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 چکید ه

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند  که هنر اسالمی د ر پی بازنمایی جهان محسوس نیست. این د ید گاه تا 
حد ی به نوع نگرش تصوف به هنرایرانی-اسالمی بازمی گرد د  که معنا را بر ظاهر مقد م د انسته است. اینکه 
اثری هنری با جهان بینی  د ینی و عرفانی مورد  مطالعه قرار گیرد  خطا نیست، اما اینکه تنها راه رویارویی با 
آثار هنر اسالمی کشف مفاهیم عرفانی باشد  ما را از توجه به سایر ابعاد  این هنر ارزشمند  باز خواهد   د اشت. 
به همین د لیل آثار تصویری هنر اسالمی نیازمند  تنوع نگاه د ر تحلیل هستند  و رویکرد  واقع گرایانه یکی از 
این روش هاست. یکی از آثاری که می تواند  از این زاویه مورد  مطالعه قرار  گیرد  نگارۀ نزاع شترها منسوب به 
کمال الد ین بهزاد  است. رقابت شترها از سرگرمی های مطرح کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان و ترکیه به 
شمار می رود . لذا با این فرضیه که نگاره های ایرانی تنها تصاویری مختص به متون و نسخه های خطی نبود ه 
و د ارای ارزش های هنری و مفاهیم تاریخی و اجتماعی  نیز هستند ، نگارۀ نزاع شترها منسوب به کمال الد ین 
بهزاد  به روش تاریخی-تحلیلی مورد  بررسی قرار گرفت. همچنین برای د ریافت پاسخ این سؤال که این 
نگاره چگونه نشان د هند ۀ تأثیرپذیری نقاش از د نیای واقعی بود ه است، انواع نگاره های مشابه و عکس های 
واقعی این روید اد  مطالعه شد . سرانجام د ریافتیم که احتماالً کمال الد ین بهزاد  چنین واقعه ای را از نزد یک 
مشاهد ه کرد ه و همچنین از نگاره های مشابهی تأثیر پذیرفته است. او از طریق نگاه نویی که د اشت، توانست 
د ر قالب اصول نگارگری ایرانی این موضوع را به تصویر بکشد  و با نمایش جزئیاتی واقع گرایانه جنبه های 

حقیقی این روید اد  را د ر اثر بگنجاند .

واژگان کلید ی: نگارگری،کمال الد ین بهزاد ، واقع گرایی، نزاع شترها، مکتب هرات.

مقد مه
آثار هنری همواره د ر مسیر شکل گیری خود  از موارد  گوناگونی 
تأثیرپذیر بود ه اند  اما مشکلی که د ر خصوص آثار هنر اسالمی 
وجود  د ارد  این است که شرح و تفسیرهایی که د ر خصوص هنر 
عرفانی  و  د ینی  د ید گاه های  از  پیوسته  گرفته  اسالمی صورت 
به نظر می رسد   )لیمن، 1391، 17(، د ر حالی که  بود ه است 
به متون و نسخه های  تنها تصاویری مختص  ایرانی  نگاره های 
و  تاریخی  مفاهیم  و  هنری  ارزش های  د ارای  و  نبود ه  خطی 

جای  د ر  آثار  از  عرفانی  برد اشت های  هستند .   نیز  اجتماعی  
اثر نمی کنند .  ابعاد  د یگر  اما کمکی به فهم  خود  قابل توجهند  
بر این اساس د ر مطالعۀ آثارهنری ایرانی-اسالمی نیاز است تا 
رویکرد های د یگری اتخاذ گرد د  تا آثار از زوایای مختلفی مورد  
مطالعه و جستجو قرار  گیرند . د ر این میان از جمله آثار هنری که 
نیازمند  خوانشی نوین است آثار نقاش نامد ار ایرانی کمال الد ین 
بود   نگارگری  بهزاد   زیرا  است؛  تا 942 ق.(  بهزاد  )حد ود  ۸60 
که جنبه های فرد ی و د قیق آنچه را که می  د ید  با وضوح کامل 
و  انسان ها، حیوانات  آثارش  د ر  نحوی که  به  تشخیص  می د اد ، 
عناصر طبیعت با خصوصیات و ویژگی های حقیقی مخصوص به 



بهرام احمدی و  سارا فرحمند درو 1 6

خود  آفرید ه شد ند . د ر کنار د قت و توجهی که بهزاد  د ر آثار 
و  نقشبند یه  فرقۀ  د ر  او  عضویت  د اشت،  واقع گرایی  به  خود  
تأثیرپذیری او از تفکرات عرفانی جامی سبب شد  تا بسیاری از 
تحلیل آثار او، اساس را بر یافتن و کشف رمز و رازهای عرفانی 
و د ینی بگذارند  و لذا از ابعاد  ارزشمند  د یگر آثار او غافل شوند . 
بنابراین د ر این مقاله سعی بر این است تا نگارۀ نزاع شترها 
را از منظر واقع گرایی مورد  خوانش قرار د هیم )تصویر 1(. د ر 
این راه از توجه به این مسئله غافل نبود ه ایم که اثر هنری هر 
هنرمند  محصول اند یشه های سیاسی، اجتماعی، اقتصاد ی و 
مذهبی جامعه ای  است که د ر آن به سر برد ه است. اما د ر این 
پژوهش سؤال اصلی این است که عناصر تشکیل د هند ۀ نگارۀ 
د نیای  از  نقاش  تأثیرپذیری  نشان د هند ۀ  چگونه  شترها  نزاع 
واقعی بود ه است و نوعی رئالیسم را، عالوه بر معانی احتمالی 

عرفانی، به نمایش گذاشته است؟  

روش تحقیق
رویکرد ی  که  پژوهش  این  اهد اف  به  د ستیابی  منظور  به 
به  د ارد ،  بهزاد   کمال الد ین  اثر  شترها  نزاع  نگارۀ  به  واقع گرا 
مناطق  د ر  روید اد   این  از  اطالعاتی  تاریخی-تحلیلی  روش 
مناطقی  نیز  و  بهزاد   کمال الد ین  زند گی  مکان  جغرافیایی 
که این سرگرمی د ر میان ایالت و عشایر برگزار می شود ، به 
د ست آمد . سپس انواع نگاره هایی که به موضوع کشتی شترها 
با  نهایت  قرار گرفت و د ر  پرد اخته اند  مورد  تجزیه و تحلیل 
اطالعات به د ست آمد ه به تحلیل نگارۀ منسوب به کمال الد ین 

بهزاد  پرد اخته شد .

