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 ؟ساررگیا کَ سارگُرگ
 

 1یاحقی محمدجعفر دکتر

 چکیده

ر روزگار ما دمتون کهن در متن شناسی بوده که  ایگونهبه ییهادورهفارسی در  الخطرسم 

در  گ برای متون فارسمی یش  وورده اسمماز از ون مشان تاما هاییبدخوانیمشملاا  و 

نوشممته شده اساز  ک به تمور  با یک سمرک  هادورهخطی در بسمشاری از  یهانسمخه

کرگدن( مشمملاا ی کَرگ ) مانند ییهاواژههمشن امر هنگام چاپ متون حماسممی در خواندن 

شممماهنامه  ازجماهرد در متون چایی امو یادر یارهبه این معنی که  ؛به وجود وورده اسممما

و ده شو معنا رگساران خوانده رگسار و گُبه تمور  گُرگساران رگسار و کَکَکاما ی مانند 

زندگی  هانشسمممرزمیعنی وجود اقوامی که در ون  ،از فرهنگ گذشمممته یاگوشمممه جهشدرنت

متنی روشن و یششنهاد اساز در این یژوه  با قراین برون و درون، ملتوم مانده اندکردهیم

 بایددر شاهنامه ام شهر، قوم و فرد نشمده اسما که کاما  گرگسار و گرگساران به ونوان 

 رگساران خوانده و ضبط شودزرگسار و کَکَ
 

 زکَرگ، کرگسار، متن شناسی، شاهنامه :هادواژهیکل
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 مسئلهطرح 

در  هاییوشفتگیخاص خودش را داشمته و  هایدشمواریهمششمه  خطوط وال  ةیارسمی مل  همخط 

 از ناشی هایدشواریمختاف به بار وورده اسماز اکنون نه بح  بر سمر  یهادورهزبان و وثار متعدد در 

ال و   در خط اسما و نه سمخن از نوشتن یا ننوشتن واو معدوله و روایا قاودة دودم وجود مصموّ

وط مرب هایکتابرا در  هایابیبشوظ فاء اوجمی و جز ون که این نگی ی نوشمممتن و  افّوذال و یا چگ

سمخن بر سمر این اسا که یک حرب بی ووا  اینجادیدز در   وانیم( 3-013 :1911 ،: خاناریازجماه)

ایجاد  د وانیمچه  غششری  در کامه اسمماسمماً ،شممودیمخوانده  با یک  غششر کوچک ووائیوقتی  ک مانند

 زشودیممفهومی منتهی  دگرگونگیلفظی به  کند و چگونه این  غششر

 و های متفاو از شممشوه ه  شممترشبیلنواخا و  خط فارسممی در متون قدی  گاه از شممشوة خاص و

 ییوشممنا اریخی دسممتخوش  غششرا ی شممده اسمما که ودم  یهادوره و در کردهیما  بعشّ یاقهشسمما

 کردهیمهایی مواجه کار  صمحش  متون را با دشواری ،نوحان با این  غششرا  و ضموابط حاک  بر مصمحّ

 یورباسماز دشمواری حروب چهارگانة خاص فارسی )پ،  ، ژ و گ( به دلش  داشتن حروب مشابه 

از مشممابه خود ممتاز و  رک( بوده اسمما برای ون که این حروب با گذاشممتن نقطة بششممت ب، ج، ز و)

 خطّ هایدشواریاسماز این در حالی اسما که اساساً وجود نقطه همواره یلی از  شمدهیم صمشمخّ

 ،گذاشممتن نقطه بر روی حروب درمختاف  یهادورهزیرا اغاب کا بان در ؛ وربی و فارسممی بوده اسمما

و یا ک  و زیاد شممدن ونها  هانقطهو املان حذب و محو  اندکردهیماهمال  ،جای خاص خود در ویژهبه

قب  از ون که مطابق رس  امروز با دو سرک  نوشته  ه  گکه تماما  دانش میز اسما بودهیمدر مشان 

ی بالازیر یا با گذاشتن یک، دو یا سه نقطه  چهارم و ینج  یهاسدهبخصموص در  ییهادورهدر  شمود،

ز هرچند (119 :1931 ،متشنیاسا ) شدهیمص مشخّ  ازی ون از مشمابه خود یعنی کابواحد سمرک  

وحد   گاهچشه دهشگذرانیممراح  ابتدائی خود را  هاسممدهفارسممی در این  الخطرسمم به دلش  ون که 

در زیر یا  هانقطهحتی در گذاشمممتن این  (ز113همان: اسممما )کا بان وجود نداشمممته  ةمشان هم یاهیرو

وب به )ملت الابنشهکا ب نسمممخة  المل یفچنانله  ؛وحد  ومای مشان کا بان نشسممما ،بمالای حرب ه 

یعنی کاب  ازی  ،را از مشابه ون ون «ک»اسمدی ووسمی با گذاشمتن سه نقطه در زیر   یعنی( 331سمال 

این سه نقطه  (313ملتوب به سال )ب ی الطّمشن فهدایه المتعاّکا ب نسخة  کهیدرحال ،مشمخص کرده

( برخااب دو کا ب قبای ونجا که 352گذاشممته و کا ب  فسممشر یاک )محتمااً قب  از « ک»را بالای حرب 
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« ک»مواردی کمتر سممه نقطه در بالای حرب  مشممخص کرده غالباً دو نقطه و در« ک»از را « گ»حرب 

مشممخص شممده ک یک، دو یا سممه( از نقطه )با گ تمماماکه  وثاریر د (ز119 :هماناسمما )گذاشممته 

دانسا  المل فییی برد و  کتابا اثر روزگارر به  افظ تمحش  بسمشاری از کاما  د  وانیم دسما ک 

 هایدر بح اسمماز  شممدهیم افظ « ک»با  ییهاواژهو چه « گ»که در قرن ینج  هجری چه کاما ی با 

گ( نامگذاری و ) ییارسممک( و کاب ) ی ازکاب  دو ونوانی و فنّی این دو تمماما را با الخطرسمم 

  شکنیمکه ما امروز با کاب  ازی  افظ  ییهاواژهاز  یایارهکه   یبریمبا این انگاره یی ز اندکرده فلشمک 

