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  تاملي در خلقت شتر از ديد قرآن و علم
  

  *هدا آيت
 چكيده

سوره غاشيه مهمترين  17بار از واژه شتر استفاده شده كه آيه  در قرآن مجيد چندين 
رديف مظاهر عظيم خلقت نظير آسمان و  در اين آيه اهميت شتر هم. آنها است

شتر . اند زمين ذكر شده و منكران به انديشيدن در چگونگي خلقت شتر دعوت شده
ارز همه حيوانات اهلي بوده،  ك تنه هماز ديرباز موجودي پراستفاده و كارآيي آن ي

همچنين عامل اصلي بقاي بشر و گسترش تمدن در مناطق خشك و بياباني شناخته 
اي در اين حيوان  هاي اخير خصوصيات ويژه هاي دهه در سايه پيشرفت. شده است

هاي آن  بادي لحاظ فيزيولوژي و زيستي و چه خواص ويژه در شير و آنتي چه به
ها نشان  يافته. فرد و قابل تامل است كه در بين موجودات، منحصربه شناسايي شده

هاي مختلف  داده است كه در شير شتر خواص درماني بسياري براي بيماري
. هاي ميكروبي و عفوني مهلك وجود دارد ازجمله ديابت، سرطان و بعضي بيماري

م نانوبادي توليد نا فرد به بادي منحصربه از طرفي در سيستم ايمني شتر نوعي آنتي
عنوان يك مولكول بسيار مناسب براي  اش آن را به شود كه خواص ويژه مي

در اين مقاله . هاي مختلف بخصوص مصارف درماني مطرح كرده است استفاده
از  يگريد يها جلوههاي علمي،  كوشش شده است تا با بررسي اجمالي يافته

 يتعلت اهم يد تاحدودتوان يمود كه موجود مشخص ش ينخاص ا يها يشگفت
  . قرآن نشان دهد يداو را از د
 بادي، خواص درماني قرآن، شتر، شيرشتر، آنتي :ها كليدواژه

  
  مقدمه، فوايد كلي شتر .1

زندگي انسان براي از ديرباز شتر با خواص منحصر به فرد خود اهميت ويژه يي 
نواحي در گوشت شتر منبع مهم پروتئين  .استدر شرايط سخت داشته بخصوص 
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در طب قديم غذاهايي با . براي آن خواص درماني نيز شمرده شده است بوده وخشك 
 خود،طبع گرم  باگوشت شتر . بيماريهاي مختلف مي دانندو  طبع سرد را منشا ضعف

كمپلكس و  Bچربي و كلسترول بسيار كم دارد و حاوي مقدار قابل توجه ويتامين 
از حديثي از پيامبر اسالم نقل . )30، 1391يايي، در( عناصر آهن، فسفر و كلسيم است

 روز هر كه بخواهم خدا از اگر و است آخرت و دنيا غذاي شتر گوشت: است كه فرمودند

هم در طب شتر جگر، استخوان، روغن كوهان . )همان( فرمايد، مي پذيرد مقدر برايم
 ،استخواني و مفاصلدردهاي نظير  ييقديم خواص مفيد داشته و براي درمان بيماريها

چربي كوهان هم پس از فرآوري مي تواند . تجويز مي شود ...و  آرتروز، رماتيسم
مصرف مي شود غذا خود كوهان بعنوان  و يا بعنوان روغن حيواني استفاده شود

برابر پوست گاو است كه از آن  براي  5پوست شتر بسيار محكم و با قدرتي . )همان(
كه  شدهاستفاده  ... و چادردر ساختن خيمه، نيز پشم شتر از . ندتهيه چرم استفاده مي كن

به عنوان  شتر نيزكامال خشك  دفع از .و كاهنده دماي محيط مي باشندگرانقيمت  بسيار
 .مصرف باشد كمتر قسمتي از شتر وجود دارد كه بي در واقع. گردد سوخت استفاده مي

صعب العبور و  يها يابانرا در ب يطوالن يتواند هر روز مسافت يم يوانح ينا
كند، آنگونه كه اعراب به  يآورد ط يدر آن دوام نم ييموجود زنده  يچكه ه ييشنزارها

 ،حمل و نقلبه غير از موارد استفاده در  .اند داده "الصحراء ينةسف"صحرا  يآن لقب كشت
ذب توريست از آن براي جبهره گيري استفاده از شتر براي مسابقات شتر سواري و نيز 

و و گردش مسافران در مناطق كويري از راههاي ديگر توليد درآمد در مناطق كم درآمد 
چندان  رواين  از . Brulmann, 2007)( گرفته است خشك است كه امروزه بسيار رونق

عجيب نيست كه در تركمن نشينان ضرب المثلي وجود دارد كه مي گويد اگر شتر 
  . داشته باشيد انگار دنيا را داريد

  
  در مناطق خشكشتر اهميت .2

تاريخ شترداري به درازاي تاريخ زندگي اعراب در شنزارهاي خشك و بوميان 
آسياي  ،آفريقاي شمالياحتماال تمدن هرگز در شتر بدون وجود . صحراهاي آفريقاست

مسلمان با تكيه بر قدرت  تازه اعراب. يافت گسترش نمي و مناطق بياباني جهان صغير
توانستند اسالم را در مناطق مختلف گسترش  بيابانهاشتر با طي مسافت هاي طوالني در 

آنگونه كه تاريخ دانان علت اصلي پيروزي اعراب دراوايل دوران اسالم را استفاده . دهند
   .(Breulmann, 2007) مسلمانان از شتر ميدانند
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آفريقا، غرب آسيا و شرق از نظر جغرافيايي شتر در نواحي خشك و نيمه خشك شمال 
در سرزمين هاي  .(Faye et al,2012, 227-244)  و شمال غرب هند گسترش يافته است

 در .دهدمواد غذايي مردم باديه نشين را تشكيل مي % 50شتر بيش از  ،گرم و خشك

تنها  و حيوانات شد، نهاانسا مرگ به در آفريقا كه منجر1985و 1973سالهاى  خشكسالي
شتر بود جان به از مردماني كه مصدر رزق شان فقط  شترها از بين رفتند و% 20-30

نقش حياتي شتر در زندگي مردم اين قاره به حدي بوده كه تصوير شتر . سالمت بردند
نياسري و ( ه استپاسپورت برخي كشورهاي آن جاي گرفتحتي در پول ملي و 

   .)20: 1390ديگران، 
كره زمين  آب و هوايي به سمت گرم و خشك شدن ترشدنتغييرات در دهه هاي اخير 

شدن فصل گرما بخصوص در  تر پيش رفته كه با كاهش كلي نزوالت آسماني و طوالني
 250به بعد صحرا در آفريقا 1900 سال براي مثال از. مناطق خشك همراه بوده است

 Faye et)كيلومتر از سمت ديگر گسترش يافته است  6000كيلومتر از يك طرف و 

al,2012, 227-244) . كمبود غذا و آب بر زندگي حيوانات و گسترش آنها تاثير زيادي
اگرچه . نشان داده استداشته كه از اين ميان شتر كمترين حساسيت را به اين تغييرات 

به دليل مكانيزه شدن حمل ونقل ديده  1980تا 1950 سالهاي در تعداد شتر از كاهش
شترداري قابل توجه بوده است كه  توسعهجديد  مرحلهسالهاي اخير شد، در خالل 

نظير افزايش تقاضا براي شير و گوشت شتر، گسترش صحرا، گراني  ينتيجه عوامل
  .(Faye et al,2012, 227-244)سوخت و استفاده براي حمل ونقل بوده است 

  
  زيستي و فيزيولوژيخواص .3

آناتومي و فيزيولوژي بدن در بين پستانداران  ويژهگونه شتر به دليل داشتن خصوصيات 
 مكانيسمهايي در شتر توسعه يافته كه هدر رفت آب را در بيابانهاي داغ،. معروف است

 ،مدفوع خشكدات با مكانيسمهاي كلي دفع آب در بدن موجودر شتر . كاهش مي دهد
-20در حاليكه گاو . (Ouajd et al, 2009: 19-29) كاهش يافته استادرار كم  وتعرق 

