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چكيده
هنر ايراني يک پديده تاريخي حائز اهميت است. اين هنر، که در همان مراحل اوليه به مرتبه بلندي رسيده بود، 
توفيق يافت که در زمينه هاي بسيار و با شيوه هاي گوناگون تا روزگار معاصر تداوم يابد. استاد مجيد مهرگان، از 
نگارگران و پيشگسوتان معاصر، بيش از ساير هنرمندان نگارگر، آثاري پيوندخورده با دوران باستان خلق کرده 

است. عالقه وي در اين زمينه باعث شده تا هنر وي تلفيقي از هنر ايران باستان و هنردوران اسالمي باشد.
هدف از تحقيق حاضر مشخص کردن نحوه استفاده مهرگان از نوع طراحي و نقوش بکاررفته در آثار هخامنشي 
و ساساني و شيوه تلفيق آن با نگارگري دوران اسالمي است. اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤاالت است که: 
چگونه مهرگان از ويژگي هاي طراحي و نقوش هنر پيش از اسالم بخصوص دوران هخامنشي و ساساني در 
آثارش استفاده کرده؟ و کدام نقوش و عناصر هنر هخامنشي و ساساني در آثار وي مورد استفاده قرار گرفته 

است؟ 
مقاله حاضر، که به شيوه توصيفي-تحليلي صورت گرفته، به چگونگي استفاده مهرگان از نقوش و طراحي هنر 
عصر هخامنشي و ساساني پرداخته است.روش جمع آوري اطالعات از طريق کتاب، مقاله، اينترنت و تصاوير 
آثار هنري ايشان انجام شده است. در اين پژوهش سعي شده تا همه آثار در دسترس مهرگان بعنوان جامعه 
آماري در نظر گرفته شود و نمونه آماري اين تحقيق شامل آن دسته از آثار وي است که تحت تأثير آثار پيش 

از اسالم انجام گرديده است. 
يافته هاي تحقيق نشان داد که مهرگان با استفاده از عواملي همچون ساده کردن فرمها، کاربرد خطوط ضخيم 
و حجم دار، توجه به آرايشها و تزئينات، کاربرد نقوش گياهي همچون گل لوتوس و استفاده از شيوه طراحي 
حيوانات و ابزار و ادوات جنگي متاثر از هنر هخامنشي و ساساني، توانسته زباني نو در هنر نگارگري معاصر 

ايران خلق کند و آثاري بيافريندکه نشان دهنده تلفيق سنتهاي پيش از اسالم و دوران اسالمي است. 
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مقدمه
هنر همواره نمايشگر سير تحول و تطور انديشه و آثاري 
است که از گذشته باقي مانده و در مسير اين سير، هنرمندان 
با گرايشات جديد و متناسب با تفکر و امکانات زمانه خود، 
نسبت به گذشته آثاري را بوجود آوردند. در اين ميان هنر 
هنرمندان  گرانبهاي  پشتوانه  هزاران ساله،  قدمت  با  ايران 
معاصر است. در آن نخستين تمدن بشري که بيش از شش 
پديدار شد، هنر عنصري  ايران  هزار سال پيش در فالت 
اساسي بود که در ادوار بعدي نقش ايفا کرد و در سراسر اين 
مدت ويژگي هاي مشخص و بارز خود را حفظ کرد. احياي 
سنت هاي کهن در دنياي معاصر و تلفيق آن با هنر امروز، 
باعث ايجاد آثاري با هويت، در فرهنگ اصيل ايراني مي شود. 
در اين هنرها هنرمندان با چيره دستي در آفرينش آرايه هاي 
گوناگون، ترکيبهاي زيبا، و آراسته به رنگهاي هماهنگ همراه 
با ظرافت ساخت و مهارت فني، توانستند در همه هنرهاي 

صناعي گسترش يابند.
براي بررسي مجموعه آثار يک هنرمند، ضروري است 
به سير تاريخي هنرهايي که از آن الهام گرفته، توجه شود. 
استاد مجيد مهرگان، از جمله نگارگران پيشکسوت معاصر 
ايران است که با توجه به عالقه به هنرهاي پيش از اسالم، 
بويژه هنر عصر هخامنشي و ساساني، سعي کرده آثاري 
تلفيقي با هويت هنر ايران باستان و نگارگري دوران اسالمي 
خلق کند. لذا تحقيق حاضر با هدف مشخص نمودن نحوه 
استفاده مهرگان از ويژگي هاي طراحي و نقوش بکار رفته در 
آثار هخامنشي و ساساني، و نيز شيوه تلفيق آن با نگارگري 
دوران اسالمي صورت گرفته است. اين مقاله در پي پاسخ 
به دو سوال است:١. چگونه مهرگان از ويژگي هاي طراحي 
و نقوش هنر پيش از اسالم بخصوص دوران هخامنشي و 
ساساني، در آثارش استفاده کرده؟ ٢. کدام نقوش و عناصر 

هنر هخامنشي و ساساني، را در آثارش بکار برده است؟

روش تحقيق 
 اين مقاله به روش توصيقي-تحليلي انجام شده و شيوه 
شامل  گردآوري  ابزار  و  کتابخانه اي  مطالب  گردآوري 
کتاب، مقاله، فيش و رايانه است. در اين تحقيق سعي شده 
از ميان آثار مهرگان، آن دسته از آثار وي که تحت تأثير 
هنر هخامنشي بويژه در نقش برجسته هاي تخت جمشيد و 
نيز نقش برجسته ها و فلزکاري هاي ساساني بوده، بعنوان 
نمونه آماري و بصورت تطبيقي مورد بررسي قرار گيرد. اين 
تطبيق با تاکيد بر عناصري همچون طراحي انسانها، حيوانات، 
گياهان، ابزار و ادوات جنگي و تزئينات که مورد توجه وي 

بوده، انجام گرديده است. 
در اين مقاله همچنين سعي شده با رويکردي اجمالي 
به برخي از ويژگي هاي طراحي و نقوش به ويژه از منظر 
طراحي اندام انسانها، حيوانات، گياهان و ابزار و ادوات جنگي 
و تزئينات در نقش برجسته هاي دوره هخامنشي و ساساني 

به عنوان مقدمه براي ورود به بحث مطالبي آورده و سپس 
به بررسي و تحليل آثار مهرگان پرداخته شود.الزم به ذکر 
است که در بررسي تطبيقي حاضر، آن دسته از عناصري 
که مهرگان در آثارش ملهم از هنر پيش از اسالم بوده، بحث 
شده و لذا از پرداختن به ساير عناصر و اشکال خودداري 

شده است.

پيشينه تحقيق  
از آنجايي که تا کنون چنين تطبيقي از نظر کيفي و تحليلي بين 
آثار هنرمندان نگارگر معاصر و آثار و نقوش هنرهاي پيش 
از اسالم صورت نگرفته نمي توان مقاله يا کتابي را که بطور 
مستقيم به چنين مواردي اشاره داشته باشد به عنوان پيشينه 
تحقيق معرفي کرد. اما از لحاظ تاريخي و نقد هنري مي توان 
به کتابهاي تاريخ هنر از جمله کتابهاي سيري در هنر ايران 
اثر آرتور ابهام پوپ، و هنر ايران اثر رمان گريشمن و يا هنر 
ايران باستان نوشته ايدت پرادا، براي بررسي ويژگي هاي 

هنر دوران هخامنشي و ساساني اشاره کرد.
در مقاله حميدرضا محبي با عنوان «رفتار شناسي پيکره 
انساني در نقش برجسته هاي صخره اي ساساني»، مجله 
پژوهش هنر، شماره٧، شيوه خاص طراحي بدن انسان و 
عناصر وابسته آن از جمله چهره، اندام، لباس و غيره در 

دوره ساساني مورد بررسي قرار گرفته است.
در مقاله مينا صدري با عنوان «بررسي تطبيقي برخي 
از ويژگي هاي نگارگري با نقش برجسته هاي هخامنشي»، 
مجله نگره، شماره٥، برخي ويژگي هاي مشترک طراحي نقش 
برجسته هاي هخامنشي و نگارگري دوران اسالمي تجزيه و 

تحليل شده است. 
اما در خصوص تحليل آثار مجيد مهرگان، ويژه نامه اي 
در بزرگداشت ايشان در فرهنگستان هنر به چاپ رسيده که 
شامل مقاالتي درباره تحليل آثار هنري وي است که مي توان 
به اين مقاالت بعنوان نمونه اشاره کرد: «مقدمه بر آثار مجيد 
مهرگان» نوشته حبيب اهللا آيت  اللهي که به بررسي آثار وي 
از منظر تأثيرات تاريخي و ساختار بصري پرداخته است. 
همچنين محمدعلي رجبي در مقاله اي با عنوان «سنت گويا و 
آثار استاد مجيد مهرگان»، ضمن بيان سنت هنري قبل و بعد 
از اسالم، به بررسي استفاده مهرگان از اين سنتها در آثارش 

پرداخته است. 
در مقاله اي با عنوان «باستان نگاري (آرکائيسم) ايراني 
در آثار موالنا کمال الدين بهزاد هراتي» نوشته مجيد مهرگان، 
کمال الدين  همايش  مقاالت  مجموعه  کتاب  در  شده  چاپ 
بهزاد،مي توان در خصوص افکار و عقايد وي در خصوص 
و  اسالمي  دوران  نگارگري  در  کهن  سنتهاي  از  استفاده 

نگارگري معاصر پي برد.

