
خروس و نقش آن در هفت اثر نقاشي
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چكيده

شكل، ريخت و اطوار خيال انگيز خروس در بسياري از فرهنگ ها، صورت نمادين به خود گرفته و به مثابة يك نشان و يا وسيله اي 
براي بيان و انتقال انديشه انتخاب و تصوير شده است. در باور بسياری از فرهنگ ها، خروس، مظهر طلوع خورشيد و معّرف زمان 
است. اين پرنده، در جهان بيني مصري مظهر شجاعت، نبرد زندگي، عدالت )از آنجا كه خوراكش را با ديگر مرغ ها قسمت مي كند(، 
ترصد و مال انديشي است. خروس، در ژاپن، نماد نيايش در آيين شينتو است و در چين، نشان فتوت، تهور و وظيفه شناسي. 
حضور مرغ و خروس در باغ و حياط، نشان از شور و مسرت زندگي دارد و گويی انسان، با رؤيت اين پرندگان، به طرز محسوسي 

از شادی لبريز مي شود.
بسياري ازخالقان هنرهاي تجسمي در فرهنگ های گوناگون، از خروس براي خلق آثار هنري خويش سود جسته اند؛ طراحان 
و نقاشان، نمونه هاي بسيار درخشان و متنوعي از اين پرنده به يادگار گذاشته اند. در واقع، جلوة اين پديدة زيباي طبيعت به دست 

هنرمندان، مرئي شده است و آنها با آفرينش نقش ـ طرح هاي بديع، دنياي خود و مخاطبشان را بارور ساخته اند.
در اين نوشتار، ضمن معرفي و تحليل تعدادي از اين آثار، به ساختار و طرز تنظيم آن توجه شده و تركيب آن ها مورد بررسي 

قرار گرفته است.
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فصلنـامه                  سال اول، شماره 2، بهار 1391           

مقدمه

معني  به  اوستايي   Xraos ريشه  از  »خروس«،  واژة 
خروشيدن اخذ شده و تدريجاً به ديگر گويش ها راه يافته 
است. اين واژه، تداعی كنندة مفاهيمی چون: صبح، نور و 
گذشت زمان و بيداري است. در بسياري از سروده هاي 
شعرا، از اين پرنده ياد شده و در مناسبت هاي گوناگون 

مورد استفاده قرار گرفته است؛ 
فردوسي مي فرمايد:

سپيده دمان گاِه بانگ خروس
ببستند بر كوهة پيل كوس
است  منسوب  خيام  عمر  حكيم  به  نيز  رباعی  يك 
كه »سپيده دم«، »آئينة صبح« و »گذشت عمر« واژگان 

كليدی آن محسوب می شوند:
هنگام سپيده دم خروس سحري 

داني كه چرا كند همي نوحه گري
يعني كه نمودند در آئينة صبح 

كز عمر شبي گذشت و تو بی  خبري
را در شعر شاعر معاصر،  اين تصوير  از  نمونة ديگر 

نيما يوشيج می يابيم:  
قو قولي قو خروس مي خواند...  

اما اين پرنده، تنها در قالب شعر ظاهر نشده؛ بلكه 
از گذشتة دور، در شكل گيري آثار بسياري از هنرمندان 
هنرهاي تجسمي جهان نيز نقش داشته است كه در اين 

مقاله، به تعدادي از آنها اشاره خواهيم كرد.

خروسونقشآندرهنرهايتجسمي

حضرت رسول اكرم)ص( به هنگام عروج به همراه جبرئيل 
و توسط براق از مكه به مسجد االقصي و سپس به معراج، 
 در آسمان اول، با خروس سفيدرنگي مواجهه مي شود كه 
پايش در زمين، سرش در عالم ملكوت و بال هايش در 
آسمان است. حضرت محمد)ص(، در يازدهمين نگاره از 
معراج نامه شاهرخي )محفوظ در كتابخانه ملي پاريس1 با 
شناسة 190(، در حالي كه روي به سوي جبرئيل دارد، با 
انگشت سبابه به اين خروس سفيدرنگ اشاره مي كند و 

از جبرئيل، حكمت آن را سؤال مي فرمايد. جبرئيل پاسخ 
مي دهد كه اين خروس، معّرف زمان است؛ وقت سحر 
و ظهر و غروب را معّين مي كند تا بندگان خدا بيدار و 
هوشيار باشند و او را تكبير گويند. بي جهت نيست كه 
خروس در اسالم از شأن بسيار وااليي برخوردار است. 
و  من  دوست  سپيد،  »خروس  مي فرمايد:  پيامبر)ص( 
دشمن منافقين است ... آواز او حضور فرشتگان را خبر 

