
 

 نشريّة ادب و زبان

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
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 اوالد: دیو یا انسان؟

 های شاهنامه()بررسی هویّت اوالد بر مبنای نگاره

 * پژوهشی( –) علمی  

                                               
 1وانفاطمه ماه

                                                    

 چکیده

 
است؛ نظیر متون تـاريخی، متـون    هدی استفاده شد، از منابع متعدّشاهنامهبرای حلّ ابهامات متنی 

منبعـی در   ةمثابـ ا تاكنون بـه منـابع تصـويری بـه    های لغت، متون حماسی و ... . امّاساطیری، فرهن 
اسـت.   شـاهنامه های نسـخ مصـوّر   است. مقصود از منابع تصويری، نگاره توجه نشده پژوهیشاهنامه
يـک منبـع    ةمثابـ هـا بـه  ها بیشتر با رويکردی تزئینی و هنری بررسی شـده و تـاكنون از آن  اين نگاره

نظـر  است. اين جستار سعی دارد تا به منابع تصويری، با رويکـردی پژوهشـی   پژوهشی استفاده نشده
، هويّـت اوالد  شـاهنامه بهره بگیرد. يکی از ابهامـات   شاهنامهكرده و از آن برای رفع ابهامات متنی 

اسـت. ايـن ابهـام متنـی بـه ابهـام       دربارة هويّت اوالد توضـیح چنـدانی داده نشـده    شاهنامهاست. در 
دوگانـه ترسـیم    هـا نیـز بـه تبـع مـتن، اوالد بـا هـوّيتی       ای كـه در نگـاره  گونهبه تصويری منجر شده

جسـتجو كـرده و سـپس بـه چرايـی       شـاهنامه هـای  است. اين جستار هويّـت اوالد را در نگـاره  شده
های متنی، اوالد را با هويّـت ديـو   گويد. پژوهشها پاسخ میگزينش هويّتِ دوگانة اوالد در نگاره

تـا هويّـت   های متنـی، درصـدد اسـت    كنند. پژوهش حاضر، ضمن نظر داشتن به پژوهشمعرّفی می
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هـا، بررسـی   الی منابع تصويری جستجو كند. اين پژوهش بـا بررسـی قـدمت نگـاره    اوالد را از البه
هـا و ...  ها، ارتباط نگاره با متن، تمركـز مکـانی نگـاره   ، كمیّت نگارهشاهنامهترين نسخ مصوّر قديم

ه هويّت ديـو بـرای   دهد كه خاستگاسازد. همچنین نشان میهويّت انسان را برای اوالد مکشوف می
دارای  ،انسـان  ةمثابـ  آنکه تصوّر اوالد بهاوالد، ايران نیست بلکه اين استنباط منشأ هندی دارد؛ حال

 خاستگاه ايرانی است.
 

 اوالد، ابهامات شاهنامه، نگارگری، شاهنامه، ديو. های کلیدی:واژه

 

 ـ مقدّمه 1

هفتم، يعنی رستم و ديو سپید، در كنار دو شخصیّت اصلی خان  شاهنامههای در نگاره

است. اين شخصیّت بلدِ راهِ شخصیّتی ديگر با هويّت دوگانة ديو يا انسان به تصوير در آمده

رستم،  كهاست « اوالد» شاهنامهرستم، راهنمای او به منزلگاه ديو سپید و مرزبان مازندرانی 

 داند:پیروزی بر ديو سپید را مرهون رهنمود درست او می
 «كه بر هر سويی راه بنمود راست                       اين هنرها ز اوالد خاستمرا » 

 (17 / 7: 9981، فردوسی)                                                                                        

خواهد در خان پنجم، رستم به دشتبانی كه میدر خان پنجم و هفتم حضور دارد. اوالد 

آنکه سخنی بگويد دو گوش شود و بیور میرخش را از كشتزارش بیرون براند حمله

چو از دشتبان اين شگفتی »برد. اوالد كند. دشتبان به اوالد شکايت میدشتبان را از بن می

خیزد اما رستم، همراهان اوالد را از دم تیغ جويی برمیینهك، همراه با يارانش به «شنید

كند. اوالد با شنیدن وعدة پادشاهی مازندران از سوی رستم، و اوالد را اسیر می گذراندمی

به جايی كه بسته است كاووس »بندد كه گیرد و با رستم عهد میراهنمايی او را بر عهده می

 (. 91/ 7)همان: « يک شهر و راهبهنمايم تو را يک /شاه

 

 لهبیان مسئ -1-1

چندان روشن نیست.  شاهنامههويّتش در متن است اما آمده شاهنامهبار در  79نام اوالد، 

همین ابهام متنی به ابهام تصويری منجر شده تا آنجا كه نگارگر برای ترسیم اوالد از در 