نگاهی به پیشینۀ تحقیقات د ر تحلیل نگارۀ نزاع شترها
یکی از مفصل ترین مقاالتی که د ر خصوص نگارۀ نزاع شترها 
اثر کمال الد ین بهزاد  به نگارش د رآمد ه است، مقاله ای است 
از  عارفانه  اثر  یک  د ر  )تأملی  معنا  »بهزاد  صورتگر  عنوان  با 
رویکرد ی  با  اثر  این  تفسیر  به  که  )فیض،13۸7(  بهزاد (« 
این مقاله کمال الد ین  نگارند ۀ  نظر  از  پرد اخته است.  عارفانه 
بهزاد  صورتگری است د ر زمرۀ تصویرگران حقایق عرفانی یا 
لطایف ذوقی. نویسند ه فضای نگاره  را به سه بخش تقسیم بند ی 
کرد ه است و چنین نتیجه می گیرد  که هد ف نقاش د ر اینجا 
نمایش عرفانی سه جهان غیب، برزخ و شهاد ت است. فضای 
رؤیت  قابل  عاد ی  چشم  برای  که  است  فضایی  نقاشی  کد ر 
نیست اما اهل حکمت آن را واضح می بینند  و برعکس فضای 
شفاف د رون به نظر او پر از اشارات پیچید ه است و به جهان 
معقوالت تعلق د ارد . وی بخش چپ تصویر را که د ر آن پیرمرد  
و مرغان نمایش د اد ه شد ه است، نمود ی از حیات معنوی و 
بینند ه( که شتر روشن قرار د ارد   بخش راست تصویر )چپ 

نمایشی از مرگ می د اند  و به این ترتیب به پاراد وکس بهزاد  
د ر نمایش صحنه اشاره می کند . نویسند ه   شترها را تمثیلی از 
روز و شب و نماد ی از توالی و گذر زمان د انسته است. شتربان 
با  و شتربان  تسلیم  و  اطاعت، صالح  نماد   را  محاسن  د ارای 
لباس روشن را نماد  تعلقات به زند گی د نیوی معرفی می کند . 
پیرمرد  د وک به د ست د ر بلند ی نشان از مرتبت و منزلت این 
او نمایش گرد ش زمین و زمان است. فصل  شخص و د وک 
از پاییز عمر بهزاد ، پرند گان سمت راست  برگ ریزان نماد ی 
نشان از غربت روح و غبطۀ آن ها  برای پرواز به بلند ی های 
کوه قاف تفسیر شد ه است. نویسند ۀ مقاله همچنین با استناد  
به کتیبۀ باالی نگاره تأکید  می ورزد  که قصد  بهزاد  برای رسم 
این اثر نه تصویری از نزاع شتران بلکه ترسیمی از خلقت بر 
وجه تمثیل و د عوت به عبرت از آن بود ه است. همان طور که 
از متن این مقاله پید است نویسند ه بنا بر فرضیات خود  معانی 
عرفانی خاصی به این اثر نسبت د اد ه است که برای بینند ه ای 
که د ید گاهی عارفانه ند ارد ، با این تحلیل ابعاد  د یگر اثر کاماًل 
پنهان خواهد  ماند . این گونه تفاسیر از آثار هنرمند ان، د رک 
رویکرد ی خاص  د اشتن  گرو  د ر  را  آن  از  لذت  مبنای  و  اثر 
د انسته است، د ر حالی که فهم یک اثر لزوماً ربطی به اطالق 
»برای  که  همانطور  د اشت.  نخواهد   اثر  به  معانی  این گونه 
نباید  زبان عربی  د رک زیبایی خوشنویسی های اسالمی لزوماً 
طور  به  که  د یگری  مقالۀ   .)112  ،1391 )لیمن،  بیاموزیم« 
اما د ر  نپرد اخته است  بهزاد   نزاع شترهای  نگارۀ  به  مستقیم 
ایرانی و  آن د ر خصوص ویژگی های منظره پرد ازی نگارگری 
و  مفید   نکات  غرب  هنر  د ر  منظره پرد ازی  با  آن  تفاوت های 
جالب توجهی آمد ه است مقاله ای  است با عنوان منظره پرد ازی 
د ر نگارگری ایرانی )جواد ی، 13۸3( د ر این مقاله آورد ه شد ه 
که د ر منظره پرد ازی ایرانی عناصر به صورتی که د ر حقیقت 
شیء و تصور نقاش است ترسیم می شوند  نه واقعیتی که به 
د ید ه می آید . این مسئله د ر نقد  یک اثر حائز اهمیت است، چرا 
که نمی توان توقع د اشت اگر منظره ای به صورت پرسپکتیوی 
که  معناست  این  به  است  نشد ه  ترسیم  ایرانی  نقاش  توسط 
د اشته  نظر  د ر  را  واقعی  صحنه ای  نمی توانسته  هرگز  نقاش 
نزاع  نگاره های  انواع  بررسی  به  که  د یگری  مقاالت  از  باشد . 
شترها د ر یک سیر تاریخی پرد اخته است، مقاله ای با عنوان 
ذکر  از  پس  مقاله  این  است.  شترها«  نبرد   »شمایل شناسی 
تصاویر  که  می شود   یاد آور  نگاره  این  از  مختلف  نمونه های 
بی شمار از این موضوع حکایت از محبوبیت آن بین هنرمند ان 
د ارد  و د ر نهایت اذعان می د ارد  که هنوز زمان آن نرسید ه است 
موضوع  این  بازنمایی های  معنای  مورد   د ر  قطعی  جواب  که 
ارائه د هیم، اما از آنجا که شترها د ر اوستا به عنوان موجود اتی 
استثنایی شناخته شد ه اند ، تکرار نام آن ها د ر متون اسالمی 
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شاهد ی است بر این امر که د ر اسالم این نقوش ضمن حفظ 
نماد نگاری شتر به همان صورتی که د ر اوستا عنوان شد ه بود ، 
د وباره مورد  تفسیر قرار گرفته  و محتوای جد ید ی به آن د اد ه 
نزاع  یکسان  موضوع  ظهور   .)Adamova, 2004( است  شد ه 
شترها د ر هنر ایران و بازنمایی مد اوم آن به خوبی نشان از 
اهمیت باالی این تصاویر د ارد .  از این رو الزم به نظر می رسد  
که به د نیای واقعی بازگرد یم و موضوع نبرد  شترها را مورد  
بازخوانی قرار د هیم تا شاید  از این طریق رموز این نگاره ها تا 

حد  بیشتری خود  را برای ما آشکار سازند .

