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چکیده
آثار هائی هستند که هم درسگسار و بزگوش واژه

اند؛ واژة حماسی هم در آثار غیرحماسی به کار رفته
سگسار در اشعار حماسی هم به عنوان اسم مکان و هم 
به عنوان اسم خاص کاربرد داشته است؛ اسم مکان براي 

اند وسر سگ و بدن آدمی داشتهمحل سکونت کسانی که 
عالوه .به عنوان اسم خاص نیز براي دیو به کار رفته است

اند، دیگر شاعران نیز از سرا بودهبر شاعرانی که حماسه
دونیامورددر. اندواژة سگسار در اشعار خود بهره برده

اولین بار چه کسی این کهمطرح است هاپرسشنیاواژه
دبیات کرده است؟ و کاربرد سگسار، در دو واژه را وارد ا

آثار حماسی با آثار غیرحماسی چه تفاوتی دارد؟
عمل آمده، سگسار اولین بار براساس پژوهش به

فردوسی به کار رفته است و تنها منبع شاهنامهدر 
شاهنامهادبی، که از بزگوش نامی به میان آورده نیز، 

هایی جود مکاناز دید جغرافیا نیز، و. فردوسی است
همچنین . به نام سگسار و بزگوش قابل بحث است

اشعار حماسی و غیرحماسی در»سگسار«تصویر
مضمون آن نیز در کارکردهاي متفاوتی دارد و معنی و

.استآثار مختلف دچار دگرگونی و تحول شده

،شاهنامهسگسار، بزگوش، مازندران، : هاکلیدواژه
.حماسه، جغرافیا
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Abstract
Studying the etymology of special words in
Persian language is of great significance
from different aspects. In the present article
two words of Sagsar and Bozgosh have
been studied by the writer. Sagsar has been
applied in epic verses both as the name of a
place referring to creatures having a dog
head and human body and as a proper noun
referring to Demon. Beside heroic poets,
other poets have also used the word
"Sagsar"in their verses. This research will
try to find an answer to the following
questions: "Who introduced these two
words in Persian literature?" and "What is
the difference of applying the word Sagsar
in epic and non-epic verses?"

Based on our findings in this research,
the word Sagsarwas used in Ferdowsi's
Shahnameh for the first time. The only
literary source, in which the word
"Bozgosh" has been used is also Ferdowsi's
Shahnameh. The existence of places called
Sagsar and Bozgosh in geography is also
discussed here in this study. The difference
in the function of Sagsar concept in epic
and non-epic verses as well as its semantic
and content transition will also be studied
in the research.

Keywords: Sagsar, Bozgosh, mazandaran,
Shahnameh, Epic, Geography.
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مقدمه
شعر _ژة سگسار اولین بار در ادب حماسی وا

رفته و رفته_سرایانی دیگر فردوسی  و حماسه
هایی جدید آمده در شعر دیگران البته با برداشت

یعنی شاعران دیگر، با به خاطر آوردن . است
سگسار و معنی و کارکرد آن در متون حماسی، 

هبه قرار داده و براي آن وجه آن را به صورت مشب
. اندهاي گوناگونی پیدا کردههشب

گو سگسار را به معانی مختلف شاعران پارسی
در متون حماسی که ما در این مقاله . اندبه کار برده

فردوسی،شاهنامۀ(ایم مورد بررسی قرار داده
نامۀگرشاسپعثمان مختاري غزنوي و شهریارنامۀ

واژة سگسار هم به معنی اسم شخص ) اسدي طوسی
عنوان اسم مکان به کار رفته است؛ ولی در و هم به 

اند، شاعر از تصویر سرا نبودهشعر شعرایی که حماسه
.و کارکردهاي شخصیت سگسار بهره برده است

فردوسی به کار شاهنامۀواژة بزگوش فقط در 
در این مقاله ضمن آوردن شواهدي از . رفته است

اشعار شاعران و بررسی کاربرد واژة سگسار و 
معنی و تصویر آن در شعر ایشان، به تفاوت

شاهنامهکاربرد دو واژة سگسار و بزگوش در 
نسخۀ اساس براي بررسی سگسار و . پردازیممی

.بودچاپ مسکو خواهدشاهنامهبزگوش در 
هدف از نگارش این مقاله یافتن پاسخ 

:هاي زیر استپرسش
اي در ادبیات سگسار و بزگوش  به چه معانی-

اند؟تهبه کار رف
چه کسی کلمات سگسار و بزگوش را وارد -

؟استادبیات کرده

تحول معنا و نحوة کاربرد سگسار به صورت -
است؟تصویري بدیع در ادبیات چگونه بوده

بر این است تا از بزگوش و ماسعیدر این نوشتار
.هایی به دست دهیمسگسار در حال حاضر نشانی