ويژگي هاي طراحي و نقوش در آثار هخامنشي
هنرهاي ايراني از ديرباز و در طول دوران اسالمي همواره 

بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

استاد مجيد مهرگان
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صورتي تجريدي و نمادين داشته است. اين مسئله بخصوص 
در آثار هخامنشيان جلوه بيشتري دارد. آنچه بيش از هر چيز 
ديگري در هنر هخامنشي مورد نظر بوده توجه به مسائل 
دروني و معنوي است. بايد در نظر داشت که تصوري که 
مردمان دنياي باستان و بويژه ايرانيان هخامنشيان از جهان 
داشته اند با جهان معنوي و تمثيلي و واقعيت ملکوتي اشيا 
و پديده ها و قواي مرموز طبيعت پيوندي ناگسستني داشته 

است.
از اينرو در تمام وجوه طراحي از جمله طراحي انسانها، 
حيوانات، گياهان و غيره، صورتي تجريدي قابل مالحظه است 
و اين امر حتي در جزئيات لباسها و آرايش ريش ها و اندام 
حيوانات نيز ديده مي شود.در حقيقت هنرمندان با درک جهان 
معنوي و واقعيت ملکوتي اشيا، دست به آفرينش صورتي، 
وراي صورت مادي زده اند که در عين نمايش طبيعت اشيا، 

صورت معنوي آن را نيز نمايش داده اند.
به اذعان محققين، برجسته ترين هنر عصر هخامنشي، 
پيکرتراشي و نقش برجسته سازي است. تجويدي مي نويسد:« 
نيم برجسته سازي عصر هخامنشي با توسل به شيوه خاص 
خويش که عبارت از نمايش برجستگي ها با کمترين حد الزم 
و حفظ سطح سنگ بدون ايجاد حفره بر روي آن مي باشد، 
موفق گرديده تا تصاوير را به صورت يک تجلي و بازتاب 
تمام  شيوه  با  نمايش  طريقه  اين  سازد.  نمايان  روحاني 
برجسته و يا بسيار برجسته در هنر پيکره تراشي به ترتيبي 
که هنرمندان يونان و رم بدان توسل جسته اند به هيچ وجه 

ميسر نيست.»(همان :٤٥)
خاصي  نگاه  طبيعت،  به  هخامنشي  عصر  هنرمندان 
داشتند و خصوصيات هر چيزي را بسيار ظريف، نکته سنج 
و با نظمي سنجيده بکار مي گرفتند. صراحت و وضوح در 

هر عنصري چنان خود را نشان مي دهد که گويي هيچ شکلي 
در ابهام نيست، اين گويايي دقيق در اشکال، ذهن آدمي را 
به تشخيص دقيق آنها نزديک مي کند. «اين طريق نمايش، 
جلوه اي فرا  مادي به اشکال مي بخشد و نگاه را از امر مادي 
به نمادي که دربرگيرنده خصوصيت کلي هر موجودي است 
مي کشاند. بعنوان مثال شکل شير نمادي است از تمام شيرها، 
همين امر در مورد حيوانات ديگر چون گاو، اسب، شتر و ... و 

حتي انسانها نيز صادق است.» (صدري، ١٣٨٦: ٦٧)
از ديگر مشخصات هنر هخامنشي، توجه به روشني و 
دقت است که در مقابل تيرگي و آشفتگي قرار دارد و اين 
خصلت در همه ادوار هنر ايران ديده مي شود.« ايرانيان از 
آن حالت اندوهبار و آن تراکم آشفته اي که بر معابد مصري 
غالب است بيزار بودند. تظاهرات تجسمي دين هندو و وسعت 
بيان کننده و در عين حال مبهم دورنماسازي هاي چيني 
سونگ جنوبي نيز به همين اندازه با مزاج ايراني ناسازگار 
بود. ايراني به آساني گرايش عرفاني پيدا مي کرد ولي عرفان 
او عرفان نور بود، نه ظلمت. نور قوي، محسوس و پرمايه در 
ايران پديده اي است مداوم و نمايان، که مالزم طبيعي انديشه 
و احساس و مايه اي است که در شعر و ديانت و هنر تکرار 

مي شود.»(پوپ، ١٣٨٧: ١٤)

نقوش هخامنشي مورد استفاده در آثار استاد مهرگان
١. انسان

يکي از موضوعات مهم هنر هخامنشي، نمايش انسان به 
هخامنشي،  برجسته  نقوش  در  است.  پادشاه  خصوص 
بخاطر کوشش هشيارانه براي مشابه نمودن تصوير شاه با 
تمثال خدا، بجاي نمايش ويژگي هاي فردي و عوارض ذاتي، 
چهره و تمثالي آرماني ارائه شده و اين مسئله از طريق ساده 

تصوير١. سر انسان، تخت جمشيد، عصر 
هخامنشي، مأخذ: گريشمن، ١٣٧١: ٢٢١

تخت  شاه،  خشايار  عام  بار  تصوير٢. 
جمشيد، عصر هخامنشي، مأخذ:

www.znanje.org 

و  ضخيم  پارچه  راست  سمت  تصوير٣. 
سمت چپ پارچه لطيف، تخت جمشيد، عصر 

هخامنشي، مأخذ: گريشمن، ١٣٧١: ١٩٦



نمودن فرمها انجام گرفته است.(تصوير١) در پيکر تراشي 
هخامنشي بويژه در طرح اندام و چهره پادشاهان، آنچه بيش 
از شباهت اهميت داشته، موضوع توجه به يک جلوه خاص 
از شخصيت حقيقي پادشاه بوده که هنرمند با توسل به 
دنياي نمادها آن را ابداع کرده است. بايد توجه داشت که اين 
طريقه نمايش پيکره ها در عين تمثيلي بودن به هيچ وجه خالف 
واقع هم نيست بدين معني که يکايک افراد و شخصيت هاي 
تصاوير نه تنها در عالم خارج واقعًا وجود داشته اند بلکه 
هنرمند کوشيده تا صورت باطني و ملکوتي آنها را بنمايش 

گذارد. (تصوير٢)
ذکر اين نکته ضروري است که در آرايش سر و صورت 
و نوع چهره پردازي از اقوام مختلف در نقش برجسته هاي 
تخت جمشيد، تفاوتهايي وجود دارد، اما از نظر ساخت کلي، 
اين آرايشها برگرفته از همان قواعد اصلي طراحي در چهره 
و اندام هاست.تجويدي مي نويسد:« آنچه در اين آثار با سنگ 
نگاره هاي ملل مغرب زمين که عمومًا به طبيعت سازي تمايل 
داشته اند اختالف دارد آنکه در نيم برجسته هاي تخت جمشيد 
و آثاري مشابه آن، عوارض زائد بر خصوصيات ذاتي افراد 
و پيکره ها از قبيل مختلف بودن طرح بيني در افراد متعلق 
به يک نژاد و يا چين هايي که در چهره هر يک از افراد يک 
گروه پيدا ميشود و تغييراتي که در خطوط چهره ها در حاالت 
گوناگون خشم و غضب و يا شادي و خنده و تعجب و جز آن 
مشاهده مي شود و همگي زائد بر ذات مي باشند، بطور کلي 
کنار گذاشته شده تا بتوان موجوديت حقيقي آنها را روشن تر 
و صريح تر بيان کرد و عالوه بر آن شخصيت ملکوتي فرد 
را که در وراي اين عوارض ظاهري قرار گرفته، بطور بارزي 

متجلي نمود.»(تجويدي، ١٣٥٢: ٤٤)
آنچه بيش از همه در پيکره ها و چهره هاي هخامنشي به 
چشم مي آيد، وضوح، دقت، آرايش منظم، طراحي موزون، 
اين  است.  کار  در  استادانه  دقت  و  گويا  کاربرد طرحهاي 
اصول، که در همه مراحل فرهنگ ايراني موهبتي طبيعي به 
نظر مي آيد، به واسطه استعداد ابداع بي پايان جان تازه اي 
مي گيرند، و به نظر مي آيد که اين قوه ابداع در پديدآوردن 

صورت هاي اصيل و گيرا، خود را مدام تجديد مي کند. 
پيکره هاي ساده شده، آرايشهاي به نهايت مجردشده، 
به  تبديل  را  آناتوميک  لباس ها، حجم هاي  چين هاي خطي 
فضايي کرده که در آن سايه کمتر ديده مي شود و گويا نوري 
منتشر در آثار ديده مي شود.«در عناصر و اشکال مختلف 
حجاري شده آثار هخامنشي، حجم نمايي و برجستگي تا به 
حدي است که تيرگي و روشنايي سايه هاي ناشي از برخورد 
نور طبيعي به اين آثار، موجب ايجاد خطوطي با شدت و 
ضعف، پهن و نازک شده است که تداعي کننده قلمگيري هاي 

نگارگري است.»(صدري، ١٣٨٦: ٦٩)
نکته اي ديگر در خصوص طراحي لباس در پيکره هاي 
هخامنشي است. در اين عصر انسانها همواره با لباس هستند 
و به ندرت اندامي بدون لباس مشاهده مي شود. لباس در اين 