اسمما مانند: شممگوهشدن، شممگ ، گزدم، گوچک،  شممدهیمدر قرن ینج  با گاب یارسممی  افظ  المل فی

 یهانسخهدر  الخطرسم شن شمشوه هم (ز113 :گار وززز)همانخوابناگ، زیانافگندن، اشمگ، شمگسمتن، 

ا یاز این زمان به بعد قاودة درسا و یلنواختی روا یول حریر قرن شمشم   ا حدودی مراوا  شمده 

ه که با این حروب نوشممت ییهاواژهبراین قرائا ن بتوان حلمی وامی تممادر کردز بنانشممده  ا از روی و

فه  اسمما، به درک و دریافا و کسهمگانی و همه ،معروببااخااب، جز ونانی که بسممشار  شممدهیم

 دان  خواننده و در هنگام چاپ به معرفا ادبی مصحّ  بازبسته بوده اساز

 اصل موضوع 

اسمما در شمماهنامه که در اغاب « گرگسمماران» جاینام و« گُرگسممار»واژة سممخن بر سممر  نام اینجادر 

شممهر یا نام قوم و یا به تممور  اسمم   به ونوان نام« گ»مختاف به همشن تممور  با دو  یهاچاپ

ته ساز به کار رفیسوند ملان« ان»یا تمفا جانشمشن اسم ( و بارها به تمور  گرگساران با شمخص )

 :اساز  در داستان نوذر

 رانممد از گرگسممممار یلشممملر یلمیم
 

 سمممبز انممدرو گشممما خوار یایممکممه در 
 

 (1/031 :1931 ،)فردوسی                                      

 :فرستدیمدر داستان جنگ مازندران شاه فرهاد را به مأموریتی 

   فرهمماد  گرد دشممچمو از شمممماه بشمممنم

     کجمما گرگسممماران بممدنممد یبممه شمممهر

         از دوال یکممه بممودنممد یمما یکسممممانمم
 

 و نممامممه بممبممرد دشممرا بممبمموسممم نشممزممم 

 و خممنممجممر گممزاران بممدنممد رانشممدلمم

 سممممال ارشممبود بسممم نشلممقبشممممان چن
 

 (0/31 :1931 ،)فردوسی                                             
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یعنی دوالپایان ه  زندگی دیگر  یاافسمممانهدر این شمممهر موجودا   شمممودیممااحظه  کمهچنمان

 ز  کردندیم

 در داستان جنگ هاماوران:

  سمممپمماه امممدشممچمن از گرگسمممماران ب

     ابشمم مماج او خواسمممما افراسممم یهم
 

 گمماه سمممرافممراز شمممماه، نممدیممکممه جممو 

 ز راه خرد سمممرش گشمممتممه بممه  مماب
 

 (0/32 :)همان 

 :در داستان منوچهر 

  شممماه ارشمماسممما فرمممان هشممم نشچن

    گممرگسمممماران و مممازنممدران یسممممو
 

 بممه راه دیممرانممد بمما یکممه لشممملممر هم 

 گران یرانممد خمواهم  سمممپمماهم یهممم
 

 (1/113 :)همان 

 :جای دیگر در همشن داستان

 بمملممردار وذرگشمممسمممم  یسمممموار

            دشممگرگسمممماران رسممم یلینممزدچممو 
 

 سممام شممد بر سممه اسمم  یزکاول سممو 

 دیممز دورش سمممپمهممبممد بممد کیمملممایم
 

 (1/021 )همان 

 در داستان زال و سشندخا:

 گشممما بمماز نیاز گرگسممماران بمد یو
 

 راز ساشسخن، ن نیگشماده شمده سما ا 
 

 (1/013 :همان) 

 ز013و  091و  093/ 1نشز رک: همان 

 گرگساران در متون حماسی دیگر ه  به کار رفته اساز نام جای

 :نماجهانکشخسرو در جستجوی بشژن در جام 

  دیممبنگر یبممه همر هفمما کشمممور هم

 دشممکشمممور گرگسممماران رسممم یسمممو
 

 دیممیممد یمممگممر زو نشممممانمم دیممکممه و 

 دیمممممرو را بممد زدانیممبممه فممرمممان 
 

 (33: 1933 ،نامهبشژن  )هفا منظومة حماسی، 

  



  31                                               کَرگسار؟ ایگُرگسار                                      سال ینجاه و یل             

 

 از جنگجویان و یهاوانان؛  یارهش و نشز جای دیگر به ونوان نام قوم و 

 از قول رست :

 کشممممتمم  بممه مممازنممدران ویممد یبسممم
 

 چممه از گممرگسمممماران چممه از جممادوان 
 

 (099 :1939 ،ناشناس) 

« ارسمممرجَجُ»اسممما در نزدیلی باه که در کتب جغرافشای وربی به  یاهیقرهمچنشن گرگسمممار نام 

که در مورد ار باط ون با گرگسار مورد  (903 :1931 ،مفتاح؛ 0/109 :1313 ،اقو یاسا ) عریب شمده 

 بح  چشزی به نظرم نرسشدز

به  یاهمالبه ونوان نام  «گرگانه»به ونوان نام یهاوانی و « گرگسممانه» نامهفشروزشمماهدر وااوه بر این 

از « رشهسوسن»هردو که امشر و حاک   زیادشماه  وران بود _یسمرگرگانه -کار رفته اسما که مادر دارادار

ه بود و واقع شد هاکوهبود و در مشان  هییاکوه»که  دند به دسما بهروز وشار کشمته شدندولایا  چشن بو

(ز در این 023 :1931 ،بشغمی«)جای حصممار بود و حصممار باند بود و در ون شممهر خاقی وجب بودند

 : شخوانیمکتاب 

دارادار را خویشمماوندی بود گرگسممانه نامز او را برجای گرگانه به امشری نشمماندند که ممالا بی » 

 ز(011 :همان« )سردار نتواند بود

بهزاد را بشماوردند یهاوان چون در ومد یشر زنی را دید »  گرگمانمه: أجمای دیگر در  وتمممشف هشم

ی گدای ایران یاکهروی به بهزاد کرد  نانزنعرهزشمماز برهنه شممده و موی بریده، فغان کنان و  ایغابه

