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چکید ه

مجموعه انیمیشن جوانمرد ان، یکی از تولید ات ساخته شد ه به سفارش مرکز پویانمایی صبا است. فصل اول آن د ر سیزد ه 
قسمت، به روایت حمله مغوالن به ایران و ایستاد گی و مقاومت گروهی به نام جوانمرد ان د ر مقابل آنان می پرد ازد . د ر این 
پژوهش سعی شد ه است، با توجه به بازه زمانی این مجموعه، یعنی حمله مغول به ایران که د ر اوایل قرن هفتم ه.ق اتفاق 
می افتد ، این امر مورد  بررسی قرار بگیرد  که تا چه اند ازه از هنرهای سنتی همزمان با د وره این انیمیشن، یعنی سلجوقی و 
خوارزمشاهی استفاد ه شد ه و این استفاد ه بیشتر د ر چه زمینه هایی بود ه است. هد ف از این پژوهش بررسی واقعیت نگاری 
تاریخ د ر تصویرگری امروز است. نوع پژوهش، بنیاد ی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بود ه و جمع آوری اطالعات از 
منابع کتابخانه ای، مید انی، مشاهد ه ای و مصاحبه انجام شد ه است. نتیجه این پژوهش نشان د اد  که د ر طراحی این مجموعه 
هیچ توجهی به د وره تاریخی آن نشد ه و تنها به خلق فضایی با نگرش اسالمی بد ون توجه به موقعیت جغرافیایی و تاریخی 
آن پرد اخته شد ه است. بخش های کمی از تزئینات آجرکاری  و کاشی کاری، ساختار شهری، معماری بازار و لباس مرد ان 

را  با این د وره می توان منطبق د انست، هرچند  د ر این بخش ها نیز تناقضاتی د ر جزئیات و تزئینات به چشم می خورد .
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انیمیشن، هنرهای سنتی، خوارزمشاهیان، سلجوقیان، مجموعه انیمیشن جوانمرد ان، معماری اسالمی.

*   مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع د ستی نگارند ه د وم با عنوان »نگرشی تحلیلی بر بهره گیری از هنرهای سنتی د ر مجموعه انیمیشن جوانمرد ان«  که با راهنمایی 
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مقد مه
توجه  مورد   همواره  تاریخی  و  کهن  د استان های  به  پرد اختن 
فیلمسازان بود ه است. استفاد ه از انیمیشن گاه به عنوان بستری برای 
اتفاقات و گاه به صورت جلوه های ویژه د رکنار فیلم زند ه،  نمایش 
بازنمایی تاریخی را آسانتر،  باورپذیرتر و روند  فهم د استان را برای 
و  تاریخ  به  توجه  با  نیز  ایران  د ر  است.  کرد ه  هموارتر  مخاطبین 
اد بیات غنی، پرد اختن به این د ست از موضوعات برای ساخت فیلم و 
انیمیشن  استقبال فیلمسازان را به همراه د اشته است. شاید  بتوان واقعه 
حمله مغول به ایران را مخوف ترین و سهمگین ترین اتفاق د ر تاریخ 
ایران د انست که منجر به نابود ی بخش زیاد ی از فرهنگ، تاریخ  و 
هویت ایران شد . مجموعه انیمیشن جوانمرد ان د رست به شرح بخشی 
از همین واقعه می پرد ازد . این مجموعه به سفارش مرکز پویانمایی 
ابراهیمی،  الهام  تهیه کنند گی  و  احمد ی  علی  کارگرد انی  به  و  صبا 
حمله  نمایش  است.  شد ه  ساخته  کامپیوتری  بعد ی  سه  به صورت 
انیمیشن،  این  د استان  تاریخی  د وره  بیانگر  این مجموعه  د ر  مغوالن 
د ست  به  خوارزمشاهیان  سلسله  سقوط  و  هفتم  قرن  ابتد ای  یعنی 
مغوالن است. بنابراین با توجه به وجهه تاریخی انیمیشن جوانمرد ان، 
د ر این پژوهش سعی شد ه است مشخص شود  سازند گان انیمیشن های 
واقعیت نگاری  به  میزان  چه  تا  تاریخی،  مسائل  نمایش  د ر  ایرانی 
تاریخی اهمیت د اد ه و جانب امانتد اری را رعایت می کنند . بر همین 
ویژگی های  تطبیق  با  تا  است  پژوهش کوشید ه شد ه  این  د ر  اساس، 
هنری د وره خوارزمشاهی و سلجوقی با انیمیشن جوانمرد ان، به این 

مساله پرد اخته شود .

روش پژوهش
توصیفی-  تحلیلی  بود ه  و  تحقیق،  روش  و  بنیاد ی  پژوهش،  نوع   
و  مشاهد ه ای  مید انی،  کتابخانه ای،  به صورت  اطالعات  جمع آوری 

مصاحبه  انجام شد ه است.
پرسش های تحقیق: د ر این پژوهش تالش شد ه است که به این 

د و پرسش پاسخ د اد ه شود :
1. تا چه میزان از ویژگی های هنری همزمان د ر ساخت مجموعه 

انیمیشن جوانمرد ان استفاد ه شد ه  است؟
انیمیشن  د ر  تاریخی  مباحث  از  بهره گیری  زمینه ی  2.  بیشترین 

جوانمرد ان د ر کد ام بخش ها است؟

پیشینه پژوهش
از  بهره گیری  نیز  و  تصویری  آثار  د ر  تاریخی  تطبیق  زمینه  د ر 
هنرهای سنتی د ر این آثار، پژوهش هایی صورت گرفته است. به طور 
تهران  : »راهبرد های طراحی صحنه های  با عنوان  مقاله ای  د ر  مثال 
نگاهی  تلویزیونی   )با  مجموعه های  و  سینما  د ر  اول  پهلوی  د وران 
خاص به مجموعه ی تلویزیونی مد ار صفر د رجه(« نوشته پیام فروتن 

با  آن  مقایسه  و  پهلوی  د وره  بررسی معماری  به  یکتابرزي،  و  یکتا 
شد ه  پرد اخته  د رجه  مد ار صفر  مجموعه  د ر  شد ه  تصویر  معماری 
است. همچنین د ر پایان نامه ای با عنوان بررسی شخصیت پرد ازی های 
اسطورهای انیمیشن رستم و بازی رایانه ای گرشاسب و میزان اثرپذیری 
آنها از منابع ایرانی« نوشته زهره کاظمی، فاکتورهایی چون چهره، 
پوشاک  با  رستم(  و  اسطوره   )گرشاسپ  د و  جنگی  اد وات  و  لباس 
اسالم    )هخامنشی،  از  پیش  تاریخی  سلسله های  جنگی  اد وات  و 
اشکانی و ساسانی( تطبیق د اد ه شد ه است. سارا تقویان د ر پایان نامه 
آثار  لباس د ر  طراحی  مختلف  های  جنبه  بازنمایی  عنوان«  با  خود  
د ر  لباس  طراحی  ایران   )1380-1395(«،  انیمیشن سینمایی  شاخص 
سه انیمیشن سینمایی جمشید  و خورشید ، فهرست مقد س و شاهزاد ه 
خطوط  رنگ،  چون  ساختاری  و  بصری  مؤلفه های  نظر  از  روم؛ 
و  نماد گرایی  تاریخی،  صحت  واقعگرایی،  محیطی،  لباس،خطوط 
جنبه های  بررسی  هد ف  با  تضاد   و  اغراق  ازعناصری چون  استفاد ه 
انیمیشن  آثار  د ر  آن  آسیب شناسانه  تحلیل  و  لباس  مختلف طراحی 
با  پایان نامه ای  د ر  بهمنی  مسعود   همچنین  است.  پرد اخته  سینمایی 
عنوان »تأثیر عناصر زیبایی شناسی هنرهای سنتی ژاپن بر انیمیشن های 
و  بونراکو  و  نوه  تئاتر  بررسی  به  کاواموتو1«  کیهاچیرو  عروسکی 
سپس تأثیر آن بر آثار کیهاچیرو کاواموتو، انیماتور ژاپنی پرد اخته 
از منظر سینما«  به کارکرد  هنرهای سنتی  پژوهشی  »نگاهی  است. 
نیز پایان نامه ای است که نگارند ه آن، ناهید  الوند ی، به بررسی وجه 
رسانه ای و خصوصیات سینما پرد اخته، سپس نسبت و نقاط مشترک 
این  د ر  است.  د اد ه  قرار  پژوهش  مورد   را  سینما  با  سنتی  هنرهای 
ساخته  بهار«  و  زمستان...  پاییز،  تابستان،  »بهار،  فیلم  د و  پایان نامه 
کیم   کی   د وک و »گبه« ساخته محسن مخملباف مورد  مطالعه قرار 