مي دهد«. )شواليه، 95:1382(
همچنين به اين حضرت منسوب است كه فرمود: »از 
نفرين كردن و دشنام دادن به خروس كه شما را براي نماز 
خبر مي كند، احتراز كنيد«. اين سخـن، به خروس، بُعدي 
باتوجه  پيامبر  براين،  عالوه  )همان(  مي بخشد.  كيهاني 
تصوير شماره  )ر.ک.  معراج  در شب  ملكوتي  تجربة  به 
آفريدگان  »ميان  مي فرمايد:  شاهرخي(  معراج نامة   11
خداوند،  عرش  در  تاجش  كه  است  خروس  اين  خدا، 
چنگالش روي زمين و بال هايش در هواست«. )همان(

رفتار  در  نشانه،  اين  و  است  غرور  مظهر  خروس، 
به  را  پرنده  اين  به وضوح ديده می شود.  و سكنات آن 
آن  از  و  داراي شهامت  مبارزه طلبي اش،  روحية  واسطة 
جهت كه غذايش را با ديگر مرغان تقسيم مي كند، داراي 
فضيلت احسان می دانند. عالوه بر اين، پيام آوری طلوع 
روز و هوشياري، سبب شده كه در بسياری فرهنگ ها از 

خروس، به عنوان نماد نور و خورشيد ياد شود.
آفرينش  و  فعاليت  طول  در  هنرمندان  از  بسياري 
و  جسته  بهره  خوش رنگ  موجود  اين  از  خود،  هنري 
تصاوير درخشانی در پيوند با اين پرندة زيبا و مغرور و 
در عين حال حساس نسبت به تغييرات زمان، از خود به 

يادگار گذاشته اند. 
خروس با رنگ هاي طاليي، حنايي، نارنجي درخشان، 
كاكل افشان و تاج قرمز رنگش، پيوسته انسان را به ياد 
جلوة بيكران طبيعت مي اندازد. خروس سفيد با پرهاي 
سفيد و تاج قرمزرنگ، نمادي عيني از گلبول هاي قرمز و 
سفيد است و بيننده را به ياد جريان خون و نيز حركت 
و استمرار حيات مي اندازد. بي جهت نيست كه در برخي 
از فرهنگ ها )مانند: اياالت متحده( شمايل خروسی به 
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اغلب  مسقط الرأس  در  حركت،  و  بيداري  منادي  مثابة 
بادنماها2 نصب شده است.

به  را  خروسی  هند،  گوركانيان  مكتب  از  نگارگری 
نسبتاً  شكل  مي آيد  نظر  به  كه  است  كشيده  تصوير 
متقارني از نگارة شماره 11 معراج نامة شاهرخي است؛ 
با اين تفاوت كه پنجه هاي خنجري و پرهاي باد بزنی ُدم 
خروس در معراجنامه، خارج از جدول نگاره به نمايش 
درآمده و در مجموعه، شكل ثانويه به خود گرفته است، 
اما در طرح نگارگر مكتب گوركاني، با صراحت و قّوت 
به خود  را  اثر  فضاي  از  وسيعي  بخش  و  طراحي شده 
اختصاص  داده است. منقار باز، پنجه هاي خنجري و ُدم 
نيروي  و  نبض حيات  از  نشان  افشان خروس، جملگي 
خوش قوارة  دّوار  خطوط  دارد.  پرنده  اين  ستيزه جوي 
و  تنوع  و  در برگرفته  را  صفحه  عمدة  بخش   طرح، 
براي سطوح خلوت صفحه  اندكي  گسترش آن، فضاي 
به جا گذاشته است. با وجود اين، ريخت و اندازة فضاي 
اشغال شده، ارتباط هماهنگ و تنگاتنگي با بخش هاي 
اشغال نشدة طراحي دارد و مجموعه اي هم پيوند از خط، 

