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بررسی صفات و خویشکاریهای دیوان در مجموعه روایات فردوسینامه
دکتر رضا غفوری

1

فردوس ی نامه مجموعهای از روایات شییها /مردم از شییا مامه اسییک ه سییا ا پیش به
مّک سییّد ابوالقاسی انجوی شیرازی در سه مجلّد گردآوری شد .این مجموعه دربردارندۀ
روایات دربارۀ قهرمانان شییا مامه و دیگر متون پهلوان ایران اسییک ه در میان تودۀ مردم
رواج داشییته اسییک .اگرچه سییااتار داسییتان ای فردوسیی نامه اغلب بر پایۀ متون ممظوم
حماس ایران اسک ،شماری باور ا و دیدگاه ای عامیانۀ مردم نیز در آن نهوذ رده و گا
سیااتار یک روایک ،آنچمان دگرگون گشیته اسیک ه تشی ین آن از ااسییتگاه و ستۀ
اصیییل آن دشیییوار اسیییک .متاسی یّهانه این مجموعۀ ارزشیییممد تا مون متر مورد توجّه
پژو شگران قرار گرفته و دربارۀ سااتار روایات و نیز ستۀ اصل آن تحقیق مستقل انجام
نشیده اسیک؛ حا آن ه بسیاری از روایات این تاب ،از ممظر ای مانمد فولکلورشماس ،
اسییرورهشییماس ی  ،جام هشییماس ی و برا علوم مرته به آن حایز ا میک اسییک .یک از
بنمایه ای اسیاییری پربسیامد این تاب ،حضیور پررن

و چشمگیر دیوان اسک .در این

مجموعه ،اغلب ریک از دیوان با ویژگ ای ممحصییر به فردی ها ر م شییوند و ریک
دارای اویشیکاری ای مهمّ

ستمد .در این مقاله صهات و اویشکاری ای این دیوان را

بررس م می .
کلیدواژهها :دیو ،فردوس نامه ،شا مامه ،اسروره.
 -1مقدّمه

«دیو» یک از نمود یای ا ریممی در اسیاییر اییران اسیک و می تیوان ردّ پیای آنیان را از متیون
سانسکریک و اوسیتای گرفیک و تیا داسیتان یای عامیانیۀ متیااّر دنهیا

یرد .واژۀ دییو در فارسی

میانیییه  ،)dēwدر فارسییی باسیییتان  )daivaو در اوسیییتا  )daēvaآمیییده یییه م یییاد آن در
سانسکریک به صورت  )deváبه م م «ادا» به ار رفته اسک 1موالی .)358 :1811 ،
 -1استادیار زبان و ادبیات فارس دانشگاه حضرت نرجس س) رفسمجان
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دیییوان در اصییا شییماری از اییدایان آریییای پیییش از زردشییک بودنیید ییه ب یید ا بییه م میی
پروردگییاران بایییا و گمییراه ممییده گرفتییه شییدند؛ امّییا نییزد دیگییر اقییوام مییدواروپای  ،واژۀ دیییو
مچمییان م مییای اصییل اییود را حهیی

ییرده اسییک و لمییات « »duesالتیمیی  »zeus« ،یونییان و

« »dieuفرانسییوی ،مییه بییا لمییۀ دیییو فارسیی و پهلییوی و « »daēvaاوسییتای

یی ریشییهانیید

فییرهوش ی  .)155 :1811 ،از اییین گتشییته ،مییوز در میییان مییتا ب مییدی ،له ی سانسییکریک دوا
به م م «پروردگار و ادا» رواج دارد اوشیدری.)371 :1811 ،
 -2چهرۀ دیوان در شاهنامۀ فردوسی

از دیییوان نییه تمهییا در اوسییتا ،برا ی سییم نوشییته ییای

اممشیییان و بسیییاری از نوشییته ییای

پهلییوی یییاد میی شییود رک :ا هییری مهییاار 18-51 :1817 ،و  ،)51-11 :1811بلکییه در شییماری
از حماسییه ییای ملّ ی و داسییتان ییای عامیانییه نیییز حضییور آنییان مچمییان دیییده م ی شییود؛ بییا اییین
تهاوت یه دییوان در اوسیتا و متیون فارسی میانیه ش صییت غیرعیمی دارنید امّیا در حماسیه یای
ملّی بییهویییژه در شیا مامه ،موجییودات زمیمی بیا ویژگی ییای هیا ری متهییاوت انیید رک :رسییتگار
فسای  387-311 :1817 ،و پورآالشت و قل زاده.)87 :1815 ،
بییر پایییۀ شییا مامه ،نییژاد دیییوان بییه ا ییریمن میی رسیید 3.آن ییا سییت انسییانگونییهای دارنیید
و موجودات بیزر پیکیر و دارای دوپیا و دو دسیک سیتمد و غالهیا سییاهرنی

توصیی

شیدهانید.

برا ی ویژگ ی ییای حیییوان مانمیید تیین پییر از مییوی چییون گوسییهمد ،سییر چییون پیییا یییا شیییر،
دندان ای گراز و مو یای دراز نییز دارنید .بیر پاییۀ برای پیژو ش یا ،ایین ویژگی یا برگرفتیه از
پیکیر ا یریمن ،عماصییر جیادوی  ،تصیوّرات انسیان دربییارۀ دییوان میمییوی و انسیان ییای غیو پیکییر
اسک رک :ا هری مهاار.) 11 :1819 ،
از گزارش یای شیا مامه درمی ییابی

یه دییوان نظیام حکیومت  ،فرمیانروا ،سیههسیاالر و سیهاه

جمگ داشیته و از انسیان یا نیروممیدتر بیودهانید .از ایین گتشیته ،بیاالترین نکتیه در جام یۀ دییوان،
نظییام فر مگ ی آن اسییک .چیرگ ی نظییام تهمییورث بییر دیییوان سییهب انتقییا فر م ی

آنییان بییه

انسییان ییا م ی شییود .برجسییتهتییرین ویژگ ی فر مگ ی دیییوان ییه نمییودار تهکّییر و بازتییاب اندیش یۀ

سا چها و شت
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آن اسییک ،داشییتن نظییام نوشییتاری هییکگونییه دبیییری اسییک .اییین نظییام نوشییتاری بیییانگر سییر
فکری گسترده و اندیشۀ واالی آن ا اسک ا هری مهاار 31 :1811 ،و .)37
در شا مامه ،دیوان تا دوران یاووس تییییر چهیره نمی د مید امّیا پیس از چمیدین شکسیک ،بیه
پیکرگردانیی نیازممیید میی شییوند رسییتگار فسییای  .)319 :1811 ،در شییا مامه صییهات چییون
بی اییردی ،بی شییرم  ،ییژی و اسییت بییه دیییوان داده می شییود برزگییر اییالق .)91-95 :1879 ،
عمییدهتییرین اویشییکاری ییای آنییان عهییارت اسییک از :پییییامگییزاری ،آمییوزش ایی و نوشییتن،
رامشییگری ،روان سییااتن گردونییه در آسییمان ،سییاحری و جییادوگری ،سییها یگری و لشییکری،
فریب اری و گمرا  ،م ماری و بمّای

رک :گل .)118-157 :1811 ،

ریسییتنسیین م تقیید اسییک ییه «در ادبیییات یسیییک فارس ی  ،بییه اسییت مای شییا مامه ،پیرامییون
دیو و پیری متیر سی ن رفتیه و آنچیه ی بیهنیدرت در ادبییات یسییک فارسی بیه یار رفتیه،
صیورت نمیادین داشیته و ایین امیر در میورد حماسییه یای

یه موعیون آن یا از تیاریو و اسییاییر

ایران باسیتان گرفتیه شیده اسیک نییز صیدم می مید» ریسیتنسین ،)151 :1855/3585 ،امیا ایین
نظر اعتهیار چمیدان نیدارد و در بسییاری ممظومیه یای پهلیوان  ،ایواه آنیان یه ریشیه در رواییات
هن دارند و اواه آنیان یه متیااّر و سیااتگ

8

سیتمد ،بیا شیماری از دییوان روبیهرو می شیوی .