آثار کارکرد ويژه اي دارد و بگونه اي طراحي شده که جزئي 
از اندام بدن را نمايش دهد. دقت نظر هنرمندان هخامنشي 
تا حدي است که نوع پارچه لباس ها را با توجه به خطوطي 
که در ايجاد آن استفاده کرده اند، مي توان تشخيص داد. 
آنجا که خطوط مشخص و ظريف آورده و چين خوردگي 
بيشتر است، پارچه هاي ظريف و لطيف، و آنجا که خطوط 
و چين خوردگي هاي کمتر استفاده شده بر ضخامت پارچه 
دارد. (تصوير٣) «چين و شکن جامه ها، که ديگر  داللت 
سخت و شکننده نيستند، با خطي که گويي زيبايي آهنگيني 
دارد تراشيده شده اند، و خط ها روي جزئيات دقيقي باريک 
مي شوند و وجه مقابلي در کنار سطح صاف بخش عمده 
بدنه لباس به وجود مي آورند. تبديل واقعيت به نقش، چه 
در کل کار و چه در همه اجزاي ممکن، يک وجه تمايز قاطع 

است.»(پوپ، ١٣٨٧: ١٨)

٢.حيوانات
از ديگر موضوعاتي که در نقش برجسته هاي هخامنشي 
و ديگر هنرهاي عصر هخامنشي ديده مي شود، حيوانات 
ايراني  اقوام  به ويژه اسب است. اسب در ميان  گوناگون 
اساطيري و  به نحوي که موجودي  داشته  اهميت زيادي 
موهبتي آسماني به شمار مي رفته و در طول تاريخ نقش 
اول  ايران داشته است.«داريوش  مهمي در هنر و فرهنگ 
در سنگ نوشته هاي تخت جمشيد، کشور خود را «زادبوم 

مردمان و اسبان خوب» خوانده است.»(پرهام، ١٣٨٨: ٨)
از  هيچ کدام  جمشيد  تخت  نقش برجسته هاي  در 
سوارکاران بر اسب، سوار نيستند و ستوربان ها در سمت 
چپ اسب ايستاده اند. در نقوش برجسته هخامنشي و نيز 
کاشي هاي لعابي اين دوره، اسبها اساسًا از زاويه نيم رخ 
همراه با نمايش عضالت، دم گره خورده و کاکل برجسته 
نحوه  در  تغييراتي  دوره  اين  است.در  شده  داده  نمايش 
طراحي اسب ايجاد شد، بدين گونه که تصاوير کم کم از حالت 
نزديک تر گرديد.«اسبان  واقعي  به حالت  و  انتزاعي خارج 
سواره نظام ماد و هخامنشي از لحاظ جثه، درشت، زيبا و 
چابک و داراي اندازه اي متوسط با گوشهاي کوچک و سري 
ناهمانند با سايرين بوده اند.»(شريفي،١٣٩٢: ٥٣) به نظر 
مي رسد تصوير اسب در اين دوره از الگوي خاصي تبعيت 
مي کند. اسب فقط در حالت قدم زدن ترسيم شده، حالتهاي 
ديگر آن همچون يورتمه، چهارنعل و تاخت ديده نمي شود 

(تصوير٤).
از ديگر حيواناتي که در هنر هخامنشي توجه ويژه اي 
به آن شده و مهرگان از آن استفاده کرده، شير است. شير 
از مهمترين نمادهاي هنر هخامنشي است. تخت شاه همواره 
پايه هايي بسان پنجه هاي شير دارد. در اغلب نقش شيرهايي 
که در اين دوره ايجاد شده اند ويژگي مشترکي وجود دارد 
و آن نمايش آناتومي و عضالت است و يال شير به صورت 
آناليز شده و ساده است. در نقوش برجسته هخامنشي تنها 

بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

استاد مجيد مهرگان
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صحنه اي که صورت شير از روبرو نمايش داده شده، صحنه 
نمايش حمله شير به گاو مي باشد(تصوير٥). عضالت حيوان 
بخصوص عضالت پا و قسمتهايي از استخوان بصورت 
ساده و آناليز شده طرح شده است. در اکثر موارد نيز شير، 
غّران است و خطوط چهره به صورت ساده نمايش داده شده 
است.(تصوير٦) شير غّران با پنجه هاي جلو کشيده که براي 
حمله آماده اند، يکي از موضوعات مورد عالقه اين دوره 
بوده است. اين مسئله تا آنجا اهميت دارد که هخامنشيان 
براي نمايش عضالت و درندگي، سبک خاصي ايجاد کرده اند 
که «به جانوران شکلهاي جاوداني از خشم و نيرو عرضه 

کنند.»(پرادا، ٢٥٣٧: ٢٣١)
ساير  و  حيوانات  طراحي  در  خطوط،  بکارگيري  با 
به  و  نمايان شده  بيشتر  آنها  دقت و سنجيدگي  عناصر، 
خصوصيت ويژه و مثالين که معّرف کمال نوعي آنهاست، 
تأکيد مي شود و اين خصلت در آثار دوران اسالمي نيز ديده 
مي شود.« اين ويژگي نتيجه شناخت هنرمندان از آناتومي 
دقيق و واقع گرايي آنهاست و به همين دليل با وجود دخل و 
تصرف هايي در اسکلت بندي(آناتومي) اين موجودات، بيننده 
آناتومي داخلي بدن را مي تواند بخوبي حس کند. تجزيه و 
و  گوش  پوزه،  بدن، صورت، چشم،  احجام  کردن  تحليل 
غيره به کمک خطوط، براي جدا کردن سطوح از يکديگر و 
استفاده از آن به جهت نشان دادن نظام داخلي اشکال، وجه 
مشترکي است که هم در آثار نگارگري و هم در حجاري هاي 

هخامنشي قابل بررسي است.» (صدري، ١٣٨٦: ٦٩)

٣.گياهان
بوفور  هخامنشيان  دوران  در  که  گياهي  نقوش  جمله  از 
استفاده مي شد گل لوتوس يا نيلوفر است که بعدها نيز به 
عنوان نمادي از عهد باستان بکار مي رفت. حيات طوالني 
و پر رمز و راز اين گل و تقدس آن نزد تمام ملل و اقوام 
شرق و غرب و اعتالي آن در بين اقوام مختلف نکته قابل 
تاملي است. نيلوفر به معناي شکفتن معنوي است. «نيلوفر 
يک نشان تاريخي است و براي آريايي هاي باستان مظهر 
پيدايش مينوي و جاودانگي بوده زيرا اين گل تنها آفريده اي 
است که در مرداب هاي خاموش و بي جنب و جوش پديد 

مي آيد. اين گل همچنين مظهر خورشيد است. هخامنشيان 
که به ميترا دلبستگي فراوان داشته اند از شاخه، گل و برگ 
نيلوفر در آرايش ساختمان هاي تخت جمشيد سود بسيار 
برده اند.»(شميم،١٣٩٣: ٢٣)بلخاري مي نويسد:«لوتوس در 
ايران نماد نور است و از مکانتي رفيع برخوردار بوده است 
و ايرانيان باستان جشني به همين نام داشته اند.»(بلخاري، 
١٣٨٨: ٧٨)لوتوس عنصر اصلي تزئين معماري و هنر در 
و  مذهبي  و  ديني  باورهاي  در  و  بوده  دورانهاي مختلف 
حاشيه  ها،  حجاري  در  لوتوس  دارد.  ريشه  اسطوره اي 
ديوار ها و دست شاهان و بزرگان خودنمايي کرده و نماد 
در  ايزدي  نماد  حکم  در  و  است  هخامنشيان  تمدن  مهم 
نگاره هاي تزئيني بکار رفته است (تصاوير٧و٨). اين گل به 
اشکال مختلف در تخت جمشيد حضور کامل دارد، از قرار 
داشتن در دست خشايارشاه، که از زاويه نيمرخ کشيده شده 
تا کاربرد تزئين آن در حاشيه پيکره هاي پلکان ها وغيره که 

گل را از نماي باال تصوير کرده اند.
آن  ميوه  و  برگها، گل ها  زيرا  است  کمال  نماد  نيلوفر 
دايره اي شکل اند و دايره، از اين جهت که کامل ترين شکل 
است، نماد کمال مي باشد. اين گل شانزده، دوازده و هشت پر 
نمايش داده شده است. شانزده پر آن نشان دوازده ماه سال 
بعالوه چهار سال کبيسه، دوازده پر نشان دوازده ماه سال و 

هشت پر نشان خورشيد است. 

٤. ابزار و ادوات جنگي هخامنشي
نمايش سربازان همراه  به  هنر هخامنشي بطور گسترده 
با ابزار و ادوات جنگي پرداخته است. سربازان پلکان هاي 
آپادانا معموال ابزار و ادواتي به همراه دارند. گاهي نيزه به 
دست و تيردان و کمان بر دوش، و گاهي نيزه و سپر در 
دست ايستاده اند. در برخي ديگر از آثار خنجرهايي بر کمر 
بسته اند. نوع طراحي ويژه اين ابزار را در عين حال مي توان 
از ادواتي که از عصر هخامنشي باقي مانده، مالحظه نمود 

(تصاوير٩و١٠).

