
 
 
 

Iranian Depiction of Rhino, an Overview of Persian Poetry 
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Although the rhino has never been a native animal of Iran, Iranians have 
long been familiar with it due to their proximity to India and their 
connections to China and North Africa, which were the main habitats of the 
animal. Signs of this familiarity can be found in various texts, including 
geographical and zoological texts as well as Persian poetry. However, due to 
the small number of rhinos, the distance of its habitats and the few direct 
observations of the animal, we are faced with different narratives about 
rhinos in different sources. This diversity sometimes causes the figure of the 
animal to be drawn as if we are dealing with a creature other than a rhino. 
Variety in denominations has also been associated with and reinforced this 
multiplicity. In this article, we try to examine the depiction of this animal 
through ancient scientific and Persianate literature. One of our main findings 
is that, as evidenced by several texts and images, some Iranians in some eras 
considered rhinos to be huge birds. We have tried to demonstrate the process 
of formation this belief according to the biological characteristics attributed 
to the rhino to show which ideas played a role in the emergence of this 
belief. For this purpose, in addition to Persian sources, we have also used 
texts written in Arabic but in the field of Iranian culture. We have also 
pointed out that some of the literary depictions of rhino in ancient Persian 
poetry, such as its fight with elephant, are not made by the creators’ 
imaginations, but are taken from animal-related sources in ancient cultures, 
and by searching these sources, one can retrieve the background of such 
depictions and show their antiquity. It can also be shown to what extent 
ancient zoological ideas have been the result of a combination of texts with 
different origins and scientific and cultural exchanges among previous 
civilizations. 
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 با نگاهی به شعر فارسی تصویر ایرانیان از کرگدن
 1فاطمه مهري

 ، تهران، ایران.استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
 30/06/1400مقاله:  پذیرش تاریخ ؛04/08/99: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی

 چکیده
ان نبوده است، اما ایرانیان به سبب همسایگی با هند و ارتباط با چین و کرگدن گرچه حیوان بومی ایر

اند. نشان این  باز با آن آشنایی داشته اند، از دیر این جانور بوده اصلی هاي که از زیستگاه ،شمال آفریقا
 و همچنین ادبیات ،ختیجانورشناجغرافیایی و  هاي مختلف، از جمله متن توان در متون آشنایی را می

و موارد آن  هاي زیستگاه مسافت، بعد شمار بودن کرگدن فارسی بازیافت. با وجود این، به سبب اندك
م. یمتفاوتی دربارة کرگدن مواجه با روایات متنوع ودر منابع مختلف  ،حیوان مستقیممعدود مشاهدة 

داري جز حیوان چنان ترسیم شود که گویی با جاناین این تنوع گاه موجب شده است هیئت کلی 
در ها نیز با این چندگانگی همراه شده و آن را تقویت کرده است.  تنوع در نامگذاريکرگدن مواجهیم. 

 اند کوشیم از خالل متون علمی و ادبی کهن، تصویري را که ایرانیان از این حیوان داشته این مقاله می
متون و تصاویر، برخی ایرانیان  يا دستههاي اصلی ما آن است که به گواهی  بررسی کنیم. یکی از یافته

گیري این باور را  ایم روند شکل اند. ما کوشیده پنداشته الجثه می اي عظیم کرگدن را پرندهدر برخی ادوار، 
کدام و نشان دهیم پی بگیریم  اند ینیان براي کرگدن قائل بودهاي که پیش زیستی هاي با توجه به ویژگی

هایی که به زبان  فارسی، از متن منابعبراي این کار، جز  .اند ش داشتهنق باوردر پدید آمدن این  تصورات
که  ایم به این نکته پرداختههمچنین ایم.  بهره برده اند نیز فرهنگ ایرانی نگاشته شده حوزة عربی اما در

و مضادت این  آیی فیل و کرگدن ، همچون باهمدر شعر فارسیاز کرگدن هاي موجود  برخی تصویرسازي
در  جانوران منابعِ مرتبط با، بلکه برگرفته از ها این متن نه برساختۀ تخیل آفرینندگان ،هم دو با

و قدمت  را بازیافتتوان پیشینۀ این گونه تصاویر  می با جستجو در این منابعو  هستند کهنهاي  فرهنگ
ازه حاصل آمیزش چه اند انورشناختی کهنهاي ج توان نشان داد انگاره همچنین می .ها را نشان داد آن

 .اند بودهپیشین  هاي و تعامالت علمی و فرهنگی تمدن هاي گوناگون خاستگاه با یمتون
 

  . شاخ، تککرگدنحریش، شکار، ، جانورشناسی کهنکلیدي: هاي  واژه
 مقدمه
سانان و بومی آسیا و  سم پستانداري در معرض خطر انقراض از راستۀ تک کرگدن

آسیایی خود به   و کرگدن استی داراي دو گونۀ سیاه و سفید آفریقای  آفریقاست. کرگدن
 در تر پیش شحوزة زیست اما ،شود تقسیم میاي و سوماترایی  هندي، جاوه سه گونۀ

تجارت شاخ  گسترش داشته است.تا سرزمین چین نیز  سراسر شرق و جنوب شرق آسیا

                                           
 f_mehri@sbu.ac.ir                                                              . رایانامۀ نویسندة مسئول:            1
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ار کرگدن و موجب کرگدن که از روزگار باستان رواج داشته هنوز هم دلیل اصلی شک
در حال انقراض که بر اساس معیارهاي  جانورِاین است.  هاي آن انقراض برخی گونه

هاي پیشین نیز جانور کمیاب و  جهانی در باالترین ردة محافظت قرار دارد، گویا در سده
اند. با  ت تعداد کرگدن اشاره کردهاغلب متون جانورشناسانه به قلّ ناآشنایی بوده است.

اند.  ایرانیان با کرگدن آشنا بوده )1(کرگدن بومی ایران نبوده است، با آنکهاین و وجود 
در شعر فارسی اشارات  مثالً ؛یافتبازمتون کهن بسیاري توان در  نشان این آشنایی را می

 متعدد و گاه تکراري به کرگدن وجود دارد. 
ي اصلی کرگدن در ها که هر دو از زیستگاه ،ایران با دو تمدن هند و چین ارتباط

بوده است. جنوب ایران از روزگار باستان   ند، یکی از ابواب این آشنایی کهنا هآسیا بود
هاي اصلی سفرهاي دریایی به هند و چین و شمال آفریقا بوده است.  یکی از پایگاه

ها از جمله دربردارندة  هاي سفر سیاحان و دریانوردان از این سرزمین روایات و گزارش
توان  ها می و در برخی از آن ه استبود نیز ها اتی دربارة حیوانات این سرزمیناطالع

در  ،هاي نخست اسالمی در سدهایرانیان که اشاراتی نیز به کرگدن یافت. از سوي دیگر، 
 وت جانورشناسی یونانی با سنّداشتند،  یبه عربی نقش نهضت ترجمه از یونانی و سریانی

ق .هپنجم و اوایل سدة  چهارمسدة اواخر در  .بودندآشنا  آثار منسوب به ارسطو
تصویري در ذهن ایرانیان کرگدن موجب شد  نوي به هندلشکرکشی محمود غز

ویژه در شعر مدحی این دوران که مملو از ستایش بیابد، بهپرتکرارتر  و تر ملموس
گاهی ها ن هاي هندوستان بود و در وصف این دالوري هاي سلطان غازي در جنگ دالوري

هم از تفریحات درباري  تیداشت که به شکل سنّ» شکار«هاي پادشاه در  هم به پیروزي
گذاشت، خاصه وقتی صید از  رزمی و دالوري پادشاه را به نمایش می  و هم مهارت بود

در  ت و به طور معمول شکار آنرف به شمار می» عسبا«از جملۀ زمرة حیواناتی بود که 
توانمندي و جنگاوري  هیبت شکار ارتباط مستقیمی با. تمیان مردمان رواجی نداش

یافت.  شرح شکارها همراه دیگر مناقب ممدوح به شعر راه می ،از این رو .شکارچی داشت
ها  ماسی نیز بازیافت، متونی که در آنون حتوان به شکلی دیگر در مت را می نکتهاین 

ه اعمال پهلوانان ي بر آن از جملحیوانی پرزور و مهیب و پیروز نبرد با کرگدن به عنوان
 نامدار بوده است.