گرفته اند .
نبرد   با  جوانمرد ان   مجموعه  د استان  جوانمرد ان:  انیمیشن 
سپاه ایران و سپاه مغوالن آغاز می شود . شهاب الد ین فرماند ه لشکر 
به  و  نزد یکانش شکست خورد ه  از  یکی  به موجب خیانت  ایران، 
د وست  همکاری  با  او  می گریزد .  قاران  شهر  نزد یکی  د ر  روستایی 
صمیمیاش مراد  و چند  نفر از اهالی روستا، گروهی به نام جوانمرد ان 
این  برابر ظلم مغوالن د فاع می کند .  از مرد م د ر  را تشکیل د اد ه و 
سیزد ه  د ر  و  شد ه  ساخته  کامپیوتری  ُبعد ی  سه  به صورت  انیمیشن 
قسمت بیست د قیقه ای د ر سال 1397 برای اولین بار از شبکه امید  
صد ا و سیما پخش شد ه است. با توجه به د وره تاریخی این اثر که 
مربوط به ابتد ای قرن هفتم ه.ق و اواخر حکومت خوارزمشاهیان 
است، د ر این پژوهش تالش شد ه است هنرهای سنتی به کاررفته د ر 
مجموعه جوانمرد ان را با نمونه های به جا  ماند ه از آن د وران تطبیق 
توجه  با  اما،  بگیرد .  قرار  بررسی  مورد   آن  تاریخی  و صحت  د اد ه 



نگرشی تحلیلی بر بهره گیری از       هنرهای سنتی در مجموعه انیمیشن جوانمردان
49

به عمر کوتاه حکومت خوارزمشاهیان و آثار اند ک به جای ماند ه 
د وره خوارزمشاهیان، هنر حکومت های  هنر  به جز  د وره،  آن  از 
قبل به خصوص سلجوقیان نیز مورد  بررسی می گیرد  زیرا به عقید ه 
هیلنبرند 2، سرزمین های شرقی اسالمی د ر فاصله زمانی 391 تا 617 
ه.ق ، د ارای یک زبان رایج هنری هستند  و هنر سلجوقیان، آلبویه، 
با یکد یگر آمیخته  غزنویان، غوریان، قراختاییان و خوارزمشاهیان 
سنتی  هنرهای  پژوهش،  این  د ر  برند ،  1394:  91(.  است   )هیلن  شد ه 
تقسیم  د سته  چند   به  جوانمرد ان،  انیمیشن  مجموعه  د ر  به کاررفته 
سفالی،  ظروف  معماری،  عناصر  معماری،  شهرسازی،  می شود . 

منسوجات، فرش و آثار فلزی. 
شهرسازی: د استان مجموعه جوانمرد ان د ر شهری خیالی به نام 
قاران اتفاق می افتد . این شهر د ارای یک مید ان اصلی است که حوضی 
بزرگ د ر وسط آن قرار د ارد . د ور مید ان، بنای مسجد  و ورود ی 
با  قاران  شهر  خیابان های  می شوند .  د ید ه  د یگر  بنای  چند   و  بازار 
سنگ، مفروش شد ه اند  و د یوارهای ابنیه شهر آجری هستند . جهت 
تزئین بناها استفاد ه از کاشی های هفت رنگ، آجرکاری، گچبری و 
د یگر تزئینات به چشم می خورد . با توجه به تعد د  خانه ها، می توان 
شهر قاران را شهری پرجمعیت د انست. همچنین آن چه د ر نمای د ور 
جلب توجه می کند ، وجود  مناره های متعد د  د ر سطح شهر است. د ر 
شمال شهر، قلعه کاخ مغوالن قرار د ارد  که د ورتاد ور این قلعه کاخ 
نیز  قاران  شهر  از  د ر خارج  می شود .  محافظت  بلند ی  د یوارهای  با 

روستاهای متعد د ی قرار د ارند    )تصویر1(.
هرچند  به موجب حمله ویرانگر مغول به ایران و گذشت زمان  
با  اما  است؛  نماند ه  باقی  د وره  آن  از شهرهای  زیاد ی  نمونه  بسیار، 
کمک نقشه ها، سفرنامه ها، متون به جای ماند ه از آن زمان و بقایای 
شهرها می توان به د رکی از شهرسازی  آن د وره رسید . به گفته کیانی: 
ایران د ر قرون میانی  »مهم ترین مرحله شهرنشینی و شهرسازی د ر 
اسالمی، همزمان با روی کار آمد ن سلجوقیان است«   )کیانی، 1365: 
پیشرفت  می توان  سلجوقی  د وره  شهرهای  کاووش های  از   .)206
شهرسازی د ر این د وران را مشاهد ه کرد  به طور مثال به گفته حاتم، 
با کاوش های صورت گرفته د ر شهر جرجان، خیابان های آجرفرش 
د ر وسط  انشعابی  د و طرف آن، همچنین کانال  د ر  پیاد ه روهایی  با 

خیابان و تنبوشه های3 اطراف آن که آب مورد  نیاز را به خانه ها 
عهد   د ر  شهرسازی  پیشرفت  از  نشان  که  شد ه  کشف  می رساند ند ، 
سلجوقی است   )حاتم، 1379: 236- 237(. از د یگر شهرهای شاخص 
د ر  اصفهان  از ویژگی های شهر  اصفهان است. یکی  د وره سلجوقی، 
د وره سلجوقی وجود  مناره های متعد د  است   )هیلنبرند ، 1395: 154(. 
خوارزمشاهی  و  سلجوقی  د وران  د ر  شهرها  حبیبی،کالبد   گفته  به 
وسط  د ر  معموال  که   شهر  اصلی  و  بزرگ  مید ان  از  بود   عبارت 
شهر قرار د اشت و د ر اطراف مید ان ساختمان های مهم مانند کاخ ها، 
د یوان ها، جامع و گاه بیمارستان ساخته می شد  .د هانه اصلی بازار به 
مید ان باز شد ه و شاخه هایش د ر  شهر می گستراند    )حبیبی، 1397: 
76 (. بنابراین با توجه به مطالب گفته شد ه، قاران شهری است که 
تا حد ود ی از نظر ساختار شهری و موقعیت قرارگیری بناها شبیه به 
شهرهای اسالمی است و وجود  مناره های متعد د ، آن را به شهرهای 

قرون ششم و هفتم ه.ق نزد یک تر کرد ه است.
شد ه  تقسیم بند ی  شیوه  شش  به  ایران  د ر  معماری  معماری: 
است،  اسالم  از  پیش  به  مربوط  که  پارتی  و  پارسی  شیوه  است. 
د وران  به  مربوط  که  اصفهانی  و  آذری  رازی،  خراسانی،  شیوه 
ایران  د ر  رازی  معماری  شیوه  آلزیار  د وره  از  است.  اسالم  از  پس 
 :1398 د اشت   )پیرنیا،  اد امه  خوارزمشاهیان  زمان  تا  که  شد   رایج 
د وره  از  به جای ماند ه  آثار  کمبود   168،24(. بنابراین، علیرغم 
از  د رکی  به  رازی  بناهای سبک  بررسی  با  می توان  خوارزمشاهی، 

معماری آن د وره رسید .
 ، معماری  د ر  تأثیرگذار  و  مهم  بسیار  عوامل  از  یکی  خانه ها: 
فضای  به  توجه  با  است.  منطقه  آب وهوای  و  جغرافیایی  موقعیت 
نتیجه  به کوهستان می توان  نزد یکی آن  قاران و  نسبتا سرسبز شهر 
گرفت این شهر، شهری کوهستانی است. خانه های شهر قاران، فاقد  
حیاط هستند  و مانند  آپارتمان های امروزی چند  طبقه خانه بر روی 
همد یگر سوار شد ه اند . سقف این خانه ها گاه، گنبد ی شکل بود ه و 

پالن خانه ها به صورت چند  ضلعی طراحی شد ه اند    )تصویر2(.
مرکزی  حیاط  به صورت  اغلب  خانه ها  کوهستانی،  مناطق  د ر 
ساخته می شوند . سقف این ساختمان ها معموال صاف و شیبد ار است. 
پنجره های این بناها کوچک هستند  و توسط د رهایی چوبی از بیرون 

 

