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  چكيده

لطف سخن  ند؛ اگرچه از نظر ادبي،      ا هاي حماسي كه پس از شاهنامه سروده شده        منظومه
ترين  يكي از مهم  . اند ز اهميت هاي اساطيري و حماسي حائ     فردوسي را ندارند؛ در پژوهش    

 شـاهنامه هـاي پهلـواني كـه در        است كه بـسياري از روايـت        ها  اين   هاي اين حماسه   ارزش
اسـت؛   طور مفصل آمـده   ها به اي كوتاه بدان شده، در اين  منظومه  و يا اشاره     نشده  گنجانده

هـاي حماسـي، در رفـع        اين روايـت  ... هاي گرشاسب، فرامرز، بانوگشسب و      پهلواني مانند
  .اي دارند ، نقش عمدهشاهنامهاي و داستاني  برخي ابهامات اسطوره

 است كه فرجام كارش، در اين حماسـه بـازگو           شاهنامههاي   پوالدوند يكي از شخصيت   
اسي پس از آن بدان پرداختـه       هاي حم  است كه در روايت     و  اين  يكي از موضوعاتي        نشده

 هـا دربـارة    يابيم كه برخـي ديـدگاه      ها درمي  با تحقيق و پژوهش در اين روايت      . شده است 
هـاي پهلـواني      اين روايت  با مطالعة  بيان ديگر ماهيت واقعي او     هويت او نادرست است؛ به    

له بدان  است كه در اين مقا     حماسي، موضوعي     شناخت واقعي اين چهرة   . شود تر مي  روشن
  .پردازيم مي

  
  كليديهاي واژه

  .  شهريارنامه،جديد   برزونامةشاهنامه، ، پوالدوند،ديو         
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  مقدمه
حماسي، يكي از راههاي شناخت     هاي ها و قهرمانان داستان     شخصيت ةپژوهش دربار 

اسـت كـه برخـي از         ها ايـن   هاي اسطوره  يكي از ويژگي  . است ها بهتر اساطير و حماسه   
ها به شـاهان     يابند و در حماسه     و قهرمانان آنها،  با گذشت  زمان تغيير هويت مي           ايزدان

امروزه براي شناخت بهتـر برخـي  اسـاطير، كـه از آنهـا               . شوند و پهلوانان، دگرگون مي   
  .جوع كردها ر  حماسه آگاهي چنداني در دست نيست؛  بايد به

ز اهميـت  ي اسـاطيري حـائ  ها هايي است كه از نظر پژوهش      يكي از حماسه   شاهنامه
دليل گستردگي فراوان موضوعات حماسـي، بـه بيـان بـسياري از              اما فردوسي به    . است 

رو پس از    ايناز  . است  تر نپرداخته   اهميت  هاي كم  هاي فرعي يا معرّفي شخصيت     داستان
 بودنـد و يـا آنكـه        شـاهنامه هاي   هايي سروده شدند كه يا در تكميل داستان        وي حماسه 

انـد و تـأثير سـخنان اسـتاد تـوس در آنهـا               شـاهنامه ي   هـا  برداري از برخي داسـتان    الگو
  .)372: 1381نحوي، ( طوركامل آشكار است به

گـر   كننـده و روشـن     هاي اين آثار حماسي، اين است كه گاهي تبيـين          يكي از ارزش  
  شـده   اي مبهم و مختـصر، بـدان اشـاره          به گونه  شاهنامهلي هستند كه در     برخي از مسائ  

 توجـه    هاي اساطيري، كمتـر بـدان      ، در پژوهش  هامتأسفانه با وجود ارزشمندي آن    . است
  :اند شود؛ چنانكه برخي پژوهشگران متذكّر اين موضوع شده مي

، متأسـفانه يكــي از  شـاهنامه پهلـواني پـس از    هـاي   غفلـت يـا تغافـل از منظومـه     «
هاي اين    ش بيشتر پژوه  هاي نمايان مطالعات حماسي ايران است و از همين روي          ضعف
جامعيـت و مانعيـت       تخصصي، به لحاظ روش كار، فاقد ويژگي استقـصاي تـام،            حوزة

يكي از موضوعات بسيار مهم     )  162: 1386آيدنلو،  و  مشتاق مهر   ( ».هرچند نسبي است  
 تحريـر    ها و مقاالت فراواني به رشـتة        آن، كتاب  مطالعات اساطيري كه امروزه دربارة    در  

هـاي ايـران     ها و حماسـه     در اسطوره » ديوان« است بررسي و شناخت شخصيت       درآمده
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 موضـوع مـذكور، ميـان        با وجود گـسترة فـراوان تحقيـق، بـاز هـم دربـارة              ∗)1( .است
 شاهنامهدر رابطه با ديوان      .شود نظر بسيار ديده مي   نظران،  اختالف   دانشمندان و صاحب  

 پژوهان درباره شاهنامهيك از محقّقان و      هاي فراواني شده است و هر      نيز تاكنون بررسي  
مانـدگي آنـان و موضـوعاتي       هاي پيشرفت و عقـب     ، زمينه بندي، دسته چگونگي پيدايش 

ها، پرداختن بـه نبـرد       هاي اصلي اين پژوهش    مايه يكي از درون  . اند مشابه، مطالبي نوشته  
  . است... يو ورستم با ديوهاي بزرگ و نامداري مانند ديو سپيد، اكوان ديو، ارژنگ د

هاي رستم، از ديو ديگـري سـخن بـه ميـان       در شرح دالوري شاهنامهحال در    اين با
گويـا   .اسـت   نـشده  اي   هـا بـدان اشـاره      رفته است كه تاكنون در هيچ يـك از پـژوهش          

در دنبالـه گفتـار    .انـد  اطـالع بـوده      واقعي او بي   پژوهان، نسبت به شناخت چهرة     شاهنامه
 هـاي  ديگر روايت   و شاهنامهيين شخصيت اين ديو ناشناخته در       خويش، به بررسي و تب    

  . پردازيم حماسي مي
  
   اصلي بحثةزمين

.  پوالدوند است  ؛آيد شمار مي   كه از دشمنان ايرانيان به     شاهنامهيكي از ضد قهرمانان     
اي از پوالدونـد،     چين به دست رستم، افراسـياب بـا نوشـتن نامـه            پس از اسارت خاقان   

 افراسياب، به كمـك سـپاه       پوالد پس از خواندن نامة    . دكرو مساعدت   درخواست ياري   
پرسشي كه مطرح . خورد و فرار كرد توران آمد؛ ولي در نهايت از رستم شكست سختي        

  پوالدوند يك انسان است يا آنكـه ديـوي بـود كـه بـه     ةشاهنام است كه در    شود اين  مي
  كمك افراسياب آمد؟

هـا و يـا      هي بـه شـرح ايـن واژه در فرهنـگ           پيش از پاسخ بـه ايـن پرسـش، نگـا          
  .اندازيم  ميشاهنامههاي  گزارش

مـدد افراسـياب آمـد و         توراني، كـه بـه       پهلوانينام  «: است  دهخدا آمده  ةنام در لغت 

                                                 
 .باشد كه در انتهاي مقاله آمده استنوشت ميمربوط به مطالب پي ∗
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 و ذيـل پـوالد  : دهخـدا (» .رستم  او را با كشتي بر زمين زد و او را پوالدوند نيز گفتندي      
اسـت    نامـه را ضـبط كـرده        همـين عبـارت لغـت       نيز، شاهنامهفرهنگ جامع   )  پوالدوند

