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 چکيده

و در اوستا نام همگاني آفريدگان و كارگزاران و دستياران اهريمن است كه در برابر آفرينش  ديو در زبان پهلوي به معني خداست
ظاهرا به مرور زمان تعدادي از موجودات پست و اهريمني همچون غوالن كه نقش  اهورايي ايستاده و به پتيارگي با آن در ستيزند.

 و سركش و قوايي كه مطيع و رام نمي شدند در زمرة ديوان قرار منفي و گمراه كنندگي و خوف و ترس داشتند و نيز افراد ياغي
از همه مهمتر ديو گاهي مرادف اهريمن در انديشه هاي ايراني و گاه به معني شيطان در فرهنگ اسالمي و زماني به مفهوم گرفتند. 

آثار اخالقي و عرفاني از ديو نفس و ديو آن مشاهده مي شود. در  غول و عفريت و موجودات وهمي در بيشتر افسانه هاي عاميانه اثر
تاريخ بيهقي ازجمله كتبي است كه از دستبرد كلمه ديو مصون نمانده وگونه هايي ازآن را در  حرص و شهوت نامي برده شده است.

ي با همكار خود جاي داده است. بيهقي با استعانت به اين باور و اعتقاد مردم كه ديوان منشاء پليدي و زشتي در دنيا هستند و
اهريمن سعي در ترويج شر در جهان هستند و درهمه وقت برآنند تا اهورامزدا و تمام ياران نيك او را نابود و خويش حاكم بر مردم 

تصوير ديو و ذكر خصوصيات آن از جمله ويژگيهاي خاص تاريخ بيهقي است كه  .را به ديو برمي گرداند گردند، منشاء همه زشتيها
 فرد است دخالت دارد. ه يبات مفرد كه منحصر بدر ساختار ترك

 
 بيهقي، ديو، تاريخ بيهقي. :واژه هاي كليدي
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Abstract 

 
       Daive in ancient Persian, Daeva in Avesta, Deva in ancient Hindi means god. It seems that, 
as time passed, a number of mean and satanic creatures like monsters – which were to misguide 
and frighten – as well as rebellious and refractory people were called and considered as demons 
too. The most important of all, sometimes demons were synonyms to evil in Iranian thoughts; at 
times meaning Satan in Islamic culture, and signifying ghoul or imaginary beings in many of the 
common tales. Demons are mentioned in ethical- mystical works, as the demon of the Self, greed, 
and lust.Beyhaqi’s History is among one of the books which contains some types of demons. The 
range of its usage is so vast that it could be written about in a few essays to achieve Beihaqi’s 
points of views about demons. Beihaqi  puts the source of all the wickedness upon demons, 
applying  the same belief among people that demons are the source of evil and wickedness in the 
world, being assisted by the Satan they try to propagate evil throughout the world and make their 
attempts to destroy Ahoora Mazda and all His virtuous companions to dominate on people. 
Beihaqi assumes that when someone commits wrong and starts to rebel and forgets thinking 
correctly, it is due to the demons. The image of demons and telling of their characteristics is 
unique in Beihaqi’s History which involves in the structure of the singular combinations. 
 
Key words: Beihaqi, Demons ، Beihaqi’s History 
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 مقدمه   -1

ر دكه در تصور و باور عاميانه مردم، موجودي بلندقامت و تنومند و زشت و هولناک با دُمي بلند و دو شاخ گاو مانند است و  ديو     

و در زبان  devزبان پهلوي به صورت در  برخي متون از آن به به ابليس و شيطان و نفس اماره و قهر و غضب تعبير شده است،

در اوستا نام همگاني ه كار برده شده است. ب  deva به صورت و در هندي باستان daevaشكل به  و در اوستاdaive به صورت  باستان

 سنسكريت در .بوده اند  كه دربرابرآفرينش اهورايي ايستاده و به پتيارگي با آن در ستيز بودهآفريدگان وكارگزاران ودستياران اهريمن 

  ند.يدنام -ديونگاري مي منسوب بدان را خط به كار رفته و  شنيوفروغ و ر ومفهوم خداوند  در دوا يا دِوَ نيز

پروردگاران  ،مزدا ولي پس از ظهور زرتشت و معرفي اهورا است، گروهي از پروردگاران آريايي اطالق مي شده قديم به درديو »     

عهد تدوين اين كتاب هنوز اهالي مازندران مي آيد در  اوستا برچنان كه از فحواي  ند.ه اشياطين خوانده شد قديم گمراه كننده و عهد

