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 چکیده 

ن به تعدد بر روی سفالینه ها، مفرغ ها، پارچه ها،... مزین شده است. بنیاد کلمه پرنده خروس و نقش آن در طول تاریخ ایرا

( در اوستا به معنی خروشیدن و در نزد ایرانیان مقدس و نماد سروش به کار می رفته است. khraosخروس از مصدر خرئوس)

نای نقش خروس بر سفال آقکند است، الزم به ذکر است آنچه در ارتباط با خروس در ایران گفته می شود، متفاوت از مع

چونانکه در هر منطقه از ایران بر اساس باور مردم معنایی خاص ومتمایز دارد. هدف از این نوشتار درک معنای نهفته در نقش 

خروس بر سفال نوع آقکند است که مولف برای این منظور، نقش خروس را در نگاه کلی، جامعه ی ایرانی توضیح داده، سپس 

مز گشایی این نقش بر سفال پرداخته. البته ذکر این نکته الزم است که این نقوش اگر چه)شاید( معانی خاصی را به همراه به ر

داشته باشند ولی بر آنیم که به روش خوانش متن تصویری و تجزیه وتحلیل به مطالعه آن بپردازیم و معنای درونی آن را درک 

 کنیم. 

 

 ال نوع آقکند، سفال اسگرافیتو.نقش خروس، سفواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

با توجه به اینکه خروس در ایران دارای معنای نمادین و تاثیرگذار بوده، نقش آن بر روی بسیاری از صنایع وهنرها منقوش می 

باط سبب شده با گذر شده بعالوه در ارتباط نزدیک با زندگی مردم ایران و در کنار محیط زیست آنها بوده است، که این ارت

 زمان این نقوش بر وسایل مصرفی و تزیینی مردم طراحی و از شکل کهن الگو)آرکی تایپ( به شکل نمادین مبدل شده است.

در باور مردم جامعه ایرانی خروس در صبحگاهان بانگ بر می آورد وسحرگاهان را نوید می دهد و مردم را به عبادت و کشت 

چنین در نزد ایرانیان اعتقاد به تقدس و ندای بیداری صبح بوده است. خروس را سمبل آگاهی ،اخطار، وکار فرا می خواند، هم 

مردانگی، خودپرستی ومبارزه طلبی،... نیز دانسته اند. مناسب است این نکته ذکر شود که این نقوش پشتکار، شب زنده داری،

آنیم که به روش هنری به بررسی تصویر وتجزیه تحلیل آن بپردازیم و  اگر چه)شاید( این معانی را به همراه داشته باشند ولی بر

معنای درونی آن را مورد مطالعه قرار دهیم. در این روند، ابتدا جایگاه خروس در جامعه ایرانی بررسی شده، سپس به معرفی 

ا وتفاوت ها، هر سه تصویر را منطقه آقکند و در ادامه به توضیح تصاویر پرداخته ایم. پژوهشگر جهت آشکار شدن شباهت ه

مورد مطالعه قرار داده و به صورت موردی بررسی کرده است، که در این مطالعه به بخش عظیمی از معنا پی برده ودر پایان 

 .مقاله ذکر شده است

 روش تحقیق 
ش خوانش متن تصویری به مقاله حاضر با گردآوری اطالعات از طریق کتابخانه و کتب موجود به بررسی نقوش پرداخته و به رو

 بخشی از معنای درونی تصاویر پی برده است. 

 

 خروس

( در اوستا، به معنی khraosخروس،خرو، خروز و خروچ، از مرغان مقدس است. بنیاد کلمه ی خروس از مصدر خرئوس)

عنی خروشنده و این درخشیدن است که با واژه ی خروش وخروشیدن در زبان فارسی همریشه میشود. بنابراین ،خروس، به م

 (.8811تسمیه به مناسبت بانگ زدن خروس است )یاحقی،

به معنی دیدن ودیدار  drashبه معنی فرا وپیش، ومصدر درش  paraاز ترکیب پرو  pro - drashنام دینی خروس پرودرش 

ز آمدن بامداد آگاه می وبدین سان پرودرش یعنی از پیش بیننده، سپیده دم را پیش از همه دیدن، مرغی که مردمان را ا

 (. 8818کند)هینلز،

بانگ بر می آورد و سحرگاهان را نوید می دهد و مردم را به برخاستن وعبادت وکشت وکار می خواند.در  خروس در سپیده دم،

 باورهای مردمی و قومی بانگ خروس در صبحگاهان خجسته و معتقدند در هر خانه که باشد در آن جا دیو نباشد. هم چنین

اعتقاد به تقدس، راندن تاریکی وخواب ،و ندای بیداری صبح است.خروس نزد ایرانیان مقدس ونماد سروش به شمار میرفته 

 است.