2. خانه های شهر قاران،تصویر گرفته شد ه از فیلم.1. مید ان اصلی شهر قاران، تصویر گرفته شد ه از فیلم.
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و  )طاهباز  شود   جلوگیری  انتقال حرارت  از  تا  می شوند   محافظت 
جلیلیان، 1390: 63(. بنابراین می توان نتیجه گرفت از نظر اقلیمی این 
خانه ها با جغرافیای مکانی خود  منطبق نیستند . از طرفی کهن ترین 
یا چهاُرچفته  الگوی چهارُصفه  ایرانی،  معماری  د ر  الگوی خانه ها 
است که با نام چهارخانه هم شناخته می شود ؛ زیرا چهار اتاق د ارد . 
الگوی چهار صفه، الگوی پایه برای همه خانه ها ایرانی شد ه و د ر 
-149  :1398 است   )پیرنیا،  کرد ه  طی  را  تکاملی  روند   زمان  طول 

157(. بنابراین سازند گان این مجموعه می توانستند  با بهره گیری از 
الگوی خانه های کهن ایران، عالوه بر انطباق تاریخی بیشتر، مشکل 
عد م هماهنگی با اقلیم جغرافیایی شهر قاران را به نوعی مرتفع سازند  

که متأسفانه این امر صورت نگرفته است.
د سته  چهار  به  را  ایران  د ر  مساجد   ساخت  الگوی  مسجد : 
ایوانی  گنبد خانه ای،  چهل ستونی،  یا  شبستانی  می شود .  طبقه بند ی 
با  مساجد   بنای  رازی،  شیوه  )پیرنیا، 1395: 260(.    د ر  تنبی شکل  و 
حذف ستون های شیوه شبستانی، تبد یل به بناهای چهار ایوانی شد ند . 
)پیرنیا، 1398: 172(. هرچند  پژوهشگران هنر د وره خوارزمشاهی 
را د ر اد امه هنر سلجوقی می د انند  اما یکی از ویژگی های متمایز هنر 
است.  ایوانی  د و  مساجد   ساخت  سلجوقی،  برابر  د ر  خوارزمشاهی 
نمونه این مساجد  را د ر مسجد  ملک زوزن و گناباد  می توان مشاهد ه 
جوانمرد ان  مجموعه  مسجد    .)163-160  :1377 کرد    )اکبری، 
مسجد ی کوچک با پالن مربع و فاقد  حیاط است که د ارای یک 
ایوان ورود ی، د ومناره و نیز گنبد ی به شکل نار بود ه و د ر چوبی 
بزرگی روی آن قرار د ارد . ساختار این مسجد  شباهتی به نمونه های 
این مسجد  به صورت  بود  که  بهتر  ند ارد  و  شاخص هم د وره خود  
ایوانی طراحی می شد    )تصویر3(. یکی  یا چهار  ایوانی و  مساجد  د و 
د یگر از ویژگی های مسجد  شهر قاران، پوشید ه شد ن ساقه مناره ها و 
گنبد  با کاشی هفترنگ است. استفاد ه از این تزئینات همانطور که 
د ر قسمت های جلوتر بیان  خواهد  شد ، د ر قرون ششم و هفتم ه.ق 
وجود  ند اشته است. بنابراین این مسجد  نمی تواند  معرف مناسبی برای 

مساجد  ایران د ر قرن هفتم ه.ق باشد .
کاخی  قلعه  قاران،  شهر  د ر  شاخص  بناهای  از  یکی  کاخ:  قلعه 
است که مغوالن د ر آن مستقر شد ه اند . د ورتاد ور این بنا با د یوارهای 

د ارای  سنگی،  عظیم  کاخ  قلعه  این  است.  شد ه  محصور  سنگی 
د و شیرد ال سنگی محافظت  با  آن  د روازه  و  بود ه  متعد د   گنبد های 
موجب  به  مجموعه،  این  د ر  مغوالن  کاخ  بنای  می شود     )تصویر4(. 
پید ا کرد ه  قلعه  به  شبیه  ظاهری  آن،  استحکامات  و  سنگی  پوشش 
به  د ارد .  از کاخ  متفاوت  تعریفی  ایران  د ر معماری  قلعه  اما  است؛ 
گفته پیرنیا، د ر گذشته کنار هر شهر یا آباد ی، قلعه یا د ژ قرار د اشت. 
این قلعه ها هنگام ناآرامی ها پناهگاه مرد م بود ند . فضای د اخل این 
قلعه ها همانند  یک شهر بود  و نیازهای مرد م را تا مد ت ها تامین 
موجب  به  را  بنا  این  بنابراین   می توان   .)82 می کرد    )پیرنیا،  1395: 

شکل ظاهری آن ترکیبی از قلعه و کاخ د انست. 
آنچه د ر نگاه اول از این قلعه کاخ به نظر می رسد ، غریب بود ن 
وجود   است.  ایران  د ر  اسالمی  میانی  قرون  معماری  با  آن  معماری 
سنگی  شیرد ال  نیز  و  پله ها  و  د یوارها  روی  بر  سنگی  کنگره های 
ورود ی کاخ، مخاطب ایرانی را بی اختیار به یاد  معماری ایران  باستان 
طراحی  نوع  هرچند   می اند ازد ؛  جمشید   تخت  بنای  به خصوص  و 
بر  متعد د   گنبد های  وجود   است.  متفاوت  هخامنشی  نمونه  با  آن 
آن  نمونه  که  است  ایران  کویری  معماری  یاد آور  نیز  بنا  این  روی 
را د ر خانه های کاشان می توان مشاهد ه کرد . به هر تقد یر، آن چه 
اسالمی  میانی  قرون  معماری  با  تناسبی  می شود   مشاهد ه  بنا  این  د ر 
ایران ند اشته و می توان طراحی آن را ترکیبی از سبک های مختلف 

د انست.
بازار  ایران،  یکی از مهم ترین ساختمان های د رون شهری  بازار: 
است. به گفته حاتم بازار مرو د ر د وره سلجوقی د ر تقاطع د و خیابان 
با قبه هایی پوشید ه شد ه بود  و  بازار آن  اصلی قرار د اشت و سقف 
بود   )حاتم،  1379:  خاص  پیشه ای  فعالیت  محل  بازار  قسمت  هر 
د وره سلجوقی و  د ر  اشاره شد   پیشتر  236(. همچنین همانطور که 
خوارزمشاهی د هانه بازار د ر مید ان اصلی شهر قرار د اشت و بازار 
د ر سطح شهر گسترد ه شد ه بود . بازار شهر قاران نیز بازاری طویل 
است که د هانه اصلی آن د ر مید ان اصلی شهر قرار د ارد  و شاخه های 
آن د ر شهر گسترد ه شد ه است   )تصویر5(. بنابراین می توان گفت بازار 
شهر قاران از لحاظ ساختاری با بازارهای قرون ششم و هفتم ه.ق د ر 
نیز  جلوتر  قسمت های  د ر  که  همانطور  اما  د ارد .  همخوانی  ایران 

 

4. قلعه کاخ مغوالن، تصویر گرفته شد ه از فیلم.3.  مسجد  شهر قاران، تصویر گرفته شد ه از فیلم.
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قرون  معماری  تزئینات  با  بازار  تزئینات  برخی  شد ،  خواهد   اشاره 
این  باید   این مجموعه  نیست و سازند گان  ه.ق منطبق  ششم و هفتم 

نکته را د ر طراحی بازار لحاظ می کرد ند .

عناصر معماری
پنجره های  و  د رها  د ارای  قاران  شهر  بناهای  پنجره ها:  و  د رها 
چوبی هستند . به گفته به کیانی آن چه که امروز از هنرهای چوبی 
سلجوقیان بر جای ماند ه محد ود  به چند  منبر چوبی، رحل قرآن، 
تابوت و د ر چوبی است که مزین به منبت کاری هستند    )کیانی،   1376: 
227(. پنجره های شهر قاران یا به صورت روزنه ای مشبک گره چینی 
د ید ه می شوند ، یا به صورت پنجره هایی د ولنگه که د ارای کتیبه بود ه 
و جنس تمام آنها از چوب است اگر پنجره های د ولنگه این مجموعه 
نظر  د ر  منبت کاری  از  شمایی  آن،  روی  هند سی  نقش  اساس  بر  را 
بگیریم، می توان این پنجره ها را منسوب به قرون ششم و هفتم ه.ق 
غنای  معرف  نمی توانند   پنجره ها  این  هرچند   )تصویر6(.  د انست 
یا روزنه ای  پنجره ها  تاریخچه  د رباره  باشند .  منبت کاری آن زمان 
مشبک چوبی نیز اطالعات زیاد ی د ر د ست نیست. به گفته پوپ4 
از  نرد ه ها  پیچید ه و  با نقش های هند سی  پنجره های مشبک چوبی 
الحاقات زیبای بناها بود ه اند  که پیشینه آن به سد ه های میانی اسالمی 
می رسد    )پوپ و آکرمن5، 1387: 1583(. بنابراین وجود  پنجره های 
مشبک چوبی د ر آن د وره محتمل است. هرچند  د رباره طرح آنها 
نیز میزان رواج آن د ر د وره خوارزمشاهی و سلجوقی اطالعاتی  و 

