یامهموضوعات مشترک شاهن یيمحتوا لیو تحل سهیمقا» نامه انیپا نیا عنوان

 ستین یدریح یشاهنامه بر حمله ینشان دادن برتر یپژوهش به معنا نیاست  ا «یباذل مشهد یدریح

هم  ياسیآثار ندارد و اگر ق گریبا د سهیبه مقا یازیخود است و ن یبرتر یایچرا که شاهنامه خود گو

 یحمله یمنظومه زانیتا چه مکه است  نیپژوهش ا نای از مراد بلكه  است اظفارقمع اسیق ردیگ صورت

داده  یرا در خود جا های حماسي موجود در شاهنامهيژگیاز شاهنامه سروده شده و دیکه به تقل یدریح

 به حماسه تا چه اندازه موفق بوده است؟ خیکردن تار لیدر تید یاست؟ و باذل مشهد
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 مساله انیب -4-2

 يخیقیل از دوران تار خیست و در اصطالح شرح تارو شجاعت ا یدالور يدر ظغت به معن حماسه

  کنديم میرا ترس نیصدر جهان و روزگار مردمان نخست خیاز اوضاع و احوال روزگاران و تار ياست  گزارش

  در آن سخن از دگویيدر راه حصول عظمت و تمدن گام نهاده است سخن م يکه ملت يحماسه از زمان

کسب نام و به دست آوردن ثروت و  ایشكست دشمن  ایراندن  رونیو باستقالل  یاست که برا هایيجنگ

 متحد شده و اندک گوناگون هایرهیو ت لیاست که قیا يرفاه صورت گرفته است  حماسه مربوط به دوران

آن ملت است و  هایآرمان یکننده انیب يهر ملت یرو حماسه نای از اندداده يملت لیاندک تشك

 (61:1383سا،یکند  ششم يم تیروا یبعد هاینسل یو استقالل برا یدر راه سربلندمجاهدات آن ملت را 

 کرد: میبه سه گونه تقس توانها ميآن موضوع به توجه با و ساختار نظر از را هاحماسه: حماسه انواع

از دارند و  يباستان ینهیشپی هاگونه از حماسهنیا :ایاسطوره هایحماسه ای نیراست هایحماسه -1

 دادهاروی ها،چهرهو  است نینژاد راست یحماسه گونه از حماسه، نیاند  ادرون اسطوره بر شكافته و برآمده

فراموش  يكیارگی به ایدر آن زمان و مكان رنگ باخته  یرو نای از  اندشده نینماد در آن هانیو سرزم

 نیشده است و هم دهیاز افسون پوش ياز افسانه و مه ایدرهاظه زچیهمه  ،ایحماسه نیشده است  در چن

 ،ایاسطوره ای نیراست یسو، حماسه گریاز د دارد  یيبه گزارش و راز گشا ازیگونه از حماسه است که ن

ناخواسته و  ش،یخو يزندگان یدرازنا رد را حماسه نیا مردمانو  شودياست که فقط سروده م یاحماسه

و پرداخته زبان آوران سخن  دهیاست که آفر ایحماسه ن،تیراس یحماسه پس  اندآورده دیناآگاه، پد

 ،یشکزاز پردازان نه حماسه انندسرایسخن آوران،سخن نیگفت که ا توانيم ي  به عیارتستیگستر ن

141:1372) 

  ستین نیراست یگونه از حماسه، حماسه در معنانیا: يخیتار هایحماسه ای نیدروغ هایحماسه -2

که  یيها و نمادهاو ارزش هاهیماو جان ماند؛يو برون سروده به حماسه م كرهیتنها پ ایحماسه نیدر چن

 ن،یدروغ ماسهندارد  ح یيگونه از حماسه جا نیدرگرو آن هاست در ا ایسرشت و ساختار حماسه

گونه  نیا سازديم خیآن را تار نهیو زم امدهیکه از دل اسطوره برن ایحماسه يعنیاست؛  يخیتار یحماسه

گونه از  نی  اانديخیها همه تارنیو سرزم دادهاروی ها،هستند و چهره خیشاعرانه از تار يها گزارشحماسه
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-اند؛ وارونه حماسهخودآگانه هایيحماسه اند،بازنموده و اندرا سروده خیکه در آن تار یحماسه، از آن رو