توان آمیختگی  هاي جانورشناختی فارسی و عربی می در متنچنین است که 
یافت. در روزگار ما، تحقیقات هایی از منابع گوناگون هندي، چینی و یونانی را باز دانسته
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ها را روشن  آمیختگیبسیاري از این در بیستم میالدي،ویژه در سدة به ،غربی پژوهشگران
اي پژوهشی تصویر  پیشینه انچه بخواهیم براي تحقیق در باب کرگدنچنساخته است. 

 )Laufer, 1914(اثر برتولد الوفر  ترین تحقیقات ترین و جامع از مهمیکی گمان  کنیم، بی
سبب همین به تمرکز دارد، اما  منابع چینینقوش کرگدن در  بیشتر براست که گرچه 

ها و منابع نیز به  دربارة کرگدن در دیگر فرهنگ ارزشمندي اطالعات ،ها یدرآمیختگ
 کتابهمچنین باید از  .برده شده است رهبهو در نگارش این مقاله از آن  دهد دست می

نگاري کرگدن در هنر اسالمی  دربارة شمایل )Ettinghausen, 1950(اتینگهاوزن  ریچارد
شناختی همراه بوده و برخی از شواهد مورد  نسخه نام برد که با تحقیقات گستردة
 نقشاز سوي دیگر، ست. ا کتابگردآمده در این  عاتاستفادة ما در این مقاله از اطال

گیري تصویر  در شکل شدة داراي یک شاخ ا حیوان شناختهبه عنوان تنهکرگدن 
 یر کتابتر از آن در تفاس هاي غربی و مهم هاي میانه در افسانه که در سده ،»شاخ تک«

معاصر بوده  هاي پژوهشدر یافت، از علل مهم پرداختن به کرگدن  مقدس اهمیتی بسزا 
بیشتر از این حیث به کرگدن پرداخته است.  )Shepard, 1982(رد کتاب اودل شپ است؛

در حوزة  شاخ در فرهنگ غربی تک کرگدن/، یعنی اختن به این موضوعدهر چند پر
 اما گاه براي روشن شدن پیشینۀ موضوعات ناگزیر اشارات ،قرار ندارد مقالهاین  تمرکز
با تمرکز بر برخی متون پژوهشگران دیگري  خواهیم داشت. موضوعی به این کوتاه

این مقاله  تا حدي به موضوعهاي عربی و فارسی  اي به زبان نامه جانورشناختی یا عجایب
پیرنگی یکّه بوده است. به  ، اما حوزة کارشان محدود به متنی مشخص یااند شده  نزدیک

اشاره کرد که بر تصویر  )Contadini, 2003(اي از کونتادینی  مقاله توان به عنوان مثال می
  اي از فون ع تمرکز دارد یا مقالهبختیشو  ابن الحیوان  نعتاي از کتاب  شاخ در نسخه تک

اي، دربارة  نامه متون عجایب برخیدر بازخوانی را نام برد که  )von Hees, 2005(هیس 
 در ،در زبان فارسی .استتدقیقات مفیدي حاوي موتیفی تکرارشونده در باب کرگدن 

در  –و البته نه جانورشناختی –توان اشاراتی جزئی  می شناختی متنتحقیقات  برخی
اي با عنوان  محمدجعفر یاحقی در مقالهپژوهی،  در حوزة شاهنامهباب کرگدن یافت؛ مثالً 

ترکیب دو این و ضبط دربارة تصحیح را مالحظات خود  )1397(» رگسار؟گرگسار یا ک«
جز  به دست داده و به همین مناسبت دربارة کرگدن نیز سخن گفته است. شاهنامهدر 

توان پژوهش مستقلی دربارة کرگدن و تصویر عمومی  نوشتارهایی از این دست، نمی
هاي طبیعی و متون  انشنامهدبازجست.  در زبان فارسی موجود از آن نزد پیشینیان
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اند و در شروح متون ادبی نیز تنها به ذکر  جانورشناختی کمتر از این حیث بررسی شده
بس شده است. ر سازدنکاتی که فهم معناي متن را میس  

که  ،ن ادبیهدف ما در این مقاله آن است که با بررسی منابع جانورشناختی و متو
نشان ، اند وام گرفتههاي روزگار خود  دانش متون علمی و از نداریمغالباً بیش از آنکه بپ

اند و اصوالً این حیوان را چگونه  کرگدن داشته دهیم ایرانیان چه تصویري از
براي . است آنماندة  و برخی ابعاد مغفول تصویراین ما بر اصلی تمرکز اند.  شناخته می

هاي مرتبط با شناخت  و متنویژه شعر به بر متون فارسی،چنانکه گفتیم،  ،این منظور
هاي فارسی و عربی در  جدا ساختن متندستۀ دوم،  نابعدر م .ایم تکیه کرده ،جانوران

دغدغۀ ما نبوده است؛ خود بیشتر از آن رو که نویسندگان اصوالً حوزة جانورشناسی 
 فرهنگی ایرانبرخاسته از جغرافیاي  این حوزه هاي عربیِ ترین متن از مهم بسیاري

 اند. بوده
 کرگدن: نام و توصیف ظاهر. 1

باید به وجود ، ختیکرگدن در متون جانورشنا مطالب مربوط به به پرداختنپیش از 
هاي  : کرگدن را به نامکردنوعی ابهام و چندگانگی در مطالب راجع به این حیوان اشاره 

اند و به  دهاند، با توصیفات ظاهري گوناگون و گاه بسیار متفاوتی وصف کر مختلفی نامیده
باعث شده است نتوان دربارة این نکات مجموع اند.  هاي مختلفی به تصویر کشیده شکل
بحث از  ،وجوه مرتبط با کرگدن در متون کهن به قطع و یقین سخن گفت. بنابراینهمۀ 

، باید به هر چیزپیش از  .نام و توصیف ظاهري کرگدن را باید با مالحظاتی آغاز کرد
توجه ن جانورشناختی شده در متو دیده کمترشناخته یا  ات کمترروش توصیف حیوان

نظر خود از تشبیه  توصیف ظاهر حیوان مورد. در این روش، نویسندگان براي داشت
. این همان روشی است که دنبر شده بهره می هاي حیوانات شناخته اندامهاي او به  اندام

د و به طور نمونه، به شیوة نامیدن دان اي رایج در میان ایرانیان می جاحظ آن را شیوه
براي نامیدن » شترگاوپلنگ«برخی حیوانات در زبان فارسی همچون استفاده از لفظ 

که از  )152-151، 143 :1386/1 (جاحظ،کند  اشاره می نعامه براي نامیدن »شترمرغ«زرافه یا 
تون در ماین شیوه  که دانیم می ،. با وجود ایننتایج کاربست چنین روشی است

ري آن کارگی هاي دیگر نیز روشی بسیار رایج بوده و به برخاسته از فرهنگ جانورشناختیِ
-96 :1914( دهد نشان می یا آنگونه که الوفر ادامۀ مقاله)( رومی-توان در متون یونانی را می

 چنان است کهدر مورد کرگدن  هاي کهن چینی نیز بازیافت. ، در دانشنامه)97
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شدة  شناخته چهارپایانهاي آن به  از تشبیه اندامحیوان صیف ظاهر نویسندگان براي تو
به این  اند. استفاده کرده خوك و گوزن اسب، گراز/ شتر، همچون فیل، گاو، مختلفی
از بر حسب آنکه هر نویسنده کرگدن را شبیه به چه حیواناتی توصیف کرده، ترتیب، 

ویژه در ها به ؛ این تفاوتاست آمدهمختلفی به دست  کلی تصاویرِ ،حاصل این تشبیه
باید  اما در کنار مالحظۀ این روش. آیند به چشم میبیشتر ر مصو جانورشناختیِ متون

واقعیت دیگري را نیز در نظر داشت و آن این است که بسیاري از نویسندگان مطالب 
ها و  متون پیشین یا شنیده ، بلکه با اتکا برخود را نه بر اساس مشاهدات شخصی

نتیجۀ چنین  اند. نوشته اند ۀ برخورد با حیوان را داشتهوصیفات شفاهی کسانی که تجربت
هایی آن است که گاه چنین تصور شده که این تصاویر متفاوت هر یک به حیوان  تفاوت

کرگدن باید مالحظۀ دیگري را نیز در نظر داشت و آن در مورد متمایزي اشاره دارند. 
قابل هاي مختلف این حیوان تمایزهاي ظاهري  ونهمیان گدر واقع است که این 

