
 

 نشرية ادب و زبان

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش
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 * ) پژوهشي–علمي ( مردمي شاهنامه/هاي شفاهي ديو در روايت

  رضا غفوريدكتر                                                        

     رفسنجان خاتوندانشگاه حضرت نرجسه زبان و ادبيات فارسي گرواستاديار 

  

  چكيده
با . هاي اهريمني در اساطير ايران است ترين آفرينش يكي از مهم» ديو«      

يابيم كه ديوان در   ديوان در متون پيش از اسالم، درمي بررسي و پژوهش چهرة

ترين خويشكاري  ند و عمدهعيني دار اي انتزاعي و غير اوستا و متون پهلوي، چهره

بازتاب اين انديشه در شاهنامة . هاي اهورايي است آنان، نابود ساختن آفريده

شود؛ با اين تفاوت  هاي حماسي پس از آن نيز ديده مي فردوسي و برخي منظومه

 آن دسته ،نخست: رو هستيم ها با دو دسته از ديوان روبه كه در اين منظومه

 آن دسته از ديواني  ،دوم... مانند ديو آز، ديو خشم و اند  ديواني كه غيرعيني

  . هستندكه از صفات انساني برخوردار 

ه مردمي شاهنامه كه برخي از آنان به همت زند/هاي شفاهي       در روايت

» نامه فردوسي«اد سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي گردآوري شده است و به ي

حضور دارند كه برخي از آنان داراي شمار زيادي از ديوان  ، اشتهار دارد

بندي  در اين مقاله، نخست به معرّفي و دسته. هستندخويشكاري و وظايف خاصي 

 ، سپس وپردازيم نامه برپاية شخصيت آنان مي هاي فردوسي ديوان در روايت

هاي آنان را  بر اساس ديگر متون حماسي و يا   و خويشكاري ترين ويژگي عمده

  .نماييم ري بررسي ميهاي اساطي روايت

  .ي عاميانهĤنهانامه،  شاهنامه،  داست ديو، فردوسي: هاي كليدي واژه
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   مقدمه -1

هاي اهريمني در اساطير ايران است كه چهرة  ترين آفرينش يكي از برجسته» ديو     «
توان ردپاي آن را از متون سانسكريت و اوستايي گرفت و  اساطيري بسيار كهني دارد و مي

، در فارسي )dēw(واژة ديو در فارسي ميانه . ي عاميانة ادوار اخير دنبال نمودĤنهاا داستت
( آمده كه معادل آن در سانسكريت به صورت)daēva(و در اوستا ) daiva(باستان 
devá ( به كار رفته است» خدا«به معني). ،با اين حال، برخي ) 253: 1388مواليي

به ) Diti(ديوتا، از اوالد زني به نام ديتي / تا دِوةته از ريش اين واژه را  برگرف،پژوهشگران
  ) 450: 1374جعفري، . ك.ر. (دانند مي» روشن و درخشان«معني 

 شماري از خدايان آريايي پيش از زردشت بودند كه بعدها به معني ،      ديوان در اصل
م هند و اروپايي، واژة ديو  اما نزد ديگر اقوا پروردگاران باطل و گمراه كننده گرفته شدند

يوناني )zeus(التيني، ) dues(چنان معناي اصلي خود را حفظ كرده است و كلمات  هم
 . اند ريشه  اوستايي هم) daēva( ديو فارسي و پهلوي وةهمه با  كلمفرانسوي، ) dieu(و
ا به  هنوز در ميان مذاهب هندي، لفظ سانسكريت دِو،از اين گذشته) 150: 1381وشي، فره(

  )274: 1386اوشيدري، .(رواج دارد» پروردگار و خدا«معني 
  هئل بيان مس1-1

 پس از بررسي چهرة اساطيري ديوان در متون پيش از اسالم و بيان ،در اين پژوهش
مردمي شاهنامه / هاي شفاهي خويشكاري آنان، به بررسي سيماي ديوان در روايت

  .كنيم بندي مي ر اين روايات دستههاي اهريمني را د پردازيم و اين آفريده مي
  
   ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

اگرچه تاكنون پژوهشگران دربارة چهرة اساطيري ديوان در متون پيش از اسالم و يا در 
 پژوهش مستقلي دربارة ،ايم جا كه بررسي نمودهاند اما تا آن دوسي مطالبي نوشتهشاهنامة فر

بنابراين . است مردمي شاهنامه صورت نپذيرفته/هاي شفاهي هاي اهريمني در روايت چهره
اي به شمار  هاي حماسي و اسطوره  يكي از ضروريات پژوهش،پرداختن به اين موضوع

  . آيد مي
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   تحقيق  پيشينة-1-3

     در خور ذكر است كه تاكنون شمار زيادي از پژوهشگران، دربارة ديو و ماهيت 
اند كه   هاي بسياري نوشته ها و مقاله  زمينه كتاباساطيري آن دست به تحقيق زده و در اين

  :استترين آنان به شرح زير  عمده
هاي ايران باستان، به ويژه دين  بسياري از خاورشناسان در بررسي اساطير و يا دين. الف

  .شود اند كه در اين مقاله به برخي از آنان اشاره مي زردشتي، مطالبي دربارة ديوان نوشته
نامة ايرانيكا، دربارة سيماي اهريمني ديو  دساالر در جلد هفتم دانشمحمود امي. ب

هاي شفاهي آن متذكّر  هاي ديوان را در شاهنامه و روايت سخن گفته و برخي ويژگي
  . است شده

 دربارة سير تطور ،»ديوان درآغاز ديو نبودند« اي با عنوان  ژاله آموزگار در مقاله.  ج
  .است ني به بحث پرداختهاساطيري اين موجودات اهريم

آرش اكبري مفاخر در چندين مقاله، خويشكاري ديوان را در متون اوستايي، فارسي . د
  .است ميانه و شاهنامه بررسي نموده

هاي ديوان در  ، دربارة خويشكاري»ديو«چنگيز مواليي در مقالة ممتّعي با عنوان . ه
هاي مقدماتي مقالة حاضر، از پژوهش   كه نگارنده در بخش اساطير ايران، به بحث پرداخته

  .مند گرديده است ايشان بسيار بهره
   بحث-2

   سيماي ديوان در متون پيش از اسالم-2-1 

هاي باستان، دو دسته از خدايان و ايزدان، براي دست يافتن به قدرت،      در ميان آريايي
شدند و گروه   شناخته ميها يك دسته از اين خدايان با نام اهوره: رقابت و پيكار داشتند

هاي   چنين شد كه ميان آريايي،نتيجة مبارزه و رقابت ميان اين دو دسته. ديگر  با نام دئوه
ها  ها محدود شدند و برعكس ميان ايرانيان، دئوه ها پيروز شدند و اسوره هندوستان، دئوه