حماسه، تنها کاظید  نیگونه از ا نیا ندهیسراگستر  ذهن و پندار سخن دهیآفر ،ایو اسطوره نیراست های

شكوه و  هپایيبرساخته و ب ایوهیبه ش کوشديو م ردگیيبه وام م نیراست یرا از حماسه شیسروده خو

-نوع از حماسه نیگفت که قهرمان ا توانيم گرید انی  به بندیبازآفر شیخو ودهسر در را حماسه يشگرف

 ( 142آن هستند  شهمان، ندهیخته و پرداخته ذهن سراو سا ستندین واقعي قهرمان ها،

 انیاند و در منیانیم هایيحماسه ها،حماسه نی: انیانیم هایحماسه ای ينید یهاحماسه -3

 یاوهیاند که به شیيهاحماسه ،ينید یها  حماسهرندگیيم یجا يخیو تار یااسطوره هایحماسه

 ها،حماسه نیا راند  دشان را از دست ندادهيخیتار هایو خاستگاهها نهیاند اما هنوز زمشده یاسطوره

-افتهی ایو اسطوره نیافسانه رنگ و نماد ینمود انديخیهنوز تار نكهیبا ا ها،نیو سرزم دادهاروی ها،چهره

 (149  شهمان، اند

 حماسه یهايژگیو

  هاستیو شهسوار یبهادر ،یورامتضمن جنگ ،يآثار حماس -1

 به شمار آورد  معموظي جانوران را هاآن توانيدارند و نم يبزرگ یهانقش واناتیماسه حدر ح -2

 کشد يرا م یيوالیه ای يییقهرمان حماسه، جانور مه -3

 دارند  یيجادو که خواصّ میرو هستروبه يییعج اهانیدر حماسه با گ -9

 هایهین است و به هر حال مااز خدازادگا ياست و گاه يعیمافوق طی یقهرمان حماسه، موجود -5

 دارد  يو فوق انسان ياظه

 درحماسه نقش دارند  يكیزیمتاف یروهاین -6 

نیرد  قتیو در حق گرندیطرفدار قهرمان د يقهرمان و گروه کیطرفدار  انیاز خدا يگروه يگاه -7

 است  انیخدا نیدو قهرمان، نیرد ب نیب

 نهد  ينم ياما قهرمان به عشق او وقع شوديعاشق قهرمان حماسه م يزن ای یيبانو زدیا -8 

 است  یو نژاد يو مل يحماسه، قهرمان قوم قهرمان -4

   هاآسمان يو حت نیزم یرو ن،یرزمیآفاق است  ز یقلمرو قهرمان حماسه، همه -11 
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  ستنی سنجش قابل متعارف منطق با حال هر به و است اظعادهاعمال قهرمان حماسه خارق -11

 ضدقهرمان مواجه است         کیخود با  ياز زندگ يان حماسه در هر بخشقهرم -12

  روديم زیآمدراز و مخاطره یقهرمان حماسه به سفرها -13 

 دارد     يو حكم یو معنو يمل تیکه اهم دهديانجام م يقهرمان حماسه، اعمال بزرگ -19

 است   يا خصم اصلحماسه، نیرد تن به تن قهرمان ب جیمه یهااز صحنه يكی -15 

 شود  ياقسام سالح استفاده م مخصوصاً در نیرد تن به تن از انواع و يحماس هایدر جنگ -16 

 است    بیاز ابزار جنگ فر يكی -17 

 در انظار عموم باشد  دیخداست؛ مرگ او نیا -از آن جا که قهرمان حماسه انسان -18 

 ست ا یيگوشیو پ ینگر ندهیدر حماسه سخن از آ -14 

 غوالن، جادوان و جادوگران است   وان،یدرحماسه، سخن از د -21 

     مایمواجه يو اقتدار و سادگ تینیدر حماسه با ع -21

 ( 75-86 :1383  ،سایو فاخر است  ششم نیسنگ يو اظفاظ یجد یيمعنا ،يعاظ يسیك یحماسه دارا -22