در فرهنگ اسالمی نیز خروس دارای جایگاه است، بنابرتفسیر طبری در شب معراج، پیامبر در آسمان چهارم مرغی دید بر مثال 

 و سر او بر هفتم آسمان بود. خروس، پای او بر هفتم طبقه ی زمین
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در میان مردم خروس جنگی از قدیم االیام، از سرگرمی های رایج به حساب می آمد وخروس هایی از نژاد مخصوص برای این 

کار تربیت می شده اند. این رسم درافغانستان و قسمتهایی از خراسان وبخش هایی از آذربایجان هنوز باقی است.تعبیر خروس 

 از افراد تندخو وستیزه جو،از همین جا متداول شده است. جنگی کنایه

خروس را سمبل آگاهی، اخطار، پشتکار، تالش، جست خیز، خوشحالی، رستاخیز، شب زنده داری، هوشیاری، مردانگی، پیک 

 (.8811سحر، حسادت، خودپرستی ومبارزه طلبی نیز دانسته اند )یاحقی،

 

 سفال نوع آقکند

هجری(  9-5ی از تکنیک های اولیه و رایج بود که توسط سفال گران مسلمان در دوران میانه)قرون حکاکی بر سطح سفال یک

گسترش یافت. این تکنیک به اشکال مختلفی بسط داده شد، که شامل حکاکی خطوط باریک بر سطح سفال و گاه بر سطح 

فت و پیچیدگی های خاص و هم چنین ایجاد تاکید گالبه و تراشیدن گالبه و سفال بود که نتیجه نهایی سطح برجسته ای با ظرا

 (.8811نامیده می شود)گروبه ، « اسگرافیتو»کنتراست رنگ ها و نقش ها بود. نخستین تکنیک به این شیوه در متون قدیمی 

بدنه گل  این گروه سفالینه بامواد اولیه برای تولید این ظروف عمدتا خاک سفید بدنه، گالبه سفید و لعاب سربی بوده است. 

سفید بر روی آن پوشیده شده است، نقوش، بیشتر شامل پرندگان و حیوانات درشت نقش در میان  1رسی ساخته شده و انگوبی

شود، که در قسمت خطوط مرزی و کناری نقوش، از قسمت انگوب برداشته ای پر کار، بر بستر ظرف دیده میگیاهان و زمینه

شود پس از پخت ظرف در کوره و در مرحله لعاب گذاری کند. این ویژگی سبب میاعی میشده و در نهایت طرحی قلمزده را تد

چنین لعاب نقش مرکزی و شود. همهای مختلف از یکدیگر تر و سبب جداسازی رنگکاری شده کمی تیرهقسمت خطوط کنده

ی رسی و انگوب در کوره، لعاب بدنهشود. پس از پخت تر بوده و نوعی مرزبندی در اطراف نقش ایجاد میاصلی کمی روشن

پوشاند ی ظرف را میی بدنههای نقوش انجام می شود و در نهایت لعاب سربی شفافی همههای مختلف در قسمتگذاری با رنگ

 شود.که سبب یکدستی و تأللو کار می

ی پهن هایی با لبهاز، و بشقابدهانه ب های بزرگ، ظروفها، سینیشکل و فرم ساخت این ظروف سفالی بیشتر شامل بشقاب

ای مایل به ای، سبز، قهوههای زرد، قهوههستند که عموماً با نقش پرندگان و حیوانات در ترکیب با نقوش گیاهی پیچان به رنگ

 اند. سیاه مصور شده

گروه بزرگی از نمونه ها از جای ساخت این سفالینه به درستی معلوم نیست، چونانکه بسیاری با نام زنجان نیز نامیده اند، اما 

ی کوره از آن جا گزارش نشده است اما ی تبریز قرار دارد. هنوز هیچ نشانهروستایی به نام آقکند پیدا شده که بین زنجان و میانه

تناد ساخته شده باشد! در هرحال با اس -اگر نه خود آقکند  -محتمال به نظر می رسد این سفالینه در محلی واقع در آذربایجان 