 109 انسان؟ ای ویاوالد: د                                               39بهار و تابستان 

و اوالد را با هويّتی دوگانه ترسیم  بودهدست داشتن تصويری روشن و دقیق محروم 

كند و به چرايی جستجو می شاهنامه هایاين جستار هويّت اوالد را در نگارهاست. كرده

نگارة مرتبط با  999گويد. به اين منظور ها پاسخ میگزينش هويّتِ دوگانة اوالد در نگاره

 شود: های خان پنجم رستم، دو مجلس را شامل مینگاره .استشدهاين موضوع بررسی 

 92و تنها  نزاع رستم و دشتبان: اين مجلس بسامد چندانی در مصوّرسازی ندارد ـ 9

های پیشین ها در پژوهشاست. برخی از اين نگارهثبت شده شاهنامهنگاره در تارنمای 

 (. Ruehrdanz, 2012: 218-220است )هبررسی شد

های نگاره در دست است. در اين بخش، نگاره 19اسیر كردن اوالد: از اين مجلس  ـ 7

 اين مجلس را بررسی خواهیم كرد.

اوالد در آن ترسیم شده، خان هفتم است. رستم سعی دارد تا ديو از ديگر مجالسی كه 

سپید را بیابد و خون جگرش را برای درمان در چشم كاووس بريزد. رستم به راهنمايی 

شود كه برای نبرد با ديو تا رستم را متذكر می ،رسد، اوالدبن میاوالد به نزديکی غار بی

تاب پايداری در برابر خورشید را ندارند. رستم برآمدن خورشید درن  كند زيرا كه ديوان 

كند. با برآمدن خورشید، رستم ديده به توصیه وی عمل می« همه بر ره راستی»كه اوالد را 

 999رود. از نبرد رستم و ديو سپید بندد و به نبرد ديو سپید میسراپای اوالد را بر هم می

 91( و تنها %89است )معادل  ترسیم شدهنگاره تصوير اوالد نیز  11نگاره موجود است. در 

 نگاره فاقد تصوير اوالد است. 

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-2

و گاه نیز هويّت او را  شوندمیهای متنی عمدتاً هويّت ديوگونه برای اوالد قائل پژوهش

های برگرفته از فرهن  ،. بیشترين استنادات به هويّت ديوگونة اوالدگذارندمیمسکوت 

های فرهن د. نها خاستگاه هندی دارای از اين فرهن است كه بخش عمده زبان فارسی

: ذيل پوالد 9922كنند )شهیدی مازندرانی، معرّفی می یفارسی اوالد را ديو مازندران

شوند و گونه برای اوالد قائل میيوهويّت دهای فارسی با خاستگاه هند نیز غندی(. فرهن 
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: 9919رامپوری، ؛ : ذيل اوالد9991، شاد)كنند لمداد میاو را يکی از ديوهای مازندران ق

انجو، ؛ ، ذيل اوالد982: 9991برهان، ؛ ، ذيل اوالد981: 9981قوام فاروقی، ؛ ، ذيل اوالد11

، ذيل نام اوالد، تنها خان پنجم رستم شاهنامه یها. در برخی از فرهن ذيل اوالد(: 9919

: ذيل 9988 )رستگار فسايی، است نیامدهضیحی ت او هیچ توشده و دربارة هويّشرح داده

های التین، اوالد نام در فرهن : ذيل اوالد(. 9927عادل،؛ : ذيل اوالد9981فضیلت، ؛ اوالد

 (.Steingass ،9817 :979كند )ان راهنمايی میرديوی است كه رستم را به مازند

ين خصوص تنها ای مستقل تألیف نشده و در اپیرامون هويّت اوالد تاكنون مقاله

در اين مقاالت نام اوالد ذيل ديوهای توان يافت. ها میاشاراتی پراكنده در میان پژوهش

 است هیچ توضیحی داده نشده ،انتساب هويّت ديوگونه یلدلدر مورد ا امّ ،ذكر شده شاهنامه

ی، شناسماهیار نوّابی با رويکردی واژه(. 927-919: 9981؛ گلی، 11: 9928 برزگر خالقی،)

دهد )نوّابی، كند اما پیرامون هويّت اوالد توضیحی نمیاوالد را آفريدة اهورايی معنی می

نیز عمدتاً هويّت ديوگونه را برای اوالد  شاهنامههای (. پژوهش در نگاره111-111: 9911

