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 معیشت و فرهنگدر  «شتر» جایگاه

 سید علیرضا هاشمی

 مقدمه

 آن سرشماری برای طورکهقابل توجهی برخوردار است؛ آن از اهمیت شتر نقش ،و بیابانی کویری جوامع در

زندگی و  کنندۀ تضمین و بخش حیات شتر یک وجود. کنند می استفاده «نفر» شمارش واحد از هاانسان مانند

 ساختن منظور به حرکت، جابجایی و کوچ، با بشر . از زمانی کههست بوده و کویری هایانسان معیشت

 که بود هایی حیوان نخستین از یکی شتر آورد؛ روی حیوانات کردن اهلی به و زندگی، زیست بهترِ شرایط

 شد. توسط انسان اهلی های آنمندی از ویژگی بهره برای

 ، معیشت در و قابل توجهی گیر چشم سهمشتر  ،آفریقا و آسیا های قاره در ویژهبه بشر تمدن تاریخ در  

 .است داشته و فرهنگ  ها جنگ جریان در نیز و بازرگانی ،حمل و نقلاقتصاد، 

 مو، رک،کُ از دیرباز از مردمان مناطق مرکزی و جنوبی و دارد دیرینه ای سابقه شتر استفاده از نیز ایران در 

ستد وبرای حمل بار و دادها و کاروانسراها را یوان راهبه مدد این ح و کردند می استفاده شتر گوشت و شیر

 پیمودند.می

 گردنی و دست با و نشخوارکننده شترسانان، خانواده از باال، توان و توش با تنومند و نیرومند حیوانی شتر 

این  .است شده تشکیل چربی و پیه از آن ساختار که دارد کوهان دو یا یک خود پشت بر و است دراز

 از - گیاهان ارزشترین بی نگهداری، هزینه کمترین با فرد، به منحصر گوارشی خاص دستگاه دلیل بهحیوان 

 حیوان این نیز آبی کم شرایط در که ست درحالی این. کند می انرژی و سلولز به تبدیل را – ای تغذیه لحاظ

 کنند.یاد می «کویر در سرگردان ای سرمایه»بدین خاطر از این حیوان به . ندارد آب به نیازی هیچ مدتها تا

 کمکی انسان زندگی بهبود به کم غذای و آب با که آزار بی و سودرسان حیوانی عنوان به شترضمن آنکه 

 داشته نشینانخصوص کویرهمردمان و ب نزد بسیاری احترام و ارزشها دور، سال از کرده؛ می توجه قابل

 مردم فرهنگ در شترآزاری که داشته اهمیت ای اندازه به شتر نیز مقاماز جنبه فرهنگی است؛ به طوری که 

  از این رو شتر یکی از حیوانات مأنوس با فرهنگ ایرانی است. .شود می شمرده نکوهیده کاری
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این حیوان سودمند  و تاریخی فرهنگی های جلوه و یاقتصاد و معیشی الگوهای برخیبه رو، در مطلب پیش

 شود. اشاره می و صحرایی نزد مردم مناطق کویری

 سابقه تاریخی

هایی است که در حدود سه هزار سال پیش از میالد بین ترکستان و منچوری اهلی شده شتر در شمار دام   

دیرینگی اما برخی مدارک تاریخی، ( و از آن پس همواره یار و مددکار بشر بوده است. 531: 5831)دیگار، 

از این رو در میان  (.5/531: 5831رسانند )حکیمی، یدایش آن را به چهار هزار سال پیش از میالد میپ

ترین و بردبارترین ترین و مفیدترین و پس از اسب و سگ، اهلیهای متعدد حیوانات، شتر سودمندگونه

 (.5: 5833)مصطفوی،  جانوری است که بشر آن را شناخته و به کار گرفته است

 شتر از نگهداری و شود می دیده شتر دربارۀ زیادی های نوشته زرتشتیان، سپند و ورجاوند کتاب اوستا، در

 در حیوان این چون است، بوده فرد افتخارهای از فراوان، شتر داشتن باستان ایران در. است شده سفارش

 خراج و باج میزان بیشتر پادشاهان و است بوده سودمند ها غنیمت و خوراک جابجایی برای جنگ و صلح

 .کردند می برآورد ارزش با وسایل و آنها بار شترها، شمارگان به را خود

 رسیدن خدمت به دهندهنشان آنها از یکی که شود، می دیده دیوارها بر هایی برجسته نقش جمشید، تخت در

 شاه به نمودن پیشکش برای دوکوهانه شتر یک خود همراه به که است، شاه نزد به ایران مردم از هایی گروه