گتشییته از ممظومییه ییای حماسی  ،دیییوان در بسیییاری از داسییتان ییای عامیانییه نیییز حضییوری ف ییا
دارنیید 1و برای پژو شییگران بیه بررسی اییین موعییون پردااتییهانیید رک :مظهّریییان-317 :1891 ،
.)331
در متییون پهلییوان  ،دیییوان اغلییب سیییاه و تیییرهرن ی انیید؛ دنییدان ییای گییراز ،لییب ییای سیییاه،
چشییمان هییود و چمگییا ییای تیییز و پیکییری عظییی دارنیید« .وارونییه ییاری» از ویژگی ییای عمییدۀ
آنییان اسییک .در ادبیییات عامیان یۀ فارس ی  ،دیییوان بییه شییکا موجییودات بلمییدقامک و غییو پیکییر بییا
مو ای مج ّید ،بیمی

لهیک ،لیب یای سیتهر و آوییزان و تین پشیمالو توصیی

شیدهانید و گیا

یک جهک با و دو شاخ نیز بر این تر یب افزوده م شود رک :موالی .)351 :1817 ،
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 -3حضور دیوان در روایتهای فردوسینامه

فردوسیی نامییه عمییوان تییاب اسییک اثییر سیییّد ابوالقاسیی انجییوی شیییرازی ییه در آن برایی
روایییات شییها /مردم شییا مامه گییردآوری شییده اسییک .سییه مجلّیید اییین تییاب ،مجموعییهای
یه میردم عامّیه بیر اثیر آشیمای بیا شیا مامه و شیماری از

اسک از روایات ،اندیشیه یا و تصیورات

متون پهلوان  ،از گتشته ای دور سیمه بیه سییمه نقیا یردهانید .ایین بازتیاب ییا القیای داسیتان یای
شییا مامه در میییان تییودۀ مییردم ،ب یهویییژه بییدین سییهب حییایز ا مّیییک اسییک ییه نحییوۀ دریافییک و
زاویییه ییای دییید آنییان را نشییان میی د یید و از نظییر دانییش ییای مانمیید اسییرورهشماسیی ،
فولکلورشماسی  ،جام ییهشماسی و برای دانییش یای وابسییته بییه آن ،ا مییک بسییزای دارد .برای
از اییین روایییات ،قییدمک و دیریمگیی دارنیید .یکیی از شییا مامهشماسییان در اییینبییاره میی نویسیید:
«شییماری از گییزارش ییای مردم ی و نقّییال شییا مامه ،اصیییا و م تهییر اسییک و باییید از آن ییا بییرای
تحلیا دقیقتر و گاه توعی برای بینماییه یا ،مضیامین ،آییین یا و الگو یای داسیتان شیا مامه و
سمّک حماسی  -اسیاییری اییران بهیره گرفیک [ ...امّیا ییافتن و نشیان دادن پشیتوانه یای مکتیوب
چمیید صیید سییاله بییرای ب ض ی از روایییک ییای شییها

و نقّییال  ،رگییز بییه م مییای نه ی ارزش و

ا مّیک داستان ای دیگر– یه چمیین مسیتمدات ندارنید -نیسیک؛ زییرا احتمیاال ایود ایین رواییات
تهی نیییز میدّت ییا بییه شییکا زبییان و سیییمه بییه سیییمه رایییی بییوده و در زمییان اییا
م تل  ،ب ک تابک و ورود بیه آثیار رسیم ادبی

بییه دالیییا

می ی دسیکنیویس یای شیا مامه) و تیاری

را نیافتهاند» آیدنلو.)11-15 :1817 ،
در بررسیی اسییاییری ادب پهلییوان ایییران درمیی یییابی ییه دیییوان در مجموعییه روایییات
فردوس ی نامییه نیییز حضییوری پررن ی

و نقش ی چشییمگیر دارنیید رکOmidSalar, 1991: 429- :

 )430در این روایات ،م توان دیوان را در سه ب ش عمده جای داد:
ن سییک آن دسییته دیییوان

ییه در شییا مامه و برای متییون پهلییوان حضییور دارنیید .شییمار اییین

دسییته از دیییوان ،شییک تیین اسییک :دیییو سییهید ،ا ییوان دیییو ،دیییو سیییاه ،ارژن ی
غوّا

دیو ،فر م

دیییو ،اوالد دیییو،

دیو و برایاس دیو.

دوّم دیییوان نوههییوری ییه نییام آنییان در جییای دیگییری نیامییده اسییک .اییین دیییوان شییاما دو
دستهاند :ال ) دییوان

یه بیر آنیان نیام گتاشیته شیده و شیمار آنیان ده تین اسیک؛ مانمید ریمین

سا چها و شت

دیو ،ارچم
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دیو ،اورنی

دییو ،وشیم

58

چهیادسیک دییو ،افییون دییو ،غیور دییو ،مرزبیان دییو،

فییوالد زره ،غییو بیابییان  ،غییو عجایییب .ب) آن دسییته از دیییوان

ییه بییر اسییاس ویژگیی ییای

ها ریشیان نیامگیتاری شیدهانید؛ مانمید دییو دوسییر ،دییو دوازدهسیر ،دییو ییکچشی و پسیر دیییو
سهید.
سییوّم؛ آن دسییته از شییا ان و پهلوانییان

ییه بییر پایییۀ اسییاییر ایییران ،دیوسرشییتمد :عییحاک،5

افراسیاب ،1رست لهدسک 7و زا . 1
 -4ویژگیها و خویشکاریهای دیوان در روایتهای فردوسینامه

پیییشتییر یییادآور شییدی ییه در روایییات شییها /مردم شییا مامه ،دیییوان حضییوری پررن ی

و

نقش چشمگیر دارند .عمدهترین ویژگ ا و اویشکاری ای آنان چمین اسک:
 -1-4متجاوز و شرور بودن

در اساییر ایران ،دییوان موجیودات ا ریممی  ،متجیاوز و شیرور بیه شیمار می آیمید یه پیوسیته
درصدد تها

آفرییده یای ا یورای انید .بازتیاب ایین اندیشیه در رواییات فردوسی نامیه نییز دییده

م شیود .بیر پاییۀ ایین رواییات ،دییو سیهید میردم مازنیدران را آزار می داد و میان رفیتن میردم بیه
جمگییا م ی شیید رک :انجییوی شیییرازی .)19/3 :1819 ،در نهرد ییای سییل و تییور بییا ایرانیییان ییه
یک ی از دوره ییای پررن ی

نهییرد نیرو ییای ایییر و شییر بییا یک یدیگر اسییک رک :سییر ارات 1815 ،

ال  ،)157 :دییوان تلهیات جیان بسییاری بیه سیهاه اییران وارد می ممید انجیوی شییرازی:1819 ،
 .)81/8بما بر روایک دیگر ،مگیام

یه ی یاووس بیه پادشیا

اییران می رسید ،دییوان دشیمن

ایرانیان م شوند مان )77/8 :و در برابر آنان ص آرای م ممد مان.)79/8 :
ارتهاط و یا مکرسیان دییوان بیه نیرو یای شیر نییز یکی دیگیر از ویژگی یای آنیان اسیک.
این ویژگ بارز دییوان گیا

در متیون پهلیوان

ی دییده می شیود .در شیا مامه پوالدونید دییوی

اسییک ییه بییرای نهییرد بییا ایرانیییان ،بییه مییک افراسیییاب م ی آییید رک :فردوس ی -317/81 :1811 ،
 .)379در بهمییننامییه نیییز دیییو زوش بییه یییاری بهمیین می آییید و بییا آذربییرزین نهییرد می میید رک:
ایرانشان بن اب ال یر.)551-515 :1875 ،
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نییز بار یا دییده می شیود :بیر پاییۀ ییک رواییک،

