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جایگاه نمادین خروس در فرهنگ و هنر ایران با تکیه بر آثار سفالین، 

 لزی و منسوجاتف

 چکیده
 باورهای مردم العاده و زیبا، با توجه به مبانی اعتقادی و مفاهیم نمادین، نقش بزرگی درخروس، این پرندة خارق بیان مسئله:

های عینی و اسلوب ای مقدس و کیهانی بدیل کرده است. ویژگیکند. این پیوند عمیق نقش خروس را به پرندهایران ایفا می

ای مایة ساخت آثار هنری خود کنند و با زبانی کنایهرفتاری این پرنده سبب شده است تا بسیاری از هنرمندان، نقش آن را دست

ان سازند. پژوهش حاضر با تأکید بر نقش این پرنده در آثار سفالین، فلزی و منسوجات در دورة های خود را بیو رازآلود اندیشه

  پیش از اسالم و دورة اسالمی، به چرایی استفاده از این نماد و دالیل اهمیت نماد خروس در آثار هنری ایران پرداخته است.

 .و بیان مفاهیم نمادین آن پیش از اسالم و اسالمینقش این پرنده در آثار سفالین، فلزی و منسوجات دورة  هدف:

آوری اطالعات به صورت جستجو در منابع تحلیلی صورت گرفته و شیوة جمع -پژوهش حاضر به شیوة تاریخی روش پژوهش:

 .ای استای و موزهکتابخانه

ها و روایات، به ویژه اشاراتی کهه در داستانه به مطالعات صورت گرفته در حوزة هنرهای اسالمی ضمن اشاره به جبا تو ها:یافته

خهروس در ایهران  خصوص داستان معراج پیامبر صورت گرفته است، بر تقدس این مرغ عرشی تأکید شده است. بازتاب تصهویر

ههاده و باستان با تکیه بر منابع مکتوب این دوره به ویژه اوستا صورت گرفته است و ایرانیان باسهتان ایهن پرنهده را بسهیار ارج ن

شناسی و مفاهیم نمادین است  همهین  موضهوس سهبب شهده تها نقش خروس متکی بر مضامین زیباییکاربرد  اند.گرامی داشته

 نقش این پرنده در آثار هنری ایران مورد توجه قرار گیرد.
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 مقدمه
ای هنجارها یا قراردادهای نشانهای از هستند که بر مبنای مجموعه ترین ابزارهای بروز اندیشهنمادها یکی از مهم

آگاهانه ذهن آدمی  اند. نمادها حاصل تخیل آگاهانه و ناها حامل معنای غیرمستقیم و با واسطهروند. آنبه کار می

آگاهانه بر مبنای عوامل  شوند و نمادهای ناهستند. نمادهای آگاهانه بر اساس عوامل بیرونی و عینی ساخته می

گیرند. انسان برای نشان دادن حقایق فراسوی عقل با رمزگذاری افکار دیشیدن انتزاعی شکل میدرونی و توانایی ان

های حاصله از های خود در جهت قابل درک شدن این مفاهیم و منظورها، مکاشفات آن جهانی و معرفتو اندیشه

هاست و انتزاعی و ناآگاهانه بودن آنگیرد. تأکید نمادها بر جنبه بهره می ابعاد ناپیدای این جهانی، از زبان نماد

سازند. انسان با ای از رازآلودگی رهنمون میبرای تعریف سوژة مورد نظر خود ما را به شکل غیرمستقیم و در هاله

ها پیدا کرد تا بتواند معنایی فراتر از هایش، در قالب نمادها، راهی برای انتقال تأثیرگذار و ماندگار آنبیان اندیشه

ها را القا کند؛ از این رو با هنرمندی از اشیاء، جانوران و غیره بر این هدف نائل آمد. در این ن هجاها و واژهچیدما

ها از پیش از اسالم تا دوران آیند که سابقة کاربرد آنمیان پرندگان یکی از ابزارهای نمادسازی خوب به حساب می

س به عنوان یکی از پر کاربردترین نمادها عالوه بر در نظر داشتن اسالمی ادامه یافته است. در هنر ایران، نماد خرو

. اگرچه در بر داردشناختی )توازن، تعادل، فرم، نقش و رنگ( تعابیر معنوی و عقیدتی را نیز مفاهیم هنری و زیبایی