 یدریح یتفاوت و تشابه شاهنامه و حمله وجوه

از شاهنامه سروده است چند تفاوت و  دیرا به تقل یدریح یحمله ،یباذل مشهد نكهیا توجه به با

 آثار وجود دارد  نیتشابه عمده در ا

واژگان  نكهای آن و دارند تفاوت باهم زبان نظر از اما  اندهر دو در بحر متقارب سروده شده -1

  یيغنا -يهستند و واژگان باذل، حماس يحماس يفردوس

 :تیدر ب« رخ  شاهد، آرزو»کار بردن کلمات  : بهمثال

 چاااااااو ننماااااااود رخ شااااااااهد آرزو  

 

 

  باااه هااام حملاااه کردناااد بااااز از دو ساااو  

رود که ينیرد م دانیبه م ادهیاست که قهرمان حماسه، پ نیاز وجوه تشابه هر دو اثر ا يكی -2   

که  شوديجنگ به او اظهام م قهرمان نسیت داد که قیل از یياهورا یبه جنیه دیکار را با نیاظیته علت ا

 است  یاز آن و یروزیپ

  روديبه جنگ عمروبن عیدود م ادهیشع( پ يآمده که حضرت عل یدریح یحمله در
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 شاااد آن شهساااوار  دانیاااباااه م ادهیاااپ

 

 

 در کاااااااااااارزار   ریرود شااااا ادهیاااااپ 

 (                      119:1383،یشباذل مشهد  

  روديم يبه جنگ اشكیوس کشان  ادهیرستم پ زیشاهنامه ن در

 ماااارا زان فرسااااتاده طااااااوس  ادهیااااپ

 شاااود همماااو مااااان   ادهیاااپ يکشاااان

 

 کاااه تاااا اساااب بساااتانم از اشاااكیوس     

 خناااادان شااااود انجمااااان   یباااادو رو

 
 ( 141:1386،يشفردوس 

درست  یدارند از ظحا  شعر دیگرکه باهم ایشع( با عمروبن عیدود و مناظرهيجنگ حضرت عل اظیته

 ،یدریح یتفاوت که قهرمان حمله نیاست  با ا يفردوس ییرد رستم و اشكیوس شاهنامهصحنه ن هیشی

 یااسطوره یدارد  حال آنكه قهرمان شاهنامه، رستم است و جنیه يخیتار شهیر شع( است ويحضرت عل

  ددار

و به تمسخر ا روديم دانیبه م ادهیقهرمان پ ند،بیيخصم م ياست که وقت نیجاظب ا ینكته کی

   پردازديم

 یچاااه کاااااار آماااااد   یبااارا ادهیاااپ -

 ظشاااااگر نامااااااادار نینیاااااود از چنااااا

 جناااگ دانیاااباااه م ادهیاااکاااه آماااد پ 

 

                  یآمااااااااااد نهاااااااااریز يهماناااا پااا  

 سااااااااااوار                  کیااامااان  دانیاااسااازاوار م

 چاارا باار شااما زود شااد کاااااااار تنااگ؟   

 ( 115:1383،یشباذل مشهد           

 بمااااااااند رهیاااو خ دیااابخند يکشاااان -

 سااتیباادو گفاات خناادان کااه نااام تااو چ  

 

 

 عناااان را گاااران کااارد و او را بخوانااااااد  

 ساات؟یساارت را کااه خواهااد گر  يتاان باا 

 

 

 ( 141:1386،يش فردوس                    

ر هستند و گثاریاست که، فداکار و ا نیها احماسه نیمشترک قهرمان ا یهايژگیاز و گرید يكی -3

 ندارند  يجان خود هراس غیاز در گرید انیبه ب

بر قتل خود،  ياز نقشه مشرکان مین يوح قیشص( از طر امیریحضرت پ يوقت یدریح یدرحمله

  کندياطاعت م زیشع( ني بخوابد و حضرت عل یکه در بستر و خواهدمي شع( ياز حضرت عل شوديآگاه م

تفاوت عمده با  کی ياست وظ انیبه طور کامل نما زین يژگیو نیحاک ادر داستان کاوه و ض زیدرشاهنامه ن
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و کاوه جان فرزند خود را   بخشديشع( جان خود را مي حضرت عل نكهیشع( دارد و آن اي کار حضرت عل