ان و ديوان مازندرزيرا غالبا در اوستا از  ،ديوان اعتقاد داشتند و گيالن و يا قسمتي ازآنها به همان كيش آريايي بوده و به گروهي از

ديو نزد همه اقوام كلمه  » ياحقي همچنين معتقد است كه .(871 :1831، )ياحقي«.دروغ پرستان ديلم و گيالن سخن رفته است

 در اوستا، ديوان خدايان باطل يا .كه خدا باشد حفظ كرده است هند و اروپايي به جز ايرانيان هنوز هم همان معني اصلي خود را

 (871صهمان:)«گروه شياطين و يا مردمان مشرک و مفسد تلقي شده است.
مي شده اند، متعدد بودند و به نامهاي ديو خشم، ديو مرگ، گناه محسوب  در آيين زردشتي، ديوان كه در حقيقت تجسم شر و     

 ديو تاريكي و غيره ناميده مي شدند و ارتباط با آن زشت و نكوهيده بود. 

 ديوان موجوداتي زشات و شااخدارح حيله گر هستند كه از خوردن گوشت آدمي رو  »در جايي ديگر اشااره مي كند كه  ياحقي      

اغلب سنگدل و ستمكارند و از نيروي عظيمي برخوردارند. تغيير شكل مي دهند و در انواع افسونگري چيره اينان گردان نيساتند.  

 (873صهمان: )«ي ايجاد مي كنند.حوادث و در داستانها به صورتهاي دلخواه درمي آيند ودستند 

في و گمراه كنندگي و خوف و ترس ظاهرا به مرور زمان تعدادي از موجودات پست و اهريمني همچون غوالن كه نقش من     

 با توجه به تصور مهيب و هولناک داشتند و نيز افراد ياغي و سركش و قوايي كه مطيع و رام نمي شدند در زمرة ديوان قرارگرفتند.

قوي هيكل تر و تنومندتر باشد به ديو نسبت مي دهند و آن را با غول و اهريمن همسان  ،و قوي بودن ديوان، هرآنچه كه از انسان

 و همرديف مي شمارند.  

گاهي مرادف اهريمن در انديشه هاي ايراني و گاه به معني شيطان در فرهنگ اسالمي و زماني به مفهوم غول و عفريت و ،ديو»     

از ديو نفس و ديو حرص و شهوت  ،آثار اخالقي و عرفاني آن مشاهده مي شود. در ه اثرموجودات وهمي در بيشتر افسانه هاي عاميان

 (با تلخيص 878و  873صص همان:)«نامي برده شده است.

هرچند با توجه به توصيفات و باورهاي مردم، ديوان موجوداتي سياه و تيره و تار هستند و از انجام كارهاي پليد و زشت      

و باني افكار و اعمال بد مي شوند و تسليم و مقهورآدمي نمي شوند، اما نشانه هايي از ديواني به رنگ سفيد  كنند فروگذاري نمي

 رستم مي شود.   شخصي مانند مقهورآدمي و ديوان، ادبيات فارسي مي توان يافت كه با وجود خصلتهاي ديگر در

 -ميو چهره هاي مختلف و تأثيرات آن را در باورها و اعتقادات مردم به وضوح  ردپاي ديو ،در ادبيات فارسيكوتاه  گذري با       

ي، اجتماعي، عرفاني و فرهنگي و صدها قدايره وسيعي دارد و دركتب اخال ،طرد آن از اجتماع بازتاب اعتقاد به ديو و. توانيم دريابيم

 ،ردي توان مشاهده كمجمله كتب بسيار مهمي كه ديو و انديشه هاي آن را بعينه  از بعينه مي توان ديد. ،كتب در موضوعات مختلف

بار غني باورهاي اهريمني را بر  ،شاهنامه فردوسي است.شاهنامه كتابي است كه به خاطر تأثيرپذيري از فرهنگ و انديشه آريايي

ديوان  آنها، يادآور تسلط مداوم آنهاست، البته ظهوركردار مربوط به  اعمال و ديوان در سراسر شاهنامه سايه دارند و دوش دارد.

ت زماني پش گاهي با شدت ظاهرمي شود و داراي نوسانات ثابتي نيست، ،بخش اساطيري و تا حدودي در بخش ديواني در مخصوصاً

 هاله اي از افسانه.