ه   هانیاهمة (ز 023: )همان« ؟شوندیمبزرگان  وران زمشن در دسا شما کشته  دائ شمما کشسمتشد که 

   به معنی کرگدن ار باط داشته باشدز« کَرگ»باید با خواهش  دید  کهچنان

 گرگساران و مازندران

با مازندران ومده اسا و بنا بر یژوه  دقشقی که تور   جاهمهگرگسماران و سمگساران  شماهنامهدر 

به جاو(ز در  003 :1915 ،کریماناسا )در ورب مشرق قرار داشته  هر سهگرفته ثابا شمده اسما که 

مردم ون  با شل  ظاهری»همشن یژوه  بنا بر قرائنی سمگسمار با غرجسمتان یلی دانسته شده که ا فاقاً 

 گرشاسب(ز اسدی در 001 :همان«)گفتندیمجا را سمگسار ون دود و شمباها دهنشمان به دهن سمگح
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ه به ، ماّاحی در یاسکندیمجزیرة قالون و جنگ گرشاسب با سگسار یاد  یهایشمگفته  وقتی از  نامه

 :  شماردیبرم گونهاینجا را ون یهایشگفتیهاوان 

 کوه یگفمما دانمما کز ون رو نشمچمنم

     که سمممگسمممار خوانندشمممان یسمممپاه

         غولانشممان چهره، چون سممگ دهنچو 

         شممبممه دنممدان گراز و بممه دو گوش ی
 

 همممگروه اممانیمملشممملممرنممد از  یبسممم 

 دانممنممدشممممان لممارشممیمم رانشممدلمم

  ممن دهشممیمموشممم یبسممممان بممزان مممو

  شممبممه رز زرد و انممدام همممممرنممگ نمم
 

 (113 :1950 ،)اسدی 

ا ون یلی ب  واندیماما در وجه  سمشه  ،یلی نشسا شاهنامهراسما اسا که این سگسار با سگسار  

ه داستان رسشدن زال ب»اماکن جغرافشایی در ابشا  زیر از  یابیرد(ز کریمان با 001 :1915 ،مانیباشمد )کر

و  در مشرق مازندران، به این نتشجه رسشده که گرگساران و «نزدیک سمام و شمرح وتاا رودابه و زال

 (ز092 :نهمااسا )شمال شرقی سشستان واقع بوده 

  یخو وندشو مهراب و ی ندخاشچو سمم

 روز  شممدر نمم روزشممیمم دنممدشممرسممم

         بممه زال یسمممپرد ون زمممان یممادشممماه

        گرگسمممماران شممممد و بمماختر یسمممو

  جداسممما یشممموم گفا کان یادشممماه

 بممتممرسممم  از وشممموب بممدگمموهممران
 

  شره گممرفتنممد ی سمممتممانشسممم یسمممو 

 فروز یتشچمنممان شمممماد و خنممدان و گ

 فمرخنممده فممالبمرون بمرد لشممملمر بممه 

 درف  خجسمممتممه بر افراشمممما سمممر

 بمما مممن نممدارنممد راسمممما دهیممدل و د

 زگمممردان ممممازنمممدران ژهیممموبمممه
 

 (1/013 :1931 ،)فردوسی

ومدة  أکشد کریمان بر بشا نخسمما اسمما که البته در چاپ بروخش ، یعنی شمماهنامه مورد مراجعة 

سوی »ا فاقاً ایشان ه  بر قشد «ز باختر سوی سموی گرگسماران»ایشمان، مصمرا اول چنشن بوده اسما: 

در شمماهنامه به معنی مشممرق اسمما نتشجه گرفته که « باختر» کهنیا أکشد کرده و به اسممتدلال « باختر

ر د« و شد»به « سوی»گرگسماران و مازندران در مشمرق واقع بوده اسماز گمان من این اسا که  غششر 

همشن  و بر اساس کندینمدر معنی مقصمود ایجاد  خش ،  غششر چندانیوچاپ خالقی نسمبا به چاپ بر

به این نتشجه رسمشد که گرگسماران و مازندران در مشرق واقع بوده اساز در مقایسة   وانیمضمبط ه  

( برسمممنجشده شممده، معاوم شمممده که 39ص ) هیالتوارمجم  با ونچه در  شمماهنامهدیگری که روایا 
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 داشممته اسمماگرگسمماران و مازندران در حدود شمممال هند و مشممرق زاباسممتان که مقرّ سممام بوده قرار 

 (ز  090 :1915 ،کریمان)

ان در رگسممارگدر داسممتان بشژن و منشژه به هنگام دیدن کشخسممرو بشژن را در جام  صممری  شممده که 

  وران واقع اسا:

 دیممبنگر یبممه همر هفمما کشمممور هم

     دشممکشمممور گرگسممماران رسممم یسمممو

        شمممماه یرو یکرد ونگه وشگم یسمممو

        بمه  وران بمه بنمد اندر اسممما ژنشکمه ب
 

 دیممیممد ینشممممانمم ژنشممزبمم دیممکممه و 

 دیمممممر او را بممد زدانیممبممه فممرمممان 

 شمممگمماهشو رخشمممنمده شمممد ی دیمبخنمد

 نمماممور دخمتممر اسمممما یلمیمزوارش 
 

 (931/ 9 :1931 ،)فردوسی 

در موضمممع جغرافشائی  بش ر نیابههمان شمممرق باشمممد و   واندیمکه از نظر جغرافشائی  وران ه  

 زکندینمگرگساران  فاو ی ایجاد 

به یک حشوان به نام ون حشوان خوانده شممموند در فرهنگ  هاشمممباها یایارهاقوامی به دلش   کهنیا

 در مورد همشن واژه سگسار در کتب المل فینشسماز  سمابقهیب بیغراوجایب و  هایکتابگذشمته و 

 معشن( ومده اسا: فارسیفرهنگ  ازجماه) لغا

ریص و ه  به انسان ح شودیمیلی از معانی سمگسار به کسی که دارای سری مل  سگ بوده گفته 

گویا اسم  شهر یا منطقه یا سرزمشنی که مردمی با سر سگ و  ن ودمی در ون  و ززززایرسماشدنو  و ومّاا

 نشز بوده اساز اندکردهیمزندگی 

چنشن ینداشته که چون این دیوان از یوسا حشوانا  و احشاناً  برهان قاوعیلی از محققان به اسمتناد 