معناي سگسار و بزگوش . 1
معناي سگسار.1- 1

هاي معتبر براي واژة معانی مختلفی که از فرهنگ
گردیده، داللت بر این دارد که این سگسار ذکر

واژه از بدو ورود به ادبیات فارسی به مرور دچار 
است؛ در فرهنگ معین دگرگونی معنایی شده

هم به کسی که داراي سري مثل ذیل واژة سگسار
هاي حریص، ه انسانشده و هم بسگ بوده گفته

دنیا و گویا اسم منطقه، طماع، دنیاپرست و طالب
شهر یا سرزمینی که مردمی با سر سگ و تن 

. استبودهاند، نیزکردهآدمی در آن زندگی می
)ذیل سگسار: 1386،فرهنگ معین(

آنها را دیو نیز برهان قاطعدهخدا و صاحب 
است تهیکی از محققان چنین پنداش«: انددانستهمی

سگ دیوان از پوست حیوانات و احیاناًکه چون این
اند بدین جهت کردهو گرگ براي پوشش استفاده

سگسار و گرگسار یعنی مانند سگ و گرگ خوانده 
)602: 1384، به نقل از صفا،دارن گاسپیا(. »اندشده

. اندخوار پنداشتهبعضی نیز آنها را گروهی آدم
جزایر «: گویدمیالقلوبنزهتمستوفی در 

اند و درو از سگساران سگساران چند جزیره
و در آنجا گروه «، »خوارندشمار و مردمخلقی بی

. »دنبسیار است و با مردم پیوسته در جنگ باش
البالد وآثاردر )232و 236: 1362مستوفی، (
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نویسنده روایتی از شخصی آورده که العباداخبار
و ساکنان آنجا را با اي رسیده با کشتی به جزیره

است؛ رویی چون سگ و بدنی چون انسان دیده
اي از ساکنان آن جزیره ایشان را به خانۀ خود عده

- ها از آنها پذیرایی میبرده و به انواع خوراکی

کنند؛ گوید در آنجا کله و استخوان آدمی بسیار 
یابد که هدف سگسارها از بعد راوي درمی. بود

دن و خوردن ایشان است؛ به پذیرایی، پروار کر
همین دلیل از خوردن غذا خودداري کرده و 

خورند؛ سگسارها به دلیل الغر شدن او را نمی
آورد استفاده راوي از فرصتی که به دست می

)70: 1373، قزوینی(.کندکرده فرار می
سگسار «:انداي نیز سگسار را سیستان دانستهعده

ور سکه و سرزمین طیا سگستان و سیستان ؛ همین
؛ رستگار فسایی نیز ذیل )618: 1372، زنجانی(»سکه

بعضی محققان برآنند که «: ، در پاورقی گفتهسگسار
منسوب به قوم ) سکستان= سک (اصل کلمه سکسار 

؛ 776: 1386معین،(.هاستسکه، یعنی سرزمین سکه
)556: 1369به نقل از رستگار فسایی، 

معناي بزگوش.2- 1
واژه ، برهان قاطع، فرهنگ معینوش در از بزگ
البلدان ، العالمحدودو کتب جغرافیایی چون نامک

ابن والمسالک والممالکاحمد ابن ابی یعقوب، 
ابواسحق ابراهیم المسالک والممالکخردادبه و

هاي هایی کهن در نام مکاناسطخري که کتاب
است؛ دهخدا جغرافیایی است، حرفی به میان نیامده

- از اشعار فردوسی برمی«به همین اکتفا کرده کهنیز

اند که بعضی نیز گفته. »استآید که نام محلی بوده

نفیسی، مقدمۀ (. باشد»برگوش«یا » ورگوش«باید 
یادگار و همو بهترین مأخذ را )حماسۀ ملی ایران

که بوم و : گشتاسپ شاه پرسید«:دانستهجاماسپ
سگسران ...وورگوشان ورچشمان و: زمین ایشان