مياب شدند و به مقام ها كا مردود شناخته شدند و به پاية اهريمنان تنزّل پيداكردند و اهوره
برخي پژوهشگران معتقدند كه زردشت از ميان دو ) 901: 1381رضي،.(خدايي رسيدند

 اما شمار گروه خدايان كهن آريايي، ديوان را مظهر صفات پليدي و اهريمني قرار داد
 چنين باور و ،كه زردشت به پيامبري برخيزد بر اين باور هستند كه پيش از آنهاديگري از آن
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؛ 76: 1389بار، . ك.ر.(اي در ميان ايرانيان رايج بوده و وي طبعا آن را پذيرفته است ديشهان
تر پژوهشگران عقيده حال بنابر شواهد موجود، بيش  اينبا)33 - 32: الف1385گيمن،  دوشن

دارند كه ديوان  پيش از ظهور زردشت، خدايان و ايزدان مورد پرستش اقوام و قبايل ايراني 
 را آنهاكند و  هاي گاهاني، نخست اين خدايان كهن را رد مي ا زردشت در آموزه ام بودند

. ك.ر.(دهد ئه مياي منفي ارا ها چهرهكشد و سپس از آن ي پرستش پايين مياز شايستگ
 )vidaēvi( درآيين زردشت، صفت ويديو)522: 1383 و عفيفي،61: 1387مفاخر،اكبري

، )AhuraTkaesa(مي در كنار لقب اهوراكيش اصطالح و لقب مه، ) ديو ةدرهم شكنند(
 صفت ويديو، ،بدين ترتيب. شود صفت برجستگاني مانند اهورامزدا، آناهيتا و زردشت مي

شود و او بايد در كنار داشتن اعتقاد به دين اهورايي، صفت  من زردشتي ميؤويژگي م
 ، كه زردشت آمدهدر يشت سيزدهم ) 341: 1387 آموزگار،:رك.(ويديو را نيز داشته باشد

كند و  را ستايش و ديوان را نفرين مي) رتا(= است كه ارتا  نخستين فرد از موجودات زميني 
  )424: 1384 دوستخواه، :ك.ر. (نامد خود را مزديسنا، زردشتي، ديوستيز و اهورا كيش مي

ت  اسصورتي كه زردشت از آن استفاده كرده به، واژة دئوه را ،     يكي از پژوهشگران
 ؛ انسان است- بازماندة دوگانگي باستاني خدا، دئوه،نخست: داند داراي سه مفهوم مي، 

 در بسياري موارد، دئوه با ،دوم. توانند مفهوم موهن و زشت نداشته باشند ها مي بنابراين دئوه
غير اهورا هم معنا است به اين مفهوم كه برخي ايزدان در اوستاي متأخّر، دئوه ناميده 

شد كه هرگز ايزدان   واژة دئوه به شياطيني گفته مي،سوم...  مانند ايندره و سئوروه؛شدند مي
  )246- 245: ب1385 دوشن گيمن،:ك.ر... ( نظير خشم، دروغ و؛اند باستاني نبوده

رسد كه در برخي از مناطق سرزمين ايران، شماري        بنابر شواهد تاريخي، به نظر مي
  معروف خويشة خشايارشا نيز در كتيبĤنكهچناند آن  بودهپرست ف و قبايل، ديواز طواي

)Xph (بدان اشاره نموده است) .شناسان معتقدند  برخي ايران) 121: 1384شارپ، : ك.ر
  پيموده ني و زراعت را ميكه اهوراها خدايان قبايلي بودند كه مراحل ميان زندگي چادرنشي

زنر نيز عقيده ) 41: 1382سن،  كريستن.(اند زن بودهحال آنكه ديوان، مورد ستايش قبايل راه
پرستيدند تا همانند ديگر ملل نخستين، خباثت  دارد كه ديوپرستان، ديوان را به اين دليل مي

» ديويسنا« صفت در اوستا غالباً) 176: 1375زنر، .(و شرّ آنان را  از سر خويش دفع نمايند
 :ك.ر.(جا استعمال شده است يك» دروغ پرستنده«براي تورانيان آمده و بسا با صفت 



273  مردمي شاهنامه/ هاي شفاهي ديو در روايت                                93بهار و تابستان 

  برآن هستند كه هيچ مدرك ، برخي محقّقان مانند ژان كلنز،حال با اين) 13: 1377ها،  يشت
اند؛ در دست نيست و در هيچ يك  كه ديوان مورد پرستش ايرانيان بوده مستقيمي دربارة اين

. شود آن ديده نميديو، در معني مثبت  هاي ايراني نيز آثاري از كاربرد واژة  از گويش
 سنن مذهبي  همين دليل  به گمان او، تحريم پرستش ديوان، امري مشترك ميان همة به

  )254: 1387 مواليي، :رك. (ايرانيان بوده است
چه در سراسر گاهان، اهورامزدا يگانه آفريدگار جهان مينوي و مادي است و       اگر

، با گذشت زمان، اين ) 71: 1378ها،  گات:ك.ر(مينو در برابر سپنتامينو قرار دارد انگره
كه هرمزد دست به متون پهلوي آمده است كه پس از آنانديشه تغيير يافت و در برخي 

 اهريمن نيز در تقابل با او، شماري از پتيارگان و ديوان را براي ،آفرينش مينوي خود زد
و در واقع  ) 38 -33: 1380، بندهشن :ك.ر)(1(.نابودي آفرينش اهورايي پديد آورد

در اساطير ) 138: 1388بويس، . (را» زندگي- نا «،را آفريد و اهريمن» زندگي«هورامزدا ،ا
در خور )121: 1385كرتيس، .(جايگاه اهريمن و ديوان در شمال روايت شده است،ايران 

ناميدند و براي » ديوان ديو«هاي دورة ساسانيان، اهريمن را  ذكر است كه  در نبشته
 زشت و ناپسند و عوامل سخت طبيعت، همانند سرما و بيماري و تب و غيره، هاي خوي

:  1370ميرزاي ناظر،.( ديو ساختند و آنان را ياران اهريمن نام نهادندةهايي با واژ تركيب
188 (  

 موجودات آزاد هستند و حقّ انتخاب خوبي ةهاي زردشت درگاهان، هم     برپاية آموزه
كه ديوان و اهريمن نيز آزادانه گزينش خود را كرده و دروغ را ن، كما ايو بدي را دارند

حال، اگرچه كردة اهريمن، ايجاد  با اين) 42: 1382 همو،  و 87: 1388بهار، .(اند برگزيده
هاي اهريمن، ناآگاهانه بر ضد خود او به   آفرينش ،باشد هاي هرمزدي مي تباهي در آفريده

  ) 124: 1388شاكد، . (كنند  ميافتند و وجود او را تضعيف كار مي
 برخي از آنان، به ،)81: 1387هينلز، (هستند» هاي هدف بد زاده«جا كه ديوان      از آن