آرتور به تایید بسیاری از باستان شناسان همچون مهدی بهرامی، محمد یوسف کیانی، فائق توحیدی، سیف اهلل کامبخش فرد،

 ارنست کونل، ارنست گروبه، آرتور ابهام پوپ، این گروه سفالینه را با نام آقکند بررسی خواهیم کرد. لین، گزافهروری،

 از دو منظر قابل توضیح است:شناسیم، ی آقکند میآنچه از واژه

ای درشمال غرب ایران، روستایی که بین زنجان و تبریز واقع شده که بر طبق منابع و نظر باستان ( آقکند، به معنای منطقه8

های نباید اعتماد کرد و ها به چنین نامهایی به دست آمده است. اگرچه با گذشت سالشناسان از این منطقه نمونه سفالینه
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ها، حتی در میان متخصصان، گذاری کرده و به عنوان نشانگری بر این گروه سفالینهها را دالالن نامنکه بسیاری این نمونهچونا

ی مشخص، منطقی است های مشابه در یک گونه در یک محوطهشناخته شده باقی مانده است. البته با تکرار و افزایش نمونه

 دلیل محکم و قابل اثباتی نیست. جا ساخته شده، اماتصور شود که در آن

ای که از الگوی خاص و تکرار شونده در شکل ساخت ظرف و شیوه نقش پردازی پیروی ( آقکند، به معنای گروه سفالینه2

 کند، اگر چه در روستای آقکند ساخته نشده باشد و یا مربوط به کارگاهی در آن نزدیکی باشد.می

تعیین خطوط مرزبندی و تاریخ دقیق بر هر دوره ای از آثار دشوار است. تاریخ گذاری بر  ی تقسیمات سفالینه ایرانی،با همه

گروه سفالینه نوع آقکند که مربوط به دوره متوالی است وتنها یک سده را در بر نمی گیرد از این دشواری مستثنا نیست. بااین 

ی نقش کنده، احتماال از سده چهارم هجری آغاز و با حال با مطالعه و تطبیق منابع موجودو در دسترس، این سبک سفالینه

حمله ی مغول پایان می یابد، البته اوج این سبک مربوط به نیمه دوم سده پنجم هجری است. تقریبا تنها نمونه تاریخ دار 

هجری  8881/521، موزه دولتی برلین، به تاریخ میالدی(Staatliche Museen zu Berlin)مربوط به سفالینه آقکند در 

(. گروه سفالینه معروف به نوع آقکند در هر کارگاه دیگری تولید شده باشد از همان kuhnel,1924گزارش شده است )

 های مشابهی هستند.های گردآوری شده دارای مشخصهبه همین دلیل نمونه الگوهای خاص آقکند پیروی کرده است.

 1توصیف تصویر

 

سانتی متر، مربوط به قرن پنجم و ششم هجری، نگهداری کلکیان در موزه  21دهانه  سانتی متر، قطر 9مشخصات: ارتفاع 

 (.Fehreveri, 2000)دولتی برلین 

توصیف ظرف: کاسه نسبتا بزرگی با کناره های عمودی و لبه های برگشته مسطح، نقش تزیینی خروس بزرگی در وسط بشقاب 

ست، نقوش سبز و زرد بر زمینه سفید قرار گرفته در حالی که خطوط ایستاده و اطراف آن نقوش گلدار و پیچک نقش شده ا

 بیرونی حکاکی شده است، این یکی از نمونه های مشهور ظروف آقکند است.

لعاب مصرفی به رنگ های زرد مایل به قهوه ای )اکر(، قهوه ای و سبز که به ترتیب از اکسید آهن، منگنز و مس در ترکیب با 

 ده است.لعاب سربی استفاده ش

 2شکل گیری نقوش در کادری دایره صورت گرفته که با فرم ظرف هماهنگی دارد. متن تصویری دارای داده های بصری در 

 گروه تقسیم می شود: الف. نقوش حیوانی         ب. نقوش گیاهی               2.عناصر شمایلی، که به 8دسته است: 

 یره، نقطه..عناصر هندسی: مثلث، دا2               
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در وسط بشقاب قرار گرفته، حرکت پرنده از سمت راست به چپ مصور شده است اما سر  طرح خروس به عنوان نقش مرکزی

که بعنوان مرکز سایر اعضای بدن دارای اهمیت می باشد به سمت راست چرخش کرده که شخصیت جنگجویی را تلطیف داده 

قرار گرفته. نقش دو دستک  در عین حال معرف حسی جستجوگر وهوشیار است.بال ها به شکل خطوط موازی ودر راستای هم

 در زیر انتهای بدن محتمال با هدف تاکید بر مذکر بودن خروس منقوش شده است.