پهلـوان  «:  داسـتاني آمـده     در جايي ديگر در توضيح ايـن چهـرة         .)253: 1372زنجاني،  (
نامش  به صـورت     ... وي براي ياري به افراسياب با سپاهيانش به نبرد رستم آمد          . توراني

 در ذيـل    شـفق  نيـز      ةشـاهنام در فرهنـگ    ) 130: 1372عـادل،   (» .ديو پوالد آمده است   
:  فرهنگ آنندراج نوشـته )78: 1320رضازاده شفق، ( ». تورانيپهلواننام «: پوالدوند آمده 

 ».اسـت و معنـي تركيبـي آن منـسوب بـه پـوالد               پهلواني  نام    به واو، نون و دال ظاهراً     «
  ضـبط شـده اسـت      پهلـواني و سرانجام در فرهنگ نفيـسي نيـز نـام           ) 957: 1336پاشا،(
   .)751: 1343نفيسي، (

» پهلـواني «ونـد نـام      اند كه پوالد   ها نوشته  شود در اين فرهنگ    طور كه ديده مي    همان
كـار كـه اختـصاص بـه نيروهـاي       سن در فصل ششم كتاب آفرينش زيان       كريستن .است

: 2535سـن،    كريـستن ( كند ديو ياد نمي   عنوان يك   دارد؛ از پوالدوند به    شاهنامه اهريمني  
پـس از جنـگ مازنـدران و        «: اسـت   نوشـته    شـاهنامه  صفا در بررسي ديـوان       .)92 -97

 سخني از ديوان نيست؛ تا داستان اكـوان         شاهنامهبرانداختن ديوان آن سرزمين، ديگر در       
برخي ديگر همين گفته را تكرار      ) 603: 1352صفا،  (» .اي كوچك است   كه منظومه  ديو،
پـس از  «: نويـسد    يكـي از پژوهنـدگان مـي   .)32: 1385 زاده،قلـي ، پـور حسن(اند    كرده

سخن ، ديگر از ديوان     شاهنامه مازندران و قلع و قمع ديوان به دست رستم، در             ةمحاصر
زردشـت   مـساعي    ةدر نتيجـ  انجام در دوران پادشـاهي لهراسـب،        رود؛ تا اينكه سـر    نمي

است كـه     بديهي) 40 :1343طباطبايي،  (  ».يابد  ديوان براي هميشه پايان مي     پيامبر، غائلة 
 آيد؛ زيرا داستان اكوان ديو، بالفاصله   ين پژوهشگران، پوالدوند ديو به شمار نمي      از نظر ا  

است و اگـر پوالدونـد را يـك ديـو بـه               آمده شاهنامهپس از جنگ رستم و پوالدوند در        
  .كردند آوردند؛ پيش از داستان اكوان ديو، از او ياد مي شمار مي

در فرهنگ  . اند كرده و را ديو قلمداد   ا شاهنامهنويسان و يا مفسران      اما برخي فرهنگ  
است توراني، كه افراسياب پس از شكست خوردن خاقان           ديوي« : آمده شاهنامههاي   نام
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جنگ با رستم بپـردازد و اگـر رسـتم را بكـشد؛        چين از رستم، از او ياري خواست تا به        
حـال   بـا ايـن   ) 262: 1369رسـتگار فـسايي،     ( ».نيمي از پادشاهي خود را به وي بخشد       

 شـاهنامه اي ديگـر كـه بـه تحليـل هرمنوتيـك ديـوان                همين كتـاب، در مقالـه       نويسندة
كنـد؛ بنـابراين بـه نظـر         برد؛ اما از پوالدوند ياد نمـي        نام مي  شاهنامهپردازد؛ از ديوان     مي
-219: 1387 آيـدنلو،    مظفـري، (به شمار نياورده است       ديوان، ةرسد پوالد را در زمر     مي

237(.  
 افراسـياب را  ةشـد؛ نامـ    خوانده ميديوپوالدوند كه به نام  «گري آمده   در فرهنگ دي  

  )210: 1388ميرعابديني، (» .شيده فرزند وي، به پوالدوند داد و او را به ياري طلبيد
اسـت سـترگ و       ديـوي پوالدونـد   «: نويـسد   مي شاهنامهكزّازي در گزارش خود بر      
نام ايـن ديـو از      . افتد تم از پاي در مي    آيد و به دست رس     ستنبه، كه به ياري افراسياب مي     

كـزازي،  ( ». اسـت   و وابسته به پـوالد     است و در معني پوالدينه      وند ساخته شده  + پوالد  
1383 :701- 702(   

 حماسي روبـرو هـستيم   ةشد با يك دوگانگي در شناخت اين چهر  آنچه آورده    بنابر
د كـه ماننـد اشـكبوس و        رسد كه آيـا پوالدونـد، پهلـواني بـو          ذهن مي  و اين پرسش به   

و يا  آنكه ديوي بود كه افراسياب پـس از شكـست              ياري افراسياب شتافت   كاموس، به   
 راستي پوالدوند ديو بـوده   خورد از او درخواست كمك كرد؟ اگر به    سختي كه از رستم     

 كهن اسـاطيري    ةماي  ياري طلبيدن از ديوان و موجودات اهريمني، يك بن          است؛ بنابراين  
  . هاي حماسي است مانده در منظومهبرجاي 

هاي حماسي و طومارهاي نقّالي      ، منظومه شاهنامهبراي پاسخ دادن به اين پرسش به        
: اين متـون بـه دو دسـته بخـش پذيرنـد           . اندازيم كنند؛ نگاهي مي   كه از پوالدوند ياد مي    

انـد   بـرده  و گاهي تنها نـامي از او   اي مختصر كرده اي كه به پوالدوند اشاره  نخست دسته 
ها و يـا      دوم منظومه  ةدست. هاي كردي  شاهنامهنامه، بيژن نامه و      مانند تاريخ دلگشا، بهمن   

، شـهريارنامه، هفـت     )2( جديد  ةبرزونام: اند كرده طومارهاي نقّالي كه با تفصيل از او ياد       
  .نامهلشكر و رستم
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  شاهنامهپوالدوند در 
ستم اسير شد و تورانيـان شكـست        دست ر    پس از آنكه خاقان چين، به      شاهنامهدر  

. آورد و در برابر سپاه ايران قرار گرفت        سختي خوردند؛ بار ديگر افراسياب، سپاهي گرد      
سـوي ايرانيـان فرسـتاد تـا      پنهـاني، بـه   طـور  نام فرغار را بـه   او يكي از پهلوانان خود به   

، افراسياب  او پس از بازگشت فرغار و شنيدن سخنان      . گزارشي از سپاه ايران فراهم كند     
  :اي به پوالدوند بنويسد و از او درخواست كمك كند تصميم گرفت كه پنهاني نامه

 پسنديده را پيش  بنشاختند  ز بيگانه خانه بپرداختند
گفت ديده را خواند و دبير جهان  كه راز بزرگان ببايد نهفت  

 بياراي و از راي بگشاي بند  يكي نامه نزديك پوالدوند
را چه آمد به پيشبگويش كه ما   ازين نامور مرد بسيار كيش  