انتقال و  ردتاريخ بيهقي  خ بيهقي است. هرچندادبيات فارسي، كتاب تاري پاي گيريح ةاولي قرونح با ارزشح از كتبحديگر يكي        

   رمي تواند د جايگاه مقايسه و بررسي در اما به نوبه خود و ،مانند شاهنامه موفق نبودهبازتاب ميراث و فرهنگ و انديشه ايراني، 
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 همايش بين المللي جستارهاي ادبي و زباني و ارتباطات فرهنگي
 

آن  يش ازتاريخ بيهقي پ بگيرد كه بيان كننده فرهنگ، انديشه و عقيده و باور ايراني است. قرار آثار بسيار پرارجي آن جمله از اركن

 -مي اركنار هم قر در نماياند، اخالقيات را با كشمكش قدرتهاكتابي است كه برخوردها و تضادها را مي ،كه يك كتاب تاريخي باشد

نيز همانند تاريخ بيهقي  مي آميزد. تاريخ و داستان واخالق را با هم ،خاصيمهارت  با لطافت و و را معرفي مي كند دهد، چهره ها

 ةآن را در خود جاي داده است. داير جمله كتبي است كه از دستبرد كلمه ديو مصون نمانده وگونه هايي از ازشاهنامه فردوسي 

لي آن پرداخت و نقطه نظرهاي بيهقي را از خالل به حدي است كه مي توان در مقاله اي به شرح اجمااين كتاب  دربازتاب كلمه ديو 

 آن دريافت.

 

 ان و اهميت مسألهبي -3

ي م بيني واال و برتر كه آثار آن را در نگارش تاريخش مشاهده مي كنيم از ديو به همان صورتي ياد داشتن يك جهان بيهقي با       

موجودي نيست كه جايگاهي در نزد مردم داشته باشد و بتوان از كند كه فرهنگ ايراني و اسالمي بدان معتقد است. از نظر او ديو 

 آفريند، بر مي ناامني ايجاد مي كند، شرارت ،آن به نيكي ياد  كرد، ديو بيهقي همچون ديو فردوسي و يا ساده تر بگوييم ديو ايراني

همچون ديوان ديگر مي انديشد و چون آنها حوادث ناگوار دامن مي زند. تمام  خصوصيت يك ديو را داراست و  نيكيها مي تازد و بر

 وچنان سريع است كه حتي وهم  تصور يك انسان، مسافتي طوالني را طي مي كند و يك لحظه آن هم نه در در عمل مي كند و

تنها خود  آدمي را مي فريبد، گمراه مي كند، قدرت فكر و انديشه را از او مي گيرد و ديو عرصه آن ياراي جوالن ندارد. درخيال هم 

 بر او حاكم مي شود.

اعتقاد مردم كه ديوان منشاء پليدي و زشتي در دنيا هستند و با همكاري اهريمن سعي در  بيهقي با استعانت به اين باور و       

، منشاء همه وقت برآنند تا اهورامزدا و تمام ياران نيك او را نابود و خويش حاكم بر مردم گردند ترويج شر در جهان هستند و در

از راه راست باز مي ماند و  به طغيان برمي دارد و سر آنگاه كه خطايي از كسي سرمي زند و همه زشتيها را به ديو برمي گرداند و

 درست انديشيدن را فراموش مي كند همه و همه را از ديو مي داند.

 -مي چون ديگران چنين  جامعه اش اثبات مي كند و علناً وجود ديو را در فرهنگ مردم ،بيهقي با آوردن چنين ديدگاههايي       

دمي را آ گمراه ساختن انسانها باور دارد و زندگي مردم و انديشند او نيز چنين مي گويد. بيهقي نيز چون همه به تأثيرگذاري ديو در

قرار نمي دهد، به زبان  اسير ديو مي داند. آدمي وقتي درست نمي انديشد، از عقل بهره نمي گيرد، آينده نگري را اساس كار خود 

جز فرمانبرداري از ديو هيچ چاره اي ندارد، ديو حاكم بر اوست و او محكوم. آنچه  چنگال ديو اسير است و بيهقي اين گونه آدمي در

 جز اطاعت چاره اي ندارد. كند وگويد، مي  او

تصوير ديو و ذكر خصوصيات آن از جمله ويژگيهاي خاص تاريخ بيهقي است كه در ساختار تركيبات مفرد كه منحصر به فرد        

و بار معنايي ديو از آنها گوياي اين ادعاست كه در هركدام  …ديوالخ ، ديو سياه و ديوسوار،دخالت دارد. ساختارهايي چون  ،است

سي مي پردازيم و تمام وجوه آنرا برر به بازتاب ديو در اين اثر تاريخي ،با نگاهي اجمالي به تاريخ بيهقي نهفته است.ويژگيهاي ديو 

  مي نماييم.