تر ديوان، كه بيش رسانند، درحالي و آزار ميجسم و بدن و محيط مادي اطراف آدمي صدمه 
بر پاية برخي ) 129: 1376بويس، .(باشند  مينهاادر صدد تجاوز و ستم  به اخالق و روان انس

رسانند كه روان آنان را  متون فارسي ميانه، ديوان هنگامي به مردم آسيب واقعي را مي
روايت : ك.ر.( نه زماني كه ضرري به جان و مال ايشان بزنند،كار كنند گمراه و گناه
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چنين در برخي از اين متون آمده هم) 59: 1380 و مينوي خرد، 286 - 285: 1390پهلوي،
: 1386نامه،   ارداويراف:ك.ر(.پردازند كاران مي  گناهة ديوان در دوزخ به شكنجاست كه

53(   
نويسد كه در آغاز ظهور زردشت، موضوع نبرد آدمي با       يكي از پژوهشگران مي

ديوان و اهريمنان، امري اخالقي بوده اما اين نكته در ادوار بعد، صورت تشريفاتي به خود 
رزه با ديوان و نيروهاي شر، برخي مناسك و آداب وضع گرديد كه گرفته است و براي مبا

  )472: 1390ناس، .(شود در ونديداد ديده مي
 مردمي شاهنامه/ هاي شفاهي  ديو در روايت-2-2

 ة يكي از پيشگامان عرص،)1372 -1300( شيرازي انجوي اد سيد ابوالقاسم ه ي     زند
ها در راديو فرهنگ ايران اشتغال داشتند  د كه سالآوري و بررسي  فولكلور ايران  بودن جمع

ي Ĥنهاآوري روايات شفاهي شاهنامه و داست به جمع و با تشويق و ترغيب مردم سراسر ايران
مركز فرهنگ  «،1351ايشان در سال . ايراني، خدمت بزرگي به فرهنگ ايران زمين نمودند

 كه چندي پس از آن، بيش از سه سيس نمودندأرا در دل سازمان راديو و تلوزيون ت» مردم
ترين  يار، داوطلب عضويت در اين مركز شدند و يكي از بزرگ هزار همكار و فرهنگ

ذوالفقاري، : ك.چنين رو هم181: 1381صديقي، .(هاي فرهنگ مردم را بنا نهادند گنجينه
، جلد »مردم و فردوسي«كه جلد نخست » نامه فردوسي«مجموعة سه جلدي ) 15 -10: 1382

 ميراث ارزشمند ،نام دارد» مردم وقهرمانان شاهنامه«و جلد سوم » مردم و شاهنامه« دوم
  ) 5.(آيد هاي حماسي به شمار مي هش ادبيات شفاهي ايرانيان و يكي از منابع مهم در پژو

 Ĥنكهچن نامه نيز ديوان حضوري برجسته دارند آن هاي مجموعة فردوسي      در روايت
: OmidSalar ،1991. ك.ر.(اند وار بدان اشاره نموده  فهرست،انشناس برخي شاهنامه

ها به سه دستة عمده  توان ديوان را در اين روايت بندي كلّي، مي در يك دسته) 430 - 429
هاي حماسي  ها در شاهنامه و برخي منظومه، آن دسته ديواني كه نام آننخست: تقسيم نمود

 ،سوم؛شود ها در جاي ديگري ديده نمي نام آنكه ديوان نوظهوري ، دوم؛ديگر آمده است
در دنبالة گفتار  به . ندا اساطير ايران، ديو سرشت ةآن دسته از شاهان و پهلواناني كه برپاي

  :پردازيم بررسي اين سه دسته مي
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هاي حماسي ديگر  ها در شاهنامه و برخي منظومه آن دسته ديواني كه نام آن- 1 - 2 -2
  .آمده است

ها در شود كه نام آن مشهور نام برده مي از چندين ديو ،هاي شفاهي يت     در روا
كه است هشت تن ، شمار اين ديوان . هاي ديگر نيز آمده است شاهنامه و برخي حماسه

ديو سپيد، اكوان ديو، ديو سياه، ارژنگ ديو، اوالد ديو، غواص ديو، فرهنگ : عبارتند از
  . ديو و برخياس ديو

مردمي / هاي شفاهي  و پرماجراترين ديوي كه در روايت آورترين  نام: ديو سپيد-1
ة ديوان  سرنرّ، ديو سپيد،در شاهنامه.  ديو سپيد است،شود شاهنامه از او نام برده مي

در تازش ايرانيان به مازندران، ديو سپيد با . ها معرفي شده استساالر آن مازندران و سپه
 به سفارش ،رستم با شنيدن اين خبر) 6.(سازد ميكاووس و سپاهيانش را كور  جادويي، كي
رود و در نبردي تن به تن، ديو سپيد را  گذرد و به مازندران مي خان مي زال، از هفت

 :ك.ر) (7.(آورد كشد و جگرش را براي درمان كوري كاووس و سپاهيانش بيرون مي مي
  :در شاهنامه وصف اين ديو چنين است) 65 - 64/ 2: 1386فردوسي، 

     جــــهان پر ز پـــهناي و باالي اوي ه رنگ شــبه روي، چون بـــرف مويب 

  )42: همان(
گذاري ديوسپيد به سبب سپيدي موي او يا   نام،     برپاية نظر يكي از پژوهشگران

اين «: نويسد نولدكه مي) 367: 1380جيحوني، :ك.ر.(تعريض به تن سياه او بوده است
اي ميان دين مزديسنا با  اي است از مبارزه بقاياي خاطره) و سپيدنبرد رستم با دي(= روايت

ي سخت گذر شمال ايران رواج داشته و Ĥنهاآيين كهني كه روزگاري در سرزمين كوهست
تر به ديو سپيد تبديل شده و   سپس،اين خداي سپيد. پرستيده است يك خداي سپيد را مي

: 1386نولدكه، (».است اني ايران تنيده شدههاي پهلو موضوع آن مبارزة ديني نيز در افسانه
كاووس با ديوان مازندراني، از  سن، موضوع جنگ كي به عقيدة كريستن) 413 - 412

ها، بيش از همه بر ديوان مازندران چيرگي  داستان هوشنگ اقتباس شده كه بنابر نقل يشت
  )121: 1381سن،  كريستن.(يافته است

اهنامه، ده روايت از نبرد رستم با ديو سپيد آمده مردمي ش/هاي شفاهي      در روايت
انجوي :ك.ر.(استخان رستم در شاهنامه  هفت ، همان روايتها اصلي آنةماي است كه بن
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اما در برخي ) 80 - 73/ 3:  همان و90 -78/ 2:  همان و228 - 223/ 1: 1369شيرازي، 
شود   ديو سپيد اشاره ميهاي ديگري نيز دربارة  به روايت،مردمي شاهنامه/روايات شفاهي

در خور ذكر است كه برخي از اين روايات، در طومارهاي . شود كه در شاهنامه ديده نمي
 ممكن ،نقّالي شاهنامه نيز آمده است اما برخي ديگر اگر روايتي كهن و اصيل نداشته باشند