 بيايد بدين  مرز  پوالدوند  اگر يارمند است  چرخ بلند

  )268 -267: 1386خالقي مطلق، دفتر سوم، (   
: اسـت   خود از ابيات باال، نوشته كـه پوالدونـد نـام ديـوي بـوده                  ةبنداري در ترجم  

 و خـال باصـحاب رايـه و خلـصائه، و أمـر              ،فشيعه افراسياب و جهزّه ثم عاد الي ايوانه       «
 كتاب استصراخ و استغاثـه يذكر له فيه ما جري          بوالذونديسمي   جنّيفكتب الي   الكاتب  

) 233: االول، القـسم 1970بنـداري،   (».علي الخاقان و غيره من ملوك سـقالب والـصين   
مـه،  مـاجرا را       محـض خوانـدن نا      پوالدوند به . برد آنگاه شيده فرزند افراسياب، نامه را       

  :براي سپاهيان و جنگاورانش بيان كرد و به همراه آنها به ياري افراسياب شتافت
ي او به هامون برند سراپرده  بفرمود تا كوس بيرون برند  

گردان ديوسپاه انجمن كرد   برآمد ز گردان لشكر غريو  
كمند و با تركشسپردار با   درفش از پس پشت پوالدوند  

  )269: همان(
شـدن   آنگـاه افراسـياب داسـتان كـشته         . بدين ترتيب پوالد به پيش افراسياب آمـد         

پوالدوند با شنيدن اين سخنان     . خسرو را براي او بازگفت     كي هاي خواهي كين سياوش و 
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غندي و بيد  والدااست كه ديو سپيد را كشت و جگرگاه     گويد اگر رستم همان كسي     مي
دهـد كـه او از    اين سـخنان پوالدونـد نـشان مـي     .  ندارد را دريد؛ توانايي مقاوت با او را      

نوعان خويش آگاه بوده و از رستم، به دليل شكست سـختي كـه بـه ديـوان      شكست هم 
خواهي از تهمـتن بـوده     كينةداده است هراسي در دل داشته است و شايد هم در انديش    

ر هنگـام نبـرد     شـوم؛ و د    گويد فردا در نبرد بـا رسـتم گالويـز مـي            حال مي  با اين . است
افراسياب با شنيدن ايـن     . تن، شما نيز حمله كنيد؛ تا شايد بتوان كاري از پيش بريم            به تن

فـرداي آن روز دو سـپاه، رويـاروي         . سخن، شادمان شد و مجلس بزمي بر پـا سـاخت          
كمربند توس را گرفـت و او را بـر    پوالدوند، در ميدان رزم،   . آرايي كردند  همديگر صف 

  : ا ديدن اين صحنه رهسپار نبرد با پوالدوند شدگيو ب. زمين زد
 تن و جان بياراست آويز را  برانگيخت از جاي شبديز را

  گاو سر زره دار با گرزه   چون شير نرديوبرآويخت با 
 سر گيو گرد اندر آمد به بند   بينداخت پوالدوندكمندي

  )271: همان                  (
ياري او شتافتند؛ ولـي آن دو پهلـوان نيـز            م و بيژن به     پس از گرفتار شدن گيو، رها     

سوي درفش كاويـاني آمـد و بـا خنجـر            پوالدوند پس از اين پيروزي، به     . مغلوب شدند 
  :در اين هنگام  خروش و غوغايي از سپاه ايران بلند شد. دو نيم كرد خود، آن را به 

 نماند ايچ گرد اندر آوردگاه  خروشي برآمد از ايران سپاه
كشان گودرز و گردن فريبرز و   جنگي نشانديوچو ديدند از آن   

خواه بگفتند با رستم كينه گاه كه پوالدوند اندرين رزم    
 ز گردان لشكر سواري نماند  به زين بر يكي نامداري نماند

  )272: همان                      (
برآن شـد كـه خـود  بـا          رستم با شنيدن سخنان پهلوانان سپاه ايران، به خشم آمد و            

او در هنگام مهيا شدن براي نبرد با دشمن، با خود گفـت امـروز                .پوالدوند رويارو شود  
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هستند و به راستي كه جنـگ مـا از ايـن رو بـه                روز گشتيم؛ زيرا نامداران ما در بند       تيره
،  شـاهنامه هـاي   يكـي از چـاپ   در پاورقي. روي ديگر شد و بخت بيدار به خواب رفت      

  : ز اهميت استان رستم،  دو بيت زير آمده كه حائاين سخنپس از 
نگسلم سر از خواب دوشينه مي  يكي آن كه امروز من كاهلم  

 به تن سهمناك است و چيره سوار   ناسازگارديوو ديگر كه اين 

  )پاورقي: 1003: 1386فردوسي، بروخيم،           (
ل از ذهـن هـركس كـه بيـرون           فردوسي نيست؛ با اين حـا      ةاين ابيات اگرچه سرود   

 داسـتان،   ةدر ادامـ  . كه پوالدوند را ديو محسوب كـرده اسـت         تراويده نشانگر اين است   
  :سوي پوالدوند رفت رستم به

 برآشفت و آهنگ آويز كرد  بيفشارد ران رخش را تيز كرد
 ببيني كنون گردش روزگار   ناسازگارديوبدو گفت كاي 

  )273: 1386مطلق، دفتر سوم،خالقي                        (
  اند؛ غمگين شد و بـه      تهمتن با ديدن پهلوانان ايراني كه در بند پوالدوند گرفتار شده          

  :نيايش خداوند پرداخت
 كه اي برتر از آشكار و نهان  چنين گفت با كردگار جهان
 بهستي ز ديدار اين روز ننگ  مرا چشم اگر تيره گشتي به جنگ

نرّه ديو ز پيران و هومان و آن   ايران غريوسان برآمد از كز اين  

  )273: همان (
  : آنگاه با پوالدوند به جنگ پرداخت

ديو پوالدوندبرآويخت با   بينداخت آن تاب داده كمند  
نبرده سوارآن بدزديد يال   بترسيد و سير آمد از كارزار  

  )273: همان                   (
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در اين . نبرد پرداختند  رزم به  بار ديگر دو هم   . ردنداز اين پس شروع به رجزخواني ك      
 سـياهي   آورد؛ كـه چـشمش از شـدت ضـربه          سر پوالدوند فرو     گرزي بر  هنگام رستم، 

كرد كه مغز پوالدوند از دو گوشش بيرون زده است؛ ولـي او كـه از                  رستم تصور . رفت
ـ           . اسب افتاده بود بار ديگر سوار شد       نيـايش   اره بـه    رستم بـا ديـدن ايـن صـحنه،  دگرب

در چاپ بروخيم در اينجا ابيـاتي       . خداوند پرداخت  و از خداوند درخواست ياري كرد        
  :است كه اهميت دارد  آمده

 كه از گرز گردان چه ديدي گزند  چنين گفت رستم به پوالدوند
  و  زنهار خواه ديوپياده شو اي   دو دستت نتابد عنان سپاه
ين گرز  بر من  نيامد    گزندكز  چنين پاسخ آورد پوالدوند  

جوي بگفتند و با يكدگر جنگ  ز كينه به روي اندر آورده روي  
آورد پوالدوند خنجر يكي ز الماس با چاره و رنگ و  بند  