 

  ديو در تاريخ بيهقي -8

سرانجام اسير وسوسه  عهده مي گيرد رآن كه هارون مدتي حكومت خوارزم را ب داستان تعيين هارون به خوارزمشاهي بعد از در       

ولي نعمت را رعايت نمي كند. بيهقي اين طغيان و عدم منقاد شدن  مي تاباند و حقّ هاي شيطاني مي گردد و از اطاعت امير سر بر

 :چنين بيان مي دارد ،موجز و دركمال فصاحت ةاو را در يك جمل
  خراسان تشويش افتاد از جهت تركمانان، ديو راهعاقبت او آن حق را فراموش كرد پس به چند سال كه در 

 ( 984 : 1871، )خطيب رهبر  ….يافت بدين جوانِ كارناديده تا سر به باد داد      
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 ،جهت گرفتن او روانه مي شود ،اثر توطئه مخالفان از صحنه حكومت فرار مي كند و در پي آن لشكر امير غازي در وقتي       

 مي گويد: عبدوس بعد از برخورد با غازي او را مالمت مي كند و
 

 همايش بين المللي جستارهاي ادبي و زباني و ارتباطات فرهنگي
 

 عبدوس نزديك غازي رفت و او  بر بااليي بود ايستاده و غمي شده گفت: اي سپاه ساالر كدام ديو ترا از راه ببرد

 پافتاده بگريست و گفت قضا چنين بود و بترسانيدند. گفت دل مشغول داركهتا خويشتن را دشمنکام كردي. از 

 انگشتري نزديك وي فرستاد و پيغام داد و سوگندان امير ياد كرد. غازي از اسب به زمين  توان يافت و امان و در

 :1871رهبر،  )خطيب .…آمد و زمين بوسه داد و لشکر و غالمانش ايستاده از دو جانب. عبدوس دل او گرم كرد  

  984 ) 

سرانجام شكست يافتن  محمد بر تخت و آمدن امير قصيده بوحنيفه اسكافي كه به جهت گذشته شدن سلطان محمود و در       

و را تمجيد او آثار اين عقيده و باور ديني نمايان است. بيهقي با ذكر قصيده اسكافي از او به نيكي ياد مي كند  ،مسعود سروده شد

هاي مختلف سعي در انعكاس  نمايد. اسكافي خود در قصيده اش بارها به شوم بودن شيطان و ديو اشاره داشته و به صورت تممي 

 لقب ملعون و رجيم به ديو مي نهد:  اين پندار بوده است . او ديو و شيطان را هم ارز هم قرار مي دهد  و

 آفرينِ   ربِ   عليم   صد هزار

 آفتابِ ملوكِ هفت  اقليم          

 از پي خرمي باغ ثنا          

 عندليبِ هنر به باغ آمد          

 گرچه از گشت روزگار جهان        

 شکر و منت خداي را كآخـر    

 ز آسمان هنر در آمد جم     

 شير دندان نمود و پنجه گشاد    

 قصه كوته به است از تطويل      

 همچون  ديوان  باش        سركش و  تند

 

 باد بر ابرِ  رحمت ابراهيم 

 كه  بدو  نو   شد  اين جالل قديم

 باز  بارانِ  جود   گشت   مقيم

 و آمد از بوستان فخر نسيم

 در  صدف  دير ماند  در يتيم

 آن   همه   حال   صعب  گشت  سليم

 باز  شد   لوك  و   لنگ      ديو   رجيم

 تنه     كرد      سقيم...خويشتن     گاوِ ف

 كان نياورد  در و دريا   سيم

 فلك   شده   است  رجيم ...  بر  هنر  زين

 

 (613 -611صص: همان)

در چند جاي بيهقي سر سخن را از ديو برمي تاباند و كالمي در راستاي فرهنگ اسالمي و باورهايش مي گويد، به جاي سخن        

من اشاره ض ،وقتي كه مخالفان عليه او توطئه مي كنند برشمردن ويژگيهاي غازي، بيهقي در  است. از ديو سخن از شيطان و ابليس

