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 قرآن در عسل زنبور اعجاز

 3بوجارپور محمد و 3ساری محسن ،2طهماسبی غالمحسین ،1*حسینی سیدمحمدرضا

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه دام تغذیه دکتری مقطع دانشجوی-1

 کشور دامی علوم تحقیقات مؤسسه علمی هیئت-2

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه علمی هیئت-3
Smr.hossaini@gmail.com 

 :چکیده

 به. است طبیعت از انسان الهام منابع تمام و انسانی زندگی و موجودات امور تمام معرّف آسـمانی کتـاب مهـمتـرین کریم، قرآن

 حجمش، کوچکی با حشره این. است دردی هر شفای و یافته اختصاص او نام به قرآن از ایسوره ، عسل رزنبو اهمیت دلیل

 وهشی آسمانی کتاب این در. آموزند عبرت آن از خردمندان اینکه، تا اوست صنع زیبایی و پروردگار عظمت از بزرگ هاینشآن

 عسل بورزن که شد حاصل نتیجه این نهایت در. است گرفته قرار بررسی مورد موجود این مسیریابی و خانه ساز و ساخت زندگی،

 عمـارم بزرگتـرین خداوند که درستی به و باشد زندگی محل ساخت و اجتماعی زندگی در انسان بـرای میالهـا منبـع توانسته

 بهترین خلق به دست او اراده و نیرو با و هستند بـزرگ معمـار این زیرمجموعه موجودات همه و زنبور انسان، که است هستی

 .اندزده هامجموعه

 وحی و اعجاز عسل، زنبور قرآن،: واژگان کلیدی

 :مقدمه

 برای مختلفی جهات از هاآن درباره تفکر و اندیشیدن مطالعه، که هستند فراوانی هایشگفتی و فواید دارای حشرات و حیوانات

 :کرد اشاره یرز موارد به توانمی جمله آن از است، مفید انسان

 قدرت و گارپرورد به نسبت شناختش برده، خداوند یگانگی به پی آن از و شودمی آگاه حیوانات آفرینش هایشگفتی از انسان. 1

: دفرمایمی کریم قرآن که چنان است؛ داشته هدفی هاآن خلقت از خداوند که فهمدمی و گرددمی بیشتر منتهایشبی حکمت و

 السَّمَـوَاتِ خَلْقِ فِی إِنَّ" "!است؟ شده آفریده چگونه که نگرندنمی شتر به آنان آیا( 17غاشیه،) خُلِقَتْ؛ کَیْفَ االبِلِ إِلَی یَنظُرُونَ الأَفَ"

 در را جنبندگان انواع و... و زمین، و هاآسمان آفرینش در ،(164بقره،) یَعْقِلُونَ؛ لِّقَوْم الیَـت...وَ دَآبَّۀ کُلِّ مِن فِیهَا بَثَّ وَ...االرْضِ وَ

 ."اندیشندمی و دارند عقل که میمرد برای( او یگانگی و خداوند پاک ذات از) است هایینشانه ،...و گسترده، آن

 برداریبهره و دهااستف بهتر هاآن از و شود آشنا بیشتر حیوانات هایفایده و منافع با انسان تا شودمی باعث حیوانات درباره مطالعه. 2

 منافع از برخی بیان از بعد کریم قرآن که چنان شد؛ خواهد انسان در شکرگزاری حسّ تقویت و شدن برانگیخته باعث این و نماید

 جا به را خدا شکر تا ساختیم مسخرتان را هاآن ما گونه این( 36حج،) تَشْکُرُونَ؛ لَعَلَّکُمْ لَکُمْ سَخَّرْنَـهَا کَذَالِکَ": فرمایدمی حیوانات
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 آن در دیگری هایبهره آنان برای و( 73یس،) ;یَشْکُرُونَ أَفَال مَشَارِبُ وَ مَنَـفِعُ فِیهَا لَهُمْ وَ": فرمایدمی نیز دیگر جایی در ".آورید