چگونه است؟ به نیمۀ اورمزدي باشند یا به نیمۀ 
)134: 1377، شهیدي مازندرانی(اهریمنی؟ 

امروزه در دهستان رهال بخش حومۀ شهرستان 
فرهنگ (. خوي دهی به اسم بزگوش وجود دارد

کیلومتري 21همچنین در)89: 1330،جغرافیاي ایران
یی هاجنوب غرب و در قسمت جنوبی سبالن کوه

متر قرار دارند که به آنها بزغوش 3302با ارتفاع 
. استگویند که تا حدود دریاچۀ ارومیه کشیده شده

45کیلومتر طول و 120ها این کوه)16:1369افشار، (
کیلومتر عرض دارند و شهرستان میانه نیز بین دو 

.استرشته کوه بزغوش و قافالنکوه قرار گرفته
)206و 169: 1366فرجی، (

عالوه بر رشته کوه بزقوش، رشته کوه دیگري 
بزگوش به اسم متري3300الی 2500قلل نیز با 

منابع .در استان آذربایجان شرقی وجود دارد
از هاي میانهاالرضی و رودخانههاي سطحآب

شوند و طریق قزل اوزن به دریاي خزر وارد می
چاي که از رشته کوه بزگوش رود قوري

شودگیرد نیز وارد قزل اوزن میسرچشمه می
.گرددو از آنجا وارد خزر می) ویکی پدیا(

ها و شد در فرهنگبا توجه به مواردي که گفته
دیگر کتب معتبر از سگسار و بزگوش معناي 

است، اما با توجه یکدست و روشنی ارائه نشده
آمد، به ابیات و موارد دیگري که در پی خواهد

.ی دست پیدا کردتوان به نتایجمی
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کارگیري این اکنون در مورد چگونگی به
واژگان از سوي فردوسی، مواردي را به شرح 

:کنیمزیر، ذکر می

و کاربرد سگسار در آن شاهنامه.2
فردوسی اولین کسی است که این واژه را وارد 

به کار شاهنامه بار آن را در 6شعر فارسی کرده و 
که واژة سگسار در امهشاهناشعاري از . استبرده

:ند ازااست عبارتآنها آمده
نه سگسار ماند نه مازندران)1(

زمین را بشوید به گرز گران
)1/181: 1382، فردوسی( 

در ادبیات، بیت سگسارشاید اولین کاربرد 
این بیت اشاره به مشورت سام با . باال باشد

و موبدان و پیشگویان دربارة ازدواج زال و رودابه
شناسان به سام نوید که ستارهآیندة ایشان دارد

: دهند از ایشان فرزندي متولد خواهد شد کهمی
نه سگســار ماند نه مازندران)2(

زمین را بشوید به گرز گران
سپاهی که سگسار خوانندشان
پلنــگان جنــگی نمایندشان

)  195: همان(
ی است مازندرانمراد سپاهی از جنگاوران و دیوان

:خواهدآنها از سام اطالعات میکه منوچهر دربارة
وزان گرگساران جنــگ آوران
وزان نــــــــره دیوان مازندران
بپرسید و بسیار تیمار خـــورد
سپهبد سخن یک به یک یاد کرد
برفتم بران شهر دیـــوان نـــر
نــه دیوان که شیران جنگی به بر

که از تازي اسپان تکاورترند 
ز شیـــران ایـــــران دالورترند
سپاهی که سگسار خوانندشان 
پلنـــگان جنــــگی نماینـدشـان

)1382:1/195فردوسی، ( 
ص است سپاه این گونه که از ابیات باال مشخ

سگساران از آن مازندران است؛ چراکه سام از نرّه 
گوید دیوان مازندران و شهر دیوان نر سخن می

. خوانندآنها را سگسار میکه سپاه جنگجوي 
به سگسار مازندران بود سام                        )3(

فـرستـاد نـوذر بـر او پیـام
)2/7: 1382، فردوسی(

چو سگسار غرچه چو شنگل زهند)4(
ر پرندـن پـش و زمیـر درفـوا پـه

)1382:4/163، فردوسی(
در این بیت از پهلوان نامی غرچه، به اسم 

است؛ به قیاس شنگل از هند، گسار یاد شدهس
غرچه اسم مکان و سگسار نیز اسم خاص 

. شخص است

اند سگسارها در متون حماسی موجوداتی بوده
اند و رفتهکه همواره دشمن ایرانیان به شمار می