 . نیز وجود دارداي  مالحظه
هاي  طور که در متن یا آن از کرگدن هاي جانورشناسانۀ مورد بررسی ما، در متن

عربی کتاب کهن در ترجمۀ  .است یاد شدهبا چند نام  ،کرگشود،  فارسی دیده میکهن 
حمار « مس تک» واحدالقرنِ« حیوانِ این (مقاالت دوم و سیزدهم) ارسطو الحیوان
بر  دمیري. )123 :1386/7 ،جاحظ ؛63: 1978 ؛29: 2008(ارسطوطالیس، خوانده شده است » هندي

مروزي به  و طاهررا نیز افزوده  )332: 1424/1( ریشح و )370: 1424/2( ندرکَکَ ،حمار هندي
اقع ترجمۀ دقیقی از نام التین که در و )407 :1399/1(اشاره کرده » األنف  القرنی«ترکیب 
؛ صاحب بن عباد، 1001: 1407/3جوهري، ( هرمیس توان به می ها، عالوه بر این است. کرگدن

اشاره کرد  نیز )318 :1414/8 ،صاحب بن عباد( مرمیسو  )278: 1417/2سیده،  ؛ ابن127 :1414/4
 .)Viré, 1997: 647: هاي دیگر (براي برخی نام

حبشه که باري در  م 6سدة ، راهب جهانگرد )358 :1897( 1در گزارش کوسماس
 حبشهمردمان ضیحی دربارة نام جانور وجود دارد: ، تورگدنی را از فاصلۀ دور دیده بودهک

به معناي خیش است، هم از آن  3اریسی ،زبان حبشی نامند. در می 2حریسیکرگدن را 
شدة  رو که از پوست خشک حیوان اشاره دارد و هم از آندماغی  شاخ رو که به شکلِ

. به اند کرده ، در ساخت خیش کشاورزي استفاده میبودهحیوان که همچون آهن سخت 

                                           
1. Cosmas  
2. harisi 
3. arisi 
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و » هرمیس«، )568: 1382طوسی،  ، نک.دوم ضبط براي( »جریشحریش/«گمان ما مداخل 
با این لفظ  به احتمال بسیار ي عربیها در متون جانورشناختی یا لغتنامه» مرمیس«

 )2(.باشند آناز  اي گشتههاي  صورت و ممکن است ارتباط دارند
 5یاس (سدة سکت هندتاریخ از کرگدن را در  دقیق یکی از نخستین توصیفات

نامیده، اما به جاي » خر«شاخ مورد نظر خود را  توان یافت؛ او نیز حیوان تک میم) ق.
وصیف او ت. کرده استاستفاده » وحشی«، از صفت به کار برده که ارسطو »هندي«صفت 

، سري بدنی سفیدرنگ با تر، جثۀ اسب یا حتی بزرگ از این قرار است: حیوانی هم
نیم ذراع در میانۀ پیشانی و ول یکبه ط تیز نوك شاخیگودرفتۀ کبود و  زرشکی، چشمان

)Ctesias, 2008: 115(.  پلینی)48/1-1847: VIII/40(  خود کرگدن را  یتاریخ طبیعدر
دم به شبیه به پاهاي فیل، دمی شبیه پاهایی ه به سر گوزن، سري شبی، با اسبجثۀ  هم

طوسی  به طول دو ذراع وصف کرده است. رنگ در میانۀ پیشانی گراز با شاخی سیاه
: سم و شاخ و ز سوي دیگر همچون سباع دانستهکرگدن را از سویی همچون بهایم و ا

؛ 570: 1382ی، طوس(دمی همچون گاو، گردنی همچون اسب و دست و پایی چون شیر 

کرگدن را در جثه همانند فیل، اما در  )402: 1849(قزوینی  .)55: 1362الخیر،  شهمردان بن ابی
در دوران متأخر، . )305 :1381/3آملی،   براي توصیفی مشابه، نک.( خلقت شبیه گاو دانسته است

ست و تر از گاومیش ا بزرگکه  از کرگدن حبشی سخن گفته )315: 1377( حزین الهیجی
 .ک داردنَهایی شبیه فَپا

کرگدن و حریش (آنگونه به نکته آنجاست که در برخی متون جانورشناختی کهن، 
 الوفر .پرداخته شده استدو مدخل جدا  طیکه در اغلب متون عربی ضبط شده)، 

با  شبیه آهوي کوهیشاخی  که از تک ر چینیمتون مصو با اشاره به ،)108-109 :1914(
توصیف و تصویر دهد چگونه  نشان می، گویند شاخی بر باالي سر سخن میدمی کوتاه و 
ر واقع تصویر دیگري از کرگدن د -متون فارسی و عربی همان حریشِ –این حیوان 

 یمحققانهر چند  که به مرور زمان به عنوان حیوانی مستقل شناخته شده است. است
ر اساساً دو خاستگاه متفاوت داشته اند که این دو تصوی این احتمال را در نظر گرفتهنیز 

توصیفات و هاي بسیاري،  نکتۀ مهم آن است که در متن .)Shepard, 1982: 47-48(باشند 
از  1یولوگوسوسف کتاب در ؛با وصف کرگدن درآمیخته است حریش هاي ویژگی

                                           
1. Physiologus 
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جثه است، اما چندان  شاخی شبیه به بزغاله سخن به میان آمده که گرچه کوچک تک
این است که زنی  انداختن آنتنها راه به دام و  که صیادان از صید آن عاجزندقوي است 

چنین  (کرگدن) »دماغ شاخ« 1کیرانیدهادر . )51 :2009( باکره او را به پستان بگیرد
 انزن با بر پیشانی دارد و شکار آنشاخی بزرگ  توصیف شده: حیوانی شبیه گوزن که

 The Magick( د، امکانپذیر استنمعطر کرده باشهاي خوش  بوي زیبارویی که خود را به

of Kirani…, 1685: Book II: 86(.)3( ت موجود از این چهارپا مشترك آنچه در توصیفا
توان آن را صید  نمیسریع است که یا  ة شکار آن است: حیوان چندان قويشیو است
و نزدیک شود و اي زیبا و عطرآگین بد دوشیزهیا  آن است که زنی ش؛ تنها راه شکارکرد

به  ،ها مدهوش و در برخی روایت شده رام حیوانِبه این ترتیب، او را به پستان گیرد. 
 افتد.  دست صیادان به دام می

را در منابع دوشیزه در این روایت، سرچشمۀ آن و  با توجه به نقش زن محققان
داستان راهبی ، راماینه ومهابهارته : در )Laufer, 1914: 112( اند هند باستان جسته

گیرد و پسري از او  اي از او بار می گزین نقل شده که به خواست ایزدان، غزال ماده خلوت
 به تبعیت از پدر 2،سرینگه شاخی بر پیشانی دارد. این پسر، ریشیه شود که تک زاده می

یابد.  شود و وجودش برکت می نشینی و خدمت خدایان مشغول می در جنگل به گوشه
در  کسالی و قحط دچار شدهین مجاور که ملکش به سبب سرکشی به خشپادشاه سرزم

شاخ  به خشکسالی پایان دهد، اما از آنجا که راهب تک راهی است تا از برکت وجود او پی
کند، حیله آن است که او را با عشقِ زنی بفریبند. دختري زیبا را  جنگل را ترك نمی

که  سرینگه فرستند. ریشیه ا به نزد او میهاي گوار هاي لذیذ و نوشاك همراه با خوراك
شود و از  میروان قصر پادشاه  سوي در پی محبوب به قلبش از عشق و لذت آکنده شده

 :The Mahabharata, 1883-1896: Book VII, CX-CXIII(بارد  باران می برکت حضور او

236-244; The Ramayana, 1952: Book I, 9-10: 24-27( در . جالب آن است که
دوشیزه «یابد:  نیز روایت شیوة شکار این حیوان چنین خاتمه می (همان جا) یولوگوسوسف

که حیوان را به دامان گرفته، گرم ساخته و تغذیه کرده است، او را به قصر شاهان 
 در تفاسیر کتاب مقدس، این حیوانِ بندي روایت هندي است. گر پایان که تداعی »برد می

و آرام گرفتن آن در دامان دختري  پدر و پسر از یگانگی تجسمیرا » واحدالقرن«

                                           
1. Kyranides 
2. Rishyasringa 
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 ,Physiologus: 2009, 51; Shepard(اند  دوشیزه را واجد اشارتی به مریم عذرا دانسته

1982: 49-61(.  
هر  )27: 1386/6(در متون فارسی و عربی هم با این دوگانگی مواجه هستیم؛ جاحظ 

به نقص اطالع خود، در باب آن سکوت اختیار  را ضبط کرده، اما با توجه حریشچند نام 
از  )131: 1424/1( االمتاع و المؤانسهابوحیان توحیدي در  ،ق.ه 4در سدة کرده است. 