 "!کنند؟نمی شکرگزاری حال این با آیا گوارا؛ هایینوشیدنی و است( حیوانات)

 کردن ندف کیفیت قابیل که چنان بگیرید؛ یاد هاآن از تواندمی انسان که هستند غریزی هایدانسته و عاتاطال دارای حیوانات. 3

 ینشآفر درباره مطالعه اثر بر نیز بشر علمی هایپیشرفت از بسیاری( 441 ص ،20 نمونه،ج تفسیر. )آموخت کالغ از را مرده جسد

 .است بوده حیوانات زندگی و

 و...داشتیم میگرا را زادمیآد ما( 70اسراء،);...الطَّیِّبَـت مِّنَ رَزَقْنَـهُم وَ...ءَادَمَ بَنِی کَرَّمْنَا لَقَدْ وَ": فرماید می انسان ربارهد خداوند. 4

 "مبخشیدی برتری کردیم، خلق که موجوداتی از بسیاری بر را هاآن و دادیم روزی آنان به پاکیزه هایروزی انواع از

: هاانسان گروه مانند هستند هاییگروه همگی پرندگان و هاحشره جنبندگان،: “که اندفرموده بیان کریم قرآن در سبحان خداوند

 به که ایپرنده هر و مینز در ایجنبده هر که بدانید( 37 نعام،1) «”أَمْثَالُکُم أُمَمٌ إِالَّ بِجَنَاحَیْهِ یَطِیرُ طَائِرٍ وَالَ األَرْضِ فِی دَآبَّهٍ مِن وَمَا»

 عسل زنبور به ایویژه عنایت خداوند ها،گروه این میان در. بشرند نوع شما مانند ایطایفه همگی کند،می پرواز هوا در بال دو

 رگزب هاینشان اش،جثه کوچکی با حشره این است دردی هر شفای و یافته اختصاص عسل زنبور نام به قرآن از ایسوره دارد؛

 .آموزند عبرت آن از خردمندان اینکه، تا اوست صنع زیبایی و پروردگار عظمت از

 : لغت فرهنگ در عسل زنبور

 کنندمی دگیزن منظم تشکیالتی با اجتمـاعی طور به معموالً که نازک، بال چهار با هستند غشائیان بال راسته از هاییحشره زنبورها

 عـدادت به گاهی اماکن بعضی در زنبورها اجتماع این. کنندمی تهیه خـود برای هاییالنه مین،ز یا دیوارها شکاف و هاسوراخ در و

 دارد وجـود «شـاهنگ» یا «ملکـه» بـه موسوم ماده زنبور یک عسل، زنبور اجتماع هر در. رسدمی جا یک در زنبور هزار 70 تا 30

(. 536: 1385 معـین،) رسدنمی او بدن انتهای به بالهایش و اسـت شـکل وطـیمخر و سـانتیمتر 2 حـدود در بـدنش درازی کـه

 ایلحظه خود کوتاه عمر طول در که است فعال و گرتالش بسیار ایحشره عسل زنبور. است موم و عسل تهیه عسل زنبور فواید از

 یرینیش مایع گیاهان، و هاگل شیرین شهد آوریجمع و طوالنی مسیرهای پیمودن با حشره این برنداشته؛ کوشش و تالش از دست

 .است شده یاد «شِفا» بعنوان آن از کریم قرآن در که نمایدمی تولید «عسل» نامبه

 درون از: است عبرتی( هایدرس) شما برای چهارپایان، وجود در( 66نحل،);لَعِبْرَۀ االنْعَـمِ فِی لَکُمْ إِنَّ وَ": فرمایدمی کریم قرآن

 :فرماید می عسل زنبور درباره سپس ؛"نوشانیم می شما به گوارا و خالص شیر خون، و شده هضم غذاهای میان از ها،آن شکم

 تأمل لقاب نکته. "اندیشندمی که جمعیتی برای است روشنی نشانه امر، این در یقین به( 69نحل،);یَتَفَکَّرُونَ لِّقَوْم الیَۀً لِکَ ذَ فِی إِنَّ"