  را  زو جگرديوپر از خون شده   به ببر بيان بر نبد كارگر

  )1005: 1386فردوسي، بروخيم،                      ( 
رزم بر آن شدند كه با هم كشتي بگيرند؛ بدون آنكـه كـسي بـه                 س دو هم  از اين پ  

  :شيده با  ديدن زورآزمايي آنان آهي كشيد و به افراسياب گفت .شان بشتابد ياري
 كه خواني همي رستم ديوبند  پدر را چنين گفت كين زورمند
  گردديوبه خاك اندر آرد سر   هم اكنون بدين زور و اين دستبرد

ز گردان ما جز گريزنبيني   مكن خيره بر چرخ گردان ستيز  

  )276: 1386خالقي مطلق،                    (
شيده پدر  . افراسياب با شنيدن اين سخنان، به او فرمان داد كه به نزديك ايشان برود             

كـار آبـروي خـود را نريـزد؛ تـا        داشت و بدو گفت كه با اين را از پيمان شكني برحذر  
افراسياب با شنيدن اين سخن فرزند، شروع به دشنام         . ديگران واقع نشود  مورد سرزنش   

  :دادن كرد و گفت
پوالدوند ديوبدو گفت اگر   ازين مرد بدخواه يابد گزند  
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 ترا از هنرها زبان است و بس  نماند برين رزمگه زنده كس

  )276: همان                (
 ند آمـد و از او خواسـت كـه اگـر در            به پيش پوالدو   شيده فرمان پدر را پذيرفت و     

سرانجام . كشتي گرفتن بر رستم پيروز شد؛ بدون درنگ، جگرگاه او را با خنجر بشكافد             
. پس از زورآزمايي دو حريف، رستم بر و يال پوالدوند را گرفت و محكم بـر زمـين زد      

ابراين با  بن. است  رستم گمان كرد كه با اين شدت ضربه، بندبند پوالدوند از هم باز شده             
در ايـن هنگـام پوالدونـد شـتابان بـه سـوي             . سوي سپاه ايران بازگـشت     خيال آسوده به  

تهمتن كه پوالد را زنـده ديـد غمگـين شـد و             . هوش بر خاك افتاد    افراسياب رفت و بي   
پـوالد كـه از رسـتم    . كننـد  دستور داد تا سپاهيان ايـران بـه سـوي تورانيـان تيرانـدازي             

پيـران كـه فـرار      . كشور خود باز گـشت     ؛ با  سپاه خويش به       مالي سختي ديده بود    گوش
  :پوالدوند را ديد؛ افراسياب را سرزنش كرد و گفت

 بخستي دل  ما به  پيكان  تير  ز خون جواني كه بد زآن گزير
و لشكر براند ديو پوالدبشد   چه باشي كه با تو كس ايدر نماند  

هزار همانا  كز  ايرانيان  صد ور سوار گستوان فزون است بر    
 زمين پر ز خون و هوا پر ز تير  به پيش اندرون رستم شيرگير
 سپاه اندر آمد همه هم گروه  ز دريا و دشت و ز هامون و كوه
 چنين جنگ و پيگار و چندين غريو  چو مردم نماند آزموديم ديو

  )279: همان                              (
گويد كه چون در جنگ با ايرانيان، تمـامي سـپاهيان            را مي  در ابيات باال پيران آشكا    

؛ از ديو كمك خواستيم و اين راه را نيز تجربه كرديم؛            يمانساني خويش را  از دست داد      
بيند؛  درنهايت افراسياب كه ماندن در ميدان جنگ را مصلحت نمي         . اي نگرفتيم  اما نتيجه 

پس از اين پيـروزي ايرانيـان بـه         . دهد ميرستم فرمان كشتار تورانيان     . گريزد از آنجا مي  
پس از برپايي مجلس بزمـي      . خسرو به استقبال آنان رفت     كي كشور خويش بازگشتند و   

سـتايش   گودرز بـه    . شود خسرو گزارش جنگ را از آنها جويا مي        به افتخار پهلوانان، كي   
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  : رستم پرداخت و گفت
وارز مادر نزايد چو رستم س  بدو گفت گودرز كاي شهريار  

 ز چنگ  درازش  نيابد  رها   پيش آيد ار اژدهاديواگر 
 به ويژه  برين  شيردل  نامدار   هزار آفرين باد بر شهريار

   )284:همان                      (
  :است هاي باال ضبط شده  در چاپ مسكو ابيات زير پس از بيت

و بندز كشتي و نيرنگ،  وز رنگ   بگفت آنچه كرد او به پوالدوند  

 همان جنگ و پيگار و كين جستنش   وز  كشتنش ديوز  افگندن 
   خروشديوانبرآمد  ز گردان    چو افتاد بر خاك  زو رفت هوش

سرافراز ديوهوش آن  چو آمد به  برآمد به ناگاه زو يك غريو  
 همي بند جانش ز رستم بكفت  همانگه در آمد به اسپ و برفت

  )299: 1382 ،4مسكو، جلد  دوسي،فر                    (
  . پهلوان- پهلوان است نه انسان- ديوةشاهنامبنا به شواهد باال پوالدوند در 

  
  دلگشا پوالدوند در تاريخ

است؛ در  نبرد رستم با پوالدوند، بـه      نثر   به شاهنامهدر تاريخ دلگشا كه تلخيصي از       
  .)247-245: 1384بيگ،  توكّل(شود  نمي ديو بودن او اشاره

  
  نامهپوالدوند در بيژن

نامه، رستم در رجزخواني با ديوي به نام برخياس كه فرزنـد اكـوان               بيژن ةدر منظوم 
  :كند با پوالدوند ياد مي ديو است؛ از نبرد خود

 بريدم سرش چو سر گوسفند  پدرت آن پر از چار و افسون و بند
تبردچو فرطوس و  منشور با دس  چو پوالدوند و چو كاموس گرد  

  ) آ50: ، برگعطايي            (
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  .شود اي نمي در بيت فوق به ديو بودن او اشاره
  

  نامهپوالدوند در بهمن
دار   خـواهي خـون اسـفنديار،  فرامـرز را بـه            نامه آنگاه كه بهمن براي كين      در بهمن 

جا را نيز     خاندان گرشاسب شد تا آن      ةآويخت و زال را در قفس انداخت؛ رهسپار دخم        
 او پس از وارد شدن به دخمه و ديدن جسد هر يك از پهلوانان، لـوحي در        . يران سازد و

هـاي ايـن خانـدان از زبـان          كدام از آنها شرح دالوري     هر كنار هريك از آنها ديد كه بر      
هـاي دوران حيـات    ها،  جنگ رستم بر روي يكي از اين لوحه    .  بود  خودشان نوشته شده  

  شـده  يت زير به كشتي گرفتن رستم با پوالدونـد اشـاره           در ب . خويش را يادآور شده بود    
  :است

 چگونه به كشتي فكندم به زير  شنيدي كه پوالدوند دلير

  ) 432 : 1370ابوالخير، ابنهايرانشا                  (
  . اي نشده است نامه، به ديو بودن پوالدوند اشاره در اين بيت بهمن

  
  هاي كردي شاهنامهپوالد در 

رساني پوالدوند به افراسياب ذكري در ميان آمده         كردي نيز  از ياري      هاي هنامهشادر  
   .)135: 1389گوراني، (اما سخني از ديو بودن او نيست . است