ليتر آب را از اين طريق   3/1ليتر مايع را بدين صورت از دست مي دهد، شتر تنها  40
يك  شترادرار . عملكرد و ساختمان كليه نيزدر شتر بسيار جالب است. دفع مي كند

برابر گاو است  4-6كه  در كليه Henleلوپ طويل . هفتم ادرار گاو در روز است
نه تنها  از اينرو، به عهده داردبصورت كريستالهاي نمكي  حتي را عملكرد تغليظ ادرار

آبي را بنوشد كه درصد شوري آن از آب دريا نيز مي تواند كند بلكه مي آب را حفظ 
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مي  گياهان نمكي را بخورد كه براي بقيه موجودات سمي و يا%) 3بيش از (بيشتر باشد 
در كليه ها براي حفظ آب منجر به بازيافت اوره از نيز مكانيسم خاص ديگري  .باشند
عالوه كه كند ميرا بازيافت ) % 10ديگر دامها فقط تا (نيتروژن اوره % 90تا  شده وادرار 

  . (Ouajd et al, 2009: 19-29). بر كاهش ادرار، منبعي براي پروتئين در بدن مي شود
يك مكانيسم اختصاصي ديگر در شتر، توانايي هماهنگ كردن دماي بدن با دماي محيط 

 )درجه 1تنها  در مقايسه با انسان(درجه  7تواند در محدوده  دماي بدن شتر مي. است
با افزايش دماي بدن خود آبي را كه بدن با تعرق براي خنك  شتر .و پايين برود باال

 .سيستم خنك كننده مغز است ديگر يك عامل. كندمي حفظ  هد،كردن از دست مي د
مكانيسم سيستم تصويه از  در شرايط افزايش دمابدن شتر براي حفاظت سلولهاي مغزي 

نگه كمتر از دماي بدن دماي مغز شتر را چندين درجه  كه استفاده مي كندهواي دروني 
خون  توسط سطوح بيني، آب از بازدم با جذب در شرايط افزايش دما. مي دارد
سرخرگهاي مغزي عبور مي ي كه از مسيري خنك مي شود و تغيير مسير داده و سياهرگ

اطراف را در خون گرم سرخرگي، شبكه يي از مويرگهاي كوچك . كنند، رد مي شود
د دهدرجه كاهش مي  4تا  دهد و دماي خود را  راتشكيل مي سياهرگ خنك شده 

  .)همان(
كاهش  كم آبياز ديگر حيوانات در  كمتربرابر  2-4به ميزان نيز در شتر حجم پالسما 

خون همزمان با گرم شدن هوا باعث افزايش فشار  آلبومين مقدار افزايش. مي يابد
خون جانور آخرين بخش براي خشك شدن  در شتر مي شود تااسمزي و جذب آب 

قرمز شتر هم از ديگر پستانداران متفاوت بوده داراي شكل  گلبولهاي .)همان( باشد
با  .مي سازدخون مقاوم و كم آبي به تغييرات يوني  كه آنها را بيضوي و هسته دارند

دن با جذب آب كروي شده و بدون تركيبه خون نيز گلوبولها مقدار زيادي آب  ورود
   .Brulmann, 2007)( به اندازه نرمال خود، برميگردند

توانايي شتر در ثابت نگه داشتن مقدار آب در خون به نحوي تكامل يافته كه در زمان از 
– 200درصد از وزن خود را كم كند، كه چيزي معادل  30تواند  دست دادن آب مي

اين مقدار % 12در حاليكه براي ديگر پستانداران از دست دادن تا  .باشد ليتر آب مي 150
مي دهد ظرفيت نوشيدن استثنايي  كه به او جانور بسيار بزرگ است معده. كشنده است

ليتر آب بخورد  200بيش از يعني دقيقه مي تواند تا يك سوم وزن بدن  10در  و
(Ouajd et al, 2009: 19-29).   
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. عمل مي كند به عنوان منبع انرژي و آبهم عايق گرما و  به عنوانهم كوهان شتر 
بدن تجمع چربي  .توليد مي شودكوهان كيلوگرم چربي  20از فقط ليتر آب  21حدود 

 و از دست دادن سريعتر حرارت بدن مي شود بدون چربي يپوست باعثدر كوهان 
 . )همان(

 پلك شفافمو،  گوشهاي كوچك و پر از ،پوسته مخاطي پهن سوراخ بيني، شكل بدن
طوفانهاي شن آسيب زمين داغ و او را از  ،پينه سخت زانوها و سينه، مژه هاي پرپشتو

بتواند  كمك مي كند تاپوست سخت داخـل دهـان  ولب شكاف دار . كند حفظ مي
 .گياهان خاردار صحرا را كه هيچ گياه خواري قادر به خوردن آن نيست، استفاده كند

به دليل سيستم  در جذب سلولز و نيتروژن نسبت به بقيه پستانداران تريارآمدي باالك
 Ouajd et al, 2009: 19-29)( رسدميبه مصرف ساخت پروتئين  كه ددارخاص گوارشي 

,Brulmann, 2007. با فشار خون و ديابت عدم ابتال به  ديگر نظيره ژخصوصيات وي
در شتر ديده برابر ديگر دامها  8جذب نمك و يا دو برابر  يسطح گلوكز خونوجود 
براي يافتن علت اين تفاوتها به تازگي اقدام به تعيين توالي ژنوم اين موجود  شده كه

شتر از طريق مطالعه و مقايسه ژنهاي آن با ديگر  تفاوتشده تا مكانيسم هاي ژنتيكي 
  . (Jirimutu, 2012: 1-8) موجودات مشخص شود

كيلوگرم بار را  270تا  170شتر در كاروان بين . بسيار باالستشتر نيز و قدرت توان 
با استفاده از و حتي  شتر مي تواند آب مورد نياز خود را از گياهان بگيرد. كند حمل مي

حتي در هواي بسيار گرم زندگي كند علوفه سبز ممكن است ماهها بدون آب 
)(Brulmann, 2007.   

ظر مي رسد كه تفاوت زيادي بين شتر و بقيه از نظر خواص حسي و ادراكي نيز به ن
 در گذشته شتران در مسير بسيار طوالني جاده ابريشم بدون .موجودات وجود دارد

شترداران  .اقدام به جابجائي كاال از شرق به غرب آسيا و اروپا مي نمودندساربان، 
در روايت  .شتر گفته اند قدرت فهم باالي وتوانايي هاي احساسي از داستانهاي زيادي 

كوه نقل است كه بچه ناقه به باالى  ،ديني در ادامه داستان قوم ثمود پس از كشتن ناقه
اما روايت جالب . گريخت و در آن جا سه بار به سوي آسمان ناله بلند و جانسوز نمود

در آن شهر است پيامبر  حل زندگيمحمد به مدينه و نحوه انتخاب مهجرت حضرت 
پيامبر به بزرگان قبايل كه از . بوده استبا مامور بودن شتر از جانب خداوند همراه كه 

راه : خَلّوا سبيلها فانّها مأمورةٌ " :فرمودند ،آنها فرود آيده او تقاضا مي كردند در محل
عاقبت شتر در محل كنوني . "مور به انتخاب استشتر را باز گذاريد كه او خود مأ
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، الكبرى لطبقاتا( مسجدالنبي و زميني متعلق به دو پسر بچه يتيم زانو بر زمين نهاد
1374 ،237.(  

  
   يا طالي سفيد بيابانشير شتر . 3-1

قدرت معجزه آسا در مناطق پرورش شتر به حساب مي  ماده يي بااز دير باز شير شتر 
اين شير حاوي مقدار كم چربي، كلسترول و قند، مقدار زياد مواد معدني و . آمده است

در  .(Konuspayeva et al, 2009: 95-101) .ويتامين و غلظت بااليي از انسولين است
است كه بيشتر از مقايسه با شير ساير گونه هاي خوراكي حاوي مقدار كمتري چربي 

از نظر عناصر . مي باشداسيدهاي چرب غير اشباع بخصوص اسيدهاي چرب ضروري 
نياز روزانه انسان به كلسيم و فسفررا % 100موجود در آن يك كيلوگرم از شير شتر 

