مهدي حسيني

*

تـاریخ دریــافت مقاله1390/10/1 :
تاریخ پذیرش مقاله1390/11/23 :

چكيده
شكل ،ريخت و اطوار خيالانگيز خروس در بسياري از فرهنگها ،صورت نمادين به خود گرفته و به مثابة يك نشان و يا وسيلهاي
معرف زمان
براي بيان و انتقال انديشه انتخاب و تصوير شده است .در باور بسیاری از فرهنگها ،خروس ،مظهر طلوع خورشيد و ّ
است .این پرنده ،در جهانبيني مصري مظهر شجاعت ،نبرد زندگي ،عدالت (از آنجا که خوراكش را با ديگر مرغها قسمت ميكند)،
ترصد و مالانديشي است .خروس ،در ژاپن ،نماد نيايش در آيين شينتو است و در چین ،نشان فتوت ،تهور و وظيفهشناسي.
حضور مرغ و خروس در باغ و حياط ،نشان از شور و مسرت زندگي دارد و گویی انسان ،با رؤيت این پرندگان ،به طرز محسوسي
از شادی لبریز ميشود.
بسياري ازخالقان هنرهاي تجسمي در فرهنگهای گوناگون ،از خروس براي خلق آثار هنري خویش سود جستهاند؛ طراحان
و نقاشان ،نمونههاي بسيار درخشان و متنوعي از این پرنده به يادگار گذاشتهاند .در واقع ،جلوة اين پديدة زيباي طبيعت به دست
هنرمندان ،مرئي شده است و آنها با آفرینش نقش ـ طرحهاي بدیع ،دنياي خود و مخاطبشان را بارور ساختهاند.
در اين نوشتار ،ضمن معرفي و تحليل تعدادي از اين آثار ،به ساختار و طرز تنظيم آن توجهشده و تركيب آنها مورد بررسي
قرار گرفته است.
كليد واژهها :خروس ،فرهنگ ،آيين ،نماد ،سبک
* استاد دانشگاه هنر تهران mehdi.hosseini43@yahoo.com
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خروس و نقش آن در هفت اثر نقاشي

فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،2بهار 1391

مقدمه

خروس و نقش آن در هنرهاي تجسمي
حضرت رسول اكرم(ص) به هنگام عروج به همراه جبرئيل
و توسط براق از مكه به مسجداالقصي و سپس به معراج،
در آسمان اول ،با خروس سفيدرنگي مواجهه ميشود كه
پایش در زمين ،سرش در عالم ملكوت و بالهايش در
آسمان است .حضرت محمد(ص) ،در يازدهمين نگاره از
معراجنامه شاهرخي (محفوظ در كتابخانه ملي پاريس 1با
شناسة  ،)190درحاليكه روي به سوي جبرئيل دارد ،با
انگشت سبابه به اين خروس سفيدرنگ اشاره ميكند و
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واژة «خروس» ،از ريشه  Xraosاوستايي به معني
خروشيدن اخذ شده و تدريجاً به ديگر گويشها راه يافته
است .این واژه ،تداعیکنندة مفاهیمی چون :صبح ،نور و
گذشت زمان و بيداري است .در بسياري از سرودههاي
شعرا ،از اين پرنده ياد شده و در مناسبتهاي گوناگون
مورد استفاده قرارگرفته است؛
فردوسي ميفرمايد:
سپيدهدمان گا ِه بانگ خروس
ببستند بر كوهة پيل كوس
یک رباعی نیز به حكيم عمر خيام منسوب است
كه «سپيدهدم»« ،آئينة صبح» و «گذشت عمر» واژگان
كليدی آن محسوب میشوند:
هنگام سپيدهدم خروس سحري
داني كه چرا كند همي نوحهگري
يعني كه نمودند در آئينة صبح
كز عمر شبي گذشت و تو بیخبري
نمونة دیگر از این تصویر را در شعر شاعر معاصر،
نیما یوشیج مییابیم:
قوقوليقو خروس ميخواند...
اما اين پرنده ،تنها در قالب شعر ظاهر نشده؛ بلكه
از گذشتة دور ،در شكلگيري آثار بسياري از هنرمندان
هنرهاي تجسمي جهان نيز نقش داشتهاست که در اين
مقاله ،به تعدادي از آنها اشاره خواهیم کرد.