 فراوانی به هخامنشی دورۀ های نوشته سنگ و ها کتیبه از مانده جای بر تصاویر از»یعنی  .دارند همراه ایران

 (.31: 5811 گیرشمن،) «بریم می پی ایران در دوکوهانه شترهای وجود

 شوند، چیره( ماوراءالنهر) فرارودان سرزمین بر تازیان اینکه از پیش است، آمده تاریخیدیگر  های نوشته در

 دارای ها سکه این از برخی که است داشته رواج خوارزمی های سکه نام  به هایی سکه سرزمین، این در

 این برروی شتر نقش که بود، بسته نقش آن بر شتری دیگر برخی و بوده پادشاهان و آتشکده های نقش

 آنجا تا و. سازد آگاه فرارودان سرزمین ی روزمره زندگی در دام این فراوان ارزش از را ما تواند می ها سکه

 نشده یافت دیگری ی سکه خوارزمی، های سکه جز  به باستانی های سکه میان در آگاهند پژوهشگران که

 .باشد بسته نقش آن بر شتر نقش که است
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 لشکری با بود، دیار آن رهسپار هندوستان گرفتن برای از افشار نادرشاه که هنگامی است، آمده ها داستان در

 دستور پایان در و کرد همپرسگی خود سرداران با آنان، با رویی روبه برای شد، روبرو سواران فیل از انبوه

 بود گونه این و بزنند آتش را چادر و ببندند چادری آنان پشت بر و گردآورده را لشکرش شترهای که داد

 دیدن با خود ی نوبه به نیز ها فیل و کردند رَم هند لشگر سوی به و ترسیدند آتش از نادرشاه شترهای که

 این و کردند نابود خود وپای زیردست را هند لشکر و کرده رَم بردند، می آتش خود پشت بر که شترهایی

 .داشت دنبال به ها هندی برای بزرگ شکستی کار

-به .است یادشده آفرینش از آیاتی عنوان به بار چندین آن از مجید نقرآ در که است حیوانی شترهمچنین 

 فواید به نیز احادیث در و شده اشاره ها آن از مختلفی اسامی و شترها به قرآن از مختلفی آیات در کهطوری

-81:  5831)نک: آیت، است جاندار این خلقتی اعجاز دهنده نشان که شده تأکید شتر جانبی محصوالت

18). 

 شتر جسمانی خصوصیات

 و بزرگ چشمانی. دارد انحنا کمی گردنش وسط قسمت در که افراشته و بلند گردنی با است حیوانی شتر 

. کند می محافظت ماسه و شن هایتوفان غبار و گرد برابر در را آن بلند های مژه که دارد زده بیرون حدقه از

 بسته و باز دویدن و کردن نشخوار با که است دار شکاف طرف، دو از بریدگی با شتر بینی های سوراخ

 37 تا 37 شتر دم. است مو از پوشیده و کوچک شتر های گوش. کند تنفس بهتر تواند می شتر و شود می

 متر سانتی 1 شتر دم نوک ضخامت همچنین. رسد می متر سانتی 1 به دم ریشه ضخامت و دارد طول سانتیمتر

 دارد قرار محکمی و گرد بالشتک شتر پاهای کف در. است آن پهن پاهای ،شتر اندام قسمت ترین مهم. است

 روان ریگ از پوشیده هایبیابان و زارها شن پیمودن برای وسیله ترین مناسب و دارد شونده تجدید بافتی که

 تحتانی قسمت در که مناسبی اندام واسطۀ به شتر و ماند می در هابیابان این در ای وسیله هر شتر جزبه. است

 شتر به ایران در رو این از. آید برمی نیز کویری مناطق العبورترین صعب از عبور پس از دارد خود پاهای

 دارد سر 1 با پستان یک ماده شتر. است پوشیده مو با که دارد ناخن دو شتر پای هر. گویند می «کویر کشتی»

این  پشت بر کوهان وجود شتر جسمانی ویژگی بارزترین جمله از. است گرفته جای او بدن داخل در که

 بافتهای ذخیره محل کوهان بلکه. ندارد وجود مایعی هیچ شتر کوهان در عامه تصور برخالف. ستحیوان ا

 از دیگری بخش نیز سفنه. رسد می متر سانتی 87 ارتفاع به کوهان ،چاق شترهای در. چربی است پوشیدۀ
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 پوشانده را شتر گردن قاعده تا شکم زیر ،زمخت و ضخیم پوستی با که است مثلثی سفنه. است شتر اندام