سگسار و گرگسار یعنی مانند سگ و گرگ  جهانیبد اندکردهیمسمگ و گرگ برای یوشم  استفاده 

که  انددانسممته(ز برخی ه  گرگسممار را از قبای  وسممشای مرکزی 120 :1933 ،تممفااند )شممدهیمخوانده 

یل   :1933 ،خالقی مطاقزدند )یمخود مماسمممک جانوران  ةبر چهرممذهبی  یهمانیشوهنگمام اجرای 

رسمممشد که سممماکنان ون با  یارهیجزبه »:  شخوانیم( ه  12: 1919قزوینی،  وثارالبااد )(ز در کتاب 011

در جنگ گرشاسب با سگسار در مورد  گرشماسپنامهدر «ز روئی چون سمگ و بدنی چون انسمان بودند

 : شخوانیمو  وتشف سگساران موجودا   گونهاین
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 کوه یگفمما دانمما کز ون رو نشمچمنم

    چو غولانشممان چهره چون سمممگ دهن

        شممبممه دنممدان گراز و بممه دو گوش ی
 

 همممگروه اممانیمملشممملممرنممد از  یبسممم 

  ممن دهشممیمموشممم یبسممممان بممزان مممو

  شممبممه رز زرد و انممدام همممممرنممگ نمم
 

 (113 :1950 ،)اسدی

 ز(111اند )ص بوده خواریودماینها  دیگویمدر جای دیگر  گرشاسپنامه

ان =یسمماوند مانندگی( سممار )از سممه یارة گرگ »: اندنوشممتهگرگسمماران  شة سممموجهدر معنی و 

 انگاردیمبودز کزازی   واندیم« ماننده به گرگ»در معنی « گرگسار»=یسماوند جای( ساخته شده اساز )

« سار»باشدز اگر این انگاره را بپذیری   برومده« نوا»و « گونه»از اوسمتائی سَر دَ به معنی « سمار»که شماید 

ز شاید از ون روی که شمودیمدیگر گون  alبه  معمولاً ard یووائبود؛ زیرا گروه  دیبایم« سمال»ریختی از 

 نشممانشسممرزموشممند یا یشوندی با گرگ دارند، که مردم این سممرزمشن گرگ اندینداشممتهیمیششممشنشان 

(ز با این اسممتدلال وقای کزازی در 1/931 :1913 ،ابوالقاسمم فردوسممی، «)نام گرفته اسمما« گرگسمماران»

 ز    اندکردهضبط « گرگساران»خود  در چاپاین نام را  جاهمه عاشقا  همشن شاهنامه 

ا: ون نوشته اس  شدر  وضر نخستشن مورد گرگسمار خوانده و د جاهمه زرین قبا نامهویدناو ه  در 

حشوان( متون داسمتانی، که سری چون سر گرگ و یشلر انسانی -از وجایب المخاوقا   رکشبی )انسمان»

( و 5/001/03رک: دارد )نام « گرگسار» خانهفادارندز در شماهنامه راهنمای  ورانی اسفندیار در مسشر 

   اشاره شده اسازثعالبی به شباها او با گرگ  غرر اخباردر 

 ( ه  ومده اسا:135ص ) شهریار نامهگرگسار به ونوان نام شخص وااوه بر شاهنامه در 

 در جنگ سام با گرگسار 

  مرک خمنمجر گممذار یلمیمز مرکممان 

    بمما سممممام انممدر نممبممرد خممایممبممر وو

       کمنممد چممانشروان سممممام بگشمممماد ی

 در افگنممد چون بر سمممر ون خ ّ خممام
 

 نممام او گممرگسممممار یسممممتممممملمماره ا 

 شممممد کبود وسممممممان لمماجورد نشمزمم

 بروشمممفما و برگشممما از جما سممممنممد

 سممممر گممرگسممممار انممدر ومممد بممه دام
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 :ترکمی سپس

 ز بنممد گران شممممد رهمما گرگسممممار
 

 از نممامممدار خممایبممگممر رهشممشممممب  مم 
 

 (131 :)همان 

سرهای ایشان چون سر  گرگ »که  رسدیم« گرگسماران»در دیار مغرب به  داراب نامه،اسملندر در 

گرگساران و سگساران در روایا   ةدربار[ز 0/510ورسموسمی، «]ایشمان چون یای ودمی یهاییابود و 

ر  شبشه  د دندشیوشیمایرانی، گاسمپشا معتقد اسما که چون ونها دیوانی بودند که یوسما سمگ و گرگ 

ورد میس از نق  سخن خالقی مطاق در همشن ونگاه «ز اندشدهنوران سمگسار و گرگسار نامشده جا اینبه 

 صمممور مردمانی با سمممر گرگ و سمممگ یلی از باورها و »کمه  ردشگیم[ نتشجمه 1931لقی مطاق اخم]

و  هاارشگزز برومدداسممتانی جهانی بوده اسمما که نباید در یی  أوی  یا  وجشه وقاانی ونها  یهاهیمابن

در منابع غشر ایرانی نشز این نلته را قو  سمممگ سمممر/ سمممگسمممار  یهادهیموفرموجود از  یهمانگماره

 (ز           1031/ :1939 ،ناشناس«)بخشدیم

 ( رست  در مفاخره:921نامه )ین قبا زرّدر این بشا از 

 ممنم  ون کممه کشمممت  ابر گرگسممممان
 

 و جممادو و گممر بممدگمممان ویممد یبسممم 
 

: اندداشممتهون مرقوم  دربارةومده و در  عاشقا  گ  به ضممبط مصممح  محترم با دو« گرگسممان»کامة 

( 1035  :1939 زرین قبا نامه،« )ظاهراً منظور سمرزمشن گرگساران یا در مشان موجودا  گرگسان اسا»

 ز  دکنیمبه جای گرگسان معنی بشا را هموار ر و از ون رفع ابهام « کرکسان»به نظر من قرائا  که

با  ردید بح  شممباها  لجای لهباون، ه  «حماسممی ایران یهامنظومهگرگ در »نویسممندگان مقالة 

چون  ( اما113 :1933 ،رضممائی اول و شممامشان سمماروکاائیاند )دهشکشممخطی گرگ و کَرگ را یش  