  .است ساختگي و مربوط به دوران متاخّر باشد
/ 1:همان: ك.ر(نامه، ديوسپيد فرزند ريمن ديو است وسي     برپاية برخي از روايات فرد

اند كه در بارگاه سليمان به دست  چنين فرزندي نيز بدو نسبت دادههم) 73/ 3: ؛ همان59
بر يك روايت، در هنگام لشكركشي سلم و تور  بنا) 121/ 2: همان)(8.(شود رستم كشته مي

زند  اي به گوش آن ديو مي  ضربه،شم سوار اما  آيد به ايران، ديوسپيد به كمك تورانيان مي
 .گيرد كه ديگر به پيكار ايرانيان نپردازد كند و از او پيمان مي اي در گوشش مي و حلقه

هفت گز پهناي :  وصف ديو سپيد چنين است،هاي شفاهي در روايت) 1/59:همان)(9(
من وزن يك چوب شمشاد دارد كه هفتصد . ش نيز ده گز است ااش است و درازي سينه

 يك برج و ةدر روايت ديگر آمده كه هيكل ديو سپيد به انداز) 225/ 2: همان. (آن است
/ 2:همان.(هايش خيلي كوچك است هايش مثل چنار و چشم سرش عين يك گنبد و دست

/ 2:همان.(در برخي روايات نيز آمده كه بدن ديوسپيد، سفيد و اما رويش سياه است) 228
در يك ) 83/ 2:همان.(ت سفيد و موي سفيد نيز وصف شده استاما گاهي با پوس) 225

و در روايات ديگر جايگاه او را ) 78/ 2:همان(روايت، ديو سپيد را شاه مازندران خوانده
) 89/ 2:همان.(ند ا  محلّي نزديك كالردشت دانسته،و يا در كجور) 85/ 2:همان(فيروزكوه 

چهل شبانه روز خواب و چهل شبانه روز گاهي يك هفته خواب و يك هفته بيدار و گاهي 
و بخار ) 76/ 3: همان(استمكان ديوسپيد در غار سپيد ) 89 و 85/ 2:همان.(بيدار است

در يك روايت آمده است كه رستم ) 88/ 2: همان.(آيد  به صورت دود بيرون مي،دهانش
تقليد از  به ،در برخي روايات) 203/ 2: همان.(رود در ده سالگي به جنگ ديو سپيد مي

كشد كه  آمده است كه رستم در نبرد با ديو سپيد، سه بار نعره مي) 10(ي عاميانهĤنهاداست
تر  بر بيشچنين بناهم) 79/ 3؛ 85/ 2: همان.(است مراحل نبرد او با ديو سپيد ةنشان دهند

كند   از كشتن او چشم پوشي مي،بيند كه ديو سپيد را در خواب مي روايات، رستم هنگامي
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سازد و با او گالويز   بنابراين آن ديو را بيدار مي؛بيند مردي مي  اين كار را دور از جوانزيرا
  )78، 77، 75/ 3  ،89، 88، 85/ 2 ،226/ 1: همان. ك.ر.(شود مي

كشد اما برپاية يك روايت،  تر روايات، نبرد رستم و ديو سپيد به درازا نمي     در بيش
كه رستم  بر ديو سپيد چيره تا اين) 88/ 2:همان.(كشد  طول ميچهل روز،نبرد آن دو 

تر روايات آمده است كه رستم  پس از در بيش. آورد  را از تن بيرون ميگردد و جگرش مي
 ،اما در برخي روايات) 11(سازد  سرش براي خود مغفري ميةكشتن ديو سپيد، از كاس

  )229/ 1: همان.(اند ساختن مغفر را به گودرز نسبت داده
 اكوان ،هاي شفاهي حضوري پر رنگ دارد  دومين ديوي كه در روايت:ديو كوان ا-2

شود و در  خسرو ظاهر مي  ديوي است كه در گلّة اسبان كي، اكوان،در شاهنامه. ديو است
 - 289/ 3: 1386مطلق ،   فردوسي، خالقي:ك.ر.(آيد  به دست رستم از پاي درمي،نهايت

 ةماي اند كه داستان رستم و اكوان ديو، روايتي از بن برخي پژوهشگران احتمال داده) 300
هاي ديگري هم   نمونه،ي ايراني و غير ايرانيĤنهااست كه در داست» نبرد پهلوان با باد«

 حكايات شناسان، احتماالً حدس برخي شاهنامه چنين بههم) 830: 1390آيدنلو، :ك.ر.(دارد
ها به صورت ايع بوده كه تنها يكي از آنديم شديگري دربارة اكوان ديو در فرهنگ ايران ق

 با ،اين حدس) 494: 1384اميد ساالر، . (نبرد رستم با اكوان به شاهنامه وارد شده است
مردمي شاهنامه، /هاي شفاهي شود زيرا در روايت ييد ميأنامه ت نگاهي به روايات فردوسي

/ 2: 1369، جوي شيرازي ان:ك.ر(سه روايت از داستان نبرد رستم با اكوان ديو وجود دارد
ها با روايات شاهنامه تفاوت اساسي دارد و چه بسا از منابع ديگري كه يكي از آن) 65 - 62

  )65 - 64/ 2:  همان:ك.ر.(به دست ما رسيده است
است   اكوان ديو آمدهة چندين روايت دربار،مردمي شاهنامه/هاي شفاهي     در روايت

است و اين » آالبرزنگي «، يك روايت، نام ديگر اكوانبرپاية: شود كه در شاهنامه ديده نمي
 مادر ،در روايت ديگري) 62/ 2: همان. (شود كند و غيب مي ديو همانند سيمرغ پرواز مي

: همان.(شود م كشته مياكوان ديو، زني جادو خوانده شده است كه سرانجام به دست رست
) 156/ 1: همان.(نام اورنگ ديو دارد برادري به ،بر اين روايات، اكوان چنين بناهم) 157/ 1

 به تحريك ،گذشته از نبردهاي رستم و اكوان ديو، در جاي ديگري آمده است كه اكوان
چنين هم) 2/30: همان.(برد غرب زمين ميربايد و به م افراسياب، برزو را از باالي اسب مي
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كند و به  سقوط مي،اش  خوانيم كه كاووس پس از آسمان پيمايي در روايت ديگري مي
  ) 225/ 2: همان.( شود دست اكوان ديو اسير مي

 در دوران پادشاهي گيومرت، خزوران فرزند اهريمن، پس ، برپاية شاهنامه: ديوسياه-3
 پسر ، به دست هوشنگ،آورد اما در نهايت از رويارويي با سيامك، او را از پاي درمي

مردمي /هاي شفاهي بنابر روايت) 25 -22/ 1:1386 فردوسي،:ك.ر.(شود  كشته مي،سيامك
شود و سرانجام هوشنگ، انتقام پدر خود را  كشته مي» ديوسياه«شاهنامه، سيامك به دست 