٥. تزئينات
هنر هخامنشي عالقه زيادي به تزئينات داشته است. استفاده 

تصوير٤. اسب، تخت جمشيد، عصر 
هخامنشي، مأخذ:

www.persianempire.com

شير،  ستون  سر  تصوير٦. 
تخت  جمشيد، عصر هخامنشي، 

مأخذ: گريشمن، ١٣٧١: ٢١٩

تصوير٥. تخت جمشيد، کاخ داريوش، عصر هخامنشي، 
www.flickr.com :مأخذ



ايشان از جواهرات و سنگهاي رنگين در زينت اشيا و وسايل 
گوناگون گواه اين مدعا است. اما گونه اي ديگر از تزئينات 
را بويژه در نقش برجسته هاي هخامنشي مي توان مالحظه 
نمود. نوع آرايش خاص و منظم ريش و موهاي انسانها از 
جمله موارد تعلق خاطر ايشان به تزئينات است(تصوير١١).

در اين دوره توجه زيادي به تزئينات و جزئيات اسب شد 
چنانچه حالت يک نيم تاج بين دو گوش اسب، يال کوتاه و 
منظم، از ويژگي هاي آرايشي اسبان اين دوره بشمار مي رفت. 
« گردن اسب همواره داراي آويز و تزئيني به شکل زنگوله 
است. از نقش گل لوتوس که کامال مختص اين دوره است در 
تزئينات آويز اسب استفاده شده است» (پرهام، ١٣٨٨: ١٠).

همچنين شيوه خاص تزئين دم و يال اسبها بدين صورت 
که دم را گره مي زدند و يا کاکلي از يال بر باالي سر اسب 
مي گذارند و يا يال اسب را مي بافتند، از ديگر عاليم توجه 

ايشان به تزئين است. (تصوير١٢)

ويژگي هاي طراحي و نقوش در عصر ساساني
عصر  به  بازگشت  به  تمايل  دليل  به  ساساني  عصر  در 
باعظمت هخامنشي، بسياري از مآثر آن دوران مجدداً احيا 
نرفت. بين  از  کامًال  يوناني-رمي  فرهنگ  اما سيطره  شد 

« هنر ساساني معّرف يک تجدد و احياي ناگهاني نيست...هنر 
ساساني که آخرين جلوه هنر شرق قديم است و قدمت آن به 
چهار هزار سال مي رسد خود معجوني است از هنر ايران که 
متجاوز از هزار سال بر آن گذشته و از تأثير هنرهاي ديگر 

هم بهره مند بوده است.»(گريشمن، ١٣٧٠: ١٣٣)
دوران  مآثر  تأثير  تحت  ساساني  هنر  آنکه  دليل  به 
هخامنشيان بوده، حتي در موارد زيادي ديده مي شود که به 
قرينه پردازي و تکرار موضوعات آن عصر پرداخته است. 
«ساسانيان از روي سنن قديمي موضوعات نقوش را در 

مجالس مختلف قرار مي دادند. ضمنا قرينه سازي و تکرار 
موضوعات نيز معمول بود و اشخاص حالت رسمي و خشک 
داشتند و اين ها از سنن قديم شرقي است.» (واندنبرگ،١٣٤٧: 

(٢٢٢
نقش  که  کرد  اشاره  بايد  هنر ساساني  در خصوص 
برجسته هاي صخره اي مهمترين آثار پيکر تراشي ساساني 
را  يادمان هاي سلطنتي  اين  ترديد  بي  محسوب مي شوند. 
سنگتراشان ماهر ساخته اند و ريزه کاري هاي آنها مانند چين 
پارچه ها در نقش رستم و طرح انواع بافته ها در طاق بستان، 
نشان مي دهد که در اجراي آنها از هيچ کوششي دريغ نشده 
با  ارتباط نزديک  ايجاد  اين نقش برجسته ها وظيفه  است. 
سنتهاي پيشين نقش هاي صخره اي گذشته را نيز بر عهده 

داشته است. 

نقوش ساساني مورد استفاده در آثار استاد مهرگان:
١. انسان

سنت کهن ايراني در عرضه کردن نقش برجسته هاي 
طبيعي در يک مفهوم تاريخي يا مذهبي به وسيله هخامنشيان 
آغاز و تحت فرمانروايي ساسانيان به اوج خود رسيد. اين 
مسئله در طراحي اندام هاي انساني قابل مشاهده است. در 
بيش از چهار قرن حکومت ساسانيان تقريبًا يک الگوي معين 
در طراحي پيکره هاي انساني نقش برجسته هاي صخره اي 

ديده مي شود. 
افراد مي توان شخصيت  پادشاهان و ساير  در چهره 
پردازي را بطور محدودي مشاهده کرد اما همچون گذشته 
کمتر به جنبه هاي فردي چهره ها توجه شده است(تصوير١٣). 
در طراحي اندام انسانها حالت کم و بيش طبيعي و آناتوميک 
ديده ميشود. عضالت تنومند بدن از زير لباس ها مشخص 
اندام  طراحي  ظرافت  آن  ديگر  انسانها  اين  بدن  است، 

بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

استاد مجيد مهرگان
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هخامنشي را ندارد و بدن ها پر حجم و سنگين نقش شده اند.
چهره ها نيز از سادگي و انتزاعي بودن آثار هخامنشي فاصله 
گرفته است. در طراحي چهره انسانها بخصوص پادشاهان 
نيز از حجم هاي آناتوميک استفاده شده است. بايد اشاره کرد 
که اين مسئله بدليل حجم زياد نقش برجسته هاي ساساني 
و تمايل به طبيعت گرايي(تحت تأثير هنر يونان)تشديد شده 
است. با اين حال هنوز مي توان تالش هنرمندان ساساني را 

در ساده کردن فرمها تا حدي مشاهده کرد.
آرايش موها نيز ديگر آن ظرافت و سادگي مسطح دوران 
شاهان ساساني  موي سر  از  بخشي  ندارد.  را  هخامنشي 
بصورت توده اي انبوه و مجعد بر پشت و سرشانه هايشان 
ريخته است. جعد موها، بازتر و درشت تر از دوره هاي قبل 
است و پرپشتي و انبوهي آنها بيشتر شده و آرايش صورت 
و ريش ها نيز ساده تر هستند. جعد موي پيکره هاي هخامنشي 
به شدت منظم، هم اندازه و ايستا هستند. در صورتي که جعد 
موي پيکره هاي ساساني درشت تر و جنبش و حرکت بيشتري 
دارد آنچنان که در مجموع، حالتي پرتحرک و تهاجمي را نشان 
مي دهد. «آرايش مو يک امر فرهنگي و به نوعي تجلي نظم و 
سازمان پذيري اجتماعي انسان تلقي مي شود. سبيل ها با آرايشي 
بر مبناي تابيدگي، کشيدگي و مواج نشان داده شده اند که گاه به 
دو سوي صورت متمايلند و گاه جهتي رو به باال دارند. کشيدگي 
و مواج بودن آنها در فراخي و گشادگي چهره موثر بوده و بر بار 
قدرتي آن مي افزوده است.»(محبي، ١٣٩٣: ٢١)پارچه ها و لباس ها 
نيز حجم دار هستند و در عين حال پارچه ها اغلب شل و گشاد 
تصوير شده اند و گويي با وزش باد در حرکتند. (تصوير١٤).

٢.حيوانات
تصوير اسب در نقوش ساساني فراوان ديده مي شود. در 
نقوش برجسته ساساني که تحت تأثير آثار يوناني حجيم تر 

گشته، اسبها به حالت طبيعي  نزديکترشده اند. اين اسبها که 
اغلب درشت اندام و با گردني کوتاه هستند، داراي عضالتي 
قوي و برجسته اند. در اين نقوش برجسته استفاده از عنصر 
خط براي نشان دادن عضالت نسبت به قبل محدودتر شده و 
اين امر مي تواند هم بدليل حجيم شدن نقش برجسته ها باشد و 
هم توجه بيشتر به طبيعت. برخالف دوره هخامنشي، در آثار 
نقش برجسته ساساني، انسان همواره بر اسب سوار است. 
اسبها در اين دوره هم بطور ايستاده در حالتي که يک دست 
را خم کرده، نقش شده اند (تصوير١٥) و هم بصورت چهار 
نعل (تصوير١٦). همچنين اسبها با زين و يراق نقش شده اند. 

٣.نقوش گياهي
گل لوتوس همچون گذشته مهمترين نقش گياهي در اين 
دوره محسوب مي شود. اين گل به دو صورت نقش شده 
است. از يک طرف همچون آثار هخامنشي، نقش مجرد اين 
گل بصورت مدور آمده و البته در اين دوره بيشتر از گل 
لوتوس هشت پر استفاده شده و از طرف ديگر به صورت 

طبيعي و همراه با برگهاي باز شده است (تصاوير١٧و١٨).

٤. ابزار و ادوات جنگي
و سلحشوري،  جنگاوري  روحيه  بدليل  دوره ساساني  در 
حالتهاي جنگ و مبارزه بوفور ديده مي شود. از اينرو در نقش 
برجسته ها و نيز آثار فلزکاري اين دوره مي توان ابزار جنگي 
متنوعي را در دستان پيکره هاي شاهان مالحظه کرد. نيزه هاي 
بلند، شمشيرهايي که به شکل مستطيل نقش شده اند و تيردان  و 
کمان از جمله ابزار مورد استفاده ايشان است(تصاوير١٩و٢٠).

٥. تزئينات
ساسانيان همچون دوره هاي گذشته به تزئينات توجه داشتند. 