 ای سینه و سفنه که شتری. اندازد می سفنه روی را خود هیکل و وزن خوابیدن و زدن زانو هنگام شتر و است

 شترداران نظر از همچنین. ندارد  باربری قدرت که چرا نیست خوبی شتر شترپروران نظر از دارد کوچک

 کوهان پشت که نحوی به گیرد می باال را خود سر رفتن راه هنگام و دارد افراشته و بلند گردنی خوب شتر

 پسندیده سیاه و زرد سفید، شترهای از بیش ای قهوه و سرخ شتر ایران در. شود دیده شتر افراشته گردن

. دارد ادامه بهار تا شترها گیری جفت زمان گاه البته. کند می گیری جفت زمستان فصل در شتر. شود می

 ماده شتر حاملگی نشانۀ ترین مهم. شود می نمایان گیری جفت از پس هفته 1 ماده شتر در حاملگی های نشانه

 را خود دم رفتن راه هنگام در گیری جفت با مخالفت نشانۀ به معموالً و است گیری جفت از زدن باز سر

 ماده شتر با مجامعت و تعقیب از و یابند می در را ها نشانه این باتجربه شترهای معموالً. دارد می نگه راست

 مانده روز 8 تا 51. کشد می طول نیز ماه 58 تا گاه که است ماه 51 ماده شتر بارداری دوره. زنند می باز سر

 شتر زایمان غالباً و کند می زایمان خاک روی بر غلتیدن با شتر. شود می تولید شیر شتر پستان در زایمان به

 دوره. خورد می آغوز و کند می پیدا را مادر پستان تولد از پس ساعت 1 شتر بچه. صداست و سر بی

 شیر از شتر بچه. گیرند می شیر از را شتر بچه پائیز در معموالً و است ماه 3 تا 1 شتر بچه شیرخوارگی

 (.ابراهیمیبه نقل از  ،Bulliet, 1975: 6-8) دهند می سر ناله مدتها تا دو هر بچه مادر و شده گرفته

 مختلف شتر هاینام

 ترینمرسوم نیز اعراب. است سال و سن شتر، نامگذاری رایج معیارهای از یکی ایران مختلف مناطق در 

 نسبت دارد، وجود دام این برای که فراوانی هاینام میان در و انددانسته حیوان سال را شتر نهادن نام مبنای

 (.513-513: 1777 فرحان،: نک) است بیشتر سال و سن با مرتبط هاینام

و همزیستی این حیوان با مردمان مناطق گرم و کویری اسامی با توجه به پراکندگی زیست شتر از این رو 

ماه و هر دو  اینکه شتر ماده معموالً در دی با توجه به این حیوان در نظر گرفته شده است.مختلفی برای 

انجامد و مدت باروری این حیوان هم حدود یک سال و بیست روز به طول می شودبار آبستن میسال یک

را  نرها و از یک سالگی تا سه سالگی،« غدیال»سالگی  در بعضی مناطق بچه شتر را تا یک» :به این ترتیب

« گویندیم« ارونه»ها ماده و به« لوک»ند و از سه سالگی به بعد به نرها خوانمی« مجی» را هاماده و« لوکچه»

 (. 578: 5811)ناظر عدل، 



5 
 

بر مبنای رنگ نیز شترها اسامی خاصی دارند؛ مثالً خولی)خُلی(: منسوب به خُل؛ خاکستری که بیشتر به 

 ی که. سرخ آتشی: سرخ پر رنگ. سرخ شغالی: شتراست ای تیره و سفیدرنگی بین قهوهو زند؛ سفیدی می

زند. ای( که به سبزی می)یا قهوه است بین سیاه و زرد یاست. سوز: رنگ شتر به رنگ سرخ مانند شغال

به رنگ  زند. سیاه کالغی: شترای( که به سیاهی می)یا قهوه است بین سیاه و زرد سوز صفرا: رنگ شتری

)عامری است  ای تیره)سوخته(رنگ قهوه به هگویند ک ای رصفرا: شتر و است کالغرنگ مانند  سیاه براق که

 (.113: 5831و طباطبایی، 

  برای انسان های شتراستفاده

نقل کاال از شهری به شهر دیگر توسط کاروان های شتر صورت  های گذشته حمل ودرقرندر باربری:  -5

 را شتر هاصد چند تا شتر هاده از کردندمی جاجابه که کاالیی حجم به بستهها این کاروان گرفته است ومی

 کاروان به راهزنان حمله احتمال از شد،می بیشتر کاروان افراد و شتران تعداد چه هر و است شدهمی شامل