ت خود را متمرکز لیکن نگارنده مطالعانیست، کاربرد این پرنده با توجه به مفاهیم نمادین آن معطوف به هنر ایران 

بر هنر ایران قرار داده است. پژوهش حاضر نقش خروس را در هنر ایران با تأکید بر آثار سفالین، فلزی و منسوجات 

شناخت نقش این پرنده در آثار سفالین، فلزی و منسوجات دورة  هدف این پژوهش، دهد.مورد مطالعه قرار می

  شود.است و در این راستا به سؤاالت زیر پاسخ داده میاین پرندة  ینپیش از اسالم و اسالمی و بیان جایگاه نماد

 نماد خروس در هنر ایران باستان و دورة اسالمی چیست؟ هایمشخصه .1

 نماد خروس در دوران پیش از اسالم در مقایسه با دورة اسالمی دچار چه تغییراتی شده است؟ .2

 

 روش پژوهش
 –های ایرانی به شیوه توصیفی گیری سفالبردن از بستر  تاریخی  شکلکیفی است که با بهره  پژوهش حاضر

ای انجام شده ای و مطالعات موزه. جمع آوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانهنتایج آن ارائه می شود تحلیلی

 ،طالعه در هنر ایرانگیری از منابع داخلی و خارجی تهیه گردیده است. از میان آثار مورد مو تصاویر موجود با بهره

آوری شده سعی باشد و در نهایت با بررسی اطالعات جمعتأکید نگارندگان بر آثار سفالین، فلزی و منسوجات می

 گیرد. بر آن است تا مطالعة دقیقی پیرامون موضوس مطرح شده صورت

 

 پیشینه پژوهش
به رغم مطالعات پیشین در این زمینه، باید اذعان داشت که عمده تحقیقات صورت گرفته بیشتر در خصوص 

ارزیابی کلی نمادین جانوران و گیاهان بوده و مطالعه دقیق و عمیقی در خصوص موضوس حاضر به طور خاص 

خروس و نقش آن در »با عنوان ای ترین پژوهش در این زمینه مقالهصورت نگرفته است. شاید بتوان گفت مرتبط

به معرفی و تحلیل چند اثر  پژوهشپژوهشگر در این  .است 1390در سال  «حسینی»نوشتة « هفت اثر نقاشی

های موجود در این آثار پرداخته و نقش خروس را در این آثار مورد بحث بندینقاشی و بررسی ساختار و ترکیب
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نوشتة « انیرا سنتی یهنرهادر  دنماو  نقش رتطوو  لتحو »سیر وانبا عن 1389در سال  کتابی قرار داده است.

، به بررسی نمادهای گیاهی، حیوانی و هندسی در ایران و سایر ملل پرداخته است و در بخشی «شافعی و مبینی»

از پژوهش خود به جایگاه نماد خروس در ایران باستان و همچنین منابع و احادیث دوران اسالمی نیز اشاراتی 

ان یک پرنده مقدس در ایران خروس به عنو»ن با عنوا«  Modi» توان مقالةدر میان منابع خارجی می داشته است.

ای مقدس در میان ادبیات را نام برد. نویسنده در این پژوهش به اهمیت نقش خروس به عنوان پرنده« باستان

 کهن ایران و فرهنگ ایرانیان باستان پرداخته است. 

 

 جایگاه نمادین خروس در دورة پیش از اسالم

درگذشته مردم بر این باور » همچون خیر و شر آمیخته است.نماد خروس در دوران پیش از اسالم با مفاهیمی 

 «داشتندکند، از این رو اغلب در خانة خود این پرنده را نگاه میاند که آواز خروس اهریمن و دیوها را دور میبوده

(Modi, 1911,105 .)ایسته آمده و اغلب در امور نیک و شخروس در ادیان ایران باستان، نمادی مقدس به شمار می

اند تا برای دوری از اهریمن کشتن خروس را جایز ندانسته و بر همگان الزم دانسته 1شد. آیین بهیکار گرفته میبه

ای به نقش خروس داده شده است. نماد این پرنده را در خانه خود نگهداری کنند. در آیین مهر نیز اهمیت ویژه

کاربرد نماد . اورهای مردم و آمیخته با مفاهیم اساطیری استخروس در این دوره بیشتر مبتنی بر اعتقادات و ب

