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 نامهفردوسیهای دیوان در مجموعه روایات بررسی صفات و خویشکاری
 1دکتر رضا غفوری 

 

 چکیده

به  ا پیش سییا اسییک  ه  شییا مامه از/مردم  روایات شییها  از  ایمجموعه نامهفردوسیی 

 دربردارندۀ ه. این مجموعگردآوری شد در سه مجلّد شیرازی د ابوالقاسی  انجوی ک سییّ  مّ

مردم  ایران اسییک  ه در میان تودۀ پهلوان و دیگر متون  شییا مامهقهرمانان دربارۀ   روایات

پایۀ متون ممظوم  بر اغلب نامهفردوسیی  ای سییااتار داسییتاناگرچه  رواج داشییته اسییک.

 گا  و مردم نیز در آن نهوذ  رده   ای عامیانۀشماری باور ا و دیدگاه ،حماس  ایران اسک

 و  ستۀ ااسییتگاهچمان دگرگون گشیته اسیک  ه تشی ین آن از    یک روایک، آن سیااتار 

ه  متر مورد توجّ  مون تا مجموعۀ ارزشیییممد اصیییل  آن دشیییوار اسیییک. متاسیییّهانه این

و دربارۀ سااتار روایات و نیز  ستۀ اصل  آن تحقیق مستقل  انجام  گرفته پژو شگران قرار

فولکلورشماس ،  مانمد ممظر ای از  این  تاب، روایات بسیاری از  ه حا  آن ؛نشیده اسیک  

یک  از  شییماسیی  و برا  علوم مرته  به آن حایز ا میک اسییک.شییماسیی ، جام هاسییروره

 . در ایندیوان اسکو چشمگیر حضیور پررن   پربسیامد این  تاب،    ای اسیاییری مایهبن

 ریک و  شییوندممحصییر به فردی ها ر م  ای مجموعه، اغلب  ریک از دیوان با ویژگ 

را  ای این دیوان صهات و اویشکاریدر این مقاله    ستمد.  ای مهمّدارای اویشیکاری 

  می . بررس  م 

  .اسروره ،مامهشا  ،نامهفردوس  ،دیو :هاکلیدواژه

 مقدّمه -1

را از متیون   انپیای آنی   تیوان ردّ ا ریممی  در اسیاییر اییران اسیک و می       نمود یای یک  از « دیو»

. واژۀ دییو در فارسی     یرد دنهیا    متیااّر  یای عامیانیۀ   سانسکریک و اوسیتای  گرفیک و تیا داسیتان    

آمیییده  یییه م یییاد  آن در    (daēva  اوسیییتا( و در daiva(، در فارسییی  باسیییتان   dēwمیانیییه  

   .(358: 1811 موالی ،  1به  ار رفته اسک« ادا»( به م م  devá  سانسکریک به صورت
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م میی  بییه دیییوان در اصییا شییماری از اییدایان آریییای  پیییش از زردشییک بودنیید  ییه ب یید ا    

 ممییده گرفتییه شییدند؛ امّییا نییزد دیگییر اقییوام  مییدواروپای ، واژۀ دیییو     پروردگییاران بایییا و گمییراه 

 یونییان  و« zeus»التیمیی ،  «dues» مچمییان م مییای اصییل  اییود را حهیی   ییرده اسییک و  لمییات   

«dieu »  دیییو فارسیی  و پهلییوی و  ۀ لمییفرانسییوی،  مییه بییا «daēva»  انییدریشییه یی  اوسییتای 

 مییوز در میییان مییتا ب  مییدی، لهیی  سانسییکریک د وا   ،از اییین گتشییته .(155: 1811 وشیی ، فییره

 .(371: 1811 اوشیدری،  رواج دارد« پروردگار و ادا»به م م  

 فردوسی شاهنامۀدر  اندیوچهرۀ  -2

 ییای  ییای   اممشیییان و بسیییاری از نوشییتهشییتهنوبرایی  سییم ، اوسییتااز دیییوان نییه تمهییا در 

بلکییه در شییماری   ،(51-11: 1811و  18-51: 1817مهییاار،  ا هییری : رک شییودپهلییوی یییاد میی  

بییا اییین  ؛شییوددیییده میی  مچمییان حضییور آنییان  ییای عامیانییه نیییز  ییای ملّیی  و داسییتاناز حماسییه

 یای  امّیا در حماسیه   ش صییت  غیرعیمی  دارنید    رسی  میانیه  و متیون فا  اوسیتا تهاوت  یه دییوان در   

رک: رسییتگار  انیید  ییای هیا ری متهییاوت  یمیی  بیا ویژگیی  ، موجییودات  زمشیا مامه ویییژه در ملّی  بییه 

   .(87: 1815زاده، قل  پورآالشت  وو  387-311: 1817فسای ، 

دارنیید  ایگونییه ییا  سییت  انسییانآن 3.رسییددیییوان بییه ا ییریمن میی  ژاد نیی ،شییا مامه بییر پایییۀ

 انید. شیده  توصیی  رنی   سییاه  و غالهیا    سیتمد دو دسیک  دارای دوپیا و   و پیکیر موجودات  بیزر  و 

تیین پییر از مییوی چییون گوسییهمد، سییر چییون پیییا یییا شیییر،    مانمیید ییای حیییوان  برایی  ویژگیی 

 یا برگرفتیه از   ایین ویژگی    ، یا برای  پیژو ش   بیر پاییۀ  دارنید.   ای گراز و مو یای دراز نییز   دندان

پیکییر  ییای غیو  دییوان میمییوی و انسیان   ۀپیکیر ا یریمن، عماصییر جیادوی ، تصییوّرات انسیان دربییار    

   .( 11: 1819مهاار،  ا هری رک:  اسک

سیاالر و سیهاه   روا، سیهه دییوان نظیام حکیومت ، فرمیان     ییابی   یه  درمی   شیا مامه  یای  گزارش از

انید. از ایین گتشیته، بیاالترین نکتیه در جام یۀ دییوان،         یا نیروممیدتر بیوده   جمگ  داشیته و از انسیان  

بییه   نتقییا  فر میی  آنییانسییهب ا رث بییر دیییوان اسییک. چیرگیی  نظییام  تهمییو نظییام فر مگیی  آن

 ۀتییرین ویژگیی  فر مگیی  دیییوان  ییه نمییودار تهکّییر و بازتییاب اندیشیی شییود. برجسییته ییا میی انسییان
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گونییه دبیییری اسییک. اییین نظییام نوشییتاری بیییانگر سییر   داشییتن نظییام نوشییتاری  هییک ، اسییکآن

 .(37و  31: 1811، ا هری مهاار  سکا  اواالی آن ۀفکری گسترده و اندیش

د مید امّیا پیس از چمیدین شکسیک، بیه       چهیره نمی    دیوان تا دوران  یاووس تییییر   ،شا مامهدر 

 چییون صییهات  شییا مامهدر  .(319: 1811فسییای ،   رسییتگار شییوندپیکرگردانیی  نیازممیید میی   

 .(91-95: 1879اییالق ،   برزگییر شییودمیی  اسییت  بییه دیییوان داده  شییرم ،  ییژی واییردی، بیی بیی 

ایی  و نوشییتن،  آمییوزشگییزاری، از: پییییام اسییک ییای آنییان عهییارت  تییرین اویشییکاریعمییده

رامشییگری، روان سییااتن گردونییه در آسییمان، سییاحری و جییادوگری، سییها یگری و لشییکری،      

 .(118-157: 1811گل ،   رک:  اری و گمرا  ، م ماری و بمّای فریب

 پیرامییون، شییا مامهبییه اسییت مای  ،در ادبیییات  یسیییک فارسیی »  ییه م تقیید اسییک سیین ریسییتن

نیدرت در ادبییات  یسییک فارسی  بیه  یار رفتیه،        ه  ی  بیه  چی  متیر سی ن رفتیه و آن    پیری و  دیو

 اسییاییر یا از تیاریو و    یای   یه موعیون آن   داشیته و ایین امیر در میورد حماسییه     نصیورت نمیادی  

ایین   امیا  ،(151: 3585/1855سین،    ریسیتن  « مید نییز صیدم می    اسیک  ایران باسیتان گرفتیه شیده    

ایواه آنیان  یه ریشیه در رواییات       ،پهلیوان   یای  ممظومیه بسییاری  در نیدارد و   چمیدان   نظر اعتهیار 

 8شیوی . رو می  بیا شیماری از دییوان روبیه     ، سیتمد  هن دارند و اواه آنیان  یه متیااّر و سیااتگ      

 ییای عامیانییه نیییز حضییوری ف ییا   ییای حماسیی ، دیییوان در بسیییاری از داسییتانگتشییته از ممظومییه

-317: 1891مظهّریییان،  :ک ر انییدپردااتییه اییین موعییونه بررسیی  برایی  پژو شییگران بیی و 1دارنیید

331). 

