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   شفاهي ادبيات و اجتماعي تاريخ در ديو مفهومي تحول سير بررسي
  

 ١*معصومه ابراهيمي

  
  )8/11/92: ، تاريخ پذيرش29/9/92: تاريخ دريافت(

  
 چكيده

 و مستقل موجودي حال ندرعي و طبيعي مافوق موجودات همة لقب و عمومي نام »ديو«
 و مكتوب هايروايت در كه دارد عربي فرهنگ در جن مانند هايي همسان است و منفرد

 فرودهاي و فرازها با تاريخ طول در ديو مفهوم. شود نمي گذاشته آنها ميان تفاوتي شفاهي،
 ورانيد طي و اند شده مي  پرستش خدايان درمقام زماني چنانچه است، بوده رو روبه فراواني

 هاآن به پليد و زشت هايجلوه تمامي و اند آمدهدر شيطان و اهريمن مثابة به طوالني بس
 تدريجبه و اند گرفته قرار هم كنار در اهريمن و ديو ميانه، فارسي در. است شده داده نسبت
 باورهاي و هاروايت از بخشي در ديگرازسويي. است شده تلقي اهريمن همچون ديو

 ويژگي هيچ و اند شده معرفي مردمان همچون ديوان كهن، هايدوره از زماندهبا مردميِ
 براساس و ديو مفهوم تحول آخرين در. شودنمي ديده هاانسان و هاآن ميان غيرطبيعي
 تصور ايويژه سيماي و شكل با كه است طبيعي مافوق موجودي ديو ايران، مردم فرهنگ

 و كارزيان موجوداتي ديوها اساس،براين. دارد متعددي هايخويشكاري و شودمي
 و سياه و كلفت هايلب گراز، هايدندان همچون بلند هايدندان با سياه رنگ به غيرطبيعي،

                                                                                                                   
  * masomehebrahimi1977@gmail.com              ايروان دولتي دانشگاه شناسي، مردم استاديار .1



 1392 پاييز و زمستان، 2، شمـارة 1دورة    ________________________   گ و ادبيات عامهفصلنامة فرهندو

54 

 و است شده پوشيده ضخيم موهاي از ها آن بدن. اند شده توصيف آبي چشمان با گاهگه
 تغيير عوامل. ند وارخمردم و دارند بال جفت يك و بزرگ هايگوش و دم شاخ، سر، چند
 اهداف جملهاز آن با مرتبط هايدگرگوني سير بررسي و ايران در ديو مفهوم تحول و

 هاي ويژگي با كه موجوداتي و ديو هايهمسان پژوهش اين در. است حاضر پژوهش
  . اندشده شناسايي و معرفي دارند، ديو لقب فرد منحصربه

  
 .ديويسنا ازمابهتران، جن، طبيعي، مافوق موجودات ديو، :كليدي هاي واژه

  مقدمه. 1
 انساني صفات هم هاآن باوجوداين،. اندآدمي تخيل زاييدة شرير موجودات و ديوها
 محال آرزوهاي ة دهند بازتاب هاآن غيرانساني صفات. غيرانساني صفات هم و دارند
 مافوق« حاصطال آنها ناميدن براي ناگزير به كه است غريب و شگفت حديبه و بشري
 اين طبيعي مافوق موجودات انسانيغير صفت ترين اصلي. بريم مي كاربه را »طبيعي
 واسطةبه و اند شده آفريده آب يا هوا آتش، از دارند؛ غيرخاكي طبيعتي آنها كه است

 گياه، پيكر به و بروند، بخواهند كه جا هر به لحظهيك در توانندمي خود متعالي سرشت
 زبان هر به. دارند شدنناپديد قابليت و هستند بادپا و تيزپر هاآن. درآيند مردم يا جانور

 آينده اخبار از و دانا نهان هاي گنج و سرنوشت راز، هر بر. گويند مي سخن بخواهند كه
 ياري بخواهند را كههر آنها كه است فراانساني نيروهاي چنين پشتوانة به. باخبرند

 »طبيعي مافوق« عنوان تا است شده سبب آنها برتر هاياناييتو. آزارند مي يا رسانند مي
 سرزميني و فرهنگ هر در و دارد متعددي معاني اصطالح اين هرچند. كنند كسب را

 وصفي تركيب از بيشتر ايران در. است شده گرفته درنظر آن براي هاييمترادف
 براي »هاآن از« و »انايش« ،»هاآن« چون ديگري مرموز اصطالحات كنار در »ازمابهتران«

 نام به اشاره كه دهد مي نشان اصطالحات اين. شود مي استفاده هاطبيعي مافوق ناميدن
 نوعي از هايي نشانه همچنين. است ممنوع طبيعي مافوق موجودات از هريك مشخص
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 معناي چه. شود مي ديده اسامي اين معاني در نيز مبالغه و تملق احترام، خشيت، و ترس
به و كند مي اشاره موجودات اين بشريفوق هاي توانايي به اسامي، اين زا هريك

. دهد مي نشان برتر و بهتر را »هاآن« و تر، پست و پايين مرتبة در را انسان طورضمني
 شگفتي پديدة است، كرده پيدا احساسي چنين خود مخلوقات به نسبت انسان اينكه
 . است

 باور اين دهندة بازتاب طبيعي، مافوق وجوداتم نام بيان ممنوعيت ديگر،سويياز
 نحوست و زيان و ايم كرده احضار را هاآن درواقع بخوانيم، نام به را هاآن اگر كه است

  . شود مي ديده پديده اين نيز ديگر هايسرزمين از بسياري در. شود مي مانگريبانگير
 شمالي سرد هاي تدش ساكنان وحشت ماية كه »سخر« نام روسي زبان در كه چنان
به جانور اين ناميدن براي زبان آن در كه اي كلمه اكنون و است شده فراموش بوده
 نام آذربايجان تركي در. است »خوارعسل« معنيبه و وصفي لفظي رود، مي كار

 »كرم« آن اصلي معني كه خوانند مي »قورت« را او اكنون و شده فراموش گرگ
 ).131- 132/ 1: 1354 خانلري،(...  است

 كهچنان. روند مي شماربه جامعه هر مردم فرهنگ از بخشي طبيعي مافوق موجودات
 به گذشته جوامع در مردم هايآيين و پندارها باورها، بيني،جهان از هاييبخش

 موضوع اين بر شرقي هاي بيني جهان بيشتر. شودمي مربوط طبيعي مافوق موجودات
 مافوق موجودات جوالن و تصرف در ها،انسان آفرينش از پيش جهانِ كه كنند مي داللت
 همسايگي در و شتافتند زيرين جهان به ناگزير هاآن انسان آفرينش با. است بوده طبيعي
 جويي انتقام و خونين هايجدال هميشگي، دشمني جاهمين از. كردند زندگي هاانسان

 در بزرگي هايمسئوليت بينيانجه اين با انسان كه است معلوم. شد آغاز بشر از ها آن
 طبيعي مافوق موجودات از گريز نام به اي پديده با عمر طول تمام در و دارد زندگي
 كه هستيم رو روبه مراسمي و هاآيين اعتقادات، باورها، انواع با ما بنابراين،. روست روبه
 مافوق به مربوط اعتقادات از بسياري امروزه. است شده شناخته ها آن از بخشي فقط

 تجلي ديگر قالبي در و يافته استحاله شده، دگرگون يا كمرنگ رفته، ميان از ها طبيعي
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 است، آمده پديد باورها همان سبب به كه هاييآيين و مراسم برخي اما است؛ يافته
 فراموش را آن چرايي و منشأ كه كنيم مي برگزار را هاييآيين ما رو، ازاين. هستند پابرجا
 طبيعي مافوق موجودات چيستي از دقيقي و جامع نسبتا شناخت اگر. ايم كرده

 رازآميز و جادويي مراسم و هاآيين ميان رابطة است ممكن بگيرد، صورت) ازمابهتران(
 موجودات شناخت ديگر،عبارتبه. شود تر معين و مشخص آن خاستگاه و منشأ با

 پديد آن از ها اسطوره كه بينجامد يمعرفت و بينيجهان بررسي به تواندمي طبيعي، مافوق
 زندگي ناشناختة هاي دوره هايواقعيت به توان مي ها آن مطالعة خالل از و اند آمده
 دربارة ما آگاهي ميزان و شناخت ميان اي دوسويه رابطة رو، ازاين. بردپي ها انسان

 كه اي گونهبه دارد؛ وجود بشر دربارة آگاهي و شناخت و طبيعي مافوق موجودات
 آن مردم شناخت جز چيزي فرهنگي و جامعه هر در 1ديوشناسي مطالعات دستاورد
 .بود نخواهد جامعه

  تحقيق پيشينة. 2
 گاه كه است شناسي مردم هايپژوهش از بسياري موضوع فراطبيعي موجودات بررسي
) 1871( يابتداي فرهنگ در تيلور. شود مي  برده كاربه 2آنيميسم چون مفاهيمي بيان براي
 و موجودات همة به بخشيجان درنتيجة را فراطبيعي موجودات و ارواح به اعتقاد
 خبيث ارواح اين از گروهي. دارند تسلط ابتدايي انسان سرنوشت بر كه داند مي ياشياي

. تأثيرگذارند آدمي مرگ و زندگي بر گروه دو هر اما نيكوكارند؛ گروهي و شرور و
 آن و اندنگريسته »جادو« مثابة به فراطبيعي موجودات پديدة به شناسانمردم از گروهي