از جبرئيل ،حكمت آن را سؤال ميفرمايد .جبرئيل پاسخ
معرف زمان است؛ وقت سحر
ميدهد كه اين خروسّ ،
معين ميكند تا بندگان خدا بيدار و
و ظهر و غروب را ّ
هوشيار باشند و او را تكبير گويند .بيجهت نيست كه
خروس در اسالم از شأن بسيار وااليي برخوردار است.
پيامبر(ص) ميفرمايد« :خروس سپيد ،دوست من و
دشمن منافقين است  ...آواز او حضور فرشتگان را خبر
ميدهد»( .شواليه)95:1382 ،
همچنين به این حضرت منسوب است كه فرمود« :از
نفرينكردن و دشنامدادن به خروس كه شما را براي نماز
خبر ميكند ،احتراز كنيد» .اين سخـن ،به خروس ،بُعدي
كيهاني ميبخشد( .همان) عالوه براین ،پیامبر باتوجه
به تجربة ملكوتي در شب معراج (ر.ک .تصوير شماره
 11معراجنامة شاهرخي) ميفرمايد« :ميان آفريدگان
خدا ،اين خروس است كه تاجش در عرش خداوند،
چنگالش روي زمين و بالهايش در هواست»( .همان)
خروس ،مظهر غرور است و اين نشانه ،در رفتار
و سكنات آن به وضوح دیده میشود .این پرنده را به
واسطة روحية مبارزهطلبياش ،داراي شهامت و از آن
جهت که غذايش را با ديگر مرغان تقسيم ميكند ،داراي
فضيلت احسان میدانند .عالوه بر این ،پیامآوری طلوع
روز و هوشياري ،سبب شده که در بسیاری فرهنگها از
خروس ،به عنوان نماد نور و خورشيد یاد شود.
بسياري از هنرمندان در طول فعاليت و آفرينش
هنري خود ،از اين موجود خوشرنگ بهره جسته و
تصاوير درخشانی در پيوند با اين پرندة زيبا و مغرور و
در عين حال حساس نسبت به تغييرات زمان ،از خود به
يادگار گذاشتهاند.
خروس با رنگهاي طاليي ،حنايي ،نارنجي درخشان،
كاكل افشان و تاج قرمزرنگش ،پيوسته انسان را به ياد
جلوة بيكران طبيعت مياندازد .خروس سفيد با پرهاي
سفيد و تاج قرمزرنگ ،نمادي عيني از گلبولهاي قرمز و
سفيد است و بيننده را به ياد جريان خون و نیز حركت
و استمرار حيات مياندازد .بيجهت نيست كه در برخي
از فرهنگها (مانند :اياالت متحده) شمایل خروسی به
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مثابة منادي بيداري و حركت ،در مسقطالرأس اغلب
بادنماها 2نصب شده است.
نگارگری از مكتب گوركانيان هند ،خروسی را به
تصویر کشیده است که به نظر ميآيد شكل نسبتاً
متقارني از نگارة شماره  11معراجنامة شاهرخي است؛
با این تفاوت که پنجههاي خنجري و پرهاي بادبزنی ُ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 ق ّوت
طراحي شده و بخش وسيعي از فضاي اثر را به خود
ص داده است .منقار باز ،پنجههاي خنجري و ُدم
اختصا 
افشان خروس ،جملگي نشان از نبض حيات و نيروي
ستيزهجوي اين پرنده دارد .خطوط د ّوار خوشقوارة
ش عمدة صفحه را دربرگرفته و تنوع و
طرح ،بخ 
گسترش آن ،فضاي اندكي براي سطوح خلوت صفحه
به جا گذاشته است .با وجود اين ،ريخت و اندازة فضاي
اشغال شده ،ارتباط هماهنگ و تنگاتنگي با بخشهاي
اشغال نشدة طراحي دارد و مجموعهاي همپيوند از خط،
سطح و بافت ايجاد كرده است.
3
خروس خوزهگوا دالوپ پوزدا (،)1851-1913
ِ
هنرمند مكزيكي ،كه به صورت اثري به شيوة كندهكاري
روي فلز بهجا مانده ،یکی از خروسهاي خوشطرح و
تراشي است كه در دوران معاصر و توسط هنرمندان
نوين نقش شده است .اين هنرمند مكزيكي ،افزون بر
موضوعهاي مذهبي و اجتماعي ،با توجه به فرهنگ
و باورهاي بومي ،اغلب از طرح اسكلتهایی استفاده
میکند كه به زبان محلي «كاالورا» 4ناميده ميشوند.
در آثار او ،اين اسكلتها در حال فعاليتهای روزمرهای
چون روزنامهفروشي ،رقص ،آواز و يا دوچرخهسواري
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 مرغهاست .خروسي كه براي
حريم خود ارزش قائل است و براي حفظ آن ،به هر گونه
مبارزه و فداكاري تن میدهد .اين طرح ،ميتواند به
مثابة نشاني از غرور ملي و يا نمادي از حفظ آرمانهاي