سیییاه،   ییایگییراز، لییب  ییایدنییدان ؛انییدرنیی اغلییب سیییاه و تیییرهدیییوان  ،در متییون پهلییوان 

 عمییدۀ ییای از ویژگیی «  ییاریوارونییه» ییای تیییز و پیکییری عظییی  دارنیید. چشییمان  هییود و چمگییا 

پیکییر بییا موجییودات  بلمییدقامک و غییو  دیییوان بییه شییکا، فارسیی  ۀدر ادبیییات عامیانیی اسییک.آنییان 

  گیا   و انید وییزان و تین پشیمالو توصیی  شیده      یای سیتهر و آ  مو ای مج ّید، بیمی   لهیک، لیب    

 .(351: 1817  رک: موالی ، شودیک جهک با  و دو شاخ نیز بر این تر یب افزوده م 
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 نامهفردوسیهای در روایت اندیوحضور  -3

شیییرازی  ییه در آن برایی    اثییر سیییّد ابوالقاسیی  انجییوی اسییک   تییاب عمییوان  نامییهفردوسیی 

ای مجموعییه ،اییین  تییابسییه مجلّیید شییده اسییک.  گییردآوری شییا مامهروایییات شییها  /مردم  

و شیماری از   شیا مامه بیر اثیر آشیمای  بیا       یا و تصیورات   یه میردم عامّیه     روایات، اندیشیه اسک از 

 یای  داسیتان  ایین بازتیاب ییا القیای     انید. مه نقیا  یرده  سیمه بیه سیی    ای دور، از گتشتهمتون پهلوان 

دریافییک و  ۀ ییه نحییوبییدین سییهب حییایز ا مّیییک اسییک ویییژه هبیی ،مییردم ۀمیییان تییوددر  شییا مامه

شماسیی ، اسییروره مانمیید ییای  دانییش نظییرد یید و از ی دییید آنییان را نشییان میی     ییازاویییه

برایی   دارد. ی ا مییک بسییزا   یای وابسییته بییه آن، برایی  دانییش شماسی  و فولکلورشماسی ، جام ییه 

 :دنویسییمیی بییاره در اییینشماسییان شییا مامهیکیی  از دارنیید.  قییدمک و دیریمگیی  ات،از اییین رواییی

 ییا بییرای ناصیییا و م تهییر اسییک و باییید از آ ،شییا مامه ییای مردمیی  و نقّییال  شییماری از گییزارش»

و  شیا مامه  یا و الگو یای داسیتان      یا، مضیامین، آییین   ماییه تر و گاه توعی  برای  بین  تحلیا دقیق

 یای مکتیوب   ]امّیا  ییافتن و نشیان دادن پشیتوانه    ...  اسیاییری اییران بهیره گرفیک     -اسی  سمّک حم

 ییای شییها   و نقّییال ،  رگییز بییه م مییای نهیی  ارزش و  چمیید صیید سییاله بییرای ب ضیی  از روایییک

ایود ایین رواییات     زییرا احتمیاال    ؛نیسیک  - یه چمیین مسیتمدات  ندارنید     – ای دیگرا مّیک داستان

 ییا بییه شییکا زبییان  و سیییمه بییه سیییمه رایییی بییوده و در زمییان  اییا  بییه دالیییا  تهیی  نیییز مییدّت

( و تیاری    شیا مامه  یای  نیویس دسیک  ادبی   می ی    ، ب ک  تابک و ورود بیه آثیار رسیم    م تل 

 .(11-15: 1817 آیدنلو،  «اندیافتهنرا 

 مجموعییه روایییات در دیییوان یییابی   ییه  درمیی  اسییاییری ادب پهلییوان  ایییران   در بررسیی 

-OmidSalar, 1991: 429 رک:  دارنیید پررنیی  و نقشیی  چشییمگیرنیییز حضییوری  نامییهفردوسیی 

 در سه ب ش عمده جای داد:را ان توان دیوم  در این روایات،( 430

 شییمار اییین .حضییور دارنیید متییون پهلییوان و برایی   شییا مامهن سییک آن دسییته دیییوان   ییه در 

: دیییو سییهید، ا ییوان دیییو، دیییو سیییاه، ارژنیی  دیییو، اوالد دیییو،  اسییک شییک تیین  ،دیییواندسییته از  

 غوّا  دیو، فر م  دیو و برایاس دیو.  

شییاما دو  اناییین دیییو. نیامییده اسییکدر جییای دیگییری  آنییان نییامدیییوان نوههییوری  ییه  مدوّ

ریمین   مانمید  ؛ده تین اسیک  نیان  و شیمار آ  گتاشیته شیده   نیام  بیر آنیان   دییوان   یه    (ال  :انددسته



 58                          ...وانید ی ایشکاریصهات و او  بررس                            سا  چها و  شت     

 

 

بیان دییو،   دسیک دییو، افییون دییو، غیور دییو، مرز       دیو، ارچم  دیو، اورنی  دییو،  وشیم  چهیا    

 ییای دیییوان   ییه بییر اسییاس ویژگیی  آن دسییته از  (فییوالد زره، غییو  بیابییان ، غییو  عجایییب. ب 

چشی  و پسیر دیییو   سیر، دییو ییک    دییو دوسییر، دییو دوازده   مانمید  ؛انید گیتاری شیده  نیام شیان  ها ری

 سهید.

، 5عییحاکسرشییتمد: سییاییر ایییران، دیوا بییر پایییۀدسییته از شییا ان و پهلوانییان   ییه  سییوّم؛ آن 

 . 1و زا  7دسک، رست   له1افراسیاب

 نامهفردوسیهای دیوان در روایت هایخویشکاریها و ویژگی -4

دیییوان حضییوری پررنیی  و ، شییا مامهدر روایییات شییها  /مردم  تییر یییادآور شییدی   ییه  پیییش

 چمین اسک:   ای آنان و اویشکاری ا ویژگ ترین دارند. عمده چشمگیرنقش  

 ر بودنمتجاوز و شرو -4-1

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

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

و میان  رفیتن میردم بیه      دداآزار می   را میردم مازنیدران   سیهید  دییو  ایین رواییات،   بیر پاییۀ  شیود.  م 

در نهرد ییای سییل  و تییور بییا ایرانیییان  ییه   .(3/19: 1819، شیییرازی انجییوی  رک: شییدجمگییا میی 

 1815: سییر ارات ، ک ر اسییکدیگر پررنیی  نهییرد نیرو ییای ایییر و شییر بییا یکیی  ییایهیکیی  از دور

: 1819شییرازی،   انجیوی    ممید می  دییوان تلهیات جیان  بسییاری بیه سیهاه اییران وارد         ،(157 :ال 

دشیمن  دییوان   رسید، می  اییران   یاووس بیه پادشیا       یه  ی     مگیام   ،بر روایک دیگر بما .(8/81

   .(8/79  مان:  ممد آرای  م ص  آنان( و در برابر 8/77  مان:  شوندایرانیان م 

.  یای آنیان اسیک   یکی  دیگیر از ویژگی     دییوان بیه نیرو یای شیر نییز      رسیان  ارتهاط و یا  مک

پوالدونید دییوی    شیا مامه شیود. در  دییده می     ی   در متیون پهلیوان   گیا    دییوان  بارز این ویژگ  

-81/317: 1811فردوسیی ،  رک: آییید افراسیییاب میی  مییک بییه بییرای نهییرد بییا ایرانیییان، اسییک  ییه 

 رک:   مییدو بییا آذربییرزین نهییرد میی  آیییدمیی بهمیین ی نیییز دیییو زوش بییه یییار نامییهبهمییندر  .(379

   .(551-515: 1875ال یر، ایرانشان بن اب 
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ییک رواییک،    بیر پاییۀ   شیود: دییده می    ای شیها   نییز بار یا    در روایک اساییریاین مضمون 

