
 

 

 های آفرینش شتر از منظر قرآن و علمشگفتی

  محمد جواد اسکندرلو و ابراهيم رضايي آدرياني

 چکیده

بشر را بهه ماالههه ت تر هر  ر  ،آمیزیکه قرآن کریم با لحن توبیخاست  حیوانیتنها شتر 

هایی که  ر آفرینش ایهن حیهوان تدهو  ها ت شگرتیرا به تیژگیت ات  کندترغیب می شخلقت

  هد. ار  سوق می

 ههد ت سه آ آیهاتی از های شگرت آتر شتر ارائه مهیابتدا گزارشی از تیژگیاین نوشتار 

ت  تهک اضاهای شهترتکنماید. س آ قرآن کریم را که به این حیوان اشاره  ار ، بررسی می

تها   ههدمهیبا توده به آخرین کشریات  انشمندان مور  بررسی قهرار های هر یک را قابلیت

 آیة شهریرهاضجاز ضلمی قرآن  ر سایه ای باشد برای پی بر ن به ضظمت خالق ت ینهزم

  /(71)غاشیه. 

رام ی، تحمه  تشهنگاز قبیه   نشیشاه ار آفر نیمنحصر به فر  ا یهایژگیت ر این نوشتار، 
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 مقدمه

های پی بر ن به ضظمهت ت های مخلوقات، ی ی از بهترین راهها ت شگرتیماالهة ظرافت

 خالقیت حق تهالی است.

 خواند:ات متهد ، بشر را به تأم   ر این امر فرا میقرآن کریم نیز  ر آی
*  /ت  ر زمهین »؛ (07ت  02)ذاریهات

)نیهز « بینیهد! آیا )حقهایق را( نمهى ت )نیز(  ر خو تان، پآ هایى براى اه  یقین است.انهنش

 (.6؛ ق/ 0؛ طارق/ 02؛ رتم/ 792ضمران/ لر.ک: آ

اما تنهها حیهوانی کهه قهرآن  ،حیوان  ر قرآن کریم بر ه شده است 06از سوی  یگر نام 

آفهرینش ش ات را  ر کنهار شهنیخواند ت تهمق  ر آفرفرا می شکریم، بشر را به تر ر  ر خلقت

شمار  ت بل ه بر همهة آنهها ها مودب تذکر ت توده به مبدأ ت مها  برمیآسمان ت زمین ت کوه

ت آیها بهه »(؛ 71 )غاشیه/  : ار ، شتر استمقدم می

ی ت تأمه ، افبها موشه الزم اسهت  ،رتاز ایهن «.کنند که چگونه آفریده شهده! شتر نظر نمى

ت با استخدام کشریات ت کر  سی انگیز را بررهای مودو   ر این حیوان شگرتتک ظرافتتک

مهرفت خو  را بهه خهالق ی تها ت  ها بهره بر به اندازه  انش خو  از این شگرتی [7]ضلوم ددید

 .کر افزتن 

 پیشینه

آتر مهاهو   اشهته،  ر مهور  از زمانی که قرآن کریم توده انسان را به این پدیده حیرت

هایی از رسران ذی  آیهه مهذکور، نمونههخلقت شتر ماالب فراتانی نگاشته شده است. غالب م

های بارز ت محسوسی همچون قهدرت اسرار خلقت شتر را یا آتر شده اند که ضمدتاً به تیژگی

هایی بها مووهو  های اخیهر نیهز موسهوضهاند.  ر  هههت تحم  تشنگی بسنده کر ه حم  بار

چند صرحه  ر مهور  ماالب ضلمی قرآن ت حیوانات مذکور  ر قرآن نگاشته شده که هر کدام 

توان  ر فهرست منابع این ها را میتهدا ی از این کتاباند )های شتر مالب ارائه کر هتیژگی

مسهتق  ت دهامع  ر ایهن زمینهه  پژتهشرسد دای یک (، اما به نظر میمالحظه کر  نوشتار

 باشد. ار آن میخالی باشد که این نوشتار ضهده



 

 های شترویژگی

سال ضمهر  02تا  00، سرسخت، تنومند ت  ر ضین حال رام ت اهلی است. بین شتر حیوانی مقاتم

هزینه است. نخستین تدو  شترها  ر مدارک تاریخی مربوط به چهارمین ههزار  کند ت بسیار کممی

(. البته برخهی 716/ 7: 7710های دهان خلقت، خور  )ح یمی، شگرتیپیش از میال  به چشم می

میلیون سال قب  از آن ه انسان پای بر زمین بگذار ، شهتر بهر رتی  02پژتهشگران مدضی هستند 

 (.017: 7001زیسته است )راغب، الحیوان فی القرآن ال ریم، این کر  خاکی می

نهام بهرای آن  ر  009های متهد ی  ار  تا آنجا که  ر زبان ضربیاین حیوان  ر زبان ضربی نام

نام متهد  برای مح  س ونت شتر ذکهر   77ی شتر ت نام برای صدا 771حاالت ت سنین مختلف ت 

: 7001، میالقهرآن ال هر یت االسماک ت الهوام ف وریت الا واناتیموسوضه الحشده است )ضبدالرحیم، 

  هنده توده تیژه ضرب حجاز ت نقش محوری این حیوان  ر زندگی آنهاست.(. این نشان70/ 7

حوری  ر زندگی ادتمهاضی ت اقتصها ی منقش ارای  ر میان ضرب بسیار محبوب ت شتر 

 آنهاست ت شاید به همین  لی  باشد که  یة قت  انسان بر محور شتر محاسبه شده است.

 تزخ را به های آتش همچنین شاید به  لی  هیبت شتران زر  رنگ است که قرآن شراره

 آنان تشبیه کر ه است: 

 ( /؛ 77ت  70مرسهالت)« )آن )آتهش

 .«همچون( شتران زر  است) چنان ه گویى اف ند هایى همچون قصرى )ضظیم( مىشراره

های رتحی این حیوان نیز دالهب تودهه اسهت. های دسمی شتر، تیژگیگذشته از تیژگی

رت خو  ببینهد ت اگهر  هد کسی ات را  ر حال مجامهت با دشتر بسیار غیور است ت ادازه نمی

انهد  هد. حتهی برخهی گرتهض آ الهم  نشان می ،متوده شو  کسی  ر حال مشاهد  اتست

)بیاهون،  مانهدگیر  ت به  نبال فرصتی برای وربه ز ن به ات منتظر میکینة ات را به  ل می

 .(711/ 0: 7070، هالقرآنی هالهلمی هالموسوض

زند خو   ار  ت اگر به هر  لی  بچة شیرخوار خهو  را از همچنین شتر ما ه محبت مثال ز نی به فر

کنهد، ها )گاهی تا چه  رتز(  ر آن حوالی که ات را شهیر  ا ه ت بهویش را حهآ می ست بدهد، مدت

ریز  ت بارها  یده شهده کهه سوزی ناله کر ه، اشک میدوید ت با صدای بلند ت دانگر   ت ات را میمی

