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(  آله و علیه اهلل صلوات) خداوند پیامبر نزد  اورینا Uraina(  قبیله) افراد از ای عده که گوید می مالک ابن انس

 بود نامطلوب و ناخوشایند آنها برای مدینه هوای اما آمدند مدینه به

 شترهایی سراغ به میتوانید دارید ناخوشایندی احساس اگر ":فرمود آنها به(  آله و علیه اهلل صلوات) خدا رسول پس

 .شدند خوب کامال و کردند چنین این آنها ". بنوشید آنها ادرار و شیر از و بروید است دادن صدقه برای که
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 و محارب حمله در که بود گفته او به عبدالرحمان از عثمان و عثمان از  طلحه ابن محمد  که سنت اهل از یکی"

Thalaba الجاما محله در آنها چوپانی و شتر شیر دوشیدن مسئول را او و کرد دستگیر یاسر نام به را ای برده پیامبر 

 طحال بزرگی و واگیردار بیماری از که حالی در آمدند پیامبر نزد Kubba of Bajila از قیس مردان از برخی .کرد



 بهبود نوشیدند می آنها شیر و ادرار از و میرفتند ده شیر شتران نزد به اگر که فرمود آنها به ،پیامبر بردند می رنج

 .کردند اقدام(  شتر ادرار و شیر نوشیدن و رفتن) امر این به آنها پس یافتند، می

 678و 677صفحات  (3) اسحاق ابن توسط)زندگی پیامبرخدا(  اهلل رسول سیرت از

 ارزش شتر ادرار که بودند باور براین(  آله و علیه اهلل صلوات) محمد ،حضرت محمد که میرسد نظر به طور این

 ادرار از استفاده که رود می احتمال این همچنین .میکردند تجویز بیمار مردان درمان برای را آن و دارد دارویی

  قدیم عربستان مردم میان در شتر که این خاطر به. باشد فرهنگی( مورد،مسئله)چیز یک بدوی اعراب میان در شتر

 وچگونگی استفاده از شتر در عربستان قدیم مورد بررسی قرار گرفت..است داشته زیادی ارزشمند کاربردهای

و انتقال می  کردند می حمل بیابان در شتر کاروان بوسیله را خود محصوالت  Nabataean  ها نبطی ها قرن برای

 میتوانیم شتر شناخت و درک طریق از تنها ما و بود، آنها تجاری گذاری سرمایه فقرات ستون و اساس شتر دادند.

 بوده پترا باستانی شهر غرب در ها نبطی که آوریم می یاد به طور این اغلب که حالی در .بشناسیم بهتر را ها نبطی

 خاورمیانه های رودخانه بستر دیوارهای و سنگها از بسیاری بر را دیواری های نقاشی خودشان ها نبطی ولی اند

 مردم که مواردی و باشند می شتر به ای کننده اشاره یا و شتر دربردارنده ها کتیبه این از بسیاری .اند کرده حکاکی

 مثل کردند می استفاده اهدافشان از بسیاری برای شتر از بدوی مردم .اند سرگذاشته پشت خاطراتشان در معمولی

 استفاده نیز جنگها در شتر از. کردند می استفاده شتر پوست از هم گاهی و شیر گوشت، تامین ، نقل و حمل

 .میکردند

 بعد.میکردند استفاده بروند آنجا به اینکه از قبل چرا برای جدید های سرزمین بانی دیده برای شتر از بدوی مردمان

 استفاده کودکان و زنان و تجهیزات حمل ، چادرها حمل در و یافت تغییر حیوانی پشتی کوله یک به شتر آن از

 .شد

 و بود غذایی رژیم در آب جایگزین شیر آنها از بسیاری برای.  میکردند زندگی شتر شیر با بدوی مردم همچنین

 شتر شیر و خوردند می و میکشتند را جوان شتر اغلب .بود زمان یک در شتر چند  بوسیله زندگی گذران همچنین

 تقسیم خودشان و شتر فرزند بین را شیر کشتند، نمی را(  شتر گوساله) شتر فرزند اگر. میشد دوشیده روزانه مادر

 شترتامین همچنین .شتر صاحبان خود به دیگر قسمت و  میگرفت شترتعلق فرزند  به پستان از کردند،قسمتی می