  
   جديدةپوالدوند در برزونام

طـور كامـل بـر مـا آشـكار و            هاي متأخّر، شناخت هويت او به      اما در برخي حماسه   
در ايـن   . جديد است   ةايي كه از پوالدوند ياد شده برزونام      ترين ج  مفصل. شود هويدا مي 

 معروف ببربيان  كند تا زره   حماسه برزو پس از بازگشت از يمن، از رستم درخواست مي          
فرامرز با شنيدن اين سخن، خـشمگينانه بـا بـرزو بـه پرخـاش و مجادلـه                  . را بدو بدهد  

كند كه هر  ؛ پيشنهاد مي شود ي خويش دلگير م  ةرستم كه از سخنان فرزند و نو      . پردازد  مي
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دو پهلوان باهم كشتي بگيرند و هركس توانست ديگري را بر زمين بزند؛ ببربيـان از آن                 
برنـد؛ تـا اينكـه       جايي نمي  سرانجام در كشتي گرفتن نيز آن دو پهلوان راه به         . شود  او مي 

بـرود و   دهد كه اگر به جنگ يگانه دشـمن خـود پوالدونـد،              رستم  به برزو پيشنهاد مي     
  :پيروز بازگردد؛ ببربيان از آن او خواهد شد
 كه اي پور فرخنده مرد دلير  چنين گفت رستم به برزوي شير

است  گيتي مرا خود يكي دشمن به است    پوالد اهريمنديوكه آن     

كردار شير  زدم بر زمينش به  كه در جنگ افراسياب دلير  

خاك دراز بخفت از بر تيره  وش ازو برفراززماني شده ه    

 ندارد به تن مر ورا هيچ بند  گمانم چنان بد كه پوالدوند
 بماندم تن اژدها را به جاي  به رخشم چو برآوريدم دو پاي

 گريزان بشد پيش افراسياب   سر با شتابديوكه پوالد آن 
چين در مرز ديوكنون هست آن   هر آن كس كه او را زند بر زمين  

رد برمكنون هركه او را بيا  بود زان او ببر و خود سرم  

  ) آ79، برگ عطايي(    
. شـود   برزو با شنيدن سخنان رستم، به همراه دوازده هزار سپاهي، رهسپار كشور چين مي             

شـود و در ميـان آن،        مـي  در سرزمين چين،  ناگهان در شكارگاهي، گرد و غبار فراواني ظاهر           
او پس از آنكـه دو      . گيرد كه آن را صيد كند      يبرزو با ديدن گور، تصميم م     . آيد گوري پديد مي  

  : بيند شود؛ ناگهان ديوي در پيش روي خود مي فرسنگ از سپاه خود دور مي
 ز بس گرد گفتي مگر سور شد  ز لشكر دو فرسنگ چون دور شد

 كه كوه از نهيبش بگشتي ستوه   چو كوهديويبرون آمد از گرد 
    مانند   درياي   نيلبرآشفته  نشسته يكي مر به اسپي چو پيل

...قدش بركشيده چو الوند بود  به باال درختي  برومند بود  

 جهانيد مركب بر و بر دميد   نزديك برزو رسيدديوچو آن ... 

  ) ب79همان، برگ                                     ( 
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بـه  كه ديـدار بـرزو و پوالدونـد         در هفت لشكر از ظاهرشدن گور خبري نيست؛ بل        
كه همه نرّه ديـوان هـستند؛ سـخن بـه            با اين حال از سپاه پوالدوند     .  ديگري است  گونة

ديـد كـه در دامـن كـوه،         . چين رسـيد   كنار درياي  تا به ) برزو(: آمد مي«: ميان آمده است  
 به شـكار    نرّه ديو هزار   اند؛ از قضا فوالدوند ديو بود كه با سه          فروز آمده  ديوانجماعتي  
  )270: 1377مدايني، افشاري، (» . هزار جوان پيدا شدبرزو باناگاه . رفته بود

  گويد براي بردن سر پوالدوند، بـه       هنگام برزو ضمن معرّفي خود، به ديو مي         در اين 
  :گويد پوالدوند به محض شنيدن سخنان برزو بدو مي. است  كشور چين آمده

ها شنيد چو پوالد ازو اين سخن  به كردار شير ژيان بردميد  
دو گفت اي خيره سر زابليب  ببيني كنون دستبرد يلي  

ديو پوالدوندجهان پهلوان     ماچين و هندشاه ديوانمنم   

  )  ب79، برگ عطايي                  (
تـا اينكـه   . شـوند  رسد كه هر دو حريف با هم گالويز مـي       سرانجام كار به جايي مي    
بندند  هر دو دشمن با هم پيمان مي  . سدر كشد و شب فرا مي      نبرد ميان آن دو به درازا مي      

اي كه   آيد و از حادثه     برزو به سوي لشكر خود مي     . كه روز ديگر به نبرد خود ادامه دهند       
از سوي ديگر پوالدوند نيز بـه  . گويد برايش پيش آمده بود براي سپاهيان خود سخن مي  

  :رود سوي سپاه خود مي
بر افراز تختبه خيمه درآمد    آشفته بختديووزين سوي آن   

 ز برزو مر او را چه آمد به پيش  نشستند اهريمنان جاي خويش
گفت حاالت خويش  خودديوانبه   كزين زابلي دل شد امروز ريش  

  ) آ80 برگ :همان(
لشكر او با شنيدن ايـن      . گويد كه برزو قصد كشتن او را دارد        پوالد به ياران خود مي    

  : شوند آشفته و پريشان خاطر مي سخن،
  شده همچو كاهنرّه ديوانرخ    شنيدند گفتار شاهديوانچو  

ديو كهنقوي يال و بازوي    بود اندر آن انجمنديويكي   
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)3(دلير و هشيوار و خونخوار بود  برادر به پوالد بدساز بود  
 ببود و بگفتا دران تيره شب  ورا نام سرخاب جنگي لقب

  )آ80 برگ :همان                           (
اي برزو را فريب دهد و او را از          دهد كه با نوشتن نامه     پوالد پيشنهاد مي    سرخاب به 

نويد و به  اي براي برزو مي پوالدوند با شنيدن سخن برادر، نامه      .جنگ كردن برحذر دارد   
نويسد كه اگر برزو درخواست او را پذيرد؛ دختر          چنين مي   هم. دهد او پيشنهاد آشتي مي   

نامه را كه نوشـتند؛ بـه دسـت سـرخاب ديـو      . ن چين را به او خواهد داد خود و سرزمي  
  : دهند مي

 سوي لشكر برزو و  آن گروه  ز جا جست سرخاب مانند كوه

 كه ياري كنندش به دشت نبرد   مردنرّه ديوانابا او سه تن 
مانند مار ديو بيامد يكي  خبر شد به برزو كه اي شهريار  

  ) ب80 برگ :همان(                                                                           
اما به محض   . گيرد   پوالدوند را از او مي     ةدهد و نام    ورود مي  ةبرزو به سرخاب اجاز   

سرخاب كـه چنـين گـستاخي از        . كند دريافت مضمون نامه، خشمگينانه نامه را پاره مي       
سازد  شود؛ ولي برزو با يك سيلي او را بيهوش مي          ور مي  بيند؛ به سوي او حمله     برزو مي 