شهتر  ر مهور  خصوصهیات شهتر یآتر  )دههت ماالههه بها را نیز  رمهیبا ضزا اری خو ، اشک انسان

 (.779طبیهت  ر قرآن،  رستمی، سیمای، 00/ 7تا:  میری، حیات الحیوان، بیمرادهه کنید به: 



 

 

)کشتی بیابان(  ا ه شده که تاقهاً لقبی برازنده ت شاید ریشه « سفینة الصحرا»به شتر لقب 

اگر شتر  ر بیابهان  ر  ( باشد.00)مؤمنون/ آن آیه شریره 

کند ت آتری پاهای خو  را باز میبه طرز شگرت ،شرایط سرمای شدید ت بارش باران قرار گیر 

گر  ر های تیران هد زیر بدن ات پناه بگیر  تا از باران شدید ت طوفانبه صاحب خو  ادازه می

 .(66م: 0277اضجاز القرآن فی النبات ت الحیوان، ثی، )حدی امان بماند

توان  ر حج قربانی کهر  ت تهبیهر قهرآن  ر ایهن زمینهه شتر بهترین حیوانی است که می

 آتر است:حیرت

 /ههاى خهدا ت براى شما آن شترهاى فربه )قربانى( را از نشهانه» (؛76)حج

که )بهراى قربهانى(  ر صهف   ر آنها براى شما خیر )ت برکت( است. پآ  ر حالى .قرار  ا یم

اند، نام خدا را بر آنها ببرید ت هنگامى که پهلوهایشان )بر زمین( افتا  )ت دان  ا نهد(، ایستا ه

گونهه از )گوشت( آنها بخورید ت به )نیازمندان( قانع ت )فقیران(  رخواست کننده بخورانید. ایهن

 «.یدآنها را براى شما رام ساختیم تا شاید شما س اسگزارى کن

 رده باالی صرر را تحم  کنهد.  تران حمه   12 رده زیر صرر تا  00شتر قا ر است از 

 خور .ماه شیر می 0کشد ت هر بچه شتر تا ماه طول می 77شتر حدت  

. اب ( هالبحار، ما  ه)ر.ک: سرین اندناگرته نماند که  ر برخی رتایات، شتر اران مذمت شده

الهرب باشد که شهتر اران )بهه دههت ارزش  ةحاکم بر دزیرشاید این مذمت ناظر به فرهنگ 

 اند.کر هاند ت بر  یگران فخرفرتشی میاقتصا ی باالی شتر( قشری مرفه ت نوضاً مغرتر بو ه

 شتر در قرآن

 :آیدذی  می ر قرآن کریم با تهبیرات متراتتی از این حیوان یا  شده است که  ر ددتل 

 نآیه  و آدرس آ معنا کلمه ردیف

 شتر اب  7
  /(71)غاشیه 
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سهوره  71لی این نوشتار بهر آیهه از میان آیات پرشماری که به شتر اشاره  ار ، تمرکز اص

پهیش  ،رتاز این ؛نمایدغاشیه است که بشر را به ماالهه ضمیق پیرامون خلقت شتر  ضوت می

 .شو آیه مارح میاین های این حیوان، ن اتی پیرامون ها ت شگرتیاز پر اختن به تیژگی



 

 

 /کنند کهه ت آیا به شتر نظر نمى»؛ (71 )غاشیه

 .«چگونه آفریده شده! 

با استرهام توبیخی، همگهان بهه فر  اندیشهی پیرامهون « أفال ینظررن »الف(  ر ضبارت 

 اند.آفرینش شتر  ضوت شده

، ماالهه بر رتی خلقت شتر، مقدم بر ماالههه پیرامهون بلنهدای آسهمان ت هب(  ر این آی

 کر شده است.ها ذگستر  زمین ت ضظمت کوه

خوانهد این آیه با همان لحنی که بشر را به تدبر  ر قرآن فهرا میج( 

. بر ماالهه آفرینش این حیوان تأکید می ترز ، 

به مهنای نگاه با  قت ت تأم  ت ضنایت است ت  ر منابع  «نظر»از ما    «ینظرن » ( فه  

مرر ات، ما ه ) «التأمل ن الفحص»ت  (التحقیق، ما ه نظر) «تحقیق رؤیة فی تعمق ن»لغوی به 

ت بها  هلذا قرآن کریم از افهالی مانند یرتن، یشاهدتن، ت... استرا ه ن هر ؛ مهنا شده است (نظر

خواند. مانند  ستور به تحقیق آتر ن این ما ه، بشر را به ماالهه ت تحقیق  ر این زمینه فرا می

 (.00)ضبآ/   ر آیه  ی مهنویت تأم   ر غذای ما 

ت از آنجها کهه  (مجمع البحرین، مها ه ابه ) اسم دمع است ت مرر  ندار « ابل»هه( تافه 

مؤنث به کار  «خُلقت»لذا فه   ؛شو برای غیر ذتی الهقول توع شده، با آن مهامله مؤنث می

 رفته است.

اند توصیه به تر ر  ر خلقت شتر، نشان  هند  تأثیرپهذیری قهرآن از هت( برخی گمان کر 

انآ بیشتری  شتر های مهاصر نزتل قرآن  ر سرزمین حجاز بازیرا ضرب ؛فرهنگ زمانه است

 .(77، 020ر.ک: مجلة کیان، ش)  اشتند ت قرآن تحت تأثیر فرهنگ آنان سخن گرته است

: 7780ر.ک: ساددی، زبان  ین ت قرآن، ، )شده ا ه پاسخ این توهم  ر دای خو  مرص  

اما ادماالً باید گرت، اتالً به کهار ( 76/ 0: 7786ت روایی اصرهانی، مناق ترسیر قرآن،  072

بر ن تافگان متهار   ر یک دامهه دهت ترهیم ت سهولت انتقال سخن به مهنای تأثیرپذیری 

به زمان نهزتل قهرآن نیسهت ت از فرهنگ آن دامهه نیست. ثانیاً شگرتی خلقت شتر منحصر 

تهرین ترین حیهوان ت مامئنها ت پیشرفت ضلهوم هنهوز مقهاتماکنون نیز پآ از گذشت قرن

پیهام ایهن آیهه تها قیامهت  ،بنهابراین ؛های صهب الهبور، شتر اسهتتسیله برای ضبور از بیابان



 

یاری از آنهها هایی که  ر خلقت این حیوان تدو   ار  که قاهاً بسپابرداست ت ماالهة ظرافت

التحریر تالتنهویر، است )همواره مودب تقویت خداشناسی بشر  ،هنوز بر بشر هویدا نشده است

 .(012/ 02: 7002ابن ضاشور، 

ز(  ر آیه شریره بر تأم   ر خلقت شتر تأکید شده است. شاید بتهوان بها دهاری کهر ن قاضهد  

 ا . تووهی  آن هه بهرای اسهتخراج  این  ستور را بر سایر حیوانات نیز سهرایت« الغاء خصوصیت»

های مربوط به زمان، م ان ت افرا  را از آیهه دهدا توان تیژگیهای کلی از آیات قرآن کریم میپیام