 در و زرين شاخة در فريزر. اند كرده بررسي تابو و توتم چون مفاهيمي كنار در را
 فراطبيعي، موجودات به مربوط اعتقادات از بسياري م 1935 تا 1890 هايسال فاصلة
 جوامع معتقدات و هاآيين و آداب از برخي در را زيانكار ديوهاي و خبيث ارواح
 تا داشتند تمايل شناسانمردم و دانشمندان از ديگر گروهي. است كرده مطرح ابتدايي

. دهند قرار شناسياسطوره مطالعات گروه در را پريان و ديوها و فراطبيعي موجودات
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 از شماري موضوع را اي افسانه و اي اسطوره هايروايت) 1973( استروس لوي كهچنان
شباهت اساس بر و ساختارگرايانه مكتب مبناي بر را ها آن و داد قرار خود هايهشپژو
هر پيام و معنا و هاروايت واحد سرچشمة تا كرد تحليل و بندي طبقه شونده،تكرار هاي
 ديوان و پريان ها،جن فراطبيعي، موجودات شناساناسطوره معموالً. شود مشخص يك
 يا استعاره ها آن. دانند مي »طبيعت به مربوط هاي هاسطور« از شدهمشتق جملگي را

 . آمدند پديد طبيعي فرآيندهاي و عناصر تغييرات نتيجةدر كه هستند ابتدايي تمثيلهاي

 و هاداستان فراطبيعي موجودات به مربوط هايروايت هاي جلوه ترينمهم از يكي
 و پريان هيوالها، و ديوها آن در كه را هايي افسانه شناسان مردم. است عاميانه هايافسانه
 3»پريان هايداستان« دراصطالح روند، مي شمار به آن محوري موضوع...  و هاغول
 هايداستان بنديطبقه و پژوهش. اند دانسته ها افسانه از اي ويژه ژانر را آن و اند ناميده
 را بسياري قايقح آن نتايج و گرفته قرار شناسان مردم توجهمورد گذشته سدة در پريان
 روشن مختلف هايتمدن و هافرهنگ ايِ اسطوره اعتقادات و باورها خاستگاه، دربارة
 پريان هاي قصه شناسي ريخت عنوان با پژوهشي انتشار با پراپ والديمير. است ساخته

 مطالعات براي( آورد وجود به پريان هاي افسانه مطالعة دربارة علمي اي شيوه) 1928(
  ).Todorov, 1970 ؛Tolkein, 1987 :ك.ر بارهاين در متأخرتر
 ها آن اصلي موضوع كه است دست در فرواني تاريخي آثار و متون ايران در
 عنوان با آثار اين. است شياطين و ديوها و عجيب موجودات شگفت، هاي پديده

 نگاريتاريخ از ايويژه ژانر هانامهعجايب. شوندمي بنديطبقه و شناخته »نامهعجايب«
 رودمي كار به فرهنگي و شناختيمردم هايپژوهش در آن هايداده كه هستند عاميانه

 ترين كهن از يكي). 29 -1: 1391 ابراهيمي، :ك.ر هانامهعجايب شكل و محتوا از اطالع براي(
عمربن تأليف) 1938( الحيوان دارد، اختصاص ديوان عجايب به آن از بخشي كه آثاري
 جلد در جاحظ. است آمده فراهم مجلد هفت در م848/ق233 در كه است جاحظ
 به و كندمي معرفي را ها آن زيرگروه موجودات انواع و ديو جن، عجايب الحيوان ششم
 الغرائب تحفهًْ در ق5 سدة در. پردازدمي زمينه اين در اعراب و ايرانيان اعتقادات از برخي
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 نگارينامهعجايب از كاملي الگوي اهدش طبري حاسب ايوبمحمدبن اثر) ق1371 (
 ارائه مختلف هاي سرزمين هيوالهاي و ديوها از متنوعي هايگزارش آن در كه هستيم
 ق6 سدة در كهچنان اند، داده ادامه نيز بعدي نويسندگان را سنت اين. است شده

 را) ق1345( المخلوقاتعجايب كتاب طوسي، به معروف همداني، محمودمحمدبن
 داستانهايي و حكايات مختلف، هيوالهاي و ديوها توصيف ضمن كه كرد فتألي

 در آن از پس. اندشده رو روبه هيوالها و ديوها با كه كرده نقل كساني از انگيز شگفت
عجايب كامل عنوان و كرد تأليف كتابي طوسي، اثر ادامة در قزويني زكرياي ق7 سدة

 پيشين آثار به نسبت كه برگزيد آن براي ار) ق1344( الموجوداتغرائب و المخلوقات
 به حدودي تا قزويني و طوسي حكايات و روايات. است كرده پيدا بيشتري شهرت
 به كههمچنان. شودمي ديده بيشتري تنوع قزويني روايات در اما دارند؛ شباهت يكديگر

شگفت ،هانامهعجايب هيوالهاي و شياطين ديوها، شويم،مي ترنزديك اخير هايسده
. داردميوا حيرت به بيشتر را ما ها آن هايكاريزيان و اعمال و شوندمي انگيزتر

 جالبي اطالعات آبادي،استر فزوني محمودمير از) ق11( بحيره هايروايت و حكايات
 دريانوردان، زبان از حكايات اثر اين در. دهد مي ارائه ديوها جديد هايچهره دربارة

 با رويارويي در هاآن شخصي تجربيات حاصل كه شودمي نقل انكشاورز و مسافران
  .Ebrahimi, 2012: 97-104): ك.ر( هيوالهاست و ديوها

 و ديوها معرفي به مختصر طوربه آثارش برخي در هدايت صادق معاصر دورة در
 .)190-173: 1334 هدايت،: ك.ر نمونه براي( است پرداخته هاآن عملكرد و پريان و شياطين
 كه دارد ايراني ديوشناسي دربارة ايرساله دانماركي، شناسايران ،)1949( سنكريستين

 شده پژوهش علمي و مستقل صورتبه شياطين و ديوها دربارة بار، نخستين براي آن در
 طريق از كه -ايرانيغير انواع با را ايراني شياطين و ديوها رساله اين در وي. است
 فصل در )1933( ماسه هانري. است كرده تفكيك هم از -اندشده ايران وارد اعراب

 از شماري مطالعة و فراطبيعي موجودات معرفيبه ،ايراني آداب و معتقدات سيزدهم
 و ديوها برخي به نيز) 1979( آيلرس. پردازد مي ايرانيان اعتقادات متن و بافت در ها آن
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 وحشي سداب نام به ديگر ژوهشيپ در. است كرده توجه آن انواع و آل ويژهبه شياطين
 خبيث ارواح و ديوها رماندن هايآيين از شماري بررسي شاهد) 1938( دونالدسن از

  . هستيم
خليج و عمان درياي سواحل و جنوبي مناطق در نيز) 1355( ساعدي غالمحسين

 وي. ه استشد منتشر هوا اهل عنوان با كه پرداخت زار مراسم دربارة پژوهش به فارس
 رياحي علي. است بوده گامپيش ديگر پژوهشگران به نسبت پديده اين شناساندن در
 .ساخت منتشر بلوچ و باد و زار عنوان با مشابه پژوهشي نيز) 1356(

   تحقيق روش. 3
 مبناي بر دارد، تعلق فولكلور و شناسيمردم هايحوزه به كه آنجايي از حاضر پژوهش
 گرفته شكل آن به مربوط هايتكنيك و 4نگاريمردم مطالعات ويژهبه و كيفي تحقيق
 ابهامپر و گسترده موضوعات براي هاروش ترينمناسب از يكي نگاريمردم. است
 چهارچوب در دارند، نامشخصي مرزهاي كه فرهنگي موضوعات رو،ازاين. است
 از يكي مثابةبه نگاريمردم امروزه (Brix, 2006: 2/853). شوند مي بررسي نگاري مردم

 كه است اينظريه و رويكرد و شودمي شناخته كيفي هايروش انواع ترينشاخص
 جملهاز نگاريمردم هايتكنيك. دهدمي شكل را شناختيمردم هايحوزه چهارچوب

. هستند نگاريمردم اساس و اصلي هستة ،مشاركتي مشاهدة و تحقيق ميدان در حضور
 مĤبانهعرفان انديشة درك. است آمده فراهم هاتكنيك همين اساسبر نيز حاضر پژوهش

 از ناگريز انسان و اندآدمي همراه زمان هر و كجا هر در شياطين و هاديو آن در كه
 هايشيوه و محض عقالنيت زيرا است؛ دشوار بس كاري هاست، آن با زيستي هم
 علم انعنوبه را آنچه بارهيك به پژوهشگر كه شودمي مانع پوزيتويستي آموزي علم

 تا هرچند. بگيرد ياد را پيشامنطقي انديشيدن شيوة و نهد كناري به است آموخته حقيقي
 نام به ايپديده منطقيپيشا ورزانديشه يك ةمثاببه پژوهشگر و ندهد رخ اتفاق اين

جهان. يابد دست هاداده همة به تواندنمي نكند، باور را شرير موجودات و ارواح وجود
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 شياطين و ارواح از زيادي گروه كه است استوار منطق اين بر پيشامنطقي ايهانسان بيني
 شناخت و درك. برندمي سربه ما با نامرئي جهاني در زندگي طول در و اند همراه ما با