رگ در ار باط شممماهنامه را همچنان با گُ ازجماهباافاتممماه گرگسمممار  متون حماسمممی  اندنبودهمطمئن 

 (ز   109 و 113 :هماناند )دانسته

شممده اسمما و ه  معنی  ومده وو کرگسمماران  Kargsarه  کرگسممار  ،ولف فرهنگ شمماهنامه در 

که باید به نسخة مورد استفادة وی یعنی چاپ موه  مربوط  شودیمضمبط گرگسمار و گرگساران دیده 

گدن کرکرگ وکه وی ضممبط کرگسممار و کرگسمماران را با  رسممدیمبه نظر  باشممد  ا به اجتهاد خود ویز

 ز  اندهدانستشب نام ولایتی و سرزمشنی هر دو کرگسار را به  ر  ندراجونو  برهان .اسا دانستهیممر بط 
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در شماهنامه کرگسماران و مازندران مرادب ومده اسا و » صمری  کرده اسما:  نامهلغادهخدا در  

البته مراد از مازندران سمرزمشن ساحای دریای خزر نشساز یلی از ووایف مارد یا مازندرانی معروب به 

 اندداشممتهخوئی تممفا اسمماز شمماید این قوم بششممتر درندهرگبوده و کرگسممار به معنی کَ« کرگ»

بوده در مازندرانز  یاهشناحکرگسار نام  اندکردهز بعضمی گمان اندشمدهاسم  موسموم  به این جهانیازا

فرضماً این مطاب حقشقا داشمته باشمد قوم اسم  خود را به جایگاه  داده اسماز در بعضی از اشعار 

 «ز      بوده اسا یافهیواکرگسار اس   کهنیافردوسی مل  این اسا که  صری  نماید به 

 فرهنگ از یانسخهدر ضمبط این کامه داشمته سمبب شمده که دهخدا در حاششة  ردیدی که ولف 

مخفف کرگدن اسممما و « رگکَ»جزء اول این کامه از »که در اختشار داشمممته  صممری  کند: شمماهنامه 

معنی » انجمن ورا:فرهنگ   ی صممربه«ز تممور ی از گُرگ به معنی ذئب چنانله ولف ینداشممته نشسمما

 «ز  مانند یا سری چون سر کرگدن اسارگ رکشبی ون کَ

مردمی با شممماز نامی وام برای رگسممماران دهخمدا باید افزود: که به قول مظاهری: کَ نظردر  مأیشمد 

بسمممشاری از  ازجماه ،که برخی گونهون( از 031 :1910 ،مظاهری) یرشاسممماونمه قومی  بودهکرگمدن 

باله اینان ماتی بودند که جنگاورانشممان هریک  ؛اندارواحاز اجنّه و  اندبردهگمان  ،مصممححان شمماهنامه

(ز حتی بانوان جاهماننهادند )یمچوبشن و یوسمما یوشممشده بر سممر  یهاشممازکااهی چند شمماخه از 

ه شوندز شناختاز دیگران باز  هاشاز ا از وریق این  گذاشتندیمشموهردارشمان نشز کااه چند شاز بر سر 

نزد سماکنان کوهسمار بدخشان و ختاان هشما الا مشاهده کرده سمشاح چشنی هشوئن  سمانگ این کااه را  

 اساز 

ا ها که کاووس و رست   بهمان ؛باید در حدود بدخشمان مسمتقر بوده باشمند کرگسمارقوم براین بنا

ونان جنگشدندز در این تممور  ونچه در مورد مح  کرگسمماران و مازندران واقع در شممرق فاا  ایران 

ر روایا  اریخی دیگ زدیویدرمجغرافشائی مح  سمملونا این قوم درسمما  بدان اشمماره شممد، با واقعشا

ه که بشدخ  گرجستان را کشت کندیمسماسمانشان با هشاواه از واختانگ گرگسمارنامی یاد  یهاجنگدر 

اران از دوران باستان  ا وغاز وهد ، الاهایونا، به نق  از رضا، 0/592 :1933 ،یبجنوردموسموی اسما )
 (ز  1932،  هران، مغول

در نقاط مختاف ایران از ون جماه روسممتاهایی به نام  ییهایوبادجغرافشائی و اسممامی  هایناموجود 

 وبادبسممتان؛ بخ  مرکزی شممهرسممتان کرمانشمماه؛ بخ  وبادخرمدر بخ  دلفان شممهرسممتان « کَرگان»
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ه چنشن ک دهدیمنشان  کَرگان(، ذی : نامهلغارک: )  شاردب نشمهرسمتان  بریز و بخ  مرکزی شهرستا

   نامی بایستی در جغرافشای  اریخی ایران ناوشنا نباشدز

: )با  افظ محایدر دینور به سممما سممنقر  ییروسممتانام به ونوان  «رگسممارکَ»همچنشن وشن واژه  

kargasar ایران  واند بودز  یهانشسرزمگویای وجود چنشن نامی در جغرافشای  اریخی  ( ه     

 نسخة ولسیدر یادداشمتی مندرج در مقدمة که  کن یماشماره « کَرگسمار»ا ضمبط د تمحّدر  أیش

کتابا و به  509کتابخانة دیوان هند لندن که در ربشع الآخر  9332دسمتنویس شماره  فسمشر سموروبادی 

ه که به دقا نظر و وقوب بمجتبی مشنوی  ادیزندهیش  منتشممر شممده،  هاسممالتممور  نسممخه برگردان 

با کاب ) ی رک کَرگسااار نام کا ب ون را تممریحاً محمودبن گرگشن بنجغرافشائی نامبردار بود،  هاینام

 وضش  بششتری  کهنیایادداشا مشنوی( بدون  0، ص 1931 ازی اول( ضمبط کرده اسا )سور وّبادی، 

ضبط  یکامه با کاب  ازاین قرن  یهانسخهالبته در متن نسمخه، بمانند سایر در مورد این ضمبط بدهدز 

 سممانةشممنامقو و  وجشه  أیشدی بر نظر دهخدا  واندیماومشنان مشنوی از ضممبط این کامه شممده اسمماز 

 ز  مظاهری باشد

رینة ق   واندیمکه  کندیمیاد  «هشباکرگدن»ه  در وتف غاامان و لشلریان از موجودا ی  سمنایی