تصوير٩. سرباز با نيزه و تيردان، 
تخت جمشيد، عصر هخامنشي، 

مأخذ: گريشمن، ١٣٧١. 

هخامنشي،  خنجر  تصوير١٠. 
تخت جمشيد، عصر هخامنشي، 

www.pictame.com :مأخذ

تزئينات مو و ريش هخامنشي، تخت جمشيد، عصر  تصوير١١. 
www.wisgoon.com :هخامنشي، مأخذ



اين مسئله را بخصوص در طراحي پيکره ها و چهره هاي اين 
دوره مي توان مالحظه نمود. ساسانيان به دنبال ترکيب تازه اي 
از تاج، آرايش ريش و سبيل و موي سر بوده اند. « پوشاندن 
آرايش گوي وار موي سر با پارچه اي حرير، محصور در 
پيشاني بند، در حکم يک آرايش ثابت براي دوران بعد در 
آمد.»( آلتهايم واسيل، ١٣٨٢: ١١٩) در کنار اين آرايش هاي 
سر، نوارهاي مواج نيز قرار دارند. نوارها معموال روي حلقه 
دور پيشاني قرار مي گيرند و در پشت سر گره زده مي شوند. 
«نوارها و دنباله هاي مواج آن، تجسمي براي وزش باد و 
اهتزاز و جنبش اند و مفهومي از برقراري و آمادگي را همراه 

خود دارند.»(محبي، ١٣٩٣: ٢٠) (تصوير ٢١)
بستن انتهاي ريش و تزئين آن با نوارهاي مواج، خاص 
و  موفقيت ها  دادن  نشان  که قصد  زماني  و  است  شاهان 
پيروزي ها دارند از آن استفاده شده، که بر فّر آن ها افزوده 

مي گشته است (تصوير ٢٢).
استفاده از زين و يراق و منگوله هاي تزئيني در تزئينات 
(تصاوير٢٣).  است  دوره  اين  ويژگي هاي  ديگر  از  اسبها 
بخشي از کاکل اسب ها همچون دوره هخامنشي در باالي 
سر جمع شده است. همچنين دم اسبها بعضًا بافته شده و 
در برخي موارد با روبانهايي تزئين يافته اند (تصوير٢٤). 

بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

استاد مجيد مهرگان
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ظرافت در نشان دادن اجزاي حيوان رعايت شده و يال اسب 
به دو صورت کوتاه و بلند ديده مي شود. دم اسب با روباني 
گره خورده  و زينت مي يافت که با گره هاي دوره هخامنشي 
متفاوت بود. همچنين گردنبندي بر گردن اسبان ديده مي شود 
شده  ترسيم  کامل  دقت  و  ظرافت  با  آنها  برگ  و  زين  و 

است.»(پرهام، ١٣٨٨: ٢٢)

شيوه کار و ديدگاه استاد مجيد مهرگان 
آثار مهرگان نمايانگر فرهنگ و هنر پيش از اسالم و تلفيق آن 
با نگارگري دوران اسالمي است.« او ريشه در فرهنگ چندين 
هزارساله ايران دارد،از سومر و از شوش، از عيالم و از 
پارس، از هخامنشيان و ساسانيان و سپس از سنتهاي زيباي 
نقش آفريني اسالمي در ادوار مختلف،عصاره اي ساخته و 
چون خوني نيرومند و زندگي آفرين در آثار خود جاري کرده 

است».(آيت الهي،١٣٩٤: ٣٥)
در آثار مهرگان همواره يک درونمايه حماسي مشاهده 
مي شود و حتي آثار تغزلي و عرفانيش نيز بن مايه حماسي 
دارند. اين درونمايه حماسي و جدال جدي ميان حق و باطل 

نه فقط موضوع و مضمون آثارش را در برگرفته، بلکه سبک 
و شيوه اجراي کارش را نيز تغيير داده است. ترکيب بندي 
ها، رنگاميزي ها و قلمگيري ها، هر کدام به نوعي در خلق آثار 
حماسي وي نقش ايفا مي کنند. در حقيقت مهرگان وجه جاللي 
هنر ايراني را در نقاشي دوره معاصر به نمايش گذاشته 

است. 
در نقاشي هاي حماسي مهرگان جهان به دو دسته خير و 
شر تقسيم مي شود و نبرد ميان اين دو، به نبرد دو شخصيت 
اصلي، مانند رستم و اژدها محدود نمي شود بلکه همه هستي 

در چنين نبرد سرنوشت سازي شرکت دارند. 
در آثار مهرگان مشاهده مي شود که نقوش هخامنشي و 
ساساني در کنار نقوش دوران اسالمي با رويکردي جديد با 
هم تلفيق گشته وسنتي هزاران ساله از تمدن ايران را براي 
هنر امروز نمايش مي دهد. آشنايي مهرگان با نقوش وهنرهاي 
تزئيني ايراني از قديمترين زمان تا کنون يکي از مميزات هنر 

وي مي باشد که آثار او را غنا بخشده است.
مهرگان معتقد است: «مبادي و سرچشمه هاي فرهنگ 
ايران از ديرباز به هنرهاي مينوي مربوط مي شده که هر يک 

تصوير١٦. نبرد بهرام دوم، نقش رستم، عصر ساساني، مأخذ: 
www.kojaro.com

تصوير١٧. گل نيلوفر، کاخ تيسفون، عصر ساساني، مأخذ: اعظمي، 
١٣٩٢. ٩

تصوير١٨. گل نيلوفر، طاق بستان، عصر ساساني، مأخذ:
www.mehrganaria.ir

تصوير١٩. شمشير، نقش رستم، عصر ساساني، مأخذ:
www.bastan.persiangig.com



مبين نيازي خاص و بازتاب آرزويي ملي و جهت يافته بوده 
است. رسيدن به چشم و دل آگاه جزء اولين امور نقاشي 
و ابتداي سير وسلوک معنوي است و همه چيز ميل به نو 
شدن دارد. اين مسير با شناخت هنر کهن ميسر خواهد شد.» 

(مهرگان، ١٣٨٣: ٤٨١)
از حيث  و ساساني  هخامنشي  آثار  است  معتقد  وي 
تعادل و توازن و همچنين  بنيادين،  بندي، طراحي  ترکيب 
ارتباط بين فضاهاي پر و خالي و نيز حرکت و ارتباط خطوط 
منحني، افقي، عمودي، مورب و هندسه بنيادي نقوش در متن 
و حاشيه و حاالت ايستايي در اوج هستند. تمامي اصول ياد 
شده مجدداً در ادوار اسالمي در هنر کتاب آرايي به عنوان 

پايه و اصول رعايت شده است.
دوره هخامنشي،  برجسته هاي  «نقش  مهرگان  نظر  از 
هيچگونه حالت نفساني مرتبط با امر دنيوي را مطرح نمي کند، 
بلکه حيوانات نسبت به نوع غريزه نمايش داده مي شود. مثًال در 
نمايش شير، خشم و درندگي به صورت موضوعيت نقاشي 

در حالت چهره و عضالت بدن به صورتهاي دوکي شکل، بته 
جقه و بيضوي ترکيب بندي شده است و چنان منظم است که 
مي توان آنها شمرد. همچنين چهره انسان با چشماني بزرگ 
ترسيم شده تا توانايي ديدن نور و روشنايي را داشته باشد و 
نيز در حالت حيرت و سکون ترسيم شده و جزء برجستگي هاي 
معمول و آرايش ريش و مو، اثري از عضالتي که بيانگر نوعي 

غرايز نفساني باشد وجود ندارد.»(همان: ٤٨٨)
وي در خصوص توجه خاص به جايگاه ارزشمند انسان 
به عنوان نقشي مهم در دوران هخامنشي مي نويسد: « هنر 
ايراني براي انسان جايگاهي خاص قايل است در حاليکه براي 
بيان غريزه و حيوانيت، از عضله و فرم هندسي شده عضالت 
استفاده مي کند. اگر دقت کنيد شير خشمگين که دقيقا نشانه 
ميتره است وقتي به گاو حمله مي کند عضالت صورت و بدن 
بخوبي نشان داده مي شود و همين طور در مورد گاو عضله 
به شکل آن غالب هندسي اش به راحتي قابل تشخيص و 

توضيح است». (مهرگان، ١٣٨٢: ٢١)

بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

استاد مجيد مهرگان
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از  پيش  آثار  با  مهرگان  استاد  آثار  تطبيقي  بررسي   •
اسالم

مورد  هنرمندي  آثار  باشد  قرار  اگر  شد،  اشاره  چنانچه 
بررسي قرار گيرد، بايد يک سلسله مراحل از آثار وي مورد 
مطالعه قرار گيرد تا بتوان نتيجه اي نسبتًا متقن در مورد آثار 
هنرمند بدست آورد. از آنجا که در اين مقاله به بررسي آن 
دسته از آثار مهرگان که متاثر از آثار پيش از اسالم است 
پرداخته شده، پس بررسي بيشتر در حوزه ساختاري و آنهم 

از حيث نقش و طراحي انجام گرفته است.