بروز رویکرد  واقع گرا د ر نقاشی ایرانی
تاکنون بسیاری از آثار تحلیلی د ر خصوص هنرهای ایرانی-

اسالمی د ر پی یافتن معنای عرفانی و د ینی از این آثار بود ه 
است، به طوری که به جای بررسی زیبایی شناسانۀ اثر هنری 
است.  شد ه  پرد اخته  هنرمند ان  عرفانی  نگرش های  شرح  به 
بر د ید گاه ها و زند گی  تأثیر مسائل د ینی، مذهبی و عرفانی 
اما  هنرمند ان هنر اسالمی اگرچه ناممکن به نظر نمی رسد ، 
صحیح تر به نظر می آید  که د ر مطالعۀ یک اثر هنری مسائل 
اثر،  فرم  همچون  مسائلی  گیرد .  قرار  نظر  مد   نیز  د یگری 
بسترهای شکل گیری آن، ناحیۀ جغرافیایی خلق اثر، مسائل 
شترها  نزاع  نگارۀ  د ر  غیره.  و  تاریخی  اقتصاد ی،  اجتماعی، 
اثر کمال الد ین بهزاد  نیز به نظر می رسد  توجه به این عوامل 
برای فهم بهتر اثر ضروری باشد  زیرا بهزاد  نگارگری بود  که 
به محیط پیرامون خود  توجه ویژه نشان د اد  و بیش از پیش 

مسئلۀ واقع گرایی د ر آثارش راه یافت.
روند  تد ریجی میل نقاش ایرانی به اتفاقات بیرونی بسیار آرام 
واقع گرایی،  به  این گرایش  اما طی  بهزاد  رسید ،  به هنروری 
زبان بصری نگارگری که وفور جزئیات د ر کنار ترکیب بند ی 
چند  سطحی، شکوه تزیین، رنگ های د رخشان و طراحی قوی 
ماند .  باقی  یکسان  می رفت،  شمار  به  آن  بارز  ویژگی های  از 
این زبان بصری سازمان یافته به معنای کالسیک آن، به گفتۀ 
بهرام میرزا، د ر قرن هشتم  د وست محمد 1 د ر مقد مۀ مرقع 
پایان  از  قبل  تا  ایرانی  نقاشان  آغاز شد .  موسی  احمد   با  ق. 
قرن هشتم ق. د ر آثاری مانند  »شاهنامۀ د موت«2 عناصری را 
از نقاشی چینی جذب کرد ند ، اما هرگز به شیوۀ آن ها اکتفا 
نکرد ه و سبک شخصی خود  را پروراند ند . نگارگری کالسیک 
ایرانی از اواخر قرن هشتم تا اواسط قرن یازد هم ق. به اوج 
بر  عالوه  آثار  این  یافت.  د ست  خود   بصری  غنای  و  زیبایی 
ویژگی های ذکر شد ه، د ارای جزئیات فراوانی بود ند  که بینند ه 
با تأمل د ر آن ها می توانست معانی عمیقی را استخراج نماید . 
صرف  تصویرسازی  از  را  ایرانی  نگارگری  تصاویر  امر  همین 
برای متون اد بی، به آثاری مستقل که می توانند  جد ا از متن 

)احمد ی، 1392،  کرد   تبد یل  گیرند   قرار  توجه  مورد   کتاب 
92(. د ر این میان نقاشی ها به تد ریج بزرگ شد ند  و صفحات 
تعد اد   د اد ند .  اختصاص  خود   به  خطی  نسخ  د ر  را  مستقلی 
با  و  تد ریج  به  نیز  نقاشان  و  بیشتر شد   مرور  به  نیز  تصاویر 
ظرافت، عالیق شخصی خود  را د ر انتخاب موضوعات و شیوۀ 
بازنمایی آن ها د خالت  د اد ند  )همان، 93(. این د خالت سلیقۀ 
شخصی به تد ریج به شکل گیری نوعی واقع گرایی د ر نقاشی 
غربی  رئالیسم  با  مسلماً  که  رئالیسمی  البته  انجامید .  ایرانی 
تفاوت هایی د اشت و پرد اختن به آن از وظیفۀ این مقاله خارج 
است. » واقع گرایی«  که د ر نگارگری ایرانی پیش از قرن نهم 
»شاهنامۀ  مانند   نسخه هایی  د ر  جزئی  بسیار  صورت  به  ق. 
د موت« یا »کلیله و د منه« و یا شاهنامه های کوچک مشاهد ه 
و بسیار ناد ر و قابل چشم پوشی بود ، به طور جد ی  از نیمۀ د وم 
قرن نهم ق. د ر تصاویر بسیاری از نسخه ها پد ید ار شد . توجه 
هنرمند  به د نیای واقعی د ر نگارگری ایرانی بیشتر د رموضوع 
آثار به چشم می خورد  تا د ر فرم و سبک اجرا )گرابر، 1390، 
144(. این روند  به تد ریج تکامل یافت تا به نقاشی عصر بهزاد  
نگارگری  قد یم  چهرۀ  د گرسازی  تغییر،  این  واقع  د ر  رسید . 
نگارگری  از  مرحله  این  د ر  آن.  د ر  انقالبی  نه  و  بود   ایرانی 
د ر  می شد   کشید ه  تصویری  آن  برای  که  د استانی  ایرانی، 
حقیقت د ستمایه ای بود  که نگارگر از طریق آن از صحنه های 
واقعی محیط اطراف خود  با بینند ه سخن بگوید ، ولی با همان 
زبان تصویری اند یشمند انۀ نگارگری ایرانی )احمد ی، 1392، 
93(. توجه به د نیای واقعی د ر نگارگری ایرانی اگرچه به بهزاد  
و  ذوق  با  آن  تقارن  و  هم زمانی  اما  است،  شد ه  د اد ه  نسبت 
بهزاد   کمال الد ین  د اشت.  د ور  نظر  از  نباید   را  زمانه  سلیقۀ 
د نیای  خود   آثار  د ر  توانست  واقع گرایی  به  خود   رویکرد   با 
خیالی اد بیات را به د نیای واقعی پیوند  بزند . او این کار را از 
طریق تفاوت د ر چهره ها، لباس ها، حرکات انسانی، فضاهای 
معماری و جزئیاتی که د ر اثر اضافه می کرد  انجام د اد  و این 
مسئله د ر حالی بود  که همچنان د ر آثارش پایبند ی به اصول 
نگارگری ایرانی، فضاهای تخت د و بعد ی، رنگ های د رخشان 
می رسد   نظر  به  که  بهزاد   آثار  از  یکی  بود .  شد ه  ... حفظ  و 
شترها  نزاع  نگارۀ  می شود   یافت  آن  د ر  واقع گرایی  رگه های 
است. این مقاله د ر پی آن است با رجوع به شرایط اجتماعی و 
جغرافیایِی شکل گیری اثر، به خوانش نوینی از آن د ست یابد .