ا ییوان دیییو بییه فرمییان افراسیییاب ،بییرزو را م ی رباییید و در زنییدان میییرب بییه بمیید م ی ش ید رک:
انجییوی شیییرازی .)85/3 :1819 ،در داسییتان بیییژن و ممیییژه ،برایییاس دیییو بییه افراسیییاب یییاری و از
چیاه بییژن پاسییهان می میید رک :میان .)359-351/1 :سیل و تییور نییز بییرای نیابودی ایرانیییان از
دیییوان یییاری می جویمیید رک :مییان .)81/8 :بمییا بییر یکی از روایییات ،دیییوی بییه مییادر زا یییاری
م رساند و زا را گرفتار م مد و به چا

م اندازد رک :مان.)115/3 :

 -2-4زشت و بدچهره بودن

در روایییات شییها

یی مانمیید بسیییاری از متییون دیگییر ،اغلییب دیییوان شییاخدار و دارای

چهرهای زشیک و مهیهمید .در وصی

دییو سیهید چمیین می ایوانی  « :یکیا دییو سیهید بیه انیدازۀ

یییک بییرج و سییرش عییین یییک گمهیید و دسییک ییایش م ییا چمییار و چشی ییایش ایلی

وچییک

اسک» مان.)331/1 :
 -3-4چندسر بودن

در روایییک ییای شییها /مردم شییا مامه ،برایی دیییوان چمیید سییر دارنیید و اییین ویژگیی
ها ری آنیان ،سیهب شیده اسیک یه اغلیب بیر پاییۀ ویژگی یای ها ریشیان ،نیامگیتاری شیوند.
دیییوان مانمیید دیییو دوسییر رک :مییان )331-335/1 :دیییو دوازدهسییر مییان ،)311-318/1 :دیییو
یییک چشیی

مییان )97/8 :در شییمار اییین دسییتهانیید .تمهییا وشییم

چهییادسییک دیییو مییان:

 )181/1و دیییو سییهید هییکسییر مان )11/3 :دو دیییوی سییتمد ییه بییرایش شییکا ها ریشییان
نامگتاری شدهاند.
 -4-4ربودن دختران

ربودهشدن شاه داتان بیه دسیک دییوان بیه دلییا شییهتگ بیه آنیان ،یکی از مضیامین عمیده در
متییون پهلییوان و داسییتان ییای عامیانیۀ ایییران و جهییان اسییک 9و بییه احتمییا بسیییار ،دگردیسییهای از
ربییوده شییدن داتییران بییه دسییک اژد ایییان اسییک رک :آیییدنلو .)111 :1818 ،اییین بیینمایییۀ
اسییاییری بییه روایییک ییای شییها /مردم شییا مامه نیییز راه یافتییه اسییک :دیییو سییهید تهمیمییه را
می ی ربایییید و او را در غیییاری پمهیییان می ی سیییازد انجیییوی شییییرازی .)95/3 :1819 ،وشیییم
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چهادسک دییو داتیر د قیان را می ربایید میان .)181/1:اورنی دییو ،مسیر شیاه پرییان را بیا
اییود میی بییرد مییان .)151/1:بمییابر روایییک دیگییری ،دیییو سییهید یی ییاووس ،وزیییر او،
بانوگشسب و پاس پر یزگیار را بیا ایود می بیرد میان .)11/3 :در ایور ذ یر اسیک یه در ایین
دسته روایات ،نهیوذ و اثرگیتاری بینماییۀ اسیاییری عاشیق بیودن اژد یا /دییو بیر داتیران مشیهود
اسک؛ رچمد ه در برا داستان یا ،بیه ییور آشیکار بیه د بیااتگ دییوان بیه داتیران اشیارهای
نم شود.
 -5-4فرصتطلبی

یک از ویژگ یای بیارز دییوان در رواییات شیها « ،فرصیکیلهی » آنیان اسیک .ا یوان دییو
به محی

ایین یه رسیت را در ایواب می بیمید ،بیه سیراا او می رود و او را بیه چمی

می آورد.

برایاس دیو با دییدن گرفتیاری بییژن ،ممتظیر آمیدن رسیت می شیود تیا انتقیام ایون پیدراود را از
او بگیییرد .دیییو سییهید نیییز در غیییاب رسییت و پییدرش زا  ،ییاووس و شییماری از ایرانیییان را بییا
اییود می بییرد .در روایییک دیگییری آمییده اسییک ییه دیییو سییهید بییا شییمیدن اهییر مییر سییهراب و
انزوای رست  ،از فرصک بهره م جوید و به سهاه ایران حملهور م شود مان.)11/3 :
 -6-4جادو و افسونگری

یکی ی دیگیییر از ویژگی ی یییای بیییارز دییییوان ،توانیییای سیییحر و جادوسیییک .در رواییییات
فردوس ی نامییه ،بار ییا بییه ارتهییاط دیییوان بییا سییحر و افسییون اشییاره شییده و حت ی در یییک روایییک
آشییکارا آمییده اسییک ییه« :دیو ییا ی زورشییان زیییاد بییود و ی جییادوگری می دانسییتمد» مییان:
 .)71/3بر پایۀ این رواییات ،دییو سیهید ،یاووس و مرا یانش را جیادو می مید؛ ا یوان دییو ی
زمین زیر پیای رسیت را بیا سیحر و جیادو می بُیرد میان .)18/3 :میادر ا یواندییو و اورنی دییو
مان )157/1 :و مسیر غیوّا

دییو ،یر دو جیادوگر سیتمد میان .)333/1 :میادر دییو سیهید

نیز جیادوگری اسیک یه ایرانییان را جیادو می مید میان .)71-78/8 :بیر پاییۀ رواییک دیگیری،
اوالد فرزنیید مرجانییۀ جییادو مییان )71/8 :و فییوالدزره پسییر ذوال مییار جییادو اوانییده شییدهانیید
مان.)79/8 :
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نکتۀ در اور ذ ر دیگر این اسک یه دییوان بیا یلسی ارتهیاط دارنید .بیرای م یا بمیا بیر یکی
از روایییات ،دیییو سییهید چشی ییاووس را بییه جگییر اییود یلسی می میید مییان .)11/3 :بمییا بییر
روایک دیگیری ،میادر دییو سیهید یلسی ایرانییان را بیه جگیر دییو سیهید می بمیدد میان.)71/8 :
گییا

شکسییتن یلس ی  ،مسییتلزم شییتن دیییو بییود ،در برا ی روایییات ،چگییونگ

شکستن یلسی

شییتن دیییو و

ی بییان می شیود .در روایتی می ایوانی یه دییو سیهید تمهیا بیا شمشییری یه

باالی سرش قرار دارد ،شته م شود مان.)331/1 :
 -7- 4پایبندی به پیمان /وفادار بودن

در بییاور ایرانیییان ،وفییای بییه عهیید و پیمییان داری میشییه ارزش واالی ی دارد و ا میییک آن بییه
حدی اسیک یه از قیدی االییام یکی از اییزدان ایویش را اییزد نگههیان عهید و پیمیان دانسیتهانید
رک :پییورداود .)131 :1811 ،اگرچییه دیییوان آفریییده ییای ا ریمم ی بییه شییمار م ی آیمیید و قاعییدتا
باید پیمیانشیکن باشیمد ،بیا ایین حیا بیر پاییۀ برای رواییک یای شیها

شیا مامه ،بیه عهید و

پیمان اویش پایبمد ستمد.
فر م دییو پیس از شکسیک ایوردن از سیام ،بیه شییر میادرش سیوگمد می ایورد یه دیگیر
ارییای نکمیید و بییه سییام وفییادار بمانیید انجییوی شیییرازی .)17/1 :1819 ،در برای روایییات آمییده
اسک ه دیو سهید نیز بیه دلییا پیمیان

یه بیا نیا یان رسیت می بمیدد بیا ایرانییان نهیرد نمی مید و

مگام تازش اووس به مازنیدران ،فرسیتادهای بیه سیوی او می فرسیتد تیا متیت ّر پیمیان شیود یه
با ایرانیان بسته اسیک مچمیین دییو سیهید در مگیام نهیرد بیا رسیت  ،بیه محی