١. انسان
ساده کردن فرمها: در طراحي شکل و اندام انسان در آثار 
مهرگان نوعي سادگي و مسطح بودن فرمها وجود دارد. اين 
نوع ساده کردن بدن انسان برگرفته از آثار دوران هخامنشي 
است. چنانچه در اندام انسانها در عصر هخامنشي مالحظه 
مي گردد، فرم ها تا حد امکان ساده شده و آناتومي بدن و 
عضالت در آن ديده نمي شود. حتي اگر به بدن هايي که با 
لباس پوشانده شده نگاه شود، سطوحي ساده شده و نسبتًا 
هندسي که طراحي را به حداقل فرمها محدود کرده، نمايش 
در  که  انسانها  بدن  فرم  اين ساده شدن  است.  داده شده 
چهره ها نيز ديده مي شود مي تواند هم برگرفته از همان نگاه 
تنزيهي و مجرد باشد که هنرمند سعي در نمايش آن دارد 

و هم بدليل آنکه اين اندام بر روي سنگ و به ابعاد بزرگ 
حجاري شده و جزييات کم گرديده و نياز به سادگي در آن 

بيشتر احساس مي شده است. 
در آثار مهرگان نيز مي توان مشاهده کرد که از اين نوع 
سادگي فرم بدن انسانها استفاده شده است. اين ساده شدن 
با آن ساده کردن اندام انسان در نگارگري دوران اسالمي 
تفاوت دارد. بدين گونه که در نگارگري، سنت آن بوده که 
وقتي شکلي ساده مي شد عناصر و اجزاي دروني حذف 
نمي گرديد، بلکه با قلمگيري محل دقيق آناتومي نشان داده 

مي شد. (تصوير٢٥)
در برخي از آثار مهرگان که تحت تأثير آثار هخامنشي 
است مشاهده مي شود که حتي وي پا را از سادگي آثار 
هخامنشي فراتر گذاشته تا جايي که چين و چروک لباس ها 

را نيز حذف مي نمايد. (تصاوير٢٦و٢٧)
در  که  دريافت  مي توان  هخامنشي  آثار  مطالعه  با 
اندام انسانها، چين و چروک نشاندهنده پارچه است و نه 
آناتومي،اما در آثار مهرگان بدين گونه نيست و فرم پارچه ها 
همچون اندام به صورت سطحي تخت و ساده نمايش داده 
شده و تنها در بعضي موارد از خطوطي تزيين گونه براي 

نشان دادن چروک پارچه استفاده شده است. 
نمايش چهره: در نمايش چهره ها در آثار پيش از اسالم، 
عوارض ذاتي نشان داده نمي شد و چهره از سادگي برخوردار 

www.fafarschto.ir:تصوير٢٣. تزئين زين و يراق اسب، نقش رجب، عصر ساساني، مأخذ
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تصوير٢٥. جوان، رضا عباسي، عصر صفوي،اصفهان،مأخذ:
Soudavar, 1992. 268

تصوير٢٤. دم بافته شده اسب، تنگه چوگان، عصر ساساني، مأخذ:  
www.sachmet.ch

بود و اجزاي آن حتي در زمان رزم پادشاه، بسيار آرام و با 
وقار ترسيم شده است. 

مهرگان مي نويسد:« هنرمندان هخامنشي و ساساني در 
طراحي انسانها از نشان دادن عضالت خودداري نمودند و 
نقش عضالت فقط به حيوانات که خشم، کينه، و حسد جزيي 
از غريزه آنهاست مربوط مي شود.»(مهرگان، ١٣٨٣: ٤٨٩) اما 
آنچه که مهرگان در اينگونه آثارش در طراحي چهره انجام 
داده خالف سنت پيش از اسالم است بدين گونه که با نمايش 
اغراق آميز عضالت چهره، حاالت خشم و غضب را بنمايش 
گذارده است و اين امر حتي با سنت نگارگري دوران اسالمي 
هم منافات دارد. در حقيقت مي توان گفت که وي قصد داشته 
تا خوي و غريزه حيواني را در چهره اين انسانها نشان دهد.

وي به تقليد از آثار هخامنشي براي نشان دادن عناصر چهره 
از جمله ابروها، چشمها، بيني و لب از خطوط ضخيمي بهره 
برده که در مجسمه ها و نقوش برجسته هخامنشي نيز ديده 

مي شود (تصاوير ٢٨و٢٩)

خطوط قلم گيري
بطور کلي در آثار مهرگان استفاده از خطوط ضخيم در 
قلمگيري، بگونه اي است که القاي حجم مي کند و گويي تمايل 
به نشان دادن عناصر بصورت نيم برجسته دارد تا بتواند 
روحيه حماسي پيش از اسالم را نمايش دهد(تصوير٣٠).

فرشچيان در خصوص قلمگيري هاي مهرگان مي نويسد:« 
خطوط و قلمگيري هاي بدون لرزش و پرحرکت در آثار او 
که از مشخصه هاي بارز هنر نقاشي ايراني است و در آثار 
نقاشان اين مرز و بوم بيشتر با انگيزه ايجاد مرزبندي و 
تفکيک رنگها و نيز به جهت ايجاد توازن و حالت بخشيدن 
به تصاوير بکار مي رود، در آثار اين هنرمند با تاکيد بيشتر 
و گسترش افزونتر تا بدان مرحله مي رسد که بتوان از يک 
سوي دربرگيرنده سايه و روشنهاي رنگين شده اثر باشد و 
از سوي ديگر شکوهمندي مفاهيم اساطيري را هرچه نمايانتر 

مجسم سازد.»(فرشچيان، ١٣٩٤: ٣٤)
البسه: در نقش برجسته هاي هخامنشي هنرمندان از عنصر 



شماره۴۵  بهار۹۷
۴۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

خط در اندام ها و چين و شکن پارچه ها به منظور نشان دادن 
تجريدي پارچه ها استفاده مي کردند. در دوران اسالمي نيز اين 
سنت ادامه مي يابد با اين تفاوت که خط در نگارگري دوران 
اسالمي القاي آناتومي و بافت نيز مي نمايد. اما قلمگيري هاي 
ضخيم و رنگدار مهرگان که نوعي سنت شکني در نگارگري 
محسوب مي شود و در تقابل با آثار پيش از اسالم است و 
بنظر مي رسد چنانچه قبال عنوان شد به منظور نشان دادن 
فضاهاي حماسي و يا القاي برجسته سازي صورت گرفته 

است (تصاوير٣١و٣٢).

٢. نقوش حيواني
آنچه بيش از همه در آثار مهرگان نشان از توجه خاص وي 
به هنر پيش از اسالم دارد طراحي برخي حيوانات بويژه 
اسبها و تا حدي شيراست. اسب در آثار مهرگان به چند 

شيوه نمايش داده شده است. 

١.يکي آنکه اسبها به شيوه پيش از اسالم و بويژه ساساني 
بصورت نقش برجسته نمايش داده شده اند. (تصوير٣٣) 
در اين تصاوير جداي از رنگ اسبها که عمداً خاکستري-

آبي کشيده شده تا نقوش برجسته سنگي را به ياد آورد، 
اسبها با بدني چاق، گردنهاي کلفت، صورتي پهن و دست 
و پاي کوتاه کشيده شده اند. نکته اي که در اينجا بايد به آن 
اشاره کرد آن است که در اين اسبها، عضالت و استخوان و 
زردپي ها، صورت و دست و پاها به شيوه نقوش هخامنشي 
است. شده  داده  نمايش  ساده  بصورت  ساساني  نيز  و 

در اين طرحها از خطوط قلمگيري ضخيمي که در خود، 
داراي سايه است و در عين حال به شيوه اليه -چيني برجسته 
نمايش داده شده به منظور ُبعد دادن به کار و شباهت بيشتر 
به نقش برجسته ها و نيز القاي بافت سنگ استفاده شده 
است.اين خطوط ضخيم از حد قلمگيري هاي نگارگري که به 
منظور نشان دادن ظريف حجم بکار مي رفت فراتر رفته و 

تصوير٢٩. ارعاب، بخشي از اثر، مأخذ: 
همان. ١١

تصوير٣٠. ارعاب، بخشي از اثر، مأخذ: همان.١١

مأخذ:  اثر،  از  بخشي  ارعاب،  تصوير٢٦. 
مهرگان،١٣٧٤. ١١

مأخذ:  اثر،  از  بخشي  ارعاب،  تصوير٢٧. 
همان.١

مأخذ:  اثر،  از  بخشي  ارعاب،  تصوير٢٨. 
همان. ١١
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سبب ايجاد ُبعد در طراحي شده است. در مجموع اين اسبها با 
توجه به موضوع نگاره ها مستقيم بر اساس نقش برجسته ها 

کشيده شده اند تا مفهومي خاص را بيان کنند. 
٢.روش ديگر همان روش نگارگري دوران اسالمي است که 
اسبهايي با طراحي هايي ظريف با گردنهاي کشيده و صورتي 
باريک، دست و پاهاي کشيده و يال بلند و بدن با تزئينات 
زين و يراق که در تناسب با اندام انسانها که آنها هم ظريف 
و به شيوه نگارگري دوران اسالمي است کشيده شده است 
(تصوير٣٤). البته در اين شيوه نيز گاه تحت تأثير آثار پيش 
از اسالم، بر عضالت و زردپي و استخوان نيز تاکيداتي شده 

