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 پاریس هـ .ق 359نویس دست شاهنامۀتوصیف و بررسی پوشاک رستم در 

 * نفيسه زماني

 ر، ایرانگاه نيشابوارشد پژوهش هنر، دانش کارشناسي

 **فرفرزانه فرخ
 )نویسندة مسؤول( ، ایرانيشابورن گاههنر، دانشة کدهنر، استادیار دانش تخصصي پژوهش دکتری

 03/1/1091تاریخ دریافت: 

   21/6/1091تاریخ پذیرش: 

 چکيده

پوش نيز است که به لقب پلنگينه فردوسي شاهنامةدار های نامرستم یکي از اسطوره     

کند و در کنار نام ببر بيان بر تن رستم مي، خفتاني به شاهنامهشهرت دارد. فردوسي در 

پلنگي( بر ایات حماسي غرب ایران نيز کالهي از پوست سر دیو سفيد )کاله کلهآن در رو

شود که پلنگي نماد تصویری رستم ميسان ببر بيان و کاله کلهنهند. بدینسر رستم مي

تصویری وی است. در ميان نسخ  نامة، شناسشاهنامههای نسخ مصور از در اکثر نگاره

 .ق پاریس متعلق به مکتب دوم تبریز و قزوینهـ 970نویسدست شاهنامةمصور، نسخة 

به جهت داشتن تصاویری واضح از پوشاک، منبعي مناسب برای پژوهش در  عصر صفوی

ها در آثار هنری بازنمود پيدا جا که نمادهای فرهنگي اسطورهاین حوزه است. از آن

شده است و از یابي نمادهای یاد گامي در جهت شناسایي و ریشه کنند، این پژوهشمي

توان سنجيد. های تاریخي را ميای در نگارهبندی به نمادهای اسطورهرو ميزان پایاین

پاریس از پوشاک تا چه ميزان در .ق هـ 970پرسشِ پژوهش این است: نگارگر نسخة 

حماسه استفاده کرده است؟ با توجه به مطالعات و  نمایش رستم به عنوان یک اسطوره ـ

و  شاهنامهبا آگاهي از متن  پاریس،.ق هـ 970گرفته، نگارگر نسخة تهای صوربررسي

از پوشاک در جهت القای  در ترسيم رستم به هنگام نبرد، تحت تأثير نگارگری روایي،

چنين به الگویِ مرسوم زمان خود )صفوی( بهره برده و هم وار بودن این شخصيتاسطوره

نجام شده بر این نکته اذعان دارد که هنرمند نيز وفادار بوده است. نویسنده در پژوهش ا

رسي به نسخ قرن دهم هجری، به جهت وجود بسترهای مناسب علمي و هنری و دست
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مصور قرون ماقبل خود، چنان پرورانده شده که در هنرنمایي، با درایت و به طور آگاهانه 

 هـ .ق 970امةشاهنالعاده رستم در از پوشاک در جهت نمایش بهتر قدرت و نيروی خارق

 بهره برده است.

 بربيان، کالهِـرستم، ب اریس،ـپ هـ .ق 970امةـاهنـشنگارگری صفوی، ها: واژهکليد     

 .پلنگکله
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 مهمقد       

العاده، فردوسي است که با داشتن نيروی خارق شاهنامةای رستم قهرمان اسطوره     

چه به مَدد اسطوره شدن رستم آن شاهنامهشود. در يدان ميدر نبردها پيروز م همواره

تنها در نيرو، خاص  شاهنامههای سيمرغ و ... است. قهرمان آمده، رخش وی، امدادرساني

های کند. پوشاک رستم در حماسهکه پوشش ویژة او نيز، رستم را خاص مينيست، بل

« پوشپلنگينه»و « پوشببر بيان» ایراني، جامگاني به نام ببر بيان است که رستم را به

های ایراني، کالهي به هيبت کلة پلنگ برای رستم کند. روایات غربيِ حماسهمعروف مي

های گاوی و رخش، در نگارهخلق کرده است. رستم با پوشاک یادشده در کنار گرز کل ه

ریس پا هـ .ق 970شاهنامةشود. از ميان نسخ مصور، شناخته ميشاهنامه نسخ مصور 

راني شاه اسماعيل اول و شاه تهماسب اول صفوی، به دليل متعلق به زمان حکم

نمایي تصویرها و خلق آن توسط هنرمندان طراز اول و ممتاز عصر صفوی، درشت

دارای  های تصویری پوشش رستم است. این نسخهنظير در نمایش ویژگيای بينسخه

عصر صفوی و یک نگاره مربوط به مکتب  نگاره، متعلق به مکتب دوم تبریز و قزوین 53

طور ویژه پوشش اصفهان است. نسخة مذکور دارای تصاویری واضح از فرم پوشاک و به

ها در آثار هنری بازنمود پيدا جا که نمادهای فرهنگي در اسطورهرستم است و از آن

ریس پا هـ .ق 970است: نگارگر نسخة کنند، این پژوهش در پي پاسخ به این پرسشمي

حماسه استفاده کرده  از پوشاک تا چه ميزان در نمایش رستم به عنوان یک اسطوره ـ

است؟ هدف از این پژوهش، بررسي تأثيرگذاری نگارگری روایي در هنرنمایي نگارگران 

چنين ميزان آگاهي پاریس برای ترسيم پوشش نبرد رستم و هم هـ .ق 970شاهنامة

 است. اهنامهشهنرمند از متن داستان رستم در 

گشایي از اند و در جهت گرهگران بسياری به موضوع پوشش رستم پرداختهپژوهش     

ببربيان و »ای با عنوان اند. بهار مختاریان در مقالهیابي پيدایش آن بودهجنسيت و ریشه

معتقد است که ببر بيان رستم با پوشش آناهيتا، الهة مشهور ایراني « جامة بوری آناهيتا