 با روايت شاهنامه چندين اختالف ،روايت نبرد سيامك با ديو سياه. گيرد از ديو سياه مي
به ، ورزد  يدليل رشكي كه به سيامك و گيومرت م  در شاهنامه، خزوران  به ،نخست: دارد

آورد اما در روايات شفاهي آمده است كه در دوران پادشاهي  سوي آنان تازش مي
گيومرت . كرد اي از سرزمين ايران شرارت مي در گوشه» ديو سياه«گيومرت، ديوي به نام 

. شود فرستد اما به دست آن ديو كشته مي  را به جنگ ديو سياه مي، سيامك،ناچار پسرش  به
 است؛بنابراين برپاية اين روايات، سيامك آغازگر جنگ ) 4/ 3: 1369ازي، شير انجوي(

  .شود  نام خزوران نيامده است و تنها با عنوان ديو سياه از او ياد مي، در روايات شفاهي،دوم
هاي   گنج، سپهبد مازندران است و ديو سپيد، ارژنگ ديو، در شاهنامه: ارژنگ ديو-4

 ارژنگ در خان ششم، ،سرانجام. فرستد  نزد شاه مازندران ميكاووس را به وسيلة ارژنگ به
ي مربوط به Ĥنهاداست) 38 -37/ 2: 1386 فردوسي، :ك.ر.(شود به دست رستم كشته مي

تنها در . مردمي نيز با روايات شاهنامه تفاوت چنداني ندارد/هاي شفاهي ارژنگ در روايت
 گرفتار ارژنگ ديو ،اش يك روايت آمده است كه كاووس پس از آسمان پيمايي

  ) 71/ 3: 1369 انجوي شيرازي، :ك.ر.(شود مي
 پهلوان و مرزبان مازندران ،هاي آن، اوالد  بنابر شاهنامه و برخي فرهنگ: اوالد ديو-5

 132 - 131: 1388رستگارفسايي، :ك.ر.(است اي نشده است و به ماهيت ديو بودن او اشاره
 به نقل از برخي ،نامة دهخدا اما در لغت) 240: 1386 اتابكي، و289: 1380 جيحوني، و

در برخي ) ذيل اوالد: 1377دهخدا، . ك.ر.(ها، اوالد، ديو خوانده شده است فرهنگ
مردمي شاهنامه نيز به ديوسرشتي و يا جادوتبار بودن اوالد اشاره /هاي شفاهي روايت

شيرازي،  انجوي(نده اي از نژاد ديو و انسان خوا در يك روايت اوالد را دورگه. شود مي
) 76/ 3: همان.(اند جادو دانسته  ةو در روايتي ديگر، او را پسر مرجان) 215/ 1: 1369
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برخالف روايت شاهنامه كه اوالد راهنماي صادقي براي رسيدن رستم به سوي ديوسپيد 
مردمي آمده است كه چون اوالد اميدي به پيروزي رستم /هاي شفاهي  در روايتاست،

  ) 74/ 3: همان.(نتظر فرصت بود كه خبر آمدن رستم را به ديو سپيد برساندم، نداشت 
نام اين ديو تنها در منظومة جهانگيرنامه ، ايم  جا كه بررسي كردهتا آن:  غواص ديو-6

برپاية روايت جهانگيرنامه، رستم پس از رفتن به مازندران و ازدواج با دختر . آمده است
،تا اندازد  رستم و اسبش را در آب مي،آن ديو،پس از چندي . رود عابد، به دنبال ديوي مي

گويند كه  سازند و مي رسند و رستم و رخش را رها مي كه شماري از صيادان از راه مياين
 غواص ديو را  در دنبالة داستان، رستم براي بار ديگر. آن اهريمن، غواص ديو نام دارد

در ) 32 -26: 1380مادح، :ك.ر.(سازد ه دو نيم ميبيند و اين بار او را با تيغ خويش ب مي
مردمي شاهنامه، روايت نبرد رستم با غواص ديو، همانند روايت /روايات شفاهي

با اين تفاوت كه در روايات ) 222 - 1/221: 1369شيرازي،   انجوي:ك.ر(استجهانگيرنامه 
ديوي ، غواص ،رنامهكه در جهانگيرتباط چنداني با آب ندارد حال آنشفاهي، غواص ديو ا

  . كند است كه در آب زندگي مي
در ) 12.(شود هاي مربوط به سام نريمان ديده مي  نام فرهنگ در روايت: فرهنگ ديو-7

  : فرهنگ پهلواني است كه گرشاسب نام او را ديوزاد نهاده است،نامه سام
 ويــشبـــــدان تا بيابي مــــر آرام خ دگـــر گفـت بــرگو به من نام خويش

 بـــــه زابلستان در مقـــــام مـن است بـــــدو گفــت فرهــنگ نام من است

 خوانده اســت مــــرا ديـــــوزاده همي بــــه بزمم چو گرشسب بنشانده است

  )220: 1386خواجوي كرماني، (
 پس از رها كردن زال ،مردمي شاهنامه آمده است كه  سام/هاي شفاهي      در روايت

 اما سام بر  كنند ديگر جنگ مي با يك، نخست . شود رو مي در كوهسار، با فرهنگ ديو روبه
 هر دو براي ،پس از چندي. آورد شود و او را به اطاعت خويش درمي فرهنگ ديو پيروز مي

با تفاوت روايت اخير ) 67/ 1: 1369انجوي شيرازي، .(روند آوردن زال نزد سيمرغ  مي
از درگيري سام و فرهنگ ديو ، نامه و نقّالي در اين است كه در روايت شفاهي  روايات سام

  .  اي نشده است نامه و طومارهاي نقّالي به اين درگيري اشاره سخن به ميان آمده اما در سام
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اي كه به برخياس ديو اشاره  هاي نگارنده، تنها منظومه  در حدود بررسي:ديو  برخياس-8
 رستم براي رهايي بيژن بر سر چاه آنكهبرپاية اين منظومه، پس از . است) 13(نامه  بيژن،دارد
خواهي از   كه از چندي پيش در انتظار ديدن رستم و كين، پسر اكوان ديو، برخياس،آيد مي

پردازد اما سرانجام به دست رستم  رسد و به نبرد با رستم مي  با سپاهيان خود فرا مي،او بود
 -ب40 همو، بريتانيا، برگ  و ب51  - الف48 عطايي، بادليان، برگ :ك.ر.(شود يكشته م

مردمي شاهنامه، داستان باال  با اندكي اختالف /هاي شفاهي در يكي از روايت) الف43
. شود شود اما نامي از او برده نمي در اين روايت به پسر اكوان ديو اشاره مي.  است آمده

دهد كه بيژن را در چاه بيندازد و پسر اكوان  به افراسياب پيشنهاد ميبرپاية اين روايت، پيران 
 حق به جا ،گويد كه خداوند افراسياب نيز به پسر اكوان مي. مور پاسباني از او كندأديو را م