سطح و بافت ايجاد كرده است.
 ،)1851-1913( پوزدا3  دالوپ  خوزه گوا  خروِس 
هنرمند مكزيكي، كه به صورت اثري به شيوة كنده كاري 
روي فلز به جا مانده، يكی از خروس هاي خوش طرح و 
هنرمندان  توسط  و  معاصر  دوران  در  كه  است  تراشي 
بر  افزون  اين هنرمند مكزيكي،  نوين نقش شده است. 
فرهنگ  به  توجه  با  اجتماعي،  و  مذهبي  موضوع هاي 
استفاده  اسكلت  هايی  طرح  از  اغلب  بومي،  باورهاي  و 
ناميده مي شوند.  »كاالورا«4  محلي  زبان  به  كه  می كند 
در آثار او، اين اسكلت ها در حال فعاليت های روزمره ای 
دوچرخه سواري  يا  و  آواز  رقص،  روزنامه فروشي،  چون 
هستند. ولي خروسي كه او طراحي و سپس حكاكي و 
چاپ كرده است، خروس مغرور و مبارزي است كه آمادة 
دفاع از حريم خود و ديگر مرغ هاست. خروسي كه براي 
حريم خود ارزش قائل است و براي حفظ آن، به هر گونه 
به  مي تواند  طرح،  اين  می دهد.  تن  فداكاري  و  مبارزه 
مثابة نشاني از غرور ملي و يا نمادي از حفظ آرمان هاي 

اقليمي آن نيز به شمار آيد.
مطرح  هنرمندان  از   )1881-1973( پيكاسو  پابلو 
ديگري است كه از اين پرندة زيبا، پرده ای خوش طرح 
و رنگ آفريده است. وی طبيعت يا مصنوع را به سطوح 
هندسي تحليل می نمود و با نگريستن چند جانبه به آن، 
فضايي نوين در قالب انتزاع هندسي تنظيم مي كرد. اين 
تجربة كوبيسمي ، وی را بر آن داشت تا پرده ای با عنوان 

»خروس«5 )در سال 1938م.( به نمايش بگذارد.
پيكاسو در اين اثر از رنگ هاي درخشان زرد و سبز 
و نارنجي سود برده و جلوة رنگين اين پرنده را نقش زده؛ 
نه به آن صورت كه در طبيعت مشاهده می گردد، بلكه 
اگرچه  است.  آمده  در  تصوير  به  در ذهن  كه  قالبي  به 
و  دورگيري  پرده،  اين  تركيب بندي  و  شكل گيري  در 
اين  ولي  دارد،  تعيين كننده اي  نقش  خطوط  استحكام 
ذهن آفرينشگر هنرمند است كه می تواند ويژگی های اين 
مرغ زيبا را، در قالب خط و رنگ، به شكل جسورانه اي، 

ترسيم كند.
مرحوم جليل ضياءپور پس از فراغت از تحصيل در 
دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و دريافت بورسي 
از سوي دولت، جهت ادامة تحصيل، روانة پاريس شد. در 
آن زمان، نسل دوم نقاشان پيرو مكتب كوبيسم، هنوز 
در پاريس حضور و فعاليت داشتند. اگر پيكاسو، براک، 
خوان  گري و فرديناند لژه را نسل نخست كوبيست هاي 
فرانسوي به شمار آوريم، هنرمنداني چون ژان متزينگر6، 
اوزانفان7 و آلبرت گليزه8 نسل دوم را تشكيل مي دهند. 
جنگ  از  )پس  پاريس  در  ضياءپور  حضور  زمان  در 
جهاني دوم(، اگرچه هنوز برخي از هنرمندان نسل اول 
اما می توان گفت  داشتند  فعاليت  و  اين سبك، حضور 
لوت9 )1962- آندره  با نسل دومی هايی چون  اكثريت 
1885( بود. اين هنرمندان، به استمرار و حفظ خاطرة 
دورة ابتدايی كوبيسم )قبل از جنگ جهاني اول( توجه 

داشتند و به تداوم آن اصرار مي ورزيدند. 
آندره لوت، افزون بر آفرينش هنري، يك تئوريسين10 
مي كرد.  فعاليت  نيز  نقاشي  آموزش  زمينة  در  و  بود 
ضياءپور به هنگام حضور در پاريس، در زمرة هنرمندان 
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مرتبط با وي قرار گرفت و همراه با او، به تجربة رويكرد 
مدرنيسمي اش پرداخت. 