چون باط دارد و در سير مطالعات خود پوشش ایزد بانوان دیگر مناطق باستاني همارت

نام ببر . در پژوهشي از شاپور شهبازی به (1090)مختاریان، کند هند را نيز بررسي مي

دال بر »بيان، محقق معتقد است، پوشش آناهيتا از جنس پوست سمور است و بنابراین 

باشد و خاصيت زرهي ندارد، اما ببر بيانِ رستم، جامة يپوششي نرم و زیبا و ملوکانه م

ای ـهژوهشـ. پ(77: 1066هبازی، ـ)ش« باشداش ميان تن او مکمل زرهـبهـفت و نگـکل
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های نسخ مصور ای به نگارهانجام شده و اشاره شاهنامه شده تنها با استناد به متنبردهنام

 نامة کنيزکرزمت، آرش اکبری مفاخر در کتاب گونه مطالعاندارد. در مقابل این شاهنامه

های نسخ مصوری از کند و در آن به نگارهطور کامل بررسي ميپوشش رستم را به

. گرچه (1097)اکبری مفاخر، دهند نيز پرداخته است که رستم را نمایش مي شاهنامه

از آن شده  پاریس اشاره کرده، حوزة تحقيقاتي وی مانع.ق هـ 970شاهنامةگر به پژوهش

که به توصيف کامل پوشش رستم در نسخة مذکور بپردازد. بنابراین منبعي که به عنوان 

 باشد، یافت نشد. نمون این پژوهشمنبع باالدستي ره

تحليلي و -کاربردی، از نظر روش، تاریخي-پژوهش حاضر از حيث ماهيت، بنيادی     

بخش تنظيم  0تار پژوهش در ای است. ساخخانهآوری اطالعات آن کتابشيوة جمع

 970شاهنامةبررسي پوشش رستم در -2ه.ق پاریس؛ 970شاهنامةمعرفي  -1شده است: 

 برآیند تحقيق. -0ه.ق پاریس؛ 

 پاریس .قهـ 970شاهنامةمعرفي  -1     

ه.ق پاریس متعلق به مکاتب نگارگری تبریز و قزوین صفوی، در زمان 970شاهنامة     

با مقدمة معروف بایسنقری در صفحات  هـ .ق 903، حدود سال حيات شاه اسماعيل اول

3v  14 تاr  و نهایتًا حدود سال آغاز شد و در زمان شاه تهماسب اول صفوی ادامه

مذکور با دو روایت یکي در  شاهنامة. (155: 1010)ریشار، ه.ق نگارش آن پایان یافت 911

 با خطي دیگر از ورق  و روایت دوم 551تا ورق  14vاز ورق  هـ .ق 973سال 

v552ماند. های مربوط به افراسياب و زمان پادشاهي وی ناتمام مي، در داستان 615تا

ه.ق پس از واگذاری اصفهان به  1172پاریس توسط ژان لوتر در  هـ .ق 970شاهنامة

انة ملي ـخابـاضر در کتـمزبور در حال ح ة. نسخ)همو(افاغنه خریداری شده است 

 (.1،2،0)تصاویر نگاره است  53شود و دارای داری مياریس نگهـپ
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 ه.ق پاریس( 970شاهنامة)روی جلد، عطف، پشت جلد  1تصویر

 
 (567r)آخرین نگاره، جشن نوروز و مهرگان، برگ: 0(     تصویر3r)اولين نگاره، ضيافت صحرایي، برگ:  2تصویر      

 پاریس هـ .ق 970شاهنامةتم در پوشش رس -2     

پاریس دور  هـ .ق 970، از چشم نگارگران نسخةشاهنامهنام رستم و آوازة آن در      

نگاره را به  53نگاره از  20نماده و موجب آن شده که هنرمندان نسخة مذکور 

ا های یاد شده رستم بشاهان ایراني اختصاص دهند. در نگاره ها و مالقات او باآوریرزم

 دو پوشش متفاوت از هم به تصویر کشيده شده است.
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 1پوشش شمارة   -2-1     

دهد، نگارة جنگ رستم با پيل سپيد است. ای که رستم را نمایش مياولين نگاره     

ها از وی( مشاهده ای کوچک )نسبت به دیگر نگارهرستم با هيبتي بدون محاسن و جثه

و پوشش سر به « پيراهن رو و پيراهن زیر»و شامل: پوشش جامگان ا (4)تصویر شود. مي

 شکل کاله است.

پيراهن رو: پيراهني که دو سر پایين آن در داخل کمربند فرو رفته و به همين دليل      

اندازة قدِ  آن مشخص نيست، اما از آن جهت که پای رستم عریان است به احتمال قوی 

ر است که فرو بردن دو سر پيراهن یا قبا در قد پيراهن تا مچ پا و بلند است. شایان ذک

پوشي در ميان مردان صفوی متداول داخل کمربند، به منظور جلب توجه و نشان خوش

 (.133: 1061)راوندی، بوده است 

هایي بسته شده هایي کوتاه دارد و جلوی آن باز بوده و توسط دکمهپيراهن آستين     

های شود. رنگ پيراهن نارنجي و نقوش به گلده مياست. دور یقه، نواری از جنس خَز دی

 (.7)تصویر ریز است 

بلند که در مچ دست تنگ شده و قد آن تا زیر زانوان پيراهن زیر: پيراهني آستين     

 (.7)تصویر اندازی شده است ای نقشاست. در پایين پيراهن نيز حاشيه

 
 )پيراهن رو و پيراهن زیر رستم، همو( 7(      تصویر 54v، برگ:6م با پيل سفيد، نگاره) پيکار رست 4تصویر
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ای که روی آن قطعات شکل گل در جلو و دو پهلوی آن قرار کمربند: به صورت تسمه