کرد از نفوذ را جابجا می خاص پراش یا و شاهان دربار با مرتبط کاالهای که هاکاروان از برخی. شدمی کاسته

شده سرپرستی می «امیر التجار»هایی توسط چنین کاروان و ندشدمند میسربازان نیز بهره حمایت لشکریان و

 کاالهای خود را از کشورهای متعدد گذرانده و پیمودند وهای بسیار طوالنی را میراه هایکارواناین . است

-یبه اروپا منتهی م شد وهای بسیار طوالنی بود که از چین آغاز می. راه ابریشم از راهرساندندبه مقصد می

 پرداختند.وسایر کاالها می نقل ابریشم  حمل و ها معموالً به کاردر این مسیر کاروان شد و

گرفته االغ صورت می شتر و قاطر و مد بین شهرها با استفاده از اسب وآ در گذشته رفت وسواری:  در -1

در صورتی که  کردند ودر صورتی که افراد برای پیمودن مسیر عجله داشتند از اسب استفاده می است و

مدینه  . اغلب کاروان حجاج که عازم مکه وشددانی نبود از شتر استفاده میبرای رسیدن به مقصد عجله چن

-زیرا که شتر می توانست به راحتی بیابان ؛کردند، برای پیمودن این مسیر طوالنی از شتر استفاده میبودند

 دادن قرار با شترداران ضمناً. برساند مقصد به سالم را آنان و نموده تحمل را راه بینعلف  های بی آب و

 .نمودند می بانوان نمودن سوار به اقدام شتر پشت روی بر کجاوه

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته آفریقا که از تکنولوژی مدرن نظیر در کشاورزی:  -8

-، از شتر برای عملیات شخم زنی استفاده میشودیا کمباین برای عملیات کشاورزی استفاده نمی تراکتور و

 . شود
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 این از. اندندیده شتر خود زندگی طول در  با توجه به این که بسیاری از اروپائیانها: در نمایش سیرک -1

 از بسیاری در علت همین به و نیست لطف از خالی آنان برای کوهانه دو و کوهانه یک شتر مشاهده رو

. بدیهی است که شودیش گذاشته مینما به حیوان این ؛افتندمی راه به اروپائی کشورهای در که هاییسیرک

 این و آیندمی در نمایش به دهندمی انجام مختلفی کارهای که دیده آموزش شتران معموالًها در این سیرک

 .است کودکان فراوان عالقه مورد هانمایش گونه

 مسابقات شتر سواری و، آسیای میانه در بسیاری از کشورهای آفریقایی عربی وها: در مسابقات و جنگ -1

ها برگزار یا جشن ها و. مسابقات جنگ شتر معموالً در مراسم خاصی نظیر عروسیتر رواج داردشجنگ 

 به و اندازدمی هم جان به هستند جنسی تحریک دوره در که را( لوک) نر شتر  . در این مسابقات دوشودمی

داورهایی برای  گروبندی رواج دارد و بندی ومعموالً شرطین مسابقاتی چن در. نشینندمی آنان جنگ تماشای

 .شوندداروی مسابقه انتخاب می

. در برخی از کشورهای جهان نظیر کندسالیان دراز است که آدمی از گوشت شتر استفاده می: در تغذیه -1

ی از شود. خوردن گوشت شتر در بسیارسودان باالترین میزان مصرف گوشت شتر دیده می سومالی و

که شیر شتر  اعتقاد بر این استبسیاری از جوامع بشری در همجنین  .روایات واحادیث وارد شده است

 باشد به همین منظور بسیاری از شتر داران پرورش آن را به منظور تولید شیر ودارای خواص معجزه آسا می

با این حال گاه از شیر شتر  .)مقدس، سایت پرورش و نگهداری شتر( دهندودوغ شتر انجام می یا ماست 

شود چرا که با توجه به علوفۀ در دسترس شتر، مزۀ شیر آن نیز متفاوت است. های خاصی تولید میفراورده

کند طعم شوری دارد، بنابراین  شیر شتر به دلیل اینکه شتر از گیاهان شور تعلیف می« گمیشان»مثالً در منطقۀ 

امه، کره، پنیر و غیره را ندارد. اما از محصوالت مهم شیر شتر در ترکمن هایی مانند خپتانسیل تهیه فرآورده

ها اشاره کرد که مصرف آن در میان ترکمن /al/č 5«چال»نام فرآورده تخمیری بهیک توان به صحرا می

 (.13: 5833باش و همکاران، )قره طرفداران زیادی دارد

مناطق خشک و کویری ایران و شهرهای حاشیه کویر : پشم شتر از دیرباز در در ساخت چادر عشایری -3