حتّی گاهی با دیگر دشمنان براي ضربه زدن به 
:اندشدهدست میایران هم

ر و مازندرانز بزگوش و سگسا)5(
رانـاي گـرزهـم با گـس آریـک

)  226: همان(
وس بودـهمه پشت ایشان به کام)6(

سپهبد چو سگسار و فرطوس بود
)234: همان(
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سگسار در اینجا اسم همان جنگاوري است 
که در بیت چهارم به آن اشاره شد که قرار بود با 
جمعی دیگر از پهلوانان و جنگاورانی چون 

انی، شنگل، گهارگهانی، کندر شیرمرد کاموس کش
یعنی پشت . به جنگ با ایران و رستم بروند...و

ایشان به کاموس و همچنین سپهبدي چون 
.سگسار و فرطوس گرم بود

نحوه کاربرد سگسار در ارتباط با سایر . 1- 2
شاهنامهواژگان در 

: به عنوان کلمۀ مضاف) الف
ت در بیت زیر سگسار و مازندران به صور

اندالیه به کار رفتهمضاف و مضاف:
به سگسار مازندران بود سام

اد نـوذر بـر او پیـامـفـرستـ
)        1382:2/7، فردوسی(

:به عنوان کلمۀ معطوف) ب
در بیت زیر کلمات سگسار، بزگوش و مازندران 

:اندبا واو عطف به همدیگر معطوف شده

ز بزگوش و سگسار و مازندران
ـم بـا گرزهـاي گـرانکس آری

)    1382:4/226، فردوسی(
:اي دیگربه عنوان کلمۀ همپایه با واژه) ج

در بیت زیر سگسار و مازندران به صورت 
:اندهمپایه، در کنار هم به کار رفته

نـه سگسار ماند نه مازندران
زمین را بشوید بـه گرز گران

)1/181: 1382، فردوسی(

شاهنامهبرد واژة سگسار در چگونگی کار. 2- 2
)دیو: (به عنوان اسم خاص) الف

سپاهی که سگسار خوانندشان
پلنـگان جنـگی نمـاینـدشـان
)195: همان(

چو سگسار غرچه چو شنگل زهند
هـوا پـر درفـش و زمیـن پـر پرند

)4/163: 1382، فردوسی(
)محل زندگی دیوان: (به عنوان اسم مکان) ب

دران بود سامبه سگسار مازن
فـرسـتـاد نـوذر بـر او پیـام

)2/7: 1382، فردوسی(
نه سگسار ماند نه مازندران
زمین را بشوید به گرز گران

)1/181: 1382، فردوسی(

شاهنامهمشخصات سگسار در . 3- 2
فردوسی سگساران را دیوهایی جنگجو، بسیار 

ست؛ اسریع و دالورتر از ایرانیان به تصویر کشیده
- این تصاویري که فردوسی از سگساران ارائه می

کند، رفته رفته در شعر اسدي طوسی و عثمان 
. گیردمختاري با صفات بیشتر و کامل تري شکل می

فردوسی در مورد محل زندگی سگساران 
کند؛ خواهیم دید که مشخصات دقیقی ارائه نمی

.استاسدي طوسی این کار را انجام داده

سگسار در آن ةو کاربرد واژامهنگرشاسپ.3
سپاهی که سگسار خوانندشان
دلیــران پیــکـار دانـنـدشـان

)174: 1354، اسدي طوسی(
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گرشاسپ نامهچگونگی کاربرد واژة سگسار در .1- 3
اسدي طوسی فقط یک بار به عنوان اسم دیو از 

:استسگسار نام برده سپس به توصیف آن پرداخته
ار خوانندشانسپاهی که سگس

دلیــران پیـکـار دانـنـدشــان
)  174: همان(

نامهگرشاسپمشخصات سگسار در . 2- 3
سپاهی که سگسار خوانندشان
دلیــران پیــکار دانندشــان
چو غوالنشان چهره چون سگ دهن
بسان بزان موي پوشیده تن
سپاهی به دندان گراز و به دو گوش پیل

ـه رخ زرد و انـدام همـرنـگ نیـلب
)                       174: همان(

هاي ارائه شده خود از سگسار اسدي توصیف
»سپاهی که سگسار خوانندشان«را بعد از مصراع 

.آورد که برگرفته از خود فردوسی استمی
فردوسی نیز دو بیت بعد از همین مصراع، به 

اما توصیفی که .پردازدتوصیف این موجودات می
تر و بیشتراسدي از سگسار دارد از فردوسی دقیق