ها و منسوجات خروس در دوران پیش از اسالم معطوف به هنر خاصی نبوده است. نمایش پیکر خروس در بافته

بافی های سنت تصویرگری و صنعت پارچهای پیرامون سر و رشته مرواریدی بر دهان از ویژگیدورة ساسانی با هاله

های تلفیقی ها در متن دایره مانند با تزئینات گیاهی و گلبرگنقش خروس در این بافته 1است.در تصویردوره این 

باشد. سفالی به شکل خروس می 2، مربوط به یک ابریق4تصویر  که به طور متناوب تکرار شده، قابل مشاهده است.

استفاده از این نماد در آثار هنری ایران  کشف این ابریق سفالی مربوط به عصر آهن حاکی از اهمیت و قدمت

و نقش این  شکلتوان از این دوره از تاریخ هنر ایران یافت که از های ارزشمند فلزی بسیاری را نیز میاست. نمونه

ها و مندی از فرمها اغلب به صورت واقعی و گاهی نیز با بهرهپردازیها و نقشاند. شیوة طراحیپرنده بهره جسته

ای ایرانی اولیه مربوط به دورة ساسانی به کشور چین وارد شده و در های نقرههای انتزاعی بوده است. نمونهنقش

قرار گرفتند. فرم این ظروف  «تانگ و سونگ»های در طول دوره «پرسلن»آنجا مورد تقلید و استفاده در سفال 

تند، با لعاب پاشیده و لعاب رنگارنگ رایج در شکال خاصی مانند ابریق با سر پرنده و گردن بلند هساکه دارای 

هایی خاطر دگرگونی در شکل و نماد به عنوان پارچههای چینی که بنمونه .ین شدندئتز «تانگ و سونگ»های دوره

-۵2، 1394، ، اکبری و جاوری)لطفی« شدند در قرن دهم وارد آسیا شدندبا سری شبیه به ققنوس ساخته می

شود. این بشقاب با نقش شش خروس ای مربوط به دوران ساسانی مشاهده مییک بشقاب نقره، 8در تصویر (. ۵3

های دیگری نیز از منسوجات و آثار سفالین و فلزی نمونه در اطراف و یک عقاب در میانة ظرف تزیین شده است.

 بندی آورده شده است.به صورت طبقه 1دورة پیش از اسالم در جدول
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 جایگاه نمادین خروس در دورة اسالمی
ینی و اعتقادات عامة پیش از اسالم پیوند خورد و ئبا ورود اسالم به ایران، مفهوم نماد خروس با روایات دینی و آ 

ترین اشارات صورت گرفته به نماد خروس مربوط به داستان تری پیدا کرد. در این دوره مهمبار معنایی عمیق

بخش بسیاری از هنرمندان معراج پیامبر اسالم و مشاهدة خروس آسمانی است که در جریان تصویرگری دینی الهام

مصور ایرانی در شمار بهترین  ةارش کتب خطی ایران گردید. بازتاب تصویری این پرنده در دو نسختصویرگر در نگ

صحنة دیدار پیامبر اسالم ». نخستین نگاره استهای عرفانی به سبک ایرانی و متأثر از نقاشی شرقی تصویرپردازی

« مجموعة مرقع بهرام میرزا»از در آسمان دنیا، برگ الصاقی مصوری است در زمان ایلخانی « خروس سفید»از 

های یاد شده با تأکید بر عظمت خروس آسمانی و سیمای مقدس پیامبر )ص( و فرشتگان در ردیف ةاست. در نگار

منظم که در حال تسبیح خداوند متعال هستند، بر غنای ماهیت مذهبی تصویر افزوده شده است. در نسخة دوم 

در حالی که روی به سوی جبرئیل دارد، با  «معراج نامه شاهرخی»ز یازدهمین نگاره ا حضرت محمد )ص(، در»

مربوط به این نسخة  9تصویر( 8، 1391، )حسینی« کندانگشت سبابه به این خروس سفید رنگ اشاره می

مشهور است. چهرة پیامبر در « نامه میرحیدرمعراج»یا « نامه هراتمعراج»نویس در عهد تیموری است و به دست

رکب خود )بُراق( است، در سمت ای سفید بر سر که سوار بر مدار و عمامهره به سیمای مردی جوان و ریشاین نگا