است(تصوير٣٥).
گذشته  دو شيوه  از  ترکيبي  اسب،  اجراي  ديگر  ٣. شيوه 
است. به اين معنا که در طراحي اندام اسب همان مشخصات 
اسبهاي ساساني که شامل بدنهاي چاق و گردن کلفت و 
دست و پاي ضخيم و کوتاه و صورت پهن است استفاده 
شده اما کمتر عضالت و ماهيچه ها نمايانند و بيشتر اندام 
با خطوط قلمگيري- هرچند ضخيم- به شيوه نگارگري کار 
شده است(تصوير٣٦). در اين اسبها چشمها به شيوه قبل 
از اسالم درشت و عناصر صورت نيز از ظرافت برخوردار 
نيستند و يال و دم نيز بعضًا به شيوه نگارگري کشيده شده 

است. (تصوير٣٧)

يکي ديگر از حيواناتي که در آثار مهرگان زياد ديده 
مي شود شير است که اغلب در حالت گرفت و گير با حيوانات 
نيز  اين حيوان  به تصوير کشيده شده است. در طراحي 
چنانچه پيشتر بدان اشاره شد، مشابهتي از جهت نشان دادن 
عضالت و اندام داخلي بدن و صورت و نيز آرايش يال، با 
از اسالم ديده مي شود. همچنين نحوه طراحي  آثار پيش 
گرفت و گير شير با حيوانات در آثار ايشان بسيار با نقش 
برجسته گرفت و گير شير و گاو در تخت جمشيد مشابهت 
دارد بخصوص در زاويه سر که از روبرو کشيده شده است. 

(تصوير٣٨)

٣. نقوش گياهي
عمده ترين نقش گياهي که در آثارمهرگان به تقليد از آثار 
پيش از اسالم وجود دارد، گل لوتوس يا نيلوفر است. اين گل 
همانطور که قبال بيان شد نماد جاودانگي و نيز نماد عهد باستان 
بوده و در آثار مهرگان به وفور ديده مي شود(تصوير٣٩). 
گل و بوته هاي آثار وي نيز بي شباهت به شيوه کار پيش 
از اسالم از حيث سادگي بيش از اندازه و زاويه ديد از باال 
نيست. اصوال در نگارگري وقتي بوته گل همراه برگ است، 
گل ها از زاويه باال ديده مي شوند، حال آنکه برگها از نيم رخ يا 
پهلو هستند. همچنين بوته هاي برگي در آثار مهرگان از حيث 

از  بخشي  ارعاب،  تصوير٣١. 
اثر، مأخذ: همان: ١١

تصوير ٣٤. رام کردن رخش، 
شاه  شاهنامه  اثر،  از  بخشي 
طهماسب، تبريز، عصر صفوي، 

Soudavar,1992:166 :مأخذ

واليت٢،  وارثان  تصوير٣٢. 
بخشي از اثر، مأخذ: همان: ٣٥

با  رستم  جنگ  تصوير٣٥. 
مهرگان،  مأخذ:  ديو،  ارژنگ 

١٣٧٤: ٤٧

تصوير٣٣. وارثان واليت٢، بخشي از اثر، مأخذ: همان: ٣٥

از  بخشي  ارعاب،  تصوير٣٧. 
اثر، مأخذ: همان: ١١

تصوير٣٦. جنگ شير با اسب، 
بخشي از اثر، مأخذ: همان: ٣٣
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سادگي و زاويه ديد، يادآور گل و برگ نيلوفر ساساني است 
(تصوير٤٠).

٤.ابزار و ادوات جنگي 
در طراحي برخي از ابزار و ادوات جنگي نيز مي توان به 
شباهت آنها با ادوات و ابزار جنگي پيش از اسالم اشاره کرد. 
براي مثال نوع طراحي خاص برخي شمشيرها و تيردان ها و 
سپرها، بي شباهت با طراحي ادوات نظامي هخامنشي نيست. 
با اين تفاوت که ضمن داشتن نشانهاي پيش از اسالم همچون 
گل نيلوفر، با تزئينات و نقوش و گره هاي اسالمي تلفيق شده 

و هويت جديد به خود گرفته اند (تصاوير٤١-٤٣).

٥.  تزئينات
استفاده  تاکنون  ديرباز  از  ايران  نقاشي  اصول  از  يکي 
از تزئينات در اثر است. اين امر که از ديرباز در فرهنگ 
درخشش  و  دقت  وضوح،  با  داشته،گويي  وجود  ايراني 

جواهر مانند جزئيات، با نوعي بينش شاعرانه همراه بوده 
و گويي از جهان ديگري بشارت مي دهد . تزئينات چه به 
قصد زيباتر کردن فضاها ايجاد شده باشند و چه به منظور 
خرد کردن فضاي مسطح بزرگ، دقت و ظرافتي را مي طلبد 
که به اصل طراحي و ترکيب بندي اثر لطمه اي وارد نکند 
. از اينرو مي توان گفت جنبه تزئيني آثارمهرگان بر ساير 
وجوه هنريش تفوق دارد و گاهي اين امر سبب شده آثارش 
در البه الي نقوش تزئيني قدري ديرياب شود .مهرگان در 
زمينه تزئين از آثار پيش از اسالم بطور مستقيم يا غير 
مستقيم به شيوه هاي گوناگون استفاده کرده است. براي 
باستان است در  ايران  نماد عهد  که  لوتوس  از گل  مثال 
تزئين زين و يراق اسبها- که البته خود اين برگرفته از آثار 
ساساني است- زانوبند جنگجويان و نقوش تزئيني سپرها 
و شمشير ها بهره برده است (تصاوير ٤٤-٤٦). الزم به 
ذکر است که ايشان بيشتر از لوتوس هشت پر که در زمان 

ساساني رواج داشته استفاده کرده است.

تصوير٣٨. تشعير، بخشي از اثر، مأخذ: همان: ١

تصوير٤١. سپر، بخشي از اثر 
ارعاب، مأخذ: همان: ١١

تصوير٤٢. شمشير، بخشي از 
اثر ارعاب، مأخذ: همان: ١١

از  بخشي  تيردان،  تصوير٤٣. 
اثر ارعاب، مأخذ: همان: ١١

تصوير٤٤. کاربرد گل لوتوس 
اثر  از  بخشي  تزئين،  بعنوان 

ارعاب، مأخذ: همان: ١١

واليت٢،  وارثان   .٣٩ تصوير 
بخشي از اثر، مأخذ: همان: ٣٥

از  بخشي  ارعاب،  تصوير٤٠. 
اثر، مأخذ: همان: ١١
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آرايش و تزئينات بعدي مربوط به نحوه آرايش مو 
و يال و دم اسبان به شيوه هخامنشي و بعضًا ساساني 
است. حتي شيوه تزئين دم حيوان، به شيوه گرده زده 
و نيز کاکل بسته شده بر روي پيشاني نيز به آثار پيش 
آرايش  شيوه  اين  دارد(تصوير٤٧).  شباهت  اسالم  از 
کمتري  با شدت  نيز  افراد  چهره  برخي  آرايش  در  مو 
مي رسد  بنظر  تصاوير٢٨و٢٩).  به  (نک  مي شود  ديده 
مدعي  بتوان  حتي  تا  شده  سبب  مهرگان  تزئيني  ديد 
پي هاي ساده شده حيوانات  و  که عضالت و رگ  شد 
غريزي  نيروي  از  نشاني  اسالم  از  پيش  آثار  در  که 
به خود  تزئيني  جنبه  بيشتر  آثارش  در  بوده  حيوان 
گرفته است (تصاوير٤٨-٥٠). در مواردي محدود مثل 
(تصوير٥٢)  باستان  دوران  از  عينًا  تصوير٥١نقشي 
آنکه  بي  شده،  استفاده  لباس  و  پارچه  تزئين  بعنوان 

بيان نماديني از آن داشته باشد. 

تصوير٤٥. کاربرد گل لوتوس 
اثر  از  بخشي  تزئين،  بعنوان 
ديو،  ارژنگ  با  رستم  جنگ 

مأخذ: همان: ٤٧

تصوير٤٦. کاربرد گل لوتوس 
اثر  از  بخشي  تزئين،  بعنوان 

ارعاب، مأخذ: همان: ١١

تصوير٤٧. تزئين کاکل و يال و دم اسب، بخشي از اثر وارثان 
واليت٢، مأخذ: همان: ٣٥

تصوير٥٠. استفاده از عضالت 
تزئيني، بخشي از اثر جنگ شير 

با اسب، مأخذ: همان: ٣٣

نقش  از  استفاده  تصوير٥١. 
از  بخشي  تزئين،  بعنوان  قوچ 

اثر ارعاب، مأخذ: همان: ١١

تصوير٤٨. استفاده از عضالت 
وارثان  اثر  از  بخشي  تزئيني، 

واليت٢، مأخذ: همان: ٣٥

تصوير٤٩. استفاده از عضالت 
ارعاب،  اثر  از  بخشي  تزئيني، 

مأخذ: همان: ١١

تصوير٥٢. آنتي نوئه، قوچ، عصر ساساني، مأخذ: 
گريشمن، ١٣٧٠: ٢٢٨
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جدول تطبيقي تأثير پذيري  استاد مهرگان از آثار پيش از اسالم، مأخذ: نگارندگان.
مهرگان ساساني هخامنشي            دوره