همین نکته که سگساران فردوسی به ذکر. است
هایی جنگجو، بسیار سریع و دالورتر از دیو

اما اسدي همان ؛استاکتفا کرده،اندایرانیان بوده
تري از ظاهر، گونه که اشاره شد توصیف دقیق

:دهدمیسگساران ارائه... دلیري و 
هایی شبیه به سگسارها موجوداتی با چهره«

اند که رویی زرد و غول و با دهنی پوزه مانند بوده
هایی تیز چون با دنداناندامی تیره رنگ و پر مو

هاي آنها چون فیل بلند اند و گوشگراز داشته

است؛ همچنین این دیوان در رزم دلیر و بوده
.»اندجنگاور بوده

خوار بودن و خوي وحشی اسدي به آدم
.کندسگساران نیز به دقّت اشاره می

بسان گرازان بر انـــــدام مـــرد
بــــه دنـــــدان بدرند درع نبرد
ربایند مرد از بر زین چــــو دود 
خورندش هم اندر زمان زنده زود

وپايکندي یکی دستیکی سرش
جايهم بهبخوردندي از پیش صف

زمــی درشتبرین گونه کردند ر
از ایرانـیـان چنـد خوردند و کشـت

)  177: 1354، اسدي طوسی(
کشد که اسدي موجوداتی را به تصویر می

وحشیانه لباس جنگی ایرانیان را با دندان از هم 
زنده به دندان کشیده، درند و ایشان را زندهمی

خوار بودن آدم. خورنددست و پایشان را کنده می
- به بعد مورد توجه قرار میسگسارها از اسدي

و نزهت القلوب شد که در قبل از این گفته.گیرد
گرشاسپ که بعد از -نیزاخبارالعبادوآثارالبالد

خوار بودن سگساران به آدم- اندنگارش یافتهنامه
.استاشاره شده

فردوسی خالق موجودي بوده که اسدي و 
بعدها اند و عثمان مختاري به تکمیل آن پرداخته

.استمنشأ تصویرسازي شعراي غیر حماسی گشته

نامهگرشاسپمحل زندگی سگسارها در .3- 3
که فردوسی -اسدي  دربارة  محل زندگی آنها  

: گوید-بود چندان به آن نپرداخته
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جزیري که مرزش نبد نیم پی
جز از سنگ و خار و گزستان و نی

ز یک پهلوش بیشه آب کند
ر و برز کوهی بلندد)1(کالتی

)  174: همان(
براساس توصیف اسدي، محل زندگی 

هاي پر اي است که با داشتن راهسگساران جزیره
قلعه و کوه بلند،  دست ،کالت،خار،از سنگ
مستوفی نیز به زندگی . رسدبه نظر مینیافتنی 

زایر ج«: سگساران در جزیره اشاره کرده بود
از سگساران واند و درسگساران چند جزیره

.)236: 1362، مستوفی(»... شمار و خلقی بی
آثارالبالد و همچنین قزوینی در روایتی که در 

از راوي نقل کرد اشاره مشابهی به اخبارالعباد
)70: 1373قزوینی، (. زندگی ایشان دارد

ده قلعه رودخان جزو جالب است که در 
کیلومتري12دردهستان مرکزي شهرستان فومن، 

اي وجود قلعه)در استان گیالن(جنوب شهر فومن
:تاریخ گیالن(.به سکسار معروف استدارد که

این دژ یکی از )1349:1/157، به نقل از ستوده، 183
دژهاي خراسان و . دژهاي عجیب ایران است

الموت و رودبار و طارم و زنجان در مقابل این دژ 
)1/158: 1349، ستوده(.بسیار کوچک و ناچیزند

و استها آجر در این قلعه به کار رفتهمیلیون
عظمت این قلعه به قدري است که به شهري آباد 

شاید بین )160- 161: همان(. بیشتر شباهت دارد
کالت و دژي که اسدي به  عنوان محل زندگی 
سگساران از آن نام برده و قلعه پر عظمت سکسار 