مورّخ  شاهنامةمصوّر هرات، كشمیر و  یهاكند. گابريل وندنبرگ از شاهنامهمعرّفی می

ها اوالد با پیکرة كند كه در آنمحفوظ در موزة متروپولیتن نیويورک ياد می 9191/9192

در پژوهشی جامع،  (. فرانچسکو لئونیVan den Berg, 2012: 42است )ديو ترسیم شده

ا به تصويرگری امّ ،های پس از آن بررسی كردهو حماسه شاهنامهتصويرگری ديو را در 

 (. Leoni, 2012: 101-121) است ای نکردهاوالد اشاره

 یساالرديو برای افرادی كه دارای منصب سپه ،نامهكوشطبق نظر اكبری مفاخر، در 

توان واژة ديو را به نام اوالد افزود )اكبری ای عمومی است و به اين قیاس میبودند، واژه

ديو  كند كه در تصرّف الوندصفا، از قلعة اوالد ياد می اهللیحذب(. 791: 9981مفاخر، 

ترين قالع طبرستان است قلعة اوالد كه از آثار قديمة پادشاهان فرس و محکم» :استبوده

و دنبال همین كالم مازندرانیانی را  آوردیدر تصرف الوند بود و او سر به حیّز اطاعت درنم

 (. 191: 9919)صفا، « انداند مازندريان ديوسار خواندهكه با الوند ديو همراه بوده
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نظیر پسر مرجانة جادو  ،نداهای گوناگونی به اوالد اطالق كردههای عامّه، نامروايت

غول بیابانی ( و 21: 9992)انجوی شیرازی،  رگه مرزبان دو(، 81: 9911)انجوی شیرازی، 

ت شخصیّت اوالد و دشتبان در يک شخصیّت واحد تلفیق ا(. در برخی رواي82 :)همان

اند از هم هستند كه شخصیّت انسانی برای اوالد قائل شده (. رواياتی82 :)همان است يافته

( و در روايتی مشابه، 81 :پرسد )همانمی« مردم»جمله در روايتی رستم جای ديو سپید را از 

 (.21كند )همان: خطاب می« مرد»رستم اوالد را 

 

  و اهمیّت تحقیقضرورت  -1-9
در  شاهنامهبازتاب ابهامات آن است كه برای نخستین بار،  ضرورت تحقیق يکی در

اينکه عموم محقّقان با استناد به اين پنداشت كلّی كه  ديگرشود. ها بررسی مینگاره

نشان می حاضر آنکه پژوهشحال ،اندمازندران سرزمین ديوان است، اوالد را ديو دانسته

د به اصالح و توانمی همچنین اين پژوهشراهگشا نیست.  ،كلّی دريافتاين  دهد استناد به 

بینجامد. در نهايت اينکه رفع  های شاهنامهنام فرهن تکمیل هويّت اوالد در منابعی نظیر 

ترديد دستیابی به دهد و بیاين ابهام متنی، خوانش و دريافتی صحیح از متن را ارائه می

ی، های تصويرتنها در پژوهشنه است. پژوهیشاهنامهدرک بهتر متن، از اهداف  غايی هر 

های متنی نیز تحقیقی مستقل در مورد هويّت اوالد انجام نگرفته و تنها در بلکه در پژوهش

توان نخستین رو جستار حاضر را میاست. ازاينالی مقاالت اشاراتی پراكنده به آن شدهالبه

 پژوهش مستقل در مورد هويّت اوالد به شمار آورد.

 

 بحث-2

  شاهنامههای گارهبررسی هویّت اوالد بر مبنای ن-2-1
دربارة هويّت اوالد توضیح  شاهنامه، هويّت اوالد است. در شاهنامهيکی از ابهامات 

ای كه در گونهبه است. اين ابهام متنی به ابهام تصويری منجر شدهچندانی داده نشده

الد را است. اين جستار هويّت اوها نیز به تبع متن، اوالد با هويّتی دوگانه ترسیم شدهنگاره

جستجو كرده و سپس به چرايی گزينش هويّتِ دوگانة اوالد در  شاهنامههای در نگاره
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كنند. پژوهش های متنی، اوالد را با هويّت ديو معرّفی میگويد. پژوهشها پاسخ مینگاره

الی های متنی، درصدد است تا هويّت اوالد را از البهحاضر، ضمن نظر داشتن به پژوهش

 ی جستجو كند. منابع تصوير

 

 «اوالد»نام و هویّت  -2-2

(. ولف، اوالد را 81: ذيل اوالد، 9922)ولف،  است آمده شاهنامهمرتبه در  79نام اوالد 

كرده، اما طبق نظر ماهیار نوابی  يسیآوانو Auladصورت مانند جمع كلمه عربی ولد، بهبه

مجهول است و « واو»اين واژه « واو»شود زيرا  يسیآوانو  Olad/Uladصورتاين نام بايد به

تلفظ شده و پس  Oمجهول، در زبان فارسی، تا سدة ششم هجری، مانند پارسی میانه « واو»

آوانويسی شود )ماهیار  Oladصورت به نام بايد ينا ينبنابرا است؛ بدل شده Uاز آن به 

: ذيل 9991، شاددار مازندران است )، اوالد نام راهآنندراج فرهن در (. 118: 9911نوابی، 

كند اين نام از كلمه وردات به معنی پیش بردن يا ادعا معنی میرستگار فسايی، اوالد(. 