 وچکک حشره این راز و رمز پر زندگی که چرا نماید، تفکر و تعقل موضوع این در تا است شده دعوت انسان از آیه، این در یگرد

 هایانسان برای الهی هاینشان عسل زنبوران زندگى شک بدون پس. شد نخواهد کشف پژوهش و تفکر با جز هاانسان برای

 . شدبامی موضوع این در کنندهتعقل و متفکر
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 خود سسپ و «عسل زنبور» نعمت به آفرینش، اسرار بیان و الهى گوناگون هاىنعمت بیان بر افزون نحل، سوره در متعال خداوند

 کُلِّ نمِ لىکُ ثُمَّ*  یَعرِشون ومِمّا الشَّجَرِ ومِنَ بُیوتـًا الجِبالِ مِنَ اتَّخِذى اَنِ النَّحلِ اِلَى رَبُّکَ واَوحى: »فرماید مى و پردازد مى «عسل»

( 69ـ68/نحل) رون؛یَتَفَکَّ لِقَوم الَیَۀً ذلِکَ فى اِنَّ لِلنّاسِ شِفاءٌ فیهِ اَلونُهُ مُختَلِفٌ شَرابٌ بُطونِها مِن یَخرُجُ ذُلُالً رَبِّکِ سُبُلَ فَاسلُکى الثَّمَرتِ

 تمام از سپس برگزیده، هایىخانه سازند،مى هک هایىداربست و درختان و هاکوه از که فرستاد وحى عسل زنبور به تو پروردگار و

 نوشیدنى هاآن شکم درون از. بپیما راحتى به کرده تعیین تو براى پروردگارت که را هایىراه و کن تناول(هاگل گرده و شهد) ثمرات

 (301 ـ 296ص ،11 نمونه،ج تفسیر.« )است مردم شفاى آن در که مختلف، هاىرنگ به شود،مى خارج خاصى

 ربُّکَ اَوحی وَ...

 زنبورعسل به وحی

 حیوانات همه در غریزى الهام. فرمایدمى اشاره عسل زنبور مخصوص «غریزى الهام» به ابتدا شریف آیات این در متعال خداوند

 براى امروزه که چنان است؛ برخوردار مخصوصى ویژگى از حیوان این غرایز که دهد مى نشان مطلب این ولى دارد، وجود

 راوانىف هاىجهت از که دارد انگیزى شگفت اجتماعى زندگى و تمدن چنان آن انگیز، شگفت حشره این که شده ثابت شمنداندان

 شامل «مخفیانه فهماندن» وحی معنای(. 301 ـ 296ص ،11 نمونه،ج تفسیر) است گرفته پیشى انسان اجتماعى زندگى و تمدن بر

 ورتبص باشدمی نهفته وحی واژه در که ایمخفیانه معنای باشد قرار اگر. باشدمی... و خفی کالم الهام، اشاره، مختلف هایروش

 چنانچه اما ،گرفت نادیده کندمی دهیسامان عسل زنبوران در را امور این که بیولوژیکی مکانیسم بایستی باشد، همیشگی و دائمی

 در هفتهن ژنتیکی صفات به را آن توانمی بگیریم، نظر در مثال یک بعنوان را زنبورعسل و داده تعمیم جانوران سایر به را وحی

DNA را برجستگی با همراه تمایز نوعی.....« ربُّکَ اَوحی وَ» عبارت وجود که نمود اشاره بایستی اما. کرد تفسیر زنده موجودات 

 (. 1390 نقدی، و نصیری)دهدمی نشان جانوران سایر به نسبت

 اطالعات محتوای دارای... و هاقارچ ها،باکتری جانوران، گیاهان، از اعم زنده موجودات تمام است، شده هاشار باال در که گونههمان

 القاط و باشندمی عوامل همین به وابسته زنده موجودات صفات بروز و شده ذخیره هاآن هایکروموزوم در که باشندمی ژنتیکی