آغاز  و  ايران  به  بازگشت  از  پس  ضياء پور،  جليل 
از ويژگي  هاي مكتب )كوبيسم(  فعاليت هايش، بسياري 
به  می توان  جمله  آن  از  كه  داد  قرار  استفاده  مورد  را 
تحليل طبيعت به روابط سطوح هندسي، نمايش آن از 
نيز  و  پرده  يك  در  هم زمان  طور  به  متكثر  زاوية  چند 
شفاف نمودن اجزاء آن اشاره كرد. اما آنچه او در نهايت 
آفريد، بيشتر خصوصيات اقليمي يك اثر ملي را با خود 

به همراه داشت.
ضياءپور، در پردة مشهور خويش با نام »زينب خاتون«، 
كه در سال1337 ش. در نخستين بي ينال نقاشي تهران 
شعری  از  استفاده  با  شد،  داده  نمايش  ابيض  كاخ  در 
به  را  صميمانه اي  هندسي  فضاي  عاميانه،  و  كودكانه 

تصويركشيد كه بيشتر ملي و ايراني بود تا پاريسی؛
جمجمك برگ خزون / مادرم زينب خاتون / گيس 
از َشبق مشكي   / بلند ترک  از كمون   / داره قد كمون 

ترک / شونة فيروزه مي خواد / حمام سي روزه مي خواد
لوت،  آندره  اروپايي اش،  استاد  مانند  هنرمند،  اين 
افزون بر آفرينش هنري، براي دفاع از آرا و آرمان هايش 
نشريه اي تدارک ديد و لوگوي آن را خود طراحي كرد 
ويژگي هاي  به  توجه  با  را  مجله  اين  وی  )1328 ش(. 
ناميد.  جنگي«  »خروس  دارد،  خروس  كه  نمادينی 
ضياءپور، براي اجراي لوگوی مجله اش، تمام ويژگي هاي 
فرم هاي طبيعي  تحليلي چون: تحليل  سبكي كوبيسم 
به قالب خطوط و سطوح هندسي و نيز شفاف و سيال 
داد.  قرار  استفاده  مورد  را  سطوح،  طريق  از  آن  كردن 
خروسی كه اين هنرمند نقش  زد، با چنگال تيز و حالت 
مبارز و آمرانة خود، آمادة دفاع از هرگونه انديشه و يا 
سوي  از  مي رفت  احتمال  كه  بود  نابخردانه اي  حركت 
لوگوي  اين  خلق  از  پس  آيد.  بيان  به  محافظه كاران 
درخشان، كه در نوع و زمان خود كاماًل پيشرو و بديع 
بود، وی شعر بيداركنندة نيما يوشيج )قوقولي قو خروس 
مي خواند( را همراه با نشرية خروس جنگي منتشر ساخت.
پردة »آواز خروس« عبداهلل عامري )1386-1301( 

از پيشگامان نقاشي معاصر ايران و از هم دوره هاي جليل 
به  توجه  با  ولي  است،  مشخصي  تاريخ  فاقد  ضياء پور، 
 30 دهة  در  هنرمند  اين  رنگ گذاري  نوع  و  كار  شيوة 
شمسي، به نظر می رسد اين پرده متعلق به همين دوره 
از فعاليت وی باشد. »آواز خروس«، تصوير  خروس مبارز 
به  ضياء پور  مرحوم  طراحی  در  آنچه  مانند  مغروری  و 
مقتدر  و  هوشيار  خروس  بلكه  نيست،  می خورد  چشم 
صبحگاهي است كه براي بيداري زمينيان آواز سرداده. 
طلوع  بارقه هاي  پرده،  باالي  در  كهكشان ها  و  ستاره ها 
كلبه،  روي  قرمِز  انتزاعي  نقطه هاي  و  نويد مي دهند  را 
انسان ها دارد. عبداهلل عامري  از حضور و زندگي  نشان 
در خاطره اي از گذشتة خود كه بي ارتباط با آفرينش اين 

پرده نيست، مي گويد:
»از كودكي به نور و رنگ و صدا حساسيت داشتم. 
تابستان،  صبح  يك  در  سالگي،  هشت  در  مي آيد  يادم 
روي پشت بام از خواب بيدار شدم. رنگ آبي آسمان و 
رنگ شن هاي روي ديوار كاهگلي مقابلم كه با رنگ هاي 
فيروزه اي و آبي و سبز و قرمز، به عالوه رنگ زرد پريدة 
كاهگل هاي ديوار كه باران خورده بود، هماهنگي زيبايي 
جهان  داشتند،  خاصي  درخشندگي  و  مي كردند  ايجاد 
رنگ ها را در ذهنم ماندگار كردند.« )مجابي،1376: 193(.