شد زیرا عایق از پشم این حیوان بافته می مورد مصرف فراوانی داشته است و چادر اغلب عشایر چادرنشین

برند و از آن در های زیادی میخوبی در برابر گرما و سرما بوده است. شترداران از پشم و کرک شتر استفاده

 (.531،531: 5835کنند)بارانی و شهرکی، های کوچک استفاده میهمچنین قالیچهتهیه پتوهای دستی و 

-دار، جانماز، سفرۀ خمیر، بازوبند و بندِحمال یا بند حمایل از جمله بافتنیهمچنین ژاکت، کاله، نمد آستین

 (.33: 5831نژاد پاریزی، )ایران بافندهایی است که با پشم شتر می

                                                           
 (535: 5831شود)نک: عسگری خانقاه و کمالی، چال ترش و رقیق است و به عنوان غذای کاملی با نان در بهار و تابستان خورده می - 5
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استفاده از شتر برای جذب توریست و گردش مسافران در مناطق کویری یکی از در جذب توریست:  -3

راههای تولید درآمد در مناطق کم درآمد و خشک است که امروزه بسیار رونق گرفته است. از این روچندان 

 گوید اگر شتر داشته باشید انگار دنیا راالمثلی وجود دارد که مینشینان ضربعجیب نیست که در ترکمن

 (.11دارید )آیت، 

 شتر در ایران

 بهره شتر گوشت و شیر پشم، از دیرباز، از ما نیاکان و دارد ای دیرینه پیشینۀ ما کشور در شتر پرورش

های در ایران سه گروه شتر دو کوهانه، یک کوهانه و آمیخته وجود دارند، که هر کدام شامل تیپ .بردند می

 Camelusر در ایران بیشتر از نوع شتر یک کوهانه )متعددی نیز هستند. منابع ژنتیکی شت

dromedarius( است و شترهای دو کوهانه )Camelus bactrianusاستان  در ( به تعداد خیلی کم

  (.11: 5831)مرادی شهربابک و دیگران،  هستنددر حال انقراض  کهاردبیل وجود دارند 

 چهارده در شتران این که دهندمی تشکیل کوهانه یک شتران را کشور شتران کثریتهمانطور که اشاره شد، ا

 سمنان، ،گلستان کرمان، یزد، خراسان، بلوچستان، و سیستان از عبارتند هااستان این اند.پراکنده کشور استان

 تعداد باالترین میان این از که قم و اردبیل شرقی، آذربایجان ،اصفهان خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان،

 هایتیره دارای ایران کوهانه یک شتران. دارد وجود خراسان و بلوچستان و سیستان استان دو در شتران

در ایران اقوام   (.31: 5831زاده، از جمله ترکمن، بلوچی، بندری و کلکوئی هستند)مقدس و پیشنماز مختلفی

کردهای خراسان و  ها،ها، بلوچها، اعراب فارس، ترکمنها، باصریمتعدد و مختلفی از جمله قشقایی

 خانواده بدین لحاظ (.151: 5833)پاپلی و خانیکی،  اندتعدادی از ایالت آذربایجان به نگهداری شتر پرداخته

 اجتماعی اقتصادی، اثرات بیشترین دارای ،جمعیت میزان و گستردگی دلیل به دارند کوهان  یکی که شترهای

 .هستند در ایران فرهنگی و

 جایگاه شتر در فرهنگ

شترداری یکی از ارکان مهم معیشت و اقتصاد خانوار در روستاها و عشایر بوده است، شتر از از آنجا که 

دیرباز در فرهنگ عامۀ مردم روستایی و عشایری ریشه دوانده و حجم فراوانی از ادبیات شفاهی مردم این 

رهنگ مکتوب شفاهی اشاره هایی از این فه گوشهدیار را به خود اختصاص داده است که در این قسمت ب

  گردد:می
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 چند ضرب المثل:

 و شودمی انجام باالخره کار این بگویند بخواهند که زمانی در  ،«خوابدمی همه خانۀ درِ که است شتری این»

 و دلیل بدون شتری اگر که است مردم از بعضی باور ولی. شودمی استفاده مثل این از است حتمی آن اتفاق

 .کند فوت خانواده آن افراد از یکی است ممکن بخوابد، و بزند زانو کسی خانۀ در هدایت

 .«بخشیدم لقایش به را عطایش»: معروف مثل شبیه، «عرب دیدار نه خواهم می شتر نه»

 .گویندمی تهدید عنوانبه زیاد دلخوری و قهر موقع در، «بیند می هم مرا فالنی دید را پشتش شتر اگر»