 (.6)تصویرگرفته و مابين فرم گل، قطعاتي مستطيلي باریک قرار دارد 

برگردان خز که دور کاله را فراگرفته و  پوشش سر: کالهي به فرم مخروط ناقص با     

 (.5)تصویر هایي کوچک است پارچة کاله نيز منقوش به گل

 
 )کاله رستم، همو( 5(         تصویر54v، برگ: 6)کمربند رستم، نگاره 6تصویر

 2پوشش شماره -2-2     

شود، افراسياب بار اول مشاهده مي این پوشش که ابتدا در نگارة جنگ رستم با     

 -شلوار -خفتان»شامل دو بخش جامگان و پوشش سر است. جامگان تشکيل شده از 

 و پوشش سر نيز کالهي است به فرم کَل ة پلنگ.« پيراهن زیر

های بلند آن نمایان است که در مچ دست تنگ شده است و پيراهن زیر: تنها آستين     

 (.1)تصویر شود يراهن تا زیر زانو دیده ميها قد پدر برخي نگاره

شلوار: بلند بوده و گشادی آن در کمرگاه به فرم چين جمع شده و در مچ پا، شلوار      

 (.9تنگ شده است )تصویر 
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 ( 181v، برگ:25)شلوار رستم، نگاره 9(      تصویر75r، برگ:14)پيراهن زیر، نگاره  1تصویر

های ریزی بسته شده است و مانندِ جلو بازی که با دکمهخفتان: خفتاني پوستين     

ها دور لبة آستين و یقه، نواری از خَز فرا گرفته آستين آن کوتاه است. در برخي از نگاره

 .(11)تصویرو گاهي خفتان مذکور بدون خز در یقه است  (13)تصویر

 
 (175v، برگ:26)خفتان بدون یقه خز، نگاره 11(    تصویر73r، برگ:11)خفتان با یقه خز، نگاره  13ر تصوی

ای روی لباس پوشيده و روی آن های انجام شده، رستم زرهبر اساس پژوهش     

وار به ای زرهکرده، سپس جامهپيراهني نازک متشکل از زنجيرهای بافته شده بر تن مي

خفتان مشهور به ببر  پوشيده و در نهایتروی پيراهن نازک زنجيروار ميبر « جوشن»نام 

هـ  970شاهنامة. بر این اساس نگارگر (214: 1066)خالقي مطلق، کرده است بيان به تن مي

پوشي پاریس تنها به خفتان ببر بيان اشاره کرده و از دیگر پوشاک نبرد رستم، چشم .ق

رو های نسخ مصور است و از ایناصلي رستم در نگارهکرده است. خفتان یاد شده، معر ف 

جا که خفتان، معروف به ببر بيان بوده، نگارگران نسخ کند. از آناهميت بسياری پيدا مي
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پاریس را بر آن داشته تا پوشش نبرد رستم  هـ .ق 970شاهنامةجمله هنرمندان مصور از

ز این طریق جنسيت خفتان را چون پوست ببر، طراحي کنند و ارا با خطوطي ببری هم

در ترکيب ببر بيان « ببر»شک به سبب وجود واژة از پوست ببر نشان دهند. این امر بي

گراني چون محمود اميدساالر معتقدند که واژة است. این در حالي است که پژوهش

مذکور هيچ ارتباطي به نام حيوان درنده ببر ندارد و در واقع این شباهت نوشتاری موجب 

  (.441: 1062)اميدساالر، شده که جامة نبرد رستم را ساخته شده از پوست ببر بدانند 

واژة  شاهنامهآغاز کرد. در  شاهنامهگشایي از این نکته بهتر است از متن برای گره     

بار تکرار شده و در همان معنای ببر بيان به عنوان  9ببر بدون ترکيب با کلمة بيان 

چنين ببر بيان در مفهوم هم (.1: 1067)باقری سرکاراتي، شده است  پوشش رزم رستم ذکر

مشاهده  شاهنامهبار در  0ای چون شير و گرگ و... های درندهنيرومند مترادف با حيوان

سان با ژیان و خشمناک در ضمن فردوسي واژة بيان را در مفهومي هم (.9)همان: شود مي

، رستم را شاهنامه. وی در متن (khalegh- MotlaghT, 1988: 325)بردبه کار مي

طور کلي این مضمون فردوسي به»ها خواند، اما مطابق پژوهش[ مي1« ]پوشپلنگينه»

ای دوخته شده از پوست ببر حاکي از این است که خود وی نيز ببر بيان را جامه

زیر گونه آگاهي نداشته است ناگدانسته و چون دربارة ماهيت و کيفيت آن هيچنمي

های چرمي جنگي را که چرم پلنگ باشد در این موارد به ترین جامهترین و عادیمتداول

 بنابراین خفتان رستم از پوست ببر نيست. (.9: 1067)باقری سرکاراتي، « کار برده است

گران بر روی واژة ببر بر این نکته اذعان دارد که کلمة بَبَر های برخي از پژوهشبررسي

شده بها داشته به کار برده ميی نوعي سگ آبي که پوستي زیبا و گراندر گذشته برا

اگر چنين فرض شود که پوشش رستم از جنس پوست سگ  (.74: 1090)رضایي، است 

مانندِ رستم را تواند جامة زرهآبي باشد، لطافت و نرم بودن پوست حيوان مذکور، نمي

ن چنان توصيف شده که نه آتش و نه آب ، ببر بياشاهنامه. در (77: 1066)شهبازی، بسازد 

 کند و در ظاهر کُرکين و به رنگ تيره بوده است و نه هيچ سالحي در آن نفوذ نمي

.(khalegh- MotlaghT, 1988: 324)  البته تحقيقي دیگر در حوزة ببر بيان اذعان بر این

گي کردن که رستم یک سَگزی بوده و سَگزی در معنای سگ و زنددارد که به دليل آن

)رضایي، چون سگان نيز معنا شده، جنسيت ببر بيان از همان پوست سگ آبي است هم

در کنار عقاید مختلف در مورد جنسيت ببر بيان، روایاتي دیگر نيز وجود  (.75: 1090

شود و حکایت از های غرب ایران ميسرایيدارد. برخي از این روایات مربوط به حماسه
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های بور/ های خود دو پتياره به نامجامهبرای به دست آوردن رزمرستم که »آن دارد که 