داند زيرا ريخت كهن اين واژه ماهیار نوابی اوالد را به معنی آفريدة اهورا می(. 997: 9988)

 -اوستا Auraاز  است اهورا كه تركیب يافته ةيعنی داده يا آفريد ؛باشد Auradataبايد 

Ahura فارسی باستان- Aura (Auramazda :فارسی میانه ،Ohramazd فارسی نو: اورمزد ،

دادن، آفريدن، تركیبی است چون مهرداد. سیر تاريخی واژه اوالد  daاز  Dataو هرمزد(.

 -111)همان:  dat> Ordat> Ordad> Olad (Ulad).-dat>  Aur-Auraبايد چنین باشد: 

 كند:د را پهلوانی دلیر و جوان معرفی میفردوسی، اوال (.118

 بدان مرز اوالد بد پهلوان            يکی نامجوی دلیر و جوان

 (97/ 7: 9981)فردوسی،                                                                                                
های مرزبان و نامدار نیز مجوی، واژهواژة نا یجاهای چاپ خالقی، بهدر نسخه بدل

طبق نظر خالقی مطلق در دستنويس  .(99/ پانويس 97/ 7: 9981، )فردوسی است آمده

چهارده دستنويس ديگر و  يسشروشن نیست كه اوالد چه مقامی دارد ولی از نو ،فلورانس

/ 191/ 1: 9981گردد كه اوالد پهلوان و مرزبان آن ناحیه است )ترجمه بنداری روشن می

كان ملک تلک ناحیه يسمی و»ری اوالد پادشاه مازندران است (. طبق ترجمة بندا191
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شود كه اوالد، پهلوان/ مرزبان نامدار، دلیر (. تا اينجا روشن می999: 9991)بنداری: « اوالذ

( به معنی دادة Olad) Uladاست. از نظر واژگانی نیز اوالد و جوان ناحیة مازندران بوده

يی است. حال پرسش از هويّتِ اين آفريدة اهورايی است؛ آيا اين نامجوی دلیر، اهورا

 همچون ديو سپید و سپاهیانش، ديوزاد است يا اينکه هويّت انسانی دارد؟

 

  تصویری منابع در اوالد هویّت -2-9

را  يّتهو ينا يری،اما منابع تصو كندیم یمعرّف يود يّترا با هو اوالد ی،متن یهاپژوهش

د. اهمیّت هويّت انسانی اوالد، نشوگونه قائل میانسان يّتاو هو ید و برابرنیسؤال م يرز

نسخة شمارة اند: هويّت انسانی برای اوالد متصوّر شده ،هاترين نگارهاست كه كهن روينازا

هجری و نسخة شمارة  811محفوظ در موزه سن دياگو آمريکا، مورّخ  9111.711

18188 Additional  819جمادی الثّانی  79محفوظ در كتابخانة بريتانیا، مورّخ. 

های خان پنجم و هفتم، او را با هويّت دوگانه ديو و شیوة تصويرگری اوالد در نگاره

 دهد:انسان نشان می
نگاره موجود از خان پنجم، هر دو هويّت ديو  92ـ تصويرگری اوالد در خان پنجم:  9

ترين نگاره )نسخة با اين توضیح كه قديم. اندوير درآوردهو انسان را برای اوالد به تص

م(، اوالد را با  9111ه.ق/ 811 محفوظ در موزة سن دياگو آمريکا، مورّخ 9111:246

كتابخانة در  محفوظM. K. 494 P ,3916 .پیکرة انسانی و جديدترين نگاره )نسخة 

Raza،رن  و در هیأت ديوی سرخ كشمیر( اوالد را ، خاستگاه9711مورّخ  ، رامپور هند

 قدمت هويّت انسانی برای اوالد است. يّدكه مؤ است خالدار به تصوير درآورده
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، محفوظ یطهماسبنسخة شاهانسان،  ةیکرخان پنجم: اسیر كردن اوالد، ترسیم اوالد با پ

 در موزه هنرهای معاصر تهران، نگارگر میرمصوّر
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 .M. K ,9191ديو، نسخة شمارة  ةیکراوالد با پ ، ترسیماسیر كردن اوالدخان پنجم: 

، خاستگاه كشمیر، كاتب 9711مورّخ  ، رامپور هند،Razaكتابخانة محفوظ در  494

 داراحمد اهلل

 

نگارة موجود از خان هفتم، اوالد را با دو هويّت ديو و انسان نشان  11خان هفتم:  -7

ترين نگارة موجود از اين كه قديمد چناندهند اما هويّت انسانی اوالد قدمت بیشتری دارمی