 ،آورد دستبه چیزی است مایل کسی اگر یعنی، «کند دراز را گردنش خواهدمی )نوعی خار( آدُور شتر اگر»

 .بکند هم تالش باید

 و کرده اخم انداخته، هم روی شتر هایلب مثل را هایشلب ،«هم روی انداخته شتر لوش مث لُوساشِه»

 .دهدمی بروز را خود ناراحتی و دلخوری و است ساکت

-می حرف خودش با دائماً و است عصبانی و ناراحت شدت بهیعنی  ،«کرده کف مست لوک مث دهانش»

 .زند

 و ماندنمی پنهان خطا کاری، یعنی )شودنمی دوالدوال سواری شتر یا(،«شود  نمی دوال دوال دزدی شتر»

 .شودمی آشکار و عیان

-ایران) نکند گذشت و باشد داشته دل به را کسی کینه هامدت که کسی، «است شتری کینه اشکینه فالنی»

 (.37و  33: 5831 پاریزی، نژاد

 یعنی آینده نگر باش. .«ببین خودتو دوُر ،نبین شتردورِخودتو مثل» د:نویگمی هایکرمان همچنین

 ، انکار کردن واقعیت «ندیدی، شتردیدی»

 بیهوده کارهایانجام  درمورد، «...رفت ...رفت برمرغزاری شتریاُ»

 )بانو ایزدی، کرمان(. امورات برخیانجام  در کردن احتیاط مورد در ،«...ببند مهارشو، ببین شترواُ»
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-شتر ارزان است، خدا لعنت کند قالده» ، «رود شب و روزشتر آهسته می»های دیگری مانند: همچنین مثل

 (.5831 )شاملو، توان در خصوص شتر برشمردرا می «شتر که افتاد، جهازش بار قاطر است»، «اش را

 چند دو بیتی:

 رفتمی وار لیلی که دیدم شتر

 رفتمی افسار بی و رنگ چابک چو

 گردون چرخ دسته ب افسار سر

 رفتمی یار نزدِه ب و بار پشت به

***** 

 رفتمی رودبار ره  دیدم شتر

 رفتمی افساربی و رنگین جهاز

 بگیرم راهش سر گفتم دله ب

 رفتمی یار نزد بود، حسینا

***** 

 سواره زین نو یهکرّ حسینا

 پروردگاره یسایه زیر به

 نگهدار را حسینا :خداوندا

 داره دَهنِه کرمون، و فارس میون

***** 

 نی زنممی نی بلند سرکوه
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 پی زنممی پی ام کرده گم شتر

 حاشی بار با امکرده شترگم

 (.کرمان ایزدی، بانو)باشی تو شاید امکرده گم گلی

***** 

 مهارم کرده سیات زلفون دو

 بارم زیر کشیدی بودم شتر

 ندارم پروا گرون بار از من

 یارم دیدار کنه قسمت خدا

***** 

 ساربون چار و شتر چِل گرفتم

 خراسون تا بندر بارِ گرفتم

 نصیبم کن خراسون خداوندا

 غریبم آقای پابوس برم

***** 

 کن سفر ترک منی یار اگر

 کن بدر سر از جاهلی خوی که

 باشیم یار تو و من خواهی اگر

 کن دگر کار مکن شترداری

***** 
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 دل از من ناله  می بار از شتر

 منزل به منزل دومون هر بنالیم

 گرونه بارم من که ناله شتر

 (.37: 5831 پاریزی، نژادایران) ول از افتادم دور که نالم منم

***** 

از آنجا که این متل در حال حاضر بین مردم شهری و روستایی رواح دارد، قصۀ آن  :«کینه شتری»متل ةقص

 با دلیل بی و ناخواسته ساربانی» رفسنجان روستاهای از یکی در که دکننمی تعریف به این شرح است:

 که ساربان و کندمی حمله ساربان به شتر بعد سال چند. دهدمی قرار ضرب مورد را شتری ساربانی چوب

 یاد به ،بیندمی را شتر آلودکف دهان وقتی ولی شودنمی متوجه ابتدا ،نداشت شتر شدنمست از اطالعی

 خود سینه زیر و نزند زمین به را او شتر تا گذاردمی فرار به پاو  افتدمی شتر کینه بارۀ در مردم هایقصه

 خود باالپوش فوراً ،کندمی حس را شتر شدن نزدیک وقتی ساربان. نکند خرد را هایش استخوان و نیندازد

-سینه» را او کت دقیقه چند ،بیندنمی را او فرار که شتر. دهدمی ادامه فرار به و اندازدمی خاری بوته روی را