 شکارش به سبببا شاخی بلند بر پیشانی که  (جدي) حیوانی شبیه به بزغاله - حریش
شهمردان  ت.اس سخن گفته گفته پیش شیوة صیدو  –است ر متعذّعت حیوان و سرت قو

را جانوري خرد و تیزدو دانسته که او را به کمک » جریش« )125-124: 1362(الخیر  بن ابی
: 1382(طوسی  المخلوقات  عجایبدر  .کنند شکار می» خانه دختر کنیزك جوان پاکیزة«

، اما طوسی در مدخل کرگدن، ا همین توصیفات سخن به میان آمدهب» جریش« از ،)568
 است:  را تکرار کرده یمشابه شیوة صید

پس کنیزك دوشیزه بر آن ناحیت برند کی  .، بحکم آنک بانگ وي قاتل بوداما صید کردن وي مشکل بود
و در آن صحرا  وي باشد و آنجا بنشانند. چون کرگدن وي را بیند و بوي دوشیزه شنود، غش یابد و بیفتد.

  .)571(همان،  را بکشد شد وياگر یکی بود و اگر بیش آنجا بیفتد. صیاد کمین کرده با

اي است  که قرینهاهمیت بسیاري برخوردار است، چرا این نکته در متن طوسی از
دهد به احتمال بسیار حریش و کرگدن هر دو صورتی از یک حیوان  که نشان می

همچون  و گرفتهرا معادل کرگدن  حریشتر گفتیم،  چنانکه پیش ،دمیري هستند.
 ،زید میسجستان و بلغار  حیوان در ناحیۀزوده است که این اف )392: 1849(قزوینی 
از وجود حیوانی ق .ه 4در اوایل سدة  )98-97: 2003(فضالن   ابناز آن رو که  احتماالً

شناختی  هاي باستان برخی یافته .چون کرگدن در ناحیۀ بلغار سخن به میان آورده است
هاي کرگدن بوده است  ستگاهد این ناحیه در روزگار باستان از زینده نشان می

)Kosintsev et al., 2019(. 
سازیم، چه  برطرفبهام و چندگانگی را اما در اینجا در پی آن نیستیم که این 

تر اشاره کردیم، آمیختگی توصیفات و تصاویر کهن که در مواردي  طور که پیش همان
براي طرح ا شان بسیار دشوار است، راه ریگیر هاي شکل ان دادن نخستین صورتنش

از سوي دیگر، براي آنکه نشان دهیم تصویر . گذارد باز می گوناگونیهاي  نظرات و فرض
جغرافیایی تا چه اندازه متنوع است، و   کرگدن در متون طبیعی، جانورشناختی و تاریخی

ایم. در ادامۀ مقاله  دهآمیخته و گاه مبهم نیز بو هاي درهم ناگزیر از پرداختن به این صورت
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که » حریش«و توصیفات و تصاویر مربوط به آن است و نه » کرگدن«بر  رکز ماتم
در هاي آشکاري دارد.  شاخ با کرگدن تفاوت اي تک اش در قالب بزغاله یافته صورت شکل

پردازیم، بلکه تنها  نمی شوند معرفی می 1شاخ واقع ما به حیواناتی با اسامی دیگر که تک
 شویم.  متمرکز می 2بر کرگدن

 العدد حیوانی قلیل :کرگدن. 2
اند. طوسی  دانسته العدد می تر نیز اشاره کردیم، کرگدن را حیوانی قلیل چنانکه پیش

 چنداحتماالً . »سد و الکرکدنقیل اقل خلق اهللا األ«در این باره آورده است:  )570: 1382(
مادة این  اند ودهمعتقد ب کهاند؛ یکی آن کرگدن در خدمت این گزاره بودهباور دیگر دربارة 

 جاحظ،( زاید و در هر بار آبستنی تنها یک بچه می جا) همان(زاست  اندكبسیار  حیوان

طول دوران آبستنی کرگدن  .)67: 1388؛ مراغی، 54: 1362الخیر،  ؛ شهمردان بن ابی123 :1386/7
اند  کرده اند و در این باب به سه، چهار و هفت سال اشاره دانسته ماده را بسیار طوالنی می

. برخی )370 :1424/2 ؛ دمیري،402: 1849؛ قزوینی، 200: 1391؛ حاسب طبري، 71: 1386/7(جاحظ، 
آورد، از  سر از زهدان مادر بیرون می کرگدن در طول دوران بارداري بچه اند اعتقاد داشته
اگرچه این قول را نقل  ،گردد. جاحظ میکند و دوباره به جاي خود باز می گیاهان چرا

به این نکته سخن  طبیبانکرده و از اعتقاد بسیاري از اهل هند و برخی دانشمندان و 
است دانسته تر  نزدیک» خرافه«و چنین باوري را به  نپذیرفتهگفته، اما خود آن را 

 مروج الذهببا وجود این، مسعودي در  .)371 :1424/2 دمیري، ؛ 128، 125، 123: 1386/7(جاحظ، 
که در این باب از  دادهخرده گرفته و توضیح  الحیواننقل این قول در ) بر 183: 2005/1(

پرسیده و پاسخ آن بوده  اند نانی که به هند آمدوشد داشتهاهل سیراف و عمان و بازرگا
  ها فرقی ندارد. است که حمل و زادن کرگدن همچون گاو و جاموس است و با آن

به مرگ فرزند  کهبوده شده  متولد  تازهرفتار کرگدن ماده با فرزند باور دیگر در باب 
اند، معتقد  دانسته میزبر و برّنده  را بسیارزبان کرگدن از آنجا که ؛ انجامیده است می

پس از  بچه چنانچه ؛دارد را بلیسد، گوشت او را برمیخود  نوزادکرگدن اگر که  اند بوده
برخی با اشاره به . )370 :1424/2 دمیري،(ماند  یافت، زنده می فرصت گریز از مادر را می تولد

 .)306: 1381/3آملی، ؛ 71 :1386/7 (جاحظ، خورد خود را می بچۀاند که کرگدن  ین نکته، گفتها
اند  خواسته است که پادشاهان چین چون می در ادامۀ این نقل آورده جا) (هماندمیري 

                                           
1. monoceros 
2. rhinoceros 
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از استخوانش  اند تا گوشت انداخته کسی را به شکنجه بکشند، او را نزد کرگدن می
  بردارد.

از آنجا که بچه از گیاهان  :شود دیده میدیگري نیز  جزئیات مشابه،در روایتی 
شود که هر دو  ، زادن چنان بر کرگدن ماده سخت مینیرومند گشتهتغذیه کرده و 

ز گزند گریزد تا ا ید، از مادر می. اگر بچه زودتر به هوش آروند هنگام تولد از هوش می
ه در ستلیسد و ناخوا اگر مادر زودتر به هوش بیاید، بچه را میو  دامان بمان زبان او در

نوحۀ بسیار  کوشد. در هر دو حالت، چه از گریز و چه از مرگ فرزند خود، مرگ او می
 .)210-209: 1387دنیسري، ؛ 201-200: 1391حاسب طبري، ( کند تا بار دیگر که آبستن شود می
 به مثابۀ پرندهعدم کرگدن: کرگدن تصور  .3

که  بودهاي به این نتیجه انجامیده  ظاهراً نزد عده عدد بودن کرگدن ها بر کم تأکید متن
با اشاره به اینکه بسیاري وجود ، )120: 1386/7(. جاحظ بینگارند» نابوده« موجودي را آن

و عنقا (به فارسی  کرگدن اساساً اند، آورده است که برخی کرگدن را انکار کرده
ظ در نپذیرفتن چنین قولی آن است که حجت جاح اند. دانسته میرا یکی ») ركسیم«

(همان، تردید کرد  آندر وجود  توان نمیو بنابراین  نام رفته از کرگدن داود نبی زبوردر 

در توان میرا مانند همین معنی جالب است که  .)709: 1419/2؛ راغب اصفهانی، 7/123
حیوانات کتاب مقدس اي دربارة  که رساله م17سدة سوي فراندانشمند  1،شارتحقیقات ب