 رک:  د شییبییه بمیید میی  زنییدان میییرب دررباییید و بییرزو را میی  ،ا ییوان دیییو بییه فرمییان افراسیییاب

و از یییاری دیییو بییه افراسیییاب  در داسییتان بیییژن و ممیییژه، برایییاس .(3/85: 1819شیییرازی،  انجییوی

از سیل  و تییور نییز بییرای نیابودی ایرانیییان     .(359-1/351 میان:   رک:   مییدچیاه بییژن پاسییهان  می    

یییاری بییر یکیی  از روایییات، دیییوی بییه مییادر زا   بمییا .(8/81 مییان:  رک:  جویمییدیییاری میی دیییوان 

 .(3/115 مان:  رک: اندازد م  و به چا    مدو زا  را گرفتار م  رساندم 

 زشت و بدچهره بودن -4-2

 دارایو  دارشییاخ دیییواناغلییب مانمیید بسیییاری از متییون دیگییر،     یی در روایییات شییها    

 ۀ یکیا دییو سیهید بیه انیداز     » :ایوانی  می  در وصی  دییو سیهید چمیین      .مید زشیک و مهیه  ایچهره

 ییایش ایلیی   وچییک  ییایش م ییا چمییار و چشیی یییک بییرج و سییرش عییین یییک گمهیید و دسییک

 .(1/331  مان: « اسک

 سر بودنچند -4-3

و اییین ویژگیی    دارنییدبرایی  دیییوان چمیید سییر    ،شییا مامه/مردم   ییای شییها   در روایییک

 گیتاری شیوند.  نیام ها ریشیان،    یای ویژگی   بیر پاییۀ  اغلیب  اسیک  یه   سیهب شیده   ها ری آنیان،  

دیییو  ،(311-1/318   مییان: سییر( دیییو دوازده331-1/335 مییان:  رک:  سییرمانمیید دیییو دودیییوان  

و   مییان: دسییک دیییتمهییا  وشییم  چهییا .انییددر شییمار اییین دسییته( 8/97  مییان:  یییک چشیی 

 بییرایش شییکا ها ریشییاندو دیییوی  سییتمد  ییه ( 3/11سییر  مان: ( و دیییو سییهید  هییک1/181

 اند.نامگتاری شده

 انربودن دختر -4-4

در  عمیده ، یکی  از مضیامین   آنیان داتان بیه دسیک دییوان بیه دلییا شییهتگ  بیه        شدن شاهربوده

ای از ، دگردیسییهبسیییاربییه احتمییا   و 9ایییران و جهییان اسییک ۀ ییای عامیانییو داسییتان متییون پهلییوان 

مایییۀ بییناییین  .(111: 1818آیییدنلو،   رک: اسییکربییوده شییدن داتییران بییه دسییک اژد ایییان     

دیییو سییهید تهمیمییه را   نیییز راه یافتییه اسییک:  شییا مامه/مردم   ییای شییها  بییه روایییک اسییاییری

 وشیییم   .(3/95: 1819 ،شییییرازی انجیییوی  سیییازددر غیییاری پمهیییان مییی  او را ربایییید ومییی 
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 مسیر شیاه پرییان را بیا      ،دییو اورنی   .(1/181 میان:   ربایید دسک دییو داتیر د قیان  را می     چها

او،  وزیییر ، ییاووس یی  دیگییری، دیییو سییهید  بمییابر روایییک   .(1/151  مییان: بییرداییود میی  

در ایین   در ایور ذ یر اسیک  یه     .(3/11  میان:  بیرد  می  بیا ایود   بانوگشسب و پاس پر یزگیار را  

مشیهود   بیر داتیران   عاشیق بیودن اژد یا/ دییو     اسیاییری ماییۀ  بین نهیوذ و اثرگیتاری    ،روایاتدسته 

ای اشیاره بیه داتیران    دییوان  بیااتگ  د بیه   بیه ییور آشیکار    ، یا داستان رچمد  ه در برا   ؛اسک

 شود.نم 

 طلبیفرصت  -4-5

آنیان اسیک. ا یوان دییو     « یلهی  فرصیک »دییوان در رواییات شیها  ،     بیارز  یای  یک  از ویژگ 

آورد. رود و او را بیه چمی  می    بیه سیراا او می     بیمید،  یه رسیت  را در ایواب می      به محی  ایین  

را از  وداایون پیدر  شیود تیا انتقیام    رسیت  می   برایاس دیو با دییدن گرفتیاری بییژن، ممتظیر آمیدن      

پییدرش زا ،  ییاووس و شییماری از ایرانیییان را بییا    او بگیییرد. دیییو سییهید نیییز در غیییاب رسییت  و  

بییرد. در روایییک دیگییری آمییده اسییک  ییه دیییو سییهید بییا شییمیدن اهییر مییر  سییهراب و اییود میی 

   .(3/11  مان: د شوور م و به سهاه ایران حمله جویدبهره م انزوای رست ، از فرصک 

 گریجادو و افسون -4-6

 سیییک. در رواییییاتتوانیییای  سیییحر و جادو ، یییای بیییارز دییییواناز ویژگییی دیگیییر یکییی  

اشییاره شییده و حتیی  در یییک روایییک  سییحر و افسییونبار ییا بییه ارتهییاط دیییوان بییا  ،نامییهفردوسیی 

  مییان:  «دانسییتمددیو ییا  یی  زورشییان زیییاد بییود و  یی  جییادوگری میی »اسییک  ییه:  آمییده آشییکارا

  ی  ا یوان دییو     مید؛  یاووس و  مرا یانش را جیادو می      ،این رواییات، دییو سیهید    بر پایۀ .(3/71

 دییو دییو و اورنی   میادر ا یوان   .(3/18 میان:    بُیرد بیا سیحر و جیادو می     زمین زیر پیای رسیت  را   

میادر دییو سیهید     .(1/333   میان:  وگر  سیتمد جیاد  یر دو  ( و  مسیر غیوّا  دییو،    1/157  مان: 

رواییک دیگیری،    بیر پاییۀ   .(71-8/78  میان:    مید ز جیادوگری اسیک  یه ایرانییان را جیادو می       نی

 انییدپسییر ذوال مییار جییادو اوانییده شییده ( و فییوالدزره 8/71جییادو   مییان:  ۀاوالد فرزنیید مرجانیی

   .(8/79  مان: 
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 یکی   بیر  بمیا ارتهیاط دارنید. بیرای م یا      بیا یلسی     در اور ذ ر دیگر این اسک  یه دییوان  نکتۀ 

بییر  بمییا .(3/11 مییان:    مییدسییهید چشیی   ییاووس را بییه جگییر اییود یلسیی  میی  دیییوروایییات،  از

 .(8/71 میان:    بمیدد می  بیه جگیر دییو سیهید     را ایرانییان  یلسی    روایک دیگیری، میادر دییو سیهید    

دیییو و چگییونگ   شییتن در برایی  روایییات،  مسییتلزم  شییتن دیییو بییود،گییا   شکسییتن یلسیی ، 

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

 .(1/331 مان:   شودم  شته  ،قرار داردباالی سرش 

 پیمان/ وفادار بودنبندی به پای -7- 4

ا میییک آن بییه  و ردارزش واالییی  داداری  میشییه  وفییای بییه عهیید و پیمییان در بییاور ایرانیییان، 

 انید دانسیته عهید و پیمیان   نگههیان  اییزد  زدان ایویش را  حدی اسیک  یه از قیدی  االییام یکی  از ایی      

 آیمیید و قاعییدتا ی  ا ریممیی  بییه شییمار میی  ییااگرچییه دیییوان آفریییده .(131: 1811پییورداود،   رک:

عهید و  ، بیه  شیا مامه  یای شیها     برای  رواییک   بیر پاییۀ  حیا    بیا ایین   ،شیکن باشیمد   انباید پیمی 

 .   ستمدبمد پیمان اویش پای

ایورد  یه دیگیر    شکسیک ایوردن از سیام، بیه شییر میادرش سیوگمد می         دییو پیس از   فر م 

در برایی  روایییات آمییده  .(1/17: 1819شیییرازی،  انجییوی  بمانییدارییای  نکمیید و بییه سییام وفییادار 