 كه است موضوعي همان اين و است گانهپنج حواس از فراتر چيزي مستلزم بينش، اين
 ناگزير به را آن مانده عقب جوامع در ذهني كردهايكار در )110: 1390( برول لوي لوسين

 حواس با كه دارد اعتقاد اعمالي و تأثيرات نيروها، به برول لوي عرفان. نامدمي 5»عرفان«
  ).92 همان،( شودمي پنداشته واقعي موجوديتشان و هستي اما آيند؛نمي دست به گانهپنج

 ,Howes: ك.ر( است »حسي وابطر« اصطالح نگاريمردم هاي)نظريه(تكنيك از يكي

 اجزاء بر تمركز و بازگشت جز چيزي حسي روابط رسدمي نظربه ). 15-23 :2003
 مناسك، در كه هايينشانه و نمادها از رمزگشايي براين،افزون. نيست مشاركتي مشاهدة

 رويكردي با را ما دارد، وجود مردم جادويي-عرفاني هايتجربه و رفتارها ها،آيين
 نگارمردم رويكرد، اين در. كندمي رو روبه 6اتيك برداشتي با همراه تأويلي،-يريتفس

 و هاآيين درون از كه تفسيرهايي به توسل با كوشدمي پيچيده رمزهاي كاشف همچون
 و هاديو نام به ايپديده فردبهمنحصر منطق و ذهني خطوط آيند،مي دستبه مناسك
 .كند تحليل را نامرئي شياطين

  ديو مفهومي تحول. 4
  ديوان به مثابة خدايان. 1-4
مي شديگر پرست ايزدان كنار در و بودند مقدس ديوان زردشت، از پيش ايرانيانِ نزد 

معجزه نيروي با) يا اسوره( اسورا نام به خدايان از ديگري گروه ديوان، از غيربه. شدند
 كه بود برقرار توازي و توازن نوعي اهاسطوره و ديوان ميان. راندندفرمان مي »مايا« آميز
: 1386 ،آموزگار( دادمي تشكيل را باستان ايران هايآيين انديشة زيربناي و اصلي هستة

ديوها از جايگاه پرستش نزول  مزديسنا، آيين تجلي زمان در ويژهبه و تدريجبه). 329
ويژه در وداها، هاما در سنت هندي ب ؛پنداشته شدند كردند و همچون آفريدگان اهريمن
 اهريمن و بد خداي )daeva(ديو  اوستا در رواز اين. ديوها جايگاه خود را حفظ كردند
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 قرار پرستش مورد كه است خوب خداي معناي به )deva( دوه سنسكريت در و است
را همچون مهر،  ها آنو  مهر آيين به وابسته را ديوان) 5-4 :1941( سنكريستين. گيردمي

 در ديو واژة. اند شده طرد زردشت توسط بعدها كه داند مييگر فرشتگاني و د ناهيد
 مناطق در هامدت تا كه رفتهمي كار به روشنايي و فروغ ايزدان دادن نشان براي اصل
يا ديويسنا  ديويسن ديوان، پرستندگان به رو،  اين از. شدندمي پرستيده ايران فالت شرقي

 گسترش با. دهدبا پيروان مزديسنا را نشان مي ها آني اين نام اختالف آيين. گفته شد
شناخته شدند و  كنند،مي حمايت دشمنان از كه ايزداني عنوانبه ديوان زردشت آيين
 به ديوان رو،از اين. را عناصر و نيروهاي جهان بدي و ناپاكي معرفي كرد ها آنشت دزر

 از ديو واژة نتيجه،در. ندشتافت خشم، خداي ،)aesma( اسم نزد و پيوستند اهريمن
به كار  ،عنوان موجودي خبيث كه آفريدة اهريمن استو به شدتهي  اشايزدي معناي
 پس از زردشت ديوها هرگز به صورت مرئي بر روي زمين ظاهر نشدند. رفت

(Nyberg, 1931: 32).  ناچار به زير زمين را از زمين بيرون كرد و به ها آنزردشت
براي حفاظت در برابر شر و . نهاني به زندگي خود ادامه دادندپنجا گريختند و در آ

 شد نگاشته) ديو شكنندة درهم قانون يا ديو، ضد قانون( 7ونديداد ديوانزيانكاري 
)Christensen, 1941: 28 .(بر هر  ونديداد در مندرج هايآموزه و دستورها كارگيريبه

 هايسرودهبه همراه خواندن برخي  كار بستن آنو خواندن و به بودمؤمني واجب 
  ).جمـ: 1376 ونديداد،: ك.ر( رماندديوان را مي گاثاها،

) ايندرا( »اندر« ايزد به معتقدان و مهر كهن آيين پيروان پارسيان، كه است مشخص
روشني نشان مياين موضوع را به خشيارشا كتيبة متن. دانستندمي متمرد و سركش را

 و مردمان شمردنبر و خود القاب و عناوين ذكر از سپ ايران شاهنشاه. دهد
 گشودم من كه كشورهايي در«: گويدمي چنين اوست، فرمان زير كه هايي سرزمين
معبد ( »ديودان« اهورامزدا ياري به من. پرستيدندمي را ديوان آنجا در كه بود مكاني
  » .پرستش كردمرا ويران كردم و با فروتني اهورامزدا و ارتا را  ها آن) ديوان

)Kent, 1953: 150-151 .(  
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 با ها آن ميان هامدت تا و بودند جسور و جنگاور بسيار مردماني ديويسنا پيروان
 ها آن درپي كه حوادثي و اوليه نبردهاي اين خاطرة. درگرفت نبردهايي مزديسنا پيروان

 گرد را ما هايهحماس اصلي عناصر اينكه از گذشته داد، رخ ايراني قوم اقتدار آغاز در
 به زمان گذشت با كه گذاشت جاي بر ايران فالت بوميان دربارة نيز تصوراتي آورد،
 ديو نام به ايچهرهزشت و كارزيان موجود تصور به و شد آراسته افسانه برگ و شاخ
 بودند آدمياني ايران رزمي هايداستان ديوانِ كه نيست ترديدي امروزه. گرديد منجر

 تبعيتبه ما پدران ورزيدند،مي اعتقاد ديگري آيين به كه آنجا از و پيكرلغو و زورمند
به ديوان پيشينة تاريخ، گذر در). 45: 1343 ،طباطبايي(را ديو نام نهادند  ها آن اوستا از

 تدريجبه و شد فراموش خوردهشكست عاصيان و كهن هايآيين خدايان عنوان
  .شودمي اشاره آن به ادامه در كه شد شيدهك تصوير به ديوان براي جديدي شخصيت

   اهريمن نيروهاي مثابة به ديوان. 2-4
در شمار نيروهاي اهريمني و  ها آنگفته شد با نزول ديوان از جايگاه ايزدي،  كهچنان

. نسبت داده شد ها آنزشت و پليد به  هاير قرار گرفتند و تمامي جلوهيموجودات شر
 همچون ديو تدريجبه و گيرندو اهريمن در كنار هم قرار ميديو  ،فارسي ميانه متوندر 

اهريمن بدكار و «: چنين آمده است) 24: 1354( خرد مينويدر . شودمي تلقي اهريمن
 بدكار، اهريمن«: خوانيممي ديگر جاي در و »داد شكست توانديوان را چگونه مي

همان، ( »آورد وجود به خود لواط عمل از را اهريمني فرزندان ديگر و جادوان و ديوان

: از اند عبارت ديوان ترينسهمناك و ترينمهم از برخي ).345: 1386 آموزگار،: ك.ر نيز؛ 22
جهي نيز از معدود . و آز پني بوشاسپ، چشمگ، خشم، نسوش، بد،واي استويداد،

: ك.ربراي فهرستي كامل از ديوان (و فساد است  زگيهرديوهاي مادينه است كه مظهر 
  ). 246-245: 1338 معين،؛ 121، 112، 96-93: 1369 ،بندهش
 ديگر همراه به ايزد سروش اما كنند؛ تباه را مردم تا تازندمي جهان به شب هر ديوان
. دارندمي محفوظ آنان شر از را مردمان و كنندو امشاسپندان با ديوان نبرد مي ايزدان
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 سبب اسب و سگ خروس، مچونه مقدس جانداران ويژهبه جانوران صداي و بانگ
كه قهرمان جنگ با ديوان  زردشت از غيربه. شودمي پريان و جادوان و ديوان گريز

نخستين كسي بود  جمشيد. انداقدام كرده ها آناست، قهرمانان ديگري نيز به مبارزه با 
تا سر برد او به دوزخ وارد شد و تا سيزده زمستان در آنجا به. كه ديوان را شكست داد

فريدون نيز . غلبه كند ها آنسپس توانست بر . و جادوي ديوان را بشناسد افزارهارزم
پسر  ،تهمورث شاهنامه هايدر روايت. ديوان مازندراني را با جادو شكست داد

 داد شكست سختيبه را ديوان كه است قهرماناني از زيرا دارد؛ »ديوبند«لقب  ،هوشنگ
  ).217-216: 1387 زاده،قلي: ك.ر نيز ؛22/ 1: 1376 ،فردوسي(

 متون در اهريمن خود حتي يا اهريمن هاييا آفريده اهريمن ياريگران عنوانبه ديوان
 شاهنامه در فردوسي. اند كرده پيدا نمود بعد، هايو مكتوب دوره شفاهي ادبيات و

در  متيني جالل. كنديا خود اهريمن عنوان مي اهريمن همچونچندين بار ديو را 
مثال  برايرا  شاهنامهاز اشعار  هايينمونه و پرداخته موضوع اين به بارهژوهشي در اينپ