-219-مورّخ  ،1947.496-499)نسخة  داند، اوالد را انسان می 211-219-خان مورّخ 

جديدترين در . (، اوهايو آمريکاCincinnati Art Museume. ق، محفوظ در  ه 211

 حفوظ در، مO. 57 Lewisشاهنامة ) است شدهرن  ترسیم شکل ديو سرخاوالد به نگاره، 
  .دورة قاجار( م، 91ه.ق/  99مورّخ قرن كتابخانة فری در فیالدلفیای آمريکا، 
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، October 9, lot 85 2013 نسخة شمارة انسان، ةیکرپترسیم اوالد با  هفتم:خان 

Sotheby's 201، انگلستان، ابعاد x 103 mm م 91/ .قه 99، مورّخ قرن 

 

 
 ، محفوظ درO. 57 Lewisشمارة  شاهنامةديو،  ةیکربا پ ترسیم اوالد هفتم:خان 

 م، دورة قاجار  91ه.ق/  99مورّخ قرن كتابخانة فری در فیالدلفیای آمريکا، 
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 با رویکرد آماری: شاهنامههای بررسی هویّت اوالد در نگاره -2-4

 91تا  8نگارة متعلّق به خان پنجم و خان هفتم، متعلّق به قرون  999 از بررسی آماری

 91نگاره،  92هويّت انسانی اوالد است. در خان پنجم، از مجموع  يّدم، مؤ 71تا  91ه.ق/ 

نگارة خان  11از . استانسان ترسیم شده ةنگاره اوالد با پیکر 2ديو و  ةنگاره اوالد با پیکر

. تاسنگاره اوالد با پیکره ديو ترسیم شده 2نگاره اوالد با پیکره انسان و فقط  82هفتم، 

هويّت  ،ا در خان هفتمامّ ،بسامد تصويرگری ديو و انسان در خان پنجم به هم نزديک است

ای انسانی و مثبت به گیرد. از داليل اطالق چهرهفزونی می یتوجهانسانی اوالد به طرز قابل

كرداری اوالد در راهنمايی رستم و نمودن منزلگاه توان به راستاوالد در خان هفتم، می

ید به او اشاره كرد و اين احتمال را در نظر گرفت كه نگارگر به علّت اثبات ديو سپ

ای انسانی برای او در نظر گرفته و او را از چهره كرداری اوالد، در خان هفتم چهرهراست

هايی كه برای اوالد پیکرة انسانی قائل . بسامد نگارهاست و ديوگونه مبرّا دانسته يمنیاهر

اند. در مجموع پیکر تصوير كرده كه اوالد را ديو است هايیبیش از نگاره مراتببه ،اندشده

نگاره اوالد را با  92نگاره اوالد را با پیکرة انسان و  11نگارة خان پنجم و هفتم،  999از 

ای قابل توجّه ها، نکتهاند. كمیّت باالی هويّت انسانی اوالد در نگارهپیکرة ديو ترسیم كرده

  .است

های متنی، اوالد را با هويّت ديو و منابع تصويری اوالد را با هويّتی ديگرسان پژوهش

توان ترسیم هويّت انسانی برای اوالد را ترديد نمیكنند. بیيعنی پیکرة انسانی معرّفی می

زيرا پايبندی نگارگر به متن، ضوابط  ؛تنها به برداشت و تفسیر نگارگر محدود دانست

يی، سطر انقطاع و ... بر تفسیر آزادانة نگارگر از متن و جوالن خیال آراهای كتابكارگاه

تجسّم و سپس  است گونه كه مايلزد و نگارگر مختار نبود تا متن را هر آناو عنان می

ای تصويری مانند تجسّمِ تصويریِ متن عمل كرده و نظام نشانهنگاره بهرو ينترسیم كند. ازا

توان نگاره را ضبط تصويری كه می یاگونهبه ،كندشتاری میای نورا جايگزين جای نشانه

بدل تصويری، هويّت انسانی به اوالد از روايت داستانی به شمار آورد. اين ضبط يا نسخه

تری از چرايی اطالق هويّت انسانی به اوالد، برای دستیابی به درک كامل كند.اطالق می
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رار دادن دو شاخصة زمانی و مکانی و تعیین بسامد های خان پنجم و هفتم را با مبنا قنگاره

با اين هدف كه دريابیم آيا  ؛كنیمیآماری از دو منظر تاريخی و جغرافیايی بررسی م

اند؟ هدف ند يا او را ديوزاد ترسیم كردهاهترين نسخ برای اوالد هويّت انسانی قائل بودقديم

ديو يا انسان، در كدام  ةمثابر اوالد بهاز بررسی جغرافیايی اين است كه دريابیم كه تصوّ