موجود  نیست.
اغلب د رهای این مجموعه د ولنگه بود ه و تزئیناتی شبیه به منبت 

بری  قواره  و  خورشید ی  د ارای  د رها  این  از  شماری  د ارند .  کاری 
»خورشید ی ها  پیرنیا:  گفته  به  هستند .  رنگی  شیشه های  همراه  به 
هنر  از  برگرفته  احتمااًل  و  شد   معمول  ایران  د ر  قاجاریه  د وره  از 
که  بود -  شد ه  گرفته  روسی  کلیساهای  و  بناها  از  بود -  گوتیک 
 .)201 می د اد ند «   )پیرنیا،   1381:  قرار  رنگی  شیشه های  آلت ها  بین 
بنابراین استفاد ه از خورشید ی د ر قرون ششم و هفتم ه.ق امری محال 
است.  می گرفته  قرار  استفاد ه  مورد   نباید   مجموعه  این  د ر  و  بود ه 
شیوه قواره بری د یگر روشی است که د ر نمای پنجره ها و د رهای 
این مجموعه د ید ه می شود . این شیوه که به گفته پیرنیا بعد  از د وران 
صفوی د ر ایران رایج شد    )پیرنیا، 1381: 208(، د یگر اشتباه طراحان 
د ر  شهری  بازنمایی  د ر  جوانمرد ان  انیمیشن  مجموعه  سازند گان  و 
این  د ر  آن چه  عبارتی،  به  است   )تصویر7(.  ه.ق  هفتم  قرن  ابتد ای 
مجموعه مشاهد ه می شود ، مجموعه ای از د رها و پنجره هاست که 
انسجام و وحد تی د ر  د اد  و  به د وره ای می توان نسبت  هرکد ام را 

شکل ظاهری و شیوه ساخت آنها وجود  ند ارد . 
روش  سه  به  آجرکاری  جوانمرد ان  انیمیشن  د ر  آجرکاری: 
رگچین  به صورت  که  آجرکاری هایی  ابتد ا  می شود .  د ید ه  مختلف 
گالند از و با استفاد ه از آجر لعابد ار نمایش د اد ه شد ه است   )تصویر8(. 
شیوه گل اند از یکی از نمونه های پرکاربرد  د ر گرهچینی سلجوقی 
از  استفاد ه  کیانی  به گفته  اما  د یگران، 92:1394(.  و  است   )شکفته 
»گرهکاری رنگی« یا کاربرد  آجرهای رنگی برای نقش اند ازی روی 

بنا از ویژگی های د وره ایلخانی است   )کیانی،1367: 69(.
بنابراین استفاد ه از این روش را د ر آجرکاری د وره خوارزمشاهی 

 

6. پنجره های شهر قاران، تصویر گرفته شد ه از فیلم.5. بازار شهر قاران، تصویر گرفته شد ه از فیلم.

 

9. آجرکاری همراه با کاشی 8. آجرکاری، تصویر گرفته شد ه از فیلم.7. د رهای شهر قاران، طراحی خطی.
تک رنگ،  تصویر گرفته شد ه از فیلم. 
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به صورت  شهر  د یواره ای  آجرکاری  د وم،  نوع  پذیرفت.  نمی توان 
فیروزه ای  تک رنگ  و  کوچک  کاشی های  با  همراه  گره سازی 
است    )تصویر9(. مشابه همین نقش را د ر آجرکاری های رباط شرف 
شمایی  تنها  البته  کرد .  مشاهد ه  می توان  سلجوقی  د وره  بناهای  از 
آجرکاری هایی  سوم،  نوع  می شود .  د ید ه  کار  د ر  آجرکاری  این  از 
د وره  بناهای  برخی  د ر  آن   مشابه  که  است  گرهچینی  به صورت 
قابل  گناباد   مسجد   و  فریومد   جامع  مسجد   همانند   خوارزمشاهی 

مشاهد ه هستند     )تصاویر10 و 11(.
د وره  د ر  معماری  تزئینات  شاخصه های  از  یکی  آجرکاری 
سلجوقی و خوارزمشاهی است که بهتر بود  د ر این مجموعه بیشتر 
مورد  استفاد ه قرار می گرفت تا فضایی باورپذیرتر را به وجود  آورد .

کاشی کاری: تا پیش از عصر مغوالن و تیموری، توجه بیشتر بر 
روی ساختمان و آجرکاری بود  و کم تر از کاشی به عنوان عنصری 
تزئینی استفاد ه می شد    )قند ی، 1382: 185(. با این حال د ر این د وران 
د ر  کاشی  از  استفاد ه  برند ،  هیلن  شد .  معماری  وارد   کاشی  که  بود  
معماری را یک پد ید ه سلجوقی می د اند    )هیلن برند ، 1394: 104(. 
د ر مجموعه انیمیشن جوانمرد ان چند  نوع کاشی استفاد ه شد ه است. 
شاخصترین کاشی استفاد ه شد ه، کاشی  هفت رنگ با نقوش اسلیمی که 
بر روی گنبد ، مناره و د یواره های مسجد  د ید ه می شوند    )تصویر12(. 
قد یمی ترین نمونه کشف شد ه از کاشی هفترنگ، د ر مد رسه شاهرخ 
د ر شهر خرگرد  مربوط به قرن نهم ه.ق است   )حسن، 1388: 59(. 
به گفته پیرنیا، استفاد ه از کاشی هفت رنگ د ر معمارِی د وره د وم 
 .)234  :1398 شد    )پیرنیا،  باب  ساختمان ها  برخی  د ر  آذری،  شیوه 
بنابراین، هیچ توجیهی برای حضور کاشی هفت رنگ د ر ابتد ای قرن 

هفتم نمی توان یافت.
کاشی استفاد ه شد ه د یگر د ر این مجموعه، کاشی معرق است. آغاز 
استفاد ه از کاشی معرق را د ر عهد  سلجوقی و اوج این کاشی ها را د ر 
عهد  تیموری می د انند     )حسن، 1388: 58(. بنابراین استفاد ه از کاشی 
معرق به عنوان عنصری تزئینی د ر معماری د اخل بنایی که احتماال 
اما نقش  مربوط به د وره خوارزمشاهی است را نمی توان رد  کرد . 

کاشی معرقی که د ر سر د ر بازار شهر قاران د ید ه می شود    )تصویر13(، 
از نقش محراب مسجد  امام اصفهان اقتباس شد ه است. باید  د ر نظر 
د اشت کاشی معرق د ر این د وران بسیار ساد ه تر از اد وار بعد  از خود  
بنای کاشی معرق د ر سال های  این د وران  بود ه است و د ر واقع د ر 
بعد  پیریزی می شود . بنابراین استفاد ه از نقش محراب مسجد  امام که 

مربوط به 755 ه.ق است، نمی تواند  انتخاب صحیحی باشد . 
د ر حوض تاالر قلعه کاخ مغوالن نیز از کاشی زلیج استفاد ه شد ه 
که به گفته یاوری این نوع کاشی معرق از مشخصات سبک معماری 
از  استفاد ه  بنابراین  141(   )تصویر14(.   :1393 است      )یاوری،  مغرب 

آن صحیح به نظر نمی رسد .
از  ایران  د ر  اسالمی  نخستین  سد ه های  از  کلی  به طور  گچبری: 
به  می توان  مثال  عنوان  به  می شد .  استفاد ه  بنا  تزئین  گچبری جهت 
کرد    )حسن،  اشاره  چهارم  قرن  د ر  نائین  جامع  مسجد   گچ بری های 
1398: 55- 56(. د ر نمونه های به جای ماند ه از د وره خوارزمشاهیان، 
تزئینات  برد .  نام  فریومد   و  گناباد   مساجد   از گچ بری های  می توان 
نوع  و  ند ارند   مشخصی  ماهیت  جوانمرد ان  مجموعه  د ر   گچبری 
شناسنامه د ار  از گچ بری های  یکی  اما  د اد .  تشخیص  نمی توان  را  آن 
و تاریخی که د ر این مجموعه استفاد ه شد ه است، گچبری محراب 
مسجد   محراب  واقع  د ر  که  گچبری  این  اولجایتواست   )تصویر15(. 
نام  به  استناد   با  ترد ید ی  بد ون هیچی شک و  اصفهان است،  جامع 
محمد  خد ابند ه که هشتمین پاد شاه ایلخانی است و تاریخ حک شد ه 
بر روی این گچبری که تاریخ 710 ه.ق را نشان می د هد  مربوط به 

د وره ایلخانی است. 
سفال  ه.ق  تا هشتم  پنجم  قرون  بین  د ر  اشیاء و ظروف سفالی: 
عهد   »سفالسازان  کامبخش فرد :  گفته  به  رسید .  خود   اوج  به  ایران 
سلجوقی و جانشین آنها، خوارزمشاهیان، ظروفی می ساختند  که د ر 
زمره بهترین و زیباترین کارهای این صنعت به شمار می آید . بسیاری 
تکمیل  د وره  این  هنرمند ان  را  قبل  د وره ه ای  شیوه های  و  طرح ها 
لعاب جالد ار،  مشبک،  طرح  قبیل  از  تزیین  طرق جد ید   کرد ه اند . 
حکاکی و برش و قالبگیری د ر مراکز مختلف ساخت سفال به کار 

 

10. آجرکاری مسجد  جامع فریومد.
)www.memarnet.com( :منبع

11. آجرکاری بازار قاران، تصویر 
گرفته شد ه از فیلم.