 شدن كشته داستان در فردوسي كهچنان). 134-118: 1363 متيني،: ك.ر(بيان كرده است 
  :است برده كار به »پورِ اهريمن«سياه، واژة ديو را براي  به دست ديوِ سيامك

  اهريمنا ريمن نهان در مگر    دشمنا كسي نبودش گيتي به
  ... بال بباليد تا زد راي همي    بدسگال آهرمن اندر رشك به

  آهرمنا پورِ با آويخت بر    تنا برهنه بيامد سيامك
)35 و 23-22ب 1/16: 1376 ي،فردوس(  

  ديوان به مثابة مردم. 3-4
 مهاجمان برابر رد و كردند پايداري خود كهن هايآيين بر كه بودند مردماني ديوان
 دين رسمي هايآموزه. دادند نشان مقاومت خود از) مزديسنا( جديد دين و آريايي
 و مغان هايگيريسخت و -كردمي تأكيد ديوان از نفرت و دوري بر كه -مزديسنا

 بهتا  شد سبب -كردندنمي تحمل را كهن هايآيين كه -كيشراست روحانيون
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تدريج ديوان از دايرة كه بهاي گونه به. شود داده برگ و شاخ ديوان به مربوط هاي روايت
آدميان حذف شدند و موجوداتي خبيث و غيرانساني شناخته شدند كه با آدميان در 

 از بازمانده مردميِ باورهاي و هاروايت از بخشي اما. برندسر ميتضادي هميشگي به
 ها آنچ ويژگي غيرطبيعي ميان و هي شناسندمي مردمان همچون را ديوان كهن، هايدوره
ديوان بيشتر صفات آدميزادگان را  نامهگرشاسب هايروايت در. ندقائل نيست ها انو انس
 هاسپاه و پادشاه دارند و از قلعه مندند،دانش و موسيقي بهره ،هنر، تمدناز  ها آن. دارند

 تهمورث به را خط ديوان اياسطوره هايروايت بربنا. كنندمي دفاع خود مزارع و
 از ).345: 1386 ،آموزگار( بسازدتوانست بناهاي عظيم  ها آنآموختند و جمشيد به كمك 

 آدميان و ديوان ميان چنداني تفاوت كه آيدمينيز چنين بر فردوسي شاهنامة هايداستان
 يك به دسته دو هر و دارند آگاهي آوريرزم و جنگ آيين از دو هر كهچنان. نيست
 شاهنامهاين پرسش را كه ديوان  متيني. هستند جهان پادشاهي و سلطنت هانخوا نسبت

دقيقاً چه مشخصات ظاهري و رفتاري دارند، موضوع يكي از مقاالت خود قرار داده 
كه در آن ديوان نقش اساسي دارند، به اين  شاهنامهوي با بررسي چند بخش از . است

 تربه آدميان نزديك ،دورة اسالمي يِنتيجه رسيده است كه ديوان در متون كهن فارس
 از هايينمونه براي وي). 132همان، ( اخير قرون در مشهور ايافسانه ديوان به تا اندبوده
سرزمين  درو رستم  كيكاووس جنگ داستان به ديوان، گونةانسان خصائل و منش
ون آدميان كه ديوان در سراسر اين داستان همچ كنديعني مازندران استناد مي ،ديوان
ديوان  ،را به خود اختصاص داده است شاهنامهبيت از  954در اين داستان كه . هستند

داستان با ورود ديو رامشگر  مثال. لي مشخص يا غيرعادي ندارندسيما و شكل و شماي
 ميان به او شمايل و شكل از سخني هيچ كه آنجا از و شودس آغاز ميوبه دربار كيكاو

 كه گرفت نتيجه چنين توانمي شود،نمي برانگيخته نيز كسي حيرت وو اعجاب  آيدنمي
 ياران، و مازندران شاه از بارچندين كيكاووس داستان در. است بوده آدميان مانند او

دربارة صفات  آنكهبي آيد،مي ميان به سخن او سپهداران و ساالرانجنگ وزيران،
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نسبت  ها آنچندجا صفت جادو به هرچند در . آگاهي چنداني داده شود ها آنظاهري 
  . شودداده مي

از شاه مازندران، بزرگان درگاه او، سپاهيان و سرداران او  فردوسي ديگر طرف از
چنان سخن گفته است كه گويي شكل و شمايل و رفتار و كردارشان با آدميان 

 مازندران شاه نزد به فرستادگاني يكاووسدو بار نيز كه ك. تفاوتي نداشته است
 غيرمنتظره چيزي مازندران شاه دربار در) رستم وفرهاد ( او فرستادگان فرستد، مي
 به معهود خالف چيزي آنجا در اينكه به كيكاووس نزد به بازگشت در و بينندنمي

 شاه به كيكاووس كه هم هايينامه. كنندنمي هم اياشاره است، خورده چشمشان
مانندش بسيار است؛  شاهنامهكه در  است عادي هايينامه نويسد،مي مازندران

 به مازندران شاه مورد يك در حتي و نويسدمي ديگر شاه به شاهي كه اي نامه
 دو اين در مازندران شاه آنكه با ديگر سوي از. دهدمي خلعت كيكاووس فرستادة
 به را پهلوانانش نيرومندي و خود دربار جالل و جاه و حشمت تا كوشدمي مورد
 تراز پهلوانانِ باز ،بگيرد چشمزهره آنان از اصطالحبه تا بكشد ايران انفرستادگ رخ
- 119: 1363، متيني( نمايندمي ناچيز و حقير ايران فرستادگان برابر در مازندران اول
120 .(  

و پادشاه مازندران با آدميان  سپيد ديو فقط مازندران ديوان با كيكاووس جنگ افسانة در
 وقتي و دارد كوه چون اندامي و است الجثهيد بسيار عظيمديو سپ. تفاوت دارند

 نيز پادشاه. است سفيد موهايش اما سياه، پيكرش. سايدمي آسمان به سرش ايستد مي
 به لحظه يك و كوه شكل به را خود لحظه يك در رستم با نبرد در كه است مرديجادو
 تيره را جهان جادو با و است خواب در روزها سپيد ديو همچنين. آورددرمي ابر شكل

 و سنگ آسمان از كه كندمي كاري و كندمي كور را كيكاووس سپاهيان چشمان و
 به كه است هايينمونه معدود از اخير هايويژگي. باردمي ايران سپاهيان بر خشت
 ديوانآن،  در كه شودمي هاييروايت مايةبن و بخشدمي غيرانساني شخصيتي ديوان

فردوسي نيز در . شوندمي تلقي غيرانساني و غيرعادي و مهيب و عجيب موجوداتي
  :كندبودن ديوان اشاره ميتفسيري از ماجراهاي ديوان قاطعانه به مردم
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  بدشناس مردم را ديو مر تو
  

  سپاس يزدان ز ندارد كو كسي  
  

  مردمي ره از گذشت كو آن هر
  

  آدمي مشمرش شمر، ديوان ز  
  

)177-176ب 3/143: 1376 ي،فردوس(  

  ).131: 1388 قبادي،: ك.ر بيت، اين در رفته كار به رمزهاي و نمادها دربارة كاملاطالعات  براي( 
 در رايجمعني نيز به وجود ديو به »اكوان ديو«در داستان  فردوسي ترتيب بدين
. كندمي بيان ديوان دربارة صراحت به را خود نظرو  نهدنمي صحه كهن هايافسانه

 خدا فرمان از كه داندنيز در يكي از اشعارش ديو را كسي مي) 60: 1338( منوچهري
  :است گشته عاصي او امر بر و برگردانده روي

  او امر در عاصي هست كه كسآن ديوست
  

  نعم باشد، عاصي خداي امر در ديو  
  

. گذاردمي ما اختيار در ديوان از هاييآگاهي مازندران، جغرافيايي موقعيت به توجه
 هايافسانه و هاداستان مازندرانِ: كه اندگفته مازندران موقعيت دربارة ژوهشگرانپ

: 1363 ،متيني(جايي غير از سرزمين گيل و ديلم كنوني و در شمال آفريقاست  شاهنامه

از ايرانشاه بن  نامهكوش در اثري ديگر به نام شاهنامهصد سال پس از سرايش ). 127
. شودمي تكرار مازندران ديوان و كيكاووس داستان با مشابه شبيوكم روايتي الخيرابي

) بجه و نوبي هاياهالي آفريقايي سرزمين(سپاهيان مازندران  نامهكوشدر روايت 
تني سياه دارد كه » اريدو« ها آنمردماني تنومند و جنگاور هستند و پهلوان و دالور 

 كيكاووس داستان دو متيني. نامندمي »ديو سپيد«سپيد بر تن كرده است و او را  نيپوستي
 كرده مقايسه هم با را نامهكوشدر  كيكاووس داستان و شاهنامه و ديوان مازندران در

  : رسدوي در پايان بررسي خود به اين نتيجة منطقي مي. است
 ساكنان دربارة مختلف روايت دو قوي احتمال به اسالمي نخستين هايقرن در

به »ديو« آنان از گروهي روايت دو اين از يكي در. ستا داشته وجود مازندران
 ،و در روايت ديگر ساكنان آن سرزمين اندبوده ايافسانه و آساغول موجودي معني