ميزان سديم، پتاسيم، آهن، منگنز، مس و كلرايد شير شتر بيشتر از شير . تامين مي كند
كه مانع بروز كم  شدهبرابر شير گاو تخمين زده  10شير شتر تا  ميزان آهن. گاو است

اين . كلسيم شير شتر از شيرانسان بيشتر و مشابه شير گاو است. خوني در كودكان است
با پيشرفت دوره شيردهي . مي باشد B12، اسيد فوليك و B3و  Cشير غني از ويتامين 

برابر شير  5مقدار اين ويتامين به سه تا آن بيشتر نيز مي شود، بطوريكه  Cميزان ويتامين 
اهميت اين مسئله در . (Al haj et al, 2010: 1-11) گاو و دو برابر شير انسان ميرسد

به سبزي و ميوه، جذب اين ويتامين از كم دسترسي  بااينجاست كه در مناطق بياباني 
پروتئين براي مردمان شير شتر منبع مهم . طريق شير شتر مانع كمبود آن در انسان است

 بيشتر گاو شير به نسبتآن اسيد آمينه هاي ضروري  ميزانو  مناطق خشك جهان است

  . (Saliha et al, 2013: 283-290) باشد مي
  
   شير شتر خواص درماني.3-1-1

 .بجز خواص تغذيه يي غني، شير شتر به دليل خواص پزشكي آن نيز مشهور مي باشد
در مناطقي كه مردم با شتر زندگي نزديكي دارند، اعتقاد راسخ به قدرت درماني شير 

درمان بعضي بيماريهاي گوارشي، خوني، عفوني و حتي شتر براي بيماريهاي مختلف 
-AL-Ayadhi et al, 2013, 1 ) نيز وجود داردخود ايمني وتحليل عصبي نظير اوتيسم 

بعضي بيماريها توصيه به نوشيدن شير شتر شده  در روايات ديني هم براي درمان. (8
است، در روايتي از پيامبر اسالم نقل است كه درمان بيماري معده را در شير شتر دانسته 

نوعي بيماري ( درمان بيمارى ذَرب. . در شير شتر : دواء لذَربِكُم..في ألبانِ اإلِبِلِ : بودند
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تأثيرات خواص درمانى شير شتر ). 1383: 364محمدي ري شهري، ( است ) گوارشي
آنچنان قوى بوده كه در برخى كشورها كلينيك هاى تخصصي براى درمان انواع 

  .Brulmann, 2007)( شير تأسيس شده است اين بيماريها با
محققان  و از اين رو است مختلفي دارويي عوامل داراي شيرشتر كه داده نشانپژوهشها 

پپتيدهاي فعال زيستي هستند  ،شيراين مهم  ءجز .اند ناميده "بيابان سفيد طالي " آن را
- 20: 1390نياسري و ديگران، ( .دارند آنكه نقش موثري در بسياري خواص درماني 

و ضد ميكروبي اكسيداني  آنتي فعاليتشير شتر  زيستيبعضي از پپتيدهاي فعال . )24
نسبت به نيز  و ساختگي و طبيعياكسيدان  آنتي تركيبات ساير با مقايسه در بيشتري بسيار

  . (AL-Ayadhi et al, 2013, 1-8 ). شير گاو دارند
. نيز به دليل فعاليت محرك ايمني آن استشتر شير  درمانيبخشي از خواص 

. هستنددر شيرشتر تركيباتي با فعاليت ضد باكتري و ليزوزيم الكتوپراكسيداز 
قدرت دفاع نوزادان  ،كه تحقيقات اخيرآلفاالكتالبومين نيز پروتئين كوچك اسيدي است 

 ,Saliha et al) در برابر عوامل عفوني را به آن نسبت داده اندمصرف كننده شير شتر 

با سيستم ايمني و تحريك  انتقال آهن درالكتوفرين يا پروتئين شير . (283-290 :2013
مهار رشد همچنين اثرات مختلف اين پروتئين در . قوي نقش دارد ثرات ضد ميكروبيا

 10پروتئين الكتوفرين در شير شتر  .و متاستاز سلولهاي سرطاني نيز ثابت شده است
در بررسي اثرات ضد هپاتيت مشخص شده كه . شير گاو موجود است برابر بيشتر از

ورود ويروس هپاتيت به سلولها توسط الكتوفرين و آنتي بادي هاي طبيعي شير شتر 
انسان يا گاو اين خاصيت مهاري وجود ندارد  مهار مي شود در حاليكه در شير
(Adlerova et al, 2008: 457–468).  

ي است كه توسط در مقايسه با شيرهاي ديگر شير شتر حاوي مواد پروبيوتيك بيشتر
 عوامل اين وجود. (Zeineb et al, 2013: 1002-1008) باكتريهاي الكتيكي توليد مي شود

اسهال هاي ميكروبي و  درمانشتر در  شير مصرفاثرات  بتواند شايد ميكروبي ضد
 و عفوني Cتيمار بيماريهاي ويروسي نظيرهپاتيت و نيز ويروسي نظير روتاويروسها 

 .(Cardoso et al, 2013: 5-8)سل را توجيه كند  مانند
ديده بيان بعضي ژنهاي محرك سرطان  توقف ،اثرات ضد سرطاني شير شتر در بررسي
رشد و تكثير سلولهاي سرطاني انسان و توقف ا مرگ سلولي همچنين الق. شده است

  .(Korashy et al, 2012: 1-9) ثابت شده است
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تحقيقات نشان داده كه واكنش بين . نقش داردشير شتر در كاهش فشار خون نيز 
در خون كاهش  ، آن راپپتيدهاي فعال زيستي يا اسيدهاي چرب شير شتر با كلسترول

است كه خاصيت  شيربعضي از پپتيدهاي فعال در  حضورعامل ديگر،  .ددهمي 
 Al haj et) ددارن را فشار خون كاهش درنتيجه و مهاركنندگي آنزيم مبدل آنژيوتنسين

al, 2010: 1-11).  
اعتقادي قديمي در خاورميانه وجود دارد كه مصرف منظم شير شتر ديابت را درمان مي 

 بيماريرف كننده شير شتر و كنترل عدم حضور ديابت در جمعيتهاي بومي مص. كند
در سال . داردوجود افراد ديابتي مصرف كننده شير شتر نشان داده كه چنين خاصيتي 

حضور پروتئين شبه انسولين با تراكم باال در شير شتر شناسايي شد و مشخص  1986
 Malik et)كاهش مي دهد  در بيمارانشد كه مصرف روزانه اين شير نياز به انسولين را 

al, 2012: 585-592) . و به دليل انسولين شير شتر نسبت به بقيه شيرها بيشتر است
شايد بدليل ميزان كازئين بيشتر و  نبستن شير شتر در معده، كهخاصيت منحصر به فرد 

در آن از محيط اسيدي معده و جذب شير عبور سريع انسولين  ؛ذرات چربي آن باشد
رف دهاني انسولين به همراه شير شتر باعث جذب آن از طرفي مص. اتفاق مي افتدروده 

. مي شود كه آن را به چربيهاي ويژه اين شير در محافظت از انسولين نسبت مي دهند
حضور مولكولهاي كوچك شبه انسوليني در شير شتر با خواص ضد ، احتمال ديگر

 واكنش باعث راز طرف ديگر باال بودن مقدار مواد آنتي اكسيدان در اين شي. است ديابتي

-Kotb-El-Sayed et al, 2011: 179) شود مي انسولين با سلولي انسولين هاي گيرنده بهتر

با توجه به اينكه ميزان ابتال به ديابت در جهان در حال افزايش است و تخمين  .(189
؛ شير مبتال وجود داشته باشد نفر ميليون 500آينده بيش از  هايزده مي شود كه در سال

عنوان يك داروي طبيعي اميد بخش با كمترين هزينه و بدون اثر جانبي موجب  شتر به
  . )همان( توجه خاص قرار گرفته است