آن یه می فهمید

حریهش از نسیا اتیرد و گرشاسیب اسیک ،از او می اوا ید تیا پیمیان نیا یانش را محتیرم شیمارد،
امّا رست س ن آن دیو را نم پتیرد رک :مان.)75-78/8 :
 -8-4وارونهکار بودن

از دیگیر ویژگی ییای بییارز دییوان در روایییات شییها « ،وارونییه یار» بییودن آنییان اسییک رک:
مییوالی  .)351 :1817 ،پیشیییمۀ نسییهک دادن اییین صییهک بییه ا ییریمن و ییارگزارانش بییه متییون
پهلوی می رسید رک :زنید بهمین یسین .)5 :1875 ،مچمیین بیر پاییۀ برای پیژو ش یا ،اتهیان
متییون پهلییوی مگییام نوشییتن واژۀ «ا ییریمن» ،آن را واژگونییه م ی نوشییتمد تییا نشییان د میید ییه از
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دسییک ا ییریمن ییار درسییت سییااته نیسییک و ییارش میشییه بییرعکس عمییا ا ورامزداسییک
دریای .)135 :1877 ،
در شییا مامه بار ییا صییهک «وارونییه» بییرای ا ییریمن و پتیییاره ییایش بییه ییار رفتییه اسییک رک:
رواقیی 3151 :1895 ،؛ یاووسیی و دیگییران .)715 :1817 ،در روایییات شییها

نیییز اییین ویژگیی

دیوان دیده م شیود .ا یوان دییو و در جیای دیگیری دییو سیهید ،یر دو از رسیت می پرسیمد او را
به دریا بیمدازند یا به وه .رست

یه از وارونیه یار بیودن دییوان آگیاه اسیک ،از آنیان می اوا ید تیا

او را به وه بیمدازند؛ امّا ا وان دییو و دییو سیهید بیر اییش نظیر رسیت  ،او را بیه درییا می اندازنید
رک :انجوی شیرازی 11-13/3 :1819 ،و.)95
 -9-4کینخواهی

یییناییوا

و پایهمییدی بییدان ،یک ی از بیینمایییه ییای اصییل داسییتان ییای حماس ی اسییک و

اصیوال حیسّ انتقیام ،بییزر تیرین محیرّک اصیل

میۀ جمی

م آیید رک :صیها .)381 :1853 ،در رواییک یای شیها

ییا و ردار یای پهلوانانییه بیه شییمار

نییز رعاییک ایین اصیا نیه تمهیا در بیین

ایرانیان دیده م شود ،بلکه دیوان نیز از این ویژگ براوردارند.
اورنی

دیییو بییه محی

شییته شییدن مییادرش بییه دسییک رسییت  ،بییه نهییرد او می رود مییان:

 .)157/1دیییو دوسییر یی بییرای یییناییوا
 .)335/1غوّا

فرزنییدانش بییه شییهر حملییهور میی شییود مییان:

دیو نییز بیه رسیت می گویید انتقیام ایون دییوان را از تیو ایوا

 .)331/1برایاس دیو ی در فکیر یین ایوا

گرفیک میان:

از رسیت اسیک زییرا در گتشیته پیدرش را شیته

اسک مان .)351/1 :درایور ذ یر اسیک یه گرچیه دییوان مییا مهریی بیه یینایوا
پیوسته در این یناوا

ا نا ام م مانمد و مگ به دسک رست

دارنید،

شته م شوند.

 -11-4دگردیسی

در روایییات فردوس ی نامییه ،گتشییته از اییین ییه دیییوان از نیییروی سییاحری براییوردار سییتمد،
توانیای یای دیگیری نیییز دارنید« .دگردیسی » عمییدهتیرین توانیای آنیان نسییهک بیه آدمییان اسییک.
برای م ا در برا روایات آمیده اسیک یه دییو ییک چشی اویشیتن را شیکا ابیری درمی آورد
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مان .)97/8 :بر پایۀ روایت دیگر ،ا وان دییو ،دییوی بیود یه مانمید سییمرا بیه پیرواز درمی آمید
و یا در برابر دیده ا پمهان م گردید مان.)13/3 :
 -11-4جایگاه دیوان

آنچمییان ییه برایی پژو شییگران اشییاره داشییتهانیید ،در روایییات حماسیی – اسییاییری ایییران،
دیییوان و اژد ایییان موجییودات دوزیسییک سییتمد و می توانمیید ی در اشییک و ی در میییان آب
زنییدگ

ممیید رک :مشییتاممهییر و آیییدنلو .)117-115 :1811 ،اییین بیینمای یۀ اسییاییری در شییماری

از روایییات شییها /مردم شییا مامه نیییز دیییده میی شییود .بییر پایییۀ یییک روایییک ،اسییهمدیار دیییو
دوسییری را می شیید ییه در آب زنییدگ می مید انجییوی شیییرازی .)311/1 :1819 ،بییا اییینحییا
در بیشتر این روایات ،جایگیاه دییوان در غار یا و مکیان یای تارییک بیوده یه ایین نکتیه ،بازتیاب
اییین بییاور اسییرورهای اسییک ییه از آغییاز آفییریمش ،ا ییریمن و دیییوان بییا نییور و روشییم در تضییاد
بییودهانیید .بییرای م ییا بییر پایییۀ یکیی از روایییات ،در دوران وشییم

پیشییدادی ،دیییوان پییس از

شکسییک اییوردن از او ،در غار ییا اقامییک میی گزیممیید مییان .)1/8 :از اییین گتشییته در اییین
روایات ،بار ا به جایگاه دیو سهید ه در غار م وش و تاریک اسک اشاره م شود.
 -12-4نفوذ عناصر سامی

بما بر نظر برای صیاحبنظیران ،دسیک ی از دورۀ

اممشییان ،فر می

ایرانییان بیا فر می

و تمییدّن سییامیان التقییاط داشییته اسییک رک :سییر ارات  1815 ،ب .)59-51 :برایی پژو شییگران
از جملییه شییا د و شییاپور شییههازی بییر اییین باورنیید ییه دوران آمی تگ ی اسییاییر ایران ی و سییام ،
روزگییار ساسییانیان بییود رک :رسییت نامییه :1817 ،سیییزده) ،امّییا شییماری دیگییر ،دوران اییین
آمیزش یای فر مگی را بیه عصیر پیس از ورود اسییم بیه اییران می رسیانمد رک :ایالق مرلیق،
 1873ال 151 :؛ آیدنلو.)11 :1895 ،
در بسیاری از تیاب یای تیاری

عصیر اسییم  ،سرگتشیک برای شیا ان اسیاییری اییران

را با پیامهران بم اسیراییا برابیر دانسیتهانید .از سیوی دیگیر ،گسیترش روزافیزون عقایید اسییم در
میییان ایرانیییان سییهب شیید ییه برایی اندیشییه ییای اسیییم در روایییات ملّیی نهییوذ یابیید رک:
غهوری و امیم .)818-395 :1898 ،
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این التقیاط و آمییزش اندیشیه یا و باور یای دیمی  ،در شیماری از رواییک یای فردوسی نامیه
نیییز راه یافتییه اسییک .بییرای نمونییه در برایی روایییات شییها  ،رسییت و گشتاسییب را فییردی
مسلمان و یا بهتر بگیویی شیی همیت ب اوانیده سیهس رواییک یردهانید یه رسیت پییش از نهیرد
با دیو سهید و گشتاسب در آغیاز پیکیار بیا غیور دییو ،ییا فرییاد «اهلل ا هیر» سیر می د مید و ییا نیام
مهارک امام علی

ن) را بیر زبیان می رانمید و بیا نیام بیردن از آن حضیرت ،بیر ایین دو دییو غالیب

میی شییوند رک :انجییوی شیییرازی 331/1 :1819 ،و  .)358/8در روایییک دیگییری رسییت از دیییو
سهید م اوا ید بیدو اجیازه د ید تیا نمیاز ب وانید میان .)11/3 :گتشیته از ایین اایتیط عقایید
اسییم در روایییک یای ملّی  ،از حضییور دییوان در بارگییاه سیلیمان نهی