 مید و  بیا ایرانییان نهیرد نمی      بمیدد می  اسک  ه دیو سهید نیز بیه دلییا پیمیان   یه بیا نیا یان رسیت         

شیود  یه    متیت ّر پیمیان   فرسیتد تیا   ای بیه سیوی او می    فرسیتاده  مگام تازش  اووس به مازنیدران،  

 فهمید می  بیه محی  آن  یه    بیا رسیت ،    نهیرد  مچمیین دییو سیهید در  مگیام      اسیک ایرانیان بسته  با

نیا یانش را محتیرم شیمارد،      تیا پیمیان  اوا ید  از او می   ،اسیک حریهش از نسیا اتیرد و گرشاسیب    

 .(75-8/78 مان:  :رک   پتیرددیو را نم آن امّا رست  س ن 

 کار بودنوارونه -4-8

 :کر  اسییکآنییان بییودن «  یار وارونییه» ، ییای بییارز دییوان در روایییات شییها   ویژگیی دیگیر  از  

پیشیییمۀ نسییهک دادن اییین صییهک بییه ا ییریمن و  ییارگزارانش بییه متییون       .(351: 1817مییوالی ، 

 یا،  اتهیان   پیژو ش برای    بیر پاییۀ    مچمیین  .(5: 1875 ،بهمین یسین   زنید رک:   رسید پهلوی می  

نوشییتمد تییا نشییان د میید  ییه از  ونییه میی را واژگ، آن «ا ییریمن» ۀمتییون پهلییوی  مگییام نوشییتن واژ 
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 سییک ییارش  میشییه بییرعکس عمییا ا ورامزدا  دسییک ا ییریمن  ییار درسییت  سییااته نیسییک و  

   .(135: 1877 دریای ، 

 رک:  اسییک  ییار رفتییهبییه ییایش بییرای ا ییریمن و پتیییاره« وارونییه»بار ییا صییهک  شییا مامهدر 

در روایییات شییها   نیییز اییین ویژگیی     .(715: 1817، دیگییرانیاووسیی  و  ؛3151: 1895رواقیی ، 

پرسیمد او را  سیهید،  یر دو از رسیت  می      شیود. ا یوان دییو و در جیای دیگیری دییو      دیوان دیده م 

 ید تیا   اوااسیک، از آنیان می     آگیاه  یار بیودن دییوان    رست   یه از وارونیه   .به دریا بیمدازند یا به  وه

 اندازنید او را بیه درییا می    بیر اییش نظیر رسیت ،     دییو سیهید   ا وان دییو و   او را به  وه بیمدازند؛ امّا

   .(95و 11-3/13: 1819، شیرازی انجوی :کر 

 خواهیکین -4-9

اسییک و  ییای حماسیی  داسییتان اصییل  ییای مایییهیکیی  از بییناییوا   و پایهمییدی بییدان،  ییین

بیه شییمار    ییا و  ردار یای پهلوانانییه جمی   ۀمحییرّک اصیل   میی تیرین  انتقیام، بییزر    اصیوال حییسّ 

 یای شیها   نییز رعاییک ایین اصیا نیه تمهیا در بیین          در رواییک  .(381: 1853صیها،    رک: آیید م 

 .  ندان نیز از این ویژگ  براورداروبلکه دی ،شودایرانیان دیده م 

 مییان:   رودمیی  اوبییه نهییرد بییه محیی   شییته شییدن مییادرش بییه دسییک رسییت ، اورنیی  دیییو 

 مییان:   شییودور میی بییه شییهر حملییه  اییوا   فرزنییدانشبییرای  ییین یی   سییر. دیییو دو(1/157

 میان:    گویید انتقیام ایون دییوان را از تیو ایوا   گرفیک       دیو نییز بیه رسیت  می      غوّا  .(1/335

 ش را  شیته گتشیته پیدر   دراز رسیت  اسیک زییرا       ایوا  در فکیر  یین    ی   دیو برایاس .(1/331

ایوا   دارنید،   گرچیه دییوان مییا مهریی  بیه  یین       یه   درایور ذ یر اسیک    .(1/351:  مان  اسک

 شوند.   مگ  به دسک رست   شته م  و مانمدنا ام م  ا اوا  در این  ین پیوسته

 دگردیسی -4-11

 سییاحری براییوردار  سییتمد،نیییروی  دیییوان از ییه  ، گتشییته از ایییننامییهفردوسیی  در روایییات

 نسییهک بیه آدمییان اسییک.   آنیان تیرین توانیای    عمییده« دگردیسی  »دارنید.   یای دیگیری نیییز   توانیای  

 آورددرمی   یچشی  اویشیتن را شیکا ابیر     روایات آمیده اسیک  یه دییو ییک      برا در  برای م ا 
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 آمید بیه پیرواز درمی    دییوی بیود  یه مانمید سییمرا       ،روایت  دیگر، ا وان دییو  بر پایۀ .(8/97  مان: 

 .(3/13 مان:   گردیدم  پمهان ا دیده در برابریا و 

 جایگاه دیوان -4-11

اسییاییری ایییران،  –در روایییات حماسیی  ،انییدداشییتهاشییاره  ییه برایی  پژو شییگران  چمییانآن

توانمیید  یی  در اشییک  و  یی  در میییان آب دیییوان و اژد ایییان موجییودات  دوزیسییک  سییتمد و میی 

شییماری در  اسییاییری ۀمایییاییین بیین .(117-115: 1811آیییدنلو،  مهییر ومشییتام  رک: زنییدگ   ممیید

و اسییهمدیار دییی ،یییک روایییک بییر پایییۀشییود. نیییز دیییده میی  شییا مامهروایییات شییها  /مردم  از 

حییا  بییا اییین .(1/311: 1819، شیییرازی انجییوی  د مییمیی  ییه در آب زنییدگ    شییدمیی سییری را دو

ایین نکتیه، بازتیاب     یه   بیوده   یای تارییک  مکیان  روایات، جایگیاه دییوان در غار یا و   این در بیشتر 

ای اسییک  ییه از آغییاز آفییریمش، ا ییریمن و دیییوان بییا نییور و روشییم  در تضییاد  اییین بییاور اسییروره

پییس از  یکیی  از روایییات، در دوران  وشییم  پیشییدادی، دیییوان   بییر پایییۀبییرای م ییا  نیید. اهبییود

در اییین  از اییین گتشییته  .(8/1  مییان: گزیممیید میی اقامییک در غار ییا  از او، اییوردن شکسییک

 شود.م اشاره  اسکتاریک  م وش و به جایگاه دیو سهید  ه در غار بار ا روایات، 

 نفوذ عناصر سامی -4-12

شییان، فر می  ایرانییان بیا فر می         امم ۀنظیران، دسیک  ی  از دور    بر نظر برای  صیاحب   بما

برایی  پژو شییگران  .(59 -51 :ب 1815سییر ارات ،   رک: اسییک تمییدّن سییامیان التقییاط داشییته  و

اسییاییر ایرانیی  و سییام ،  دوران آمی تگیی  بییر اییین باورنیید  ییهشییههازی  شییاپوراز جملییه شییا د و 

دیگییر، دوران اییین  شییماری امّییا  ،: سیییزده(1817، نامییهرسییت ک:  ربییود روزگییار ساسییانیان  

لیق،  مر ک: ایالق   ر رسیانمد  یای فر مگی  را بیه عصیر پیس از ورود اسییم بیه اییران می          آمیزش

   .(11: 1895؛ آیدنلو، 151 :ال  1873

اییران  م ، سرگتشیک برای  شیا ان اسیاییری      یای تیاری   عصیر اسیی    در بسیاری از  تیاب 

گسیترش روزافیزون عقایید اسییم  در      ،انید. از سیوی دیگیر   اسیراییا برابیر دانسیته   را با پیامهران بم 

 رک:  نهییوذ یابیید ییای اسیییم  در روایییات ملّیی    ییه برایی  اندیشییه  میییان ایرانیییان سییهب شیید 

 .(818-395: 1898، امیم  غهوری و
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 نامیه فردوسی   یای  رواییک شیماری از  در   یا و باور یای دیمی ،   و آمییزش اندیشیه  این التقیاط   

دی نیییز راه یافتییه اسییک. بییرای نمونییه در برایی  روایییات شییها  ، رسییت  و گشتاسییب را فییر      

نهیرد   انید  یه رسیت  پییش از    رواییک  یرده   سیهس ت ب اوانیده  می مسلمان و یا بهتر بگیویی  شیی ه  

نیام    ییا و د مید  سیر می    «اهلل ا هیر »پیکیار بیا غیور دییو، ییا فرییاد        آغیاز  با دیو سهید و گشتاسب در

غالیب  بیر ایین دو دییو      و بیا نیام بیردن از آن حضیرت،     رانمید مهارک امام علی   ن( را بیر زبیان می     

 ی رسییت  از دیییو در روایییک دیگییر  .(8/358 و 1/331: 1819، شیییرازی انجییوی  رک: شییوندمیی 

گتشیته از ایین اایتیط عقایید      .(3/11  میان:  نمیاز ب وانید    تیا د ید  اوا ید بیدو اجیازه    سهید م 

نیییز سی ن بییه میییان     ن(  یای ملّیی ، از حضییور دییوان در بارگییاه سیلیمان نهیی    اسییم  در روایییک 

ان، چیادر سیلیمان را بیا نییروی ایویش نگیه       ییک رواییک، چهیا تین از دییو      بیر پاییۀ  آمده اسک. 