 برای لباسی ساربان دیگر که این تا کندمی دنبال را او و شودمی ساربان متوجه مدتی از بعد اما. کندمی «مال

 پنهان شتر دید از را خود و شودمی چاه یک دهانۀ وارد. رسدمی قناتی رشته به تا نداشته بر در شتر زدنگول

 دهد، انجام کاری ساربان بردن بین از برای تواندنمی چون و کندمی پیدا را چاه و کشدمی بو شتر. کندمی

-می وجو جست به شوند،می آگاه شتر و ساربان نیامدن از که اهالی. ماندمی منتظر و خوابدمی چاه دهانۀ بر

)همان، «است ساربان از انتقام انتظار در کنانغرش و ناراحت که یابندمی چاه دهانۀ در را شتر تا پردازند

33). 

 )پاسخ: شتر( پا، جوزاندازآن چیست: سر سبدی، لب نمدی، کلوچه چیستان: 

 (17: 5831)هاشمی، )پاسخ، شتر( از کوه در آمد هول هوله         گردن دراز و دم کوله
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 شتران دارم فرزند 8 و شتر 53 من که دکنمی وصیت مرگش از قبل و بود مرگ حال در شخصی یک معما:

 کوچکم فرزند و را نهاآ سوم یک دومم فرزند و را نهاآ نصف  فرزندم بزرگترین که کنید تقسیم طوری مرا

 .ببرند ارث به را شتران مجموع نهم یک

 ما گفتند یکدیگر به و شدند متحیر ،کردند مطالعه را نامه وصیت این او مرگ از بعد بستگانش که وقتی

 رسیدند نتیجه این به  زیاد کردن فکر از بعد و کنیم؟ تقسیم ترتیب این به را شتر 53 این توانیم می چطور

 مطرح را خود مشکل تا رفتند )ع(علی امام نزد نهاآ بنابراین. کند کمک نهاآ به تواند می نفر یک تنها که

 .کنند

. بنمایم تقسیم آنگاه و کنم اضافه شما شتران به را مانشتریکی از  من که دهیدمی رضایت: فرمود حضرت

 به و نمود اضافه شترانسایر  به را خویش شتر حضرت پس «.دهیمنمی رضایت چگونه»: گفتندحاضران 

 شتر شش بود، شتران ثلث سهمش که دوم فرزند به. داد شتر نه بود، شتران نصف سهمش که بزرگ فرزند

  شتر همان که ماند باقی شتر یک خرآ در و داد شتر دو بود، نهم یک او سهم که سوم فرزند به و داد

 .بود حضرت

 سخن پایانی

ویژه مردمان هایش همیشه مورد توجه مردم بهانگیز کره زمین است که ویژگیشتر یکی از حیوانات شگفت

عشایر و صحراگرد و کویرنشین بوده است. شاید اهمیت این حیوان در قرآن نه به دلیل ارزش آن در زمان 

از مظاهر هنوز ها قرنگذشت بلکه به دلیل این بوده که شتر همچنان پس از  ،نزول قرآن برای اعراب

تفاده از شتر به دلیل گردد. اسانگیز آفرینش بوده و هر روز نیز بر عجایب آفرینش آن افزوده میشگفت

ین حیوان تغذیه کم و نامناسب و قدرت تحمل ا زیستن در شرایط سخت نظیر کم آبی، گرما، طوفان شن،

یی در بین موجودات دیگر منحصر به فرد است. از این روست که این توان خاص شتر موجب توجه ویژه

ز شتر عالوه بر استفاده های قبلی به استفاده انیز شود. در عصر حاضر حاضر به این حیوان میدر عصر 

اشکال جدیدی همچون جذب توریست افزون یافته که موجب درآمد زایی برای مردمان کویر و کشورهایی 

 اقتصاد و معیشت مهم ارکان از یکی شترداری که آنجا ازکه با صحرا همجوارهستند، گردیده است. همچنین 

 عشایری و روستایی مردم عامۀ فرهنگ در دیرباز از شتر است، بوده عشایر و ی کویریروستاها در خانوار

که با حضور  است داده اختصاص خود به را دیار این مردم شفاهی ادبیات از فراوانی حجم و دوانده ریشه
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-تلها، مها و افسانهداستان ها،بیتیدو توان اشکال مختلف این فرهنگ شفاهی را در اشعار،در این جوامع می

       خوبی مشاهده کرد.ها و سایر عناصر فرهنگی این مردمان بهها، معماها و چیستانالمثلضربها و 

 

 منابع:

، «بیابانک و خور منطقه فرخی روستای معیشتی اقتصاد در شتر نقش»(، 5831) معصومه ،ابراهیمی -

 571تا  38، پاییز و زمستان، صص 1و 1 شماره  ،«فرهنگ جواینَ» فصلنامه

، «جایگاه شتر در فرهنگ مردم آشکارا حاجی آباد بندرعباس»(، 5833نژاد پاریزی، عزیزاهلل )ایران -

 11 تا 85 صص ، زمستان دهم، شماره سوم، سال فرهنگ، نَجوای فصلنامه

های علم و پژوهش دو فصلنامه، «تأملی در خلقت شتر از دید قرآن و علم»(، 5831آیت، هدا ) -

 13تا  11بهار و تابستان، صص ، سال هفتم، شماره اول، دین

های فرهنگ و دانش عامیانه )مطالعه موردی: شیوه»(، 5835بارانی، حسین؛ شهرکی، محمدرضا ) -

، بهار و تابستان، 5، شماره های بومی ایراندو فصلنامه دانش، «سنتی و دانش بومی شترداری(

 537تا  513صص 

، «ترکیب گله در دامداری سنتی ایران»(، 5833حسین؛ لباف خانیکی، مجید )پاپلی یزدی، محمد -

 181تا  173، صص 11، شماره فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

 ، قم: انجام کتابهای جهان خلقتشگفتی(، 5831حکیمی، محمود ) -

: انسان کدام حیوان را، چرا، چگونه، مردم شناسی انسان و حیوانات اهلی(، 5831یر )پیدیگار، ژان -

 مترجم اصغر کریمی، نشر افکار کی و کجا اهلی کرد،

 ، انتشارات مازیارکتاب کوچه(، 5831شاملو، احمد ) -

واژگان و اصطالحات شترداری در گونۀ زبانی »(، 5831عامری، جواد؛ طباطبایی، سید حسن ) -

 111تا  153، مهر و آبان، صص 51، شمارۀ 1، سال فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة، ««طُرود»

شناسی و )پژوهشی در مردم ایرانیان ترکمن(، 5831غر؛ شریف کمالی، محمد)عسگری خانقاه، اص -

 شناسی(، انتشارات اساطیرجمعیت

 ، االردن: االکادیمیه للنشرمن البادیه مأسماء أعال(، 1777فرحان، نایفه ) -
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مطالعه »(، 5833) قره باش، آشورمحمد؛ احمدی، مسعود؛ اکبرپور، حسن؛ آنه قره جه، قربان محمد -

مجله الکترونیک کشاورزی و ، «پرورش شتر یک کوهانه ترکمن و تولیدات آن در استان گلستان

 ، جلد اول، شماره اولمنابع طبیعی گلستان

 نشر ترجمه بنگاه تهران، معین، محمد ترجمۀ ،اسالم تا آغاز از ایران ،(5811) رومن، گیرشمن، -

 کتاب

تعیین معادله صفت وزن شتر از صفات بیومتری شتران »(،5831دیگران)مرادی شهر بابک، حسین و  -

نشریه  ،«های اصلینژاد یزدی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی چند متغیره به روش تحلیل مولفه

 81 -11، پاییز، صص 573، شماره علوم دامی

  1-5، صص 51، شماره مهر«. شتر»(، 5833مصطفوی، علی اصغر) -

، سایت پرورش و نگهداری شتر، «موارد استفاده شتر در گذشته و حال»(، 5837) مقدس، احسان -

 /http://shotor.persianblog.ir/post/24به نشانی:  1/57/31مشاهده شده در تاریخ: 

 ماهنامه، «ایران در شتر نژادهای شناخت بر درآمدی»(، 5831، کاظم )زادهپیشنماز ، احسان؛مقدس -

 33تا  38صص ،5831 اسفتد و بهمن ،55 شماره ،مزرعه

 ، تهران: جهاد دانشگاهیپرورش شتر(، 5811ناظرعدل، کامبیز ) -

 ، انتشارات سروشچیستان؛ مقبول دیروز، مغفول امروز(، 5831هاشمی، سید علیرضا ) -

 مصاحبه با بانو ایزدی، از اهالی کرمان -

 نیز:و 

- Bulliet, R., (1975), the camel and the wheel, Cambridge. 

 

 

، 7931، بهار 84، سال چهاردهم، شماره «حفاظت شکار و طبیعت»نسخه نخست این مقاله در فصلنامه 

.انتشار یافته است 17تا  25صص   

http://shotor.persianblog.ir/post/24/