نزاع شترها
ساکنان  اصلی  پیشه های  از  یکی  د ور،  بسیار  گذشته های  از 
مناطق بیابانی شترد اری بود ه است. اسب و شتر از پنج هزار 
سال قبل د ر آسیای مرکزی، عربستان و جنوب روسیه اهلی 
شد ند  )امان اللهی بهاروند ، 1367، 32(. کشتی یا نزاع شترها 



بهرام احمدی و  سارا فرحمند درو 1۸

تصویر 1. نگارۀ نزاع شترها منسوب به کمال الد ین بهزاد ، هرات، حد ود  1540 م.
مأخذ: کتابخانۀ گلستان، مرقع گلستان، تهران.

از د یرباز به عنوان سرگرمی سنتی مرد م برخی کشورها مانند  
افغانستان، پاکستان و ترکیه مورد  توجه بود ه است به طوری که 
حتی ممنوعیت آن د ر د وران معاصر د ر برخی از این کشورها 
مانند  افغانستان و پاکستان نتوانست از رونق و اعتبار آن بکاهد  
)پایگاه خبری تحلیلی فرارو، 1391(. بر این اساس، صاحبان 
شترها با آموزش مهارت های ویژه به شترهای خود  آن ها را برای 
مبارزه با رقبا آماد ه  می سازند  )خبرگزاری مهر، 13۸9(. یکی 
از افراد  محلی د ر پاکستان به نام محمد  علی جاتوی3 د ر این 
رابطه می گوید : »این بازی فرهنگ ما را نشان می د هد . مرد م 
اینجا جمع می شوند  به هم سالم می کنند  و اضطراب زند گی را 
فراموش می کنند «. قد مت مسابقۀ نزاع شترها به هزاران سال 
پیش بازمی گرد د ، به طوری که کشور ترکیه  که د ارای تاریخی 
4000 ساله د ر این رقابت هاست، هم اکنون به د نبال ثبت آن 
د ر فهرست میراث جهانی یونسکو  است )Rijan, 2019( )تصویر 
شامل  د یگری  فعالیت های  شترها  نزاع  روید اد   کنار  د ر   .)2
فعالیت های تجاری، آیین های خاص بومی، نمایش لباس های 
محلی و موسیقی و رقص نیز به وقوع می پیوند د . مرد م عاد ی 
معموالً سازمان د هند ۀ این روید اد  به شمار می روند . د ر ترکیه 
این مسابقات همه ساله د ر فصل زمستان به طور قانونی بین د و 
شتر نر برگزار می شود  )Yilmaz, 2017, 235(. برگزاری این 
مسابقات با زمان جفت گیری این حیوانات د ر ارتباط است. د ر 
کشور ایران جفت گیری د ر فصول سرد  سال است، اواخر پائیز، 
تمام زمستان و ماه اول بهار. اغلب بین شترهای نر د ر فصل 
به همین د لیل آن ها  و  نزاع سختی د ر می گیرد   جفت گیری 
)مقد م، 1379(. همین  می کنند   نگهد اری  یکد یگر  از  را جد ا 
به  خاص  زمان  این  د ر  تا  شد ه  سبب  که  شترهاست  ویژگی 

برگزاری این روید اد  پرد اخته شود .
مانند   لوازم جانبی  و  زیورآالت  از  این مسابقات همچنین  د ر 
پاالن، افسار، مهرۀ گرد ن، طناب هایی برای بستن د هان، نمد  
تصویر 2. مسابقات نزاع شترها د ر پاکستان. مأخذ:www.afp.com.زیر شکم و پارچه های تزیینی نیز استفاد ه می کنند . د و عامل 

تأثیرگذار است؛ یکی  این مسابقات  د ر تعیین محل برگزاری 
اینکه فضا باید  د ارای ویژگی هایی باشد  که کشتی گرفتن د ر 
آن آسان باشد  و د وم اینکه محیط الزم برای تماشای مسابقه 
د شت های  معموالً  مناطق  این  آید .  فراهم  تماشاگران  توسط 
شد ه اند   احاطه  شیب هایی  توسط  که  هستند   وسیعی  خاکی 
و این شیب ها به عنوان جایگاهی برای تماشای بازی توسط 
تماشاگران عمل می کنند  )Yilmaz, 2017(. صاحبان شترهایی 
که امروزه د ر این فستیوال شرکت می کنند  بزرگد اشت گذشته 
و یاد آوری روزهایی که عشایر با شترها سفر می کرد ند  را عامل 

.)Levine, 2000(  اصلی برگزاری این مسابقات می د انند

 نمونه های تصویری از نگارۀ نزاع شترها
اگرچه به طور قطع نمی توان منشأ و زمان تاریخی د قیقی را 
برای ثبت موضوع نزاع شترها یافت، اما اعتقاد  بر این است که 
این مسابقات به د وران باستان و عشایر ترک آسیای میانه باز 
می گرد د . قد یمی ترین شواهد  از این نبرد ها یک سنگ طلسم 
به قد مت 2000 سال قبل از میالد  است که د ر حوالی روسیه 
یافت شد ه است و د ر آن د و شتر برهنه د ر حال نبرد  نشان 
قرن  به  متعلق  برنزی  د ومین شاهد  یک پالک  د اد ه شد ه اند . 
پنجم یا ششم م. از غرب قزاقستان  است و د ر روسیه نگهد اری 
می شود . نمونه های د یگری  از این پالک ها نیز از این د وران 
بد ست آمد ه است )Yilmaz, 2017, 36( )تصویر 3(.  د ر ایران 
و د ر شهر باستانی شوش، بر روی ظروف سفالی تصویر شتر از 
د وره های قبل از هخامنشیان به چشم می خورد . عالوه بر آن 
نقوش برجسته ای نیز د ر بناهای باستانی کرد ستان یافت شد ه 
است که سر شتری را نشان می د هد  و سابقۀ استفاد ه از شتر را 
به د وران ماد ها و حتی پیش از آن، به د ورۀ مهاجرت آریاییان به 
فالت قارۀ ایران می رساند . د ر تخت جمشید ، نقوش برجسته ای 
بر د یوارها وجود  د ارد  که نمایانگر باریافتن یکی از اقوام تحت 
سلطۀ پاد شاهی ایران به نزد  شاه است و این اقوام یک شتر د و 
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کوهانه به عنوان پیشکش تقد یم شاه ایران می نمایند  )مقد س  
و پیش نماززاد ه، 1376، 74(. 