(. وجه مشترک دو نسخه خطی در معراج نامه ایلخانی و 87 ،1389)بهمنی، « راست نگاره ترسیم شده است

 و فرا مکانی داده است.ای فرا زمانی تیموری ترسیم ماهیت غیر زمینی و مقدس خروس است که بدان جنبه
 

 

 

 

                                        

خروس، داستان حضرت ابراهیم )س( و درخواست او از خداوند برای نشان از دیگر اشارات دینی در خصوص نماد 

ار ترین و زیباترین نمادپردازی خروس را در داستان چهدر مثنوی روشنتوانیم می. دادن حیات دوباره به اوست

و همه را چهار پرنده بگیر و بکش و پاره پاره کن »سوره بقره خداوند که فرمود  260مرغ خلیل )س( و تفسیر آیة 

د که شتابان گاه آنان را به خود بخوان. خواهی دیها را بگذار، آنای از آندر هم بیامیز، سپس بر سر هر کوهی پاره

کند که هر بط، خروس، طاووس و زاغ معرفی می موالنا این چهار پرنده را را شاهد باشیم. «آیندبه سوی تو می

شود: به لحاظ نمادپردازی دو مفهوم کلی به خروس نسبت داده می اند. اما در مثنوییک نمادی از صفات بشری

ست ها و اولیای الهینخستین معنا شهوت است و معنای دوم که جنبة قدسی دارد ارتباط این پرنده با آسمان

 .(71 -70 ،1386)صرفی، 

میالدی( اشاره کرد.  8توان به ابریق برنزی ایران مربوط به دورة امویان )قرن در میان آثار فلزی دورة اسالمی می

باشد. میبرنزی به شکل خروس است و سطح بدنة آن بدون نقوش تزئینی  ابریق( دهانة خروجی این 13)تصویر 

گیاهی است و با توجه به زمان ساخت آن )ابتدای تزئینات موجود در روی دسته و ابتدای گردنه به شکل طوماری 

 . 9تصویر

میرحیدر،   برگی از نسخة خطی

معراج پیامبر در دیدار با خروس 

 .آسمانی

 br.pinterest.com منبع: 

 

 

 

 

 

 

 Der Nersessian and)  منبع:

Agemian,1993: 425) 
 

 



 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 جایگاه نمادین خروس در فرهنگ و هنر ایران با تکیه بر آثار سفالین، فلزی و منسوجات 

 99، بهار19شمارهدوره نهم، 

16 

 
 

باشد.  رسد که از سبک فلزکاری دورة ساسانی پیروی کردههای پرداخت، به نظر میدورة اسالمی( و تکنیک

ای متأثر های پیکرهآیند، از جمله سفالینههای سرخروسی که از شاهکارهای سفال دورة سلجوقی به شمار میابریق

برند. در تصویر ها موجود و در وضعیت مطلوبی به سر میهای بسیار زیادی از آنهستند که نمونهاز فرم حیوانات 

دهانة ظرف که به شکل جوجه خروس »شود. یک ابریق سفالی تک رنگ به رنگ آبی الجوردی مشاهده می 12

توان در ظروف نقره را میگردد. این شکل درآمده با تاج خروس بلند و نوک تیز، به دوران پیش از اسالم باز می

در واقع شیوة کاربرد اَشکال حیوانات بر دهانة ظروف مخصوص  یافت. «تانگ و سونگ»های دورةساسانی و چینی

با اینکه تعداد قابل توجهی  ]...[گردد و احتماالً معنایی نمادین دارد ریختن مایعات به هزارة اول میالدی باز می

های متعدد ساده و های تک رنگ نادرند. نمونهمشربه با سری به شکل جوجه خروس باقی مانده است، نمونه

اند، اغلب این نقوش به رنگ سیاه اند و یا منقوش بر آستر لعابها فلز آذینسفیدی نیز وجود دارند، ولی اغلب آن

در خصوص منسوجات  (.136 -134 ،1384)خلیلی، « اندبه نوارهای سفید و آبیبر آستر لعاب سبزاند و یا مزین 

هنرمندان ایرانی اصالت خویش را در به کارگیری »دورة اسالمی باید خاطرنشان کرد که در این دوران 