 است افتاده فردوسي دست به نخست روايت. اندبوده پوستآدمياني نيرومند و سياه
   ).131همان، ( ايرانشاه حكيم دست به دوم روايت و
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 اسناد اند،بوده مردم مثابة به روايات از ايدسته در مازندران ديوان كه نكته اين براي
هرگز به ديوان  )45: 1318( القصص و التواريخمجملدر  كهچنان. است دست در ديگري

 به« وي كه شودمي بيان چنيناين كيكاووس ماجراي و شودو جادوان اشاره نمي
 هايبرفت تنها، بعد از حال رستم تا عجم، رگانبز با آنجا شد گرفتار و رفت مازندران
 و سردار كه رسدمي نظربه. »آورد باز را او و را مازندران شاه و سپيدديو كشتن و بسيار،
ذيل  قاطع برهاندر  كهچنان. است بوده معروف »سپيد ديو« به مازندران سرزمين پهلوان

  .»راني كه رستم زال او را كشتپهلواني بود مازند«: چنين نوشته شده است» ديو سپيد«
كشته شدن ديو سپيد به دست رستم را  المخلوقاتعجائبنيز در ) ق6 ةسد( طوسي
: نويسدنيز مي السيرحبيبمؤلف  ).31: 1363 متيني،: ك.ر نيز؛ 510: 1345( دانددروغ مي

 دست به گيرودار، اثناء در كاووسآن است كه كي مازندران واقعة در مورخان اكثر قول«
» ...  شد ديار آن متوجه جريده خان،هفت راه به رستم و گشت گرفتار ديار آن والي

  ).191-192 /1: 1333 خواندمير،(
به طور  شفاهي ادبيات متون برخي در اندناميده »ديو« را بيگانگان گاه ايرانيان اينكه

 در كه هنامهشااست به سبك و سياق  ايمنظومه برزونامهدر . واضح بازتاب يافته است
: 1333 صفا،: ك.ر( دارد نام »ديو صقالب« ها آنو پادشاه  اندگرفته لقب »ديو« هاروس آن

304.(  

  طبيعي مافوق موجودي ديو. 4-4
 داللت آدميزادگان و ديو نزديكي بر كه مستنداتي و شواهد و شدهمطرح مباحث باوجود

ايرانيان موجود  فولكلور در هآنچ اساسبر ويژهبه ايراني، هايروايت برخي كند،مي
 و شودمي تصور اياست، ديو موجودي مافوق طبيعي است كه با شكل و سيماي ويژه

 فردوسي شاهنامةسرچشمه و خاستگاه چنين باوري . متعددي دارد هايخويشكاري
 ).132: 1333 ،متيني( شودمي پرداخته »سپيد ديو« مشخصات به كه آنجا ويژهبه است،
تفاوت اساسي  هاانسان با كه هستند غيرطبيعي و كارزيان موجوداتي ديوها ،اساسبراين
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 كلفت هايلب گراز، هايدندان همچون بلند هايبا دندان رنگ سياه معموال ها آن. دارند
موهاي ضخيم پوشيده است  از ها آنبدن . شوندمي فوص آبي چشمان با گاه و سياه و

 :Massé, 1933( دارند بال جفت يك و بزرگ هايچند سر، شاخ، دم و گوش و معموال

 )234-233/ 2: 1378 ،و خندان درويشيان: ك.ر( ابله و احمق معموالً و خوارمردم ديوها .)360
 فراانساني افزارهايبه جادو و تمام رزم ها آن. شوندمي توصيف چاالك و زيرك گاه و

 ديگر قالب به قالبي از توانندميدارند و در هر لحظه  پيكرگرداني نيروي مثالً. مجهزند
در شير و اژدها اسب، آهو، مار، گورخر، شكل به بيشتر و زيبا زنان شكل به گاه. درآيند

 قهرمان وقتي كه است آورده چنين )188/ 1: 1356( نامهدارابدر  طرسوسي. آيندمي
 آيدمي او نزد به سفيد مار كشد،مي را سياه سفيد، و سياه مار دو بين) طمروسيه( داستان

  :گويدمي و
 پس در ايشان جاي بود ديو كشتي، تو كه سياه مار آن ليكن و پريانيم جملةاز ما 

 آب دريا اين از و برآورد كوه اين از سر كه عظيمي اژدهاي آن و است كوه
  .است رفته اژدها جلد در كه است ديوي بلكه نيست، اژدها خورد، مي

 كه كنندسينا و ديو روايت مين جالبي دربارة ابوعليفارس داستا ممسني منطقة مردم
 كودكان و رفتمكتب مي بهديو هر روز در قالب معلم . ديو اشاره دارد پيكرگرداني به

 جادوگري ديو، همچون كه سيناابوعلي اما خورد؛مي و ربودمي يكبهيك را مكتب
 ديو ترتيب بدين و آورديمهر لحظه خود را در جلد االغ، كبوتر و آدمي در دانست مي
  ). 443: 1371 كرايي،مجيدي ( يافتمي رهايي مرگ از و كردمي خود جادوي افسون را

اما اگر ديوها  ؛صورت مرئي ندارند ها آن. شودمي درك ديوها از روحي يا سايه گاه
يكي از مشخصات رفتاري . اند به شكل حقيقي خود ظاهر شوند، بسيار عظيم و سهمناك

معموالً تمايل دارند  ديوها ).329: 1371 همايوني،: ك.ر( هاست آنبودن »خويوارونه«ديوها 
خاستگاه چنين باوري دربارة خصلت . وارونه انجام دهند شود،گفته مي ها آنآنچه را به 

در داستان نبرد رستم با اكوان ديو با اين . است يفردوس شاهنامة و منش ديوان نيز در
 را رستم و آورداكوان ديو ابتدا خود را به شكل گورخري در مي. مرو هستي هويژگي روب
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 را او شودنمي موفق ،تالش روزشبانه يك از پس رستم اما. كشاندمي خود دنبال به
 اشواقعي شكل به ديو اكوان آنگاه. رودمي خواب به درمانده و خسته بنابراين. بگيرد

 و بردمي آسمان به و كندمي بلند بود خفته آن در كه زميني قطعه با را رستم و آيدميدر
 منطق به كه رستم دريا؟ به يا بيندازد بيابان به را او است مايل پرسدمي رستم از

 و كرد عمل وارونه ديو. بيابان به گويدمي خود جان نجات براي بود آگاه ديو وارونگي
هاي مردمي چنين و باور فولكلور در. يافت نجات رستم و انداخت دريا به را او

: 1382 اكرامي،: ك.ر( ديد توانوحكم مردم ميتصوري هنوز پابرجاست و آن را در امثال

 را او دهد، انجام اصول خالف يا اشتباه به را كاري كه هركس كه اي گونه به. )182
  .خوانندمي »ديوانگي« را وي رفتار و »ديوانه«

 ترمناسب خويش فعاليت براي را هاشب و روندمي عميق خواب به روزها ديوها
 در او همراه و اندكرده اسير را زيبايي دختر معموال ديوها ايراني هايافسانه در. بينندمي
 ديو عاشق خود گاه و ربوده ديو توسط زيبا دختر. كنندمي زندگي زيرزمين يا غار چاه،
 هايداستان از برخي العةمطبراي ( دارد فرزنداني او از و اوست همسر اختياربه واست  شده
 نادري،؛ 160-132: 1371 زاده،شريعت: ك.ر اند،گرفته اسارت به را دختران كه ديوهايي دربارة مردم

 همين از شودمي داده قهرمانان به هاافسانه برخي در كه »ديوزاد« لقب. )61-85: 1380
 بسيار جنسي زشآمي به ديوها كه است اين توجهقابل نكتة. است گرفته نشئت موضوع
طوسي  المخلوقاتعجايبدر . كنند آميزش است ممكن موجودي هر با و دارند عالقه

  : است آمده كهني داستان ،)510: 1345(
 درآميخته ماده خر با كه بيندمي را ديوي آنجا در و رودمي خود باغ به كدخدايي

 كني رها مرا اگر دگويمي مرد به رهايي براي ديو. كندمي اسير را ديو كدخدا. بود
 ديو. كرد رها را ديو مرد. بفهمي هم را حيوانات سخن بتواني كه دهم چيزي تو به

 كه نگو كسي با را ماجرا اين كه داد هشدار او به و انداخت مرد دهان در دهان آب
  . مرد خواهي بگويي اگر
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ي را به زن ها آنو  ردمردمي ديو با چهل دختر آميزش دا هايروايت برخي در
 قرار »ارژنگ« قلعة نزديك كه »چهل دختر كمر«محلي است به نام  طالقان در. گيرد مي
صاحب اين قلعه  رستم خانديو در هفتو طالقان معتقدند ارژنگ فشندك مردم. دارد

بود و چهل دختر از چهل پادشاه را ربود و در اين قلعه اسير خود كرد كه پس از فتح 
 ديگر روايتي در. آمدنده ازدواج همراهان رستم درميقلعه به دست رستم، دختران ب

گياه به كوه رفته بودند كه ارژنگ  آوريجمع براي دختر چهل اين كه گويندمي مردم
 خدا از و برداشتند دعا به دست دختران. كرد شانو اسير آمدخوشش  ها آنديو از 
به  ها آنو  شدشان باز در همان لحظه زمين زير پاهاي. را نجات دهد ها آنكه  خواستند

 گويندمي »كمر دختر چهل« منطقه و صخره آن به سبب همين به. رفتنددرون زمين 
  ).180: 1363 پاريزي،باستاني (