اقليمي آن نيز به شمار آيد.
پابلو پيكاسو ( )1881-1973از هنرمندان مطرح
ديگري است كه از اين پرندة زيبا ،پردهای خوشطرح
و رنگ آفريده است .وی طبيعت يا مصنوع را به سطوح
هندسي تحليل مینمود و با نگریستن چند جانبه به آن،
فضايي نوين در قالب انتزاع هندسي تنظيم ميكرد .این
تجربة كوبيسمي ،وی را بر آن داشت تا پردهای با عنوان
«خروس»( 5در سال 1938م ).به نمایش بگذارد.
پيكاسو در اين اثر از رنگهاي درخشان زرد و سبز
و نارنجي سود برده و جلوة رنگين اين پرنده را نقشزده؛
نه به آن صورت كه در طبيعت مشاهده میگردد ،بلكه
به قالبي كه در ذهن به تصویر در آمده است .اگرچه
در شكلگيري و تركيببندي اين پرده ،دورگيري و
استحكام خطوط نقش تعيينكنندهاي دارد ،ولي اين
ذهن آفرينشگر هنرمند است كه میتواند ویژگیهای اين
مرغ زيبا را ،در قالب خط و رنگ ،به شكل جسورانهاي،
ترسیم کند.
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 ،براك،
ن گري و فرديناند لژه را نسل نخست كوبيستهاي
خوا 
6
فرانسوي به شمار آوريم ،هنرمنداني چون ژان متزينگر ،
اوزانفان 7و آلبرت گليزه 8نسل دوم را تشكيل ميدهند.
در زمان حضور ضياءپور در پاريس (پس از جنگ
جهاني دوم) ،اگرچه هنوز برخي از هنرمندان نسل اول
این سبک ،حضور و فعاليت داشتند اما میتوان گفت
اکثریت با نسل دومیهایی چون آندره لوت-1962( 9
 )1885بود .این هنرمندان ،به استمرار و حفظ خاطرة
دورة ابتدایی كوبيسم (قبل از جنگ جهاني اول) توجه
داشتند و به تداوم آن اصرار ميورزيدند.
10
آندره لوت ،افزون بر آفرينش هنري ،يك تئوريسين
بود و در زمينة آموزش نقاشي نيز فعاليت ميكرد.
ضياءپور به هنگام حضور در پاريس ،در زمرة هنرمندان

فصلنـامه

مرتبط با وي قرار گرفت و همراه با او ،به تجربة رويكرد
مدرنيسمياش پرداخت.
جلیل ضیاءپور ،پس از بازگشت به ايران و آغاز
فعاليتهايش ،بسياري از ويژگيهاي مكتب (كوبيسم)
را مورد استفاده قرار داد که از آن جمله میتوان به
تحليل طبيعت به روابط سطوح هندسي ،نمايش آن از
چند زاوية متكثر به طور همزمان در يك پرده و نیز
شفاف نمودن اجزاء آن اشاره کرد .اما آنچه او در نهایت
آفريد ،بيشتر خصوصيات اقليمي يك اثر ملي را با خود
به همراه داشت.
ضياءپور ،در پردة مشهور خویش با نام «زينبخاتون»،
که در سال 1337ش .در نخستين بيينال نقاشي تهران
در كاخ ابيض نمایش داده شد ،با استفاده از شعری
كودكانه و عامیانه ،فضاي هندسي صميمانهاي را به
تصویرکشید که بيشتر ملي و ايراني بود تا پاریسی؛
جمجمك برگ خزون  /مادرم زينب خاتون  /گيس
داره قد كمون  /از كمون بلند ترك  /از شَ بق مشكي
ترك  /شونة فيروزه ميخواد  /حمام سي روزه ميخواد
این هنرمند ،مانند استاد اروپايياش ،آندره لوت،
افزون بر آفرينش هنري ،براي دفاع از آرا و آرمانهايش
نشريهاي تدارك ديد و لوگوي آن را خود طراحي كرد
( 1328ش) .وی این مجله را با توجه به ويژگيهاي
نمادینی كه خروس دارد« ،خروس جنگي» ناميد.
ضیاءپور ،براي اجراي لوگوی مجلهاش ،تمام ويژگيهاي
سبكي كوبيسم تحليلي چون :تحليل فرمهاي طبيعي
به قالب خطوط و سطوح هندسي و نیز شفاف و سيال
كردن آن از طريق سطوح ،را مورد استفاده قرار داد.
ش زد ،با چنگال تيز و حالت
خروسی که این هنرمند نق 
مبارز و آمرانة خود ،آمادة دفاع از هرگونه انديشه و يا
حركت نابخردانهاي بود كه احتمال ميرفت از سوي
محافظهكاران به بيان آيد .پس از خلق اين لوگوي
درخشان ،كه در نوع و زمان خود كام ً
ال پيشرو و بدیع
بود ،وی شعر بيداركنندة نيما يوشيج (قوقوليقو خروس
ميخواند) را همراه با نشرية خروس جنگي منتشر ساخت.
پردة «آواز خروس» عبداهلل عامري ()1386-1301