از  یکی  شترها  نزاع  موضوع  نیز  م.  نوزد هم  تا  پانزد هم  قرون  د ر 
موضوعاتی بود  که مورد  توجه نگارگران ایران و مغول قرار گرفت. 
از مرقع  از این د وران د ر نگاره هایی  نمایش های مکرر نزاع شترها 
گلستان قابل رد یابی است که یکی از آن ها که د ر این مقاله مورد  نظر 
است منسوب به بهزاد  می باشد  )نک. تصویر 1(. همان طور که د ر 
تصویر قابل مشاهد ه است د ر گوشۀ سمت راست و باالی این نگاره 
کتیبه ای وجود  د ارد  که عبارت: »این رقمي است مّطلع خلقت، مشعر 
از مضمون -افال ینظرون الي االبل کیف خلقت- که قلم شکسته نهاد  
فقیر نامراد  بهزاد ، بعد  از وصول عمر به د رجه هفتاد ، به تجربه قوا د ر 
این امر افتاد ، و المسئول من اهلل العفو في المعاد « نوشته شد ه است. 
همان طور که مشخص است این کتیبه حاوی آیۀ قرآنی »آیا آن ها 
نمی بینند  که شترها چگونه آفرید ه شد ه اند ؟« و امضای کمال الد ین 
بهزاد  است. کتیبه اشاره می کند  که بهزاد  نگاره  را زمانی کشید ه است 
که بیش از هفتاد  سال عمر د اشته است. همچنین نام بهزاد  د ر این 
کتیبه با عبارت حقیر همراه شد ه است: »قلم شکسته فقیر نامراد « و 
امضا نهایتاً با د رخواست عفو از د رگاه خد اوند  پایان می پذیرد . د ر این 
نگاره د و شتر یک کوهانه به رنگ های تیره و روشن د ر حال نبرد ی 
آرامند . د و شتربان د ر حال مهار کرد ن شترها با طنابی د ر د ست د ر 
د و سمت نگاره ترسیم  شد ه اند . سمت راست و باالی نگاره روباه و 
پرند ه ای د ر کنار د رختی خشک نشان د اد ه شد ه اند  و د ر سمت چپ و 
باال، پیرمرد ی د وک نخ ریسی به د ست د ارد  و گویا از روی یک بلند ی 
تپه مانند  د ر حال تماشای نبرد  شترهایی است که د ر صحن مقابلش 
د ر حال وقوع است. د و زاغ و النۀ پرند ه ای که حاوی چند  تخم است 

نیز د ر نزد یکی پیرمرد ، روی د رختی خزان زد ه ترسیم شد ه اند . 
طراحی د یگری از نزاع شترها که قبل از نگارۀ بهزاد  کار شد ه 
از  آن  ابعاد   که  د ارد   وجود   استانبول  توپکاپی  موزۀ  د ر  است، 
بزرگتر است )23.7×33.3، د ر مقابل  بهزاد   به  نگارۀ منسوب 
شتر  د و  نسخه،  این  د ر   .)4 )تصویر  سانتی متر(   26×16.5
د رگیر نبرد  شد ید ی با هم هستند ، د ر حالی که مهارکنند گان 

د ر تالشند  تا آن ها را با طناب های متصل به د هان بند هایشان 
جد ا کنند . عالوه  بر شترها و ساربانان یک فیگور با یک د وک 
نخ ریسی با پوست تیره رنگ و د ر سمت راست مرد ی که به یک 
چوب د ستی تکیه د اد ه است، نشان د اد ه شد ه که د ر نسخه های 
مشابه از این نگاره حذف شد ه است. این د و فیگور هیچ توجهی 
د هند   نمی  نشان  نگاره  د ر  اجرا  حال  د ر  موجود   اتفاقات  به 
نبرد  شترها  نگارۀ  از  د یگری  )Adamova, 2004, 3(. صحنۀ 
د ر موزۀ توپکاپی وجود  د ارد  که شکلی متقارن از نبرد  بین د و 
شتر تک کوهانه را نشان می د هد  که به نگاره منتسب به بهزاد  
نزد یک تر است. بد ن این د و شتر به صورت قرینه نشان د اد ه 
  .)ibid.,4( )5 شد ه است و یکد یگر را گاز نمی گیرند  )تصویر
اثر بهزاد  امکان مشاهد ۀ  با  شباهت زیاد  شترهای این تصویر 
نمونه های مشابه توسط او را قوت می بخشد . عالوه بر نمونه های 
ذکر شد ه نمونه های د یگری از نگارۀ نزاع شترها وجود  د ارند  که 
به مکتب اصفهان یا مغول منسوب شد ه اند . د ر برخی از این 
نگاره ها کوتاه نمایی و سایه پرد ازی د ید ه می شود  و بعضاً د ر آن ها 
پیکره های انسانی نیز وجود  ند ارد . عالوه بر موضوع نزاع شترها، 
به موضوع شترها  یافت شد ه است که  نیز  نگاره های د یگری 
پرد اخته اند . از جمله این نگاره ها، نگارۀ »شترها و ساربان« اثر 
به نمایش  با فرزند ش  موالنا ولی اهلل است که د ر آن شتری 
د ر  د ورتر  مرد ی  است.  ایستاد ه  آن ها  کنار  و ساربانی  د رآمد ه 
به  بی توجه  و  نخ ریسی خود   د وک  با  کار  حال  د ر  پس زمینه 
صحنه نشان د اد ه شد ه است. پیکره ها د ارای شخصیت بود ه و 
واقع گرایی د ر اثر به خوبی احساس می شود  )تصویر 6(. نمونۀ 
د یگر اثری منسوب و با کتیبه ای به نام بهزاد  است )تصویر 7(. 
این قبیل تصاویر می تواند  نشان د هند ۀ این موضوع باشند  که 
شترها از د یرباز و د وران پیش از تاریخ د ر زمینه های مختلفی 
و  متفاوت  و موضوعات  قرار گرفته اند   توجه هنرمند ان  مورد  
متنوعی از آن ها، با تکنیک های مختلف اجرایی ترسیم شد ه 

تصویر 3. نزاع شترها، اورال جنوبی، روسیه.  مأخذ: موزه باستان شناسی و مرد م 
.Ufa ، RAS شناسی ، مؤسسۀ مطالعات قوم شناسی ، مرکز علمی

تصویر 4. طراحی نزاع شترها، نیمۀ د وم قرن پانزد هم م.
.H2153, fol, 82b  ،مأخذ: استانبول، کتابخانۀ توپکاپی سرای
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است. د ر بسیاری از نگاره ها عناصر مشابهی وجود  د ارد  )مثل 
مرد  با د وک نخ ریسی( که یا می تواند  نشان از وجود  این صحنه 
صحرانشینان  و  عشایر  ساربانان،  کنار  د ر  واقعی  شرایط  د ر 

باشد  و یا نشان د هند ۀ تقلید  هنرمند ان از نمونه های واحد . 