، در هظ، قزوینی و دمیري به خوبی آشنا بودجاح آثار با کهنوشته بود نیز بازیافت. بشار 
، با م منتشر شد1663که نخستین بار در ، 2حیوانات مقدس کتاب خود با عنوان

 ، از وجودبودکرده  احصا شاخی که در متون جانورشناسی عربی برشمردن حیوانات تک
در برخی  .)Bocharti, 1796/II: 313-326( ه استسخن گفت کتاب مقدسکرگدن در 

بچۀ «از  29از مزمور  اي آیهترجمۀ نیز در  عهد عتیقموجود از فارسی هاي  ترجمه
هاي  در برخی برگردانگرچه ، )77: 1845/1، کتاب المقدس ، نک.براي نمونه(ه رفتنام » کرگدن

  )4(.)849: 1914، کتاب مقدس(مواجهیم » بچۀ گاو وحشی«عادل مبا دیگر 
بودن کرگدن براي بسیاري از ایرانیان و در نتیجه » نادیده«به گمان ما مسئلۀ 

 ،که کرگدن را همچون سیمرغ استري تصو گیري پنداشتن او، سرآغاز شکل» نابوده«

                                           
1. Bochart 
2. Hierozoïcon 
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را به این تصویر دارد، آنجا  اشارات ترین مهمیکی از  )570: 1382(طوسی انگاشت.  پرنده می
پرید، حدث  گویند کرگدن می«آورده است:  دربارة سوزاننده بودن فضوالت کرگدن که

ست کی چهار ا وي بر شخصی برآمد، از آنجا استخوانهاء وي برگرفتند و شگفتی این
  ».کند قوایم دارد و دو جناح دارد و این نادر است و عقل قبول نمی

ملک حیوانات نزد  تظلمروایت توان از  می مؤید این فرض استکه  را قرینۀ دیگري
. در این کشیدربق) ه. 4(سدة لصفا ا  رسائل اخوانمندرج در از ستمگري آدمیان جنّیان 
از (لک جوارح م عنقابندي جانوران نیز هست،  نوعی طبقهکه در واقع متضمن  ،روایت

قام وزارت و م بوم و طوطی) استباز و شاهین و رخمه و قبیل کرکس و عقاب و صقر و 
 عنقا ،)262، 258: 1412/2( از همین روایتدر جایی او از آنِ کرگدن است. همچنین 

 تر قويو این مؤاخات ظنّ همجنسی دو حیوان را  کند خطاب می» أخی«را  کرگدن
 گویی کهدریافت چنین  توان ، میجایگاه کرگدن در این روایت از . در مجموعدساز می

دشمنی همچنین شاید اند.  دانسته گان این رساله کرگدن را از دستۀ پرندگان مینویسند
در کنار این نکته که پرداختکه در ادامه بدان خواهیم  ،ت کرگدن و فیلو مضاد ،
 -و به نوشتۀ برخی منابع، تنها فیل –جثه از جمله فیل  اغلب حیوانات بزرگ نیز سیمرغ

؛ 130: 1388؛ مراغی، 420: 1849؛ قزوینی، 128: 1362الخیر،  ن ابیشهمردان ب(ساخته  را طعمۀ خود می

ه مشابهتی اي وج، دلیل دیگري بوده است که سیمرغ و کرگدن را دار)324: 1381/3آملی، 
قزوینی  المخلوقات عجایباي از بدانند. جالب است که در نقشی از صفحۀ نخست نسخه

گر  کرگدنی بالدار نظاره )Ettinghausen, 1950/I: pl. 17, viii(ق ه. 9متعلق به سدة 
 .برد حمله میسیمرغی است که به فیلی 

ایم، تصویر کرگدن به مثابۀ پرنده در  نشانی دیگر که آن را در شعر فارسی بازجسته
 است:  ،قه. 6، شاعر سدة )199: 1339(این شعر از عمعق بخاري 

شود، ممدوح واجد صفات پنج پرنده تصویر شده است: باز، غراب،  چنانکه مالحظه می
 منسوب به کرگدن، قوت و زورمندي است.  وصفهما، فاخته و کرگدن. در این میان 

هاي باال  شناسی را نیز به نفع یافته در متون کانی همچنین شاید بتوان این نکته
خوریم که در  برمی» خُتو«شناسی به جوهري حیوانی به نام  در متون کانیدانست: 

؛ جوهري 479: 1383(بیرونی، متفاوتی نقل شده  عقایدهاي مختلف در باب منشأ آن  متن

 سیمرغ وقـت بـود ولـیکن ز پـنج مـرغ     
 

ــ    ــودش جبـ ــب داده بـ ــننترکیـ  ار ذوالمـ
 

  و تگ ز غراب و فر از همـاي  باز همت ز
 

 طــوق شــغب ز فاختــه قــوت ز کرگــدن     
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اند،  اصی که براي آن برشمردهویژه خواما با توجه به توصیفات و به، )364: 1383نیشابوري، 
این نام را بر شاخ کرگدن  کم دست یا )61: 1399/1طاهر المروزي، (است همان شاخ کرگدن 

جثه  اي بزرگ در برخی اقوال پرنده یا شاخ پرندهرا  ختواین اند.  کرده نیز اطالق می
ب؛ -آ196(مثالً: کامی، گکند  اند که در نزدیکی چین و دور از آبادي زندگی می دانسته

پیشینیان این گزاره که چنین اقوالی در کنار به گمان ما  .)716: 1376/2محمدحسین تبریزي، 
 .هستندواجد اهمیت  اند کرده اي تصور می گاه کرگدن را پرنده

با گردآوري  ،اتینگهاوزن توان برخی شواهد تصویري را نیز بررسی کرد. در اینجا می
هاي مصور و آثار و اشیاي تاریخی، نشان داده است که در برخی  خهنقوش کرگدن در نس

ها و در برخی آثار، کرگدن به صورت چهارپایی بالدار تصویر شده است. از میان این  دوره
نقل  اند در همنشینی با شعر فارسی به تصویر کشیده شدهه را که تصاویر، دو نمون

 فردوسی،( در سرزمین حبش و کرگدن اسکندر اي است از نبرد یکی نگاره .کنیم می

که  دموت شاهنامۀایلخانی، موسوم به  شاهنامۀ نسخۀ نفیس و نامدار در )81: 1393/6
 در تبریز قه. 8سدة  درشود و  اکنون در موزة هنرهاي زیباي بوستون نگهداري می

نسخۀ  دیگر متعلق بهتصویر . )Blair and Bloom, 1995: 28-30( نگاشته شده است
ق) است ه. 741بدر جاجرمی (تألیف:  مونس االحرار فی دقایق االشعارري از کتاب مصو

که به احتمال بسیار در دورة ایلخانی در شیراز نگارگري شده و اکنون دو نگارة آن در 
در  .)1385حسینی، ، نک. اطالع بیشتر در باب این نسخه (برايشود  کلیولند نگهداري میهنر موزة 

 نجا که این بیت نقل شده:جایی از نسخه، آ
 صید باز و صید یوز او شده

 

 کرکس و عنقا و پیل و کرگدن 
 

طور که  همانو به دست داده شده تصویر هر چهار حیوان مورد اشاره در مصراع دوم نیز 
شود، چهارمین حیوان که قاعدتاً باید کرگدن باشد، با شاخ بلندي بر پیشانی،  دیده می

 ال به تصویر کشیده شده است. چهار دست و پا و دو ب
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 ، نبرد اسکندر و کرگدن، موزة هنرهاي زیباي بوستونشاهنامه: برگی از 1تصویر 

 
 ، موزة هنر کلیولندمونس االحرار فی دقایق االشعار: برگی از نسخۀ 2تصویر 

موارد  نگاري کرگدن در هنر اسالمی چنانکه گفتیم، اتینگهاوزن در بررسی شمایل
 است را نیز از تصویر کرگدن به مثابۀ چهارپایی بالدار به دست دادهدیگري 
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)Ettinghausen, 1950/I: pl. 2, 4, 5, 7, 24, 25, 35(.  با در نظر داشتناز دید او، این نکته 
به بالدار حتی انسان را گاه حیواناتی چون خرگوش، اسب، شیر و  دیگري که نقوش

 یکیفیت ین جاندارانبه ا ،آن به کمککه بوده است اي  شیوهدر واقع  اند، تصویر کشیده
اي که در این  ما برآنیم که قرائن متنی اما .)Ibid, I/24-25(  اند بخشیده مینگیز ا شگفت

گیري تصویر  ممکن براي شکل تواند یکی از توضیحات می یما دست داده بخش به
 ابۀ پرنده باشد.کرگدن به مث

 فیل  کرگدن: دشمن. 4
رومی (م.  1ها به دشمنی و جنگ کرگدن و فیل را در اثر الیان ستین اشارهیکی از نخ

شاخ خود را که همچون آهن توان جست: کرگدن م) در باب حیوانات می 235حدود 
 ,Aelian(درد  برد و شکم او را می کند و با آن به فیل حمله می تیز می سخت است

هاي موجود از جنگ میان کرگدن و  یت. این تصویر بعدها در اغلب روا)958/3:1 379-377
اند.  دانسته» سباع«هاي جانورشناختی کرگدن را از جملۀ  در متن فیل تکرار شده است.