ر )دادو« های باستانی ایران بر مصنوعات حفظ کردند و به گرمی پذیرای اسالم و فرهنگ اسالمی شدندمایهنقش

به صورت  2توان در جدول هایی از آثار سفالین و فلزی دورة اسالمی را مینمونه(. 16-1۵، 1390، حدیدی و

 بندی شده مشاهده نمود.طبقه

 
: نگارندگانتدوینهایی از آثار سفالین و فلزی با نماد خروس در دورة اسالمی. نمونه. 2جدول  

 هاویژگی تصویر نوع 
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 نتیجه 
ها با زندگی، عقاید و باورهای سابقة طوالنی استفاده از نمادهای حیوانی در آثار هنری به دلیل رابطة تنگاتنگ آن

خروس به عنوان یکی  ها، سبب گردید تا کاربرد این نمادها از گذشته تا امروز تداوم یابد. در میان این نمادهاانسان

های ظهور آن را در آثار هنری ایران به ویژه عرصة توان زیباترین جلوهآید که میاز نمادهای پرکاربرد به شمار می

ها و فلزکاری دورة پیش از گری، فلزکاری و منسوجات مشاهده نمود. نقش خروس در منسوجات، سفالینهسفال

های سازی و متکی بر مضامین نمادین است. نمونهی انتزاعی، اصول سادههااسالم تا حد زیادی مبتنی بر مشخصه

سفالی، اغلب بدون لعاب و فاقد تزئینات پیچیده هستند. اما تزئینات موجود در آثار فلزی این دوره عموماً پرکاربرد 

فاهیمی نمادین و باشند. خروس در آثار هنری دورة اسالمی با در برداشتن عقاید دینی، حامل مگرا میو طبیعت

. نماد خروس در دورة اسالمی از است طرفی در پیوند با منابع و روایات ایران باستان نیزنیز از عرفانی است و 

آمیزی پرکارتر های طراحی و رنگای استادانه، با جزئیات بیشتر و از نظر تکنیکلحاظ تکنیک ساخت آثار به گونه

شناسی، مبانی تجسمی و اصول دینی و عرفانی را توأمان ماد، مفاهیم زیباییکار رفته است. این نتر بهو جسورانه

 گر این موضوس است. با هم داراست و کاربرد فراوان نماد خروس در بسیاری از آثار هنری ایران به خوبی نشان

 

 نوشتپی
 آید.شناسی جهان به شمار میدین یگانهترین ادیان جهان است و به عنوان نخستین آئین بهی یا دین زرتشتی یکی از قدیمی.1

 به معنای آب ریختن. « آبری»ای فارسی است، از ریشه ابریق به معنای آبریز، آبدستان یا تاج عروس، واژه. 2

 

 منابع
. گروه هنر دانشهکده هنر و سهیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سهنتی ایران(. 1389) .بهمنی، پردیس -

 رسانه.

 .14 -7 (،2)1، فصلنامه کیمیای هنر(. خروس و نقش آن در هفت اثر نقاشی. 1390) .حسینی، مهدی -

 . تهران: نشر کارنگ.(ترجمة فرناز حایری) سفال اسالمی(. 1384) .خلیلی، ناصر -

(. بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسالمی )از قرن اول ه.ق تا اواخر 1390). حدیدی، النازو  دادور، ابوالقاسم -

 .22 -1۵ (،6، )جلوه هنرلجوقی(. دورة س

 .76 -۵3 (،18)۵ ،های ادبیفصلنامه پژوهش(. نماد پرندگان در مثنوی. 1386) .صرفی، محمدرضا -

گری چین با تأکید بر دورة (. تأثیر هنر ایران بر سفال1392) .جاوری، محسن و لطفی، بتول؛ اکبری، عباس -

 .۵9 -49(، 3۵)10 ،نگرهاسالمی. 

-Modi, J. J. (2015). The cock as A Sacred Bird in Ancient Iran. Anthropological Papers: Papers (mostly on 

Parsee Subjects) read before the Anthropological Society of Bombay. Bombay: The British India Press. pp. 

104-121. 

- www.pinterest.com 

- www.trocadero.com 

- www.jameelcentre.ashmolean.orgeramics  

 

 

 

 

   © 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access 

 article distributed under the terms and conditions of the Creative  Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 