 دیگری از وجود چنشن اقوامی باشد:

 بمماشممممد ییمم  شممکممو مسممم یمممامملمم

 انممدام  شممو یمم انممدبمماشممکممرگممدن همم
 

 بمماشممممد یک  یجمز مماممک لشممملمر 

 ورام غشممممانشممز  مم نیممد افممتممهیمم
 

 (911 :1931 ،سنایی) 

به معنی کرگدن دانسممته و افزوده « کَرگ»برادر شممغال را در این موارد، بدخوانی « گُرگ»مظاهری  

وده شد باسما کرکدن= کرگ دن یعنی دندان کرگ، گرچه مراد از دندان شاز اساز این نوا کرگدن سف

 اندکرده داشمته اسما  و از بس ون را، لابد برای دندان و یوست ، شلار ورشکه شماخی به درازای ده 

 (ز031 :1910،مظاهری اسا )نس  او نابود شده 

براین نامی از او در متون زردشممتی و یهاوی نشامده اسمماز یارسممشان کرگدن بومی ایران نشسمما؛ بنا

ن را از موبدان ایران خواسممتند و ونها نور وشممنا شممدند، حل  وجا اینو با  مهاجر زمانی که به هند رفتند

بنا براین حل  او را که دام بهمن اسممما یا خرفسمممتر،   یادهیند اینجادر یماسمممه گفتند: ما کرگدن در 

به دلش  وق   وان دانسمما که اگر شمماز و شمم  دارد و مدار چشز »جا هسمما ز اما چون در ون شدانینم
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(ز در منابع دیگری 139 :1933قای زاده، «)چون حشوان اسمما، دام بهمن اسمما و گرنه، نهخوردن او هم

هندی که بر روی  ووراوجاباز خرهای شماخدار سملاها سخن در مشان اسا و نشز خرهای شاخدار و 

ز هندیان معتقد بودند جنگندیمگاوان وحشی همچون نره هاشازدارند و با این  ییهاشازیششمانی خود 

 :همان«)ماندیمجامی بسمازد و از ون بنوشد در ون روز هر بشماری از او دور  هاشمازهرکس از این »که 

     ز(133

اساز  و وصبانی  ندخو، نشبکینزدکرگدن در نماد شمناسمی مظهر فرد بسمشار  نومند با چشممانی 

در قدی  از شاز کرگدن به ونوان جام شماز کرگدن در چشن سممب  یشروزی و خوشمبختی بوده اساز 

وجایب ( و 1/13، ق 1951 ،جماحظرک: ) وانشح(ز در کتمب 10، 1935جمابز، کردنمد )یماسمممتفماده 
ذکر شده که چون مورد   ش فصمبهکرگدن  یهایژگیو( تمفا  و 055، 1939رک: وذری ) المخاوقا 

 ز ییردازینمنظر ما نشسا به ون 

تمممور  کو اه شمممدة ون  ویژهبهاما این نام و  ،فرهنگ ایران نشسممماکرگدن چنان که گفتش  بومی 

 در شاهنامه بارها به کار رفته یعنی برای فردوسی نا وشنا نبوده اساز« کَرگ»

 در داستان ضحاک:

 بر وشمممفما ضمممحاک بر سمممان کرگ
 

 ون سمممخن کممارزو کرد مرگ دشممشمممنم 
 

 (1/19 :1931 ،)فردوسی 

ده در شاهنامه اشاره شه  « رگسپرکَ»به  نیبنابراو  شدهیمگویا از یوسما کرگدن سمپر ه  ساخته 

 اسا:

 از کمممممان سممممران رشمم مم دیممبممبممار
 

 ناسممممپممراانممدر وورد کممرگ یبممه رو 
 

 (5/133 :)همان 

 اسا که در شاهنامه به معنی دارندة یشلره و نق  کرگدن ومده اسا: «یشلررگکَ» عبشر دیگر 

 بممر ون کمموه فممرز برومممد ز یسمممما
 

 درفشمممی بممه دسممممایشلر یملی کَرگ 
 

 (3/105 :1931 ،فردوسی) 

 ، واژة کرگدن ه  با همان تفا  معهود در شاهنامه شناخته بوده اسا:«کرگ»وااوه بر 

 شمممسممما من یلیبمه سمممنگ درم هر
 

 کممرگممدن یلممیممز زرّ و زگمموهممر  
 

 (1/125 :)همان 
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که شائبة شباها ون را  شمودیمیاد  ایگونهبهدر برخی از متون حماسمی دیگر ه  گاهی از کرگدن 

 :کندیمبا ودمشان بششتر 

 من و کرگممدن دانشمموزون یممس بممه م
 

 کمنشممممان بممدن چممانشمو یم  یمبمگمرد 
 

 (12 :1930 ،ناشناس)                                          

 زشودیمکه گویی کرگدن یهاوانی اسا که با کمان و کمند در مشدان رزم حاضر 

چون اسلندر را بدیدند خویشتن »که ( در مورد گرگساران ومده 0/510نامه )داراب وتمشفی که در 

، نشز « ا بسممشار خاق را هااک کردند خوردندیمو  دندیدریمرا بر سممپاه او بزدند، مردمان را به دندان بر 

 ن ه  یاددن به دنداکه در بششمتر منابع از شاز کرگ ویژهبهه  باشمد « رگکَ» وتمشف انسمانی   واندیم

خطی از سوی مصح  ةمضمبوط در نسمخ« کَرگ »اینجا ه  حل  کرد که   وانیمبراین شمده اسماز بنا

 خوانده شده اساز« گُرگ»کتاب 

و دیگر متون حماسممی   نامهدارابو  شمماهنامهحان مصممحّ رشگوسممان صممور من ون اسمما که ذهن 

 یوورکابه هانسخهرا که در « کَرگ»که این نام در ونها ومده، به قشاس سمگسمار  مأنوس و وشنا  ازونیس

ضممبط « گُرگسممار» جاهمه الی سممگ ینداشممته و این نام را « گرگ»، شممدهیمبا دو کاب  ازی ضممبط 

 ز  اندکرده

فندیار در ه اسمماین اسمما که نام یهاوانی ک ماندیم نها مشمملای که برای یذیرش این یششممنهاد باقی 