داند که اگر يفرزندش هم در خطر مرگ است و م نیهفده پسر خود را از دست داده و آخر نكهیکاوه با ا

و  دهدينم یخفت و خوار نیکند جان پسر خود را نجات خواهد داد اما تن به چن ءرا امضااستشهادنامه 

  کندياستشهادنامه را پاره م

 رساول  از خیار  ایان  شانید  چاون  علي -

 نكاارد تعلاااااااااال نثاااری جااان آن در

 ماان حااال خوشااا ماان، خوشااا ای بگفاات

 ماااااااارا کاارده تااو فاااااادای ایاازد کااه

 

 قیااول دساات بگهاشاات دیااده دو بااه 

 نكاااااااارد تخمااال باشاااد، چاااه تعلااال

 مااان شاااااخن و رتیاااه و عااازت خوشاااا 

   مااااااااارا درپاااهیرد را، تاااو بیخشاااد

 
  ( 27:1383،یشباذل مشهد 

 محضااااارش همااه کاااوه برخوانااد چااو -

 دیاااااااو پااااایمردان کااااای خروشااااید

 روی نهادیاااااد دوزخ ساااااوی هماااااه

 گااااوا  انااادر  محضااار  بااادین  نیاشااام 

 جاااااای ز ظاارزان برجساات و خروشااید

 او پیاااااااش او، فرزنااااااد گرانمایااااااه

 

 کشاااااااورش آن پیااران سااوی ساایک 

 خدیاااااااو کیهاااان تااارس از دل بریاااده

   اوی گفتااااااار بااه هااا¬دل سپردیاااااد

 پادشااااااااا از براندیشااااام هرگاااز ناااه

 پاااااای بااه محضاااار بسااپرد و بدریااد

 کااوی بااه خروشااان شااد باارون ایااوان ز

 (  118: 1381 ،يرجانیس یدیشسع                                     

دهد که با مي انجام اظعادهخارق یاست که قهرمان آن کارها نیحماسه ا یهايژگیاز و يكی -9

 دارد  ينینمود ع یدریح یدر شاهنامه و حمله يژگیو نی  استیمنطق متعارف قابل سنجش ن

که به  یيدر شاهنامه کارها شع( وي به دست حضرت عل یریکنده شدن در خ یدریحی حمله در

 حوزه قرار داد  نیتوان در ا ياند را مو گرشاسپ نسیت داده دونیفر

 کشااااید باااار در کااااوه سااااینه چااااواز

 ودود رب شاااااایر سااااااپر، نمااااااودش

 ساااپر یهاااودان گااار او از بردناااد چاااو

 نااار شااایر را تختاااه آهناااین آن پاااس

 

 

 کشاااید سااار بااار و را آن کااارد ساااپر 

 نماااااود بااااارای از احتیاااااا ، از ناااااه

 بیشااااتر و بهتاااار عااااو  زا گرفاااات

 ساااار پشاااات ارش هشااااتاد بیفكنااااد

 ( 155:1383،یشباذل مشهد                                                        
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 رومازَندَر روبه وانیبا د يپهلوان یهادر متن دونیفر» آمده است که رانیا یریاساط خیکتاب تار در

زمستان  یراست او تگرگ به سرد ينیاز ب دهديم رونیچون دم بکه  کنديو چنان با آنان نیرد م شودمي

 « آوردميبه شكل سنگ در او آنان ر بارديفرو م وانیبر سر د یاخانه يبه بزرگ يچپ او سنگ ينیو از ب

 (58: 1387شآموزگار، 

اده پاشنه را کشته که با دهان گش نیزر یگَندَرِوَه، اژدها یمورد گرشاسپ هم گفته شده که و در

بیلعد   كیارهیتوانسته دوازده مرد را به يو م دهرسیيم دیو سر او به خورش کردهيحرکت م دنیبلع یبرا

به  یكریاز آن ها مرغ غول پ يكی  ندکه به دست گرشاسپ افتاده يکارانغول ها و راهزنان و نابه ارندیبس

 توانستيکه باران نم گستردينان بال مو چ پوشانديرا م نیو زم گشودينام کَمَک است که در هوا بال م