12. کاشی کاری گنبد  مسجد  قاران، تصویر
گرفته شد ه از فیلم.
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14. کاشی کاری حوض قلعه کاخ، تصویر گرفته شد ه از فیلم.13. کاشی کاری سرد ر بازار قاران، تصویر گرفته شد ه از فیلم.

می رفت. ری که از شهرهای آباد  و معتبر د وره سلجوقی است یکی 
از مراکز مهم این صنعت شد «   )کامبخش فرد ،1392: 469(. متاسفانه 
د ر   ، ه.ق  هفتم  و  ششم  قرون  د ر  سفال  اعتالی  و  اهمیت  علیرغم 
مجموعه انیمیشن جوانمرد ان اثری از این آثار شگرف د ید ه نمی شود . 
سد ه های  به  مربوط  مجموعه  این  د ر  استفاد ه شد ه  سفالی  ظروف 
ه.ق  هفتم  قرن  د ر  آن  از  استفاد ه  که  است  ایران  د ر  تاریخ  از  پیش 
مجموعه  این  از  د یگری  قسمت  د ر  است   )تصویر16(.  توجیه ناپذیر 
نیز از  سفال سرخگون یونانی استفاد ه شد ه است   )تصویر17(. به گفته 
از میالد   قبل  به 530 سال  نقاشی سرخگون مربوط  ابد اع  گارد نر6 
این نوع ظروف  بنابراین حضور  مسیح است )گارد نر،1385: 121(. 
د ر بازاری د ر قرن سیزد هم میالد ی آن هم د ر ایران منطقی به نظر 

نمی سد .
د وره  شاخص  هنرهای  و  صنایع  جمله  از  نساجی  منسوجات: 
سلجوقی است. نقوش پارچه های سلجوقی و آل بویه از نقشمایه های 
حیوانی   )شیر، عقاب،  سیمرغ(،  گیاهی   )د رخت زند گی و انواع گیاهان( 
و نقش انسانی   )سوارانی د ر حال شکار و با تنوع بسیار( مایه گرفته 
مختلفی  اشکال  مانند   هند سی  نگاره های  موارد   این  جز  به  است. 
از  بود ند .  گرفته  الهام  ساسانیان  از  که  بود ه  رایج  نیز  قاب ها  از 
ویژگی های مهم پارچه بافی این د وره ابد اع و ظهور خط نگاری و 
کتیبه های کوفی بر روی پارچه بود  که به »طراز« شهرت د اشتند . 
بافند گان سلجوقی فضاهای خالی را با نقوش ریز اسلیمی های پیچند ه 
به کاررفته  نقوش  آمیختن  با  بافند گان  د وره  این  د ر  می کرد ند.  پر 

د ر مصنوعات به خصوص فلزکاری، د ر کنار نقشمایه های رایج د ر 
و  زد ند    )د اد ور  بی نظیری  آفرینش های  به  د ست  اسالمی  هنرهای 
حد ید ی،1390: 21( د ر مجموعه انیمیشن جوانمرد ان، پارچه لباس ها 
اغلب د ارای زمینه ای ساد ه بود ه و د ر حاشیه، د ارای نقوشی شبیه به 
یافت  لباسی  به ند رت  شخصیت ها،  البسه  میان  د ر  هستند .  اسلیمی 
می شود  که د ارای زمینه ای طرح د ار باشد . تعد اد  انگشت شماری از 
لباس ها نیز د ارای طرحی راه راه هستند . آن چه د ر طرح پارچه این 
لباس ها مسلم است، عد م تطابق طرح آن با نقوش پارچه های قرون 
ششم و هفتم ه.ق است. د ر میان د یگر منسوجات مورد  استفاد ه د ر 
اشاره  به گروه جوانمرد ان  به پرچم منسوب  این مجموعه می توان 
شیر  یک  نقش  از  برگرفته  پرچم  این  روی  نقش  کرد    )تصویر18(. 
بالد ار هخامنشی است که بهتر بود  از نقش شیرد ال های د وره اسالمی 

برای این پرچم استفاد ه می شد .
یکی  از  برگرفته شد ه  نیز  شهاب الد ین   )تصویر19(  جانماز  طرح 
معروف ترین قالی های د وره صفوی به نام  قالی برگ د اسی کالرک7 
را  قالی  این  ایران  هنر  د ر  سیری  کتاب  د ر  پوپ  است   )تصویر20(. 
د ر د سته قالی های گلد انی یا شاه عباسی طبقه بند ی می کند . به گفته 
از  هیچ یک  چون  می نامند   عباسی  شاه  را  فرش ها  این  تاجران  او 
قالی هایی با این طرح را نمی توان با اطمینان به تاریخی پیش از جلوس 
از  نیمی  اگر   .)2721:1387 آکرمن،  و  د اد    )پوپ  نسبت  عباس  شاه 
جانماز  طرح  به  کنیم،  قرینه  و  کرد ه  جد ا  را  کالرک  قالی  طرح 
این طرح  از  استفاد ه  نمی رسد   نظر  به  بنابراین  می رسم.  شهاب الد ین 

 

15. گچ بری تاالر قلعه کاخ، تصویر گرفته شد ه
از فیلم.

17. سفال سرخگون، تصویر گرفته شد ه  از فیلم. 16. سفالی با نقوش پیش از تاریخ ، تصویر گرفته شد ه. 
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د ر پارچه ای مربوط به قرون ششم و هفتم ه.ق انتخاب د رستی باشد .
پوشاک: هرچند  از قرون ششم و هفتم ه.ق لباسی بر جای نماند ه 
است، اما پژوهشگران از روی د یگر آثار باقی ماند ه از آن د وران 
مانند  نقاشی کتاب ها، ظروف سفالی و فلزی، کاشی ها و د یگر آثار، به 
بررسی پوشاک آن د وره پرد اخته اند . چیتساز پوشاک د وره غزنوی، 
سلجوقی و خوارزمشاهی که همگی حکومت های ترک بود ند  را به 
ایرانی-ترکی طبقه بند ی می کند    )چیت ساز، 1379: 4(.   نام پوشاک 
به گفته او پوشش سر زنان د ر سبک ترکی-  ایرانی به چند  بخش 
تقسیم می شود . پوشاک زنان عاد ی شامل: کاله   )تصویر 21(، سربند ، 

د ستار، مقنعه و چاد ر است.
پوشش سر زنان مجموعه انیمیشن جوانمرد ان شامل کاله همراه با 
روسری، سربند  ساد ه همراه با روسری که همانند  شال های امروزی 
میان  تنهاست.  به صورت  یا روسری ساد ه  و  اند اخته شد ه  روی سر 
این پوشش ها، پوشش سر سارا یکی از شخصیت های اصلی د استان، 

با نمونه های موجود  د ر آن زمان مطابقت بیشتر د ارد    )تصویر 22(. 
 باقی کاله ها که شامل کاله های نیم د ایره ساد ه همراه با تزئینات 
سطحی بر روی آن است بر سر بعضی زنان د ید ه می شود . این کاله ها 
شد ه  طراحی  ساد ه  کامال  به صورت  و  ند اشته  میله  باال  قسمت  د ر 
و  ششم  قرون  د ر  را  کاله ها  این  وجود   هرچند   است   )تصویر 23(. 
قرون  د ر  را  کاله ها  این  نمونه  اما  کرد   رد   نمی توان  ه.ق  هفتم 
مختص  این کاله ها  و  کرد   می توان جستجو  امروز  به  تا  گذشته تر 
این د وران نبود ه و د ر همه اد وار وجود  د اشته است. برخی نمونه ها 