توان منطقة جغرافیايی خاصّی را يافت كه ؟ آيا میاست تر بودهمناطق جغرافیايی شايع

 پیکر اوالد، در آن تمركز بیشتری داشته باشد؟های ديو پیکر يا انساننگاره
    

 
 های خان هفتميّت اوالد در نگارههو                         های خان پنجمهويّت اوالد در نگاره

 

 
 های خان پنجم و هفتمهويّت اوالد در مجموع نگاره
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 رویکرد تاریخی -2-4-1

، 8نگاره از قرن  9دهد كه در های خان پنجم و هفتم نشان میرويکرد تاريخی به نگاره

انسان ترسیم اوالد به شکل ، 99نگاره از قرن  99و  91نگاره از قرن  79، 1نگاره از قرن  79

انسان تصوير كند،  ةای كه اوالد را با پیکرنگاره 99است. در خان پنجم، پس از قرن  شده

هايی كه هويّت انسانی برای موجود نیست و در خان هفتم، پس از قرن يازده، تعداد نگاره

 گیرند.كاستی می اندشدهاوالد قائل 

نگارة قرن  1و همچنین در  91قرن نگارة  7هويّت ديو برای اوالد، در خان پنجم، در 

ای اوالد را با هويّت ديو هیچ نگاره 97شود. در خان هفتم، تا پیش از قرن مشاهده می 99

نیز  91چهار نگاره و در قرن  99تنها يک نگاره، در قرن  97است. در قرن  ترسیم نکرده

پیکرة ديو برای اوالد، از اند. بنابراين بارقة ترسیم يک نگاره اوالد را ديوپیکر ترسیم كرده

در  و 91های خان پنجم از قرن يابد )در نگارهشود و پس از آن ادامه میشروع می 91قرن 

مورّخ  مصوّر شاهنامة اطالق هويّت انسانی به اوالد در (. 97های خان هفتم از قرن نگاره

دهد كه میبسامد تاريخی نشان . ، شاهدی ديگر بر قدمت هويّت انسانی اوالد است219

ها حضور دارد و در در نگاره 8انسان، تصوّری ديرينه است كه از قرن  ةمثابهويّت اوالد به

ای نسبتاً ديرهنگام است. اوالد آنکه هويّت ديو برای اوالد، پديدهگیرد. حالاوج می 1قرن 

یکرة ديو شود و تا پیش از آن نشانی از گزينش پها ظاهر میدر نگاره 91ديو پیکر، در قرن 

اند و های متقدّم، اوالد را با پیکرة انسان ترسیم كردهبرای اوالد نیست. حاصل آنکه، نگاره

ديو، دو قرن  ةمثابآنکه تجسّم اوالد بهحال ؛است 8های آن متعلّق به قرن ترين نمونهكهن

نشان  را قدمت هويّت انسانی اوالد در منابع تصويری و شودآغاز می 91بعد يعنی در قرن 

 دهد. می
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 خان پنجم، اوالد با پیکرة ديو، بررسی تاريخی

 

 
 خان هفتم، اوالد با پیکرة ديو، بررسی تاريخی
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 خان پنجم، اوالد با پیکرة انسان، بررسی تاريخی

 
 خان هفتم، اوالد با پیکرة انسان، بررسی تاريخی

 

 رویکرد جغرافیایی -2-4-2

ها در يک منطقة جغرافیايی مشخّص انیِ نگارهرويکرد جغرافیايی، به تمركز مک

های ديو پیکر يا توان منطقة جغرافیايی خاصّی را يافت كه نگارهاختصاص دارد. آيا می

 91پیکر اوالد، در آن تمركز بیشتری داشته باشد؟ ترسیم پیکرة انسانی برای اوالد، در انسان

نگاره از  9نگاره از قزوين،  1یراز، نگاره از ش 77نگاره از تبريز،  7نگاره از اصفهان، 

شود. با توجّه به اين پراكندگی و نگاره از استرآباد ديده می 9نگاره از هند و  9سمرقند، 



 222 93نشریّۀ ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

ا در امّ ؛تمركز مکانی تعیین كرد ،توان برای پیکرة انسانی برای اوالدتوزيع جغرافیايی، نمی

توجّهی يافتیم؛ نوع خاصّی از تمركز بررسی جغرافیايیِ هويّت ديو برای اوالد، نکتة جالب 

شود كه حاكی از تجسّم هويّت ديو مکانی در ترسیم پیکرة ديو برای اوالد مکشوف می

برای اوالد، در يک منطقة خاصّ جغرافیايی است. سرزمینی كه پیکرة ديو را به اوالد 

م، مبیّن های خان پنجاست. بررسی آماری نگاره« هند»دهد، ديار سحرانگیز اختصاص می

اند، بیش از نیمی ای كه اوالد را با پیکرة ديو ترسیم كردهنگاره 91آن است كه از مجموع 