 در قبیله تمام و میکشتند مناسب فرصت یک در را شترها اغلب. بود گوشت آماده منبع یک با بدوی مردم کننده

 بارکش جانور عنوان به نه میشد استفاده شخم برای نه که میکشتند را جوانی شتر بیشتر.میشدند شریک آن طعام

 .بود تر سخت مراتب به زن شخم و بارکش دوسته دو این گوشت که بود این هم دلیلش



 چاهها از آب کشیدن باال برای ،سطلهایی آب نگهداری برای هایی محفظه و ظروف شتر پوست از بدوی مردمان

 شتر تا بریزند آب شتر برای آن در که میکردند درست آبشخوری حتی یا و میکردند استفادهساخته و استخرها یا و

 این از چادر چرمی قسمتهای برای همچنین. میکردند درست نیز سندلهایی خودشان برای پوست این از.بنوشد

 .میکردند استفاده پوست

 ساختن برای یا و کردن آویزان برای چادر سقف برای یا آرد از استفاده جهت هایی کیسه بافت برای شتر خز از

 که او ریزی پشم هنگام در تنها شتر خز معموال .جستند می بهره اسبش زین برای پوششی یا خانه صاحب برای عبا

 هم زنها از بعضی. میکنند آوری جمع بیافتد اینکه از قبل را آن زنان اغلب. میشود گرفته است تابستان شروع در

 ارزان جواهرات اندک بتوانند تا بفروشند مخفیانه تا میکنند پنهان مردان دید از را شده آوری جمع خزهای این

 .بخرند قیمتی

 برای شتر ادرار از .شود می استفاده غذا پخت برای گاهی و زمستان در سوخت عنوان به( سرگین) شتر مدفوع

 بعضی درمان برای گاهی حتی.میشود استفاده کند قرمزرنگ آنرا اینکه و مو های گره کردن باز جهت سر شتشوی

 میشد پرداخت شتر معینی تعداد دادن با عروس به جهیزیه یا و ،مهریه درگذشته .نوشند می را شتر ادرار بیماریها

 . آن پرداخت در داماد خانواده توانایی یا و اش خانواده و عروس اجتماعی جایگاه به داشت بستگی که

 نبطیها و صحرا باستانی کشتی: شتر

 اش ناقه که گفت Saydah Dhu alRumma پیش مدتها.اند گفته "صحرا کشتی" شتر به اغلب عرب شاعران

 می عبور من های گونه زیر کمرش که زمینی کشتی یک "داشت اظهار او شعر. زمین کشتی یا و است البر سفینه

 "کند

 صفحه,  Charlile Henry Hayes Macartney, Cambridge, 19 19 توسط ویرایش  Dhu lRumma دیوان

638. 

 استفاده:  Plinio Prioreschi پریریسچی پلینیو اسالمی،نوشته طب و ،بیزانس پزشکی از ،تاریخی کتاب براساس

  گفته براساس.باشد شده تبدیل محمد زمان در رایج درمان یک به که است ممکن دارو عنوان به شتر ادرار از

Prioreschi محلی موسیقی یک ساختار معمولی ترکیب از اعراب احتماال میدهد نشان که دارد وجود شواهدی 

 .میکردند استفاده مدفوع شامل ناپخته داروهای و

 ، محمد که است جایی این است آشکار و. است داشته نشین بادیه اعراب  برای  مهمی نقش شتر که است بدیهی

 .است درمانی خواص دارای شتر ادرار که داشته باور و عقیده



 اسالم جهان در شتر ادرار از استفاده

 ممکن شتر ادرار در نانوذرات: گوید می خورشید عبدالرحمان فاتن دکتر عربستان، روزنامه در  ای مصاحبه در

 دانشمند این آزمایشگاهی تحقیقات در سال پنج از بیش گذراندن از پس .کند کمک سرطان درمان به است

 مرکز در بافت کشت واحد رییس و( KAAU) عبدالعزیز پادشاه دانشگاه از علمی هیئت اعضای و سعودی

 حمله سرطانی سلولهای به موفقیت با است شتر ادرار در که نانوذراتی کهند دریافت فهد پادشاه پزشکی تحقیقات

 بیمارها ریه در موجود سرطانی سلولهای ، شتر ادرار  کارگیری به چون آزمایشاتی با را کارش دانشمند این. میکند