از بییین  بییه دسییک رسییت  پیییش روی سییلیمان، از آنییان شییماری ییه ( 3/119  مییان:  داشییتمدمیی 

 .(131و  3/119  مان:  روندم 

 سانی برخی روایات  اختالط و هم -4-13

 ییای داسییتان دربییارۀ دیییوان آمییده  ییه برگرفتییه از داسییتان چمیید، نامییهفردوسیی  ییای در روایییک

دن چگییونگ   شییته شیی ،در یییک روایییکبییرای م ییا   رسیید.بییه نظییر میی دیگییر اسییک و سییااتگ  

 یه رسیت     توعیی  آن  نهیرد رسیت  و اسیهمدیار برابیر اسیک؛      با برا  رواییات مربیوط بیه    ا وان دیو

 گویییدشییود و زا  در پاسییو بییدو میی از پییدر اییویش، چگییونگ   شییتن ا ییوان دیییو را جویییا میی 

  میید ییور بییا آن چشیی  دیییو را  ، سییهس آن را ز رآلییود وبسییازددراتیی  دریییای   ۀاز شییاا تیییری

 فردوس  اسک. ۀشا مامبدیه  اسک  ه این روایک متاثّر از  .(3/11  مان: 

ای اانییه میید دراواسییک می  ا ییوان دییو از رسییت    ااییر آمییده اسییک  یه   مچمیین در روایییک  

-فیرا   می    بیرای دییو   درای دو، اانیه زا پیس از مشیورت بیا    امّیا رسیت     بیرای او بسیازد؛   در یک

اییراب  بییر سییر پهلییوان شییود، آن راا ییوان بییه  مییراه رسییت  وارد آن اانییه میی   ییه .  مگییام  میید

شیود و ایود را نجیات    امّا رسیت   یه بیه ایین نیرنی  پی  بیرده بیود از در دیگرایارج می             مدم 

 اسیک  پاییان  یار اسیهمدیار برابیر     ۀاین داسیتان بیا برای  رواییات دربیار      .(15-3/11 مان:   د دم 

روایییک دیگییری، رسییت  بییرای نییابودی دیییو سییهید از سیییمرا     بییر پایییۀ( 35-3/38 مییان:  :کر 

اییین روایییک برگرفتییه از روایییک  .(3/11  مییان:  اش را بییدو بازگردانییداوا یید نیییروی گتشییتهمیی 
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شماسیان،   مامهشیا  یه بیه اعتقیاد یکی  از      اسیک نیرواوا   رسیت  از اداونید در نهیرد بیا سیهراب      

   .(98 :ب 1873مرلق،  االق  رک: نیسک فردوس   ۀروایت   هن و اصیا اسک امّا سرود

پایییان  ییار دیییو سییهید بییا روایییک نهییرد رسییت  بییا ا ییوان دیییو برابییر  روایییات،در یکیی  دیگییر از 

 پرسید او را بیه  بیرد و از او می   رسیت  را بیه آسیمان می      ایین رواییک، دییو سیهید نییز      بر پایۀاسک. 

نهییرد رسییت  بییا فییوالدزره نیییز بییا نهییرد   .(3/95: 1819، شیییرازی انجییوی  دریییا بیمییدازد یییا بییه  ییوه

 مییان:   تهییاوت دارد ییا و تمهییا نییام  ییر دو دیییو در روایییک  اسییکرسییت  بییا دیییو سییهید یکسییان  

ایین رواییک،    بیر پاییۀ   شیود. دییده می   دییو   داسیتان افییون  در  ا، یک  دیگر از این  مانمدی .(8/79

ا امّی  بیه سیوی او سیرازیر  یرد،     ، سیمگ  بیود ا تیون دیو بیا دییدن رسیت   یه در حیا  ایوردن غی       اف

سییم  سییرازیر  ییردن   اییین روایییک برگرفتییه از داسییتان . فرسییتادی  مییاربییه رسییت  آن سییم  را 

 آمده اسک. شا مامهبهمن به سوی رست  اسک  ه در  یابرادران فریدون به سوی او و 

 دیوکشی -14 -4

، بیشییتر پهلوانییان اانییدان  ایییران  ییای حماسیی ممظومییه ییای نگارنییده، دربررسیی در حییدود 

 ۀعمید  یای  تیوان گهیک دیو شی  یکی  ازاویشیکاری     ای  یه می   گونیه بیه   سیتمد رست ، دیو ش 

از مییان پادشیا ان اییران نییز تمهیا تهمیورث اسیک  یه بیه رواییک            آیید. بیه شیمار می     این اانیدان 

 رک:  دیگرشیا ان اژد یا ش  سیتمد   یین در حیال  اسیک  یه     شیود و ا بر دییوان چییره می     شا مامه

بییا شییماری پادشییا ان و    ،نامییهفردوسیی  در روایییات امّییا.( 351-351: 1879فسییای ،  رسییتگار

 ییه عهارتمیید از:  وشییم ، تهمییورث، گرشاسییب، سییام، رسییت ،     ی رویییپهلوانییان دیییو ش روبییه 

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

 در رسییت  بییرای مییدّت   ،روایتیی یهییقبییرای م ییا   سییتمد. امّییا گییا   نیییز میلییوب پیییروز  ،دیییوان

   .(3/311: 1819انجوی شیرازی،   ماندم دسک دیوان اسیر 

، دو نکتییه حییایز ا مّیییک   شییا مامهدر بررسیی  پهلوانییان دیییو ش روایییات شییها  /مردم     

و  نامییهشییهرن ، فرامرزنامییه ۀممظومیی سییه بییر پایییۀز فرزنیید رسییت   ییه فرامییر اسییک: ن سییک آن  ییه

 ییای در روایییک آییید،، یکیی  از پهلوانییان نامییدار دیییو ش بییه شییمار میی      جدییید ۀبرزونامیی

بییه احتمییا   .(8/71 مییان:  رک: د گییرد، میلییوب دیییوان مازنییدران میی  شییا مامهشییها  /مردم  

جدیید اسیک  یه در آنجیا نییز فرامیرز بیرای ر یای           ۀبرزونامی  ۀایین رواییک متیاثّر از ممظومی     ،بسیار
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 عریای ،   رک: شیود می  رنی  دییو گرفتیار    رود امّیا در نهاییک بیه دسیک سییه     برزو، به مازندران م 

رسید   یا، بیه نظیر می     برای  پیژو ش   بیر پاییۀ   نکتیۀ دوم آن  یه   .ال (35 –ب 35 بر  ب: تا  ]ب 

: 1891غهییوری،   رک: انییدشییتهندا نیکیی   در سییمّک  مییدواروپای ، پهلوانییان اژدر ییش فرجییام   

 .اسک ش نیز قابا ت می  این فرعیه برای بیشتر پهلوانان دیو .(151-115

 دیگر ویژگیچند  -15 -4

 یا بمیده و غییم و ییا ناییب و      ، دییوان نییز مانمید انسیان    شیا مامه مردم  روایات شها  / بر پایۀ 

، شیییرازی انجییوی  نییام قرییران داردفرسییتاده دارنیید. در یکیی  از روایییات، دیییو سییهید غیمیی  بییه   

از اییین  .(8/78  مییان: انیید  مچمییین ارژنیی  دیییو را نایییب دیییو سییهید دانسییته      .(1/55: 1819