های خلقت  ضهوت کنهد ت  ر کر . شاید بتوان گرت این آیه نیز قصد  ار  بشر را به ماالهه شگرتی

ین شهگرتی را  ر میهان حیوانهات  ار ، ذکهر این میان به ضنوان نمونه نام یک حیوان را که بیشهتر

شهتر  ر مهور  ایهن قاضهده ت یدههت ماالههه بکر ه، اما غرض قرآن منحصر به شتر نبو ه اسهت )

 (.به بهد 000/ 7 :7786 مناق ترسیر قرآن،روایی اصرهانی، های آن مرادهه کنید به: نمونه

ین، تقهدیر آیهه شهریره  ر این آیه شریره بدل اشتمال از اب  اسهت؛ بنهابرا« کیف»ح( 

بنابراین به ح م آیهه شهریره بایهد  ر «. افال ینظرن  الی االبل هیئة خلقها»شو : چنین می

ههای آفهرینش تک اضاا ت دوارح ت ظرافتانگیز تأم  کر  ت تکهیئت این حیوان شگرت

 آن را بررسی کر .

نماییم ت س آ سی میابتدا تک تک اضاای بدن این حیوان را برر نوشتاربنابراین  ر این 

  .پر ازیمهای منحصر به فر  ت منافع پرشمار ت کم نظیر آن میبه تیژگی

 جوارحاعضاء و  (الف

الزم است  ر تهک  ،بنابراین ؛را به تر ر ت تأم   ر خلقت شتر فراخوانده استتند بشر خدا

آفهرینش آن  های قدرت الهی را  ردلوه ت انگیز تمرکز کر تک ادزاء بدن این حیوان شگرت

 .نمو مشاهده 

 . کوهان1

ی چربهی اکنهد، محتهوتر میکوهان شتر گذشته از آن ه سوار شدن بر این حیوان را سا ه

شو  ت هنگام نیاز نه تنها گرسنگی که تشنگی شتر را نیهز ای است که از غذا تأمین میذخیره

 کند.برطر  می

 شوند.ایی تقسیم میبندی رایج شترها به  ت قسم ضربی ت آسی ر یک تقسیم



 

 

 ر کشهورهایی ت  هنهد  رصد شترهای مودو   ر دهان را تش ی  می 92شتر ضربی که 
یک کوهان  ار . اما شتر آسیایی که حیوانی  ،کندهمچون ضربستان ت شمال آفریقا زندگی می

شو ،  ت کوههان  ار . ایهن بسیار قوی هی   است ت  ر مناطق مرکزی آسیا بیشتر یافت می
انگیزی گرمها ت ن به لاف بدن پوشیده از پشم ت کرک خو  قا ر است بهه نحهو شهگرتحیوا

 .(711/ 0: 7070، هالقرآنی هالهلمی هالموسوض بیاون، ر.ک:) سرما را تحم  نماید
کند که این مقهدار کیلوگرم چربی  ر کوهان خو  ذخیره می 702یک شتر میانسال حدت  

ر.ک: ) رت های طهوالنی بهه شهمار مهیرای مسافرتچربی اندتختة بسیار مامئن ت مریدی ب
 .(018: 7000االضجاز الهلمی،  هموسوضاحمد، 

با توده به آن ه شتر مهموالً  ناگزیر از حرکت  ر تهابش مسهتقیم آفتهاب اسهت، بهدن ات تناسهب 
ش شو   ر ساضات میانی رتز که هنگام اتج تابآتری با این نیاز  ار . کمر باریک شتر مودب میشگرت

مستقیم آفتاب است، نور خورشید تنها بر نقاط فوقانی بدن بتابد که این نقاط با  ت ضایق چربی )کوهان( 
تواند گرمایی را که بسیاری از حیوانات رت، شتر میکنند؛ از ایناند ت گرما را خنثی میت پشم پوشانده شده
ن شتر، بخشهی از اشههة خورشهید را آتر ، تحم  کند. گذشته از آن ه پوست رتش یگر را از پای  رمی

 (.010: 7001الحیوان فی القرآن ال ریم، راغب محمد نجار، ر.ک: نماید )منه آ می

 . گردن2

الها ه برای این حیوان به گر ن بلند ت  ر ضین حال قوی ت مستح م شتر چند مزیت فوق
 ارمغان آتر ه است:

که بهار سهنگینی بهر پشهت  اشهته اتل آن ه هنگام بلند شدن از زمین، خصوصاً هنگامی 
کند تها بتوانهد بها باشد، سر ت گر ن به مانند یک اهرم ضم  کر ه،  ر بدن ات ایجا  تها ل می

 تدو  بار سنگین، از زمین برخیز .
توانهد  ر  تم آن ه شتر با تدو  ارترا  زیا ی که از زمین  ار ، به لاهف گهر ن خهو  می

 تواند از برگ  رختان مرترع بهره ببر .هم میحالت ایستا ه از زمین غذا بخور  ت 

 . پا3

های بسیار بزرگ، مانع فهرت شو  که با نخنکف پای شتر به  ت انگشت بزرگ تقسیم می

دالب اینجاست که انبوهی از کُرک ت مو کف پهای شهتر را  شوند.رفتن پا  ر شن ت ماسه می

نقش ضایق حرارتی را ایرها کنهد ت  پوشانده است تا هنگام راه رفتن بر صحرای  اغ ت سوزان،

 .(010/ 0: 7070، هالقرآنی هالهلمی هالموسوض)بیاون،  مانع سوختن پای شتر گر  



 

شو ؛ لهذا شهتر  ر ها سایر بدن شتر را نیز پوشانده ت مانع انتقال حرارت به پوست بدن میکُرک

ههای  اغ بیابهان ریگخوابد ت پوسهت بهدن را رتی گرمای سوزان بیابان به راحتی رتی زمین می

شو . ومن آن ه هنگهام خوابیهدن شهتر بهر رتی گذار  ت این ضایق حرارتی مانع سوختن ات میمی

زمین چند نقاه از بدن ات بیشترین تماس را با زمین  ارند ت بیشهتر تزن شهتر بهر ایهن نقهاط تار  

شهن ت مقهاتم اسهت، شو . خدای سبحان  ر این چند نقاه، بافت متراتتی از پوست که بسیار خمی

قرار  ا ه تا نقش مت ا را ایرا کند ت شتر به راحتی بتواند بر هر نقاه سهخت ت غیرقابه  تحملهی از 

 (.010: 7001ر.ک: راغب محمد نجار، الحیوان فی القرآن ال ریم، بیابان رح  اقامت اف ند )

 . چشم4

شهتر هنگهام  ؛ماننهدمشهور است که شتر  ت پلک  ار : ی ی پلک مهمولی ت  تم پلک تهوری 

گذار  تا وهمن دلهوگیری بند  ت پلک اصلی را باز میطوفان ت گر  ت غبار، پلک توری مانند را می

ر.ک: از ترت  گر  ت غبار به  اخ  چشم بتواند دلوی خهو  را ببینهد ت بهه راه خهویش ا امهه  ههد )