بـار ديگـر بـه سـوي بـرزو       سرخاب كمند را از هم دريده   . بندندايرانيان دست او را مي    
  :در اين هنگام برزو. شودور مي حمله

 سر دست بگرفت مانند شير  ز جا جست آن پهلوان دلير

  بركند آن ديو بندديوسر    بكندشاخشسر و ريش بگرفت و 

بديدند آننرّه ديوان چو آن  ...غريوان و گريان و زاري كنان    

  )ب80 برگ:همان(                                                                                          

از  زد و خوردي      پس  . شود ، رهسپار نبرد با برزو مي     پوالد با شنيدن خبر مرگ برادر     
. گريـزد  گيرد؛ پوالد شكست خورده از ميـدان جنـگ مـي       لوان صورت مي  كه ميان دو په   
شده است كه قرطاس فرزند سـرخاب ديـو نيـز بـه دسـت بـرزو كـشته                    سرانجام گفته   
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نهايـت دو   در. رود رسد به سـوي بـرزو مـي   چون خبر مرگ او به پوالدوند مي   . شود  مي
، برزو گرزي بر سر پوالد فرو       پردازند و در آن گيرودار    پهلوان براي بار ديگر به نبرد مي      

  :آورد مي
  در هم شكستشاخ پوالدكه يك    مستديو آن شاخبزد بر سر 

 دگر باره از غصه تن در فكند  بپيچيد از آن درد پوالدوند

  ) ب113 برگ:همان                    (
نبرد دو پهلوان، كسي پيروز ميدان نيست؛ تـصميم گرفتـه كـه بـا                سرانجام چون در  

  :ديگر كشتي بگيرنديك
...گرفتند هر دو دوال كمر  به كشتي گرفتن نهادند سر  

آن نيك بخت  برآورد شمشير   سرانجام برزو بغريد سخت...  

 سپر بر سر آورد پوالد شير  به پوالد گفتا بگير اي دلير

 كه بگذشت از حلق و ناف و كمر  بزد بر سر شير جنگي جگر
ه جنگگون آن   بديدند ازديوانچو   گرفتند دور يل تيز چنگ  

 به مانند پيالن و شيران نر  زدند آن دو لشكر ابر يكدگر

  ) آ115 برگ :همان (
  .يابيم كه در برزونامه نيز پوالدوند ديو قلمداد شده است بنا به شواهد فوق درمي

  
  پوالدوند در هفت لشكر
، افـشاري (شـود    مياي مختصر به رويارويي رستم و پوالدوند         در هفت لشكر اشاره   

ي، در هفت لـشكر نيـز       ة جديد با اختالفاتي جزئ    و روايت برزونام   )234: 1377مدايني،  
 سپاه ديـوان اسـت و       ومار نقّالي هم، پوالدوند فرماندة     در اين ط   .)291-270( آمده است 

چنـان تـو     هـم ! شاه ديوان اي  : مرجان جادو گفت  « : شود بارها به ديو بودن او اشاره مي      
  )271(»  كه به اين حال انداخته؟،ديوي را
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  پوالدوند در رستم نامه
نامه ذكـر شـده      نامه، بخش نخست روايت برزو     در  طومار ديگري منسوب به رستم      

در آنجا نيز به ديـو بـودن        . است؛ اما از فرجام كار پوالدوند نشاني بر جاي نمانده است          
آمد؛ تا بـه دامنـه       سوار شده مي   .روم تنها مي  من: برزو گفت «: شود اي مي  پوالدوند اشاره 

از قضا فوالدوند ديو فيل سـوار،  . اند  فرود آمده لشگر ديوان ديد سپاهي از    . كوهي رسيد 
  )72-71: بي نا، بي تا(» ...در شكار بود؛ چشمش به برزو افتاد

  
  پوالدوند در شهريارنامه

در .  كنـد  كه از پوالدونـد و فرزنـدش يـاد مـي          است  اي    آخرين منظومه   نامه شهريار
است  كه در زمان      بخشي از اين حماسه كه ابتدا و انتهاي آن ناقص است؛ سخن از اين               

 دربـار آمـد و       شاه، خسرو خاور است به     رسان انگيس  شاه، مردي كه پيك و نامه      لهراسب
نام ابليس،  است كه ديوي به  در اين نامه شاه مذكور نوشته . اي از شاه خاور به او داد       نامه

. اند ينشان پيدا شده به نحوي كه مردمان آنجا از شدت ترس، شهر را ترك كرده       در سرزم 
كند كه پهلـواني از خانـدان سـام، بـه كمـك آنهـا                در نهايت از لهراسب درخواست مي     

اي بـه رسـتم نوشـت و او را بـه      لهراسب پس از رايزني با مشاوران خود، نامـه   .بفرستد
كـرد   خسرو را ديد كه او را سرزنش مي        ب كي خوا همان شب رستم در   . خواند بارگاه فرا 

 دربار لهراسب رفـت      رستم با مشورت زال به    . كند برداري نمي  كه چرا از لهراسب فرمان    
ارجاسب شـاه تـوران كـه دريافـت ايـران از            .  جنگ با ابليس ديو شد     ةو در نهايت روان   

  :كرد  اريآورد و از فرزند پوالدوند درخواست ي است؛ سپاهي گرد  وجود رستم خالي
 دلير و سرافراز و باال بلند   بد پور فوالدوندديويكي 

 خدنگش نهان در دل سنگ بود  ز فوالد نام وي ارهنگ بود

 ز كين بر سر شاه لهراسب برد  ورا نيز همراه ارجاسب برد
 تو بر كش سوي شهر زابل سپاه  بدو گفت خون پدر باز خواه
و كين فوالدوندهمي بازج  ز اوالد رستم يكي زورمند  

  )115 : 1377مختاري، (
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ـ            بدين در .  زابلـستان شـد    ةترتيب سپاه توران به ايران تاخت و ارهنگ ديو نيز، روان
هاي شهريار است كه در نهايت منجر به آزادي دالرام    اين حماسه سخن از دالوري     ةادام

ابل آگـاه   هنگامي كه زال از نزديك شدن ارهنگ ديو به ز         . شود از دست مضراب ديو مي    
  : شد؛ زواره را فرا خواند و بدو گفت

آورد كن بسيج و نبرد هم  يك امروز دل را پر از درد كن  

 بگردان به گرز اين بد از سيستان  برون بر سپه را خود از سيستان
در راه كين جنگ كنديو بدان   چه شير اندرين رزم آهنگ كن  

ه را شكستبه گرز گران ده سپ  سر گرد ارهنگ آور به دست  

  )164: همان                        (
در اينجـا سـخن از      . زواره با شنيدن اين سخن با سپاه زابل به جنگ ارهنگ ديـو رفـت              

  :جنگ ميان  ديوان و زابليان است كه از اهميت خاصي برخوردار است
 سپه راست كرد و برآراست جنگ  چه آمد به نزديك ارهنگ تنگ

تند راستدو لشكر برابر چه گش  قيامت تو گويي از آن دشت خاست  
 پي رزم بركند مركب ز جاي   وارونه رايديو يكي ديوانز 