موجودي است كه آدميان قدرت دستيابي به آن را ندارند و اوست كه بر انسان حكم مي  ،ظريف به اين نكته كه ابليس يا همان ديو

 زيركي و تيزي غازي را آن چنان باال مي برد كه حتي ديو و ابليس را حريفي ناتوان مي شمارد: ،با شگفتي تمام ،بر اين اعتقاد ،كند

 :همان) و ديگر آفت آن آمد كه سپاه ساالر غازي گربزي بود كه ابليس لعنت اهلل او را رشته برنتوانستي تافت. …

 (313ص   

محمد به قلعه شادياخ بود پس از مراجعت، به علت عدم خيانت  اميرمحمد كه مأمور وصول خزانه  خواجه حسن كدخداي امير       

مي گيرد و ديگران نيز به امانتداري وي اعتراف مي كنند. بيهقي نيز با ديگران  سخت مورد احترام قرار ،به امانت از طرف امير

 همداستان مي شود و در چند سطر از او سخن مي گويد:

 بدان راستي و امانت و خدمت كه كرد در معني آن خزانه بزرگ كه ،ديدندهمه اركان و اعيان دولت او را پسن

 دل درآن مال نبست و خويشتن را به دست شيطان نداد و راه راست و ،چون دانست كه كار خداوندش ببود
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 گرم و سرد چشيده و كتب خوانده و عواقب را بدانسته تا الجرم جاهش بر ،تمام بود حق گرفت كه مردم باخردِ

 (73ص: همان) جاي بماند.    

از خواجه بزرگ احمد عبدالصمد و پسرش بدگمان شد و وقتي ناله مضربان  ،هارون در پي كشته شدن مرموز برادرش ستي       

 رسيد ديگر عنان از دست داد:

 همايش بين المللي جستارهاي ادبي و زباني و ارتباطات فرهنگي
 

 بادي در سركرد و بدگمان شد و آغازيد آب ،شيطان در او دميده بودچون اين نامه بدو رسيد و خود لختي 

 عبدالجبار را خيرخير ريختن و به چشم سبکي درو نگريستن و بر صوابديدهاي وي اعتراض كردن و آخركار    

 بدان درجه رسيد كه عاصي شد و عبدالجبار را متواري بايست شد از جان و هر دو در سر يکديگر شدند.

 ( 186:  1871)خطيب رهبر،         

آب مي شود و تمام رازهايش فاش مي  نقش بر ،زني طرح ريزي شده بودزو شوم قتل آلتونتاش كه توسط بوسهل چون نقشه        

 كه: گردد بيهقي بيان مي دارد

 آلتونتاشآن  كه عالمي را بشورانيدند و ديدي چه كردند»گفت: كرد و من خالي چون مسعدي برفت خواجه با

 آلتونتاش رفت از ،ايشان كي روا شود است نه ديو سياه )دلو سياه( و چون احمد عبدالصمد با وي است اين بر

 انگيزدي گرنه بسيار بال  آن است كه ترك خردمند است و پيرشده، نخواهد كه خويشتن را بدنام كند و دست.

 ( 963: ص همان)بر ما.     

له با غالم خويش نوشتگين أخيشخانه فرزندش مسعود مطلع مي شود براي پي بردن به كم وكيف مسمحمود وقتي از  امير        

مي گيرد تا فرستاده گسيل شود و موضوع را بررسي كند. از طرفي چون نوشتگين  اين اين باب مشورت مي كند و سرانجام قرار بر در

مي فرستد. بيهقي  دهد و او را از موضوع مي آگاهاند پس سواري  به عنوان مشرفي از طرف مسعود است سريعاً به مسعود اطالع مي

 در وصف اين سواركار مي گويد:

 وي سواري از ديوسواران خويش نامزد كرد با سه اسب خياره خويش و با وي بنهاد كه به شش روز و شب و نيم

 (179: ص همان) روز به هرات رود نزديك امير مسعود سخت پوشيده.   

 (179ص همان: ) .ديوسوار اندر وقت تازان رفتآن  …   

 رانجام امو را در سرعت عمل سواركار ،ديگر با به كاربردن ديوسوار عبدالصمد جهت وزارت، بار داستان احضار احمد بيهقي در         

 :مي گويد او محوله بيان مي دارد.