اشراف «تنومندي و هیبت این حیوان موجب شده است که همراه فیل و جاموس یکی از 
ست که مردم آورده ا )128: 1386/7( جاحظ .)119: 1386/7جاحظ،  نک. مثالً( نام گیرد »سباع
در این میان به دشمنی او با حیوان تنومند  زنند. ت و زورمندي به کرگدن مثل میدر قو

است فیل دشمن کرگدن : اند اشاره کرده ا کرگدن زیستگاه مشترکی داشتهدیگري که ب
به  برتري کرگدن در این نبردرد با کرگدن است. ب ي درگیرد،نبرد چنانچه میان آن دوو 

ابوریحان . اند دانسته تیز می است که بر پیشانی دارد و آن را بسیار نوكواسطۀ شاخی 
سرزمین هند که آن را کرگدن دانسته، آورده است که این » گندة«ف در توصی ،بیرونی

درآویختن یک گندة  شاهدخود حیوان شاخی برگشته رو به باال دارد و افزوده است که 
هایی هم هستند  . اما روایت)163 :1377 (بیرونی،جوان با فیل و زخمی شدن فیل بوده است 

کرگدن فیل را بر سر شاخ خود بلند : شدهاي به تصویر کشیده  ها چنین صحنه که در آن
به همین و  کند عمل می انحنایی دارد، همچون قلّاب شاخ کرگدناز آنجا که . کند می

چنین وضعیتی سرانجام پس از حمله به فیل توان جدا شدن از او را ندارد. دلیل کرگدن 
فیل نخست به کوري و بدن شده از  روانعفونت و چربی  :دانجام کرگدن می نابوديبه 

این در میان متون ادبی، . )200: 1391حاسب طبري، ( ودش منجر می حیوانسپس به مرگ 

                                           
1. Aelian 
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 ، پسر برزو،، جایی که شهریارنقل شده )356: 1397(ه شهریارنامروایت به صورتی دقیق در 
 رود:  اي به جنگ کرگان می یشهدر ب

 سترگ گچنین است آیین کر
 

 پژوه بزرگ شنیدم ز دانش 
 

 رو در شکار آورد گکه چون کر
 

 به فیالن نر کارزار آورد 
 

 زند شاخ بر ناف فیل دمان
 

 گرانبرآردش از جا چو کوه  
 

 بر باد فیل شاخشاز  زودرود 
 

 یل دمان همچو نیلفروان خون ز  
 

 آتش مهر گرم وا زچو گردد ه
 

 گرمی بر آن فیل چرم بهبسوزد  
 

 د از گرمی آفتابزادبگچو 
 

 رود روغن از فیل چون رود آب 
 

 شود چشمش از روغن فیل کور
 

 ورش کرد بدین سان ددي چون توان 
 

این دقت به احتمال بسیار از آن روست که شاعر مطلب را از اثري علمی نقل کرده 
توان مؤید همین انگاره  پژوه بزرگ) را می اع دوم (شنیدم ز دانشاست. اشارة او در مصر

آن شده رایج بوده و گاه نیز  براي ارجاع به آثار سماع» شنیدن«، زیرا استعمال پنداشت
 .)59-57، 37: 1384(نحوي، اند  برده به کار می »خواندن«را در معناي 

اي موجود از نبرد کرگدن ه تفاوت روایت )von Hees: 2005( اي در مقاله هیس  فون
پردازیم. نکتۀ مهم  و فیل را در منابع مختلف بررسی کرده است و ما در اینجا بدان نمی

آیی دارند و در  در اینجا براي ما آن است که در شعر فارسی نیز پیل و کرگدن باهم
 تضاد و دربارةتوان دریافت که  شود، می بسیاري از تصاویري که از این دو ساخته می

 :اي وجود داشته است آگاهی ها آنچگونگی نبرد 
 بسان کرگ یکی پیل برگرفته به شاخ

 

 بسان ارگ یکی بر هوا کشیده حصار 
 

 )103: 1363(عنصري،   
 

 کرگدنی گردن پیلی خورد
 

 مور ز پاي ملخی نگذرد 
 

 )88: 1380(نظامی،   
 

 کرگ تو پیل کشته بر تارك
 

 باز تو کبک خسته در منقار 
 

 )182: 1376/1انوري، (  
 

 زین سخن تفتی بر اسرافیل زد
 

 دم کرگدن بر پیل زد گفتی آن 
 

 )175: 1388(عطار،   
 

دو کم در  اشاره کرده و دستدشمنی پیل و کرگدن به نیز در چندین مورد مولوي 
 : را هم در نظر داشته استکرگدن بر پیل  برتري، عالوه بر تضاد ،زیربیت 

 جفا قاصد کعبه شده استخرطوم ه پیل ب
 

 من چو ابابیل حقم یاور هر کرگدنم 
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 )183: 1355/3(مولوي،   
 

 اگر چو شیر شوي عشق شیرگیر قویست
 

 وگر چو پیل شوي عشق کرکدن باشد 
 

 )2/215همان، (  

، تصویر ويهاي مرتبط با عشق در شعر مول هدر بررسی استعار )80: 1369(شیمل 
دانسته، حال آنکه شواهد شعري ما » غیرمعمول«در شعر فارسی نبرد کرگدن و فیل را 

 د در این حکم به خطا رفته است.نده نشان می
شود؛ از  تصویر پیل بر سر شاخ کرگدن تا روزگار متأخر نیز در شعر فارسی دیده می

اشاره کرد که در شاعري به  )488، 328: 1363( قاآنی دیوانهایی در  توان به نمونه جمله می
 یوة متقدمان نظر داشته است:ش

 ات آون شود عدو بر نوك نیزه
 

 پیل از شاخ کرگدن مانند زنده 
 

 )494همان، (  
 

باید توجه داشت که  تصاویري از این دست در شعر فارسیبه این ترتیب در بررسی 
نه از مقولۀ انتخاب شاعرانه و  رگدن و اشاره به نبرد میان آن دوآیی فیل و ک باهم

هاي پدیدآوردندگان اشعار و شناخت ایشان  هاي ادبی، بلکه برآمده از دانسته سازيتصویر
 در باب کرگدن بوده است.

 شکار کرگدن. 5
در  تر به اهمیت شکار سباع نزد پادشاهان و جنگاوران و پهلوانان اشاره کردیم. پیشما 

در  پردازیم. میها  ایح و حماسهمد برگرفته ازاین بخش به اجمال به برخی شواهد متنی 
شاهد آورد که  ،، شاعر دربار محمود غزنويتوان از فرخی شعر مدحی، به طور خاص می

(صفا، کرد  او را همراهی می نیزکه حتی در سفرهاي جنگی  ه بودتقرب یافت بدوچندان 

اي واقعی و ملموس با کرگدن  . حملۀ محمود به هند زمینه را براي مواجهه)535: 1356/1
در حدود  )409، 391، 294، 218، 216، 212، 130، 14، 10: 1378( فرخی تا جایی که ،فراهم کرد

به دست محمود با شمشیر و تیر  آنبار به کشتن یا زنده گرفتن کرگ، افکندن شاخ  25
  .اشاره کرده است ،و برادرش، امیر یوسف

د در یکی محمو د، ظاهراًناغراق شاعرانه در ستایش شاه نباش ت صرفاًااشاراین اگر 
کرگدن را زنده به دام  30حدود ، که طی یک روز صورت گرفته ،از شکارهایش در هند