 وجود کروموزوم جفت 16 ماده، عسل زنبوران بدنی هایسلول در. نمایدمی اشاره یزن موضوع این به احتماالً نیز( اَوحی وَ) واژه

 مادر ملکه از را هاآن که باشندمی عدد 16 یا میکروموزو مجموعه یک دارای نر زنبوران. شودمی گفته «دیپلوئید» هاآن به که دارد

 و هاکوه در نمودیم وحی زنبورعسل به ما است شده اشاره آیه در هک گونههمان. شوندمی نامیده «هاپلوئید»و اندنموده دریافت

 شماره هایکروموزوم که اندنموده کشف دانشمندان امروزه... و کند تغذیه مختلف( هاگل شهد) ثمرات از و گرفته منزل درختان

 رفتار 6 و 4 ،3 شماره هایومکروموز و عسل زنبوران جستجوگری در دخیل( DNA)ژنتیکی اطالعات محتوای دارای 10 و 5 ،2

 جنسیت تعیین ترتیببه شده، اشاره وظایف بر عالوه 10 و 3 شماره هایکروموزوم بعالوه. نمایندمی کنترل را( زدن نیش) دفاعی

(. 1386 بصیری،) کندمی کنترل را خطر هایفرومون تولید و بدن اندازه نیز 11 شماره کروموزوم. کنندمی کنترل نیز را یادگیری و

 .باشدیم نیز زنبورعسل هایکروموزوم در نهفته ژنتیکی اطالعات موضوع به اشاره ،(اَوحی وَ) واژه از منظور است محتمل بنابراین

 اتَّخِذی اَنِ النَّحل الی...
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 :عسل زنبور جنسیت

 به عنایت با بنابراین(. 1380 ،طباطبایی) باشد مذکر هم و مؤنث هم تواندمی که بوده جمع جنس اسم صرفی، نظر از نَحل واژه

 ییک. است نموده مشخص را واژه این جنسیت آن، همراه فعل باشد،نمی جنسیت کنندهمشخص «نَحل» واژه خود که موضوع این

 این و است برده بکار نَحل برای را مخاطب مؤنث مفرد فعل صرفی، نظر از که است آن زمینه این در قرآن علمی هایشگفتی از

 طابخ که حالی در. باشدمی ماده کارگر، زنبوران جنسیت که چرا رود؛می شماربه زمینه این در قرآن علمی اعجاز حقیقتاً موضوع

: نمل] (مَساکِنکُم ادخُلُوا النَّملُ أیُّها یا نَملَهٌ قَالَتَ النَّملِ وادِ عَلَیَ أَتَوا إذا حَتی: )فرمایدمی و است آورده مذکر صورت به را مورچه به

 مورچه به خطاب خداوند چرا.«روید خود هایخانه به همه موران ای گفت ایمورچه رسید، مورچگان وادی به که آنجا تا[. »18

 وقتی زبان دستور در و دارد وجود مؤنث و مذکر هامورچه جماعت میان کهچون است؟ آورده مؤنث را عسل زنبور به و مذکر را

 توجهم ضمیر که وقتی اما. کنی استفاده مذکر ضمیر از باید بدهی قرار مخاطب را هاآن بخواهی و باشند هم با مؤنث و مذکر که

 کارگر زنبورهای فقط کهچون آمده؛ مؤنث صورت به عسل زنبور به خطاب و کنی استفاده مؤنث ضمیر از باید فقط باشد مؤنث

 این رد باید انسان و است گسترانیده زمین و هستی در را هاآن خداوند که هستند زیادی هاینشانه. سازندمی عسل که هستند ماده

  .بشود محقق است عاجز هاآن تصور از خردمندان عقل که هانشانه و هاآیه این توسط خداوند، به ایمانش تا کند دقت هانشانه

 هایتخم زا نر زنبوران. باشدمی نر نزنبورا و ملکه کارگر، زنبوران: شامل زنبور، مختلف نوع سه از متشکل عسل زنبور کلنی هر

 نیش اقدف حتی و) نداشته... و کندو محل انتخاب کندو، ساخت عسل، تولید افشانی، گرده در نقشی و آمده بوجود ملکه غیربارور