های خان هفتم در نگاره .مصوّر هند تعلّق دارند هایشاهنامهنگاره، به  1ها، معادل از نگاره

ن نگاره اوالد با پیکرة ديو ترسیم شده و جالب توجّه اينجاست كه همگی اي 2نیز در 

كه منشأ آن اصفهان است. در مجموع، استثناء يک نگاره ها خاستگاه هندی دارند بهنگاره

 97آن )معادل  %21اند كه نگاره از خان پنجم و هفتم، اوالد را ديو پیکر ترسیم كرده 92

اوالد را ديو پیکر  هند است. تنها چند نگارة متفرّق غیرهندی، هایشاهنامهنگاره( متعلّق به 

نگارة هراتی و يک نگاره با  9نگارة مغولی،  9نگارة اصفهانی،  7اند كه شامل م كردهترسی

هند تعلّق دارند. تمركز  هایشاهنامه ها همگی بهخاستگاهی نامشخّص است. الباقی نگاره

توان از كنار آن ای حائز اهمیّت است كه نمیجغرافیايی ترسیم اوالد ديوپیکر در هند، نکته

با توجّه به بسامد باالی ترسیم پیکرة ديو برای اوالد در هند، نخستین  شت.گذ یسادگبه

ديو، از هند به ايران  ةمثاباين است كه تجسّم اوالد به ،گیردای كه در ذهن شکل میفرضیه

منظور تحقیق پیرامون اين فرضیه، به مطالعة تطبیقی اساطیر ايران و هند . بهاست آمده

هايی دارد و آيا در است كه ديو در اساطیر هند و ايران چه ويژگیپردازيم. پرسش اين می

مقايسة تطبیقی ديو در باورهای ايران  توان به اشتراكات اساطیری دست يافت؟اين میان می

است. ديو ديو، از هند به ايران آمده ةمثابدهد كه منشأ تجسّم اوالد بهو هند باستان نشان می

كه ايندره، خدای بزرگ گرفته چنانه و مورد پرستش قرار میدر هند جايگاه خدايی داشت

تدريج ديوها به مقام مسلّم خدايی ارتقاء هند، از تبار ديوان است. در ادبیات ودايی، به

 نخست، هند، در(.  981: 9917يافتند و همة خدايان با لقب ديو شناخته شدند )آموزگار، 

 نیز او رفتند كنار خدايی مقام از هااسوره كههنگامی ولی ،بود خدا ترينمهم وارونه
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(. در 11: 9917 شايگان،) واگذاشت ايندره يعنی ديوان، گروه از خدايی به را خود جايگاه

ها، قوای طبیعی به دو دستة موجودات فراسويی، يعنی ديوها و ضد خدايان، دورة برهمن

اورهای ايران باستان، در آغاز در ب(. 91: 9981شود )مهابهاراتا، ها تقسیم میيعنی اسوره

آفريند. اهريمن نیز در برابر هر يک از آفرينش اهورامزدا نخست مینوی امشاسپندان را می

آفريند. اهريمن و ديوان نشان گیتی ندارند. نداشتن اين نشان را امشاسپندان يک ديو می

در باورهای زرتشتی،  (.19: 9981اند )اكبری مفاخر، دلیل بر نیستی اهريمن و ديوان دانسته

مهاجمین، عناصر  ،نو اوستایدر است. افزون بر اين،  ديو تجسّم خصايل زشت و نکوهیده

از نیم  مینوی خرد آيند. درهای پلید نیز از نمودهای ديو به شمار میويرانگر طبیعی و انسان

، 19، فصل ردمینوی خشود كه در هر كار و كردار به ديو دو پا شبیه است )ديو نام برده می

، بند 99 يشتشود )های نبرد با ديو ديده مینشانه هايشتو  يسنا، ونديداد(. در 9197 -بند 

(. 1، بند 91 يسناكند )(. نوشیدن هوم ـ نوشیدنی مقدس ـ هزاران ديو را نابود می997 -999

صر مشترک دهد كه ديو از عنامقايسة تطبیقی ديو، در باورهای ايران و هند باستان نشان می

ای از خدايان كهن آريايی بودند ديوان دستهاست.  های ايران و هند باستان بودهدر انديشه

كه توسّط زرتشت از مقام خدايی پايین آمده و به موجوداتی اهريمن تبار به نام ديو 

ايندره، خدای بزرگ هند از تبار ديوان است » :است آمده بهرام يشتدر دگرگون شدند. 