 شيشه اگر. كندمي مراقبت آن از ديو كه است ايشيشه در ديوان بقاي يا روح و جان
 از بسياري مايةبن). 167: 1358اسديان و ديگران، ( شودمي خاكستر يا دود ديو بشكند
 پس قهرمان. است ديو عمر شيشة به يافتن دست براي قهرمان تالش ايراني هايافسانه

 همچنين. بردمي خود با است، اسارت در كه را دختري ديو، كشتن و شيشه شكستن از
ميهن: ك.ر( شودمي يافت بسيار جواهر و طال و گنج ديوان زندگي محل و جايگاه در

 كه دارند را توانايي اين ديوان. )175-168: 1337 ،صبور سنگ؛ 31-30 ،20-19: 1384 دوست،
 را ديو عمر شيشة كه كسآن هر. كنند تبديل جواهر و طال به را ارزشبي فلزات و آهن

  .يابدمي دست نيز باارزش هايگنج به بشكند
 آخر تا مسخّر ديوان. آورندمي در خود تسخير به را ديوان هاداستان قهرمانان گاه
فلزي يا نعل  ايبايد حلقه ها آنبراي تسخير  معموال. كنندمي خدمت خود ارباب به عمر

 خدمت در هميشه و شوندمهار مي ها آنبا اين كار . آويخت ها آناسب را به گوش 
 را ها آن بود الزم كه وقت هر توانمي ديوان از اي8»بهره« گرفتن با. بود خواهند انسان
 لزومصورتدر و بگيريم گرو ها آن از پر يا مو اگر كهچنان. گماشت كاربه و ردك احضار

 يا شدنظاهر حال در ديوان هرگاه. بود خواهد ما خدمت در ديو بزنيم، آتش را آن
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. است ديو »كشيدنتنوره« نتيجةدر كه افتدمي اتفاق گردبادي و توفان باشند شدنناپديد
 هاافسانه بيشتر در ديوها صفت اين. پريدن هوا به رخيدنچ حال در يعني كشيدنتنوره

 آسمان به و كشيد تنوره ديو« صورت به اغلب كه شود مي ديده مردمي هايروايت و
 از كه گويندمي گردبادي به را »ديوباد« اصطالح نيز فارسي زبان در. رودمي كاربه »رفت
  ).248: 1338 معين،( شودمي بلند زمين

 ديو يا بترسد، او از و ببيند را ديو كسي يا بيندازند كسي بر را خود ايةس ديوها اگر
 كسي معنايبه كه رودمي كار به »ديوانه« يا »ديوزده« اصطالح ،كند حلول او كالبد در

  .است نشسته او جان بر ديو و شده ديو همچون رفتارش كه است
  ست نشسته جانت بر اينكه ديوست چو

  

  ستببسته تو بر ايشادي هر درِ  
  

 )130: 1349 گرگاني، اسعد( 

  مرد زد ديو همچون خواب از بجست
  

  برآورد ناالن دل از آه يكي   
  

 )425 همان،( 

  گشتي بيهوش زد ديو چون گهي
  

  گشتي خاموش پس و كردي فغان  
  

 )418 همان،(

  سوار ديو اوفتاد ديو ز چون 
  

  كار از ديدگان ديو چون رفت  
  

 )758: 1351 نظامي،(

 شدنكشته و شدنگرفتار يا و هاجن با ديوان هايدرگيري و نبرد تصاوير ديرباز از
 هازورخانه و هاسقاخانه و هاحمام ديوار بر را رستم دست به) سپيد ديو ويژهبه( ديوان
  ).مقاله ادامة: ك.ر( اندكردهمي نقش

  طبيعي مافوق زيانكار موجودات همة لقب ديو. 5-4
 آل، جن، غول، شيطان، ابليس، اهريمن، از ايعنوان استعارهي ديو بهمعناي عموم

 شفاهي ادبيات و متون در توانو ديگر موجودات خبيث و شرير را مي نسناس دوالپاي،
فردوسي در داستان ضحاك چند بار ديو را به جاي . گرفتو رسمي دورة اسالمي پي

  ):132 :1363 ،متيني(ابليس و اهريمن به كار برده است 
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  سخن آن ديد پيوسته ابليس چو
  

 ... بن افگند نو ديگر بند يكي  
  

  او جفت چون ديو تا بفرمود
  

  او كتف بر داد ايبوسه همي  
  

)175 و 173ب 32- 1/30: 1376 ي،فردوس(  

و  جن نسناس، مقصود كه است شده برده كار به »ديومردم« عبارت ديگر جاي در و
  :شيطان است

  انگيختن خواهم لشكري يكي
  

  آميختن بر مردم ديو ابا  
  

)202ب 1/43همان، (  

را به ها آندر داستان پادشاهي اسكندر و ضمن وصف سرزمين دوالپايان  فردوسي
  :خواندمي »ديومردم«طور ضمني 
 ...ديد اندازهبي مردم و كرد نگه       رسيد پاياننرم نزديكي چو

  

)1215ب 102/ 5 همان،(  

  : بردمي كاربه معنا همين در را »ديومردم«نيز عبارت  )480-479/ 1: 1353( ناصرخسرو
  باش مردمي با ايزاده مردم ز

  

  باش آدمي ديومردم؟ باشي چه  
  

: ك.ر( است شده برگردانده ديو به) شيطان(نيز ابليس  طبري تفسيرترجمة فارسي  در

 اثر همين از ديگر يهايكه در بخشحاليدر ،)461، 446 ،307/ 2 ،32/ 1: ق1328 ي،طبر
  ).552/ 3، 455، 543/ 2 همان،: ك.ر( اندو غول نيز به ديو و پري ترجمه شده جن مفاهيم

 و ظاهر از خواهدهر كجا كه مي )385: 1346( المخلوقاتعجايبنيز در  قزويني
 كهچنان. خواندمي» ديو«را  ها آن ،توصيفي ارائه كند هاو غول شياطين ها،جن عملكرد

  : گويدمي »منها« نام به شيطاني صفو در
 پندارد او تا كند عجيب چيزهاي اظهار و فريبد را عباد و زهاد كه است ديوي منها
 آن سبب به و آيد پديد وي در عجب و شود فريفته آن به كه اوست كرامات كه

. رسيد او نزد مهماني. بود صومعه را زهاد بعض گويند. را خود كند هالك عجب
. آمدي حاضر طعام از خواني و پايي چراغ و چراغي او نزد افطار گامهن شب هر

 الحاح مهمان. نمود اعراض جواب آن از عابد. پرسيد عابد از. ماند عجب مهمان
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 كه برم گمان من تا كه كندمي چنين من با شب هر كه است مدتي گفت عابد. نمود
 اين چون. ستا يطانش او كه دانستم روز اول من و است من كرامات سبب اين

  .شد ناپديد و نشست فرو او چراغ حال در بگفت
و چگونگي چيرگي او بر شياطين و  سليمان داستان بيان در )390-389: 1346( همو

  : گويدمي هاجن
در ميان . را بررسي كند ها آنشياطين در خدمت سليمان ايستاده بودند تا وضع 

. گ و يك نيمة ديگر گرگ بودبدن او س ةبگذشت يك نيم» ديوي«شياطين، 
: گفت چيست؟ تو عمل: گفت. تو كدام شيطاني؟ گفت قهربن فنان: سليمان گفت

است و سرود و خمر را در پيش چشم  هند زمين به مكان مرا و خمر، شرب و غنا
  . سليمان گفت او را بند كردند. مردمان بيارايم و ايشان را بر آن دارم

 شوندمي ظاهر سليمان بر كه هاييشياطين و جن ف انواعقزويني در تشريح و وص
 داراي« و »خبيث موجودي« معنايبه را »ديو« واژة گويند،مي خود احوال و وضع از و

 بود درآمده مار شكل به كه جني داستان در ادامه در و بردمي كاربه »جادويي قدرت
  ).جاهمان( گريزدمي خدا نام از كه است »ديوي« او كه: گويد مي

 خويشكاري و سيما با مستقل موجودي مشخصات اينكه رغمنيز علي ماسه هانري
خارق موجودات انواع معرفي براي را واژه اين كند،مي ارائه را »ديو« نام به مشخص

-Massé, 1933: 360( بردكار ميو دوالپا به پاليس جن، ،و عفريت غول ازجمله العاده

 صالبت و مهيب كردار خشن، رفتار به اشاره در »ودي« واژة گاه ديگر،سويياز .)361
 مورد اين در ).257- 245: 1338 معين،: ك.ر( رودمي كاربه نيز شجاعت و جنگاوري و

. برندمي كاربه نيز محبوب دالوران و قهرمانان براي صفت عنوانبه را »ديو« حتي
 »پوالدوند«به نام دربارة نيرومندي و شجاعت قهرماني  فردوسي شاهنامةدر  كه  چنان
  :است شده سروده چنين

  پوالدوند ديو گر گفت بدو«
  

  گزند يابد خواه بد مرد اين از  
  

  كس زنده رزمگه اين بر نماند
  

  »بس و است زبان هنرها از ترا  
  

 )133: 1363 متيني،(
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  :گويدهنگام معرفي خود چنين مي بيژن ديگر جايي در
  منم بيژن گفت بدو دالور«

  

  »تنم رويين ديو اندرون نگج به  
  

  : كندمي ياد »ديو« لفظ با وي از بيندرا در جنگ حاضر مي رستم »قلون« چون يا
  »كمند زين بر و گرز اندرون دست به       بند ز بجسته ديوي ديد قلون«