 .کرد شروع آزمایش نتایج برای شتر ادرار و خون سرطان سلول دارای موشهای در تزریق  رساندن اوج ،به

 الهام( ص) محمد حضرت پزشکی های توصیه از او که کرد ادعا خورشید دکتر عربستان، روزنامه با گفتگو در

 تعداد و کارمیکند سلولی بدخیم مواد بردن بین از برای که است طبیعی مواد شامل شتر ادرار واینکه.است گرفته

 است میراثی بلکه نیست اختراع یک درمان این ": اوگفت کند می حفظ سرطانی بیماران در را سالم سلولهای

 مردم از برخی که میکند ادعا که هست( 1671) مسلم و( 2855)  البخاری از درحدیثی."ما پیامبر از مانده باقی

 هم با را شتر ادرار و شیر که فرمود آنها به( ص) پیامبر .بیمارمیشدند کرده پف شکمهای با و آمدند می مدینه به

 کبد بیماری آماس، دهنده نشان است ممکن برآمده شکم .یافتند بهبود آن از پس که بنوشند آن از و کنند مخلوط

 که کند می اقتضا او شغل و است دانشمند یک بلکه نیست دکتر یک او که افزود خورشید .باشد سرطان یا و

 کاربرد ، باشد داشته نظارت آنها ،برتولید دهد قرار آزمایش مورد را آنها و کند آماده آزمایشگاه در را داروها

 در ایم داشته( شتر ادرار درمورد) مطالعه و تحقیق سال هفت ما"اوبیان داشت  .قراردهد بررسی مورد نیز را داروها

 الزامات مجموعه به توجه با مآنه ایم داده قرار بررسی مورد سرطان با مبارزه در را شتر ادرار تاثیر ما مدت این

 ،کارآزمایی موضوع این مورد در او شده منتشر مطالعات به توجه با .سرطان المللی بین موسسه توسط  شده وضع

 برنداشته در سو راث هیچ( شربتها و کپسولها) دارو که است این از حاکی بیماران روی بر او تیم بالینی شده انجام

 تومر اندازه شدن نصف به ماه یک مدت در تنها دارو مصرف ، ریه سرطان با داوطلب بیمار یک مورد در .است

 دکتر. حدیث در واضح توصیه به  باتوجه .هستند درمان تحت اوهنوز مانند دیگربیماران و بیمار این .کرد کمک

 و دهد توسعه را دارویش بتواند تا است همدیگر با شتر ادرار و شیر از مشخصی مقدار ترکیب درصدد خورشید

 بزرگ روده ،سرطان معده سرطان ، خون سرطان ، ریه سرطان:  مانند کند تمرکز سرطان از مشخصی انواع برروی

 شتر تازه ادرار و شیر از که کند می توصیه خودش داوطلب بیماران به که افزود وی .سینه سرطان و یمغز ،تومور

 دیگر .کنند ترکیب هم با را آنها بعد و کنند استفاده خاصی مدت یه برای شده داده جداگانه که جزئی دو با همراه

 خود بیماری یک) پسوریازیس و اگزما ،( پوست از خاصی مناطق در رنگدانه فاقد نواحی) پیسی مثل بیماریها

 این تنها او که کند می اضافه خورشید دکتر حال این با (.گذارد می اثر پوست و مفاصل روی بر که است ایمنی



 مجوزی دارویی های شرکت که است زمانی تا این و باشند داشته داوطلبانه اساسی که میدهد بیمارانی به را داروها

 .است آزمایشی مرحله در هنوز دارو تجویز حاظر درحال.آورند بدست کار این انجام برای

 روزنامه عربستان.کند کمک سرطان درمان به است ممکن شتر ادرار در ذرات نانو

 پرسش و پاسخ از اسالم.