: 1096)اکبری مفاخر، « کندها اشاره ميخواني به کشتن آنببر و بيان را کشته، در یک رََجز

 (.40)همان: کُش نيز معروف است در ضمن رستم به بيان [.2( ]40

ید هيچ یک صحت نداشته و در با همة تعاریفي که در مورد ببر بيان ذکر شد، شا     

شده و از همان ابتدا ساختاری نمادین برای اصل واژة ببر بيان به موجودی مربوط نمي

رستم داشته و در جهت خاص بودن و اسطوره شدن رستم، وصف ببر بيان آفریده شده 

چون این جامه استثنایي است... هم»کند که: است. از همين رو مریم دارا نيز بيان مي

عای خير هر ایراني و دستي از عالم غيب، رستم را در برابر صدمات و خطرها حفظ د

 (.211: 1016)دارا، « کندمي

ای واحد ( جامه1 گونه تعریف نمود:توان ببر بيان را اینچه ذکر شد، ميدر پرتو آن     

ن بوده به عنوان خفتا« ببر/ بور( »2فردوسي برای رستم ذکر شده است؛  شاهنامةکه در 

شده است و این تعریف مطابق با پوستي جدا که بر شانة رستم انداخته مي« بيان»و 

  (.231: 1097)اکبری مفاخر، شود های گوراني دریافت ميوصفي است که در حماسه

بدانيم، پوشش رستم یادآور پوشش مادها است که « بور/ ببر»اگر ببر بيان را جدا از      

د پوستي از حيواناتي چون یوزپلنگ و گوسفند را بر شانه خود بر روی لباس اصلي خو

 (.12)تصویر (006: 1047)دیاکونوف، افکندند مي

شایان ذکر است که در فارسي باستان، واژة بيان معنای خدایان را داشته است       

ان آبدر « هاالهة آب»، سرورد مربوط به آناهيتا اوستاچنين در هم (.165: 1013)سودآور، 
هایي بلند توصيف شده که روی لباس در زیر سينه، ، آناهيتا با لباس و آستينیشت

( Gropp,1996: 752) ها افکنده استپوشي از خَز بر شانهبندی بسته و بر روی این ردا، تن

 (.10)تصویر

 
 شاه(شش آناهيتا، تاق بستان کرمان)پو 10(  تصویر001: 1047پوشش مادها )دیاکونوف،   12تصویر 
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تر به پهلوانان حماسي نزدیک بوده و به آناهيتا الهة آب از همه بيش»جا که از آن     

توان ميان مي (،472: 1062)اميدساالر، « داده استهای آنان پاسخ مثبت ميدرخواست

نجام شده حاکي از آن ای برقرار کرد. البته تحقيقات اپوشش الهة مذکور با ببر بيان رابطه

است که پوشش آناهيتا شامل دو بخش است: یکي همان پوست حيوان و دیگری 

وجه شباهت پوشش آناهيتا با ببر بيان  (.230: 1097)اکبری مفاخر، چون ردا باالپوشي هم

گيری گونه نتيجهبا توجه به لطافت پوشش الهگان، محققان را بر آن داشته که بدین

ا که پوششي زنانه برازنده و شایستة پهلوان نبوده آن را به پوست اژدها جاز آن»کنند: 

کم اند. به پيرو آن داستان رستم و ببر بيان نيز برای رستم ساخته و کمدگرگون کرده

و  (234)همو: « پوشش دوگانة بور و بيان وی به پوشش یگانة ببر بيان دگرگون شده است

به پوشش سرداران بزرگ هخامنشي که دارای یک  در کل پوشش رستم با واسطة آناهيتا

 .(41)همان: رسد جوشن و یک باالپوش هستند مي

چنين کردی تاریخي و همتوان برای ببر بيان رویچه ذکر شد ميبا توجه به آن     

های نسخ مصور هویدا است، ظاهراً نگارگران در چه از نگارهاساطيری قائل شد. اما آن

به شباهت تاریخي با پوشش سرداران هخامنشي و شباهت اساطيری با نمایش ببر بيان 

که با وجود شباهت فرم در ببر بل (،16و 17و  14)تصاویر اند ای نکردهپوشش آناهيتا توجه

 شود.بيان، در نسخ مختلف نوعي تأثيرپذیری از نگارگری روایي مشاهده مي

 
 ( 108 برگ: )ببربيان در شاهنامة بایسنقری، 17(   تصویر200vپاریس، برگ:  144ءدر شاهنامه )ببربيان14تصویر 
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 (71rپاریس، برگ: 970شاهنامة) ببربيان رستم در  16تصویر 

پوش و ساعدبندی کامل پاریس ببر بيان رستم با ساق.ق هـ 970شاهنامةدر      

ها را ش، ساعدبند و گاهي تنها یکي از آنپوها رستم بدون ساقشود. در برخي از نگارهمي

های مربوط به جنگاوری رستم با ذکر موارد دارد که جدولي به منظور بررسي بهتر نگاره

 پوش و ساعدبند تنظيم شده است.استفاده از ساق

 پوش )نگارندگان(های رستم از منظر پوشش ساعد بند و ساقبررسي نگاره -1-2جدول 

 برگ نام نگاره برگ نام نگاره پوشش دفعات

 