 یای جمگی  آنیان سیاده و ابتیدای       ابیزار  اغلیب امّیا   اه دارنید گتشته دیوان مانمد آدمیان، لشیکر و سیه  

اسییتهاده از و یییا بییا  گیرنیید ایشییان بییه  ییار میی  را در نهییرد دار شمشییاددیییوان  اسییک. م مییوال 

  میان:   شیوند ور می  حملیه  ایویش  بیه حریی    بیممید، ایود می   سم  بزرگ   ه در نزدیک  ت ته

 .(8/79؛ 3/11

رسید   یه بیه نظیر می      آیید می  ت دییوان  میمش و عیاد   ۀدربیار نکیات   گیا     ،در برا  روایات

 یر دییوی  یه بیه شییر      بیرای نمونیه رواییک شیده اسیک        اسیک. از فر م  محلّ  راوییان آن   متاثّر

بایید ییادآور شیوی      .(1/17  میان:   مید  شیکم  نمی   پیمیان  ودیگیر اریا    ،مادرش سیوگمد ب یورد  

میادر،  مچمیان مییان مردمیان نیواح   هگیلوییه و بویراحمید و          ه رس  سیوگمد ایوردن بیه شییر    

م آفتیاب گیر    یه   مگیام  نواح  مجیاور آن رواج دارد. در رواییک دیگیری نییز آمیده اسیک دییوان        

عقاییید مردمییان بازتییاب ممکیین اسییک اییین اندیشییه  .(1/331  مییان:  شییوندحییا  میی شییود بیی میی 

 بوم  آن ممایق باشد.  

سیهید اسیک. در    در ارتهیاط بیا دییوان، پلیید دانسیتن جگیر دییو        عامیه  عقاید میردم  یک  دیگر از

دو روایک شها   آمیده اسیک  یه چیون رسیت  بیرای درمیان نابیمیای  چشی   یاووس، جگیر دییو             

تییرنی و بییه ناچییار  شییدآلییوده و مییت هّن  د ان/دسییتانش د، ییر سییهید را بییه دنییدان گرفییک/ لمییس 

بییه  هییا را  .(3/111 و 1/311 مییان:  رک:  بییر دسییک گرفییک بویییای  را بییرای رفیی  بییوی بیید آن 

نیامیده  امّیا دلییا بیه  یارگرفتن آن      شیود اشیاره می    15به تیرنی بوییای رسیت     ،شا مامه ه در  دلیا آن
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 یارگیری   بیه سیهب  انید تیا   رواییک بیاال را از ایود سیااته     ،پیردازان راوییان و داسیتان  برای    ،اسک

 نشان د مد.آن را 

 نتیجه -5

 دییوان  یای  و اویشیکاری   یا ویژگی  برای   بیه ایین نتیجیه رسیید  یه      تیوان  آنچه آمد می   از 

و « دگردیسیی »، «ی ییارواژگونییه»، «بییودن متجییاوز و شییرور »، «بییودن زشییک و بییدچهره » مانمیید

 ییای روایییکدیییوان  چهییره و  سییت در  ،شییود ییه در اسییاییر ایییران دیییده میی  «ربییودن داتییران»

 یا از گتشیته تیا بیه امیروز       یه ایین داسیتان    امّیا بیه دلییا آن    وجیود دارد نیز  شا مامهمردم  /شها  

  ییایداسییتانشییماری از عماصییر  و در میییان تییودۀ مییردم رواج داشییته، سیییمه بییه سیییمه نقییا شییده 

سییوگمد اییوردن و  »، «داشییتنچمیید سییر و دسییک  »مانمیید  ؛در آن راه یافتییه اسییک   یی عامیانییه 

   .« اگزاری به انسان ادمک»و « سوگمدوفاداری به 

شییکا ن سییتین   ییای پهلییوان  در میییان تییودۀ مییردم،گسییترش داسییتانبییا  بییا گتشییک زمییان و

تقلیییدی از روایییات  هیین  اغلییب ییای  پدییید آمیید  ییه و داسییتان شییدفرامییوش   ییابرایی  اسییروره

 ،تییییر نیام و ییا چهیره داده بیود     قهرمیان   عیدّ /قهرمیان ،  یا در ایین داسیتان  اگر با این تهاوت  ه  ؛بود

 ،از ایین گتشیته   .برابیر بیود   هین   اسیاییر قهرمیان   عیدّ قهرمان/پاییان زنیدگ    بیا    مچمیان  اوفرجام 

از باور ییای مییردم رپتیرفتییه تأثیاسیییم  وارد شیید  ییه شییماری عماصییر  ییا در سییااتار اییین داسییتان

  ا در آنجا شکا گرفته بود.سرزمیم  بود  ه این داستان

 هایادداشت

( Ditiاز اوالد زنیی  بییه نییام دیتیی    « تییا/ دیوتییاد و»برگرفتییه از ریشییۀ   برایی  پژو شییگران اییین واژه را -1

 .(155: 1871ج هری،  رک:  دانمدم « روشن و دراشان»به م م  

پژو شیگران عقییده دارنید  یه دییوان در اصیا بومییان باسیتان  ایین سیرزمین بودنید  یه پییش              برا   -3

از آمدن قوم آریا به جلگۀ اییران، در ایین پهمیه اقامیک داشیتمد و بیا آمیدن ایشیان، بیر سیر تصیرّش مکیان بیه              

بییا  دیگییر پردااتمیید. دیییوان در دییین و آداب، م ییال  قییوم آریییا امّییا از نظییر فرییرت،  مسییان نییزان بییا یییک

امییروزه تردیییدی نیسییک  ییه »انیید: شییمار دیگییری نوشییته .(118: 1875 ریمییان،  رک:  گییو ر انسییان بودنیید

 ای رزم  ایران، آدمییان  بودنید غیو  پیکیر و زورممید و از آنجیا  یه بیه آییین دیگیری اعتقیاد            دیوان داستان
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یکی  دیگیر از    .(15: 1818ای ،  یهایهی  «، آنیان را دییو نیام نهادنید    اوسیتا ورزیدند، پدران میا بیه ته ییک از    م 

امّییا  ،شماسییاندپژو شییگران م تقیید اسییک اگرچییه فردوسیی  دیییوان را مردمییان بیید و ناسییهاس بییه یییزدان میی  

 ییای زیییرا توانییای  ؛ب ییدالرّهی   از دسییتۀ جمّیییان باشییمد رسیید  ییه ایمییان جییانوران  ما بییه نظییر میی چمییین 

ابیر و ناپدیید شیدن ناگهیان  و ... از دسیک       انگیز آنیان از جملیه درآمیدن بیه  یایک جیانور، سیم  و       شگهک

 تر بیه آدمییان شیها ک دارنید    برای  از آنیان مانمید فوالدونید بیشی       ای ماب ید الرّهی ی  اسیک  رچمید    توانای 

 .(157: 1811سرام ،   رک:

؛ 318-311: 1851رک: اسییدی توسیی ،  ییای حماسیی ، شییماری از دیییوان در ممظومییه  یییاد ردبییرای  -8

، فرامرزنامیییه؛ 177 -111، 117 -111: 1877، شیییهریارنامه؛ 551-511: 1875ییییر، ال ایرانشیییان بییین ابییی  

، 19: 1893: نامیییهسیییام، 358: 1891، بهیییر بییییان؛  881 -887، 335؛ 83 -31: 1815میییاد ،  ؛71 -78: 1813

315. 