 و آمدند مدینه به مردم از ای عده:  میگوید آن در که است صحیح حدیثی پرسشگر توسط مراجعه مورد حدیث

 چاق و یافتند بهبود آنها و بنوشند را شتر ادرار و شیر که فرمود آنها به(  آله و علیه اهلل صلوات) پیامبر .بیمارشدند

 اعدام و گرفتند را آنها مسلمانان بعد کشتند، را شتر چوپان و بودند مرتد آنها که گوید می نیز داستان در .شدند

 این که شترها ادرار و شیر نوشیدن سالمتی مزیت به توجه با (.1671) مسلم و( 2855) بخاری از نقل. کردند

 تحقیقات توسط و اند شده شناخته خوبی به پزشکی دانش پیشین های نسل برای  مزایا این و است زیاد ها مزیت

 (شتر ادرار نوشیدن مزایای) .اند رسیده اثبات به مدرن علمی

 ادرار سودمندترین:  که گفت(  سینا ابن) سینا ابن دکتر یعنی the Canon قانون کتاب نویسنده: گوید می قیم ابن

 (شتر ادرار نوشیدن مزایای) .گفتند می نجیب آنها به که است بدوی شترهای به مربوط شتر

 نسل برای  مزایا این  است مزایایی دارای که شترها ادرار و شیر نوشیدن که کند می بیان اسالم از پاسخ و پرسش

 با مشکل .اند رسیده اثبات به مدرن علمی تحقیقات توسط و اند شده شناخته خوبی به پزشکی دانش پیشین های

 هستند پزشکی درمان یک عنوان به شتر ادرار ترویج حال در که دانشمندانی بیشتر که است این ادعایشان این

 نامیده ادرار با درمان که است جایگزین داروی جنبش از بخشی شتر ادرار نوشیدن حال این با .باشند می مسلمان

 ادرار بودن سودمند مورد در را فردی ،ادعاهای علمی شواهد که است این آمریکا سرطان انجمن وموضع. میشود

 شتر ادرار با درمان بودن خطر بی و کند نمی حمایت و پشتیبانی را سرطانی بیماران برای پیشاب ماده یا و شتر

 توجهی قابل سلولی سمیت اثر شتر ادرار که شد معلوم طور این همچنین .است نشده تایید علمی مطالعات توسط

( CP) سیکلوفسفامید داروی استاندارد با باالتر دوزهای در سلولی سمیت این .دارد موش مغزاستخوانهای سلول در

 شکست در تحریکی هیچ نتوانست شتر ادرار با درمان( CP) سیکلوفسفامید برعکس وجود این با. بود مقایسه قابل

 کبد نیوکلویک اسید کاهش با: هم آن رسید اثبات به شتر ادرار با درمان از ناشی سلولی سمیت .آرد پدید زایی

 که شد فهمیده طور این .مشابه حیوانات در رشد یافته(  MDA) آلدئید دی مالون محتویات و گلوتاتیون میزان و

 کاهش باعث و سلولی سمیت ،دارای( Clastogen: انگلیسی به) زاشکست بسیار( CP) سیکلوفسفامید  درمان

 - پرو طبیعت علت به یافته رشد(  MDA) آلدئید دی مالون غلظت و ها،گلوتاتیون ،پروتئین نیوکلیک اسید میزان

 موجود موتاژنیک آنتی ترکیبات و اکسیدان آنتی به شتر ادرار زایی شکست غیر طبیعت .باشد می آن  اکسیدان



 سمیت این یافتن تشدید و CP سلولی سمیت افزایش باعث شتر ادرار با درمانی پیش .شد داده نسبت شتر ادرار در

 سمیت افزایش .است شده MDA غلظت افزایش و گلوتاتیون ، کبد نیوکلیک اسید کاهش موجب CP سلولی

 لیپیدی پراکسیداسیون سلولی بافت بر درمان دو افزایشی اثر خاطر به حدودی تا رسد می نظر به CP از ناشی سلولی

  .سلول برای بودن سمی کیفیت یعنی سلولی سمیت.باشد

 دیگر و ها اسب ادرار در موجود کربوکسیلیک اسید،اسید هیپوریک .است اسید هیپوریک حاوی شتر ادرار

 :دهد نشان را تولوئن مسمومیت تواند می اسید این باالی غلظت .است علفخواران

 ها حالل عمدی استنشاق به نیز این که است مرتبط تولوئن استعمال سوء با ،اغلب رفتاری جدی مضر تاثیرات

 برانگیخته پتانسیل آلی؛ روانی سندرم:  مانند اثراتی با تولوئن مدت طوالنی معرض در گرفتن قرار .میشود مربوط

 ضایعات و بینایی؛ عصب آتروفی ؛ هرمی اختالل و مخچه،شناختی سمی، پلی نوروپاتی اختالل،( VEP) بینایی