از پيشگامان نقاشي معاصر ايران و از همدورههاي جليل
ضياءپور ،فاقد تاريخ مشخصي است ،ولي با توجه به
شيوة كار و نوع رنگگذاري اين هنرمند در دهة 30
شمسي ،به نظر میرسد اين پرده متعلق به همین دوره
از فعاليت وی باشد« .آواز خروس» ،تصوی ر خروس مبارز
و مغروری مانند آنچه در طراحی مرحوم ضياءپور به
چشم میخورد نیست ،بلكه خروس هوشيار و مقتدر
صبحگاهي است كه براي بيداري زمينيان آواز سرداده.
ستارهها و كهكشانها در باالي پرده ،بارقههاي طلوع
را نويد ميدهند و نقطههاي انتزاعي قرم ِز روي كلبه،
نشان از حضور و زندگي انسانها دارد .عبداهلل عامري
در خاطرهاي از گذشتة خود كه بيارتباط با آفرينش اين
پرده نيست ،ميگويد:
«از كودكي به نور و رنگ و صدا حساسيت داشتم.
يادم ميآيد در هشت سالگي ،در يك صبح تابستان،
روي پشتبام از خواب بيدار شدم .رنگ آبي آسمان و
رنگ شنهاي روي ديوار كاهگلي مقابلم كه با رنگهاي
فيروزهاي و آبي و سبز و قرمز ،بهعالوه رنگ زرد پريدة
كاهگلهاي ديوار كه باران خورده بود ،هماهنگي زيبايي
ايجاد ميكردند و درخشندگي خاصي داشتند ،جهان
رنگها را در ذهنم ماندگار كردند( ».مجابي.)193 :1376،
پيكر باز و رهاي خروس با رنگهاي زرد و نارنجي،
آسمان سرمهاي با لوامعي از طلوع صبح را به بخش
ديگر پرده كه زمين را نشان میدهد ،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 الهامبخشي از اين نماد هوشياري را بر روي بوم،
به يادگار گذاشته است.
پايانبخش اين گفتار ،اثري از نقاش معاصر فرشته
غازيراد است .اين هنرمند معاصر ،یکی از دانشآموختگان
دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است .وی ضمن
اينكه با بسياري از نخبگان هنر معاصر دوست و همقطار
بوده ،نظارهگری دقيق و ظريف است كه جريانهاي
هنر معاصر را با حساسيت دنبال میکند و شناخت
صحيحي از هنر معاصر جهان دارد .غازیراد ،با استفاده
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پينوشتها
1. Bibliothéque National, Paris.
2. Weather Vane
)3. Jose Guadalupe posada (1851-1913
4. Calavera
5. The Cock
)6. Jean Metzinger (1883-1956
)7. Amédée Ozenfan (1886-1966