.هایی باشددر فومن گیالن، شباهت

و کاربرد واژة سگسار در آن شهریارنامه. 4
در شهریارنامهعثمان مختاري غزنوي در کتاب

جنگ او قسمت رسیدن شهریار به بیشۀ هشتم و
برد که مشخص اسم میسگساربا بوزینگاناز 

:است اسم یکی از دیوهاست
یکی دیو وارونه سردارشان

همه رهزنی هست کردارشان
شد) 2(رمر آن دیو را نام سکسا

که شیر از نهیبش در آزار شد
سرش بر طریق سر سگ بود

ستمکاره و زشت و بدرگ بود
) 138: 1377، مختاري غزنوي(

اي که در بند بوزینه–در ابیات زیر زنجان 
که حال در - شهریار بود و شهریار او را آزاد کرد 

:زمره لشگریان شهریار است خطاب به سگسار گوید
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اگر دیو سگسار شدتو را نام 
به کین نام من شیر کردار شد
) 139: همان(
کجـا سگ بـر شیـر پـاي آورد
بـه گاهی کـه او رزم راي آورد
تو را چون سر سگ اگر سر بود
سـر گـرز مـن گـاو پیکر بـود
) 140: همان(

چند بار دیگر هم از سگسار شهریارنامهدر 
اد همان شده که در همه موارد، مرنام برده

سگسار ابیات باالست که درنهایت به دست 
:شودشهریار کشته  می

بدان دار پیچـید سگسار را
مر آن اهرمن دیو بد کار را

) 141: همان(
از آن دار بـگشـاد سـکسـار را 
مر آن دیو سگ زشت بدکار را
سرش را به شمشیر از تن فکند
نشست آن زمان بر فراز سمنـد

)138: 1377، مختاري غزنوي(

شهریارنامهمشخصات سگسار در .1- 4
از سگسار سخن به شهریارنامهاز ابیاتی که در 

شود که ظاهر است مشخص میمیان آمده
سگسار زشت بوده، با سري چون سگ، با اندامی 
وارونه که پیشۀ او و همنوعانش راهزنی بوده

بینیم که عثمان مختاري ست؛ در اینجا نیز میا
دیدتر از آنچه فردوسی و اسدي گفتهصفاتی ج

.استبودند به سگسار اضافه کرده

اي شگرف و در این منظومه نیز از قلعه
:اي کهقلعه،استعجیب سخن گفته شده

بود جاي مأواي مضراب دیو
که از او شهر مغرب بود در غریو

استسراسـر پر از دیو آن بیشه
استکه در چنگشان سنگ چون شیشه 

) 138: انهم(
:و سگسار سردار نگهبانان آن قلعه است

ی دیو وارونه سردارشانـیک
همه رهزنی هست کردارشان
مر آن دیو را نام سکسار شد
که شیر از نهیبش در آزار شد
) 138: همان(

:گونه توصیف شده استصات آن قلعه ایناما مشخ
از ایشان چه برگردي اي نامدار
رببینی به ناگه یکی کوهسا

یکی کوه بینی به غایت بلند
که خور با سر او رود با کمند
چه سایه برش چرخ گردیده پست
بلندیش برتر ز اندیشه است
بر آن کُه یکی قلعه بینی شگرف
نگردد کم از بس بلندیش برف
رسیده در آن قلعۀ بی بدل
سـر پـاسبـانــان بـه پــاي زحــل

)138: 1377، مختاري غزنوي(
تی که در این قلعه نسبت به قلعۀ تنها تفاو

بینیم این است که مورد نظر اسدي طوسی می
سگسار در اینجا نگهبان آن قلعۀ عظیم است، در 
حالی که دیدیم در داستان اسدي سگساران در 

:اندکردهقلعه زندگی می

جزیري که مرزش نبد نیم پی
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جز از سنگ و خار و گزستان و نی
ندز یک پهلوش بیشه آب ک

کالتی درو برز کوهی بلند
)174: 1354، اسدي طوسی(

با کمی دقت -جز این، توصیفات مختاري
هاي اسدي از همان توصیف-بیشتر در جزئیات
.قلعۀ سگسار است