نقش گیاهی مدور در کادر دایره در وسط بدن خروس قرار گرفته است، گویی هنرمند نقاش، تالش داشته با فرم دایره، پرهای 

 گیاهی اطراف خروس و نقش داخلی هماهنگی بصری ایجاد کند.خروس را از نقش بدن جدا کرده و در عین حال بین نقوش 

طرح خروس در مرکز و نقوشی گیاهی همانند پیچک به دور پاها و اطراف او پیچیده است، محتمال این نقوش را نمی توان 

اسپیرال باشد اسلیمی دانست زیرا که در مقایسه علمی از قواعد و ضوابط اسلیمی پیروی نکرده است، شاید تنها نوعی گردش 

 اما به سختی نام اسلیمی به خود می گیرد.

شکل ساخت ظرف از الگوهای گروه سفال نوع آقکند پیروی می کند، ظرف دهانه باز و لبه های عمودی و برگشته که طرح 

ز منظم هندسی با نقوش مثلثی در لبه اطراف ظرف یکی از مشخصه های ظروف آقکند محسوب می شود و در دیگر ظروف نی

دیده می شود. در نگاه کلی به نظر می رسد رأس مثلث ها همانند پیکانی اشاره به مرکز تصویر دارند و سعی بر تأکید موضوع 

 اصلی کرده اند.

نقاط پراکنده در میان نقوش گیاهی، محتمال با هدف مشخص و فکر قرار گرفته ، در بعضی موارد نقاط و نقوش گیاهی ترکیب 

ت، به نظر می رسد نقاش تالش برای نمایش حیوانات دیگر در اطراف نقش مرکزی داشته، هم چنین در شکل جانوری داده اس

دید بصری قرار گیری نقاط جهت تعادل فضای منفی و مثبت نقوش است در واقع نقاش نوعی تعادل در پراکندگی نقوش برقرار 

 کرده و ترکیب بندی اثر را قوت بخشیده است.

گان معمول در محیط پیرامون نقاش بوده زیرا با زبردستی و دانش بصری طراحی شده است، آنچنان که محتمال خروس از پرند

خروس واقعی را کمی انتزاعی کرده باشد. هنرمند با دقت دید و شناخت خود از خروس طرح پر در پاها را با دالبرها و نقش 

 فلس مانندی به نمایش گذارده است.

در مضامین ساسانی و بر مفرغ های لرستان به عنوان سروش می بینیم، این گستردگی در ادوار البته این نقش را به تعدد 

 معنایی نمادین و سمبلیک در پس پشت خود دارد. "مختلف یقینا

 2توصیف تصویر 
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 (8811سانتی متر، سده پنجم هجری)پوپ،21مشخصات: قطر دهانه 

در اطراف طرح پیچیده است. سفال منسوب به آقکند و اجرای نقش و  نقش خروس در مرکز تصویر و نقوش گیاهی و پیچک ها

طرح به تکنیک اسگرافیتو با لعاب قهوه ای مایل به زرد، قهوه ای منگنز، سبز و زرد تزیین شده وآستر لعاب شفاف بر آن قرار 

 گرفته است.

لبه های برگشته مسطح که با نقوش  فرم ساخت ظرف از الگوی معمول در ظروف آقکند پیروی می کند، کاسه ای بزرگ با

 مکرر تزیین شده است.

 متن تصویری دربردارنده نقوش حیوانی، گیاهی، وهندسی است که در ترکیب بندی منسجم ومحکم در کنار هم قرار گرفته اند.

گاره نقش خروس تقریبا یک سوم از ظرف را در برگرفته واصلی ترین نقش محسوب می شود. شباهت ظاهری این نقش ون

 غیر قابل انکار است، اگر چه با دقت بیشتر به تفاوت هایی نیز پی خواهیم برد. 8خروس در تصویر 

خروس در حالی که میان گیاهان مصور شده، سر را به عقب برگردانده و با کادر دایره هماهنگ شده است و در عین حال معرف 

 آگاهی و هوشیاری است.