 «ذئب»خوانده و در متن وربی به « گرگسممار» جاهمه غررالسممشرجنگ با ارجاسممب با او روبرو شممد، در 

« سارگرگ»حان شاهنامه ه  در خوان  ا از ثعالبی اسما که مصحّبرگردان شمده اسماز شماید به  بعشّ

 ز  اندکرده ردید کمتر 

بر نشممممرده و  نها با ذوق خود وی را با  یحش رجوجه « گرگسمممار»ثعالبی برای قرائا  کهدرحالی

سمرشما و اندام همانند گرگ  وتمشف کرده و این بشا وربی را ه  متذوّقانه در  وجشه  وتشف خود 

 وورده اسا:

رَ  وَ  م ن رَجُمم ٍ نمماکَشوَ قَمم َّ ممما اَبصمممَ
 

 لَممقَممب ممه یا لّمما وَ مَممعممنمماهُ ا ن فَمملَّممر َ ف مم 
 

 (031 :1319 ،)ثعالبی                                                     

 :1910البی،ثعنباشمد )که چون نشک بنگری نام  گزارشمگر من  وی  ینشبیمیعنی: کمتر کسمی را 

در که  جاسبو ار اراسفندییا متن اتای داستان شاهنامه از  ییهانسمخه(ز نباید فراموش کرد که در 131
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اوجمی مانند نظشر ون با کاب « گ» جاهمهخطی فارسمممی  یهانسمممخهثعالبی بوده بمانند دیگر  ارشاخت

متن  را برگزیده و« گرگ»یعنی  ، رمأنوسو   روسممان ازی ضممبط بوده و او ه  به قاودة  غاشب ضممبط 

و  فانهمشن قرائا بعدها مبنای یژوه  همة یژوهشمممگران و م لّ خود را بر ون اسمممتوار کرده اسممماز

رک:  ازجماهاند )بعمدی قرار گرفته و همگان مبنای بح  خود را همشن ضمممبط قرارداده  مصمممحّحمان

 :1930؛ ظروفچی 113 :1911 ،؛ شممهشدی مازندرانی931 :1913 ،وادل؛ 0/312 :1912 ،رسممتگار فسممائی

   زوززز( 933

در  نند ثعالبیبشممود که او ه  بما یااشمماره أیشد این اشمملال به درک و ضممبط بنداری ه  باید در 

ا رأی ارجاسممب ذلک التفا الی فامّ»در این وبار : ضممبط کرده اسمما « سممارکُرک»اسممفندیار   داسممتان

فرق کاب  ازی در وربی ه  جا که (ز از ون1/932، 1312=بنداری 3«)هکُرکسممار و  قاضمماه انجاز ما وود

د در مورسارز یا کَرگ خواندهیمود که او گُرگسار مطمئن ب  وانینم ،شودینمجمی مشمخص و گاب او

این  مطمئن نشسمممت  کهرا در اختشار ندارم  الشممماهنامهچون نسمممخمة خطی ل ه  روی ک اوّ ةضممممم

یعنی  ،کتابمحترم   مصمممحّحدس من ون اسممما که  بنداری باشمممد و بششمممتر ازون  گذاریحرکما

 ام این اجتهاد را به خرج داده باشدزاب وزّوبدالوهّ 

ز برخی ا الخطرس که به ششوة   شداشتیمگر ما امروز یک نسمخه کهنسمال از شماهنامه در دسما ا 

ن ، نشازی به نوشممتن ایکردیممتون قرن ینج  گاب اوجمی را از کاب  ازی با گذاشممتن نقطه مشممخص 

رگ( کَ) ی ازاب ککامه را با اول  جاهمه  وانستندیممقاله نبود و مصمحّحان شماهنامه ه  به اسمتناد ون 

ردان برگ بنده محض اومشنان خاور این کامه را در مواضمع مختاف شم  نسخه حالنیبااضمبط کنندز 

لندن، سممن ژوزب،  115، نسممخه 113فاورانس  یهانسممخهیعنی داشمما ) ارشدر اختکهن شمماهنامه که 

ا دسما خالی برگش جاهمهنگاه کرد و از  (333 رجب 13  مورز ةسمعدلو، حاشمشة ظفرنامه و نسمخ

   زها گاب یارسی را از کاب  ازی مشخص نلرده بودنداز این دستنویس کدامهشچ چراکه

با  وجه به ونچه گذشممما و با قرائن  اریخی و جغرافشائی و به ونوان نتشجة این یژوه  یششمممنهاد 

 و« کَرگسمار»در شمماهنامه و دیگر متون حماسمی، به  «رگسمارانگُ»و « گُرگسممار»مشمخّص ما  صمحش  

رک: خود )باید گفا حق با مصممطفی جشحونی اسمما که با اومشنان در چاپ اسمماز « کَرگسمماران»

 ونلهیبکرده بطضمم kargsârânو  kargsâr( همه جا این کامه را 533تممفر مجاد  ،1932 فردوسممی
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اینک حاتممم  این مقاله  أیشد ون  رجش   وجه  رجش  خود را به نحوی برای خواننده مشمممخص کند و

   درسا!

 کتابنامه

  هران: زچاپ دوم زبه اهتمام حبشب یغمائی زگرشمماسممب نامه ز(1950) زاحمدوای بن  ابونصممراسممدی، 

 وهوریز 

 زبه کوشمم  وحشد رویانی و یوسممف وای یوسممف نژاد زوجایب و غرائب ز(1939) ینیزاسممفراوذری 

 دانشگاه گاستانز زگرگان

به  زنامه بر اسممماس روایا محمد بشغمینامه، دنبالة دارابفشروزشممماه ز(1931) زاحمدبشغمی، محمدبن 

 نشر چشمهز    هران: زکوش  ایرج افشار و مهران افشاری

یارسی گردان، سشد  زشماهنامة کهن، یارسمی  اریه غررالسشر ز(1910) زمحمدثعالبی مرغنی، حسمشن بن 

 انتشارا  دانشگاه فردوسیز :مشهد زمحمد روحانی

 ز اریه غر رالسممشر المعروب بلتاب غرر اخبار ماوک الفرس و سممشره  ز(1319) زمنصممورثعالبی، ابی 