جا خواهد آمد و تو انتقام خون پدرت را از او  آورده است زيرا رستم براي نجات بيژن بدين
 ،نامه در خور ذكر است كه در بيژن) 259 -258/ 1: 1369زي، انجوي شيرا.(خواهي گرفت

وگوي افراسياب با برخياس   نگهباني پسراكوان ديو و نيز گفتةپيشنهاد دادن پيران دربار
  .ديو نيامده است

  .ها در جاي ديگري نيامده است ديوان نوظهوري كه نام آن- 2- 2 -2
شويم كه در  رو مي اري از ديوان روبهبا شم، مردمي شاهنامه /هاي شفاهي      در روايت

ي مربوط به آنان، ساخته و  Ĥنهاهاي حماسي حضور ندارند و شايد شماري از داست منظومه
آن ،نخست: ان شامل دو دسته هستند اين ديو. پردازان باشد  ذهن راويان و داستانةپرداخت

شان   هاي ظاهري ديواني كه بر اساس ويژگي، دوم اند ؛ دسته ديواني كه داراي نام
  : كنيم اي كوتاه مي جا به اين هر دو دسته از ديوان اشارهدر اين. اند گذاري شده نام

 پدر ديو سپيد خوانده شده است و برپاية يكي از روايات، ،اين ديو: ديو  ريمن-1
) 73/ 3: همان:ك.ر.(بندد كه ديگر به خاك ايران تجاوز نكند گرشاسب با او پيمان مي

تر روايات، سخن از پيمان بستن گرشاسب با ديو ، در بيشتر متذكر شديم پيش Ĥنكهچن آن
  . نه با پدر او،سپيد به ميان آمده است

 بنابر يكي از روايات، هوشنگ شاه پيشدادي به دست ديوي به نام : ارچنگ ديو-2
رود و براي   به جنگ ارچنگ ديو مي،خواهي پدر تهمورث به خون. شود ارچنگ كشته مي

در خور ذكر است كه برپاية ) 13-9/ 3:  همان:ك.ر.(آويزد  او را به دار مي، ديگرانعبرت
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) 1/31: 1386فردوسي،: ك.ر.( رود شاهنامه، هوشنگ پيشدادي به مرگ طبيعي از دنيا مي
ممكن است كه اين روايت را است ، » ديوبند «،جا كه در اساطير ايران، لقب تهمورثاز آن

هاي  چنين در روايتهم. اط او را با ديوان نشان دهند ارتب،ا به نوعي باشند ت براي او ساخته
 او را ،شويم كه ديو سپيد رو مي مردمي شاهنامه، با ديو ديگري به نام ارچنگ روبه/شفاهي

 منوچهرشاه و ريمن ،فرستد تا شاه ايران را از پيماني كه در گذشته كاووس مي به سوي كي
  )73/ 3: 1369 انجوي شيرازي، :ك.ر.( سازد آگاه،اند ديگر بسته ديو با يك

 برادر اكوان ديو و فرزند زني جادوگر و ، يك روايت، اورنگة برپاي: اورنگ ديو-3
شود و براي دسترسي به آن  اورنگ عاشق زن شاه پريان مي. استجايگاه او در كوه خارا 

اه پريان از رستم خواهر ش. ربايد  سپس زنش را مي وكند زن، نخست شاه پريان را جادو مي
رستم نيز خواهش پري را . كند كه برادرش را از چنگ ديو رها سازد درخواست مي

آورد و شاه پريان و همسرش  رود و او را از پاي در مي پذيرد و به جنگ اورنگ ديو مي مي
  ) 157 -154/ 1:  همان:ك.ر.(سازد را آزاد مي

 و دختر استاو در كوه قاف  نام ديوي است كه جايگاه : هوشنگ چهل دست ديو-4
از . رود گرشاسب براي رهايي دختر دهقان، به جنگ آن ديو مي. برد دهقاني را با خود مي

  )138/  1: همان:ك.ر.(چگونگي جنگ آن دو و پايان كار ديو، سخني به ميان نيامده است
دد و گر  يك روايت، افغون  نام ديوي است كه به دنبال رستم مية برپاي: افغون ديو-5

براي كشتن رستم، سنگي از باالي كوه به سوي او ،سپس . يابد او را در شكارگاهي مي
كند كه سنگ از  اي پاهايش را جمع مي  به گونه،كند اما تهمتن با ديدن سنگ پرتاب مي

  ) 166/ 2: همان.(رساند شود و آسيبي بدو نمي كنار او رد مي
كند و در نبرد با  روم با او پيكار ميديوي است كه گشتاسب در سرزمين : غور ديو-6

: همان. (بندد زند و دست و پاي او را مي كند و بر زمين مي ديو، او را بر سر دست علم مي
3 /203(  

نام اين ديو در يكي از روايات سفر رستم به مازندران و نبرد او با ديو : مرزبان ديو-7
 رستم در رسيدن به جايگاه ديو سپيد  راهنماي،مرزبان ديو،در اين روايت . سپيد آمده است

تر روايات حماسي، ، در شاهنامه و بيشتر متذكّر شديم  پيشĤنكهچن آن) 78/  3:همان.( است
  .است راهنماي رستم  به سوي ديو سپيد ،اوالد
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در يك روايت، فوالدزره، شاه مازندران و فرزند ذوالخمارجادو خوانده  :  فوالدزره-8
: همان. ك.ر.( با داستان نبرد رستم با ديو سپيد  برابر است، به اوروايت مربوط. شده است

بايد يادآوريم شويم كه نام اين ديو در داستان امير ارسالن نامدار نيزآمده ) 79/ 3
  )328: 1340الممالك شيرازي،   نقيب:ك.ر.(است
، در  يكي از روايات، رستم در سفر به مازندرانة برپاي: غول بياباني و غول عجايب-9

سازد و دو   او را گرفتار مي،افتد و با كمند خويش مي» غولي بياباني«بيابان چشمش به 
 رستم را نزديك چاهي كه محلّ اسارت ،غول بياباني. كند گوشش را سوراخ مي

گويد كه اطراف چاه را نگردد زيرا   غول به رستم مي،سپس. برد  مي،كاووس بود كي
» غول عجايب«آن است كه از راه دروازه وارد شود و از بهتر . ممكن است در طلسم بيفتد

 غول ،در دنبالة داستان، رستم. داند كاووس را بهتر مي پرسش كند زيرا او جاي چاه  كي
گويد و  او چگونگي بيناساختن چشم كاووس را به رستم مي. كند عجايب را گرفتار مي

چنين چگونگي كشتن ديو سپيد هم. دهد د را هم به رستم نشان ميدرنهايت جايگاه ديو سپي
 رستم پس از پيروزي بر ديوسپيد، غول عجايب را ،سرانجام. آموزد هفت سر را به رستم مي

  )89 -87/ 2: همان.(سازد رها مي
بيند كه  شود و مي  در يك روايت آمده است كه رستم وارد شهري مي: ديو دوسر- 10