تصویر تکرار شده  8از مشخصه های نقوش ظروف سفالینه آقکند می باشد که در هر  نقش گیاهی مدور در میان بال خروس

است. طرح دو دستک در زیر انتهای بال، محتمال معرف مردانگی و یا نشانی از دم است.هنرمند نقاش با شناخت وآگاهی از 

 ، تاج سر، نوک، پرهای بدن و پاها می بینیم.فیگور خروس، به خوبی از عهده آنالیز و انتزاع این نقش بر آمده، چنانچه در کاکل

پیچک های گیاهی در تکامل ترکیب بندی، به خوبی در فضای اطراف خروس پراکنده شده اند که در پیچش خود جهت تعادل 

فضای منفی ومثبت دربردارنده نقاط هستند. نقاش از نقطه برای فضاهای خالی و حاشیه ها استفاده مناسبی کرده، به حاشیه 

  دوم دقت کنید ردیفی از نقطه مصور شده که دیواره ظرف را تزیین کرده است. 

 3توصیف تصویر

 

سانتی متر، سده ی ششم هجری، محل نگهداری موزه هنرهای زیبای بوستن 88سانتی متر، ارتفاع  83مشخصات: قطر دهانه 

(mfa museum of fine art boston.com.) 
نه های رایج سفال نوع آقکند با لبه عمودی و دهانه باز است. لبه عمودی و برگشتی ظرف با فرم ساخت ظرف همانند دیگر نمو

نقوش مثلثی و نقطه تزیین شده است. نقش مرکزی ظرف با کادری دایره ای از کل ظرف جدا شده وبازتابی از طبیعت را به 
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طح ظرف را دربرگرفته. نوار منقوش در دیواره نمایش گذارده است. طرح خروس در میان گیاهان و پیچک ها تقریبا بیشتر س

ظرف ترکیب نقوش را به دو دسته تقسیم کرده، نقوش لبه کاسه که با نقوش هندسی تزیین شده و نقش وسط کاسه که 

 ترکیبی از نقش حیوانی و گیاهی است. 

ا پیش از پخت روی سطح سفال به رنگ های زیبایی که برای برجسته کردن جزئیات به کار رفته، شره کرده است. این لعاب ه

کار رفته و تنها با خطوط باریک تراشیده از هم جدا شده اند، کنترل آنها کار بسیار مشکلی است. به خصوص اگر لعاب ضخیم و 

غلیظی به کار رفته باشد که خطوط تراشیده را پر می کند. به نظر می رسد از همان لعاب سربی و ترکیبات اکسیدآهن، اکسید 

 نز و اکسید مس استفاده شده است.منگ

طراحی خروس در این نمونه متفاوت تر از نمونه های پیشین ، البته روح کلی آثار مشابه است. جهت حرکت پرنده از چپ به 

راست و سر به عقب بر نگشته است. اگر چه در این طراحی اندازه خروس کمی کوچکتر شده ولی حالتی تهاجمی وجنگجو به 

 ست که به نظر می رسد به دلیل حرکت پرنده و نوع طراحی متفاوت باشد.خود گرفته ا

نقش گیاهی مدور در میان بال خروس از مشخصه های بارز در هر سه تصویر است که قرابت و نزدیکی آنها را برما آشکارتر می 

نین عدم حضور دو دستک در زیر کند. اما دم تاب خورده در میان گیاهان مشخصا متفاوت تر از نمونه های پیشین است. هم چ

دم، تفاوت در تاج سر وکاکل، پاهای بلند والغر، این خروس را از نژاد دیگری معرفی میکند اما هنرمند نقاش در طراحی این 

 خروس از همان الگوی نقوش سفال نوع آقکند پیروی کرده است.

بلندو تابدار، پاهای باریک ودونده این نکته را به  ظاهر کلی نقش معرف خروس جنگی است که نوع طراحی تاج سر وکاکل، دم

اثبات میرساند. الزم به ذکر است خروس جنگی از قدیم االیام در این منطقه از سرگرمی های رایج مردم به حساب می آمد 

گی می کرده و وخروس هایی از نژاد مخصوص برای این کار تربیت می شده اند، بنابراین این پرنده در محیط پیرامون نقاش زند

 مصور کردن آن بر ظرف سفالی دور از ذهن نیست. 

 

 2و  1مقایسه موردی نقش تصویر 
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را ذکر  3و تفاوت ها 2محقق در ادامه پژوهش و جهت درک معنای نهفته الزم می داند به مقایسه تصاویر پرداخته و شباهت ها

 کند. 