يكي ديگر از موارد درماني ثابت شده براي شير شتر اثرات ضد آلرژي آن در نوزاداني 
علت آلرژي زا نبودن شير مادر درصد باالي بتاكازئين،  .ندارند است كه تحمل شير را

در مقابل شير گاو ميزان . درصد كمتر آلفاكازئين و  فقدان بتاالكتوگلوبولين است
 در ييغذا هاي آلرژي بروز كه هر دو سببآلفاكازئين و بتاالكتوگلوبولين بااليي دارد 

بطور جالبي تركيبات شير شتر در اين . (Abbas ae al, 2013: 84-98) گردد مي نوزاد
درصد باالي بتاكازئين باعث افزايش قابليت هضم و . خصوص مشابه شير انسان است

كاهش آلرژي زايي در سيستم گوارش نوزاد است زيرا اين نوع كازئين نسبت به بقيه 
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از طرف ديگر شير انسان و شتر داراي آلفاالكتالبومين . سريعتر هضم مي شود ،انواع
 شباهتهاي. نوزاد است سيستم دفاعيو ياريگر  قوي اكسيدان بسيار آنتي عاملكه  هستند

 از شير نوزادان خشك شير تهيه به اخير سالهاي در تا گرديده سبب انسان شير با شتر شير

در نوزاداني كه آلرژي تغذيه يي شديد داشته و به درمانهاي  .شود خاصي توجه شتر
 ,Al haj et al) مختلف پاسخي نداده اند، شير شتر براي درمان قطعي قابل استفاده است

2010: 1-11).  
با مصرف كه  ؛افراد استبعضي  درمشكل ديگر در مصرف شير عدم تحمل الكتوز، 

 بهدر آزمايشها بر افرادي كه  .رخ نمي دهد ،به دليلي كه هنوز مشخص نشده شتر شير

 عالئم شتر، شير نوشيدن شروع از ، بعددادند مي نشان حساسيت آن هاي فراورده و شير

  .(Al haj et al, 2010: 1-11) استبين رفته از زايي آلرژي
يكي ديگر از پروتئينهايي كه در شير شتر ديده شده و در افزايش مقاومت به عوامل 

اگرچه آنتي باديها در شير همه . نقش عمده دارد آنتي باديها مي باشند بيماريزامختلف 
بين فرد در  باديهاي شتر به دليل خواص منحصربه گونه ها ديده مي شود اما آنتي

  . بررسي شده استبيشتر  بعديكه در بخش  اند توجه ويژه ردموجودات مو
  
   هاي شتر بادي آنتي. 3-2

با مي شود، در مهره داران،  شناختهآنتي بادي كه به نامهاي پادتن يا ايمنوگلوبولين نيز 
 ،تشخيص آنتي ژنهاي عوامل بيماريزا منجر به حذف و نابودي ارگانيسم خارجي شده

آنتي باديها در مايعات بدن نظير خون و . عمل مي كنند بروز بيماريت بدن از در حفاظ
. مي شوند متصل بيگانهعوامل  بهيا ترشحات بدن نظير مخاط يا شير در گردش بوده و 

بوده و در  ويآنتي باديهاي شتر داراي ويژگي منحصر به فردي هستند كه تنها مختص 
از اينرو در علم ايمني شناسي، آنتي بادي شتر به عنوان  .ديگر موجودات ديده نمي شود

ساختمان معمولي يك . شناخته شده استيك پديده منحصر به فرد در بين موجودات 
مولكول آنتي بادي از چهار زنجيره پروتئيني ساخته شده است كه دو زنجيره مشابه آن 

اين ساختمان ). 1- شكل( به نام زنجيره سنگين و دو زنجيره مشابه ديگر را سبك نامند
چهار زنجيره آنتي بادي در همه گونه هاي مهره داران از نوع ساده تا انسان به صورت 

بنابراين كشف نوع جديدي از آنتي بادي در سرم شتر . محافظت شده يي ديده مي شود
در سرم خانواده شترسانان عالوه بر . بسيار تعجب برانگيز بود ميالدي 1993در سال 

د كه به نباديهاي معمولي، آنتي باديهايي با اندازه كوچكتر و وزن كمتر وجود دارآنتي 
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كل % 50در اين نوع خاص آنتي بادي كه . دليل ابعاد در حد نانو به نانوبادي معروفند
ايمنوگلوبولين سرم شتر را شامل ميشد، زنجيره سبك وجود نداشته و فقط دو زنجير 

نانوباديها مي توانند همانند آنتي .  (Nguyen, 2002:39-47))1-شكل( سنگين ديده ميشد
بعالوه در  .باديهاي معمولي به عوامل پاتوژني متصل شده و آنها را خنثي نمايند

ويژگي هاي خاصي در نانوباديها يافت شده كه آنها را نسبت به آنتي باديهاي  ،بررسيها
به دليل  -1 :كرد اشارهير موارد زبه  از آن جمله مي توان و معمولي برتري مي بخشد 

آنتي ژنهاي  -2. استدر آزمايشگاه و قابل توليد كوچكي، دست كاري آنها ساده بوده 
شناسايي  ،فضايي نامعمول يا مخفي را كه ساير آنتي باديها قادر به شناخت آن نيستند

از سد  قادر به عبورو حتي  دادهاندازه كوچك آنها اجازه نفوذ آنها را به بافتها  -3. كند
 -4. مي باشندخوني مغزي كه توسط آنتي باديهاي معمولي امكان پذير نيست، 

نانوباديها حالليت و پايداري بااليي دارند و در شرايط سخت دمايي و يا حضور 
اين آنتي باديها . دترجنتها، مواد شيميايي و اسيد معده فعاليت خود را حفظ مي كنند

رش بوده و در درمان بيماريهاي گوارشي كه امكان داراي توانايي جذب از دستگاه گوا
نيز  همچنين انواع موجود در شير. قابل استفاده اند ،استفاده از آنتي بادي معمولي نيست

از اينرو يكي از مواد منحصر به فردي كه تنها در شير شتر . قابل جذب براي بدن هستند
يت در برابر پاتوژنهاي مختلف را يافت مي شود نانوباديها هستند كه مي توانند اثر مصون

شير  درمانياحتماال ميزان بااليي از اثرات . توسط شير به مصرف كننده آن منتقل كنند
 (Tillib, 2011:66-37) شتر هم به اين مواد ويژه مربوط است

ي جديد در ساخت داروهاي يهمين خواص منحصر به فرد نانوباديها باعث ايجاد ايده 
بطور كلي امروزه آنتي باديها به عنوان روشهاي نوين . شده است مبتني بر نانوبادي

در توليد . تحقيقات بيوتكنولوژي را به خود اختصاص داده اندي از درماني، شاخه بزرگ
تجاري آنتي باديها، اشكال كوچك شده و يا كارآمدتر آنتي بادي كه با انجام تغييرات 
ژنتيكي ايجاد مي شوند، به دليل مزيتهاي بيشتر هميشه مورد توجه خاص محققان بوده 

ي مصنوعي زيادي كه ساخته شده در واقع با وجود پژوهشهاي بسيار و مولكولها. است
نانوبادي طبيعي ، قدرت اتصال به آنتي ژن بااست، هنوز كوچكترين نوع آنتي بادي 

حاصل از شتر است و حتي تاكنون محققان نتوانسته اند نوع مشابه آن را از نظر اندازه و 
خواص دارويي و ساختمان ). 2-شكل( قدرت از ديگر موجودات زنده توليد كنند

نانوباديها و نيز قابليت تبديل آنها به پروتئينهاي درماني چند منظوره، باعث شده  مقاوم
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  تا از آنها به عنوان نسل جديدي در درمانهاي بر پايه آنتي بادي استفاده شود
(Smolarek, 2012: 348-358) .  