 : است »به زیر زین کشیده«ها را  انداخته و آن
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 روز اندرون سی کرگ بگرفت و یکایک را یکه ب
 

 بزیر زین کشید این در کدامین داستان باشد 
 

 غالمان را به کرگان برنشاند و کس جز او دارد
 

 غالمانی کشان کرگان وحشی زیر ران باشد 
 

 )33 همان،(  
 

  کند: این اطالع را تقویت می صحتدر بیت زیر، ظن  33تر  دقیق ذکر عدد
 ز پادشاهان نگرفت جز تو در یک روز

 

 وسه وز پیل پانصدوپنجاه ز کرگ سی 
 

 )345 همان،(  

را  آنبه کمند گرفتن یا  دیگري نیز این زین نهادن بر کرگدن ابیاتفرخی در 
 تکرار کرده: 

 شان زین به کرگان برنهادي در میان بیشه
 

 اندر آوردي به لشکرگه چو اشتر بر قطار 
 

 )87، همان(  
 

 کرگی آوردي از آن بیشۀ منکر به کمند
 

 که ازو پیل نهان گشت همی زیر گیاه 
 

 )348 همان،(  
 

 جز تو نگرفت کرگ را به کمند
 

 گیر لقب رگاي ترا میر ک 
 

 )14 همان،(  

 ،هایی را در این شکارها کرگدنو برادرش رسد محمود  به این ترتیب به نظر می 
اي  جالب است که در نسخه .ندا ساخته به اردوي خود وارد می ،کردنبه قصد رام احتماالً 

اخته در هند پرد ،دومروزگار شاه عالم در  ،م18سدة قزوینی که در  المخلوقات  جایبعاز 
شده، کرگدن همچون چهارپایان اهلی با جلی بر پشت به تصویر کشیده شده است 

)Ettinghausen, 1950/I: pl. 14(. 
 با کرگدن و پیروزي پهلوان در آن نبرد در برخی متون حماسی ،از سوي دیگر
هایی که در  داستاناست. قلمداد شده » خوان«گذشتن از مثابۀ  عملی حماسی و به

 رویارویی پهلوان با کرگدن هستندها خواهیم پرداخت و دربردارندة  بداناجمال به اینجا 
به این معنا که پهلوان یا به هند سفر کرده یا خود  )5(هند ارتباط دارند،سرزمین با  همه

در ها نیز دربردارندة اشارات دقیقی  تر آن است که این متن اما نکتۀ مهم زید. آنجا می
 رسد به نظر میو  با کرگدن در متون جانورشناختی هستندهاي مرتبط  ویژگی باب

گونه که در متون جانورشناختی  آن ،زیستی کرگدنهاي  ویژگیها با  ندگان آپدیدآورن
چگونگی نبرد  دربارة )356: 1397(ه شهریارنامتر به اطالع دقیق  ما پیش. اند آمده، آشنا بوده

رسد اسدي  ه صورتی مشابه، به نظر میب. اشاره کردیم )نبرد بیشۀ دوم( کرگدنو  فیل
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با  ،)162: 1354اسدي، ( توصیف جامعی از کرگدن به دست داده نامه گرشاسبدر که  ،نیز
 : آشنا بوده است اند ورشناسانه دربارة حیوان گفتههاي جان آنچه متن

 
 بدو گفت ملّاح مفزاي کار

 

 شمار  که ایدر بود کرگدن بی 
 

 و شورباالي گاوي پر از خشم ه ب
 

 زوره یکی جانور مه ز پیالن ب 
 

 سرو دارد از باز مردي فزون
 

 سرش چون سنان تن چو زآهن ستون 
 

 زخم سرو کُه درآرد ز پايه ب
 

   زند پیل را بررباید ز جاي 
کند که  تر با ببر و اژدها جنگیده، تحریض می که پیش ،این توصیفات گرشاسب را

را به عنوان تحفه به مهراج  شانشکار کند و شاخگدن کر 38ها درآید،  به جزیرة کرگدن
 . (همانجا)بسپارد 

اند کرگدن چندان  مورد بررسی ما نوشته هاي جانورشناختیِ در متنهمچنین 
فرسخی او هیچ حیوان دیگري چرا  اي باشد، تا صد مهیب است که چنانچه در بیشه

الغضب است و  یرا کرگدن سریع، ز)200: 1391حاسب طبري،  ؛123 :1386/7 جاحظ،(کند  نمی
اي که کرگدن در آن  گر، بیشهبه عبارت دی. )402: 1849، (قزوینیحیوانات از او گریزانند 

که در آن کشتن کرگدن به مثابۀ یک ، فرامرزنامهدر روایتی از غیرقابل عبور است.  باشد
یان پنج گوید. از م فرامرز به درخواست کمک پادشاه هند پاسخ می خوان تصویر شده،

هزار  سار از سی کی خالی کردن بیشۀ خومرساند، ی به انجام می اوخواستۀ پادشاه هند که 
 . )27-26: 1361خالقی مطلق، (زیند  کرگدنی است که در آن می

در . )571: 1382طوسی، (است » بانگ وي قاتل«ویژگی دیگر کرگدن آن است که 
خواهد، زیرا به  اي نابودي کرگدنی کمک می، شنگل، پادشاه هند، از بهرام گور برشاهنامه

 سبب وجود این کرگدن:
 از آن بیشه بگریختی شیر نر

 

 همان زآسمان کرگس تیزپر 
 

 یکایک همه هند از او بر خروش
 

 از آواز او کر شدي تیزگوش 
 

 )572: 1393/6(فردوسی،   

 
اطالع  همان دقیقاًهرچند  شاهنامهاین موضع از اشاره به ویژگی بانگ کرگدن در 

تأییدي در نیز را  آن پیشینِتوان بیت  می ،جز این .بدان شبیه استطوسی نیست، اما 
 باب دوري جانداران از بیشۀ محل سکونت کرگدن دانست.
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در آن دسته متون حماسی که به سرزمین هند ارتباطی  رسد در مجموع به نظر می
 زمینۀ مناسبی را اي دیگر آنه اند، هیبت کرگدن، صعوبت شکار و برخی ویژگی داشته

در این راه آشنایی با  کرده است. براي نشان دادن توانایی و دالوري پهلوان فراهم می
در این  داستانیهاي  برخی تعلیل تر روشنتواند به فهم  می اطالعات موجود دربارة حیوان

 . کمک کند متون
 نتیجه. 6

نورشناختی و شواهدي از شعر جابا کنار هم گذاشتن برخی اطالعات موجود در متون 
یکی از تصاویر کرگدن که حیوانی در برخی ادوار، کم  دست ،نشان دادیم که فارسی

الجثه  اي عظیم عدد و براي ایرانیان اغلب ناشناخته بوده است، آن را به مثابۀ پرنده کم
ت ة قلّبه احتمال بسیار چنین بوده است که گزار گیري این باور . روند شکلدهد نشان می

شده و آن را در عداد سیمرغ، مرغ  گاه موجب نابوده انگاشتن این حیوان  کرگدن
داده است. چنین است که هم در شعر فارسی و هم در قرار  ،اي آشناي ایرانیان افسانه

ها به شکل  در آنکرگدن یافت که  نقوشیتوان  ر میهاي مصو هاي نسخه برخی نگاره
هاي مرتبط با  همچنین نشان دادیم تصویرآفرینی. ستشده اتصویر چهارپایی پرنده 

تا حد  ، همچون چگونگی نبرد کرگدن و فیل،ها و شعر کهن فارسی کرگدن در حماسه
توان چنین پنداشت  زیادي با اطالعات جانورشناختی در باب کرگدن انطباق دارد و می

در باب کرگدن ها به خوبی با آنچه در جانورشناسی کهن  که پدیدآورندگان این متن
ها در بررسی متن ادبی و  نشان دادن این همانندي .اند هداشت ییآشنا موجود بوده

 خود واجد اهمیت است، اماگیري برخی تشبیهات و استعارات  هاي شکل شناخت ریشه
توان به تعامل ادبیات و علوم کهن نگاهی دوباره  هایی می جز این، از خالل چنین بررسی

 .بازشناختعلمی مندرج در متون ادبی را  هاي و گزاره افکند
 ها نوشت پی

موجود در منابع این مقاله  هاي یونانی و التینِ دوست گرامی، امید صادقی سراجی، در باب معانی نام هاي راهنمایی
 بوده است. ي نگارندهراهگشا