نیز که سربند ی پارچه ای و ساد ه همراه با د ستار شال مانند  بر سر 
زنان است، بیشتر به پوشش زنان امروزی مشابهت د ارد  تا زنان د وره 
خوارزمشاهی   )تصویر24(. بنابراین وجود  این نوع پوشش سر را د ر 

آن د وران می توان رد  کرد . 
قبا و باالپوش: نوعی از قباها د ر این د وره  جلوبسته و یقه گرد  و 
نسبتًا بسته بود ند  که بلند ی آنها تا نیمه ساق پا می رسید . نوع کوتاه تر 
و بلند تر نیز وجود  د اشت. آستین این قباها بلند  و چسبان و د ر ناحیه 
مچ کاماًل چسبان بود ند . د ر این د وره به ند رت قبایی یافت می شود  
که آستین گشاد  د اشته باشد . روی بازوی این قباها نقش بازوبند ی بود  
و د ورتا د ور حاشیه قبا را نوارد وزی می کرد ند    )چیت ساز، 1379: 

284(   )تصویر25(.
جلوبسته  و  بلند   پیراهنی  شامل  بیشتر  مجموعه  این  زنان  لباس 
همراه با جلیقه است و گاه لباس و د امن همراه با د ستاری بر د ور 
کمر نیز د ید ه می شود . این لباس ها آستین بلند  و گاه سه ربع د ارند  
و زیر آستین سه ربع آستین چه ای چسبان می پوشند    )تصویر26(. نکته 
این  روی  بر  بازوبند ی  نقش  وجود   عد م  لباس ها  این  د ر  تأمل  قابل 
لباس هاست که یکی از ویژگی های شاخص لباس های قرون ششم و 
هفتم ه.ق است. نکته د یگر عد م استفاد ه از قبای جلوباز د ر پوشش 
زنان است.به عبارتی، هیچ نشانی از پوشش قرون ششم و هفتم ه.ق را 

نمی توان د ر این نمونه ها مشاهد ه کرد .
گاه  اما  بود .  مانند   گالش  و  ساد ه  د وره  این  زنان  کفش  کفش: 
چکمه  با  همراه  زنان  نقش  د وران  آن  از  ماند ه  جای  به  آثار  د ر 

 

20. قالی برگ د اسی کالرک، د وره صفوی.19. جانماز شهاب الد ین، تصویر گرفته شد ه از فیلم.18. پرچم جوانمرد ان، تصویر گرفته شد ه از فیلم.
)www.sothebys.com( :منبع

 

21.کاله زنان د ر حکومت های ترک.
منبع: )چیت ساز، 1379، قسمت تصاویر(

23. کاله زنان ، تصویر گرفته شد ه از فیلم.22. کاله سارا ، تصویر گرفته شد ه از فیلم.
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26. لباس زنان ، تصویر گرفته شد ه از فیلم.24. شال و سربند ، تصویر گرفته شد ه از فیلم. 25. قبای  زنان د ر حکومت.های ترک.
منبع: )چیت ساز،1379: قسمت تصاویر(

کفشی  د یگر  نوع  می شود    )غیبی، 1395: 331(.  د ید ه  نیم چکمه  یا 
کنگره د ار  را  لبه ها  و  کناره ها  گاه  که  بود   روباز  و  تیز  نوک 
کفش های  نوع  این  284(   )تصویر27(.   :1379 می کرد ند    )چیت ساز، 
انیمیشن  د ر  مشاهد ه  قابل  نمونه های  د ر  کنگره د ار  و  روباز 
جوانمرد ان د ید ه نمی شود . د ر این مجموعه، کفش زنان معموال ساق 
کوتاه و با نوکی گرد  و گاه تیز تصویر شد ه که نقشی اسلیمی روی آن 

د ید ه می شود    )تصویر28(. 
پوشش سر مرد ان د ر این د وران شامل کاله، عمامه، کاله- عمامه و 
وجود    مرد ان  برای  متنوعی  کاله های  د وران  این  د ر  بود .  سربند  
تا  ساسانی  د وران  سرپوش های  رایج ترین  از  یکی  همچنین  د اشت. 
مورد   ساد ه  یا  مطبق  به صورت  که  است  د ستارهایی  خوارزمشاهی 

استفاد ه قرار می گرفت   )غیبی، 1395: 307(. 
کاله-  عمامه  و  کاله  شامل  مجموعه  این  د ر  مرد ان  سر  پوشش 
است. تنها مورد  استفاد ه از عمامه برای شخصیت حکیم روستا است. 
بیشتر کاله ها، کاله های نیم د ایره ای ساد ه با نواری است که بر لبه آن 
د وخته شد ه است. برخی کاله ها نیز کله قند ی و کشید ه هستند  که 
لبه آن به بیرون برگشته است. برخی شخصیت ها نیز کاله- عمامه 
است   )تصویر29(.  بود ه  استفاد ه  مورد   نیز  د وره  این  د ر  که  د ارند  
منطبق  تاریخی  نمونه های  با  را  مرد ان  سر  پوشش  می توان  بنابراین 

د انست.
به ویژه  که  بود   تنپوش هایی  جمله  از  زانو  باالی  قباهای  قبا:   
ترکان از آن استقاد ه می کرد ند . ولی د ر موارد  د یگر بلند ی قباها که 
روی پیرهن پوشید ه می شد  تا ساق پا می رسید . مرد م عاد ی د ر د وره 
صفاریان، سلجوقیان، آل بویه و خوارزمشاهیان از این قباها استفاد ه 
می کرد ند    )غیبی، 1395: 294(. اغلب د ر محل بازوی این قباها نقش 

بازوبند ی قرار د اشت   )چیت ساز، 1379: 277(   )تصویر30(.
مشکل  با  زنان  پیراهن  همانند   نیز  مجموعه  این  مرد ان  پیراهن 
عد م وجود  نقش بازوبند ی مواجه است. برخی از شخصیت های این 
مجموعه عبای جلوبازی به تن د ارند  که لبه ها روی هم قرار گرفته 
و با شالی بر کمر محکم شد ه است. این نوع پوشش مرد ان، شبیه ترین 
خوارزمشاهیان  پوشش  به  مجموعه  این  د ر  شد ه  استفاد ه  شکل 

است   )تصویر31(. 
لباس برخی شخصیت ها، لباسی کوتاه با آستین های بلند  است که 
برای استفاد ه از لباس های کوتاه د ر قرون ششم و هفتم ه.ق مد رکی 
وجود  ند ارد . مورد  د یگری که د ر این مجموعه د ید ه می شود  استفاد ه 
از پیراهن آستین کوتاه است   )تصویر32( که د ر نمونه های یافت شد ه 
د ر آن د وره د ید ه نمی شود . به طور کلی به جز استفاد ه از لباس کوتاه 
و لباس های آستین کوتاه، د ر بقیه موارد  یعنی پیراهن ها و قباها از 
لحاظ شکل ظاهری با لباس های مرد ان د وره خوارزمشاهی مطابقت 

د اشته اما نقش بازوبند ی د ر این لباس ها وجود  ند ارد .
شلوار: د ر د وره سامانیان، سلجوقیان، غزنویان و خوارزمشاهیان 
شلوارهای پرچین و گشاد ، شلوارهای کمی گشاد  و د مپا تنگ که 
و  تنگ  شلوارهای  نیز  و  می رفت  فرو  بلند   ساق  چکمه های  د ر 
استفاد ه  مورد   می شد   جمع  پا  مچ  د ر  که  شلوارهایی  یا  و  رکابد ار 
قرار می گرفت   )غیبی، 1395: 300 (. شلوار مرد ان د ر این مجموعه 
به ساد ه ترین شکل یعنی شلوار چسبان و گاه تا حد ود ی آزاد  خالصه 
این  است.  شد ه  بسته  بلند   نواری  با  مچ  ناحیه  د ر  معمواًل  که  شد ه 

شلوارها نیز د ر د وره خوارزمشاهی رواج د اشته است.
ساقد ار  چکمه های  یا  ساد ه  کفش های  عمومًا  کفش ها  کفش: 
استفاد ه  مورد   نیز  آنها  تیز  نوک  نوع  که  بود ند   چرم  جنس  از 

 