 شباهت ها

 نقش مدور گیاهی در میان بال -8

 نقش پرها -2

 فلس مانند در پاهانقش  -8

 طرح مشابه پاها -1

 نقش تاج سر -5

 نقش بینی -6

 نقش نوک -1

 نقش پرهای دور سر -1

 نقش دستک در زیر دم ها -9

 نقش تک و سه تایی نقطه در زمینه -83

 تفاوت ها

 نقش حاشیه ی اطراف در کادر بیرونی -8

 نقش انتهایی پیچک ها -2

 

 

 3و  1مقایسه موردی نقش تصویر 

 

                                                           
 .کادر دایره ی سبز رنگ 2
 .کادر مستطیل قرمز رنگ 3
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 شباهت ها

 ر میان بالنقش مدور گیاهی د -8

 نقش انتهای پیچک ها -2

 نقش تک وسه تایی نقطه در زمینه -8

 نقش حاشیه اطراف در کادر بیرونی -1

 تفاوت ها

 نقش تاج سر و کاکل -8

 نقش چشم -2

 نقش نوک -8

 نقش پاها -1

 نقش دم و پرها -5

 

 گیرینتیجه

ته در ابتدا به مطالعه دقیق آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت، نقش خروس برسه تصویر از سفال نوع آقکند بود. الب

هر سه ظرف پرداخته تا با ارائه دالیل ثابت کند که سه نمونه متعلق به یک منطقه و در یک دوره ساخته شده اند، به همین 

 دلیل نمونه های گرداوری شده دارای مشخصه های مشابهی هستند، از جمله الگوهای خاص در این ظروف:

 و برگشته در ساخت ظروف.فرم دهانه باز و لبه ی عمودی  -

 استفاده از لعاب ها به رنگ سبز، زرد، قهوه ای در تزیین نقوش. -

 نقش جانور بزرگ و خاص در مرکز بشقاب و نقوش گیاهی در پیرامون آن. -

 نقوش گیاهی پراکنده بر پسزمینه ظروف. -

 نقاط متراکم در میان نقوش گیاهی. -

 ف. نقش مثلثی در ترکیب بندی با نقاط بر لبه ی ظر -

تصویر بپردازد زیرا در خوانش تصاویر به این نکته پی برد، که از  8محقق در ادامه پژوهش الزم دانست به مقایسه موردی میان 

متفاوت تر از آن دو است. نقش خروس در تصاویر  8ارتباط نزیکتری به هم دارند  وتصویر  2و8لحاظ معنای درونی تصاویر 

ب زنده داری، سحرخیزی و... که برای خروس ذکر شد در بردارنده معنای دیگری هم هست ،عالوه بر معنای بیداری، ش 2و8

که در ارتباط با زندگی ومحیط پیرامون مردمان آقکند بوده است. نقش این خروس با توجه به بزرگی هیکل ودرشتی، فرم تپل 

 ر منازل و خانه ها بسیار نگهداری می شود.پاها، نقش نوک، نشان مردانگی و شکل پرهای پرنده معرف نژادی از خروس که د

ظاهری متفاوت تر دارد و معرف خروسی از نژاد مخصوص است که محتمال برای خروس جنگی تربیت می شده  8اما تصویر 

 است. 

ر در نهایت می توان نتیجه گرفت این نقش به سبب حضور زیاد پرنده خروس در میان مردم و در ارتباط با زندگی آنها به طو

گسترده بر بستر سطوح منقوش شده است، و به دلیل گذر زمان و تحوالت فرهنگی از شکل کهن الگو به نماد رسیده و دارای 
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معنایی چون سحرخیزی، سروش، آگاهی و ... شده است. البته با مطالعه بر محقق آشکار شد که در منطقه آذربایجان خروس، 

 گرمی در خروس جنگی بوده که پرورش و نگهداری آن دارای اهمیت بوده است. باوری مردمی و نوعی از نژاد خاص برای سر

مناسب است این نکته ذکر شود که ذات خروس در طول دوران تغییر نخواهد کرد، چنانچه در این زمان هم خروس در 

 صبحگاهان بانگ بر می آورد و سحرگاه را نوید میدهد.  

  

 منابع 

 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.9،6در هند ایران، ویرایش سیروس پرهام، جلد  (، سیری8811پوپ، آرتورآبم ) -
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- Rarab museum, London- newyork, I.B Tauris Publishers. 
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