ن) نیییز سی ن بییه میییان

آمده اسک .بیر پاییۀ ییک رواییک ،چهیا تین از دییوان ،چیادر سیلیمان را بیا نییروی ایویش نگیه
م ی داشییتمد مییان )119/3 :ییه شییماری از آنییان پیییش روی سییلیمان ،بییه دسییک رسییت از بییین
م روند مان 119/3 :و .)131
 -13-4اختالط و همسانی برخی روایات

در روایییک ییای فردوسی نامییه ،چمیید داسییتان دربییارۀ دیییوان آمییده ییه برگرفتییه از داسییتان ییای
دیگییر اسییک و سییااتگ بییه نظییر می رسیید .بییرای م ییا در یییک روایییک ،چگییونگ

شییته شیدن

ا وان دیو با برا رواییات مربیوط بیه نهیرد رسیت و اسیهمدیار برابیر اسیک؛ توعیی آن یه رسیت
از پییدر اییویش ،چگییونگ

شییتن ا ییوان دیییو را جویییا می شییود و زا در پاسییو بییدو می گوییید

تیییری از شییااۀ درات ی دریییای بسییازد ،سییهس آن را ز رآلییود و چش ی دیییو را بییا آن ییور میید
مان .)11/3 :بدیه اسک ه این روایک متاثّر از شا مامۀ فردوس اسک.
مچمیین در روایییک ااییر آمییده اسییک یه ا ییوان دییو از رسییت دراواسییک می میید اانییهای
یک در بیرای او بسیازد؛ امّیا رسیت پیس از مشیورت بیا زا  ،اانیهای دودر بیرای دییو فیرا
میید .مگییام
م مد امّا رسیت

می -

ییه ا ییوان بییه مییراه رسییت وارد آن اانییه می شییود ،آن را بییر سییر پهلییوان اییراب
یه بیه ایین نیرنی

پی بیرده بیود از در دیگرایارج می شیود و ایود را نجیات

م د د مان .)15-11/3 :این داسیتان بیا برای رواییات دربیارۀ پاییان یار اسیهمدیار برابیر اسیک
رک :مییان )35-38/3 :بییر پایییۀ روایییک دیگییری ،رسییت بییرای نییابودی دیییو سییهید از سیییمرا
می اوا یید نیییروی گتشییتهاش را بییدو بازگردانیید مییان .)11/3 :اییین روایییک برگرفتییه از روایییک

جستار ای ادب ادبیات و علوم انسان سابق)
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رسیت از اداونید در نهیرد بیا سیهراب اسیک یه بیه اعتقیاد یکی از شیا مامهشماسیان،
هن و اصیا اسک امّا سرودۀ فردوس نیسک رک :االق مرلق 1873 ،ب.)98 :

در یکی دیگییر از روایییات ،پایییان ییار دیییو سییهید بییا روایییک نهییرد رسییت بییا ا ییوان دیییو برابییر
اسک .بر پایۀ ایین رواییک ،دییو سیهید نییز رسیت را بیه آسیمان می بیرد و از او می پرسید او را بیه
دریییا بیمییدازد یییا بییه ییوه انجییوی شیییرازی .)95/3 :1819 ،نهییرد رسییت بییا فییوالدزره نیییز بییا نهییرد
رسییت بییا دیییو سییهید یکسییان اسییک و تمهییا نییام ییر دو دیییو در روایییک ییا تهییاوت دارد مییان:
 .)79/8یک دیگر از این مانمدی ا ،در داسیتان افییون دییو دییده می شیود .بیر پاییۀ ایین رواییک،
افیون دیو بیا دییدن رسیت
رسییت آن سییم

یه در حیا ایوردن غیتا بیود ،سیمگ بیه سیوی او سیرازیر یرد ،امّیا

را بییه مییاری فرسییتاد .اییین روایییک برگرفتییه از داسییتان سییم

سییرازیر ییردن

برادران فریدون به سوی او و یا بهمن به سوی رست اسک ه در شا مامه آمده اسک.
 -14-4دیوکشی

در حییدود بررسیی ییای نگارنییده ،درممظومییه ییای حماسیی ایییران ،بیشییتر پهلوانییان اانییدان
رست  ،دیو ش سیتمد بیهگونیهای یه می تیوان گهیک دیو شی یکی ازاویشیکاری یای عمیدۀ
این اانیدان بیه شیمار می آیید .از مییان پادشیا ان اییران نییز تمهیا تهمیورث اسیک یه بیه رواییک
شا مامه بر دییوان چییره می شیود و ایین در حیال اسیک یه دیگرشیا ان اژد یا ش سیتمد رک:
رسییتگار فسییای . )351-351 :1879 ،امّییا در روایییات فردوسیی نامییه ،بییا شییماری پادشییا ان و
پهلوانییان دیییو ش روبییهرویییی

ییه عهارتمیید از :وشییم  ،تهمییورث ،گرشاسییب ،سییام ،رسییت ،

گشتاسییب ،اسییهمدیار ،شیییرزاد و گییودرز .بییر پایییۀ اییین روایییات ،اغلییب اییین پهلوانییان در نهییرد بییا
دیییوان ،پیییروز امّییا گییا

نیییز میلییوب سییتمد .بییرای م ییا یهییق روایت ی  ،رسییت بییرای م یدّت در

دسک دیوان اسیر م ماند انجوی شیرازی.)311/3 :1819 ،
در بررسیی پهلوانییان دیییو ش روایییات شییها /مردم شییا مامه ،دو نکتییه حییایز ا مّیییک
اسییک :ن سییک آن ییه فرامییرز فرزنیید رسییت ییه بییر پایییۀ سییه ممظومیۀ فرامرزنامییه ،شییهرن نامییه و
برزونامییۀ جدییید ،یکیی از پهلوانییان نامییدار دیییو ش بییه شییمار میی آییید ،در روایییک ییای
شییها /مردم شییا مامه ،میلییوب دیییوان مازنییدران میی گییردد رک :مییان .)71/8 :بییه احتمییا
بسیار ،ایین رواییک متیاثّر از ممظومیۀ برزونامیۀ جدیید اسیک یه در آنجیا نییز فرامیرز بیرای ر یای

سا چها و شت

بررس صهات و اویشکاری ای دیوان...
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11

دییو گرفتیار می شیود رک :عریای ،

[ب تا ب :بر 35ب – 35ال ) .نکتیۀ دوم آن یه بیر پاییۀ برای پیژو ش یا ،بیه نظیر می رسید
در سییمّک مییدواروپای  ،پهلوانییان اژدر ییش فرجییام نیکیی نداشییتهانیید رک :غهییوری:1891 ،
 .)115-151این فرعیه برای بیشتر پهلوانان دیو ش نیز قابا ت می اسک.
 -15-4چند ویژگی دیگر

بر پایۀ روایات شها /مردم شیا مامه ،دییوان نییز مانمید انسیان یا بمیده و غییم و ییا ناییب و
فرسییتاده دارنیید .در یک ی از روایییات ،دیییو سییهید غیم ی بییه نییام قرییران دارد انجییوی شیییرازی،
 .)55/1 :1819مچمییین ارژنیی

دیییو را نایییب دیییو سییهید دانسییتهانیید مییان .)78/8 :از اییین

گتشته دیوان مانمد آدمیان ،لشیکر و سیهاه دارنید امّیا اغلیب ابیزار یای جمگی آنیان سیاده و ابتیدای
اسییک .م مییوال دیییوان دار شمشییاد را در نهییرد ایشییان بییه ییار میی گیرنیید و یییا بییا اسییتهاده از
ت تهسم

بزرگ

ه در نزدیک ایود می بیممید ،بیه حریی

ایویش حملیهور می شیوند میان:

11/3؛ .)79/8
در برا روایات ،گیا
متاثّر از فر م

نکیات دربیارۀ میمش و عیادت دییوان می آیید یه بیه نظیر می رسید

محلّ راوییان آن اسیک .بیرای نمونیه رواییک شیده اسیک یر دییوی یه بیه شییر

مادرش سیوگمد ب یورد ،دیگیر اریا و پیمیانشیکم نمی مید میان .)17/1 :بایید ییادآور شیوی
ه رس سیوگمد ایوردن بیه شییر میادر ،مچمیان مییان مردمیان نیواح

هگیلوییه و بویراحمید و

نواح مجیاور آن رواج دارد .در رواییک دیگیری نییز آمیده اسیک دییوان مگیام

یه آفتیاب گیرم

می شییود بی حییا می شییوند مییان .)331/1 :اییین اندیشییه ممکیین اسییک بازتییاب عقاییید مردمییان
بوم آن ممایق باشد.
یک دیگر از عقاید میردم عامیه در ارتهیاط بیا دییوان ،پلیید دانسیتن جگیر دییو سیهید اسیک .در
دو روایک شها

آمیده اسیک یه چیون رسیت بیرای درمیان نابیمیای چشی

یاووس ،جگیر دییو

سییهید را بییه دنییدان گرفییک /لمییس ییرد ،د ان/دسییتانش آلییوده و مییت هّن شیید و بییه ناچییار تییرنی
بویییای را بییرای رف ی بییوی بیید آن بییر دسییک گرفییک رک :مییان 311/1 :و  .)111/3هییا را بییه
دلیا آن ه در شا مامه ،به تیرنی بوییای رسیت  15اشیاره می شیود امّیا دلییا بیه یارگرفتن آن نیامیده
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اسک ،برای راوییان و داسیتانپیردازان ،رواییک بیاال را از ایود سیااتهانید تیا سیهب بیه یارگیری
آن را نشان د مد.
 -5نتیجه

از آنچه آمد می تیوان بیه ایین نتیجیه رسیید یه برای ویژگی یا و اویشیکاری یای دییوان
مانمیید «زشییک و بییدچهره بییودن»« ،متجییاوز و شییرور بییودن»« ،واژگونییه ییاری»« ،دگردیسیی » و
«ربییودن داتییران» ییه در اسییاییر ایییران دیییده م ی شییود ،در چهییره و سییت دیییوان روایییک ییای
شها /مردم شا مامه نیز وجیود دارد امّیا بیه دلییا آن یه ایین داسیتان یا از گتشیته تیا بیه امیروز
سیییمه بییه سیییمه نقییا شییده و در میییان تییودۀ مییردم رواج داشییته ،شییماری از عماصییر داسییتان ییای
عامیانییه یی در آن راه یافتییه اسییک؛ مانمیید «چمیید سییر و دسییک داشییتن»« ،سییوگمد اییوردن و
وفاداری به سوگمد» و «ادمک گزاری به انسان ا».
بییا گتشییک زمییان و بییا گسییترش داسییتان ییای پهلییوان در میییان تییودۀ مییردم ،شییکا ن سییتین
برای اسییروره ییا فرامییوش شیید و داسییتان ییای پدییید آمیید ییه اغلییب تقلیییدی از روایییات هیین
بود؛ با این تهاوت ه اگر در ایین داسیتان یا ،قهرمیان/عیدّ قهرمیان تییییر نیام و ییا چهیره داده بیود،
فرجام او مچمیان بیا پاییان زنیدگ قهرمان/عیدّ قهرمیان اسیاییر هین برابیر بیود .از ایین گتشیته،
در سییااتار اییین داسییتان ییا شییماری عماصییر اسیییم وارد شیید ییه تأثیرپتیرفتییه از باور ییای مییردم
سرزمیم بود ه این داستان ا در آنجا شکا گرفته بود.
یادداشتها
 -1برا ی پژو شییگران اییین واژه را برگرفتییه از ریشییۀ «دوتییا /دیوتییا» از اوالد زن ی بییه نییام دیت ی

)Diti

به م م «روشن و دراشان» م دانمد رک :ج هری.)155 :1871 ،
 -3برا پژو شیگران عقییده دارنید یه دییوان در اصیا بومییان باسیتان ایین سیرزمین بودنید یه پییش
از آمدن قوم آریا به جلگۀ اییران ،در ایین پهمیه اقامیک داشیتمد و بیا آمیدن ایشیان ،بیر سیر تصیرّش مکیان بیه
نییزان بییا یییکدیگییر پردااتمیید .دیییوان در دییین و آداب ،م ییال

قییوم آریییا امّییا از نظییر فرییرت ،مسییان بییا

گییو ر انسییان بودنیید رک :ریمییان .)118 :1875 ،شییمار دیگییری نوشییتهانیید« :امییروزه تردیییدی نیسییک ییه
دیوان داستان ای رزم ایران ،آدمییان بودنید غیو پیکیر و زورممید و از آنجیا یه بیه آییین دیگیری اعتقیاد

سا چها و شت

بررس صهات و اویشکاری ای دیوان...
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م ورزیدند ،پدران میا بیه ته ییک از اوسیتا ،آنیان را دییو نیام نهادنید» یهایهیای  .)15 :1818 ،یکی دیگیر از
پژو شییگران م تقیید اسییک اگرچییه فردوسی دیییوان را مردمییان بیید و ناسییهاس بییه یییزدان می شماسییاند ،امّییا
چمییین بییه نظییر م ی رسیید ییه ایمییان جییانوران ماب ییدالرّهی

از دسییتۀ جمّیییان باشییمد؛ زیییرا توانییای ییای

شگهک انگیز آنیان از جملیه درآمیدن بیه یایک جیانور ،سیم

و ابیر و ناپدیید شیدن ناگهیان و  ...از دسیک

توانای ای ماب ید الرّهی ی اسیک رچمید برای از آنیان مانمید فوالدونید بیشیتر بیه آدمییان شیها ک دارنید
رک :سرام .)157 :1811 ،
 -8بییرای یییاد رد شییماری از دیییوان در ممظومییه ییای حماسیی  ،رک :اسییدی توسیی 318-311 :1851 ،؛
ایرانشیییان بییین ابییی ال ییییر551-511 :1875 ،؛ شیییهریارنامه177-111 ،117-111 :1877 ،؛ فرامرزنامیییه،
71-78 :1813؛ میییاد 83-31 :1815 ،؛  881-887 ،335؛ بهیییر بییییان ،358 :1891 ،سیییامنامیییه،19 :1893 :
.315
 -1بییرای یییاد رد شییماری از دیییوان در داسییتان ییای عامیانییه ،رک :یرسوسیی 119 :1871 ،؛ یرسوسیی ،

 381-381 :1815و 311؛ قصّیییۀ امیرالمیییوممین حمیییزه 311 ،379-311 :1813 ،و 117؛ قصّیییۀ حسیییین
ییرد شهسییتری315 :1811 ،؛ شیییرویۀ نامییدار885-311 :1811 ،؛ اسییکمدرنامه317 :1817 ،؛ مموچهراییان
حکیییییی  187-181 ،181 :1811 ،و 313؛ میییییو 317 ،15 ،11 ،33 :1811 ،و 859؛ بییمییی ی 115 :1811 ،
و 138؛ مییییو ،1811 ،ج 115 :3و 113؛ حییییات نامییییه 111-111 :1811 ،و 885؛ مهتییییدی859 :1819 ،؛
انجیییوی شییییرازی 159 :1811 ،و 185؛ یییوپهمر73-71 :1811 ،؛ الیییو سیییاتن 888 :1811 ،و 817؛ آذر
افشیییار 115 ،151 :1815 ،و 839؛ جیییام الحکاییییات 95 :1895 ،و 153؛ قصّیییۀ نیییوشآفیییرین گو رتیییاج،
 13 :1893و .)115
 -5بر پایۀ اوسیتا یسیمای  ،9یات  ،)1آژی د یاک ییا عیحّاک دییوی اسیک یه ا یریمن او را بیرای تهیاه
ییردن جهییان اشییه آفریییدهاسییک رک :دوسییت واه .)181 :1811 ،در متییون اوسییتای و پهلییوی و مچمییین
در شییا مامۀ فردوسیی  ،ش صیییک دژمییمش و تهییاه ییار آژید ییاک ییامی آشییکار اسییک و شییماری از
پژو شییگران بییه سیییمای ا ریممیی او اشییاره داشییتهانیید رک :آموزگییار111-157 :1891 ،؛ ییزّازی:1871 ،
 915-913؛ آییییدنلو .)81-15 :1811 ،اگرچیییه در شیییا مامه ،عییحّاک پادشیییاه و در واقیی نیییوع انسیییان
دانسته شده ،مچمان دیوسرشت اود را حه نموده اسک.
 -1در شییا مامه و بسیییاری از روایییات حماس ی  ،افراسیییاب شییاه تییوران اوانییده شییده اسییک و در واق ی
یک انسیان بیه شیمار می آیید؛ امّیا یکی از پژو شیگران در بررسی سییمای اسیاییری او بیهدرسیت نشیان
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داده ییه افراسیییاب دیوسرشییک بییوده اسییک رک :آیییدنلو31-7 :1813 ،؛ مییو 1811 ،الیی  .)171 :شییایان
ذ ر اسک ه بازماندۀ باور به دیوسرشت افراسیاب ،در روایک ای شها