آيد كه ضدّ نظم و ترتیب است و آفريدگان را صورت ديوی درمیرهای ايرانی بهكه در باو

ات ودايی، ديوها طبق باورهای هندی و ادبیّ (.1 ، يشتبهرام يشت) «دارداز نیکی باز می

شدند. به يابند و تنها خدايانی از نوع ديو پرستش میتدريج به مقام مسلّم خدايی ارتقاء میبه

دايان هندی با لقب ديو شناخته شدند. اما در ايران، ديوها از مقام خدايی همین دلیل همة خ

 .شوندنزول كرده و به نیروهايی شرير و اهريمنی تبديل می
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 و هفتم: اوالد با پیکره انسان، بررسی جغرافیايی خان پنجم

 

 
 ، بررسی جغرافیايیديوو هفتم: اوالد با پیکره  خان پنجم
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 گیرینتیجه -9

است. اين هويّت دوگانه نمايانگر آن ها اوالد با هويّتی دوگانه ترسیم شدهنگارهدر 

هويّت اوالد را در  ،است. در اين جستاراست كه ابهام متنی به ابهام تصويری منجر شده

جستجو كرديم و سپس به چرايی گزينش هويّتِ دوگانة اوالد در  شاهنامههای نگاره

ا امّ ،تصريحی نشده كه اوالد ديو است شاهنامهم اينکه در رغها پاسخ گفتیم. بهنگاره

اند. نگارگران به عدم به قرينة ديوهای مازندرانی ديو تلقّی كرده را اوالدهويّت محقّقان 

های اند.  طبق پژوهشت را برای او در نظر گرفتهح متن توجه بیشتری كرده و دو هويّيتصر

و اما طبق تحلیل كمّی و كیفی منابع تصويری، اوالد متنی، اوالد پهلوانی است با پیکرة دي

 داليل اين امر به شرح زير است:هويّت انسانی دارد. 

انسان، تصوّری ديرينه  ةمثابدهد كه هويّت اوالد بهـ قدمت: بررسی تاريخی نشان می 9

و آنکه هويّت ديگیرد. حالاوج می 1ها حضور دارد و در قرن در نگاره 8است كه از قرن 

های هند ای به نسبت متأخّر است )البته به اين نکته توجه داريم كه نسخهبرای اوالد، پديده

ناشناخته هم در هند باشد  یهار است. شايد برخی از نسخهنسبت به نگارگری ايرانی متأخّ

شود و ها ظاهر میدر نگاره 91پیکر، در قرن  كه ما اطالعی از آن نداشته باشیم(. اوالد ديو

شود. حاصل آنکه، در تا پیش از آن نشانی از تجسّم پیکرة ديو برای اوالد ديده نمی

های آن متعلّق به ترين نمونهكه كهن است های متقدّم، اوالد با پیکرة انسان ترسیم شدهنگاره

در هند  91ديو، دو قرن بعد يعنی در قرن  ةمثاباست. تجسّم اوالد به 8های آغازين قرن سال

 دهد. شود. اين امر قدمت هويّت انسانی اوالد را در منابع تصويری نشان مییآغاز م

مراتب بیشتر از ترسیم اوالد با پیکرة كمیّت: ترسیم اوالد با پیکرة انسانی بسامدی بهـ 7

نگاره اوالد با پیکرة انسان و  11نگاره خان پنجم و هفتم، در  999ديو دارد. در مجموع از 

 . است ا با پیکرة ديو ترسیم شدهنگاره او ر 92در 

نگاره از  7نگاره از اصفهان،  91ترسیم پیکرة انسانی برای اوالد، در  ـ تمركز مکانی: 9

نگاره  9نگاره از هند و  9نگاره از سمرقند،  9نگاره از قزوين،  1نگاره از شیراز،  77تبريز، 

های داخل فالت ايران نسخه شود. پس پیکرة انسانی اوالد بیشتر دراز استرآباد ديده می
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های هند شايع است. بررسی آماری شود امّا ترسیم پیکرة ديو برای اوالد، در نسخهديده می

ای كه اوالد با پیکرة ديو نگاره 91های خان پنجم، مبیّن آن است كه از مجموع نگاره

دارد. در مصوّر هند تعلّق  هایشاهنامهنگاره، به  1است، بیش از نیمی، ترسیم شده

استثناء يک مورد اوالد با پیکرة ديو ترسیم شده كه همه، به 2های خان هفتم نیز در نگاره

نگاره از خان پنجم  92. در مجموع، خاستگاه هندی دارند كه منشأ آن اصفهان است،نگاره 

نگاره( متعلّق به  97آن )معادل  %21اند كه و هفتم، اوالد را ديو پیکر ترسیم كرده

دو نگارة اصفهانی، يک نگارة هند است. تنها در چند نگارة متفرّق غیرهندی ) هایمهشاهنا

مغولی، يک نگارة هراتی و يک نگاره با خاستگاهی نامشخّص( اوالد با پیکرة ديو ترسیم 

ديو، از هند به ايران  ةمثابتوان احتمال داد كه تجسّم اوالد بهمیاست. بنابراين شده

  . است آمده
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