گويند كه يكي از اهالي   بدو مي،شود ميكه علّت را جويا  هنگامي. مردمانش گريزان هستند
. شهر، فرزندان ديو دو سري را كشته و اكنون ديو براي گرفتن انتقام، به شهر آمده است

.( آورد رود و با گرز خويش او را از پاي درمي به جنگ آن ديو مي،رستم با شنيدن اين خبر
  ) 221 -220/ 1: همان

گويد كه اگر به  ات، گشتاسب به اسفنديار مي برپاية يكي از رواي:سر  ديو دوازده- 11
 تاج ،جا را ترسانيده است، نابود سازد و ديو دوازده سري را كه مردم آننواحي شمالي برود

رود و پس از دانستن  به  سوي شمال مي،اسفنديار با شنيدن اين سخن. دهد شاهي را به او مي
دوازده سر به دست اسفنديار كشته  ديو ،سرانجام. رود محلّ زندگي ديو، به پيكار او مي

كند و تاج و تخت خويش را به فرزند   گشتاسب به وعدة خود وفا نمي،حال با اين. شود مي
  )214 -213/ 1: همان.(دهد نمي
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 پسري دارد به نام ،قباد  در يكي از روايات آمده است كه كي: ديو يك چشم- 12
باختة او  بيند و دل ود و دختري را ميش نما مي  خواب،روزي اين پسر در شكارگاه. شيرزاد

 او را ،كه سرانجامپردازد تا اين وجو مي ويش به جستشيرزاد براي يافتن معشوق خ. شود مي
 شب هنگام به آبادي ، اين است كه ديوي را كه هرماه،شرط ازدواج آن دختر. كند پيدا مي

پذيرد و در  د اين شرط را ميشيرزا.  از بين ببرد،ربايد جا را ميآيد و يكي از اهالي آن مي
شود و دستي از ميان آن بيرون   ابري در آسمان پيدا مي،شب هنگام. ماند كمين ديو مي

 يك دست ديو را جدا ،اما شيرزاد با شمشير خويش. كند آيد و يك نفر را بلند مي مي
برپاية . برد ن ميبيند و او را از بي در دنبالة داستان، شيرزاد بار ديگر آن ديو را مي. سازد مي

  ) 97/ 3: همان)(14.(يك چشم داشت،اين روايت، آن ديو در وسط پيشانيش 
 با پسر ديو سپيد ،)ع( يك روايت، رستم در محضر سليمان ة بر پاي: پسر ديوسپيد- 13

 نام اين ديو برده ،در روايت مذكور) 121/ 2: همان.(برد شود و او را از بين مي درگير مي
  .نشده است

  .اند شاهان و پهلواناني كه برپاية اساطير ايران، ديو سرشت - 3- 2 -2
شويم كه  رو مي به مردمي شاهنامه، با چندين پادشاه و پهلوان رو/هاي شفاهي در روايت

 آنها راويان داستان، آنكه و يا  ندابر اساطير ايران،  موجوداتي اهريمني و ديو سرشت  يا بنا
  :  اين اشخاص عبارتند از. اند دانستهرا داراي سرشتي پليد و اهريمني 

 او ، ديوي است كه اهريمن،دهاك يا ضحاك  آژي،8 هات -9برپايةيسنا: ضحاك-1
در متون اوستايي ) 138: 1384دوستخواه، :ك.ر.( است را براي تباه كردن جهان اشه آفريده

 كامالًدهاك  كار آژي چنين در شاهنامة فردوسي، شخصيت دژمنش و تباهلوي و همو په
 .اند  به سيماي اهريمني او اشاره داشته،آشكار است و شماري از پژوهشگران

) 34 - 10: 1388 آيدنلو، و 965 -962: 1374 كزّازي،  و461-457: 1391آموزگار،.ك.ر(
چنان ديوسرشتي ،هم پادشاه و در واقع يك انسان خوانده شده ، ضحاك،اگرچه در شاهنامه

مردمي شاهنامه نيز اين ويژگي او از ديد /هاي شفاهي روايتدر . خود را حفظ نموده است
كه اگرچه در اين روايات، ضحاك پادشاه ايران توضيح آن. ويان پنهان نمانده استرا

چنان است كه هم اوصاف مربوط به سيرت و صورت او، نشان دهندة آن ،خوانده شده 
: خوانيم در اين روايات مي. اند تهپردازان، به ديو سرشتي ضحاك اعتقاد داش راويان و داستان
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 و نقص ظاهري داشته است و به ، يعني ده عيب،هاك بوده ضحاك در اصل نامش ده
انجوي .(قدري بدشكل و قيافه بوده است كه حتّي پدر و برادرهايش از ديدنش بيزار بودند

ذات و  مادر خود را از دست داده و به قدري بد،او در طفوليت) 301/ 2: 1369شيرازي، 
در ) 306/ 2: همان.( چشم ديدن او را نداشتند،بدجنس بود كه هيچ كدام از برادرهايش

 در روز دوم است و پسر يك زن و مرد كولي ،روايت ديگري آمده است كه ضحاك
ضحاك . كند ناچار او را با شير گرگ بزرگ مي پدر ضحاك به. ميرد تولّد، مادرش مي

رود  و فقط مغز و خون حيوانات را  ها به شكار مي گرگبا مي شود،  بزرگ آنكهپس از 
كشد و مغز و خون او را  روزي مرد خاركني را مي. برد خورد و از خوردن آن لذت مي مي
در  روايات ديگري )  23 / 3: همان.(رود  ديگر به شكار انسان مي،خورد و از آن پس مي

كشد تا  ويش، پدر خود را مي به دليل عاشق شدن به همسر پدر خ،آمده است كه ضحاك
چنان تصوير از اين سخنان پيداست كه هم) 307 -301/ 2: همان. (زنش را تصاحب كند
  .  ضحاك در ذهن مردمان باقي مانده استةخوار چهرة اهريمني و خون

 شاه توران خوانده ، در شاهنامه و بسياري از روايات حماسي، افراسياب: افراسياب-2
 يكي از پژوهشگران در ،حال آيد؛ با اين ع يك انسان به شمار ميشده  است و در واق

 .است  ديوسرشت بوده ،بررسي سيماي اساطيري او، به درستي نشان داده كه افراسياب
بازماندة باور به ديوسرشتي افراسياب، در ) 476: 1384 همو،  و24 -7: 1382آيدنلو، .ك.ر(

باختة   دل، پدر افراسياب،يكي از روايات، پشنگبر  بنا. شود هاي شفاهي نيز ديده مي روايت
پس از . كند شود و برخالف ميل پدر دختر، با آن دختر ازدواج مي دختر عالپيسة جادو مي

آن . گذارند ها نام او را افراسياب مي آورد كه بعد چندي دختر عالپيسه، فرزندي به دنيا مي
شود و دستان و صورتش نيز خوني  مياي پر از خون زاده  كودك هنگام تولّد همانند كيسه