  

» ديو«گوش وي را كنده است در خوان پنجم رستم را  رستم كه بانيدشت
  :خواند مي

  »بخفت جاهمان و بكند گوشم دو       نگفت يافه و جست بر ديو مرا«
  

)134 همان،(  

  ديو هايهمسانو  هاچهره صفات،. 5
 توانمي طبيعي مافوق موجودات انواع به »ديو« اصطالح اطالق دربارة فراواني هايمثال
 مظهر را »ديو« درمجموع توانمي اما كنيم؛مي نظرصرف آن از اينجا در كه كرد بيان

 از يك هر و دارد گوناگوني صفات و هاچهره كه دانست كاريزيان و شرارت
مي شمار به آن صفات ازجمله) غيره و غول دوالپا، نسناس،همچون ( مستقل موجودات

كه بسياري از  اي گونه به دارد، شخصيتي چنين »جن« نيز ساميـعربي فرهنگ در. روند
  . شوندمي هگرفت نظردر آن هايموجودات ازجمله صفات و چهره

 در انسان، آفرينش از پيش هادر آفرينش نسبت به انسان متقدم است و تا مدت جن
 طبايع بنديطبقه در و اندهشد آفريده آتش از هاجن ).27-26/حجر( است زيستهمي زمين
 ).85 /الرحمن: ك.ر( دندار قرار -شده آفريده آن از انسان كه -خاك از باالتري مرتبة در

) ابليس(بزرگ  شيطان از نيز جن شود،دانسته مي اهريمن نيروهاي از ديو كه هگونهمان
 كنار در را پليد ارواح از انبوهي گروه شيطان. است آمده پديد دارد، آتش از جنسي كه

 طبيعت از برخورداري سبب به جن. شوندميياد  »اجنه« و »شياطين« عنوان با كه دارد
 نيز »جن« واژة لغوي معناي ).Christensen, 1941: 71( دارد شدنپنهان قابليت آتشين

 آتشين و هوازي طبيعت .)Gesenius, 1955: 170-171( دارد داللت موضوع همين بر
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 همچون يا آيددر حيوان و انسان جلدهاي و قالب در كه دهدمي را امكان اين او به جن
 هاجن گرفت، قرار زمين در چون و شد آفريده جن از پس انسان. بماند نامرئي باد

اساسي همين گويي. كردند غصب را ها آن پيشين جايگاه آدميان و شدند پنهان ناگزير
 و هاانسان ميان گاه. رودمي شماربه آدميزادگان و هاجن ميان تضاد و دشمني عامل ترين
 با جنسي آميزش و ازدواج به هاجن. دارد وجود عاشقانه و دوستانه روابط هاجن

 سراسر در جن و انسان ميان هايازدواج از هاييگزارش و دارند تمايل دگانآدميزا
 داشتن دليل به هاجن. اندآمده وجودبه وصلت اين از هم فرزنداني كه دارد وجود تاريخ
 قدرت ها آن. ندمشهور غرايب و عجايب آوردنپديد در انساني، مافوق هايتوانايي

 ابتكارهاي و اختراعات و عظيم بناهاي. برندباخ نيز گذشته از و دارند پيشگويي
 آدمي و دارند را آدمي تسخير توانايي ها آن. است شده داده نسبت ها آن به العاده خارق

  .كند تسخير را ها آن جادويي هايروش به توسل با تواندمي نيز
 و »ديو« ميان كه دهدمي نشان ايم، كرده اشاره آن به باال در كه هاييويژگي مختصر

 ,Christensen( دانست يكي را ها آن تواننمي هرچند ؛وجود دارد هاييشباهت »جن«

 پيدا معنايي تداخل ديو با زودي به جن ايران به اعراب ورود با اساس،اينبر. )71 :1941
 نظر در طبيعي مافوق موجودات همة اصل و فراگير و كلي مفهومي عنوانبه و كرد

 موجودات و دارد اساسي و كلي مفهوم آن در ديو كه ياتيروا موازاتبه. شد گرفته
 »جن« اسالمي دورة نخستين هايسده روايات برخي در آيند،مي وجود به آن از ديگر
 آن صفات جملهاز يا جن زيرمجموعة كه موجوداتي. كندمي ايفا را نقش همين نيز

و حتي  همزاد آل، صبيان،ام دوالپا، ابليس، شيطان، نسناس، غول،: از اند عبارت هستند،
آمده كه روشن است كه نوعي تخليط و تركيب ميان مفاهيم ايراني و عربي پديد. ديو

  .استنزديكي معنايي جن و ديو منشأ آن 
 هر به كه شود، ديوي معنا مي)نوعي جن(غول  )42: 1333(بلخي ابوشكور اشعار در
  :آيددرمي بخواهد كه شكل

  من جاي غول در گوسفندان چو گاهي
  

  دوان دوان بيابان گرد غول چو گاهي  
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 مردم راه سر بر هابيابان در كه شودمي خوانده ديوي ،اسدي نيز غول فرس لغت در
بيش وغول و ديو را كم )203: 1354( نامهگرشاسبهمو در  ).175: 1365( آيدميدر

  :همسان بيان كرده است
  غريو غوالن ز سو هر ز در بدو

  

  ديو چهر گونگونه اهو اندر شب  
  

 و كارفريب كه شودمي معرفي ديو از ايگونه غول ،يطوس المخلوقاتعجايبدر 
غول  )385: 1346(قزويني  المخلوقاتعجايبپس از آن در  ).501: 1345( است خوارمردم

شدن از سرنوشت و آيندة جهان شياطين براي باخبر. دانسته شده است از انواع شيطان
 ها آن )ص(و محمد مسيح عيسي تولد با زيرا كنند؛مي سمعاستراق و روندمي اهبه آسمان

 شهاب همچون و كندرا مجازات مي ها آنخداوند . منع شده بودند هااز رفتن به آسمان
 و آمدند پديد آن از هانهنگ كه افتندمي دريا به و سوزندمي ها آنبرخي از . آورددرمي
  ).383 همان،( آورندمي پديد را هاغول و افتنديم هابيابان به ديگر برخي

خواهيم ديد كه غول هرگز  غول، واژة ذيل فارسي لغت هايفرهنگ به ينگاه با
 از هاييمترادف آن براي بلكهاست،  شده معنا ديو مترادفتنها ماهيت مستقلي ندارد و نه

 اين در عربي و ايراني فرهنگ اختالط نشانة كه اندكرده بيان عربي و ايراني موجودات
 ذيل نفيسي،( بياباني اژدهاي: است شده معنا چنين غول لغت، هايفرهنگ در. است زمينه

غياث ،آنندراج ،االربمنتهي( زشت ديوان از نوعي باشند؛ هاكه در بيابان جن و ديو، )واژه

يا  ساحره لمعاد و ماده جن، )واژه ذيل ،قاطع برهان(و جن نر  شيطان، )واژه ذيل ،اللغات
در برخي اشعار پارسي نيز غول و ديو يكي پنداشته شده  ).ذيل واژه ،الموارداقرب(افسونگر 

  :چنين آمده است )45: 1319(اثر خواجوي كرماني  هنامسامدر . است
  ديو مأواي و خونخوار بيابان

  

  غريو غوالن برآورده سو هر ز  
  

 ظاهر »پري« مترادف و معادل ولغ اسالمي، نخست هايسده آثار برخي در حتي 
 زيبا زني چون را خود غول هاروايت بيشتر در زيرا ؛)Christensen, 1941: 68( شودمي
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 ،ترتيب همين به). ibid( فريبدمي را هابيابان در مسافر مردان و آوردميدر افسونگر و
  .داد ادامه غيره و پري همزاد، نسناس، دربارة را هاييمثال توان مي

  گيرينتيجه. 6
 يهادر فرهنگ يرو موجودات شر يواند يگذارمقاله ابتدا مباحث مربوط به نام ينا در

پس از آن . شد يانب »يعيمافوق طب« ياصطالح كل يو معنا يبررس يكدور و نزد
آن  يو اوج و فرودهاح مطر يود يدةپد ةدربار يو شكل ييمعنا يهايو دگرگون ييراتتغ

 عواملو  يطاز شرا يامجموعه. شد يبررس يكو فولكلور يادب -يخيتار يهادر نمونه
. اندنقش داشته يراندر ا يومفهوم د ييتحوالت معنا يجاددر ا يمذهب -ينيو د ياجتماع

از زردشت معنا و مفهوم خدا را داشته  يشپ يمفهوم كه در دورانها ينا كه اي گونه به
يپست و مورد نفرت تنزل م اهييگزردشت به جا يينآ يالياست يدر دوره ها ،است
ها، يواز د يابراز نفرت و دور يدر راستا يوضد د ينعنوان قوانبه ونديداد درنتيجه،. كند
 كه است كرده يررا تصو يونو از د يمفهوم يفردوس شاهنامة يگرد يياز سو. يدآيم يدپد

 دايرةو  شدهر تبرگوشاخو بارورتر و پر يافتهراه  يرانيانمشخصات آن به فولكلور ا
 آن اشكال و ابعاد مطالعة چنانچه است؛ گرفتهبردررا  يعياز موجودات مافوق طب يعيوس
 جز چيزي آن دستاورد كه است آورده پديد را »يشناسيود« نام به جديدي مبحث خود

  .بود نخواهد مردم شناخت
 و احارو كه گرفت نتيجه چنين تواندر مقاله مي ذكرشده هايمثال و شواهد از