 بار6  
 

 ساعدبند

 

گرفتار شدن خاقان چين به »

 «دست رستم

 «دربند کشيدن کاموس»

 «رستم و سهراب»

183v 

175v 

96v 

 «رزم رستم با شنگل»

 «کاووس با رستمدیدار کي»

آمدن رستم نزد شاه »

 «مازندران

181v 

94v 

90r 

 

 بار2

 

 

 پوشساق

 

 «خسرو با رستمدیدار کي»

 

 

141r 
 

 «نبرد پيلسم با کردان ایران»

 

85v 

 

 بار7
 بدون

 پوشساق

 بندساق

م به چاه توسط افتادن رست»

 «شغاد

 «رزم رستم با ترکان»

کشتي گرفت پوالندوند با »

 «رستم

324r 

302v 

190v 

 «رزم رستم با اسفندیار و...»

 «رستم و اکوان دیو» 

319r 

192v 

 

 بار1
 پوشساق

 و

 ساعدبند

دیدار رستم با پادشاه و » 

 «سرداران اسير

 «دیونبرد رستم با ارژنگ» 

 «رستم و زن جادوگر»

 «کار رخش با شيرپي» 

75r 

 

74v 

73r 

71r 

 «نبرد رستم با دیو سفيد»

 «نبرد رستم با اوالد دیو»

 «نبرد رستم با اژدها»

جنگ رستم با افراسياب بار »

 «اول

75v 

73v 

72v 

66v 
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شود که های مربوط به رستم چنين استنباط ميگارهبا توجه به جدول و ترتيب ن     

که در هشت نگارة طورینگارگر به سير افزایش قدرت رستم توجه داشته است، به

رود و این نکته با توجه به پوش و ساعدبند به ميدان کارزار ميابتدایي، رستم با ساق

و ساعدبند است،  پوشنگارة نبرد رستم با پيل سفيد که رستم بدون جامة رزم و ساق

که در نوجواني پيل سفيد را شکست کند. در واقع رستم بعد از آنتر خودنمایي ميبيش

گيرد و در کنار شود اجازة نبرد به تنهایي را ميدهد و قدرتش بر همگان آشکار ميمي

کند، زیرا نيروی او هنوز پوش و ساعدبند را نيز با هم استفاده ميپوشيدن ببر بيان، ساق

ای است که گاهي های بعدی به گونهبه کمال نرسيده است. این سير تکامل در نگاره

پوش پوشيده و در برخي مواقع تنها از ساعد بند استفاده کرده است. این رستم تنها ساق

تر از دفعات امر در حالي است که تعداد دفعات استفاده از ساعدبند به تنهایي بيش

که نوع نبردها، حالت رو در رو و تن به تن به دليل آن پوش است و شایدپوشيدن ساق

تر رستم را با تر نياز داشته است، نگارگر بيشبوده و دستاِن جنگاور به نيرویي بيش

ساعدبنِد تنها ترسيم کرده است. روند افزایش قدرت رستم در پنج نگارة آخر، وی را 

 کند.پوش مينياز از ساعدبند و ساقبي

پلنگي کامل پاریس با کاله کله هـ .ق 972شاهنامة: جامگان ببر بيان در پوشش سر     

آید، سر پلنگي سفيد با نقوش مشکي و دو چشم ها به چشم ميچه در نگارهشود. آنمي

به آن  شاهنامهپلنگي رستم خود حکایتي دارد که البته در باز و بيني است. کاله کله

کند، روایت گوراني هفت خان تصویر کاله باز ميچه گره از راز اشاره نشده است و آن

که رستم سر دیو سپيد را از تن رستم است، در این روایت حماسي غرب ایران پس از آن

گوید کلة دیو سپيد را خالي کند و پوست را از کله بيرون کشد کند به گودرز ميجدا مي

پوست ببر است، )پوست(  جا که خفتان ویتا در روز جنگ آن را بر سر بگذارد و از آن

کلة دیو سپيد نيز خلعتي برای سرش باشد تا همه بدانند که او کُشندة دیو سپيد است... 

)اکبری مفاخر، « ریزدگودرز دارو و گياهاني چند را جوشانده، در )پوست( کلة دیو مي

گذارد، که رستم کلة آماده شده برای پوشش را روی سر ميهنگامي (.271 -273: 1097

پاریس  هـ .ق 970شاهنامةکاله مذکور در  .(272)همان: شود چون کلة پلنگ دیده ميهم

و  (15)تصویرشود راه ببربيان مشاهده مياز نگارة جنگ رستم با افراسياب بار اول به هم

این در حالي است که حکایت وجودی کاله ریشه در داستان نگارة بعدی نسخة مزبور 

پلنگي رستم، نماد تصویری رستم گشته و نگارگران بر اساس دارد، در واقع کاله کله
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کشند آگاهي و بدون توجه به داستان اصلي، رستم را با این کاله به تصویر مينوعي پيش
 (.270: 1097)اکبری مفاخر، 

 
 (66v)جنگ رستم با افراسياب بار اول، برگ: 15تصویر

خودی قرار پاریس بر روی کاله .قهـ  970های نسخةکاله مذکور ظاهراً در نگاره     

 گرفته و گاهي مزین به قطعات الحاقي چون پرچم، جقه و ... شده است.