واقع گرایی د ر نگارۀ نزاع شترها
با بررسی نگارۀ نزاع شترها به  د ر این بخش د ر صد د یم که 
نگاره بر خالف  این  یابیم.  اثر د ست  از کل  خوانش جد ید ی 
د و  خشونت بار  مبارزۀ  که  شتران  نزاع  نگاره های  از  بسیاری 
بهزاد   که  آنجا  از  د ارد .  آرام  فضایی  د اد ه اند ،  نمایش  را  شتر 
میرزا،  بهرام  آلبوم  د ر  محمد   د وست  مرقع  مقد مۀ  با  مطابق 
د ر سال 1535 م. د رگذشت و این نقاشی حد ود  سال 1525 
م. تاریخ گذاری شد ه است، د لیلی وجود  ند ارد  که این اثر از 
با  استوکین4  ایوان  مانند   کسانی  نیز  طرفی  از  اما  نباشد .  او 
قاطعیت آن را به عنوان نگاره ای جعلی قلمد اد  کرد ه و نقاشی 
را اثری از مکتب تبریز د و و از د هه 1550 م. معرفی می کنند  
)Adamov, 2017, 2(. از این رو د ر خصوص اینکه این نگاره 
نظرهایی وجود   اختالف  یا خیر هنوز  است  بهزاد   کار  اساساً 
د ارد  و این احتمال می رود  که ممکن است امضای بهزاد  بعد ها 
به این اثر اضافه شد ه باشد ، اما با توجه به وجود  نمونه هایی 
اثر خود   د ر  که  نانها5  یا  عبد الصمد   مانند   د یگری  نقاشان  از 
ذکر کرد ه اند  که این نقاشی از اثر کمال الد ین بهزاد  رونگاری 
شد ه ، این اطمینان وجود  د ارد  که اثری به این شکل توسط 
شیوه ای  به  نگاره   .)9 و   ۸ )تصاویر  است  شد ه  نقاشی  بهزاد  
تزیینی، آرمانی و آرام که ویژگی نگارگری ایرانی است، این 
نزاع را نمایش می د هد . همان گونه که د ر بسیاری از آثار بهزاد  
قابل مشاهد ه است، حتی زمانی که روید اد ی واقعی به نمایش 
د ر می آید  همچنان پایبند ی به اصول نگارگری ایرانی د ر اثر 

حفظ شد ه است. 
نکتۀ د یگر د ر خصوص نگارۀ منسوب به بهزاد  این است که تاکنون 
شواهد ی د ر خصوص اینکه این نگاره به کتاب یا نسخۀ خاص و به 
سفارش امیری کار شد ه باشد ، ارائه نشد ه است. بنابراین می توان به 
این نتیجه د ست یافت که این موضوع احتماالً باید  عالقۀ شخصی 
خود  بهزاد   باشد . د ر این خصوص د و احتمال وجود  د ارد ؛ اول اینکه 
د ید ه  به چشم  برگزار شد ه  آن  د ر  روید اد   این  مراسمی که  بهزاد  
است، که با توجه به محل زند گی او، هرات افغانستان، بعید  به نظر 
نمی رسد . احتمال د یگر اینکه بهزاد  از نگاره ای مشابه الهام گرفته 
کاد ر  د ر یک  مواجه هستیم که  با فضایی  بهزاد   نقاشی  د ر  باشد . 
طالیی قرار گرفته است. د ر این کاد ر طالیی رنگ، تصاویری از گل 
و برگ ترسیم شد ه است. ساخت و پرد اخت حاشیۀ قاب تصویر 
گویند   تشعیر  آن  به  که  پرند ه،  و  گل  مانند   تزییناتی  با  متن  یا 
است.  طوالنی  سابقه ای  د ارای  ایرانی  کتب خطی  و  نگارگری  د ر 
ترکیب بند ی و حرکت د ر تشعیرها غالباً به صورتی است که موجب 

تصویر 5.  نگاره نزاع شترها، نیمۀ د وم سد ۀ پانزد هم م.
.H2153, fol, 46a ،مأخذ: استانبول،کتابخانۀ  توپکاپی سرای

تصویر 6. شترها و ساربان، موالنا ولی اهلل، طرح مرکبی، میانۀ سد ۀ پانزد هم م. 
هرات. مأخذ: پاکباز، 13۸7.

تصویر 7. شتر د ر غل و زنجیر و ساربان، کمال الد ین بهزاد ، مکتب هرات، اواخر قرن 
.www. artsandculture.google.com :پانزد هم م. واقع د ر گالری هنر فریر. مأخذ
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کتابخانه  د ر  واقع  مغولی،  نقاشی  مکتب  هند ،  م.   1608 نانها،  شترها،  نزاع   .8 تصویر 
 .Adamova, 2004 :گلستان، مرقع گلستان. مأخذ

تنوع د ر د ید  و حرکت چشم د ر اطراف و د رون تصویر می گرد د . 
عالوه  بر این تشعیر د ر حاشیه، نوعی قاب است که با فضای موجود  
اثر  زیباترشد ن  موجب  که  می آورد   وجود   به  تباینی  نقاشی  د ر 
د ر مورد  نگاره های  اثر خصوصاً  بنابراین کاد ر یا حاشیۀ  می گرد د . 
فارغ  و  باشد   د اشته  زیبایی شناسانه  از کتاب، می تواند  جنبۀ  جد ا 
از هرگونه مفهوم عرفانی د ر شکل های مختلف به کار رود . عالوه 
نیز  و  نقره  و  با طال  نقاشی  کار  د لیل سختی  به  تشعیرها  این  بر 
چیره د ستی  و  مهارت  از  نشانی  معموالً  طرح ها  بود ن  فی البد اهه 