 ،یرسوسیی ؛ 119: 1871یرسوسیی ،  رک: ییای عامیانییه، شییماری از دیییوان در داسییتان  یییاد ردبییرای  -1

قصّیییۀ حسیییین  ؛ 117 و 311، 379-311: 1813، قصّیییۀ امیرالمیییوممین حمیییزه   ؛311 و 381-381: 1815

؛ مموچهراییان 317: 1817، اسییکمدرنامه؛ 885-311: 1811، نامییدار شیییرویۀ؛ 315: 1811،  ییرد شهسییتری 

 115: 1811؛ بییمییییی ، 859و  317، 15، 11، 33: 1811، ؛  میییییو313و  187-181، 181: 1811، حکیییییی 

؛ 859: 1819؛ مهتییییدی، 885 و 111-111: 1811، نامییییهحییییات ؛ 113 و 115: 3، ج1811 مییییو،  ؛138و 

 ؛ آذر817 و 888: 1811سیییاتن،  ؛ الیییو 73-71: 1811؛  یییوپهمر، 185 و 159: 1811شییییرازی،  انجیییوی

، آفیییرین گو رتیییاج؛ قصّیییۀ نیییوش153 و 95: 1895، الحکاییییاتجیییام ؛ 839و  115، 151: 1815افشیییار، 

 .(115 و 13 :1893

د یاک ییا عیحّاک دییوی اسیک  یه ا یریمن او را بیرای تهیاه          آژی ،(1  یات  ،9ی  یسیما  اوسیتا  بر پایۀ -5

در متییون اوسییتای  و پهلییوی و  مچمییین   .(181: 1811دوسییت واه،  رک: اسییک  ییردن جهییان اشییه آفریییده 

آشییکار اسییک و شییماری از    د ییاک  ییامی   ییار آژیفردوسیی ، ش صیییک دژمییمش و تهییاه   شییا مامۀدر 

: 1871؛  ییزّازی، 111-157: 1891 آموزگییار، رک: انیید پژو شییگران بییه سیییمای ا ریممیی  او اشییاره داشییته  

انسیییان  نیییوع عیییحّاک پادشیییاه و در واقییی  ، شیییا مامهاگرچیییه در  .(81-15: 1811؛ آییییدنلو،  913-915

  مچمان دیوسرشت  اود را حه  نموده اسک. ،شده دانسته

اسییک و در واقیی   و بسیییاری از روایییات حماسیی ، افراسیییاب شییاه تییوران اوانییده شییده   مهشییا مادر  -1

درسیت  نشیان    شیگران در بررسی  سییمای اسیاییری او بیه     آیید؛ امّیا یکی  از پژو    یک انسیان بیه شیمار می     
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شییایان  .(171 :الیی  1811؛  مییو، 31-7: 1813آیییدنلو،  رک:  اسییکداده  ییه افراسیییاب دیوسرشییک بییوده  

 شود.نیز دیده م  شا مامه ای شها   ذ ر اسک  ه بازماندۀ باور به دیوسرشت  افراسیاب، در روایک

بیر   مید.  جدیید ههیور می     برزونامیۀ  یه در رواییک ن سیک ممظومیۀ      ای اسیک دسیک پتییاره  رست   ُله -7

ک بیا رسیت    دسیک ییا شیمکوس نییز اشیتهار داشیک، ن سی       دسیک  یه بیه  ُلیه    این روایات، رسیت  ییک   پایۀ

نگییز ایرانییان گردییید   ا سی ک و  ییو  ییر  دوسیت  ری یک؛ امّییا بیا گتشیک زمیان، یکیی  از دشیممان جیان        

 .ال ( 318 -ب 91بر   ال :  تا ]ب  عرای ، رک: 

، سییام بییا دیییدن سییهیدی مییوی فرزنیید اییویش، او را بچّییۀ ا ییریمن و دیییو   شییا مامهبییر روایییک  بمییا -1

زاده و اسییهمدیار نیییز بییرای ت ییرّم بییه رسییت ، زا  را دیییو       .(1/111: 1811، فردوسیی  رک: دانیید میی 

از آنجییا  ییه در اسییاییر ایییران، ا ییریمن پیییری و مییر  را  .(151و  5/811  مییان: اوانیید پرسییک میی جییادو

سرشیک  د، میوی سیهید زا  را دلیلی  بیر دیو    ایین اعتقیا   بیر پاییۀ  تیوان احتمیا  داد  یه    د ید، می   م  به انسان

شیود و در یکی  از رواییات،     یای شیها   نییز دییده می      زتیاب ایین اندیشیه در رواییک    اند. بابودن او دانسته

 .(1/19: 1819شیرازی،  انجوی رک:  اندزا  را از نسا دیوان اوانده

 ییا بییرای دیییدن شییماری از نهرد ییای پهلوانییان بییا دیییوان و ر ییای  داتییران گرفتییار در چمیی  آن      -9

و  138: 1811؛  میییو، 151و  115: 1811؛ بییمییی ، 113-159: 1891، بیییزر  فرامرزنامیییۀبمگریییید بیییه:  

 .(391: 1895الن ،   ؛511و  119: 1817؛ محجوب، 317 و 187: 1811مموچهراان حکی ، ؛ 139

 .(11-51 :ب 1811آیدنلو،  رک:تر دربارۀ ترنی بویای رست ، برای آگا   بیش -15

 کتابنامه

 تهران: ابجد. .چاپ  هت  .ان ای آذربایجافسانه(. 1815افشار، احمد.   آذر

تهییران: فر مگسییتان زبییان و   .1جلیید  .زبییان و ادب فارسیی  دانشییمامۀ .«عییحاک(. »1891.  آموزگییار، ژالییه

 ادب فارس .

 . ش ییای ادبیی پییژو ش .«شییا مامه ییای سرشییک اسییاییری افراسیییاب در نشییانه(. » 1813.  آیییدنلو، سییجّاد

 .81 -7صن  .3

 .191-175صن  .3 ش .9س  .نامۀ پارس  .«بررس  فرامرزنامه» (.1818  آیدنلو، سجّاد.

تهییران: فر مگسییتان  .1 جلیید .زبییان و ادبیییات فارسیی  دانشییمامۀ .«افراسیییاب. »(الیی  1811.  آیییدنلو، سییجّاد

 فارس .ادب  زبان و 
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صیین  .78 . شرشیید آمییوزش زبییان و ادب فارسیی  .«تییرنی بویییا و بییه زرّییین. »ب(1811.  آیییدنلو، سییجّاد

51-11. 

     .«شییا مامهبرایی  روایییات مردمیی / شییها     صدسییالۀمدپیشیییمۀ مکتییوب و چ(. »1817.  آیییدنلو، سییجّاد

 18 -71. صن 35و  31 ش .7 س .فر م  مردم

صیین  .11 ش .15س .نامییه ییاوش .« ییای  از روایییات پایییان  ییار عییحّاکنکتییه» (.1811آیییدنلو، سییجّاد.  

9-11. 

 تهران: س ن.   .شا مامۀ فردوس  ۀبرگزید .دفتر اسروان(. 1895آیدنلو، سجّاد.  

 نا .]ب تهران:  . وشش حهیب ییمای  به .نامهگرشاسب(. 1851اسدی توس ، ابونصر.  

 تهران: چشمه.  .(. به  وشش ایرج افشار1817  روایک فارس  از  الیستمس دروغین.؛ اسکمدرنامه

 .13 ش  .1 س .مرال ییات ایرانیی   .«شییا مامهاسییرورۀ دیییوان ن سییتین در  (. »1811.  ، آرشا هییری مهییاار 

 .88-31صن 

 ش .7 س .مرال ییات ایرانیی  .«دیییوان در متییون اوسییتای  و فارسیی  باسییتان (. »1817.  ، آرشا هییری مهییاار

 .18-51. صن 11

-11صیین  .15 ش .1س  .مرال ییات ایرانیی   .«دیییوان در متییون پهلییوی  »(. 1811.  ، آرشا هییری مهییاار 

51. 

 .« ییای ملّیی  بییر پایییۀ شییا مامۀ فردوسیی شماسیی  دیییوان در حماسییه  سییت » (.1819.  ، آرشا هییری مهییاار

 .17-11صن  .31 ش .11 س .نامه اوش

 . تهران: مر ز.   ای مشدی گلین اان قصّه (.1811 . پ.   الو  ساتن،

 تهران: علم . .جلد 8 .چاپ سوم .نامهفردوس (. 1819.  ابوالقاس  انجوی شیرازی، سیّد

 تهران: امیر هیر. .گا به صموبر چه  رد؟(. 1811.  ابوالقاس  انجوی شیرازی، سیّد

 تهران: مر ز.  .چاپ چهارم .مزدیسما نامۀدانش(. 1811.  اوشیدری، جهانگیر

 تهران: علم  و فر مگ . .تصحی  رحی  عهیه  .نامهبهمن(. 1875.  ال یرایرانشان بن اب 

 تهران: میراث مکتوب. .تصحی  رعا غهوری . هک ممظومۀ حماس (. 1891  .بیانبهر 

 .155 -71صن  .18 ش .فمون ادب  .«شا مامهدیو در (. »1879.  االق ، محمّدرعا برزگر

 تهران: علم  و فر مگ . .اهلل صهاتصحی  ذبی  .نامه داراب(. 1811.  بییم ، محمّد

 تهران: چشمه. .مهران افشاری  وشش ایرج افشار و به .نامه شاهفیروز(. 1811.  بییم ، محمّد
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زبیان   ۀنشیری  .«شیا مامه تیا   اوسیتا بررسی  مههیوم دییو از    (. »1815.  حسیین  ،پیور زادهقلی   پورآالشت ، حسن؛

 .81-15صن  .11 ش .ادبیات و علوم انسان  سممان ۀدانشکد و ادبیات

 تهییران: دنیییای  تییاب.   .بییه  وشییش مرتضیی  گرجیی     .آنا یتییا .«مهییر(. »1811ود، ابییرا ی .  پییوردا

 تهران: مازیار. .محمد ج هری (. به  وشش پگاه ادیش و1895.  الحکایات جام 

 .امنمیییرم از اییین پیس  ییه میین زنییده  .«فردوسیی  شیا مامۀ واژۀ ناشییمااتۀ دیییو در » (.1871.  ج هیری، یییونس 

 تهران: دانشگاه تهران.