 كه ده روز به خوارزم نامزد كردند و با وي نهادندو اين نامه ها را توقيع كرد و از خيلتاشان ديوسواران يکي را 

 (666ص همان: )  آيد و در وقت رفت. رود و به نشابور باز    

گرگان به شراب و نشاط مي پردازد و در اين اثنا توسط دو سواركار نامه  امير در ،آن وقت كه خبر مي رسد كه هارون برافتاد         

 اي آورده مي شود:

 بونصر كردند. وي پيش آمدند و خدمت آن ديوسواران فرا رسيد دو اسبه از بوالفضل سوري در سوار از آن دو

 دو نيم روز آمده ايم و همه راه اسبِ آسوده گرفته و به مناقلهه گفت ايشان را چه خبر است گفتند از نشابور ب

 (134ص همان: ) خورديم.تيز رفته چنانکه نه روز آسايش بوده نه شب مگر آن تعدادي كه چيزي      

كوشك محمودي در  از بلخ حركت مي كند و در كشمكشهاي فراوان امير آمدن هارون پس از روي كار ادامه داستان بر در        

نديشه بيهقي با بهره گيري از ا .مدت توقف آنها اسبان و اشتران خود را براي تغذيه به ديوالخ مي فرستند غزنين اقامت مي گزيند، در

 آن دريافت. واژه پرمعنايي را آفريده كه بار معنايي زيادي مي توان از ،هاي اجتماعي با كلمه ديو

اين  اگر بر ،قاعدتاً براي مكان استعمال شده است ،پس ديوالخ ،الخ از جمله پسوندهايي است كه نشان دهنده اسم مكان است        

موجوداتي گمراه كننده بودند كه در بيابانهاي بي آب و علف در پشت  ،داشته باشيم كه ديوان و به تعبير ديگر غوالناعتقاد نيز باور 
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بوته هاي خار زندگي مي كردند و با ديدن انساني سعي در آواره و گمراه كردن او در بيابان مي كردند مطلب تا حدي روشن مي 

 ها و پرتگاههاي زياد  -زندگي ديوان معموالً جاهايي صعب العبور و پرموانع و همراه با دره شود و يا اگر باور داشته باشيم كه مكان

مي  وشنبيشتر راصطالح تركيبي ديوالخ براي ما  معناي عميقبوده است و دست يافتن به مكان اقامت آنها سخت مشكل مي نمود، 

 بريم.پي ميبيشتر شود و به فكر و انديشه بيهقي 

 :همان) گسيل كردند. ،رغزار فرستادند و اشتران سلطاني به ديوالخهاي رباط كروان بر رسم رفتهو اسبان به م

 (949ص     

 همايش بين المللي جستارهاي ادبي و زباني و ارتباطات فرهنگي

 

 نتيجه -9

مكش نماياند، اخالقيات را با كشميكتابي است كه برخوردها و تضادها را  ،آن كه يك كتاب تاريخي باشد تاريخ بيهقي پيش از        

 مي آميزد. اخالق را با هم تاريخ و داستان و ،مهارت خاصي با لطافت و را معرفي مي كند و مي دهد، چهره ها كنار هم قرار در قدرتها

ر خود آن را د ازگونه هايي  جمله كتبي است كه از دستبرد كلمه ديو مصون نمانده و ازنيز همانند شاهنامه فردوسي تاريخ بيهقي 

چون ديگران چنين مي انديشند او نيز چنين مي  وجود ديو را در فرهنگ مردم جامعه اش اثبات مي كند و ،بيهقي جاي داده است.

آدمي را اسير ديو مي داند. آدمي  گمراه ساختن انسانها باور دارد و زندگي مردم و گويد. بيهقي نيز چون همه به تأثيرگذاري ديو در

 قرار نمي دهد، به زبان بيهقي اين گونه آدمي در رست نمي انديشد، از عقل بهره نمي گيرد، آينده نگري را اساس كار خود وقتي د

جز  گويد، مي كند و جز فرمانبرداري از ديو هيچ چاره اي ندارد، ديو حاكم بر اوست و او محكوم. آنچه او چنگال ديو اسير است و

از جمله ويژگيهاي خاص تاريخ بيهقي است كه در ساختار تركيبات مفرد  ،يو و ذكر خصوصيات آنتصوير د اطاعت چاره اي ندارد.

از آنها گوياي اين ادعاست كه در هركدام  …ديوسوار، ديوالخ ، ديو سياه ودخالت دارد. ساختارهايي چون  ،استكه منحصر به فرد 

 نهفته است.و ويژگيهاي ديو بار معنايي ديو 
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