ايراني تنوع و تكثر بيشتري ايجاد  ديوشناسي در ايراني و عربي فرهنگ پليد موجودات
 دو مبارزة ازليِ نمودار ايراني انديشة و افكار در شياطين و ديوها آفرينينقش. اندكرده

 استمرار مردم هايانديشه قالب در و غيرحماسي صورت به كه است شر و خير نيروي
  .است يافته

 ناميدن براي كه هستند عمومي و كلي مفاهيمي جن و ديو كه نكته اين بولق براي
. شواهد بيشتري در دست است روند،مي كاربه كارزيان موجودات و پليد ارواح انواع



 1392 پاييز و زمستان، 2، شمـارة 1دورة    ________________________   گ و ادبيات عامهفصلنامة فرهندو

78 

 موجوديتي توانندمي حالعيندر و اندبرآمده متفاوتي هاياز خاستگاه ها آنهرچند 
  .باشند داشته منفرد و مستقل

  ها نوشت پي
1. demonology  
2. animism 
3. fairy stories 
4. ethnography 
5. mistic 
6. etic 

 ,Duchsne-Guillemin( اسـت  بوده) vi-daeva-data( داته دئو وي صورت به واژه اين اصل. 7

1962: 35(.  
  .ديگر طبيعي مافوق موجودات و ديوان از گرفتن گرو به را چيزي. 8

  منابع
. معين: تهران. زبان، فرهنگ، اسطوره .»ديوها در آغاز ديو نبودند«). 1386(آموزگار، ژاله  -

  .349-339 صص
  .فروشي خيام كتاب :تهران. سياقي دبير محمد كوشش به. پادشاه محمد. )1363( آنندراج -
 در طبيعي مافوق موجودات و ديوها تطبيقي مطالعة«). 1391(ابراهيمي، معصومه  -

و  ياتادب ةدانشكد .تطبيقي ادبيات. »استرآبادي فزوني بحيرة و قزويني المخلوقات عجايب
  .35-1 صص. 6ش . 3س . باهنر كرمان يددانشگاه شه يانسان علوم

 .صدري ةچاپخان: تهران. كوشش محمد دبيرسياقيبه. ديوان). 1333(ابوشكور بلخي  -

: تهران. كوشش حبيب يغماييبه .نامهگرشاسب). 1354(احمد بناسدي طوسي، علي -
  .طهوري

اشرف اهللا مجتبايي و عليكوشش فتحبه .لغت فرس). 1365( ----- ------------- -
  .خوارزمي: تهران. صادقي

: تهران .ها در لرستان و ايالمباورها و دانسته). 1358(آبادي، محمد و ديگران اسديان خرم -
  .شناسيمركز مردم
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بنياد : تهران. يگرانكوشش تودو وا و دبه .امينويس و ر). 1349(اسعد گرگاني، فخرالدين  -
  .فرهنگ ايران

  .ايوار: مشهد .از مابهتران). 1382(اكرامي، محمود  -
  .ينشر ن: تهران. 2چ . يليجل يهاد ةترجم .يفيك يقبر تحق يدرآمد  ).1388( اوه يك،فل -
   .ابدنياي كت: تهران .سراژدهاي هفت ).1363(باستاني پاريزي، محمدابراهيم  -
. به كوشش محمدتقي بهار و محمدپروين گنابادي. تاريخ بلعمي). 1380(بلعمي، محمد  -

  . زوار: تهران
  .سروش: تهران. به كوشش محمد روشن. طبري ةتاريخنام ).1374( -----------  -
  .توس: تهران. مهرداد بهار ترجمة). 1369( بندهش -
. 4چ. ينمحمد مع يبه اهتمام و حواش .عقاط برهان). 1363(بن خلف  ينمحمدحس يزي،تبر -

  .يركبيرام: تهران
  .ةالسعادمطبعة :قاهره. كوشش عبدالسالم محمدهارونبه .الحيوان ).1938(جاحظ، عمرو  -
  .معين: تهران. متيني جالل كوشش به .الغرائب تحفهًْ). 1371(محمدبن ايوب  طبري، حاسب -
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. يتاريخ زبان فارس). 1354(خانلري، پرويز  -
  .چ سنگي: بمبئي. كوشش اردشير بنشاهيبه. نامهسام). 1319(خواجوي كرماني  -
: تهران. الدين هماييكوشش جاللبه .السيرحبيب). 1333(الدين خواندمير، محمدبن همام -

  .خيام ةكتابخان
نشر : تهران .مردم ايران هايفرهنگ افسانه). 1381(اشرف و رضا خندان درويشيان، علي -

  .كتاب و فرهنگ
  .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. نامهلغت ).1377(اكبر دهخدا، علي -
  .اميركبير: تهران. كوشش منصور ثروتبه .اللغاتغياث). 1375(الدين رامپوري، غياث -
  .اميركبير: تهران .بلوچ و باد و زار). 1356( علي رياحي، -
   .راميركبي: تهران. اهل هوا ).1355( ينساعدي، غالمحس -
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مطالعات و تحقيقات  ةسسؤم: تهران. شهرخياو يا مشكين). 1354( -----------  -
  .اجتماعي

  .اميركبير: تهران. يرازيبه كوشش ابوالقاسم انجوي ش). 1337( سنگ صبور -
  . لفؤم: تهران .فرهنگ مردم شاهرود). 1371(اصغر زاده، عليشريعت -
  .حزم دارابن: بيروت. االرب منتهي و الطلب ادب. )ق 1419( يعل محمدبن ي،انشوك -
 .اميركبير: تهران .ايران در سراييحماسه). 1333( اهللاذبيح صفا، -

س . ادبيات تبريز ةدانشكد ةنشري .»ديو و جوهر اساطيري آن«). 1343(طباطبايي، احمد  -
  .45-39 صص. 1ش. 16

  .دارالمعارف: قاهره. البيان في تفسير القرآنمعجا). ق1328(طبري، محمد  -
بنگاه ترجمه : تهران. اهللا صفاكوشش ذبيحبه .نامهداراب ).1356(حسن طرسوسي، محمدبن -

  .و نشر كتاب
بنگاه ترجمه : تهران. كوشش منوچهر ستودهبه .المخلوقاتعجايب). 1345(طوسي، محمد  -

  .و نشر كتاب
شركت سهامي : تهران. ژول مول ةبراساس نسخ .شاهنامه ).1376( فردوسي، ابوالقاسم -

  .هاي جيبي كتاب
المعارف   هًْمركز داير: تهران. مطلقكوشش جالل خالقيبه .شاهنامه). 1389( ---------  -

  .گ اسالميزرب
كاظم  ةترجم ).يندر جادو و د يپژوهش(زرين  ةشاخ). 1389(فريزر، جيمز جورج  -

  .هآگا: تهران. فيروزمندي
: تهران. كوشش عبدالكريم قمي تفرشيبه .بحيره ).ق1328(فزوني استرآبادي، ميرمحمود  -

  .هللا ميرزا امان ةمطبع
  .مدرس تربيت دانشگاه: تهران .آينه آيين). 1388( حسينعلي ي،قباد-
كوشش نصراهللا به .الموجوداتالمخلوقات و غرائبعجايب). 1344(قزويني، زكريا  -

  .ناصرخسرو :تهران. سبوحي
 .شركت مطالعات پارسه: تهران. فرهنگ اساطير ايراني). 1387(زاده، خسرو قلي -
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. موقن يداهللا ةترجم. ماندهدر جوامع عقب يذهن يركردهااك). 1390( ينلوس برول، لوي -
  .هرمس: تهران

ايران تحقيقات ةمجل( نامهايران. »روايتي ديگر از ديوان مازندران«). 1363(متيني، جالل  -
  .134-118 صص. بنياد مطالعات ايران: نيويورك. 1ش . 3س ). شناسي

  .نابي: تهران. بهار محمدتقيكوشش به). 1318( التواريخمجمل -
  .علمي و فرهنگي: تهران .تاريخ و جغرافياي ممسني). 1371(مجيدي كرايي، نورمحمد  -
  . شگاه تهراندان: تهران. مزديسنا و ادب پارسي). 1338(معين، محمد  -
  .زوار: تهران. كوشش محمد دبيرسياقيبه. ديوان). 1347(منوچهري دامغاني، احمدبن قوس -
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران .كوشش احمد تفضليبه). 1354( مينوي خرد -
 .هنر ومردم. »هاي وهمي ديرسال در جنوب خراسانپديده«). 1355(دوست، محسن ميهن -

  .50-44 صص. تهران. 171 ش
  .ماكان: تهران. گيسسمندر چل). 1384(------------  -
ميراث فرهنگي استان : اراك .هاي مردم استان مركزيشوقات، قصه). 1380(نادري، افشين  -

  .مركزي
  .معين: تهران. كوشش نصراهللا تقويبه. ديوان). 1380(ناصرخسرو  -
  . اميركبير: تهران. رديكوشش وحيد دستگبه .كليات خمسه). 1351(نظامي، الياس  -
  .مروي: تهران .يسيفرهنگ نف). 1343(اكبر نفيسي، علي -
  .فكر روز: تهران. كوشش هاشم رضيبه). 1376( ونديداد -
  .اميركبير: تهران .نيرنگستان). 1334(هدايت، صادق  -
  .نشربه: مشهد .فرهنگ مردم سروستان). 1371(همايوني، صادق  -
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