(. 96: 7786رآن ت طبیههت، قهکلیجی، ؛ 06: 7071محمو  ضبداهلل، ضالم الحیوان بین الهلم تالقرآن، 

 شو .های بسیار بلند شتر نیز مانع از ترت  غبار به چشمان میگذشته از آن ه مژه

 . گوش5

ای طراحی شده که  ر سهخت تهرین شهرایط ت  ر طوفهان به طور کلی بدن شتر به گونه

؛  هانهه ها نیز از این قاضده مسهتثنا نیسهتندهای شن  ر اتج گرمای بیابان مقاتم باشد. گوش

کوچک، ت پوشیده از موی فراتان است که مانع  اخ  شدن ریگ بسیار تنگ تهای شتر گوش

 .(17/ 78: 7711ترسیر هدایت، شو  )مدرسی، میت شن به  اخ  آن 

 . لب6

.  انشهمندان مهتقدنهد  ار یی شتر  ارای  ت لب بزرگ ت خشن است ت ش افی  ر لب باال

)بیاهون،   هدور ن خار ت خاشاک ت گیاهان خشن یاری میهای شتر را  ر خاین ساختار لب

 .(717/ 0: 7070، هالقرآنی هالهلمی هالموسوض

رت از ایهن ؛شهو های شتر آن است که مانع بیرتن ریختن آب  ههان میتیژگی  یگر لب

بیرتن ت کند هنگام غذا خور ن آب  هان خو  را کنترل می ،برخال  بسیاری از حیوانات ،شتر

 .(010: 7000االضجاز الهلمی،  هموسوض)احمد،  ز ریمین



 

 

 . بيني7

شو  آبی که همراه با ههوای تنرسهی از بینی شتر به  هانش پیوسته است ت این امر مودب می

شو ، به  هان بازگر   ت ذخیر  آب بدن  یرتر تمام شو . همچنین بینی ایهن حیهوان بدن خارج می

هنگام نیاز آنها را ببند  ت از  اخ  شدن غبار ت شهن ت تواند به صورت  ت ش ا  تنگ است که می

 (.17/ 78: 7711ترسیر هدایت، ماسه بیابان به  اخ  بینی دلوگیری کند )مدرسی، 

 به فرد منحصرهای ویژگی (ب

هایی  ار  که هیچ یک از حیوانات  یگر ندارند ت از این دهت  ر میهان همهه شتر تیژگی

 بدین قرار است: هاآنها ممتاز است. این تیژگی

 . تحمل تشنگي1

 شتر  ر میان حیوانات به قدرت باالی تحم  تشنگی مهرت  است.

کنهد. حهال اگهر ایهن اگر یک  رصد از آب بدن انسان از  ست برت ، احساس تشنگی می

 رصهد  72 هد ت هنگامی کهه بهه  رصد برسد انسان تها ل خو  را از  ست می 0کاستی به 

کنهد کهه شنو  ت چنان وههف ت رخهوت بهر ات غلبهه میچیزی نمی های اتبرسد  یگر گوش

کنهد کهه  رصد برسد حالتی پیهدا می 70 هد. اگر این رقم به احساس  ر  را نیز از  ست می

ن آن را ندار  ت حتی با کمک اطرافیهان نیهز دقدرت نوشی ،حتی اگر به آب  سترسی پیدا کند

 رصهد از آب بهدن  02شتر اگر حالی است که  این  ر شانآ ات برای زنده ماندن اندک است.

بهه راحتهی رسد، ت هنگامی که به آب میبایستد  همچنان سرپاتواند ، میخو  را از  ست  هد

ترین شرایط دوی به حرکهت رتز تا  ت هرته بدتن آب  ر سخت 72تواند شتر می .بنوشدآب 

کند. ایهن ز سه رتز تجاتز نمیخو  ا امه  هد.  ر حالی که مقاتمت انسان  ر مقاب  تشنگی، ا

 استقامت، به  لی  ذخیره آبی است که  ر بدن شتر تدو   ار .

نوشهد ت حتهی آب از آن می ،شتر تشنه به هر آبی برسهداگر انگیز  یگر آن ه ن تة شگرت

های الها   کلیههقدرت فوق لی  کند. این به آلو  نیز تشنگی ات را برطر  میشور ت تلخ ت گ 

 .(019: 7000االضجاز الهلمی،  هموسوض)احمد،  کندبه سرضت آن را تصریه می اتست که

دنباند تا ا رار به پاههایش پاشهیده  ُم خو  را می ،کندهمچنین شتر هنگامی که ا رار می

 کند.شو  ت بدین ترتیب با خیآ کر ن بدن، خو  را خنک می



 

 یدگاه ارائه شده اسهت. برخهی چند  ، ر مور  مح  ذخیره آبی که  ر بدن شتر تدو   ار 

 مهتقدند این ذخیره  ر یک کیسة کوچ ی  ر زیر ش م شتر متمرکز شده ت  ر مواقع نیهاز، آب

اما برخی مهتقدند این ذخیهره  ر که  بهدن شهتر پراکنهده شو . آن کیسه دذب بدن شتر می

برابهر  002های بهدن ات تها نوشد، برخهی سهلولاست. بر اساس این نظریه تقتی شتر آب می

های بهدن از آب مودهو   ر نز یهک خهو  بههره شوند ت هنگام کمبو  آب، سلولمنبسط می

 .(96: 7786قرآن ت طبیهت، )کلیجی،  برندمی

 ؛کنهدشناسان مهتقدند ذخیر  چربی شتر به تحم  تشنگی ات کمهک میگرته سوم زیست

شهو  ت می 2COگهاز  )آب( ت O2Hساز موا  کربوهیدراتی منجر به آزا  شدن ت زیرا سوخت 

 بر .نامند، بهره میمی« آب متابولیک»بدن شتر از آب آزا  شده که  ر اصاالح شیمی آن را 

همچنین شتر با ثابت نگه  اشتن سا  مایع  ر خون خو  از هیدراسیون )کم شهدن 

کند. تووی  آن ه مایع خون )پالسما( حهاتی یهک  تاز ههم آب آب بدن( دلوگیری می

شو . اما شتر پآ از تحم  یک  تره تشنگی ت از ر شرایط تشنگی کم میبدن است که  

 هد  ست  ا ن یک چهارم تزن بدن خو ، تنها یک  هم حجم خون خو  را از  ست می

های دههان شهو  )ح یمهی، شهگرتیت این امر مودب استقامت ات  ر برابر تشهنگی می

 (.708/ 0: 7710خلقت، 

اما قا ر است  رده حرارت بدن خهو  را  ر شهرایط  ،ستگرم اگرچه شتر از حیوانات خون

 76 رده باال ببر  ت هنگام برت ت هوا  مای  اخه  بهدن ایهن حیهوان بهه  00گرمای باال تا 

 .(012: 0220)صرار، اسرار ضالم الحیوان،  رسد رده سانتیگرا  می

اً  ر خصوصه ،کنهدسرّ  یگر تحم  تشنگی شتر، تهریق اندک اتست. شتر کمتر ضهرق می

ای اسهت کهه از آب مودهو   ر بهدن نهایهت شرایط گرما ت ضاش ساختمان بدن ات به گونه

 کند.کند ت دالب است که شتر  ر این شرایط ا رار نیز نمینگهداری را می

گیهر  ت بهه های مصر  شده را  تباره پهآ میهای شتر قسمت زیا ی از آبومناً کلیه

هایی  ار  که تظیره ست. همچنین رت   این حیوان سلولا رار این حیوان غلیظ ا لی  همین 

آنها دذب آب مصر  شده مودو   ر غذای رت ه ت باز گر اندن آن به بدن اسهت. بهه همهین 

  لی  سرگین شتر بسیار خشک است.