 (1389:61 نلز،یبیارد  شه نیبر زم

و فوق  ياظه هایهیاست و ما يعیمافوق طی یهمانطور که قیالً گفته شد قهرمان حماسه، موجود -5

  ندآیيهم در حماسه نقش دارند و همواره به کمک قهرمان حماسه م يییغ یروهایدارد و ن يانسان

تفاوت که قهرمان در  نیبا ا خورديو شاهنامه  به چشم م یدریح یحمله یچند جادر  يژگیو نیا

ارتیاط به  نیو فرشتگان با پروردگار ارتیاط دارد و در شاهنامه ا لیجیرئ یلهیبه وس ،یدریح یحمله

   شوديسروش بر قرار م یلهیوس

حضرت  یاریز فرشتگان به ا يبه همراه گروه لیو اسراف لیكائیو م لیدر جنگ بدر، جیرئ -1-5

  ندآیيشص( مامیریپ

 آفااارین جهاااان حكااام باااه همانااادم

 کروبیاااااان افاااااوا  بساااااته یسااااال

 

 

 

 دیاااان شاااااه کااااردن ماااادد باااارای 

   آسااااااامان کشاااااااور از رسااااااایدند

 

 

 (73:1383شباذل مشهدی، 

   دآیيبه کمكش م بیاز غ يدست افتد،يجنگ از اسب م انیشع( در م يحضرت عل يوقت -2-5

 انییاااااا سااااارور ای گفااااات دگااااار

 دار و گیااااار هنگاماااااه عاااااین آن در

 غیاااب  ز منااازه  ماااردی هربااااره  باااه

 چهاار ز کااردی پاااک خااون و خاااک ماارا

 

 

      جفاااااا اهااااال حااااارب بسااااایاری ز 

 چارباااار زیااان پشااات از مااان فتاااادم

 غیاااب ز چشااامم باااه گشاااتي نماااودار

 مهااار  باااه گفتاااي و باااازو ز گرفتاااي

  



11 

 نیاااااي و کردگاااااار طاعااااات در تاااااو

 سااامح باارکش و برخیااز و آی خااویش بااه

 

 

 چهاار ز کااردی پاااک خااون و خاااک ماارا

 

 

                                                 کمااااي مااااو ساااار یااااک اینیاااااورده 

 خیراالناااام نزدیاااک خصااام شاااد کاااه

 

 

  (75 ،شهمان                   

او از  یذواظفقار را برا لیشكند، جیرئيشع( در جنگ احد م يحضرت عل ریکه شمش يهنگام -3-5

  آورد يشت مبه

 شكساات تاایغش جنااگ ایاان از وظاایكن

 کردگااااار صاااافوت پااااس داد او بااااه

 آهنگااااری پتااااک دمااااش نخااااورده

 جلیااااال خااااادای رساااااول بااااارای

 او شمشااااایر داد خااااادا شااااایر باااااه

 

 

 

 

 دساات بااه قیضااه رفاات نیااي ناازد بااه 

 ذواظفقاااار او ناااام باااد کاااه حساااامي

                                   علااااي دساااات بهاااار ساااااخته خاااادا

 جیرئیاااااال بااااااد وردهآ فااااااردوس ز

 او شاااایر از باشااااد او شمشاااایر کااااه

 ( 72،شهمان                                                                                                          

 لیدهد که جیرئياز خود نشان م يو رشادت یشع( در جنگ احد، آن چنان دالور يحضرت عل -9-5

 پردازد يشع( مي حضرت عل شیو به ستا شوديشص( نازل م ماکر امیریبر پ

 جلیاااال خاااادای ناااازد بااااه دم آن در

 انییاااااا سااااارور ای کاااااه بگفاااااتش

 نیسااات گفتاااار جاااای او وصاااف در کاااه

 کردگاااااار او کاااااردار ز ناااااازش باااااه

 سااارم از بااارد هاااوش مریااادش بااادان

 

 

 

 

 جیرئیااااال کناااااان تعجاااااب بیاماااااد 

 خاااادا شاااایر ز گااااویم چااااه ناااادانم

 یساااتن کااارّار مااادح خاااور در ساااخن

 کردکاااار ایااان از حیااارت باااه مالئاااک

 کااارم منتهاااای باااود، جاااان دل باااه

     