پيكر باز و رهاي خروس با رنگ هاي زرد و نارنجي، 
بخش  به  را  صبح  طلوع  از  لوامعي  با  سرمه اي  آسمان 
ديگر پرده كه زمين را نشان می دهد، پيوند داده است. 
قلم استاد عامري، نداي آزادي بخش اين مرغ سحر را در 
مرز ميان انتزاع و تجلّي، به كسوت رنگ و فرم درآورده 
و پردة الهام بخشي از اين نماد هوشياري را بر روي بوم، 

به يادگار گذاشته است.
پايان بخش اين گفتار، اثري از نقاش معاصر فرشته 
غازي راد است. اين هنرمند معاصر، يكی از دانش آموختگان 
دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. وی ضمن 
اين كه با بسياري از نخبگان هنر معاصر دوست و هم قطار 
جريان هاي  كه  است  ظريف  و  دقيق  نظاره گری  بوده، 
شناخت  و  می كند  دنبال  حساسيت  با  را  معاصر  هنر 
صحيحي از هنر معاصر جهان دارد. غازی راد، با استفاده 
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عناصر  تلفيق  و همچنين  بی نظير  تجربي  از شيوه هاي 
طبيعي مانند چوب و پوستة درخت با عناصر طراحي، 
تابلوی رنگين خوش تراشي را از خروس آفريده است كه 
در نوع خود تازگي دارد. وی، رنگ و بافت پرهاي پرنده 
را به راحتي طراحي نموده و چنين به نظر می آيد كه 
دستان او حتي براي لحظه اي از حركت باز  نايستاده اند. 
قالب  در  نقاشي،  و  طراحي  در  غازي راد  بيان  طرز 
سرشار  كه  می گنجد  ديونيسيوسي  احساس  و  پرشور 
احساسات  برانگيختن  موجب  و  سرمستي  و  عشق  از 
شاعرانه است. رابطة ميان فضاي خلوت و اشغال شده 
)بدون لحظه اي مكث يا ترديد( به زيبايی تنظيم گشته 
و رنگ های اندام پرنده، به طرز هوشمندانه اي با يكديگر 
آثار  بارز  ويژگي  های  از  واقع،  در  است.  شده  عجين 
غازي راد اين است كه وی می تواند در واحه اي متعالي، 
كلية نيروهاي دروني، احساسي، عقاليي و اجرايي اش را 
با يكديگر هماهنگ كند و در لحظه اي كه انباشته از شوِر 

آفرينندگي است، اثري ماندگار خلق نمايد.
گرچه در يك قرن و نيم اخير، فن آوري نوين، جلوه اي 
جديد از فضاهاي مصنوع و امروزي ايجاد كرده است و 
صنعتي،  مزاحم  و  مهاجم  فضاهاي  كردن  جايگزين  با 
طبيعت را به ميزان قابل توجهی از ميان برداشته، ولي 
بسياری از نقاشان پيشتاز معاصر، همچنان از طبيعت و 
از بين  الهام گرفته اند. شايد بتوان گفت،  جلوه هاي آن 
رفتن طبيعت و جاي خالي آن در محيط زندگي هنرمند 
و احساس كمبودی كه از فقدان آن در خاطر ظريفش به 
جای مي ماند، خود عاملی است كه وي را بيشتر و بيشتر 

به سوي طبيعت و نمودهاي لطيف آن سوق می دهد.
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7. Amédée Ozenfan (1886-1966)

8. Albert Gleize (1881-1953)

9. Andre Lhote (1885-1962)

10. Trait du paysage et de la figure, 1956
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1
معراج نامه شاهرخي،

ـ.ق. مجلس يازدهم  مكتب هرات، 840 ه
)از آسمان اول(، كتابخانه ملي پاريس، با شناسة190

2
طراح گمنام، خروس، 

مكتب گوركاني، قرن دهم هجري، 
قلم مو و آب رنگ روي كاغذ، موزة هنرهاي زيبا، بوستون

3
خوزه گوادولوپ پوزدا، خروس 
)احتماالً براي اعالن يك برنامه خروس جنگي
 در مكزيك(، چاپ دستي، 
دهة اول سدة بيستم، مكزيك
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4
پابلو پيكاسو ، خروس، پاستل رنگي روي مقوا،

1938، 540×775م م، مجموعة كالين، نيويورک

5
جليل ضياءپور، لوگو براي نشرية خروس جنگي، 

1328ش، 140×190 م م، تهران

6
عبداهلل عامري )1301-1386( آواز خروس، 
دهة 30 شمسي، 650×830 م م، 
رنگ روغن روي بوم، 
مجموعة خصوصي عامري
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فرشته غازي راد، 

حيراني خروس، پاستل روي چوب
1070×1000 م م، 1384، مجموعه خصوصي، تهران 
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