 

 

 رده نیهز  02شو  حتی  ر  مای بدن شتر از مویی فشر ه پوشیده شده است که مودب می

وام  هدر رفت آب بدن تنرآ سریع ت با  هان باز است. اما شهتر نهه ضرق ن ند. ی ی  یگر از ض

کند، بل ه سرضت تنرآ ات حداکثر هشهت مرتبهه ی  ر هوای گرم( باز نمیتنها  هان خو  را )حت

های دههان  م ت باز م  ر  قیقه است که تأثیر مهمی  ر حرظ آب بدن  ار  )ح یمهی، شهگرتی

(.  ر ضوض، هنگامی که شتر پآ از یک  تره تشهنگی طهوالنی بهه آب 718/ 7: 7710خلقت، 

لیتهر آب  722تواند تا امد ت  ر ضرض چند  قیقه میآشلیتر آب را یک نرآ می 02برسد، حدت  

رت، قرآن کریم حرص ت تلع دهنمیان بهه نوشهیدن آب دوشهان دههنم را بهه آب بخور ؛ از این

 (.00)تاقهه/  : کندنوشیدن شتر تشنه تشبیه می

 . قدرت بلند شدن همراه بار2

 همی است که قرآن کریم نیز به آن اشاره کر ه است:حم  بار توسط چهارپایان منرهت م
  / ت بارههاى »؛ (1)نحه

 .«رسیدیدها بدان نمىکنند که دز با مشقّت دانسنگین شما را به سرزمینى حم  مى

حم  بهار  ار . شهتر بهرای بهارگیری  شتر تیژگی منحصر به فر تنها  ر میان چهارپایان 

بهه طهور  ،کیلوگرم بر پشت ات قرار گیهر  722حدت  خوابد ت پآ از آن ه باری رتی زمین می

شتر برای  شو  که سایر حیوانات از انجام چنین ضملی ضادزند.انگیزی از زمین بلند میشگرت

کند ت با برقهراری ت به ضنوان اهرم از آن استرا ه میبر  این کار از گر ن بزرگ خو  بهره می

 شو .تها ل  ت طرفه )بین بار ت گر ن خو ( ت بهره گرفتن از  ت  ست، از زمین بلند می

 . رام بودن3

...فرمایهد: قرآن کریم  ر مور  شتر می

  /هاى خدا قهرار ت براى شما آن شترهاى فربه )قربانى( را از نشانه»(؛ 76)حج

 «. ا یم ... این گونه آنها را براى شما رام ساختیم تا شاید شما س اسگزارى کنید
نها  شهوار آزار هستند، کنترل تهدا  زیا ی از آگرچه حیواناتی مانند گات ت گوسرند نیز اهلی ت بی

تر ت قدرتی به مراتهب بیشهتر از آنهها  ار ، نسهبت بهه ای بزرگاست. اما شتر  ر ضین حال که دثه
توان به  سهت یهک ای که یک گلة چند صد نرری از شتر را میتر است؛ به گونههمة حیوانات رام

ند نویسد: ح ایت شده که زمام شتری را به یک موش بسهتمی کو ک س ر . شیخ ضباس قمی
رفت تا مهوش بهه  رتن النهه خهو  ت موش به سمت النه خو  حرکت کر  ت شتر نیز  ر پی ات می



 

مها ه ابه ؛ ت : 7076البحهار،  هسرینقمی، رفت ت شتر زانو ز  ت بینی خو  را  ر النة موش گذاشت )
ر ای شهرت یافتهه اسهت کهه  فرمانبر اری شتر به اندازه(. 108/ 72: 7719طبرسی، مجمع البیان، 

ترسهیر تستری، « )کن لربک کالجمل األنف»نق  شده است که فرمو ند:  رتایتی از رسول خدا
 «. ر برابر پرتر گار خو  مانند شتر رام ت مایع باش»(؛ 790 :7007 تستری،

کوچهک را بهزرگ  یبرخی پژتهشگران بر این باترند که شتر مناظر  تر را نز یک ت اشیا

 ه)احمد، موسهوض  ر مقاب  هر مودو ی رام ت فرمانبر ار است بیند ت به این  لی  است کهمی

 ،البته این حیوان  ر صورتی که زخم خور ه یا خشمگین باشهد .(010: 7000االضجاز الهلمی، 

 بسیار خارناک است ت باید از ات پرهیز نمو .

 . تغذيه4

نمی تواننهد ی که سایر حیوانات هرگز شتر  ر شرایط سخت سرر  ر بیابان از خار ت خاشاک

نماید. شهتر از خهانوا   دان خو  را محافظت می ،کند ت بدین تسیلهتغذیه می آنها را بخورند،

فرهنهگ )نهژ ،  کنهدای است که از خار تغذیهه میکنندهنشخوارکنندگان است ت تنها نشخوار

 .(009/ 7: 7710ها،  انستنی

 . تنفس از بيني5

 ر بدن، تدابیر متهد ی اندیشهیده شهده کهه از ر بدن شتر برای محافظت از آب مودو   

زیرا تنرآ از  هان ت ضبور  ا ن هوا از محیط حلق ت  ؛استدمله آنها پرهیز از تنرآ با  هان 

کشد تا حداق  شو . اما شتر از بینی نرآ می هان، مودب تبخیر حجم باالیی از آب بدن می

یه پر ه تدو   ار  که هنگهام خهرتج ههوا، ای شبتبخیر آب اتراق بیرتد. ومناً  ر بینی ات الیه

 هالهلمیه هالموسهوض)بیاهون،  گر انهدبخار مودو   ر آن را کامالً دذب نمو ه، به بدن باز می

 .(710/ 0: 7070، هالقرآنی

 . شيوة کشتن6

تذکیه )ذب  شرضی( شیو  خاصی از کشتن حیوان است که  ر شر  مقدس اسالم بیان شهده 

شو  حیوان حرام گوشت باشد به دز سگ ت خوک، دسد ات پاک می ت  ر صورت رضایت آن اگر

ت پوشیدن آن  ر نماز دایز است ت اگر حالل گوشت باشد، ضالته بر طهارت، خور ن گوشهت ات 

 (.ر.ک: شرایط ذب  حیوان، رساله تووی  المسائ  مرادع مهظم تقلیدنیز حالل است )



 

 