  باظديداند بر خود مي( ميشعل خود را با حضرت نكهیاز ا و

 دیااان شهنشااااه تاااا باااین پاساااخ باااه

 دوئااااي او و ماااان میااااان نیااااود کااااه

 هاام جیریاال اظفااور فاي  گفاات خااوش چاه 

 

 

 

 

 

 امااااین جیرئیاااال بااااا فرمااااود چااااه 

 يعلااا از مااانم و اسااات مااان از علاااي

 دوام هاار  شااما  کااز  ماان  حااال  خوشااا

 

 

 (    73شهمان،                                                                           

  ارتیاط خورديهم به چشم م دونیارتیاط دارد در داستان فر زدیا ایکه قهرمان با سروش  يژگیو نیا

-يو او را از خوب و بد م دیآياست که از بهشت فرو مسروش برقرار  یلهیبه وس يزدانی یاو با اراده
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در  يكی  شوديم اهرظ دونی  سه بار سروش بر فرکنديم یاریضحاک  یجادو یرویو در نیرد با ن آگاهاند

 دارد يکار باز م نیو او را از ا کنديکه قصد کشتن ضحاک م يهنگام گریآغاز نیرد و بار د

مرگ  يدهد مصون ماندن او از خطر قطعيم یرو دونیفر يندگور که در زاشگفت یواقعه نیمدوّ

 يو در صدد هالکش بر م برنديشک مربر او  نند،بیيم زدانی یدهیچون او را برگز دونیاست  برادران فر

 يحرکت باز م ازپاره سنگ به فرمان خدا  يغلطانند تا بر او فرو افتد وظياز کوه فرو م ي  شیانه سنگندیآ

 یاست که هنگام حمله به سو نیا بیآمد عج شیپ نیماند  سوميدر امان م بیاز آس دونیو فر ستدیا

با اسب بر  انشیخود و همراه ابدیيعیور از آب نم یبرا يضحاک، در کنار اروند رود چون کشت تختیپا

 (131: 1387ندوشن،  ي  شاسالمگهرنديزنند و از رود خروشان ميآب م

  کندين با دشمن، نیرد تن به تن مدر هر دو حماسه، قهرما -6

 هاااام سااااوی دل کااااین از دویدنااااد -

 رنااگ جنااگ، آن سااهم از باخاات فلااک

 بخااات برگشاااته روز سااایه آن نخسااات

 شاااااایراظه ساااااارآورد باااااار سااااااپر

 

 

 

 

 هااااام روی بااااار بساااااتند صااااال  در 

 پلناااگ و شااایر جناااگ ساااهمگین باااود

 درخااات شاااخ  چاااو بااازو  افروخااات باار 

    اژدهاااااا آن شمشااااایر کااااارد علااااام

 ( 115:1383،یشباذل مشهد 

 سااار نهادناااد گااارفتن کشاااتي باااه -

 

 

 

 

 

 کمااااااار دوال دو هااااااار گرفتناااااااد 

 

 

 

است با  انیدر هر دو اثر نما گيژیو نیاست  ا گویيشیو پ ینگر ندهیحماسه آ هایيژگیاز و يكی -7

خواب است وهم به  قیهم از طر ندهیآ ينیب شیپ نیتفاوت که در شاهنامه شداستان ضحاک( ا نیا

شع( ي توسط حضرت عل یریشگشوده شدن در خ یدریح یکه در حمله ين  در حاظمنجما یلهیوس

  ردیگيمنجمان انجام م یلهیبه وس یيشگویپ

 قااارین باااي یقلعاااه ایااان احاااوال در -

 جاادال و جنااگ بااه گاارفتن در ایاان کااه

 آسااااامان گاااااردش از آنكاااااه دگااااار

 بشااار ناااوع باااه ظااااهر باااه باشاااد کاااه

 

 

 

 

 چنااااین نوشااااته شناسااااان سااااتاره 

 محاااااال عااااااظم یاااااراندظ از باااااود

 جهاااان  در شاااود  پیااادا مااارد  یكاااي

 تاااربااایش ملاااک از شااارف قااادر باااه
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