نقاش د اشته اند  )ند رلو، 13۸6، 34(. 
است.  زمستانی  یا  پاییزی  صحنه ای  شامل  اثر  مرکزی  قسمت 
آن  غالب  رنگ  که  فضایی  خزان زد ه،  برگ های  خشک،  د رختان 
نارنجی و اُکر است همه گواه این مد عاست. همان طور که پیشتر 
عنوان شد ، روید اد  نزاع شترها همواره د ر فصل جفت گیری شترها 
که پاییز و زمستان است برگزار  می شد . صحنۀ نمایش زمینی است 
همان  به  د قیقاً  یعنی  د ارد .  قرار  آن سطح شیبد اری  کنار  د ر  که 

به  بتوانند   تا  است  بلند ی  بر  تماشاگران  آن. جایگاه  واقعی  شکل 
بهترین شکلی شاهد  برگزاری این رقابت باشند  )تصویر 10(. د ر 
روید اد ی  بر  و  است  ایستاد ه  بلند ی  بر  پیرمرد   یا  شیخ  نیز  اینجا 
د ر  و  می کند   تفکر  و  نظاره  د ارد   جریان  مقابل چشمانش  د ر  که 
همان حال نیز د وکی د ر د ست، مشغول ریسند گی است. صحنۀ 
نگاره های  از  بسیاری  د ر  تاکنون  مرد ان  و  زنان  توسط  ریسند گی 
ایرانی ترسیم  شد ه است. گاه شتر یا گوسفند ی نیز د ر کنار فرد  
ریسند ه د ید ه می شود  و از این طریق می توان جنس نخی که بافته 
می شود  را د ریافت. به عنوان مثال د ر نقاشی »خیمۀ  زنی بیابان گرد  
ریسند گی  د ر حال  زنی  علی6،  میرسید   به  منسوب  کوهپایه«  د ر 
د ارد   میانسالی  د ید ه می شود  که چهرۀ  کنار چاد رهای عشایر  د ر 
)تصویر 11(. د ر بسیاری از تصاویر مشاهد ه می شود  که ریسند ه 
د ر حین انجام عمل ریسند گی به صحبت با فرد  د یگری نیز مشغول 
است. این مسئله تکراری بود ن فرآیند  ریسند گی را نشان می د هد  
و بیان می کند  که رشتن با د وک د قت و تمرکز زیاد ی نمی خواهد . 
بین  ریسند گی  مختلف  تصاویر  شامل  ایرانی  نگاره های  فراوانی 
سال های نهم تا یازد هم ق. به خوبی نشان د اد ه است که استفاد ه 
از رد ه های سنی و جنسیت های  افراد ی  از د وک نخ ریسی توسط 
است.  بود ه  رایج  د وران  این  د ر  روزمره  کارهای  کنار  د ر  مختلف، 
همچنین نگارگران ایرانی با تصویر کرد ن اجزای مختلف د وک و 
چرخ های نخ ریسی و نمایش این ابزار د ر میان عشایر به اهمیت آن 
برای تأمین الیاف مختلف و تفاوت های فنی به وجود  آورد ن آن ها 
و حتی مراحل مختلف تابید ن نخ، پرد اخته اند  و د ر آثارشان آن را 
با جزئیات فراوان به نمایش گذاشته اند . این خود  یکی از اعجازهای 
نگارگری ایرانی د ر رسم د نیای واقعی د ر قالب چارچوب های رایج 
نقاشی آن د وران است. د ر این آثار حتی حرکات د ست و روش های 
مختلف ریسند گی به نمایش گذاشته شد ه است. نمونه های مختلف 
د ر  بر  گرد ن  د ر  زنجیر  با  مجنون  مانند   نگاره هایی  د ر  نخ ریسی 
علی،  میرسید   از  کوهپایه  د ر  بیابانگرد   زنی  خیمۀ  و  لیلی  خیمۀ 
اورنگ  از هفت  مشهد   مکتب  بد کار،  مرد   بر  ابلیس  پد ید ار شد ن 
جامی، ورود  قیس به خیمۀ لیلی مکتب قزوین از مظفر علی، عشق 
مجنون مکتب هرات از محمد ی مصور و بسیاری از نگاره های د یگر 

شاهد ی بر این اد عاست )مجابی و فنایی، 13۸9، 147(. 
افراد ی خود کفا  زند گی خود ،  زمینه های مختلف  د ر  مرد م عشایر 
می تواند   د وک  با  پیرمرد   نیز  بهزاد   نزاع شتران  نگارۀ  د ر  بود ه اند . 
بازی های  هنگام  گاه حتی  که  باشد   این جامعه  افراد   از  نمونه ای 
جمعی و روید اد  هایی مانند  کشتی شترها کار د ستی خود  را نیز به 
همراه آورد ه و به تماشا می نشستند . مشابه این مسئله را د ر جوامع 
امروزی نیز به وفور مشاهد ه کرد ه ایم. بافتنی زنان د ر حین تماشای 
انتظار  به  که  هنگامی  پزشک  مطب  د ر  یا  تلویزیون  سریال های 
نوبت خویشند . ازاین رو این صحنه می تواند  نماد ی از استفاد ۀ مفید  

عشایر از زمان به شمار رود . 
د ر مرکز این نقاشی، د و شتر د ر د و رنگ روشن و تیره و از نوع 
یک کوهانه، که د ر آن زمان د ر سرزمین ایران رواج بیشتری یافته 
قرارد ارند .  هم  مقابل  د ر  قرینه  گونه ای  به  و  تصویر شد ه اند   بود ۸، 

تصویر 9. نگاره نقاشی شد ه توسط عبد الصمد ، 1585 م. کلکسیون هاشم خسروانی.
 .Adamova, 2004 :مأخذ
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تصویر 10.  تماشای بازی کشتی شترها توسط مرد م روی تپه، شهر ازمیر 1۸ 
.www. avax.news.  ،7ژانویه 2015. مأخذ: عکس از عثمان اورسال

تصویر 11. بخشی از نگارۀ منسوب به میر سید  علی از خمسۀ نظامی. مأخذ: 
.www.wikipedia.org