  غو دار و گيرديوانبرآمد ز   بشد نيز خورشيد مينو چه شير

وارونه ديوچه آمد به نزديك  زه كرد آن گرد نيو خدنگي به    

  خدنگكزآن روي برگل نشاند آن   راند آن خدنگديوچنان بر سر 

 به يك تير گرديد از عمر سير   آمد ز باال به زيرديوسر 
  ) 165: همان (

  :با اين دالوري خورشيد مينو، ديگر ديوان نيز يكي پس از ديگري به جنگ او آمدند
 نشاندش به خاك از فراز خدنگ   ديگر بيامد به جنگديويكي 
...اهبرون راند و آمد به آوردگ   ديگر روان از سپاهديويكي   

...بغريد و برداشت از كينه تيغ   يكي ديگر آمد چه ميغديوانز   

 دل و دستشان جمله بر هم شكست   بديدند آن ضرب دستديوانچه 

  )165 -166: همان                     (
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  :رود  ارهنگ ديو كه پيروزي خورشيد مينو را بر سپاه خود ديد، به جنگ او مي
فتسر ره به خورشيد مينو گر  ازو ماند خورشيد مينو شگفت  

 به دستش كمان و برش بر كمند   واژونه ديد او بلند ديويكي

  )166: همان                (
  :پردازند  سپس با يكديگر به جنگ مي

ديوسوي  سوي خورشيد و يك ز يك   به كيوان رسانده ز ميدان غريو  
ديو نرتو گفتي كه خورشيد و آن  ان با قمرزحل بود كرده قر    

ديو دمندبه تنگ اندر آمدش   ستمكاره ارهنگ پوالدوند  
كوهسار كه خورشيد بر چون  چنان  يكي تيغ زد بر سر نامدار  

  ) 166-167: همان           (
در اينجا ارهنـگ    . شدن خورشيد مينو، سام فرزند فرامرز، به جنگ او رفت          با زخمي 

  :كند ست برزو ياد ميخواهي خود و كشته شدن پدرش به د از كين
 بخواهم ز تو خون پوالدوند   بدو گفت ارهنگ كاي ارجمند

شوم بر باد شد  ةكز اين تخم  چه برزوي زي رزم پوالد شد  

  ) 167:همان                     (
  :م آن دو، سام نيز مغلوب شد و ارهنگ او را به نزد سپاه خود فرستاد از رز  پس

وان و آمد د ديوانسپردش به   تيره روانديوبه ميدان كين   

  )167:همان                                  (
پس از شكست سام، چند تن ديگر از پهلوانان سيستان گرفتار شـدند و در نهايـت،                 

خود او نيـز در جنـگ بـا ارهنـگ           . اي به پدر نوشت و درخواست كمك كرد        زواره نامه 
ولي عاقبت از زال شكست خـورد  . ان پرداخت سيستةآنگاه ارهنگ به محاصر  .اسير شد 

 اين به بعد ارهنگ با كساني چون گشتاسب، گرگين و بانوگشسب دختـر   از. و فرار كرد  
است كه    هاي پاياني اين حماسه سخن از اين       سرانجام در بخش  . پردازد رستم به نبرد مي   
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ي از خـود نـشان      هاي فراوان  شهريار فرزند برزو، وارد خاك توران شده در آنجا دالوري         
هاي شهريار آگاه شد با ارهنگ ديو تصميم گرفتند كه           ارجاسب تا از دالوري   . داده است 

  .به توران زمين بازگردند
  

  گيري نتيجه
هـاي   نويسان و محّققان كه پيشتر بـه نوشـته        بر خالف باور بسياري از فرهنگ     : الف

ديـو بـودن او در      . ان يك ديو اسـت نـه يـك انـس          شاهنامهآنان اشاره شد؛ پوالدوند در      
نخـست آنكـه در     :  چندان آشكار نيست و اين اشتباه  معلول چند علّـت اسـت             شاهنامه
، مساعدت و ياري طلبيدن دشمنان ايـران از سـپاه ديـوان در نبـرد بـا پهلوانـان             شاهنامه

اي است كه ذهن پژوهندگان را به گمراهـي          سابقه بود و اين نكته     ايراني، تا اين زمان بي    
، از سـپاه  گويا براي آنان قابل تصور نبود كـه شـاهي همچـون افراسـياب        . استكشانده  

خان رستم، اگر شاه مازنـدران از ديـو سـپيد            زيرا پيشتر در هفت   . ديوان مددخواهي كند  
 بـا ايـن حـال      .)224 : 1387 آيـدنلو،    مظفري،( است ياري خواست؛ طبعا خود ديو بوده     

تـر، خـود از نيروهـاي        ديو، در اساطير كهـن    ، شاه است نه     شاهنامهاگرچه افراسياب در    
اسـياب  كتـاب هفـتم دينكـرد، بـراي افر      در. رفته اسـت   اهريمني و جادويي به شمار مي     

 طبـق روايـت بنـدهش، دژي        .)127: 1381سـن،    كريـستن (آمـده اسـت     » جادو«صفت  
هاي اوستايي    در متن  .)130: همان( زيرزميني با نيروي جادوي، براي خويش ساخته بود       

ـ او نه يك شاه... «پهلوي و    پهلوان، بلكـه در  شـمار اژدهايـان و ديـوان اسـت و در       
  )922: 1384دوستخواه،( ».شود نبردهاي كيهاني ايزدان و ديوان درگير مي

كـشور ايـران، دور     را از  آبي است كه بـاران     كه او ديو خشكي و بي      اند برخي نوشته 
: 1357مـسكوب،   ( آب به اين سرزمين نرسـد     گرداند؛ تا    مي دارد و يا مسير رودها را      مي

 نيز، اهريمني و بدكنش معرفي شده و به عنوان مظهر           شاهنامه افراسياب در    ة چهر .)106
  هنگام چيرگي او بـر       .)97: 1369ياحقي،  ( مجسم دشمني با ايران معرفي گرديده است      

وضوع اشاره  دوبار به اين مشاهنامهدهد؛ چنانكه در  ايران، خشكسالي و قحطي روي مي   
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: 1386فردوسـي، خـا، دفتـر يكـم،         (يك بار در روزگار شاهي زوتهماسـب        : شده است 
خـواهي از خـون سـياوش،        ديگر بار پس از تازش رستم به توران زمين، در كـين           ) 327

، مدت هفت سال خشكسالي     شاهنامهآورد؛ كه بنابه روايت      افراسياب نيز به ايران تازش      
 -،  افراسـياب شـاه       شـاهنامه  با اين حـال در       .)412: 1386دوم،   همان، دفتر (  روي داد 

خواهي شاه از سپاه ديـوان،      طور كه متذكّر شديم؛ كمك     پهلوان است نه يك ديو و همان      
اين خود موجب سـهو و اشـتباه        . سابقه نبود   مذكور، تا اين زمان،  مسبوق به       ةدر منظوم 

يـدن شـاهان از ديـوان در        برخي پژوهشگران را فراهم ساخته است؛ هر چند يـاري طلب          
نامـه   در بهمـن  . هـايي دارد   هـاي ملّـي نمونـه      زمان گرفتاري و سختي، در ديگر حماسـه       

خـورد؛ بـه شـاه تيـسفون  موسـوم بـه              كه بهمن از برزين و رستم تور شكست          هنگامي
. هارون دوستي به نام نوش آذر داشت كه جادوگر زبردستي بـود           . برد هارون قيسي پناه    