از  ران،یمناطق ا یگدن در برخشده از کر منقرض یبه کل ییها از سرده ییها سنگواره ،یشناس نهیریدر مطالعات د. 1
هزار سال  50ها حدود  سنگواره نیاز ا یبه دست آمده است. برخ رانیا یجمله در شرق، مرکز، غرب و شمال غرب

اطالع  ياند (برا رفته انیاز م یمیاقل يادیبن راتییبه سبب تغ واناتیح نیکه ا زنند یحدس م نیقدمت دارند و چن
). 248-247: 1394 ،يو خسرو يعطاآباد ییرزایم زاده، ییای؛ کبر110-109  :1385 ش،یو درو یهاشم ،شتریب

در دوران  امروزي کرگدن ةشد شناخته يها است که گونه نآنبوده،  رانیا یکه کرگدن بوماینمنظور از  نیبنابرا
 .اند ستهیز یسکونت نداشته و نم یعیبه طور طب شد، یشناخته م رانیکه عمدتاً به نام ا ییایدر جغراف یخیتار
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 نیبا ا خته،یدرآم يگرید وانیح ریقطع با تصوبه رشیکه تصو ،)124: 1391( بیالغرا  هتحفدر » ارس« دیشا. 2
هست مانند آهو که او را  يجانور گرید«وصف کرده:  نیآن را چن ينباشد. حاسب طبر ارتباط یب یسیار/ یسیحر

 .»و دو سوراخ اندرو باشد... لو چه دهیدراز کش سرو دارد کیخوانند. و بر سر  ارسکه هست  یبدان نواح
هر دو  شده،ارجاع داده ها  نبداکه در این بخش )، فیسیولوگوس(یا  یولوگوسفوسو  کیرانیدهایا  کورانیدها. 3

 دیو موال عتیهستند که به شناخت طب یحمسی-یشده در سنت هرمس نگاشته یعیطبهاي  دانشنامهاز  ییها گونه
است که از روزگار  ياثر دهایرانیک. نگرند یاز جهان م یاتیشناخت اله یبه نوع یابیدست يبرا یلیثالث همچون تمث

آن به دست افراد  رینگارش و تحر دهند یاحتمال مکه و از آنجا  نیستدر دست  یقیآن اطالع دق يریگ شکل
متن ). Bain, 1995: 169( کنند یم دیآن تأک یقیصورت گرفته باشد، بر خصلت تلف دوره نیگوناگون و در چند

 د،یآ یبرم نیز چنانکه از نام آنمکتوب شده،  یالديم چهارمکه احتماالً در سدة  ،اثر را نیا زمانده ا جا به یونانی
و  بیطب را از آنِ آناز  ییها ر متن بخشهر چند محرّ دانند، یم »رانیاز ا یپادشاه« ،رانیک/ کورانمنسوب به 

 The Magick of( تبه هرمس منسوب داشته اس زیرا ن ییها و بخشدانسته  ون،یاتهارپوکر ،یونانی یاخترشناس
Kirani…, 1685: B2 .(با نام  یو عرب نیمختلف از جمله الت يها به زبان انهیم يها اثر در سده نیا) کتاب

در است که  هیاهل اسکندر اریناشناس و به احتمال بس يا سندهیاز نونیز  گری) ترجمه شده است. متن دسیرانیج
 ولوگوسیوسف). Curley, 2009: xvi-xviii(نگاشته شده است  یونانیبه زبان  یالديم دوم ةنخست سد ۀمین
بر  تأثیرگذاربرگردانده شد و از منابع  یو عرب یانیسر ن،یگوناگون، از جمله الت يها به زبانهاي میانه  در سده زین

اختصاص  یوانیبه ح کیکه هر  ،در مداخل کتابسبب آنکه به  . همچنینپس از خود بوده است جانورشناسیِآثار 
قابل اعتنا بوده  یمنبعنیز کتاب مقدس  ریدر تفاسشود، این متن  دیده میبه کتاب مقدس  ياریدارد، ارجاعات بس

 .است
 .Shepard, 1982: 41-45شاخ در عهد عتیق:  براي تفصیل در باب وجود تک. 4
 شاهنامه. در این موضع از 81-80: 1393/6فردوسی،  رگدن در سرزمینی جز هند:با ک اي از نبرد . براي نمونه5
استفاده کرده که به » گیر پیل«فردوسی در وصف کرگدن از صفت  رد اسکندر و کرگدن در سرزمین حبش)نب(

 برتري کرگدن بر فیل اشاره دارد.

 منابع
یوهانس دن  کةوروس فیلیوس بمشارالک، تحقیق )10-1(المقاالت  کتاب الحیوان، 2018 ،ارسطوطالیس

 بریل. ،متوك، لیدن هایر و جون
، تحقیق رمکه کروك، من کتاب الحیوان) 14-11فی اعضاء الحیوان (المقاالت ، 1978 ،ـــــــــــــــ

 العلوم الملکی الهولندي. مجمع ،آمستردام
دار احیاء التراث  ،روتتحقیق خلیل ابراهیم جفال، بی، صالمخص، 1417 ،سیده، ابوالحسن علی  ابن

 العربی.
 ةبیالعر ةسسلمؤا ،ابوظبی - تحقیق شاکر لعیبی، بیروت، فضالن ابن ةحلر، 2003 ،فضالن، احمد  ابن

 دارالسویدي. - للدراسات و النشر
 .ةیالعصر ةالمکتب، تحقیق هیثم خلیقه طعیمی، بیروت، االمتاع و المؤانسه، 1424ابوحیان توحیدي، 

 طهوري.  ،نحبیب یغمائی، تهرا تصحیح، نامه گرشاسب، 1354 ،صر علیوسی، ابونتاسدي 
  علمی و فرهنگی. ،تهرانمحمدتقی مدرس رضوي،  تصحیح، دیوان، 1376 ،انوري، علی بن محمد
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 ،شعرانی، تهران، تصحیح ابوالحسن نفائس الفنون فی عرایس العیون، 1381 ،الدین محمد آملی، شمس
 اسالمیه.

 .ةنیالمعارف عثما ةمجلس دائر ،، حیدرآباد دکنتحقیق ماللهند، 1377 ،بیرونی، ابوریحان
فرهنگستان زبان و ادب  ،، ترجمۀ باقر مظفرزاده، تهرانفی الطب ةنالصید ،1383، ــــــــــــــــ

 فارسی.
مصطفی  ةمطبعو  ةمکتب، تحقیق و شرح عبدالسالم هارون، کتاب الحیوان، 1386 ،عثمان عمرو ، ابیجاحظ
 الحلبی و اوالده بمصر. بیالبا

 دارالعلم للمالیین. ،حقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، تالصحاح، 1407 ،جوهري، ابونصر اسماعیل
ایرج افشار با همکاري  تصحیح، جواهرنامۀ نظامی ،1383 ،البرکات جوهري نیشابوري، محمد بن ابی

 میراث مکتوب.  ،دریاگشت، تهران محمدرسول
کتابخانه، موزه و  ،تهران، تصحیح جالل متینی، الغرایب  ةتحف ،1391 ،بن ایوب حاسب طبري، محمد

 اسناد مجلس شوراي اسالمی.مرکز 
رسائل در: تصحیح ناصر باقري بیدهندي، ، رسالۀ خواص الحیوانات، 1377 ،حزین الهیجی، محمدعلی

 میراث مکتوب. ،تهران ،حزین الهیجی
 .122-115 صص، 6، شگلستان هنر، »االحرار نسخۀ مصور مونس«، 1385 ،حسینی، مهدي

 .45-22 ، صص1ش، نامه ایران، »فرامرزنامه«، 1361 ،خالقی مطلق، جالل
دارالکتب  ،بیروتحسن بسج،  ، تحقیق احمدالحیوان الکبري  ةحیا، 1424 ،الدین محمد ، کمالدمیري

 .ةالعلمی
پژوه و ایرج  ی دانش، تصحیح محمدتقرالبهاد ةلتحف نوادر التبادر ،1387 ،الدین محمد دنیسري، شمس
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ،افشار، تهران

 ةکشر ،، تحقیق عمر الطباع، بیروتمحاضرات األدباء و محاورات الشعراء و البلغاء، 1419 ،راغب اصفهانی
 األرقم. بن ابی األرقم دار

 داراالسالمیه. ،تستانی، بیروبطرس الب ةم، مع مقد1412/1992 ،الصفا  رسائل اخوان
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