نامند. ایهن برآمهدگی می« دوزه»آن را زیر گلوی همة چهارپایان برآمدگی تدو   ار  که 

مح  ادتما  ات اج اربهه ) ت رگ خونی، مری ت نای( است. بر اسهاس شهر  مقهدس اسهالم 

ای که پهآ از دهدا شهدن سهر، هنگام ذب  شرضی باید زیر این برآمدگی بریده شو ، به گونه

ن ایهن نقاهه بریهد .(729/ 76: 7020ر.ک: نجری، دواهر ال هالم، ) دوزه متص  به سر باشد

 .باشدمودب راحت دان  ا ن حیوان ت تخلیه کام  خون ت مانع از خرگی ات می

گوشهت آن حهرام  ،گونه ذبه  شهو  ست ت حتی اگر اینااما شتر از همه این اح ام مستثن

یهنی شاهرگی که  ر نقاهة خاصهی از گهر ن ایهن  ؛کر « نحر»بل ه شتر را باید  ،خواهد بو 

قاع شو . پآ از قاع این شهاهرگ  ،شرایط مانند رت به قبله بو ن حیوان است با تدو  سایر

  هد.شو  ت  ر فاصله کوتاهی دان میبه سرضت خون شتر تخلیه می

 منافع شتر (ج

 ،هایی برای بشر قرار  ا ه است.  ر این میانخدای سبحان  ر هر یک از حیوانات منرهت

که  ر هر یک از این منافع، نسهبت بهه انگیز منافع پرشماری دمع شده  ر این حیوان شگرت

 از: است ترین منافع شتر ضبارتمهم بهتر ت باالتر است. ،حیوانی که تنها آن منرهت را  ار 

 . شير1

 ههد. ح ایهت شهده ترین شرایط ت حتی هنگام غلبة تشنگی نیهز شهیر میشتر  ر سخت

هها ت حتهی سهیاری از  ام ر آفریقا اترهاق افتها  ت ب .م 7980است  ر خش سالی که  ر سال 

توانستند بها تغذیهه از شهیر  ، ا ندها هالک شدند، رتستاها ت قبایلی که شتر پرترش میانسان

 .(019: 7000موسوضة االضجاز الهلمی، )احمد،  شتر دان خو  را نجات  هند

  هد.کیلوگرم شیر می 72تا  0 ر شرایط ضا ی شتر رتزانه بین 

های م هرری تدهو   ار . از دملهه  ر رتایتهی امهام توصهیه  ر مور  شیر شتر  ر رتایات

فَاءَ فيری أَلْاَانيهَرا»فرمایند: می کاظم  /70: 7760کهافی، )کلینهی،  «یَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّنجَلَّ الشرف

 .«خدای ضزتد  شرا را  ر شیر شتر قرار  ا ه است» (؛020

تر،  بز، گوسرند تگات را می رسهاند، البته آیات ت رتایاتی که ارزش شیر چهارپایانی مانند ش

شو ؛ مانند آیه شریره می شام  فواید شیر شتر هم

  / (.66)نح 



 

ايیف قال رسول» ت رتایت: « اهلل: اسْقُوا نيسَاءَکُمُ الْحَوَاميلَ الْأَلْاَا َ فَإينَّهَرا تَزيیر ُ فيری عَقْرلي الصرَّ

بخورانید شتر : به زنان حامله شیر  پیامبر اکرم»(؛ 090/ 09: 7020بحار األنوار، )مجلسی، 

 .«گر  ضق  کو کشان مىشدن سبب زیا  شتر زیرا که خور ن شیر 

فرساى بیابان چندین رتز موفهق ست شتر  ر شرایط سخت ت طاقتبا تدو ى که مم ن ا

به نوشیدن آب نشو ، به قدرت ت ح مت الهى ت به کمک تابش نور آفتاب بازهم قها ر اسهت 

 شیر تولید کند ت حداق  متوسط تولید رتزانه شیر  ر شرایط سخت را  اشته باشد. 

است. این شیر کمهی مایه  بهه  ترین شیر بین شیر حیوانات  یگرشیر شتر لایف ت رقیق

شوری است ت چربی آن کم است. طبیهت آن گرم مای  به خشه ی اسهت ت بهه سهبب گهرم 

 گر  .بو ن مزاج آن ت شدت امتزاج )پختگی( آن چربی شیر از آب آن، ددا نمی

با ماالهه کتب طب سنتی ت همچنین اکتشافات ددید ضلمی می توان به خواص پرشهمار 

بخهش از  ت منبهع  نیماالب اشو  )به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شیر شتر پی بر  که

 یطهال تیسا ؛به بهد 698 :7788، هیاال ت مخزن ،یخراسان یلیضق میح  اقتباس شده است:

 .(www.Talaye-sefid.comشتر:  ریش یاختصاص تی)سا دیسر

اکتحهال ) ر شهو  ت گهاهی طبیبهان  سهتور ه آشامیدن این شیر باضث تقویت چشم می7

  هند. چشم چ اندن( آن را می

های طحال، بواسیر، داری شدن ا رار، حیض ت نیز تقویت نیرتی دنسی ه برای بیماری0

 مرید است.

های زیرپوسهتی، رفهع ه شیر شتر همچنین  رمان مناسبی برای کبد چرب، اگزما، چربی7

 اشتهایی، ت ... است.بی

 ون مرید است.مدرّ است، لذا  ر تهدی  فشار خ ه0

 نسبت به شیر گات است. ی ارای چربی ت کلسترتل کمتره  0

 ه  ر  رمان اتتیسم کو کان مؤثر است. 6

کند.  ر صورتی کهه انسهولین مودهو   ر ه اسیدیته مهده مهموالً انسولین را تحریک می1

 های مهده مؤثر باشد.تواند از مهده ضبور کند ت برای رفع ناراحتیشیر می



 

 

ههای شتر  ارای خاصیت ود باکتری ت وهد می هرتب اسهت.  ر بهبهو  بیماری ه شیر 8

ههای وهرتری رتزانهه انسهان بهه تواند حهداق  پرتتئینضرونی از دمله س  مؤثر است ت می

 خصوص اسیدهای آمینه را تأمین کند.

تواند بهترین دایگزین برای افرا ی باشد که به شیر گات حساسیت  ارنهد ه شیر شتر می9

صر  مداتم شیر شتر  ر بهبهو   یابهت، کنتهرل فشهار خهون، گرفتگهی ضهرتق ت پهوکی ت م

 استخوان مؤثر است.

 کند.ه رنگ رتی را رتشن ت بلغم ت اخالط را  فع ت یبوست را بر طر  می72

هاى زمهان پیهرى، خونى ت س  ت بیماریهاى کبد، کمه شیر شتر براى  رمان بیماری77

استخوان  ر کو کان،  رمان سرماخور گى، تهب ت آنرهوالنزا ت  ها ت نرمىش نندگى استخوان

 همچنین  رمان ه اتیت ب مرید است.