با روشهاي مهندسي ژنتيك مي توان به سادگي ناحيه ژني كدكننده نانوبادي را جدا و 
همانطور . )21، 1393آيت، ( راي توليد مقدار زيادي از آن در آزمايشگاه استفاده كردب

صنعت، درمان، تشخيص  كه گفته شد نانوبادي توليد شده كاربردهاي مختلفي در
در بيماريهاي مناسب به عنوان عوامل درماني و  پزشكي و تحقيقات آزمايشگاهي دارند

قابل استفاده يا بدون درمان، نظير سرطان خت عالج مختلف به ويژه بيماريهاي س
  . هستند

 
  ادرار شتر. 3-3

در بسياري از كشورها بجز شير از ادرار شتر نيز براي درمان بيماريهايي نظير سرطان، 
ضد  خاصيت قوي. استفاده مي شود غيرهبيماريهاي قلبي و  ،زخم معده ،يرقان، هپاتيت

از مان افاده توتنظر قدرت اثر مشابه اس كه از هلخته در ادرار شتر مشخص شد تشكيل
در درمان  .(Alhaidar, 2011: 803-808) استدو داروي آسپرين و كلوپيدوگرل 

بيماريهايي نظير رفع حساسيت يا بيماريهاي دستگاه گوارش نيز اعتقاد به اثر درماني اين 
 گفته مي شود پيامبر در تجويز ادرار شتر وجود دارد كه ازروايتي هم . ماده وجود دارد

طايفه بيمار عرنيين توصيه كرده كه با نوشيدن شير و ادرار شتر   رسول گرامي اسالم به
يكي از داليل اين خواص درماني مي  .)1103،182عالمه مجلسي، ( خود را درمان كنند

  .تواند به واسطه حضور آنتي باديهاي خاص شتري در ادرار باشد
  
  شتر شير اتتوليد.4

شير شتر در مقام مقايسه با شير ديگر حيوانات ماندگاري طوالني تري در دماي محيط 
. (Stahl et al, 2006: 53-57)است دارد بطوريكه نسبت به شير گاو تا سه برابر پايدارتر 

در . برابر بيشتر از گاو توليد شير كنند 4شترها در محيطهاي بياباني مي توانند تا 
براي نگهداري گاوها نياز به آب زياد يا سيستمهاي خنك كننده دامداريهاي پيش رفته 

است كه هزينه ها را باال مي برد در حاليكه شتر به سيستم سرمازا و حتي آب روزانه 
ليتر با  20حتي شتري كه آب نخورده باشد توانايي توليد شير طبيعي روزانه . نياز ندارد

مشكل . ي بقيه موجودات غيرممكن استبرا كه روز دارد 10آب را به مدت % 90ميزان 
درمقايسه با  كه ديگر مناطق خشك بجز گرما كيفيت ضعيف و مقدار كم گياهان است

) پرورش صحرا(ارگانيك  يمحصوالتبوده و منجر به شتر قابل استفاده براي ديگر دامها 
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شتر  اعراب باديه نشينشايد به همين دليل . مي شودسالم ترين نوع شير و يا گوشت با 
 عامروزه در كشورهاي عربي مزار. لقب داده اند "هديه يي از طرف خدا "را به عنوان 

پيش ) FAO(سازمان غذا و كشاورزي جهاني . پيشرفته پرورش شتر ايجاد شده است
بيليون دالر در  10مي تواند به بيش از درآمد حاصل از اين مزارع بيني كرده كه مقدار 

 ارزشمند محصولي آن شير و سازمان شتراين از نظر . Brulmann, 2007)( روز برسد
توسعه بازار  درايجاد سرمايه گذاران و رفته  شمار به بشر حيات آينده هاي دهه براي

نياسري و ( استسازمان اين شديد تاكيد مورد توليد و صدور شير شتر در غرب 
سازمان ميزان مصرف شير شتر در  اينبر اساس نمودار جهانى  .)24-20: 1390ديگران، 

ساالنه بالغ بر پنج ميليارد و . برابر شده است 3/2د سال گذشته حدو 50جهان طى 
در آن بيشترين توليد  كه شير شتر در دنيا توليد و مصرف مي شود سيصد ميليون ليتر

شير ميليارد دالر  10در سالهاي اخير، آمريكا ساالنه معادل . مناطق آفريقايي مي باشد
شتر از كنيا وارد كرده كه اين كشور را به يكى از بزرگترين مصرف كنندگان شير شتر 

 از شيربصورت صنعتى و سنتى ي متنوعو فرآورده هاي محصوالت . مبدل كرده است
به دليل انواع مختلف محصوالت آرايشى و بهداشتى  شامل حتيكه  توليد مى شودشتر 

 :Brulmann, 2007, Al haj et al, 2010)آن مي باشد  مفيد موادساير و  ويتامينمحتواي 
 سخنبا استناد به استفاده هاي متنوع و روز افزون از شتر و فرآورده هاي آن  .(1-11
 آن صاحبان سربلندي مايه شتر: االبل عز الهلها " فرمودند كه اسالم مكرم پيامبر بهايگران
  ).24-20: 1390نياسري و ديگران، ( است يافته  عيني مصداق "است

براى پرورش و توليد  ،به دليل دارا بودن امكانات زيست محيطىنيز كشور ما 
همگام با دنيا توجه خاصي به محصوالت شير شتر بسيار مناسب است و بجاست كه 

درصد از شترهاي جهان در كشورهاي اسالمي  75بيش از . اهميت اين فراورده شود
درحالي كه  .ايران از نظر پرورش شتر در دنيا مقام بيستم را دارد .پرورش داده مي شوند

شترهاي % 6تنها  ،باشد مي مناسب پرورش شتر بوده و حدود يك سوم كشور ما كوير
 افزايش به تواند مي ملي سطح در شتر شير عرضه و توليد .جهان به ايران اختصاص دارد

 درماني هزينه كاهش، العالج صعب هاي بيماري درمان به كمك امعه،ج سالمت سطح
  . گردد منجر و درآمدزايي خاص بيماران

  
  قرآنتاملي در .5

شتر با كلمات مختلف استفاده شده است كه البته واژه هاي معادل بار از  14 در قرآن
اين به استثناي استفاده از كلمه انعام به معني چهارپايان و كلماتي ديگر با مفهوم راكب 

سوره يكبار در  "العشار" مورد، واژه 14 در اين. است ،مي شودكه شامل شتر هم 
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، 40/يك بار در سوره اعراف  "جمل"، 44/مرسالت سورهيك بار در "جمال"، 4/تكوير
 144 /انعام سوره هاي دو بار در "ابل"، 72و  65يوسف آيات سوره  دو بار در  "بعير"

، 59/االسرا ،64/، هود73،77/افاعر سوره هاي بار در 7 "ناقه"و نهايتا  17/و غاشيه
   .آمده است 13/، شمس27/،قمر155/شعرا

در سوره ؛ از جمل و جمال در آيات ذكر شده براي تمثيل در قرآن استفاده شده است
احتمال ورود مستكبران به بهشت به رد شدن شتر از سوراخ سوزن تشبيه  40/اعراف
يلج الْجملُ في سم الْخياط وكَذَلك نَجزِي  والَ يدخُلُونَ الْجنَّةَ حتَّى.."است  شده

كَأَنَّه " تشبيه شده است ره هاي آتش به شتراشر 44/و يا در سوره مرسالت "الْمجرِمينَ
   ".جِمالَت صفْرٌ

شتر  كه در باروقتي كه  داستان ايشاندر سوره يوسف نيز از بعير براي نقل وقايع 
  . يش را مخفي كرده بود، استفاده شده استبرادران خود جام خو

ن آاما در آياتي كه از العشار و ابل استفاده شده تاكيد بر اهميت اين موجود از ديد قر
گاه كه شتران  آن: وإِذَا الْعشَار عطِّلَت" آمده است كه 4/در سوره تكوير. ه مي شودديد

موضوع رستاخيز است و با رويدادهاى تكاندهنده اين سوره در مورد  ".باردار رها شوند
وإِذَا الْجِبالُ  ،وإِذَا النُّجوم انكَدرت ،ذَا الشَّمس كُورتاپيش از وقوع آن شروع مي شود،  

رَتيطِّلَ، سع شَارإِذَا الْعونيز به وقايع ديگر نظير جوشان شدن دريا مي سوره  در ادامه .ت
 نشانه هاي هول انگيزاين در بين از رها ماندن شتران باردار  سخن علت مفسران. پردازد
كه هر انسانى نفيسترين اموال  مي دانندآن روز  شديد هول و وحشترا از  طبيعي