 .باشد می همراه. مغزی

 (شناسی سم) تولوئن

 :کردند استناد BBC سی بی بی از مقاله این به شتر ادرار معجزه اثبات برای تالشی در مسلمانان

 ترین سخت از استفاده با ، انسان بیماریهای کنی ریشه و مبارزه برای را کمپینی  عربی متحده امارات دانشمندان

 ویروس بدون Cumbria Camels کمل کامبریا در مرده اغنام و احشام .اند کرده مطرح شتر یعنی جهان پستاندار

 تحقیقات برای Zayed Complex زیاد مجموعه از جاسم صباح دکتر توسط که گروه یک. دهان و پا مثل هستند

 مقاوم العاده فوق امراض کشنده ویروسهای از بسیاری به شترها که میگوید  میشد رهبری سنتی داروهای و گیاهی

 .بگیرد قرار استفاده مورد جدید داروهای برای تواند می آنها بادی آنتی که است باور براین و هستند

 طبیعی ایمنی

 ویروسی بیماریهای از بسیاری از آنها .است تنومند و قوی بسیار که دارند ایمنی سیستم ،آنها مزایا این با همچنان اما

 شتر که بادیهایی آنتی .گاوی طاعون و دهان ، پا مانند هستند، ایمن میدهد قرار تاثیر تحت را پستانداران دیگر که

 اظهار جاسم صباح دکتر و دارد انسان که است آنهایی از تر ساده مراتب به ساختاری نظر از( دارد)کند می حمل

 .است آن انسانی نوع تکثیر از تر ساده بسیار مصنوعی شکل به آنها تکثیر که دارد می

 گوید می دکترجاسم ، The Biologist بیولوژیست نام به شناسی زیست بریتانیایی موسسه مجله در شده نوشته

 این در که کنند نفوذ انسان بدن بافتهای عمق به تا دهد می اجازه آنها به  شترهمچنین بادیهای آنتی کوچک اندازه



 لوله به بیابان های شن از که شتر بادیهای آنتی که گفت او .باشد دسترسی قابل غیر که بود نخواهد سلولی صورت

 . باشند انسان بیمارهای ضد حیاتی سالحی که دارند را بالقوه قابلیت این اند شده منتقل آزمایشگاه های

 .کنند کمک انسانها درمان به توانند می شترها

 بادیها آنتی که فهمد می باشد  شناسی میکروب از  پایه دانش دارای که کسی ،هر شتر طبیعی ایمنی به توجه با

 .کنند می نابود را آنها و حمله خارجی اشیا دیگر و مهاجم های میکروارگانیسم به که هستند خاصی سلولهای

 مجموعه دیگر از تر کوچک ای مجموعه شکل به  بادیها آنتی از بعضی ، که نیستیم مطلع موضوع این از ما اکنون

 بر عالوه .دارند را انسان های سلول و بافت در عمیق نفوذ توانایی بادیها آنتی کوچکتر مجموعه این و هستند ها

 صورت این در .جنگد می عفونت با دارد حیوان اینکه جز باشد، نمی بادی آنتی هیچ بردارنده در شتر ،ادرار این

 موانع اقسام از که دهد اجازه پاتوژن یک به تواند می بلکه کند بیمار را شخصی که است ممکن تنها نه شتر ادرار

 منشا احتماال مسلمانان توسط شتر ادرار نوشیدن درحقیقت. شود بزرگ گیر همه بیماری یک موجب  و کند عبور

 .داردSyndrome Coronavirus (MERS ) خاورمیانه تنفسی کوروناویروس نشانگان

 

 " کنید متوقف را شتر ادرار نوشیدن " گوید می جهانی بهداشت سازمان

 نتیجه

 .تجویزکرد Uraynah قبیله از پیروانش به دارویی عنوان به را شتر ادرار محمد

 ادرار تجویز به ، کند می دریافت وحی و خداست پیامبر محمد چون که بودند باور این بر مسلمانان که آنجا از

 شتر ادرار در دارویی ارزش هیچ آیا که کننده ثابت شواهد فقدان وجود باادامه دادند . آنهم  دارو عنوان به شتر

 .است مضر واقع در شتر ادرار که بود براین دال که هایی نشانه وجود و ؟هست

 

 

 

 

 