شاهنامهکاربرد بزگوش در . 5
ابیاتی ازرفته،به کارشاهنامهبزگوش سه بار در 

:شرح زیر استکه در آنها بزگوش آمده، به شاهنامه
وزان روي بزگوش تا نرم پاي )1(

چو فرسنگ سیصد کشیده ز جاي
)1382:2/103، فردوسی(

اوالد در پاسخ پرسش رستم که جاي دیو 
بید و محل زندانی شدن سپید، پوالد غندي،

.گویدپرسد بیت باال را میکاووس را می
بعد از بیت باال آمده و شاهنامهبیت زیر در 

:ن نشانی دادن اوالد به رستم استادامۀ هما
ز بزگوش تا شاه مازندران )2(

رانـهاي گی زشت و فرسنگـره
)103: همان(

ز بزگوش و سگسار و مازندران)3(
ـرانـهاي گکـس آریـم بـا گـرز

)4/226: 1382، فردوسی(
ابیاتی که در آنها سگسار به ءبیت باال را جز

.ایمبود نیز آوردهکار رفته
نحوه کاربرد بزگوش در ارتباط با سایر .1- 5

:شاهنامهواژگان در 
:به عنوان کلمۀ معطوف) الف

ز بزگوش و سگسار و مازندران
هاي گـرانکـس آریـم بـا گـرز

)4/226: 1382، فردوسی(
:همپایهبه عنوان کلمۀ) ب

ز بـزگـوش تـا شـاه مـازنـدران
هاي گرانرهی زشت و فرسنگ

)2/103: 1382،فردوسی(

کاربرد سگسار در متون غیرحماسی.6
اي به در قصیدهالممالک فراهانیادیب.6-1

:کندسگسار اشاره می
درهم و دینار جمله وزر و وبالند
خیره مکن تو خویش را حامل اوزار

سکسارانند مردمان دغل باز                                
رجـانت برون بر ازین جزیرة سکسا

)241: 1312، قائم مقام فراهانی(
الممالک از واژة سگسار به استفادة ادیب

او کسانی را که به دنبال مال . صورت تشبیه است
.نامدسگسار میدنیا و حامل آن با دغل بازي هستند

- او دنیایی را که انباشته از این مردمان باشد نمی

.پسندد و خروج از این جزیره را خواهان است
سگسار نیز در بیت باال استعاره از ةجزیر
ها زندگی و گفتیم سگساران در جزیرهدنیاست

»جزیري که مرزش نبد نیم پی«: اندکردهمی
و )1373:70، قزوینی(،)174: 1354، اسدي طوسی(
.)232و 236: 1362، مستوفی(

در شعر شودطور که مشاهده میهمین
سگساران، دیو الممالک در تشبیه مردم دنیا به ادیب

که در شعر شاعران _بودن یا مکان زندگی آنها 
- نادیده انگاشته شده_شاهد بودیم پردازحماسه
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الممالک مردم دغلباز را به اینجا ادیب.است
جزیرة تشبیه  کرده است و) مشبه به(سگسارها 