پلنگي چشماني باز دارد که گویي هشيار است و به اوضاع پيرامون آگاه کاله کله     

ها سمت چشمان کاله موازی با سمت نگاه رستم است و همان است، زیرا در اکثر نگاره

نگارة چشمان کاله، رو به سویي  4کنند اما در نگرد، نگاه ميکه رستم ميای نقطه

 متفاوت از چشمان رستم دارند که در جدول ذیل آورده شده است.
 طرز نگاه کاله کله پلنگي رستم -2-2جدول  

جهت نگاه چشمان کاله کله  جهت نگاه رستم برگ نام نگاره نگاره

 پلنگي

و نگاه سر به شکل سه رخ  75v «دنبرد رستم با دیو سپي»   17

به سمت شرق کادر 

 تصویر

سر به شکل سه رخ اما سمت 

نگاه چشمان کاله کمي از 

 شرق به غرب تمایل دارد

چشمان رو به سمت شرق      192v «رستم و اکوان دیو»   03

کادر تصویر و به حالت 

 خواب

 رو به جنوب شرقي کادر

چشمان رو به شرق کادر   319r ...«رزم رستم و اسفندیار و»   44

تصویر و به سمت 

 اسفندیار

 رو به نگاه بيننده

نگاه به سمت شرق کادر  324r ...«افتادن رستم به چاه » 47

 تصویر و رو به شغاد

 رو به سمت غرب کادر تصویر
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با توجه به هماهنگي زاویة دید رستم با چشمان کاله، احتمال خطای نگارگر در چهار      

سيار ضعيف است، مگر در نگارة نبرد رستم با پيل سپيد که زاویة دید کاله تنها نگاره ب

شک نگارگر از اما در سه نگارة دیگر، بي (.11)تصویراندکي با سوی نگاه رستم تمایز دارد 

روی قصد چشمان آگاه کاله را به سمتي متفاوت از سوی نگاه رستم ترسيم کرده که در 

 ده است.زیر به تحليل آن پراخته ش

در خواب است، اما چشمان کاله بيدار بوده و  رستم )رستم و اکوان دیو(: 03نگارة      

چهرة کاله رو به سمت اکوان دیو و مرکز تصویر است. در ضمن اکوان دیو نيز در مرکز 

نگرد و هم بيننده را دید بيننده قرار دارد. بنابراین چشمان بيدار کاله، هم اکوان دیو را مي

کند. در واقع رستم در خواب و ناآگاه است، اما چشمان هوشياِر کاله اوضاع را و ه مينگا

حضور دشمن را درک کرده است و این در حالي است که تالقي نگاهي با بيننده دارد و  

 (.19)تصویر کنند بيننده و چشمان کاله هر دو خطر را احساس مي

 

 
 ( 192v)چرخش نگاه در نبرد با اکوان دیو، برگ: 19تصویر   (75vرخش کاله در نبرد با دیو سپيد، برگ:)چ 11تصویر

تواند عاملش تغيير جهت نگاه کاله رو به بيننده مي )رزم رستم و اسفندیار(: 44نگارة     

 اصابت تير و ضربه قوی حریف به کاله باشد که کاله را حرکت داده است، اما با توجه به

نگارة قبل، کاله از چشماني هوشيار برخوردار است. چرخش نگاه کاله دليلي دیگر دارد. 

آید از رستم ، سيمرغ که در نبرد رستم با اسفندیار به یاری رستم ميشاهنامهطبق 

است و ... پيروزی در  ای ایرانيزادهخواهد که از این نبرد دوری کند، زیرا اسفندیار شاهمي

گونه استنباط یمن نخواهد بود. به این ترتيب، اینیار برای رستم خوشنبرد با اسفند

بخت خواهد شاهد نگونو نمي شود که کاله نيز با خبر از بدیُمني این پيروزی استمي

خواهد بينندة شدن صاحب خود شود و با تغيير سمت نگاه به سوی بيننده، گویي مي
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افتد تا او نيز شاهد ن هوشيار کاله ميای حواسش به چشمادقيق و ریزبين برای لحظه

 (.23)تصویر بختي رستم نباشد نگون

نگارگر با ترسيم چشمان باز به سمتي  )افتادن رستم به چاه توسط شغاد(: 47نگارة      

خواهد عامل متفاوت از سمت نگاه رستم، قصد دارد نشان دهد که چشمان آگاه کاله نمي

و مرگ به دست برادر را ببيند. گویي چشمان کاله مرگ صاحب خود شغاد بردار رستم 

داند که شایسته نيست جُور و ظلم روزگار را از دستان برادری بر خود را نامحرمي مي

 (.21)تصویر برادر دیگر را نگاه کند 

 
 (324rبرگ: کاله به سمت مخالف، )نگاه 21تصویر     (319r)نگاه کاله در نبرد با اسفندیار، برگ: 23تصویر 

پلنگي بر شود که کاله کلهطورکلي از بررسي سمت نگاه کاله چنين برداشت ميبه     

جا که رستم نگرد. آناوضاع آگاهي دارد و گویي رستم چهار چشمي به اوضاع و شرایط مي

جا که در رزم آنآید و تا ماند. اما کاری از دست او بر نميخوابد، چشمان کاله باز ميمي

گرداند و گرچه رستم پيروز ميدان است، رستم با اسفندیار، بخت از رستم روی بر مي

رود و در نهایت نيز به حيلة بردار خود گرفتار دیگر اوضاع بر وفق مراد او پيش نمي

 رود.شود و به کام مرگ ميمي

ي متفاوت از رخش نام اسب رستم است که در جهت ظاهری و باطن پوشش رخش:     

که رستم گر تفاوت اسب است. زمانيسایر اسبان بوده و حکایت پيدا کردن آن نيز بيان

ای پر نقش و نگاری است که رستم دست خود را بيند، کُرهبرای بار اول اسب مذکور را مي

شود و در این زورآزمایي دهد، رخش پشتش خم نميبا تمام قدرت بر پشت او فشار مي

اگر »گوید: پرسد، چوپان ميگزیند. رستم بهای او را ميردد و رستم او را بر ميگپيروز مي