آذر بـا شـنيدن زور و هنـر     نـوش . ت خود خواست كه به بهمن يـاري برسـاند      هارون از دوس  
درخواسـت كمـك كننـد      » وشديـو ز  «دشمنان بهمن، پيشنهاد كرد كه از يكي از ديوان به نام            

 از اين گذشته طبق روايـت هفـت لـشكر، دو فرزنـد              .)542-541: 1370ابوالخير، ابن ايرانشاه(
خـواهي بهمـن از     و و لهراسـپ ديـو، در نبردهـاي كـين          هاي برخياي دي   ديگر پوالدوند به نام   

  .)516-514: 1377 مدايني، افشاري،(آيند  خاندان رستم، به ياري بهمن مي
نويسان ايـن اسـت كـه  ممكـن         دليل دوم براي برداشت نادرست محقّقان و فرهنگ       

كـار  به عنوان صفتي به     »  پوالوند ديو « ديو در تركيب     ةاست آنان تصور كرده باشند واژ     
 ةدهنـد كه ايـن واژه نـشان     اند نه اين   اش به او داده    رفته كه به علّت بزرگي و يا نيرومندي       
  .جنسيت اهريمني و ديو بودن او باشد

هاي ملّي ما، اگرچه از  ديوان در حماسه«:اند سوم آنكه درست است كه برخي  نوشته
 نبودنـد؛ چنانكـه ماننـد       بهرهاند؛ ولي از صفات آدميان بي      نژاد غير از آدميان شمرده شده     

رفتنـد و از فنـون       شدند و سردار و شاه داشتند و به جنگ مـي           آدميان، گرد هم جمع مي    
كردنـد و از سـحر و جـادو خبـر            گـري مـي    گفتنـد و چـاره     سخن مي . جنگ آگاه بودند  

هـاي حماسـي تـاكنون ديـده نـشده        با اين حال در منظومه    ) 603: 1352صفا،  (» .داشتند
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دسـت گيرنـد؛     حب نام، بر اسب نشينند و يا آنكه خنجر و شمشير به           است كه ديوان صا   
افزارهاي متداولي كه    شد و از جنگ    اما پوالدوند برخالف ديگر ديوان، بر اسب سوار مي        

. گرفـت  پهلوانان و جنگاوران داشتند او نيز در نبردها برخوردار بود و آنها را به كار مـي                
كه در نبرد بـا دشـمنان        مازندران و يا اكوان ديو نبود     به بيان ديگر پوالدوند مانند ديوان       

 درختـان و يـا چيزهـايي نظيـر ايـن             ةخود، از وسايل جنگي ابتدايي، مانند سـنگ و تنـ          
همـين اسـتفاده از     . برد كار مي  كمند و ديگر ابزارهاي جنگي به      استفاده كند؛ بلكه خنجر،   

ساخته اسـت كـه پوالدونـد       دست افزارهاي متداول جنگي، موجبات اين باور را فراهم          
  .   انسان و پهلوان بوده است و نه يك ديو

 دوم روايت شده پوالدوند نخست بـه شـكل گـوري پـيش              ةبا آنكه در برزونام   : ب
 از ايـن دگرگـوني و       شـاهنامه  شكل اصلي خود درآمد؛ اما در         برزو ظاهر شد؛ سپس به    

رو  ، با اين مضمون مشابه روبـه اش، نشاني نيست و تنها در داستان اكوان ديو       تغيير چهره 
در هفت لشكر، برخالف روايت برزونامه، سرخاب ديو فرزند پوالدوند است           . شويم مي

آورد و بـرزو را      اين ديو نيز مانند پدرش، خود را بـه شـكل گـوري در مـي               . نه برادر او  
گويند و پسر فوالدوندم؛ به شكل گـور در          بدان كه مرا سرخاب ديو مي     «: دهد فريب مي 

تغيير شكل ديـوان  ) 310: 1377مدايني،  ،  افشاري(» .شكارگاه، خود را،  من به تو نمودم       
و پريــان بــه گــور و يــا اســب بــراي اغفــال پهلوانــان، يــك مــضمون رايــج در بيــشتر 

  .هاست كه ممكن است الگوبرداري از داستان اكوان ديو باشد حماسه
هاي نـامعتبر ايـن       وارد چاپ  ، كه از آنجا   شاهنامههاي متأخّر    برطبق برخي نسخه  : ج

  :كتاب شده است؛  محل زندگي پوالدوند، كوهي در چين است
 نبود اندران بوم همتاي اوي  در آن كوه چين اندرون جاي اوي

اما در  . شود  نيز اشاره مي   شاهنامههاي حماسي پس از      به اين نكته در برخي داستان            
افراسياب از پوالدونـد كـه      «: زمين ختن بود  برخي روايات، محل پادشاهي پوالدوند، سر     

  )245: 1384توكل بيگ، ( » .پادشاه ختن بود، مدد خواست
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است كـه از آنجـا كـه         توان گرفت اين     ترين نتايجي كه از اين پژوهش مي       يكي از مهم  : د
است كه در نبرد      شاهنامه نامعلوم است و در واقع يگانه قهرمان         شاهنامهسرانجام  پوالدوند در     

 ةهايي از روايت برزونامـ     توان گفت كه بخش    ترتيب مي  شود؛ بدين  با رستم، كشته يا اسير نمي     
جديد، هفت لشكر و رستم نامه، براي تكميل داستان پوالدوند به وجـود آمـده اسـت و ايـن                     

هـاي آن    جديد و الگوبرداري روايت     ةاي نظير  برزونام    خود يكي از داليل متأخّر بودن منظومه      
درسـتي ايـن نكتـه را     دهد؛ چنانكه برخي پژوهـشگران بـه       را نشان مي   شاهنامههاي   اناز داست 

   .)372: 1381  نحوي، ؛457 : 1381اميدساالر،  (اند متذكّر شده
  
  :نوشتپي

  :اند به شرح زير است در اساطير ايران نوشته شده  ديوةهايي كه دربار براي نمونه كتاب. 1
  .آرتور، ترجمه احمد طباطبايي سن، اني، كريستنآفرينش زيانكار در روايات اير

  .زادهعتي بويس، جلد نخست، ترجمه همايون صنمري: تاريخ كيش زردشت
  .دين ايران باستان، دوشن گيمن، ترجمه رويا منجم

    .دانشنامه ايران باستان، هاشم رضي
  .ديوان در آغاز ديو نبودند، ژاله آموزگار

  .هللا صفااحماسه سرايي در ايران، ذبيح
  . ديو و جوهر اساطيري ايران، احمد طباطبايي

  .در دانشنامه زبان و ادبيات فارسي، به قلم چنگيز مواليي» ديو«مدخل 
  .در دانشنامه ايرانيكا به قلم محمود اميدساالر» ديو«مدخل 

است حماسي، از شاعري گمنام متخلص به عطايي، كه          اي  جديد عنوان منظومه    ةبرزونام. 2
 پاريس بـه    ةاي از اين حماسه در كتابخان      نسخه. است  رسد در قرن دهم آن را سروده       ظر مي به ن 

عكس اين نسخه را اكبر نحوي با بلندهمتي خـويش،  . است برگ موجود    410 در   1189شماره  
  . در اختيار نويسندگان اين مقاله  قرار دادند؛ كه از ايشان سپاسگزاريم

  .قافيه اشكال دارد. 3
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