اي از دنیایی انباشته از مال دوستی سگسار استعاره
.استکاريو دغلبازي و طمع

کاربرد سگسار در اشعار موالنا.2- 6
موالنا در غزلیات شمس چند بار از واژة سگسار 

:استاستفاده کرده
درون تو چو یکی دشمنیست پنهانی)1(

به جز جفا نبود هیچ دفع آن سگسار
)1/402: 1383مولوي، (

دشمن و هم هم بهدروندر بیت باال تشبیه 
.شودمیمشاهده )مشبه به(به سگسار

چو شیرگیر شد این دل یکی سحر ز میش)2(
سـزد کـه زخم کشد از فراق سگسارش

)453: همان(
.در این بیت سگسار مشبه به است براي فراق

بینش تو بیند این کز پرتو رشک خداست)3(
ها از هر طرف بـر سینۀ سگسار منسنگ

)694: همان(
)بهمشبه. (تشبیه سینه به سگسار

بـار دگـر شیر عشق پنجۀ خونین گشاد)4(
تشنۀ خون گشت باز این دل سگسار من

)728: همان(
، با وجه شبه )بهمشبه(تشبیه دل به سگسار

.خونخواري
تعب تن راست الیق راح دل را)5(

منه رنج تن سگسار ازیـن سـو
)1/773: 1383، مولوي(

ن بار باز هم موالنا از تشبیه استفاده کرده و ای
)بهمشبه(.به سگسارتنتشبیه 

چگونه میر و سرهنگی که ننگ صخره و سنگی)6(
چگونه شیر حق باشد اسیـر نفس سگساري

)2/896: 1383، مولوي(
)بهمشبه(.تشبیه نفس به سگسار

خشم سگساران رها کن خشم از شیران ببین)7(
خشم از شیران چو دیدي سر بنه شیشاك شو

)779: همان(
،مستعارمنه. سگساران استعارة مصرّحه است

هله محذوف ) سگسار(به مشب ذکر شده و مستعار
:است
هایی با منش سگ و خشم خشم انسان«

.»سگانه را رها کن
ن رفت کز رنج و غمان خم داده بودم چون آ)8(

ايکمان بود این تنم چون استخوان در دست هر سگساره
)859: همان(

در اینجا سگسار استعارة .چون سگ: سگساره
آن زمان که تن من در دست سگ«: مصرّحه است

.»بود، گذشت) هایی سگ صفتانسان(نمایان 
دفتر اول مثنوي.2-1- 6

بر دم و دندان سگسارانه شان
شانبر دهان و چشم کژدم خانه

)120: 1383، دفتر اول،مولوي(
).یل واژهذ: 1382، انوري(مانند سگان:سگسارانه

هبه استهمانند موارد قبلی در اینجا نیز سگسار مشب.
غزلیات بیتی که موالنا سگسار را در 6در 
به کار برده، سگسار مثنويو یک مورد در شمس
هدرون، فراق، سینه، دل، به واقع شده است و مشب

اند و در دو بیت بیت مشبه بوده6در تن و نفس 
نه استعارة مصرّحه به کار آخر به عنوان مستعارم

.استرفته
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گیرينتیجهبحث و 
برتري که بر دیگر متون به دلیل اصالت وشاهنامه

است؛ حماسی داشته بارها مورد تقلید واقع شده
یکی از وجوه تقلید شاعران گرفتن تصاویر و 

کاررفته در شعر فردوسی و بهمضامین به کار
ربرد واژة بردن آنها در اثر خودشان است؛ کا

پرداز سگسار به وسیلۀ فردوسی و شاعران حماسه
- پس از وي تأییدي بر این امر است که دو حماسه

این ) اسدي طوسی و عثمان مختاري(سراي دیگر 
واژه را با معنا و مضمونی که فردوسی از سگسار 
ساخته بود، از او گرفته به کامل شدن و پدیداري 

حتی اسدي . اندمضامین بیشتر آن کمک کرده
سپاهی که (مصراع کلیدي را دربارة سگسارها

.استاز فردوسی گرفته)سگسار خوانندشان
اسم در متون حماسی سگسار هم به عنوان

است و هم به معنی رفتهخاص یک دیو به کار
.محل زندگی دیوان

بزگوش کارکرد سگسار وطبق شواهدي که از
اضافه (دپرداز وجود داردر ابیات  شعراي حماسه

همپایگی سگسار و بزگوش شدن، معطوف شدن و
در گیالن و سارکسو با توجه به قلعۀ) با مازندران

مرتفع در استان بزگوش و بزقوش دو رشته کوه
آذربایجان شرقی، شاید بتوان سگسار را شهري، 

مازندران و بزگوش را ءاي یا سرزمینی جزجزیره
دانست؛ چراکه اي در کنار و همسایگی آنها منطقه

از دیرباز مازندران نیز چون سگسار محل زندگانی 
هوشنگ از اردویسو اناهیت .استدیوان بوده

بر دیوان و ... مرا یاري کن: چنین تقاضا کرد
چیره شوم و دو بهره از دیوان ... مردمان جادو و

را نابود کنم و زمانی که منوچهر ... مازندران و 
:گویدپرسد سام میدربارة دیوان مازندران می

برفتم در آن شهر دیوان نر
چه دیوان که شیران پرخاشخر

که از تازي اسبان تکاورترند
ز گــردان ایران دالورترند

سپاهی که سگسار خوانندشان
دلیران جنگی نمایندشان

به شهر اندرون نعره برداشتند
وزان پس همه شهر بگذاشتند

)1/195: 1382، فردوسی(
اي غیرحماسی از سگسار در شعرشان شعر
هاي دیگر چون تشبیه و استعاره بهره به صورت

به یا اند؛ یعنی سگسار را  به صورت مشبهبرده
اند و با استفاده کار بردهمستعارعنه در شعرشان به

هایی که شخصیت سگسار را در ادب از ویژگی
است مثل پلیدي، تندخویی، حماسی ساخته

خواري کشتن، حرص و طمع، آدمخونخواري و
دست ) نه به صورت اسم خاص یک دیو(...و 

. اندسازي زدهی و مضمونیبه گسترش معنا
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