تو رستمي، برو با این رخش، کار ایران زمين را به سامان آور که بهای این رخش، بر و بوم 
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چه بهایش ایران باشد، ارزشي واال دارد. در بنابراین آن (.13: 1051)مهرآبادی، « ایران است

 پاریس دو پوشش برای رخش نمایش داده شده است. .ق هـ 970خةهای نسنگاره

های مربوط به رخش، بر روی اسب این نوع پوشش در همه نگاره :1پوشش شماره      

ای به شکل پارچه 1شود به جز نگارة نبرد رستم با اسفندیار. پوشش شمارة دیده مي

نمود: دو قطعة به هم چسبيده،  گونه آن را توصيفتوان اینای ناقص بوده که ميذوزنقه

ای که باالی آن اندازة پهنای مستطيل و قائدة یکي مستطيل شکل پهن و دیگری ذوزنقه

تر ذوزنقه در انتهای بدن اسب سمت دُم قرار گرفته است و زین روی این پارچه عریض

 (.22)تصویر گيرد قرار مي

ل پوشانده و تنها چشمان و دُم طور کاماین پوشش روی اسب را به :2پوشش شمارة      

تر اسب در اسب بيرون است و به احتمال بسيار پوشش مزبور به جهت مصونيت بيش

شک در زیر آن آستری وجود دارد که ميان آستر و حمالت و ضربات دشمن است و بي

رویه با پنبه یا پشم یا کاه پُر شده است که از جهت ساختار مشابه پوشش جنگاوران 

و تنها در نگارة  (11: 1059ساز، )چيتابتدای اسالم در ایران به نام غژاگند است های سده

ای طالیي رنگ که شکلي قطعهشود و متشکل است از: مشاهده مي نبرد رستم و اسفندیار

وار ميان دو گوش قرار مستطيلي دارد که در باالی سر اسب به شکل نوک تيز و مثلث

را پوشانده، جای چشمان نيز خالي شده است. در کنار قطعة  گرفته و از پایين تا روی پوزه

تر وجود دارد، هایي کوچکای به شکل ربع دایره که در خط محيطي آن هاللمذکور تکه

ها و صورت اسب را پوشانده و به رنگ آبي است. در زیر گلوی اسب تا روی سينه، گونه

ب و سينه به رنگ نارنجي قرار شکل اما هماهنگ با طول عضلة گردن اسای مثلث قطعه

ای مستطيلي به رنگ آبي قرار گرفته که با دارد. روی سر و پشت گردن اسب نيز تکه

ای رنگ، دَرز مشترک دارد. قسمت پشت اسب را تا باالی دُم تکهقطعة پيشين نارنجي

تا ای طالیي در دور آن قرار گرفته و در قسمت پهلو و پای اسب از جلو بيضوی با حاشيه

شود که ميان قطعات پشت )در نيم رخ( سه تکة مستطيلي بلند به رنگ آبي دیده مي

ای ای به رنگ نارنجي وجود دارد. سرتاسر پایين این پوشش را حاشيهمستطيلي حاشيه

های توی در توی را که به هایي که به هم گره خورده و فرم لوزیرنگ پهن با نخنارنجي

دهد. در مجموع هفت تکة اصلي در کنار قطعة ، تشکيل ميشودهایي مختوم ميمنگوله

بخش باالپوش وجود آورده است. زینترا به  2آهنين محافظ صورت، پوشش شمارة 

های آویزان به دور گردن رخش است. الزم به ذکر است که ای از منگولهمذکور رشته



 

 154  1099ستان تاب  بهار و، 29، پياپي اولدهم، شماره شانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 1کل پوشش شمارة ای پارچه، مشابه شباالپوش حریف رستم در نگارة مذکور تنها تکه

 (.20)تصویر رخش است 

 
 (319rرخش، برگ: 2)باالپوش شماره 20(  تصویر181v)تکه پارچة روی رخش، برگ:  22تصویر 

دیگر دارند، اما در نگارة مزبور حریفان رستم پوششي مشابه یک شاهنامةهای در نگاره     

چون رستم خفتاني بر تن کرده که وی را متفاوت از د نيز همنبرد رستم با اوالد دیو اوال

 دهد.دیگران نشان مي

های ریزی بسته کوتاهي که جلوباز بوده و با دکمهجامگان اوالد دیو: خفتان آستين     

شده است. رنگ پيراهن خاکستری و نقوش زنجيروار روی آن، جنسيت فلزی را که از 

کند. به دور یقه تا پایين خفتان در جلو و حاشية آستين، زنجير ساخته شده را تداعي مي

 (.24)تصویرشود نواری پهن از همان جنس خفتان، ولي به رنگ طالیي مشاهده مي

خود از ریخت زنجيروار خفتان تبعيت کرده و به قسمت کروی خود اوالد دیو: کالهکاله     

پشت سر رفته و تا سمت دیگر ای که از یک سمت صورت به پارچهکاله، زنجيرهای یک

ها آویزان است. روی آن یک جقه و پرچم سفيدی صورت را پوشانده و تا حوالي شانه

 (.27)تصویر نصب گردیده است 

 
 خود اوال دیو، برگ: همان()کاله 27(     تصویر 73v)خفتان اوالد دیو، برگ: 24تصویر     



 
 

  157 ه.ق پاریس970نویس دست شاهنامةتوصيف و بررسي پوشاک رستم در 
 

 

ب اوالد دیو: پوشش اسب وی همانند پوشش کامل رخش رستم است، اما باالپوش اس     

از جنس آهنين  که با جنسيت خفتان اوالد دیو هماهنگي پيدا کرده است. این پوشش 

شکل بر روی گونه ای قرمز رنگ مستطيلمتشکل از تکة فلزی روی صورت اسب و تکه

یي روی سينه که در باالی آن شکل نيز به رنگ طالوار یا اشکيای ترنجاسب است. تکه

ای تر در زیر گلوی اسب قرار گرفته است. در کنار قطعات نام برده، تکهاشکي کوچک

شکل که پهلو و سه تکه مستطيل -تکة بيضي روی پشت  -مستطيلي روی گردن اسب

های در هم تنيده وجود دارد پوشاند و در پایين پای اسب مختوم به نخپشت اسب را مي
 (.26ر )تصوی