شا مامه نیز دیده م شود.

 -7رست ُلهدسیک پتییارهای اسیک یه در رواییک ن سیک ممظومیۀ برزونامیۀ جدیید ههیور می مید .بیر
پایۀ این روایات ،رسیت ییکدسیک یه بیه ُلیهدسیک ییا شیمکوس نییز اشیتهار داشیک ،ن سیک بیا رسیت
ییر دوسیت ری یک؛ ا ّمییا بیا گتشیک زمیان ،یکی از دشیممان جیانسی ک و ییو انگییز ایرانییان گردییید
رک :عرای [ ،ب تا ال  :بر  91ب 318 -ال ).
 -1بمییا بییر روایییک شییا مامه ،سییام بییا دیییدن سییهیدی مییوی فرزنیید اییویش ،او را بچّییۀ ا ییریمن و دیییو
میی دانیید رک :فردوسیی  .)111/1 :1811 ،اسییهمدیار نیییز بییرای ت ییرّم بییه رسییت  ،زا را دیییوزاده و
جییادوپرسییک می اوانیید مییان 811/5 :و  .)151از آنجییا ییه در اسییاییر ایییران ،ا ییریمن پیییری و مییر را
به انسان م د ید ،می تیوان احتمیا داد یه بیر پاییۀ ایین اعتقیاد ،میوی سیهید زا را دلیلی بیر دیوسرشیک
بودن او دانستهاند .بازتیاب ایین اندیشیه در رواییک یای شیها

نییز دییده می شیود و در یکی از رواییات،

زا را از نسا دیوان اواندهاند رک :انجوی شیرازی.)19/1 :1819 ،
 -9بییرای دیییدن شییماری از نهرد ییای پهلوانییان بییا دیییوان و ر ییای داتییران گرفتییار در چمیی

آن ییا

بمگریییید بیییه :فرامرزنامیییۀ بیییزر 113-159 :1891 ،؛ بییمییی  115 :1811 ،و 151؛ میییو 138 :1811 ،و
139؛ مموچهراان حکی  187 :1811 ،و 317؛ محجوب 119 :1817 ،و 511؛ الن .)391 :1895 ،
 -15برای آگا

بیشتر دربارۀ ترنی بویای رست  ،رک :آیدنلو 1811 ،ب.)11-51 :
کتابنامه

آذر افشار ،احمد .)1815 .افسانه ای آذربایجان .چاپ هت  .تهران :ابجد.
آموزگییار ،ژالییه« .)1891 .عییحاک» .دانشییمامۀ زبییان و ادب فارسیی  .جلیید  .1تهییران :فر مگسییتان زبییان و
ادب فارس .
آیییدنلو ،سیجّاد « .)1813 .نشییانه ییای سرشییک اسییاییری افراسیییاب در شییا مامه» .پییژو ش ییای ادب ی  .ش
 .3صن .81-7
آیدنلو ،سجّاد« .)1818 .بررس فرامرزنامه» .نامۀ پارس  .س  .9ش  .3صن .191-175
آیییدنلو ،س یجّاد 1811 .ال ی )« .افراسیییاب» .دانشییمامۀ زبییان و ادبیییات فارس ی  .جلیید  .1تهییران :فر مگسییتان
زبان و ادب فارس .
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آیییدنلو ،س یجّاد1811 .ب)« .تییرنی بویییا و بییه زرّییین» .رشیید آمییوزش زبییان و ادب فارس ی  .ش  .78صیین
.11-51
آیییدنلو ،سییجّاد« .)1817 .پیشیییمۀ مکتییوب و چمدصدسییالۀ برایی روایییات مردمیی  /شییها

فر م

شییا مامه».

مردم .س  .7ش  31و  .35صن 18-71

آیییدنلو ،س یجّاد« .)1811 .نکتییه ییای از روایییات پایییان ییار ع یحّاک» .ییاوشنامییه .س .15ش  .11صیین
.11-9
آیدنلو ،سجّاد .)1895 .دفتر اسروان .برگزیدۀ شا مامۀ فردوس  .تهران :س ن.
اسدی توس  ،ابونصر .)1851 .گرشاسبنامه .به وشش حهیب ییمای  .تهران[ :ب نا .
اسکمدرنامه؛ روایک فارس از الیستمس دروغین .)1817 .به وشش ایرج افشار .تهران :چشمه.
ا هییری مهییاار ،آرش« .)1811 .اسییرورۀ دیییوان ن سییتین در شییا مامه» .مرال ییات ایرانیی  .س  .1ش .13
صن .88-31
ا هییری مهییاار ،آرش« .)1817 .دیییوان در متییون اوسییتای و فارس ی باسییتان» .مرال ییات ایران ی  .س  .7ش
 .11صن .18-51
ا هییری مهییاار ،آرش« .)1811 .دیییوان در متییون پهلییوی» .مرال ییات ایرانیی  .س .1ش  .15صیین -11
.51
ا هییری مهییاار ،آرش « .)1819 .سییت شماس ی دیییوان در حماسییه ییای ملّ ی بییر پایییۀ شییا مامۀ فردوس ی ».
اوشنامه .س  .11ش  .31صن .17-11
الو ساتن . ،پ .)1811 .قصّه ای مشدی گلین اان  .تهران :مر ز.
انجوی شیرازی ،سیّد ابوالقاس  .)1819 .فردوس نامه .چاپ سوم 8 .جلد .تهران :علم .
انجوی شیرازی ،سیّد ابوالقاس  .)1811 .گا به صموبر چه رد؟ .تهران :امیر هیر.
اوشیدری ،جهانگیر .)1811 .دانشنامۀ مزدیسما .چاپ چهارم .تهران :مر ز.
ایرانشان بن اب ال یر .)1875 .بهمننامه .تصحی رحی عهیه  .تهران :علم و فر مگ .
بهر بیان .)1891 .هک ممظومۀ حماس  .تصحی رعا غهوری .تهران :میراث مکتوب.
برزگر االق  ،محمّدرعا« .)1879 .دیو در شا مامه» .فمون ادب  .ش  .18صن .155-71
بییم  ،محمّد .)1811 .داراب نامه .تصحی ذبی اهلل صها .تهران :علم و فر مگ .
بییم  ،محمّد .)1811 .فیروزشاه نامه .به وشش ایرج افشار و مهران افشاری .تهران :چشمه.
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پورآالشت  ،حسن؛ قلی زادهپیور ،حسیین« .)1815 .بررسی مههیوم دییو از اوسیتا تیا شیا مامه» .نشیریۀ زبیان
و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و علوم انسان سممان .ش  .11صن .81-15
پییورداود ،ابییرا ی « .)1811 .مهییر» .آنا یتییا .بییه وشییش مرتضیی گرجیی  .تهییران :دنیییای تییاب.
جام الحکایات .)1895 .به وشش پگاه ادیش و محمد ج هری .تهران :مازیار.
ج هیری ،یییونس« .)1871 .واژۀ ناشییمااتۀ دیییو در شیا مامۀ فردوسی » .نمیییرم از اییین پیس ییه میین زنییدهام.
تهران :دانشگاه تهران.
حات نامه .)1811 .روایک او  :هک سیر حات  .به وشش حسین اسماعیل  .تهران :م ین.
االق مرلق ،جی  1873 .ال )« .م رف قر ات الحاق شا مامه» .گا رنی ای هن .تهران :مر ز.
االق مرلق ،جی  1873 .ب)« .یک داستان اسک پر آب چش » .گا رنی ای هن .تهران :مر ز.
اواجوی رمان  .)1811 .سامنامه .تصحی میترا مهرآبادی .تهران :دنیای تاب.
دریییای  ،تییورج« .)1877 .ا ییریمن و دیییوان در متییون پهلییوی» .ایییرانشماسیی  .س  .15ش  .1صیین
.131-131
دوست واه ،جلیا .)1811 .اوستا؛ هنترین سرود ای ایرانیان .چاپ نه  .تهران :مروارید.
رستگار فسای  ،ممصور .)1879 .اژد ا در اساییر ایران .تهران :توس.
رسییتگار فسییای  ،ممصییور« .)1817 .تحلیییا رمونتیییک داسییتان ییای دیییوان در اسییاییر و متییون حماس ی