28.  کفش زنان، تصویر گرفته شد ه از فیلم.27. کفش زنان د ر حکومت های ترک. منبع: )چیت ساز، 1379: قسمت تصاویر(
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و  گفته شد ه  مطالب  به  توجه  با   .)281  :1379 بود    )چیت ساز، 
نمونه های موجود  د ر این مجموعه، کفش ها و چکمه های مرد ان  با 
نمونه های یافت شد ه از قرون ششم و هفتم ه.ق منطبق است. به طور 
کلی طراحی لباس های مجموعه جوانمرد ان بسیار محتاطانه صورت 
گرفته است به نحوی که می توان این لباس ها را با هر د وره تاریخی 
د ر ایران مطابقت د اد . هرچند  وجود  نمونه هایی مانند  سربند  و شال 

زنان به طور کلی د ر این د وره وجود  ند اشته است. 
فرشی  خوارزمشاهی  و  سلجوقی  د وران  از  متأسفانه  فرش: 
به جای نماند ه و د ر واقع قد یمی ترین فرش د ستباف د ر ایران مربوط 
به  قرن د هم ه.ق است   )حسن، 1388: 134(. به گفته پوپ تنها نشانی 
از فرشبافی د ر این د وران را د ر آثار مکتوب آن می توان یافت   )پوپ و 
آکرمن، 1387: 2629(. د ر این مجموعه، میان فرش هایی با طرح های 
با د و نوع فرش مواجهیم  یلمه و لچک و ترنج؛  ایرانی مانند  طرح 
این  قفقاز هستند    )تصویر33(. بر روی  به منطقه شروان  که مربوط 
است  »لسگی8«  یا  د ند انه د ار  ستاره هشت پر  معروف  نقش  فرش ها 
که از نقوش مطرح فرش های قفقازی محسوب می شود . د ر واقع به 
گفته استون9: نقش ستاره لسگی د ر فرش های شاهسون، آناتولی شرقی 
گسترد ه  بسیار  نقش  این  از  استفاد ه  اگرچه  می شود .  د ید ه  قفقاز  و 
است اما این طراحی با فرش های قرن نوزد هم میالد ی د اغستان همراه 
است    )Stone,  2013:  174(. بنابراین هرچند  منطقه قفقاز د ر زمان 
حکومت سلجوقی و خوارزمشاهی بخشی از قلمرو ایران محسوب 
می شد  ولی استفاد ه از فرش های قرن نوزد هم میالد ی   )سیزد هم ه.ق( 
د ارد .  بیشتر  بررسی  به  نیاز  ه.ق  هفتم  و  قرون ششم  د ر  منطقه  این 

بنابراین بهتر بود  به همان نقوش ایرانی بسند ه می شد .
ظروف و اشیاء فلزی: پوپ د ر توصیف فلزکاری د وره سلجوقی 
می نویسد : »هنر فلزکاری این د وره نشان نبوغ خام و شخصیت استوار 
اربابان جد ید  مملکت را بر خود  د ارد .  سترگ است، بی آنکه بزرگ 
که  گویی  است،  شاد اب  و  توجه  بی  جزئیات  به  باشد .  حجیم  و 
هنرمند ان چیزی از روحیه شاد اب فرمانروایانشان را برگرفته باشند  
و تعلل و تاخیر را بر نتابند «   ) پوپ و آکرمن، 1387: 2880(.  د ر این 
د وره فلزکاری و ساخت مصنوعات فلزی و ظریف به باالترین کیفیت 
د ست یافت و خراسان به مقام ممتازی د ر زمینه فلزکاری رسید . به 
تد ریج فلزکاری ایران د ر زمینه شکل و تزئینات د چار تغییراتی شد  
تا جایی که مکتب فلزکاری سلجوقی پد ید  آمد    ) لکپور، 1375: 12(.  
ظروف فلزی استفاد ه شد ه د ر مجموعه جوانمرد ان بسیار ساد ه و د ر 
این  د ر  موجود   فلزی  نمونه  تنها  هستند .  تزئینات  فاقد   موارد   اکثر 
مجموعه که نسبت به نمونه های د یگر از ظرافت بیشتری برخورد ار 
است ابریق فلزی ظریفی است که د ر بیشتر قسمت های این انیمیشن 

د ید ه می شود    )تصویر 34(.
یکی د یگراز آثار فلزی موجود  د ر این مجموعه، د رفش کاویانی 
د ید ه می شود    )تصویر  و مغوالن  ایرانیان  د ر خالل جنگ  است که 
بین  از  و  افتاد   اعراب  د ست  به  قاد سیه  د ر جنگ  د رفش  این   .)35
رفت    )زرینکوب، 1383: 326(. بنابراین حضور این پرچم د ر ارتش 

ترکان خوارزمشاهی د ر قرن هفتم ه.ق توجیه پذیر نیست .
مجموعه  کارگرد ان  احمد ی  علی  آقای  با  که  مصاحبه ای  د ر 
از  د وربود ن  و  تاریخی  تناقضات  د لیل  ایشان  گرفت10،  صورت 

 

33. فرش های مجموعه جوانمرد ان، تصویر گرفته شد ه از فیلم.32. تصویر گرفته شد ه از فیلم.

 

 

29. کاله مرد ان، تصویرگرفته شد ه
از فیلم.

30.  قبای مرد ان د ر حکومت های ترک.
منبع: )چیت ساز، 1379، قسمت تصاویر(

31. لباس مرد ان، تصویر گرفته شد ه
از فیلم.
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واقعیت بصری این مجموعه را، ایجاد  جذابیت بیشتر برای مخاطب 
بسازیم،  تاریخی  نمی خواستیم کاری  ما  د اشتند :  بیان  عنوان کرد ه و 
و  شد ه  پیاپی  تاریخی  ارجاعات  موجب  د استان  تاریخی بود ن  زیرا 
ارجاعات باعث می شود  از د رام د استانی غافل شویم. ما می خواستیم 
انیمیشنی مهیج و حماسی بسازیم و نکته مهم برای ما، حماسی بود ن 

و قهرمان سازی است.
حمله  محور  حول  د استانی  با  اثر  یک  ساخت  تقد یر  هر  به 
ابتد ای  بیانگر د وره تاریخی اثر یعنی  مغوالن به ایران خواه ناخواه 
قرن هفتم ه.ق و حکومت خوارزمشاهیان است. اگر گروه سازند ه 
قصد  ساخت کاری تاریخی ند اشته، بهتر بود  اشاره ای به واقعه حمله 
مغوالن نمی کرد  و موجب خلق ذهنیتی غلط از هنر قرون ششم و 
هفتم ه.ق که یکی از اد وار طالیی هنری د ر ایران محسوب می شود ، 
د ر ذهن مخاطب نوجوان نمی شد . د وره سلجوقی و خوارزمشاهی بنا 
بر آن چه گفته شد  به قد ر کافی زیبایی و شکوه د ر وجود  خود  د ارد  
که نیازی به وام گرفتن از د وره ه ای تاریخی و حتی تمد ن های د یگر 
تأثیر  خویش  از  بعد   قرون  هنر  بر  خود   که  د ورانی  باشد .  ند اشته 

گذاشته و آیند گان از آن بهره گرفتند .

نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنری  ویژگی های  از  میزان  چه  تا  که  اول  سؤال  به  پاسخ  د ر 
همزمان د ر ساخت مجموعه انیمیشن جوانمرد ان استفاد ه شد ه است؟ 
نتیجه این پژوهش نشان د اد  که د ر طراحی این مجموعه هیچ توجهی 
به د وره تاریخی آن نشد ه و بد ون د ر نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی 
با ویژگی های اسالمی پرد اخته شد ه  به خلق فضایی  تنها  تاریخی  و 
از  بهره گیری  زمینه ی  بیشترین  د رباره  که  نیز  د وم  سوال  و  است. 
مباحث تاریخی د ر انیمیشن جوانمرد ان بود ، مشخص شد  د ر بخش 
شهرسازی، ساختار شهر قاران با شهرهای قرون میانی اسالمی تطابق 
د ارد . همچنین معماری بنای بازار نیز با معماری اسالمی آن د وران 
منطبق است. د ر بخشی از آجرکاری  بناها و نیز استفاد ه از کاشی 
معقلی انتخاب به د رستی صورت گرفته است؛ هرچند  بهتر بود  تأکید  
بیشتر روی آن صورت می گرفت. استفاد ه از منبت کاری برای د ر و 
پرد اخت  به خوبی  هرچند   بود ه  صحیحی  انتخاب  د وره  آن  پنجره 

نشد ه است. همچنین د ر طراحی لباس مرد ان تا حد ود ی خصوصیات 
هنری این د وره رعایت شد ه است. اما ذکر این نکته ضروری است، 
موارد ی که نام برد ه شد ، به جز چند  نمونه آجرکاری، به طور قطع 
زیرا  د انست،  خوارزمشاهیان  به  منسوب  را  موارد   این  نمی توان 
نشانه های شاخص آن د وره را د ارا نیستند . د ر واقع می توان گفت این 
مجموعه سعی کرد ه است، فضایی ایرانی را همراه با تخیل د استانی 
به تصویر د رآورد ه و از تطابق آن با واقعیت خود د اری کند . بنابراین 
تنها نشانی از هنرهای رایج د ر د وره خوارزمشاهی را د ر بخش های 
کوچکی از اثر می توان مشاهد ه کرد  و بیشتر تأکید  این مجموعه بر 
تاریخ، هویت و خاستگاه  نظر گرفتن  د ر  بد ون  زیبایی بصری  روی 

هنرهاست.