ماده باردارى است كه ده ماه بر به معنى شتر )) عشار((. خويش را فراموش مى كند
هم شير فراوان از او حاصل   وحمل او گذشته و چيزى نمى گذرد كه هم شتر ديگرى 

اگرچه اين ). 1387:  427-452، مكارم شيرازي ؛1374 ،640-651، طباطبايي(د مى گرد
شتر را با ارزشترين مال آن دوران مي دانند اما چنين شتري هم اكنون نيز پس از 

جز نفيسترين اموالي است كه هرگز بي  ت خواص ويژه محصوالت شتر،شناخ
 هايارزشترين دارايي باهم يكي از آيه خداوند با استناد به اين . دشوسرپرست رها نمي 

  . قيامت شتر باردار ميداندزمان انسان را حتي تا 
ومنَ الْبقَرِ اثْنَينِ قُلْ آلذَّكَرَينِ ومنَ اإلِبلِ اثْنَينِ " :آمده 144/نام ابل اولين بار در سوره انعام

ذَ بِهـ اللّه اكُمصاء إِذْ ودشُه كُنتُم األُنثَيينِ أَم امحأَر لَيهع لَتا اشْتَمأَمِ األُنثَيينِ أَم رَّمنْ حا فَم
و  :مٍ إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الظَّالمينَأَظْلَم ممنِ افْتَرَى علَى اللّه كَذبا ليضلَّ النَّاس بِغَيرِ علْ

ها را يا آنچه را  آيا نرهاى آنها را حرام كرده يا ماده: بگو. از شتر دوتا، و از گاو دوتا
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] ناروا[ها در بردارد؟ يا شما شاهد بوديد زمانى كه خدا شما را به اين حكم  رحم ماده
كس است كه بر خدا دروغ بندد تا مردم را توصيه كرد؟ پس چه كسى ستمكارتر از آن 

در تفسير  ".كند خداوند هرگز گروه ستمكاران را هدايت نمى! به نادانى گمراه سازد؟
اين آيه آمده كه مشركان بر اساس پندارهاي خرافى خويش برخى از نعمتهاى خدا را 

در اين . ندويژه بتها ساخته و برخى را نيز از روى نادانى برخويشتن حرام ساخته بود
بدون  وسازد كه اين خداى يكتاست كه همه نعمتها را پديد آورده  آيه قرآن روشن مى

اهميت اين مطلب در . يا حرام اعالن كردو دستور آفريدگار نبايد چيزى را حالل 
را كه بي  افرادي استفاده از نعمات حالل و پربركت خداوند به حدي است كه پروردگار

ستمكارترين  جزند نمنع مي كنعمتي هي خود مردم را از استفاده و به گمانهاي وا علم
اند و هرگز هدايت نخواهند  انسانها دانسته كه بر خدا دروغ بسته و مردم را گمراه كرده

از طرف ديگر در سوره آل . )1372طبرسي،  ؛1374 ،640-651، طباطبايي(. شد
ال لِّبني إِسرَائيلَ إِالَّ ما حرَّم إِسرَائيلُ علَى كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حـ": نيز آمده است 93/عمران

همه خوراكيها بر : نَفْسه من قَبلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوراةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوراةِ فَاتْلُوها إِن كُنتُم صادقينَ
بر ]  يعقوب[فرزندان اسرائيل حالل بود، جز آنچه پيش از نزول تورات، اسرائيل 

گوييد، تورات را  راست مى] جز اين است و[اگر «: بگو. خويشتن حرام ساخته بود
عقيده داشتند كه گوشت شتر و شير آن در دين  يانيهود ".بياوريد و آن را بخوانيد

اين با سخن  ومحمد آن را حالل كرده است حضرت حضرت ابراهيم حرام بوده و 
خداوند متعال با اين حال . مي باشدخداوند كه محمد بر آيين ابراهيم است، در تضاد 

در اين آيه مباركه گفتار يهود را در مورد تحريم بعضى غذاها مانند شير و گوشت شتر 
گويد تمام غذاهاى پاك در آغاز شريعت تورات براى بنى اسرائيل حالل  رد كرده و مى

 ،قوب پيش از نزول تورات بخاطر مصالحي يا در اثر نذرى كه كرده بوديعه است و بود
ولى تدريجا امر بر بعضى از پيروان  ؛خوددارى مي كرد شتراز خوردن گوشت و شير 

كند  لذا اين آيه بيان مى .وى مشتبه گشته و تصور كردند كه اين يك تحريم الهى است
دهد كه از  ه پيامبرش دستور مىخداوند ب. كه نسبت اين موضوع به خدا تهمت است

د تا معلوم شود نيهود دعوت كند همان تورات موجود نزد آنها را بياورند و آن را بخوان
فَمنِ ": مي فرمايد 94در ادامه آيه . كه ادعاى آنها در مورد تحريم غذاها نادرست است

ه كلَـئفَأُو كذَل دعن بم بالْكَذ لَى اللّهع ونَافْتَرَىمالظَّال پس هر كه بعد از اين بر : م
پس در اينجا نيز همانند اعتقاد خرافي اعراب . "خدا دروغ بندد، آنان به يقين ستمكارند

اعتقاد يهود در نخوردن شير و گوشت شتر را دروغ بستن انعام بيان شد،  144كه در آيه 
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مكارم ( الهى هستند دانسته كه مستحق كيفر انيبر خدا مي داند و آنها را ستمگر
قرآن روشنگري  ات،آيهر دو اين در . )1372، طبرسي، 1387:  427-452، شيرازي

 ،پايه يهود نموده و اجازه نمي دهد به داليل خرافي اعراب جاهلي يا داليل مذهبي بي
با توجه به مشخص شدن اهميت شير . اين مايه بركات پروردگار بر بندگانش منع شود

يد پروردگار در دو آيه جداگانه به دو گروه مختلف كه مصرف آنرا و گوشت شتر، تاك
  . ناروا مي دانستند كامال بجا مي نمايد

معروفترين آيه قرآن ، هدو گوشت شتر دا مصرف شير بهاما پس از اهميتي كه خداوند 
سوره عمدتا بر سه محور معاد، توحيد و اين . سوره غاشيه است 17در مورد شتر آيه 

ره داشته و در آن به ترتيب موضوع رستاخيز و سراى آخرت، كيفر كافران، نبوت اشا
انگيز، اصل ارشاد براي تحول دلها،  هاى مومنان، آفرينش چهار پديده شگفت نعمت

هشدار از اجبار دين، هشدار از حق گريزي و در نهايت بازگشت به سوي خدا مطرح 
اف حال كافران و مومنان در آن و اوص )قيامت( سوره با ذكر اوصاف غاشيه .مي شود

 "سپس خداوند كليد اصلي وصول به بهشت و نعمتهايش را . روز شروع مي شود
دانسته كه با ذكر چهار مورد مظاهر قدرت و خلقت بديع خداوند و دعوت  "معرفة اهللا

در اشاره به . )1372،237طبرسي، (. انسان به مطالعه آنها راه رستگاري را نشان مي دهد
مظاهر، نخست به عظيم ترين نشانه خلقت كه موجود زنده مي باشد اشاره مي كند اين 

و بعنوان نماد اين موجودات، شتر را كه خود از عجايب موجودات زنده است برمي 
را دعوت به دقت در كيفيت خلقت شتر مي  ، اوانسان  برانگيختن انديشه با گزيند و

ن با اهميت و درخور دقت به نظر مي رسد كه در اين آيه شتر چنان از ديدگاه قرآ .كند
بسان آسمان و زمين از نشانه هاي وجود و قدرت بيكران خداوند به شمار رفته و حتي 

أَفَال ينْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيف  ". است مطرح شدههاي هستي پديده  ديگرمقدم بر 
قَتمفسران براين باورند  "كنند كه چگونه آفريده شده است؟ آيا به شتر نظاره نمى : خُل
شوند،  خداوند هم كسانى را كه در كشف حقايق هستى عميق نمى "افال ينظرون"كه در 