ایران» .آفتاب

در میان سایهای .به وشش علیرعا مظهّری و سجاد آیدنلو .تهران :قرره.

رسییتگار فسییای  ،ممصییور .)1811 .پیکرگردان ی در اسییاییر .تهییران :پژو شییگاه علییوم انسییان و مرال ییات
فر مگ .
رست نامه .)1817 .به وشش سجاد آیدنلو .تهران :میراث مکتوب.

رواق  ،عل  .)1895 .فر م

شا مامه .تهران :فر مگستان مر.

زنیید بهمیین یسیین .)1875 .گییزارش محمّییدتق راشیید محصّییا .تهییران :مسسسییۀ مرال ییات و تحقیقییات
فر مگ .
سامنامه .)1893 .تصحی وحید رویان  ،تهران :میراث مکتوب.

سرام  ،قدم ل  .)1811 .از رن

گا تا رنی اار .چاپ سوم .تهران :علم و فر مگ .

سییر ارات  ،بهمیین 1815 .الیی )« .بمیییان اسییاییری حماسییۀ ملّیی ایییران» .سییایه ییای شکارشییده .تهییران:
یهوری.
سر ارات  ،بهمن 1815 .ب)« .مروارید پیش اوک افشاندن» .سایه ای شکارشده .تهران :یهوری.
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شهریارنامه .)1877 .به وشش غیمحسین بیگدل  .تهران :پیک فر م .
شیرویۀ نامدار .)1811 .ویرایش علیرعا سی الدیم  .تهران :ققموس.
صها ،ذبی اهلل .)1853 .حماسهسرای در ایران .چاپ دوم .تهران :امیر هیر.
یاووس  ،محمود و دیگران .)1817 .تر یب در شا مامۀ فردوس  .شیراز :نوید.
یهایهییای  ،احمیید« .)1818 .دیییو و جییو ر اسییاییری آن» .نشییریۀ دانشییکدۀ ادبیییات تهریییز .ش  .11صیین
.15-89
یرسوس  ،ابویا ر محمّد .)1871 .دارابنامه .به وشش ذبی اهلل صها .تهران :علم و فر مگ .
یرسوس  ،ابویا ر محمّد .)1815 .ابومسل نامه .به وشش حسین اسماعیل  .تهران :م ین-قرره.
عرای [ .ب تا ال ) .برزونامۀ جدید .دسکنویس تاب انۀ پاریس به شمارۀ .1119
عرای [ .ب تا ب) .برزونامۀ جدید .نس ۀ تاب انۀ مجلس شورای اسیم  .به شمارۀ .13155
غهییوری ،رعییا« .)1891 .نهییرد قهرمییان بییا اژد ییا در روایییک ییای حماس ی ایییران» .ادب پژو ی  .ش .81
صن .131-99
غهییوری ،رعییا؛ امیمیی  ،محمدرعییا« .)1898 .بررسیی عماصییر دیمیی و اندیشییه ییای عرفییان در حماسییۀ
جهانگیرنامه» .اوشنامه .ش  .31صن .811-398
فرامرزنامه .)1813 .تصحی مجید سرمدی .تهران :انجمن آثار و مهاار فر مگ .
فرامرزنامۀ بزر  .)1891 .به وشش ماریولین فان زوتهن و ابوالهضا اریه  .تهران :س ن.
فردوسیی  ،ابوالقاسیی  .)1811 .شییا مامه .تصییحی جییی اییالق مرلییق .تهییران :مر ییز دایییرۀ الم ییارش
بزر اسیم .

فرهوش  ،بهرام .)1811 .فر م

زبان پهلوی .تهران :دانشگاه تهران.

قصّۀ امیرالموممین حمزه .)1813 .تصحی ج هر ش ار .تهران :تاب فرزان.
قصّۀ حسین رد شهستری .)1811 .به وشش ایرج افشار و مهران افشاری .تهران :چشمه.
قصّۀ نوشآفرین گو رتاج .)1893 .به وشش اولریش مارزول  .تهران :بهنگار.
ریسییتنسیین ،آرتییور .)3585 .آفییریمش زیانکییار در روایییات ایرانیی  .ترجمییۀ احمیید یهایهییای  .تهریییز:
دانشگاه تهریز.
ریمان ،حسین .)1875 .پژو ش در شا مامه .تهران :سازمان اسماد ملّ ایران.

یزّازی ،میییرجی الییدین«.)1871 .نمادشماس ی اسییرورهای در اسییرورۀ عییحاک» .نمیییرم از اییین پییس ییه
من زندهام .تهران :دانشگاه تهران.
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گلی  ،احمیید« .)1811 .دیییوان در شییا مامه» .مجلیۀ زبییان و ادبیییات فارسی  .دانشییگاه سیسییتان و بلوچسییتان.
س .5صن .173-158
الن  ،اندرو .)1895 .قصّه ای پریان .تاب قرمز .تهران :یرممد.
مییاد  ،قاس ی  .)1815 .جهانگیرنامییه .بییه وشییش عیییايالدین سییجادی .تهییران :مسسسییۀ مرال ییات اسیییم
دانشگاه تهران-دانشگاه مکگیا.
محجییوب ،محمّییدج هر )1817 .ادبیییات عامیانییۀ ایییران .چییاپ چهییارم .بییه وشییش حسیین ذوالهقییاری.
تهران :چشمه.
مشتاممهیر ،رحمیان؛ آییدنلو ،سیجّاد « .)1811 .یه آن اژد یا زشیک پتییاره بیود» .گیو ر گوییا .س  .1ش .3
صن.111-118
مموچهراان حکی  .)1811 .اسکمدرنامه .به وشش علیرعا ذ اوت قراگزلو .تهران :میراث مکتوب.
مموچهراان حکی  .)1811 .اسکمدرنامه .به وشش علیرعا ذ اوت قراگزلو .تهران :س ن.
مهتدی ،فضااهلل .)1819 .افسانه ای هن ایران  .تهران :یرممد.
مظهّریییان ،فرزانییه«.)1891 .اسییروره و قصییه ییای عامیانییه» .فصییلمامۀ ادبیییات عرفییان و اسییرورهشییماات .
دانشگاه آزاد تهران واحد جموب .ش  .31صن .317-318
مییوالی  ،چمگیییز«.)1817 .دیییو» .دانییشنامییه زبییان و ادب فارسی  .جلیید  .8تهییران :فر مگسییتان زبییان و ادب
فارس  .وپهمر ،ایمگه .)1811 .افسانه ای ایران زمین .تهران :ثالث.
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