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kihachirō Kawamoto
2. Hillenbrand

کار  د یوار  میان  یا  زیر خاک  د ر  که  کوتاه  سمنتی  یا  سفالین  لوله   .3
گذارند  تا از آن آب عبور کند    )حاتم،1379: 237(.

4. Pope
5. Ackerman
6. Gardner
7. Clark
8. lesghi star
9. Stone

مجموعه  کارگرد ان  احمد ی،  علی  آقای  با  د وم  نگارند ه  مصاحبه   .10
انیمیشن جوانمرد ان، 1398/9/16.

فهرست منابع فارسی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ر  خوارزمشاهی  د وره  مساجد   معماری  پریوش   )1377(،  اکبری، 
خراسان، مجله اثر، شماره 29 و30، صص163-160.

ایران.  هنر  د ر  سیری  آکرمن   )1387(،  موریس  و  اپهام  آرتور  پوپ، 
ترجمه: نجف د ریابند ری و د یگران. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

آمود (،  اند ود ،  ساختمانی   )آژند ،  مصالح  محمد کریم   )1381(،  پیرنیا، 
تألیف زهره بزرگمهری. تهران، انتشارات میراث فرهنگی.

1395(،  معماری  ایرانی   )چاپ  ششم(.   تألیف  پیرنیا،   محمد کریم   )
غالمحسین معماریان. تهران: مؤلف.

پیرنیا، محمد کریم   )1398(، سبک شناسی معماری ایرانی   )چاپ  بیست و 

 

35. د رفش کاویانی، تصویر گرفته شد ه از فیلم.34. ظروف فلزی، تصویر گرفته شد ه از فیلم.
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یکم(. تألیف غالمحسین معماریان.تهران: انتشارات گلجام.
چیت ساز، محمد رضا   )1379(، تاریخ پوشاک ایرانیان از ابتد ای اسالم تا 

حمله مغول. تهران: انتشارات سمت.
تهران:  سلجوقیان.  د وره  د ر  ایران  معماری  غالمعلی   )1379(،  حاتم، 

انتشارات جهاد  د انشگاهی.
تهران:  هفد هم(.  شهر   )چاپ  تا  شار  از  محسن   )1397(،  سید   حبیبی، 

انتشارات د انشگاه تهران.
حسن، زکی محمد    )1388(، هنر ایران د ر روزگار اسالمی   )چاپ د وم(. 

ترجمه: محمد  ابراهیم اقلید ی.تهران: انتشارات صد ای معاصر.
منسوجات  نقوش  بررسی  حد ید ی   )1392(،  الناز  و  ابوالقاسم  د اد ور، 

قرون اولیه اسالمی، جلوه هنر، د وره 3، شماره 2: 22-15.
زرینکوب، عبد الحسین   )1383(. تاریخ ایران بعد  از اسالم   )چاپ د هم(. 

تهران: انتشارات امیرکبیر. 
1394(،    تزئینات  شکفته،   عاطفه،   حسین  احمد ی   و   امید   عود باشی   )
آجرکاري سلجوقیان و تد اوم آن د ر تزئینات د وران خوارزمشاهي و ایلخاني. 

پژوهش های معماری اسالمی، د وره3، بهار، شماره 1    )پیاپی6(: 106-84.
با  طاهباز، منصوره و شهربانو جلیلیان   )1390(، اصول معماری همساز 
د انشگاه  انتشارات  تهران:  مساجد .  معماری  به  رویکرد   با  ایران  د ر  اقلیم 

شهید  بهشتی.
غیبی، مهرسا   )1395(، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی   )چاپ 

ششم(.تهران: هیرمند .
قند ی، سیاوش   )1382(، نقش کاشی د ر معماری ایرانی، هنرهای تجسمی، 

شماره20: 186-183.
کیانی، محمد یوسف   )1376(، تزئینات وابسته به معماری د وران اسالمی. 

تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
ابتد ای  از  ایران:  کامبخش فرد ، سیف اهلل   )1392(، سفال و سفالگری د ر 

نوسنگی تا د وران معاصر   )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات ققنوس.
کیانی، محمد  یوسف   )1365(، نظری اجمالی به شهرنشینی وشهرسازی 

د ر ایران. تهران: هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران.
گارد نر، هلن   )1385(، هنر د ر گذر زمان   )چا پ هفتم(. ترجمه:محمد تقی 

فرامرزی. تهران: انتشارات آگاه.
لک پور، سیمین   )1375(، سفید روی. تهران: سازمان میراث فرهنگی.

هیلنبرند ، رابرت   )1395(، معماری اسالمی   )چاپ هشتم(. ترجمه: باقر 
آیت اهلل زاد ه شیرازی. تهران: انتشارات روزنه.

اسالمی    )چاپ  چهارم(.  معماری  و  هنر  رابرت    )1394(.  هیلنبرند ، 
ترجمه: ارد شیر اشراقی. تهران: انتشارات روزنه.

یاوری، حسین و فروهر نورماه   )1393(، نگرشی بر تحوالت صنایع د ستی 
د ر جهان   )چاپ پنجم(. تهران: انتشارات سوره مهر.

فهرست منابع التین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Stone, Peter f. (2013(. Oriental Rugs: An Illustrated Lexi-
con of Motifs, Materials, and Origins. www.tuttlepublishing.
com.
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Javanmardan computer-animated series is one of 
the series produced by the order of Saba Animation 
Center. The first sequence of this series is produced 
in 13 episodes of 20 minutes. The story of this series 
revolves around an imaginary character named Sha-
hab al-Din, who was the commander of the Iranian 
corps during the Mongol invasion of Iran and was 
defeated in battle due to the betrayal of one of his 
troops. After losing his troops, Shahab al-Din with 
entrance to the city called Gharan decided with the 
help of several people and his close friend, Murad, 
to forme a group called Javanmardan, and to de-
fend the people in the face of the Mongol oppres-
sion. This animation is produced in computer three 
dimensions, directed by Ali Ahmadi and produced 
by Elham Ebrahimi. In this research, considering the 
period of this series, ie the Mongol invasion of Iran, 
which takes place in the early seventh century AH, 
it has been tried to examine to what extent the tra-
ditional arts coincide with the period this animation, 
that is, Seljuk and Khwarazmian, has been used, and 
in what fields has this use been more? The purpose of 
this study is to examine the historical realism-graphy 
in today’s figuration. The type of research is basic 
and the research method is descriptive-analytical and 
data collection is done in the form of library, field, 
observation, and interview. Due to the short life of 
the Khwarazmian government and the few works of 
that period, in addition to the art of the Khwaraz-
mian period, the art of previous governments, espe-
cially the Seljuks, was also studied because the east-
ern Islamic lands between 391 and 617 AH., have a 
common artistic language and the art of the Seljuks, 
Buyid, Ghaznavids, Ghourid, Qara Khitai and Kh-
warazmian are mixed. In this research, the tradi-
tional arts used in the Javanmardan animation series 

are divided into several categories. Urban planning, 
architecture, architectural elements, pottery, textiles, 
carpets, and metalworks.
The result of this research showed that in the design 
of this series, no attention has been paid to its histori-
cal period and only space with an Islamic attitude has 
been created, regardless of its geographical and his-
torical location. In other words, an attempt has been 
made to use a beautiful Iranian face, and in this way, 
they have even used the art of more recent periods, 
such as Safavid and Qajar. During the comparison 
and study of the arts used in this series with histori-
cal examples of the sixth and seventh centuries, AH, 
only a few parts of the brickwork and tiling decora-
tions, inlaid doors, urban structure, market architec-
ture, and men’s clothing can be considered consis-
tent with this period, although in these sections there 
are contradictions in the details and decorations in 
such a way that in some cases. Still, the existence of 
these works in that period cannot be ruled out with 
certainty, there are no obvious signs of the art of that 
time to represent the artistic richness of that time.
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Islamic Architecture
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computer-animated series” under supervision of the second author in Soore University.
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