در آن نگاهى تواءم با تفكر و دقت )) نظر((مورد سرزنش قرار مي دهد و هم منظور از 
در اين آيه پرسش مي شود كه آيا هيچ جاي . )427، 1387، مكارم شيرازي( مي باشد

مدن شتر با اين فوايد مي ماند و يا ترديدي در اينكه در نياشكي در به خودى خود پديد 
آيا انسان هيچ مسئوليتى در برابر آن و  خلقت او براى انسان غرضى در كار بوده، و

  ش ندارد؟ فوايد
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آيا به آسمان : و الى السماء كيف رفعت" :شتر به آسمان مى پردازد، و مى فرمايدز بعد ا
آيا به كوهها نگاه نمى  :و الى الجبال كيف نصبت". "نگاه نمى كنند كه چگونه بر پا شده

چرا به  :و الى االرض كيف سطحت".چگونه در جاى خود نصب شده استكه كنند 
  ."كنند كه چگونه گسترده شده است خلقت زمين فكر نمى

تنها كره  ،زمين آن وفضاي بيكران و  پر عظمتآسمان فرينش اهميت تذكر دادن بر آ 
مخزن نيز  و عامل عمده ثبات كره زمين وآب شيرين  ونيز كوه ها، منابعداراي حيات 

خداوند قبل از  اما چرا. به عنوان بزرگترين نشانه هاي خلقت، روشن استبشر  معادن
جود ديگري، بعضي تفاسير يك مونه ذكر هر نشانه يي به آفرينش شتر اشاره مي كند و 

شتر ارزشمندترين ثروت اعراب و . دليل آنرا به سبب اهميت شتر در آن زمان دانسته اند
شتر از هسته خرما و خار بيابان مي خورد و شير . اصل زندگى آنها را تشكيل مى داد

خواص در سايه يافته هاي جديد امروزه  .)1372،237طبرسي، ( مي داد و بار مي برد
   .شده است مشخصنيز  آن منحصر به فرد زيستي

دو تفسير براي اهميت آمدن اين آيات در اين قسمت سوره آورده شده، هنگامى كه 
يا عذابهاي براي افرادي كه شرح نعمات بهشت  مي كندهاى بهشت ياد  قرآن از نعمت
زده پروردگار مثالي از نعمتهاي عظيم اين دنيا  برايشان عجيب مي آيدسخت جهنم 

همان  .خداوند از شتر به عنوان يك آفريده عجيب خويش در دنيا مثال مي زند. است
ها هم دليل  ها دليل بر وجود خداست چگونگى و پيچيدگى آفريده گونه كه اصل آفريده

له معاد ئمس ،به قدرت بى پايان خدا، از اينرو با اشاره بر قدرت و علم و حكمت اوست
تذكر و يادآوري به انسان براي  يگردليل د). 237، 1372طبرسي، (را روشن مي سازد 

اينكه خداوند انسان را به نظر در مظاهر تدبير الهى يعني شتر، . گرفتن است اندرز
دهد، به آيه دوم در آغاز سوره پيوند دارد، و منظور اين  ها توجه مى آسمان، زمين و كوه

انديشند تا با  هاى شگفت انگير نمى ناپذير به آفرينش اين پديده چرا مردم حق: است كه
و با سپاس از  پي بردههاى آنها به پديد آورنده توانا و حكيم و آگاه آنها  ديدن شگفتى

 ؛640، 1374، طباطبايي( زده برانگيخته نشوند هاى ذلت او، در روز رستاخير، با چهره
  .)427، 1387، مكارم شيرازي

امور چهارگانه شتر، آسمان ، كوهها و زمين  مياني كه چه ارتباط پاسخ به اين پرسشدر 
بزرگترين مظاهر قدرت  براي اعراب آن زمان شدهدر بعضي تفاسير گفته ؛ وجود دارد

خداوند يعني آسمان باالي سر، زمين زير پا، شتر جلوى رو و كوههاي اطراف، بيش از 
 به غير از آن، .توانستند در تنهايي به آن بينديشندمي و  ههمه چيز در تيررس ديد بود
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امور چهارگانه اى كه در اين آيات آمده زيربناى زندگى انسان را تشكيل مى دهد به اين 
هم مسائل كشاورزى و دامدارى و هم  ،شناسى ترتيب در اين آيات هم مسائل جهان

صنعتى وحتي امور فضايي نهفته شده است كه انديشه در اين نعمتهاى گوناگون، انسان 
در . )427، 1387، مكارم شيرازي (|ي خواندم و شناخت خالق نعمت را به معرفت اهللا

آنان را به اين دليل و كه  فرمايد كند و مى قرآن روى سخن را به پيامبر مى ادامه سوره
هاى خدا و آثار قدرت او را برايشان بازگوي كه از اين راه  ها توجه ده و نعمت برهان

بى ترديد . ل كنند و به بارگاه او راه جويندبر يكتايى خدا و بى همتايى او استدال
له ئبدين ترتيب سوره غاشيه كه از مس. بازگشت آنان پس از مرگ به سوى ماست

و شگفتي هاي آفرينش پرودگار را  له قيامت نيز پايان مى پذيردئقيامت آغاز شد به مس
  . به عنوان دليلي براي اثبات آن مطرح مي سازد

داستان حضرت صالح و قوم ثمود شتر مربوط به قرآن ت ذكر شتر در آيا آخرمورد 
قرآن هفت در. استفاده كرده استبراي آن است كه قرآن از عنوان ناقه به معني شتر ماده 

شيوه زندگي و اوصاف اين ناقه از عجائب خلقت  ،ناقه آمده است، آفرينشاز بار سخن 
ر راست مي گويد از قوم سركش ثمود از پيامبر خويش صالح خواستند كه اگ. است

شتر تنومند بارداري خارج كند، همان دم به فرمان خدا معجزه  ،قسمت سخت كوه
سپس به درخواست دوباره قوم،  ؛صخره شكافته شد و شتر خارج شد ،عظيم رخ داد

 " آمده 13 /در سوره شمس .شتر وضع حمل كرد و فرزندش نيز در كنارش قرار گرفت
شتر خداى را   ماده: پس پيامبر خدا به آنان گفت: اللَّه نَاقَةَ اللَّه وسقْياها فَقَالَ لَهم رسولُ 

كه آنهم در اثر همين معجزه قرار شد كه يكروز آب چشمه . "با آبشخورش واگذاريد
آب در اختيار ناقه بود، ناقه تمام آب ايجاد شده بود از آن مردم باشد و روز ديگر 

داد به  خواستند، سخاوتمندانه مى هرچه شير مىمقابل،  آشاميد، و در چشمه را مى
ذكر ناقه خداوند از آن به  مورد در سه .شد بهره مند مىآن شير اى كه تمام شهر از  گونه

قَد جاءتْكُم بينَةٌ  " سوره اعراف آمده 73در  قسمتي از آيه  .است نام بردهعنوان ناقه اهللا 
ذه نَاقَةُ  هـ كُمبن رم فَيأْخُذَكُم ءوا بِسوهسالَ تَمو ضِ اللّهي أَرا تَأْكُلْ فوهآيةً فَذَر لَكُم اللّه

يمأَل ذَاباين، ماده شتر . براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است: ع
پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا . اى شگرف است خدا براى شماست كه پديده

در سوره  ".شما را عذابى دردناك فرو گيرد] مبادا[گزندى به او نرسانيد تا  بخورد و
ذه نَاقَةُ اللّه لَكُم آيةً فَذَروها تَأْكُلْ في أَرضِ اللّه والَ " :نيز آمده 64 /هود مِ هـيا قَوو

قَرِيب ذَابع فَيأْخُذَكُم وءا بِسوهسر خداست كه براى و اى قوم من، اين ماده شت: تَم
پس بگذاريد او در زمين خدا بخورد و آسيبش مرسانيد كه . اى شگرف است شما پديده

   ".گيرد شما را عذابى زودرس فرو مى
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پروردگار شايد براي اين است كه  ،ردهنام بشتر خدا  به عنوان اين شتر از اينكه چرا خدا
چون تنها صاحبش خدا بوده  يا اينكهو بخشد ببسان خانه خدا به او امتياز خواسته 