 ملتبه الاسدیز   :وهران

نشممر   هران: ز رجمة محمدرضمما بقایور ز، اسمماوشر و فوللاورهاسمممب فرهنگ  (ز1935ز )جابز، گر رود

 اخترانز 

 :قاهره ز حقشق و شممرح وبدالسمماام هارون زکتاب الحشوان زق(1951) زبحرجاحظ، ابی ولمان ومروبن 

 ملتبه ابن سشناز

مرکز دایره المعارب بزرگ   هران: زبخ  یل  زشمماهنامه هاییادداشمما ز(1933) زجاالخالقی مطاق، 

 اساامیز

 ز وس  هران: زچاپ دوم ززبان شناسی و زبان فارسی ز1911ز )نا  خاناری، یرویز 

 م سسة مطالعا  و  حقشقا  فرهنگیز  هران: زشاهنامه هاینامفرهنگ  ز(1912) زمنصوررستگار فسائی، 

زبان و  ز«حماسی ایران یهامنظومهگرگ در » ز(1933) زاکبررضمائی اوّل، مری  و شمامشان سماروکاائی، 

 یائشز و زمستانز   ز50سال  زنشریة دانشلدة ادبشا  و واوم انسانی دانشگاه  بریز زادب فارسی

مقدمه،  صممحش  و  عاشقا  از محمد جعفر یاحقی و  زحدیقه الحقشقه ز(1931) زودم، مجدودبن سممنایی

 سخنز  هران: زسشد مهدی زرقانی
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بنشاد  ن: هرا زولسمی، با یششگفتار مجتبی مشنوی ز فسمشر سموروبادی (ز1931ز )بادی، ابوبلر وتشقسمور و

 فرهنگ ایران

 بنشاد نششابورز  هران: زشاهنامه هاینامفرهنگ  ز(1911) شنزحسشهشدی مازندرانی، 

 امشر کبشرز  هران: زچاپ دوم زحماسه سرائی در ایران ز(1913) زالاهتفا، ذبش  

به کوش  ذبش   زچاپ دوم زنامة ورسوسیداراب ز(1951/ 0591) زووسوسی، ابو واهر محمدبن حسن

 بنگاه  رجمه و نشر کتابز   هران: زالاه تفا

 نگارزانتشارا  به  هران: زسجاد ویدناو زمقدمه، ویرای  و  وضشحا  ز(1931ز )شاهنامهوومار نقالی 

 انتشارا  هوروفریدز  هران: زها در شاهنامة فردوسینمایة جای ز(1930) زوسلرظروفچی، 

 نشر تدوقز  هران: زشاهنامه هاینامفرهنگ جامع  ز(1913) زمحمدرضاوادل، 

  هران: زچاپ اول زویرای  و گزارش شمماهنامة فردوسممی زنامة باسممتان ز(1913) زابوالقاسمم فردوسممی، 

   سماز

 مصممطفی زنویافته یهانلته، شای حا  صممحش  انتقادی، مقدمه، زشمماهنامه ز(1932) زفردوسممی، ابوالقاسمم 

 انتشارا  شاهنامه یژوهیز :اتفهان زچاپ دوم زکتاب تفر زجشحونی

مرکز دایره المعارب بزرگ   هران: زبه کوش  جاال خالقی مطاق زشاهنامه ز(1931) زابوالقاس فردوسی، 

 اساامی

 رجمها نلراً  الفت  بن وای البنداری، قارنها بالات  الفارسیّ، و  زالشاهنامه ز(1312) زابوالقاس الفردوسی، 

اوشد وبعه  زها الدکتور وبدالوّهاب وّزاماکم   رجمتها فی مواضمع، و تحّحها و واّق واشها، و قدّم ل

  بالافسا فی وهرانز  

 ز رجمة محمد مرادبن وبدالرحمان زوثمارالبااد و اخبارالعباد ز(1919) زمحمود، محممدبن قزوینی، زکریما

 دانشگاه  هران  هران: ز صحش  سشد محمد شاهمرادی

کتاب   هران: زچاپ اول زاتطااحا  وابستهدانشمنامة اسماوشری جانوران و  ز(1930) زخسمروقای زاده، 

 یارسه 

انتشارا  سازمان   هران: زبه کوش  وای مشر انصاری زیژوهشمی در شاهنامه ز(1915) شنزحسمکریمان، 

 اسناد مای ایرانز

شمارة  زمجاة دانشلدة ادبشا  مشهد ز«فارسمی در قرن ینج  هجری الخطرسم » ز(1931) زجاالمتشنی، 

 زز ابستان و یائش 0-9
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 زانتشارا  دکتر محمود افشار  هران: ز صمحش  و  حقشق رضا غفوری زشمهریار نامه ز(1931) یزمختار  

 سخنز

م سمسة مطالعا  و   هران: زجاد اول ز رجمة ماک ناتمر نوبان زجادة ابریشم  ز(1910) یزوامظاهری، 

 یژوهشگاه(ز) یفرهنگ حقشقا  

 یژوهشگاه واوم انسانی  هران: زو جشحون و مضافا  باهجغرافشای  اریخی باه  ز(1931) زالهامهمفتاح، 

 و مطالعا  فرهنگیز

مرکز دایره المعارب بزرگ   هران: ز اریه جامع ایران ز( )زیر نظر(1933) شدکاظ زسموسموی بجنوردی، 

 اساامی

   کاالة خاور  هران: زبه  صحش  ماک الشعرای بهار زمجم  التواریه و القصص ز(1913) زناشناس

 انجمن وثار و مفاخر فرهنگی  هران: زبه  صحش  مجشد سرمدی زفرامرزنامه ز(1930) زناشناس

 سخن  هران: زسجاد ویدناو زمقدمه،  صحش  و  عاشقا  ززرّین قبا نامه ز(1939) زناشناس

 خنس  هران: زبه کوش  ماریولن فان زو فن/ ابوالفض  خطشبی زفرامرزنامة بزرگ ز(1933) زناشناس

 مشراث ملتوبز  هران: ز صحش  و  حقشق رضا غفوری ز(1933) یزحماسهفا منظومة 

 زدار احشاء التراث العربیبشرو :  زمعج  البادان ز(1313) یزحمویاقو  

 

 

 