 تهران: م ین. .به  وشش حسین اسماعیل  .ک سیر حات (. روایک او :  ه1811  نامه.حات 

 تهران: مر ز.   . هن  ایگا رنی .«شا مامهم رف  قر ات الحاق  . »(ال  1873مرلق، جی .   االق 

 تهران: مر ز.  . ای  هنگا رنی .«داستان اسک پر آب چش  یک . »(ب 1873مرلق، جی .   االق 

 تهران: دنیای  تاب. .تصحی  میترا مهرآبادی نامه.سام (.1811اواجوی  رمان .  

صیین  .1 ش .15 س .شماسیی ایییران .«ا ییریمن و دیییوان در متییون پهلییوی   » (.1877.  دریییای ، تییورج 

131-131. 

 تهران: مروارید. .چاپ نه   .ترین سرود ای ایرانیان هن ؛اوستا(. 1811دوست واه، جلیا.  

 تهران: توس. .اژد ا در اساییر ایران(. 1879فسای ، ممصور.   رستگار

 ییای دیییوان در اسییاییر و متییون حماسیی   تحلیییا  رمونتیییک داسییتان» (.1817 . فسییای ، ممصییور رسییتگار

 تهران: قرره. .سجاد آیدنلو و به  وشش علیرعا مظهّری .ایدر میان سایه   آفتاب  .«ایران

تهییران: پژو شییگاه علییوم انسییان  و مرال ییات   .پیکرگردانیی  در اسییاییر(. 1811.  فسییای ، ممصییور رسییتگار

 فر مگ .

 تهران: میراث مکتوب.   . وشش سجاد آیدنلو (. به1817  نامه.رست 

 تهران: فر مگستان  مر. .شا مامهفر م  (. 1895.  رواق ، عل 

مرال ییات و تحقیقییات  . تهییران: مسسسییۀمحصّییا (. گییزارش محمّییدتق  راشیید 1875.  زنیید بهمیین یسیین 

 فر مگ .

 (. تصحی  وحید رویان ، تهران: میراث مکتوب.1893.  نامهسام

 تهران: علم  و فر مگ . .چاپ سوم .از رن  گا تا رنی اار(. 1811سرام ، قدم ل .  

تهییران:  . ییای شکارشییدهسییایه .«ملّیی  ایییران بمیییان اسییاییری حماسییۀ » .(الیی  1815.  سییر ارات ، بهمیین

 یهوری.

 تهران: یهوری. . ای شکارشدهسایه .«مروارید پیش اوک افشاندن» .(ب 1815.  سر ارات ، بهمن
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 تهران: پیک فر م .   . وشش غیمحسین بیگدل  (. به1877 شهریارنامه. 

 تهران: ققموس. .الدیم علیرعا سی  (. ویرایش1811.  نامدار شیرویۀ

 امیر هیر.تهران:   .چاپ دوم .سرای  در ایرانحماسه(. 1853صها، ذبی  اهلل.  

 شیراز: نوید. .فردوس  شا مامۀتر یب در (. 1817یاووس ، محمود و دیگران.  

صیین  .11 ش .ادبیییات تهریییز ۀ دانشییکدۀنشییری .«دیییو و جییو ر اسییاییری آن(. »1818.  یهایهییای ، احمیید

89-15. 

 تهران: علم  و فر مگ . . وشش ذبی  اهلل صها به .مهناداراب(. 1871یرسوس ، ابویا ر محمّد.  

 قرره. -م ین  تهران: . وشش حسین اسماعیل  به .نامهابومسل  . (1815یرسوس ، ابویا ر محمّد.  

 .1119 پاریس به شمارۀ تاب انۀ نویس دسک .جدیدبرزونامۀ   .(ال   تا ب ].  عرای 

 .13155 ۀ. به شمار مجلس شورای اسیم  ۀ  تاب انۀنس  .برزونامۀ جدید .(ب  تا ب ].  عرای 

 .81 ش .ادب پژو یی  .« ییای حماسیی  ایییران نهییرد قهرمییان بییا اژد ییا در روایییک (. »1891.  غهییوری، رعییا

 .131-99صن  

 ییای عرفییان  در حماسییۀ   بررسیی  عماصییر دیمیی  و اندیشییه (. »1898.  امیمیی ، محمدرعییا رعییا؛ غهییوری،

 .811-398صن  .31 ش .نامه اوش .«جهانگیرنامه 

 تهران: انجمن آثار و مهاار فر مگ . .تصحی  مجید سرمدی . (1813  .فرامرزنامه

   تهران: س ن. .ابوالهضا اریه  زوتهن و وشش ماریولین فان به  (.1891 . ۀ بزر فرامرزنام

الم ییارش  ۀدایییر تهییران: مر ییز  .مرلییق تصییحی  جییی  اییالق   .شییا مامه .(1811.  فردوسیی ، ابوالقاسیی  

 بزر  اسیم .  

 تهران: دانشگاه تهران. .فر م  زبان پهلوی(. 1811بهرام.   ،وش فره

 تهران:  تاب فرزان. .(. تصحی  ج هر ش ار1813.  مین حمزهمامیرالمو قصّۀ

 تهران: چشمه. .مهران افشاری و  وشش ایرج افشار (. به1811.  حسین  رد شهستری قصّۀ

 نگار.تهران: به .(. به  وشش اولریش مارزول 1893  .آفرین گو رتاجنوش قصّۀ

تهریییز:  .احمیید یهایهییای   . ترجمییۀآفییریمش زیانکییار در روایییات ایرانیی   (. 3585سیین، آرتییور.     ریسییتن

 دانشگاه تهریز.

 تهران: سازمان اسماد ملّ  ایران. .شا مامهپژو ش  در (. 1875.  حسین ، ریمان

نمیییرم از اییین پییس  ییه  .«عییحاک ای در اسییرورۀ نمادشماسیی  اسییروره(.»1871.  الییدین ییزّازی، میییرجی 
 تهران: دانشگاه تهران. .اممن زنده
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 .دانشییگاه سیسییتان و بلوچسییتان .زبییان و ادبیییات فارسیی  ۀمجلیی .«شییا مامه دیییوان در» (.1811گلیی ، احمیید.  

 .173-158صن  .5س

 تهران:  یرممد. . تاب قرمز . ای پریانقصّه(. 1895.  الن ، اندرو

 مرال ییات اسیییم  سسسییۀتهییران: م . وشییش عیییايالدین سییجادیبییه .جهانگیرنامییه(. 1815.  مییاد ، قاسیی 

 گیا. دانشگاه مک -دانشگاه تهران 

 .بییه  وشییش حسیین ذوالهقییاری  .چییاپ چهییارم .ایییران ادبیییات عامیانییۀ( 1817.  محجییوب، محمّییدج هر

 چشمه. تهران:

 .3 ش .1 س .گیو ر گوییا  «.  یه آن اژد یا زشیک پتییاره بیود     (. »1811.  سیجّاد آییدنلو،  رحمیان؛   مهیر، مشتام

 .  111-118صن

 تهران: میراث مکتوب. .رعا ذ اوت  قراگزلو. به  وشش علیاسکمدرنامه(. 1811.  مموچهراان حکی 
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