ههاى هاى تنرسى از دمله س  ت آسم ت بیماریه شیر شتر همچنین  ر  رمان بیماری70

مهده ت رت ه بزرگ، اختالالت گوارشى، کاهش قند، فشار خون، تنظیم وربان قلب ت تنرآ ت 

 باشد.مىگرماز گى مرید 

ه  ر آزمایشات ت ماالهاتى که اخیراً  ر کشور هندتستان توسط محققان ضربستانى بهه 77

هاى آزمایشگاهى مبتال به سرطان را همزمان تحت  رمان بها مهوا   ارتیهى ضم  آمد، موش

هاى سرطانى که تحت )شیمى  رمانى( ت شیر شتر قرار  ا ند.  ر پایان مشخص شد که موش

آمیز ت حتى  ر برخهى شتر قرار  اشتند،  رمانشان به مقدار قاب  تودهى موفقیت رمان با شیر 

 تر بو ه است.موار  از شیمى  رمانى هم موفق

ه شیر شتر به صورت خام ت به صورت محصوالت تخمیری برای  رمان زخهم مههده، 70

ان بهه های بدن، اسهال، یبوست، زخم ها ت حتی برای افزایش قدرت بارتری تخمهدنظمیبی

 کار می رت .

 یابد.ه بیماران  ارای ه اتیت نیز بهد از خور ن شیر شتر ضمل ر  بدنشان بهبو  می70

ه محققان از شیر شتر برای  رمان بیماران مبتال به ایدز ههم  ر سها   نیها اسهترا ه 76

 اند.های خوبی  ست یافتهکر ه ت به پیشرفت

هاى مهور  نیهاز بهدن را ها ت پرتتئینتیتامین رصد از  82تا  12ه استرا ه از شیر شتر 71

 نماید. تحقیقات نشان می  هد که تیتامین شیر شتر سه برابر شیر گات است.تأمین مى



 

باشد،  ر پیشگیرى ت ه شیر شتر به  لی  این ه حاتى مقا یر باالى تیتامین ث مى78

یهت  نهدان بسهیار ها ت تقوهاى  هان ت  ندان ت همچنین محافظت از لثه رمان بیماری

 مرید است.

تر هاهم ت تر ت سریعها ت موا  مودو   ر شیر شتر نسبت به سایر شیرها راحته چربى79

 گر  .دذب مى

ه اخیراً پرتتئینى  ر شیر شتر کشف شده است که ضمل ر  آن همانند انسولین اسهت ت 02

  ر  رمان بیمارى  یابت بسیار مرید ت کارساز است. 

 برابر شیر گات؛ ضنصر آهن ت کلسیم  ار . 72ه شیر شتر 07

ه شیر شتر سرشار از اسیدهای مهمى به نام اسید آمینه از قبی : مانند تالین ت متیونین 00

ت لیزین ت آرفنین ت فنی  آالنین است. همچنین شیر شتر  ارای مقا یر نسبتاً باالی آلبومین ت 

 گلوبولین نیز مى باشد. 

لب  رباره شیر شتر این است که این ما ه گرانبها قا ر اسهت ه ن ته بسیار ضجیب ت دا07

رتز ت  70 رده سانتیگرا  بهه مهدت  0بدتن استرا ه از لوازم امرتزى کیریت خو  را  ر  ماى 

ساضت ت حتى بیشتر حرظ نماید،  ر حالی که شیر گهات  ر  08 ر  ماى مهمولى اتاق به مدت 

  شو .ساضت ترش می 70 ماى ضا ى اتاق ظر  

ه تحقیقات نشان می  هد که شیر شتر بهه  لیه  تدهو  برخهى مهوا  از دملهه انهوا  00

هها ت بسهیارى از خارههای ها، قارچپرتتئین ها مانند پرتتئین کازئین  ر برابر سموم، باکتری

 شو .احتمالى آنها به تیژه براى نوزا ان، مقاتم ت سبب مصونیت  ر برابر آنها می

های غذایی  ر تواند برای  رمان آلرفیدان بتاالکتوگلوبوئین میه شیر شتر به ضلت فق00

کو کان مرید باشد. اخیراً گزارش شده شیر شتر  ارای خواص آنتهی کهار سهیتوفنیک ت آنتهی 

باشد. اثر ود می رتبی شیر شتر به حاور لیزتزیم، الکتهوفرین، هیهدرتفن های رتنسیو نیز می

 ها نسبت  ا ه شده است.بولینپراکسید، الکتوپر اکسیدازتایمونوگلو

های یرقان، هند، رتسیه ت سو ان برای  رمان بیماری ه شیر تازه ت تخمیر شده شتر  ر06

 توبرکلوزیآ، نیشمانیا، آسم ت کاال آزار مور  استرا ه قرار گرفته است.

همچنین  انشمندان مهتقدند خور ن شیر شهتر مودهب تقویهت ههوش ت اسهتهدا  ت ه 01

 .(66: 0277اضجاز القرآن فی النبات تالحیوان، )حدیثی،  شو نسان میقدرت تر ر ا



 

 

ت انوا  پرتتئین ت امالح مههدنی ماننهد فسهرر،  2Bت  1Bت  Cه شیر شتر سرشار از تیتامین 08

کلسیم، آهن، پتاسیم ت منگنز است. اما الکتوز ت چربی اشبا  شد  آن اندک است که برای تقویهت 

مههرت ، ها سهرارش شهده اسهت )کبد ت همچنین استح ام اسهتخوان های قلب تمهده ت بیماری

 (.0/ 70: 7780، «االب  فی القرآن تاال ب الهربی»مقاله نشریه الهلوم االنسانیه الدتلیه، 

شیر شتر ضالته بر ارزش غذایی باال، فوائد طبی فراتانی نیز  ار  ت  ر صنهت  ارتسازی از 

 .(087الهلمی،  االضجاز هموسوض) شو آن استرا ه می

 . گوشت2

 0/7گرم  ار  ت به  لی   رصد پایین چربی بین  یگوشت شتر به خال  گوشت گات طبیهت

کند.  ر برخی رتایات نیز بهه خهور ن های قلبی دلوگیری می رصد از ابتال به بیماری 8/0تا 

 .(: ما ه لحم7076البحار،  هر.ک: قمی، سرین) گوشت شتر توصیه شده است

 . ادرار3

 ر برخی رتایات از تیژگی خاصی که  ر ا رار شتر تدو   ار ، سخن به میان آمهده اسهت 

ای از اساتید  انشگاه  مشق با الهام گرفتن از ایهن (. ضده778 /6: 7760کافی، ر.ک. کلینی، )

رتایت، رتی شیر ت ا رار شتر کار کر ند ت موفق شدند  رمان چند بیماری صههب الههالج را از 

(. اخیهراً نیهز ک سهول 179: 7000ر.ک: احمد، موسوضة االضجهاز الهلمهی، اج کنند )آن استخر

ههای سهرطانی تولیهد شهده ت  ر برخهی حاتی ا رار شتر به منظور استرا ه  ر  رمان بیماری

 گیر .کشورها مور  استرا ه قرار می

رت، ا رار شهتر نکلیة شتر ت فرآیند تولید ا رار آن با تمام مودهو ات زنهده مترهاتت اسهت؛ از ایه