. كند افتد و به ناچار از شير سگ تغذيه مي آن كودك از مادر دور مي،پس از چندي . است
گويند كه فرزندت همانند سگ   مي، پشنگ،شناسان با ديدن آن كودك، به پدرش ستاره

 - 95 /2: 1369انجوي شيرازي، )(15.(ريزي سير نخواهد شد درنده خواهد شد و از خون
96(  

رو   با اين پتياره در روايت نخست منظومة برزونامة جديد روبه:دست  رستم كُله-3
دست يا شمكوس نيز اشتهار دارد،  دست كه به كُله  اين روايات، رستم يكةبرپاي. شويم مي
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سخت و  كند اما پس از چندي، يكي از دشمنان جان نخست با رستم دوستي برقرار مي
در روايات ) الف243 -  ب91 عطايي، پاريس، برگ :ك.ر.(گردد مهيب ايرانيان مي

 آشكار دست كامالً مردمي شاهنامه نيز چهرة اهريمني و ديوسرشت رستم يك/ شفاهي
اي  الخلقه يك موجود عجيب و ناقص... « : در اين روايات در وصف او آمده است. است

 سر گِرد، صورتي زشت، شكم مثل دم حدادي،. زاد كه به همه چيز شبيه بود جز آدمي
: همان(». با موهاي ژوليدهĤنهاچشماني دريده، دست راست تا زانو و دست چپ باالي پست

كند كه اين   خود را از نسل ضحاك معرّفي مي،دست بر پاية اين روايت، رستم يك) 31/ 2
د دست را ديوتبار  و اهريمني نژا رستم يك،خود نشان دهندة آن است كه راويان داستان 

  )31/ 2: همان.(اند دانسته مي
آيد و فرجام كارش نيز   در شاهنامه، زال در روزگار منوچهرشاه به دنيا مي: زال-4

التّواريخ، در   صاحب مجملةبر گفت اما بنا) 229-223: 1387 حميديان، :ك.ر.(استنامعلوم 
 ،در شاهنامه) 485 – 482: 1388اميدساالر، . ك.ر.(رود دوران پادشاهي دارا، زال از دنيا مي

فردوسي، :ك.ر.(خواند  اهريمن و ديو ميةسام با ديدن سپيدي موي فرزند خود، او را بچ 
 . خواند پرست مي زاده و جادو اسفنديار نيز در تعريض به رستم، زال را ديو) 166/ 1: 1386

 Ĥنهانسجا كه در اساطير ايران، اهريمن پيري و مرگ را به ااز آن) 406 و 344/ 5: همان(
 چه بسا كه برپاية اين اعتقاد، موي سپيد زال را دليلي بر ديو سرشت بودن او ،دهد مي

شود و در يكي از روايات،  هاي شفاهي نيز ديده مي بازتاب اين انديشه در روايت. اند دانسته
  )69/ 1: 1369شيرازي،   انجوي:ك.ر.( اند زال را از نسل ديوان خوانده

  گيري  نتيجه-3

مردمي شاهنامه گفته شد /هاي شفاهي نابر آنچه تاكنون دربارة ديوان در روايت     ب
  :توان به نتايج زير دست يافت مي

گير دارند دمي شاهنامه، حضوري برجسته و چشممر/هاي شفاهي ديوان در روايت. الف
 نكهآهاي مربوط به آنان، يا برگرفته از برخي متون كهن مانند شاهنامة فردوسي  يا  و روايت

مردمي /هاي شفاهي  در روايت،حال با اين. استپردازان   ذهن راويان و داستانةساخت
به بيان . شاهنامه، خويشكاري ديوان از برخي باورهاي اساطيري، فاصلة زيادي گرفته است

ي عاميانه نهااثّر از داستأها و كردارهاي ديوان در روايات شفاهي، مت تر ويژگيشديگر، بي
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ي نهااهايي كه برگرفته از داست حتّي در آن دسته روايت.  اساطيري ايراناست تا روايات
    شاخ و برگ به برخي روايات اصيلگزاران كه معموالً ثير سنّت داستانأ ت،شاهنامه است

  . است آشكار  كامالً، مي دهند
 :ك.ر(نامه ، كوش)42 - 17: 1380 دوستخواه،:ك.ر(هايي مانند شاهنامه در منظومه. ب

كه ) 186 -167: 1390 غفوري،  ونحوي:ك.ر(و فرامرزنامة دوم ) 142 -115: 1365ي، متين
از برخي ديوان غيرعيني ،)18(استريشه در ادوار پيش از اسالم دارند و روايات آنان اصيل 

 سفارش شده  سخن به ميان آمده و  غالباً،... همانند ديو آز، ديو نياز، ديو خشم و،و انتزاعي
 ديگر ،مردمي شاهنامه/هاي شفاهي  پرهيز نمايند اما در روايتآنهان بايد از است كه آدميا

 اين دسته  نداشتنرسدكه يكي از داليل حضور نظر مي از اين دسته ديوان نشاني نيست و به
  .  باشد اين روايت هاديوان در روايات، باورهاي اسالمي راويان 

 در متون پيش از اسالم، ديوان اگر ،اند  برخي پژوهشگران اشاره كردهكه ناچن آن. ج
 :ك.ر.(گويند مي» دروج «،گيرند اما به ديوهاي مونّث بر خود مي»  ديو« نام ،مذكّر باشند

ه جنسيت  ب، ديگرها اما در شاهنامه و ساير منظومه) 346: 1387 آموزگار،  و73: 1386موله، 
 مه نيز به جنسيت ديوان صريحاًمردمي شاهنا/هاي شفاهي در روايت.شود اي نمي ديوان اشاره

رسد كه در اين دسته روايات، ديوان موجوداتي مذكّر  حال به نظر مي با اين؛ شود اشاره نمي
» جادو« با صفت آنهااز ، نث ياد كنندؤهاي اهريمني م كه بخواهند از نيروي هستند و هنگامي

  .برند نام مي
 ؛تر و داناتر هستند دميان متمدندر برخي روايات حماسي ايران، گاهي ديوان از آ. د

براي مثال در شاهنامه، ديوان پس از شكست خوردن از تهمورث، بدو نوشتن را 
 ماندايي از نبرد  چنين در يكي از رواياتهم) 37/ 1: 1386فردوسي، . ك.ر.(آموزند مي

به رستم چگونگي كشتن  ببر بيان را  ،يابد رستم با ببر بيان، ديوي كه رستم بر او چيرگي مي
 ديگر از ،هاي شفاهي اما در روايت) 302 -298الف :1372مطلق،  خالقي:ك.ر.(آموزد مي

، تنها به كار بردن Ĥنهاتمدن و دانش ديوان نشاني نيست و وجه برتري آنان نسبت به انس
  .استهاي ديگر  سحر و جادو و يا برخي دگرديسي
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