خدا آنرا به خواست مردم در يك  از طرفي چون. ، او را به اين نام خوانده استاست
. را با نام ناقه اهللا ناميده است خدا او بود، و گواه قدرت خدا واسطه آفريد بينيز آن و 

يم و قرآن ناقه را معجزه يي شگرف مي داند كه آسيب رساندن به آن منجر به عذابي ال
آن قوم در آزمونى كه برايشان پيش آمده بود،  با اين حال. سريع براي قوم خواهد شد

امتحان بدى دادند و ناقه خدا را ازپاي درآوردند و از اينرو به مرض عجيبي كه روز اول 
و منجر به مرگشان شد از  كرده آنان را زردرو، روز دوم سرخرو و روز سوم سياهرو

با توجه به خواص درماني . )237، 1372؛ طبرسي، 640، 1374، ييطباطبا(پاي درآمدند 
شير آن شتر است كه بسيار محتمل ذكر شده از شير شتر، از ديد نويسنده اين متن 

براي مثال  ،هم داشته است يشير، خواص ديگراين شگرف عالوه بر خواص معمول 
ناقه مي شير ي از قوم صالح در روزهايي كه آب از آن ناقه بوده در توفيقي اجبار

ي حاوي تركيبات يا آنتي باديهاي شتري ضد عامل بيماريزانوشيدند كه مي توانسته 
ند اما با كشتن ناقه منبع ماندمي مصون از بيماري همه  شبا نوشيدن باشد و خاصي بوده

منجر به مرگ آنها شده عوامل ضد بيماري نيز حذف شده و بيماري در اين سه روز 
در درمان بعضي امراض، عوامل ايمني زا يا دارو به صورت مستمر به آنچنانكه  .است

با توجه به اطالعاتي كه امروزه از خواص دارويي شير شتر و . بيمار تزريق مي شود
آنتي باديهاي خاص آن وجود دارد، چنين توجيهي مي تواند قابل قبول بوده و نشان 

بنابر . ميت دارويي نيز داشته استدهد كه شير آن ناقه خدا به جز خواص تغذيه يي، اه
چنين نظري مرگ آن قوم ظالم در واقع به دست خود ايشان و به واسطه دفع عامل خير 

همانگونه كه در آيه شريفه . و سالمت توسط خودشان بر خودشان واجب شده است
هر : مااصابك من حسنه فمن اهللا و ما اصابك من سيئه فمن نفسك"آمده است  79/نسا

خوبي به تو مي رسد از جانب خداست و آنچه از بدي به تو مي رسد از جانب چه از 
پروردگار با نزول ناقه بركت و سالمت و خير را بر قوم صالح فرود آورد  ".خود توست

در تاييد اين تفسير . و آنان خود خويشتن را با قطع ريشه آن بركت به هالكت انداختند
داوند از داستان اقوام گذشته نظير قوم لوط و سوره عنكبوت كه خ 40تا  14در آيات 

كه شرح انواع عذابهاي نازل  40و عذاب آنان ياد مي كند در آخرآيه .. نوح و ثمود و
وماكان اهللا ليظلمهم و لكن كانوا  ": شده بر اقوام گذشته را مي فرمايد، آمده است

خويشتن ستم مي و هرگز خدا بر ايشان ظلم نكرد و لكن ايشان بر : انفسهم يظلمون
اين كيفيت منحصر به فرد بوده، شير ناقه اهللا همانگونه كه مقدار ل ابه هر ح ".كردند

از  آنگونه كه. ه شدقوم مشرك كشتتوسط  كه ظالمانهويژه و خاص بوده مسلما شير نيز
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اقَةِ، و يا على اَشقَى األَولينَ عاقرُ النّ: فرمودند) ع(پيامبر اسالم نقل است كه به امام علي 
ترين فرد  ترين و تيره بخت شقى! على اى اشقَى اآلخرينَ من يخضب هذه من هذا؛

ترين فرد از آيندگان كسى است  پيشينيان همان كسى بود كه ناقه صالح را كشت، و شقى
  . )587، 1390نورالثقلين، ( كند كه محاسنت را به خون سرت رنگين مى

اهميت شتر از ديد قرآن با بررسي نتايج جديدي كه در يافته هاي علمي در مورد 
خواص زيستي منحصر به فرد و ويژگيهاي شير و آنتي بادي هاي شتر به دست آمده 
است و نيز اهميتي كه اين موجود شگرف در دنياي امروز يافته است، به روشني قابل 

  . درك است
  
  گيري نتيجه.6

امروزه . انگيزي است كه ويژگيهايش هميشه مورد توجه بوده است شتر موجود شگفت
ارزش  يلنه به دلمشخص شده كه اهميتي كه در قرآن به اين پديده شگفت داده شده 

موجود همچنان پس از قرنها از  يناعراب بوده است كه ا يآن در زمان نزول قرآن برا
 يآن افزوده م ينشآفر يبجابوده و خواهد ماند و هر روز بر ع ينشمظاهر شگفت آفر

به غير از استفاده هاي متعدد حاصل از اين موجود بررسي خواص فيزيولوژي و . شود
زيستي آن هم نشان از خلقت منحصر به فرد و توان باالي اين موجود دارد، آنچنانكه 
در شرايط سخت نظير كم آبي، گرما، طوفان شن، تغذيه كم و نامناسب، قدرت تحمل 

اين توان خاص شتر موجب توجه ويژه يي . موجودات منحصر به فرد است وي در بين
در عصر حاضر به اين موجود شده است كه به دليل گسترش بيابانها و افزايش گرما در 

خواص مختلف شير آن و قدرت درماني ويژه آن و . شرايط فعلي كره زمين مي باشد
جنبه ديگري است كه امروزه مورد نيز قدرت توليد نانوبادي توسط سلولهاي ايمني شتر 

از اينرو اين موجود عجيب كارايي خويش را بعد از قرنهاي . توجه قرار گرفته است
متمادي و پيشرفتهاي عظيم علمي نه تنها از دست نداده كه هر روز بر اهميت و موارد 

 شتر در حال حاضربه منبع عالي درآمد زايي در كشورهاي. استفاده آن افزوده مي شود
بجاست كه همگام با دنيا در كشور ما نيز كه شرايط رشد و . خشك تبديل شده است

زندگي شتر مهياست با برنامه ريزي مناسب از آن هم به عنوان منبع درآمد و پايگاه 
اقتصادي پر منفعت و هم در مسير افزايش سطح سالمت جامعه و توليد داروهاي 

ود يافته هاي جديد هنوز عجايب زيادي از به نظر مي آيد با وج. مختلف استفاده جست
بايد در جهت  "آيا به خلقت شتر نمي نگرند"شتر وجود دارد كه پيرو آيه شريفه 

 شناخته اثرات خصوص در كشور محققين تا همچنين بجاست. شناخت آنها تالش شود
 ونيز داده انجام را تكميلي هاي پژوهش خاص هاي بيماري درمان در شير شتر شده
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از شير شتر در دستور  تجاري داروهاي توليد و شتر شير در موجود داروئي مواد راجاستخ
تا درجهت شناخت اين نشانه پر رمز و راز خلقت و دعوت قرآن گامي  كار قرار گيرد
  .برداشته شود

  
  
  
  
  

همانطور كه در شكل . مقايسه آنتي بادي معمولي در سمت چپ با آنتي بادي  شتر در سمت راست: 1- شكل
ساخته شده در حاليكه  VLو  VHمشخص است در آنتي بادي معمولي ناحيه اتصال به آنتي ژن از دو زنجيره 

  .مي باشد VHHدر شتر تنها يك ناحيه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همانطور كه در شكل . مختلف آنتي باديها كه با مهندسي آنتي بادي توليد شده شمايي از بعضي از انواع: 2- شكل
مشخص است در بين انواع آنتي باديها، كوچكترين قطعه متصل شونده به آنتي ژن از آنتي بادي شتر مشتق شده و 

  . نانوبادي مي باشد
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