محتوی اندکی پرتتئین ت سدیم ت  رصد باالیی پتاسیم ت منیزیم است که برای  رمان التهاب کبهد 

کنهد های مودو   ر بدن انسهان مبهارزه میها ت تیرتسمرید است ت دالب اینجاست که با باکتری

 (.6/ 70: 7780، «الهربی االب  فی القرآن تاال ب» همقالنشریه الهلوم االنسانیه الدتلیه، )مهرت ، 

 های دشوار. حمل بار و استقامت در مسافرت4

 هد ترین حیوان اهلی است. کف پای پهن به ات این ادازه را میشتر نیرتمندترین ت مقاتم

ی مثه  که سمّ حیوانهات که  ر بیابان ت رتی انوا  شن ت ماسه به راه خو  ا امه  هد.  ر حالی

مانند. همچنین  ست ت پای  راز ات رت  ت از حرکت باز میفرت می اسب ت قاطر  ر ریگ بیابان



 

 ر ضهین  های بلند به راحتی ضبهور کنهد.های زمین با بر اشتن گامشو  از ناهمواریسبب می

حال، از سرضت خیره کنند  شتر نیز نباید غاف  شد. شتر دمّاز )شتر مخصهوص مسهافرت  ر 

م ه تا مدینه را  ر بیست ت چههار ی کیلومتر 782صله تواند فا ت ( میکویر که با سرضت می

 .(716/ 7: 7710های دهان خلقت، )ح یمی، شگرتی ساضت ب یماید

اند شتر با یک مرتبه پیمو ن یک مسیر هر چند بیابانی ت برخی مرسران نیز بر این ضقیده

ت را رها کنند بهه س ار  ت اگر  ر میانه راه ا شوار ت حتی  ر شب تاریک، مسیر را به خاطر می

؛ 700/ 77: 7002)ر.ک: فخر الهدین رازی، مرهاتی  الغیهب،  رساندراحتی خو  را به مقصد می

 .(722/ 72: 7760صا قی تهرانی، ترسیر الررقان، 

شهبانه  7کیلومتر ت طی  02کیلوگرم بار را تا مسافت  000یک شتر ضربی قا ر است 

، هالقرآنیه هالهلمیه هد )بیاهون، الموسهوضای آب بیاشامد، طهی کنهرتز بدتن این ه قاره

7070 :0 /716.) 

 نگهداری هزينه. 5

شتر با تدو  منافع پرشمار ت منحصر به فر ی که  ار ،  ر خوراک بسیار قانع اسهت ت بهه 

آب ت ضلهف نیهز خهار بیابهان را های بهیلذا  ر بیابان ؛کندهستة خرما ت خار بیابان قناضت می

 کند.نشخوار کر ن  ر یک فرصت مناسب، ذخیره میخور  ت آنها را برای می

 . ساير منافع6

کرک ت رتغهن بهدن شهتر نیهز  ،پشم ،گذشته از آنچه پیرامون فوائد شتر بیان شد، پوست

 فواید بسیاری  ارند.

 فرمایهد:قرآن کریم  ر مور  چهاپایان می

 (/ 82نح) هایتان )مایه( آرامهش ت خدا براى شما از خانه»؛

هایى را براى شما قرار  ا  که آن ]ها[ را رتز مسافرتتان ت خانه هاهاى  امقرار  ا  ت از پوست

هایشان ت موهاى آنها اثهاث )منهزل( ت هاى آنها ت کُرکیابید ت از پشمرتز اقامتتان سبک مى

 .« کاالیى تا زمانى ]مهیّن قرار  ا [

 .است شتر از چهارپایانی است که ادزای بدنش  ترریز ندار  ت همگی قاب  استرا ه



 

 

آیهد. از کهرک آن  ر سهاختن، ضبها، از چرم شتر دهت ساختن کرش استرا ه به ضم  مى

 گر   که ضباى نائین از مهرتفیت دهانى برخور ار اسهت.زیرانداز، رتانداز ت طناب استرا ه مى

 کنند.قبای  چا رنشین مهموالً از پشم شتر، چا ر، ریسمان، پتو ت حتی لباس تهیه می

خهور  ت مهازا  آن را بهه صهورت غذا بیش از میزان نیاز خو  غهذا می شتر هنگام فراتانی

که گذشت، هنگام نیاز بهه آب ت غهذا از آن بههره کند ت چنانچربی  ر کوهان خو  ذخیره می

 انشمندان بر این باترند کهه بهتهرین  بر . این چربی برای انسان نیز خواص  ارتیی  ار .می

 ، پف ت سیاهی  تر چشم، استرا ه از رتغن شتر است. ارتی بدتن ورر برای  رمان چرتک

 نتيجه

های آفرینش شتر بو  که تاکنون  انش بشر بهه آن پهی بهر ه آنچه گذشت، بخشی از شگرتی

 است ت بدتن شک آیندگان از این حیوان اسرارآمیز، اطالضات بیشتری کشف خواهند کر . 

نی کهه پهژتهش پیرامهون قهرآن سالیانی پیش، ی ی از مستشرقان آلمهاسخن آخر این ه 

کریم را  ر  ستور کار خو  قرار  ا ه بو ، با برخور  به آیه هردهم سوره غاشیه بهه ایهن ف هر 

فرت رفت که چرا  ر میان این همه حیوان بزرگ ت کوچک، تحشی ت اهلی،  ر  ریا ت خش ی، 

 تأم  بر آفرینش شتر مور  تأکید قرار گرفته است!

ت قرآنی خو  را رها کر  ت پیرامون این حیوان تحقیقات مرصلی ماالها تی به طور موقت

آتری کهه همگهی  ر ایهن ههای شهگرتتیژگیبا مشهاهده ت پآ از مدت کوتاهی  انجام  ا 

فرت رفت که چگونه قرآن  ر زمانی کهه بسهیاری از اسهرار  ر، به این ف است حیوان گر  آمده

ایهن تیجهه  ر نن مالب اشاره کر ه اسهت!  نهرته  ر تدو  این حیوان کشف نشده بو ، به ای

اضجهاز حهدیثی، ) این مستشرق آلمانی شها تین به زبان داری کهر  ت مسهلمان شهد ،تحقیق

 .(67 م: 0277 القرآن فی النبات تالحیوان،

سهاز ت سرشهار از  ههد انسانهایی که بهه بشهر میآری قرآن کریم حتی اشارات ت سرنخ

 شتر خو  را  ر مسیر هدایت آن قرار  هیم.ح مت است. امید آن ه هر چه بی



 

 هانوشتپی

ای که صحی  ت های چهارگانة تهام  قرآن با کشریات ضلمی، تنها شیوه[  ر میان گونه7]

اسهتخدام ضلهوم  ر »شو ، های  یگر منتهی نمیمور  تأیید است ت به ترسیر به رأی ت چالش

زمینه، ر.ک: روایی اصرهانی، پژتهشی  ر است. دهت ماالهه بیشتر  ر این « فهم بهتر قرآن

 .00/ 7 :7786 اضجاز ضلمی قرآن،
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