عناصر 
مورد تطبيق

ساده و مسطح کردن 
فرم ها، عدم نمايش 
آناتومي بدن، حذف 

چين و چروک و تخت 
نشان دادن لباسها، 
نمايش خصوصيات 
ذاتي همچون خشم و 
غضب با استفاده از 

نمايش خطي عضالت 
چهره، استفاده از 

قلميگيري هاي ضخيم 
و رنگين،

چهره بصورت 
تمام رخ، شخصيت 
پردازي، نمايش 
آناتوميک اندام، 

حجم دار بودن اندام، 
نمايش پارچه ها 

همراه با نمايش اندام

در نقش برجسته 
بصورت نيم رخ، 

عدم شبيه سازي، 
نمايش چهره هاي 
آرماني، چشمان 

درشت، ظرافت در 
طراحي، آرايش 

ظريف مو، سادگي 
اندام و عدم نشان 
دادن حجم، نمايش 
پارچه به صورت 

خطي

طراحي انسان

طراحي اسب به شيوه 
نقش برجسته و با 

رنگ خاکستري آبي 
به منظور نشان دادن 
جنس سنگ، اسبها با 
بدني چاق، گردنهاي 
کلفت، صورتي پهن و 
دست و پاي کوتاه و 
چشمان درشت همراه 

با نمايش عضالت 
و زرد پي و مفاصل 

کشيده شده اند،

حالت طبيعي تر اندام 
اسب، نشان دادن 

عضالت، يال کوتاه 
و بلند، دم گره زده 
با روبان و يا بافته 
شده، کاکل و تاج 

کامل بر سر، استفاده 
از زين و يراق براي 
اسب، انسان سوار 

بر اسب، حالت 
يورتمه، قدم زدن 
و چهارنعل و حتي 

تاخت اسب

نماي نيم رخ، دقت 
در جزئيات يال، 

کاکل بر روي سر، 
دم گره زده، اندام 
ايستا و عضالني، 
در حالت قدم زدن 

در کنار انسان، 
گردن خميده، 

چشمان درشت، 
حالت خشک 

و باوقار، عدم 
استفاده از زين و 
برگ بر روي اسب

اسب طراحي 
حيوانات

نشان دادن عضالت 
و اندام داخلي بدن و 
صورت و نيز آرايش 

يال، نحوه طراحي 
گرفت و گير شير 
با حيوانات مشابه 

آثار پيش از اسالم و 
صورت شير از روبرو 

نمايش داده شده

_ _ نمايش درندگي در 
چهره و عضالت با 
استفاده از اغراق 
در نمايش خطوط 

مفاصل و زردپي ها 
و استخوان ها، 

آرايش ساده شده 
يال شير

شير

استفاده از گل لوتوس 
٨ پر، نمايش بوته گلها 

از زاويه باال مشابه 
گل لوتوس باز شده 

ساساني

بيشتر بصورت ۸ 
پر نمايش داده شده، 
هم بصورت مجرد 

و از زاويه باال و هم 
بصورت طبيعي و 
باز شده نقش گشته

     

     

گل ۸، ۱۲، ۱۶ پر، 
استفاده در حاشيه 

بناها و تزئينات 
آويز گردن اسبها، 

نمادي از عهد 
باستان، مظهر 

پيدايش مينوي و 
جاودانگي، نمايش 
از زاويه باال، نيم رخ

طراحي گياهان

استفاده از نوع طراحي 
پيش از اسالم در 

نمايش نيزه، شمشير 
مستطيل شکل، سپر و 

تيردان ساده

نيزه هاي بلند، 
شمشير هاي بلند 
و مستطيل شکل، 
سپرهاي گرد و 

مدور، تيردان هاي 
ساده، تير و کمان 

کشيده شده

نيزه هاي بلند، تير 
و کمان بر دوش 
پيکره ها، سپر در 
دست سربازان، 

خنجر هاي مستطيل 
شکل بر کمر، 

تيردان بر دوش يه 
بسته شده بر کمر

ابزار جنگي

استفاده از گل لوتوس 
در تزئين ادوات و 

زين و يراق اسبها و 
زانوبند، آرايش مو و 
يال بافته شده و دم 
گره خورده و روبان 

زده شده، نمايش 
تزئيني عضالت و رگ 
و پي حيوانات، آرايش 
خاص ريش انسانها، 
استفاده از يک نقش 
ساساني در تزئين 

پارچه

آرايش موي  و  تزيين 
ريش  تزيين  سر، 
آن  انتهاي  بستن  با 
از  استفاده  نوار،  با 
در  متحرک  نوارهاي 
باد براي موها، استفاده 
همچون  تزئيناتي  از 
گل هاي  و  منگوله ها 
لوتوس در زين و يراق 
اسبها، آرايش اسبها با 
يال  شده،  جمع  کاکل 
يا  و  بافته شده  دم  و 
با  همراه  خورده  گره 

روبان

آرايش مو و ريش 
بصورت ساده 
شده، در اسبها 

آرايش کاکل و يال 
و دم اسب بصورت 

گره زده شده، 
استفاده تزئيني از 

نقش لوتوس

تزئينات



بررسي  تأثيرات  طراحي و نقوش 
برآثار  هنر هخامنشي و ساساني 

نتيجهاستاد مجيد مهرگان
سنت ديرين هنر ايراني از دوران پيش از اسالم بويژه عصر هخامنشي و ساساني و بعد تداوم آن سنتها در 
آثار هنري دوران اسالمي تا روزگار معاصر، نشاندهنده فرهنگي ريشه دار و اصيل است. استاد مجيد مهرگان 
که از پيشکسوتان هنر نگارگري معاصر ايران است، بدليل عالقه به فرهنگ و هنر پيش از اسالم، نسبت به 
ساير نگارگران معاصر آثاري پيوندخورده با مآثر آن دوران ابداع کرده است. اين امر که سبب شده تا آثار 
وي جنبه اي حماسي و باستاني پيدا کند،در عين حال تلفيقي از هنر ايران باستان و هنردوران اسالمي است که 

با نوآوري هاي خاص، زباني نو در هنر نگارگري معاصر گشوده است. 
با بررسي آن دسته از آثار مهرگان که نشانه هايي از تأثيرپذيري وي از نوع طراحي و نقوش آثار پيش از 
اسالم در آن ها مشاهده مي شود، مشخص گرديد که وي در مقوله هايي همچون طراحي اندام و چهره انسان 
ها، طراحي حيواناتي همچون اسب و شير، طراحي گياهان، استفاده از طراحي ابزار و ادوات جنگي پيش از 
اسالم و کاربرد تزئينات آن دوره، متاثر از آثار هخامنشي و ساساني بوده است. با بررسي تطبيقي صورت 
گرفته در آثار مهرگان مشخص گرديد که وي در طراحي اندام و چهره انسان ها با ساده و هندسي کردن 
فرمها به شيوه هخامنشي، استفاده از خطوط قلمگيري ضخيم و حجم دار به منظور نشان دادن حجم نقوش 
نيم برجسته، استفاده از خطوط در طراحي چهره انسانها، مسطح نشان دادن پارچه ها و محدود کردن چين و 
چروک به چند خط ساده و استفاده از قلمگيري هاي رنگين به منظور نمايش سايه و روشن هاي رنگي يادآور 
مفاهيم اساطيري، تأثيرپذيري از آثار هنري پيش از اسالم را نمايان نموده است. همچنين در طراحي حيواناتي 
همچون اسب و شير نيز هم از لحاظ نشان دادن نقش هاي ساده و آناليز شده عضالت و مفاصل و زردپي ها و 
هم ترسيم حيوانات با استفاده از رنگهاي خاکستري براي نزديک شدن به شيوه نقش برجسته سازي مي توان 

تأثير پذيري وي را مالحظه کرد.
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Iranian art is an important historical phenomenon. This art, which had reached a high level 
in the early stages, succeeded in many fields and in various ways up to contemporary times. 
Majid Mehregan, who is one of the pioneering contemporary Persian painting artists, has created 
works inspired by ancient characteristics, more than other artists. His interest in this field has 
made his art a compilation of ancient Iranian art and the art of the Islamic era.The purpose of 
this study is to determine how Mehregan has drawn on the type of drawing and motifs used 
in the Achaemenid and Sassanid works as well as the way it was combined with the Islamic-
era Persian painting.This article seeks to answer the following questions: How hasMehregan 
used the features of drawings and motifs of the pre-Islamic art, especially the Achaemenid and 
Sasanid, in his works? And which motifs and elements of the Achaemenid and Sassanid art have 
been used in his works?
This article, which is conducted in a descriptive-analytical method, describes how Mehreganhas 
used the drawings and motifs of the Achaemenid and Sasanid arts in his works. The method of 
collecting information is through books, articles, internet and pictures of his artworks. In this 
research, all of the available works of Mehregan have been considered as statistical population 
and the statistical samples of this research include those works that were influenced by pre-
Islamic works.
The findings of the study showed that Mehregan,drawing on factors such as simplification of 
forms, the use of thick lines, attention to decorations,the use of plant designs such as Lotus flowers 
as well as the use of animal designand instruments of war under the influence of the Achaemenid 
and Sassanid art, has been able to create a new language in the contemporary Persian painting in 
Iranand to create works that reflect the compilation of pre-Islamic and Islamic-era traditions.
Keywords: Mehregan, Persian Painting, Drawing, Motifs, Achaemenid, Sasanid, Iran.
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