 
 (73vپوشش اسب اوالد دیو ، برگ: )26تصویر

 برآیند پژوهش  -0     

العاده او به ، دو دوره از زندگي رستم را از منظر قدرت خارقق.هـ 970شاهنامةنگارگر      

تصویر کشيده و از پوشاک در جهت نمایش این دو دوره یاری جسته است. این دو دوره 

و دیگری ورود رسمي  رستم بر همگان است ی آشکار شدةشامل نوجواني و ابتدای نيرو

های نسخة مذکور ببر بيان و رستم به صحنة کارزار است. در این دوره است که در نگاره

کند، اما شود. هنرمند، ببر بيان  بر تن رستم ميپلنگي برای رستم تعریف ميکالهي کله

به .ق هـ 970ر جنگاوران نسخةریخت اصلي آن را مشابه پوشش مردان دورة صفوی و اکث

کشد که نوعي تعلق خاطر هنرمند به پوشاک زمانة خویش است. وی در تصویر مي

کند و با این دو پوشش پوش و ساعدبند را بر تن وی ميراستای نمایش قدرت رستم، ساق

 های ابتدایي، رستم از هردهد. در نگارهالحاقي نيز سير افزایش نيروی رستم را نمایش مي

نياز از آن های مياني، تنها یکي را بر تن کرده و در نهایت بيدو استفاده کرده و در نگاره

 رود. دو به نبرد مي
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پلنگي نيز تمهيداتي هنرمند در کنار جامگان، برای پوشش سر رستم و کاله کله    

ردی با دهد تا رستم را فاندیشيده است. او به کاله دو چشم هوشيار و آگاه به حوادث مي

ای رستم. چهار چشم نشان دهد. این امر نيز گامي است در راستای القای قدرت اسطوره

دهد که هر کجا رستم ناآگاه به پيرامون خود است، چشمان کاله عالوه بر آن نشان مي

کند، اما افسوس که کاری از دست کلة پلنگ ساخته بيدار مانده و خطر را حس مي

زاده ایراني، اسفندیار برخالف توصية سيمرغ به جنگ با شاهجا که رستم نيست. تا آن

رود، گرداند و سر انجام به کام مرگ ميشود، بخت از او روی ميرود و گرچه پيروز ميمي

اقبالي رستم را به دليل آن هم به دست برادرش شغاد. نگارگر در سه نگارة محدود، بي

دهد و در واقع یک تراژدی را به تصویر ناآگاهي به حوادث و ناهوشيار بودن نشان مي

بختي صاحب کشد. چشمان کاله به حوادث آگاه است و با تغيير نگاه خود نگونمي

 خواهد مشاهده کند.خویش را نمي

دهندة آگاه بودن هنرمند به تواند نشانپوشش رستم در دو بخش جامگان و سر، مي     

ی مختلف باشد. اما با توجه به مطالعات و هاو حتا در روایت شاهنامهداستان رستم در 

ریخت اصلي پوشش رستم و حتا زمان استفاده  به های انجام شده، ظاهراً هنرمندپژوهش

های هنرمندان نسخ پيش از توجه بوده است. این نکته در نگارهپلنگي بياز کاله کله

ر بيان و کاله ـببران نسخ مختلف، ـشود؛ گویي نگارگنيز مشاهده مي هـ .ق 970شاهنامة

پلنگي را نماد تصویری رستم برشمرده و از آن در جهت نمایش رستم و قدرت او کله

توان چنين جا که این امر در قرون متمادی ادامه پيدا کرده، مياند و از آناستفاده کرده

پاریس، تحت تأثير  هـ .ق 970شاهنامةنتيجه گرفت که هنرمندان از جمله نگارگران 

 اند.روایي قرار گرفته نگارگری

.ق هـ 970شاهنامةشود که گرچه هنرمند چه ذکر شد چنين برداشت ميدر پرتو آن     

جا که از شکل پوشش زمانة خود برای پاریس تحت تأثير نگارگری روایي بوده، اما از آن

رستم استفاده کرده و نوعي تغيير شکل در ببر بيان ایجاد کرده است، گویي ميل داشته 

چه را که خود از پوشاک رستم برداشت کرده، به تصویر کشد، اما نگارگری روایي مانع آن

از آن شده است. در ضمن تمهيدات به کار برده در چشمان هوشيار کاله و استفاده از 

 شاهنامهست بر علم نگارگر به داستان وجودی رستم در پوش و ساعدبند نيز دليلي اساق

ب ایران که نباید از نظر دور بماند. به طورکلي نگارگر های غرو چه بسا روایت

ای ای در جهت القای شخصيت اسطورهاز پوشاک به نوع جالب توجه.ق هـ 970شاهنامة
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گر کاربرد پوشاک به عنوان نماد در هنر نگارگری مکتب تبریز رستم استفاده کرده که بيان

ی هنر در نزد صفویان است که با است که خود نمایشي از مرتبة واال و قزوین عصر صفوی

 علم و دانش هنرمندان در جهت نمایش هنری باشکوه پيوند برقرار کرده است.

 هاپيوست
 (.269: 1051ست/ که او را پلنگينه پيراهن است )فردوسي،که این رنجم از یک تن. بگفت آن1

: 1096)اکبری مفاخر، « امتهآگاه باش! من آن کسي هستم که پتيارگاني را چون ببر و بيان را کش. »2

40.) 
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