د و ساربان همچنان که د ر تصاویر واقعی این روید اد  می بینیم د ر 
حال مهار آن ها هستند ؛ د و شخص با د و پوشش و سیمای متفاوت 
د ر  ریسمانی  یکی  د ارند .  همخوانی  بهزاد   واقع گرایی  با  کاماًل  که 
د ست د ارد  و د یگری ترکه چوبی. شترها طبق روال مسابقات د ارای 
تقریباً  متفاوتشان،  رنگ های  بجز  اینجا  د ر  که  هستند   زیورآالتی 
مشابهند  )تصویر 12(. تفاوت رنگ شترها می تواند  به د لیل ایجاد  
تمایز بهتر از نظر تصویری باشد  که آن ها را قابل تشخیص  نمود ه 
و از یکنواختی رنگی د ر اثر جلوگیری می کند . پرند گان د ر تصویر 
برخی نشسته و برخی د ر حال پروازند  که چرخش چشم د ر اثر را 
میسر کرد ه و از ایستایی آن می کاهد . وجود  تخم  پرند گان و حرکت 
آن ها عالوه بر ایجاد  جذابیت های بصری عاملی است برای القای این 
موضوع که علی رغم زمان اثر که فصل پاییز و خزان است، زند گی 
همچنان د ر جریان است. حتی حضور حیوانی د یگر همچون روباه 
می تواند   است  د وخته  چشم  رقابت  صحنۀ  به  د ورد ست ها  از  که 
د لیلی بر این امر باشد .  روباه یکی از حیوانات بومی افغانستان و 
ایران به شمار می رود  و نمونه هایی از آن مانند  شاه روباه9 و روباه 
شنی10 د ر ناحیۀ افغانستان زیست می کنند . روباهی که بهزاد  د ر 
تصویر رسم کرد ه است از نوع گونۀ شاه روباه است. جثۀ آن کمی 

کوچک تر از روباه معمولی است و بر روی صورت، د و نوار سیاه و 
مشخص د ارد  که از چشم ها به طرف بیرون امتد اد  یافته اند . موهای 
روباه  این  د ارد .  مو  پُر  و  بلند   بسیار  د می  و  است  انبوه  آن  بد ن 
گوش های بزرگی د ارد  تا گرما را از خود  د ور کند . د م آن تقریباً به 
اند ازۀ بد نش است و رنگ پوست برنزۀ روشن د ارد . عالوه بر این 
زیر بد ن این روباه به رنگ سفید  است و لکه ای سیاه نیز د ر نوِک 
د ُمش د ارد . با توجه به مشخصات ذکرشد ه، از رنگ سفید  زیر بد ن 
و خطوط اطراف چشم روباِه نگارۀ بهزاد ، به نظر می رسد  که بهزاد ، 
عالوه بر مفاهیم نماد ینی که می توانست د ربازنمایی روباه د ر نظر 
د اشته باشد ،  بار د یگر نشانه های واقع گرایی و د ید  حساس خود  را 
د ر نمایش روباه به نمایش گذاشته است. د لیل د یگر بر این اد عا 
است  هند وستان  مانند   ملل  سایر  آثار  د ر  مشابه  نگاره های  وجود  
که به عنوان مثال نزاع فیل ها را که از بازی های بومی آن مناطق 
است د ر نگاره های خود  به نمایش د رآورد ه اند  و این نشان از توجه 

هنرمند ان آن د وره به محیط پیرامونشان د ارد  )تصویر 13(. 
د ر  و  د ارد   را  بهزاد   امضای  که  اثر  باالی  کتیبۀ  خصوص  د ر  اما 
آفرید ه  چگونه  شترها  که  نمی بینند   آن ها  »آیا  که  شد ه  ذکر  آن 
شد ه اند ؟«، با توجه به اطالعاتی که د ر خصوص عقاید  و فرقۀ بهزاد  
د ر د ست است، او عضو فرقۀ نقشبند یه از فرقه های صوفیان بود ه 
امر  بین  که  است  این  آنان  اعتقاد ات  از  یکی  که  آنجا  از  و  است 
د نیوی و معنوی تفاوتی قائل نیستند ، یعنی معتقد ند  که باید  د ر هر 
حالی به یاد  خد ا بود  و د ر نشانه های او تأمل نمود ، بسیار طبیعی 
است که بهزاد  نیز با د ید ن این روید اد  و ترسیم آن د ر قالب یک 
موجود ی  زیرا شتر  باشد ،  پرد اخته  د ر خلقت خد ا  تأمل  به  نگاره 
است که هم د ر کتب آسمانی مقد س است، هم از نظر ارزش های 
سرگرمی های  ایجاد   د ر  حتی  و  گوشت  منسوجات،  مانند   ماد ی 
عالوه  شد ،  مشاهد ه  پیشتر  که  همان گونه  موجود   این  گوناگون. 
بر نگارۀ بهزاد  د ر آثار بسیاری از هنرمند ان ایرانی و غیر ایرانی به 
شکل های مختلف نمایش د اد ه شد ه و به عنوان یکی از نقوش با 

اهمیت هنر تصویرگری ما د ر آمد ه است.

نتیجه گیری
د ر این نوشتار با مقایسۀ تصاویر واقعی موجود  از روید اد  نزاع شترها 
نگاره های  همچنین  و  پاکستان  افغانستان،  مانند   کشورهایی  د ر 
م.  نوزد هم  قرن  تا  تاریخ  از  پیش  د وران  از  شترها  نزاع  متفاوت 
د ریافتیم که کمال الد ین بهزاد  احتماالً از طریق نگاه د قیقی که به 
محیط اطراف خود  د اشت، توانست د ر قالب اصول نگارگری ایرانی 
این واقعه را به شیوۀ خود  به تصویر بکشد . او توانست با جزئیاتی 
که د ر اثر خود  جای د اد  اشاراتی به این رقابت د ر جهان واقع د اشته 

باشد . عناصری مانند :
- به کارگیری رنگ های زرد ، طالیی، اکر و برگ ریزان د ر نشان د اد ن 

فصل برگزاری رقابت نزاع شترها.
- نمایش صحنۀ برگزاری نزاع شترها که عبارت است از تپه ای د ر 

کنار زمینی وسیع که محل جای گیری تماشاگران روید اد  است.
- حیوانات بومی منطقه مانند  شاه روباه افغانستان.
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بسیاِر تاریخی و اجتماعی مورد  مطالعه قرار گیرد . اصرار به اینکه 
آثار بزرگ هنر ایرانی-اسالمی تنها از زاویۀ عرفانی و د ینی مورد  
ابعاد  زیبایی آن ها را ناد ید ه خواهد   ارزیابی قرار گیرند  تنها د یگر 
گرفت و د ر نهایت نیز منجر به نوعی تنبلی فکری و خیال پرد ازی 
انواع  پیگیری  مقاله   این  د ر  شد .  خواهد   آثار  تحلیل  د ر  صرف 
نگاره های نزاع شترها د ر طول تاریخ به ما یاد آوری کرد  که د ر هر 
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