)9. Andre Lhote (1885-1962
10. Trait du paysage et de la figure, 1956

فهرست منابع
 .1دهخدا ،علياكبر )1377( .لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران ،دوره جديد.
 .2شواليه ،ژان ،)1382( .فرهنگ نمادها ،ترجمة سودابه فضايلي،
جلد  ،3تهران ،انتشارات جيحون.
 .3ضياپور ،جليل ،)1382( .مجموعه سخنرانيهاي هنري ـ تحقيقي
( ،)1378-1327تهران ،موزه هنرهاي معاصر.
 .4مجابي ،جواد ،)1376( .پيشگامان نقاشي معاصر ايران( ،نسل اول)،
تهران ،نشر هنر ايران.
 .5هال ،جيمز ،)1380( .فرهنگ نگارهاي نمادها ،ترجمة رقيه بهزادي،
تهران ،فرهنگ معاصر.
6. Berdecio, Roberto. (1972), Posadas popular Mexican
prints, New York, Dover.
7. Frank, Patrick. (1998) Posadas Broadsheets: Mexican Popular Imagery, 1890-1910. University of New
Mexico.
8. Seguy, Marie-Rose. (1977), The Miraculous Journey
of Mahomet: Miraj Nameh, New York, George Braziller.
9. Warncke, Carsten-Peter. (2002) Pablo Picasso 18811973, Koln, Taschen.

11

Downloaded from kimiahonar.ir at 17:15 +0430 on Wednesday August 14th 2019

از شيوههاي تجربي بینظير و همچنین تلفيق عناصر
طبيعي مانند چوب و پوستة درخت با عناصر طراحي،
تابلوی رنگين خوشتراشي را از خروس آفريده است كه
در نوع خود تازگي دارد .وی ،رنگ و بافت پرهاي پرنده
را به راحتي طراحي نموده و چنین به نظر میآید که
دستان او حتي براي لحظهاي از حرکت بازنایستادهاند.
طرز بيان غازيراد در طراحي و نقاشي ،در قالب
پرشور و احساس ديونيسيوسي میگنجد كه سرشار
از عشق و سرمستي و موجب برانگيختن احساسات
شاعرانه است .رابطة ميان فضاي خلوت و اشغال شده
(بدون لحظهاي مكث يا ترديد) به زیبایی تنظيم گشته
و رنگهای اندام پرنده ،به طرز هوشمندانهاي با يكديگر
عجين شده است .در واقع ،از ويژگيهای بارز آثار
غازيراد این است كه وی میتواند در واحهاي متعالي،
كلية نيروهاي دروني ،احساسي ،عقاليي و اجرايياش را
با یکدیگر هماهنگ کند و در لحظهاي كه انباشته از شو ِر
آفرينندگي است ،اثري ماندگار خلق نمايد.
گرچه در يك قرن و نيم اخير ،فنآوري نوين ،جلوهاي
جديد از فضاهاي مصنوع و امروزي ايجاد كرده است و
با جایگزین کردن فضاهاي مهاجم و مزاحم صنعتي،
طبيعت را به ميزان قابلتوجهی از ميان برداشته ،ولي
بسیاری از نقاشان پیشتاز معاصر ،همچنان از طبيعت و
جلوههاي آن الهام گرفتهاند .شايد بتوان گفت ،از بین
رفتن طبيعت و جاي خالي آن در محيط زندگي هنرمند
و احساس کمبودی كه از فقدان آن در خاطر ظريفش به
جای ميماند ،خود عاملی است که وي را بیشتر و بیشتر
به سوي طبيعت و نمودهاي لطيف آن سوق میدهد.

)8. Albert Gleize (1881-1953

فصلنـامه

1
معراج نامه شاهرخي،
مكتب هرات 840 ،هـ.ق .مجلس يازدهم
(از آسمان اول) ،كتابخانه ملي پاريس ،با شناسة190

3
خوزه گوادولوپ پوزدا ،خروس

(احتماالً براي اعالن يك برنامه خروس جنگي
در مكزيك) ،چاپ دستي،

دهة اول سدة بيستم ،مكزيك

2
طراح گمنام ،خروس،
مكتب گوركاني ،قرن دهم هجري،
قلممو و آب رنگ روي كاغذ ،موزة هنرهاي زيبا ،بوستون
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6
عبداهلل عامري ( )1386-1301آواز خروس،
دهة  30شمسي 830×650 ،مم،
رنگ روغن روي بوم،
مجموعة خصوصي عامري
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4
پابلو پيكاسو  ،خروس ،پاستل رنگي روي مقوا،
775×540 ،1938مم ،مجموعة كالين ،نيويورك

5
جليل ضياءپور ،لوگو براي نشرية خروس جنگي،
1328ش 190×140 ،مم ،تهران
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7
فرشته غازيراد،
حيراني خروس ،پاستل روي چوب
 1000×1070مم ،1384 ،مجموعه خصوصي ،تهران