 باعث ودخ که باشد،می گذارتخم ملکه به خود میاسپر محتوای انتقال و ملکه با گیریجفت هاآن وظیفه تنها و( باشندمی سمی

 هم آن شوند،می دارینگه و تولید فصلی حالتبه نر زنبوران معموالً. باشدمی کلنی عسل زنبوران جمعیت در ژنتیکی تنوع حفظ

 خادمی،قاسمی) باشد داشته وجود بالقوه بصورت باکره ملکه کهموقعی و داشته را هاآن غذای تأمین توانایی هاکلنی که زمانی در فقط

. روندیم بشمار عقیم ماده زنبوران جزء( کارگر زنبوران) ماده زنبوران سایر و بوده( غیرعقیم) بارور ماده تنها کندو، در ملکه (.1390

. است ندوک داخل در زنبورعسل جمعیت تکثیر و رشد تداوم ریزی،تخم نر، عسل زنبوران با گیریجفت دارعهده زنبورعسل ملکه

 رانزنبو هایتخمدان رشد از و شده کندو داخل جمعیت در آرامش ایجاد سبب مخصوصی فرمون شپخ و تولید با ملکه همچنین

 فقط نرها و شده انجام ماده جنس توسط کندو هایفعالیت و وظایف تمام بنابراین(. 1369 عبادی،) کندمی جلوگیری کارگر ماده

 کندو کی( کارگری) وظایف سایر و بوده ملکه با کلنی یک ایجاد محوریت. دارند برعهده را ملکه کردن بارور و گیریجفت نقش

 بدلیل ملکه بودن ماده از گذشته قرون مردم است ممکن گرچه بنابراین(. 1390 نقدی، و نصیری) باشدمی کارگر زنبوران برعهده

 (. ق1425 بکر، فضیل) باشند تهداش اطالعی کارگر زنبوران بودن ماده از که رسدمی نظربه بعید اما اندبوده آگاه آن گذاریتخم

 یَعرِشون ومِمّا الشَّجَرِ ومِنَ بُیوتـًا الجِبالِ مِنَ... 

 زنبورعسل سازیخانه

 خانه به سپس است؛ ساخته متمایز حیوانات دیگر از را عسل زنبور و فرموده اشاره هاشگفتى این به «وحى» کلمه با کریم قرآن

 هاىفعالیت هک گونه آن است، زندگى شرط نخستین مناسب، مسکن مسئله که باشد آن علت دشای فرماید؛مى اشاره حیوان این سازى
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 هامیلیون که عسل، زنبوران ضلعى شش هاىخانه ساختمان که باشد آن علت است ممکن یا و شودمى پذیرامکان آن دنبال به دیگر

 خود ساختن از حتى و است هاآن زندگى هاىبرنامه نتری عجیب از دارد، ادامه جهان غرب و شرق در شکل همین به است سال

 لعادها فوق مهندسى و ظرافت با را ضلعى شش هاىخانه و کرده تهیّه را مخصوص مومى ماده این چگونه که باشد ترعجیب عسل

 گوشه. شودنمی ـیخراب دچـار وجـه هـیچ بـه کـه اسـت؛ هاخانه این استحکام عسل، زنبور خانه در مهم مسئله. سازدمى دقیق

 بنا دیگر راهرو به ورود برای راهی که دهند،می پیونـد هـم بـه را هامسـدس طـوری به شکل، میهر ساختمان سلول هر عمق یا

 ناب حکاماست موجب و داردمی نگاه را ساختمان سنگینی که کندمی ایجاد را سـتونی االضـالعمتـوازی این در و است شده گذاشته

 که دهش ثابت و کنندمی تالقی هم با نقطه یک در که شده تشکیل ستون سه از ها،خانه این ته هایسلول از یـک هـر. گردنـدمی

 هک اندشده ساخته طوری به هامسدس ایـن دارنـد؛ مخصوصـی امتیـاز کـار سـرعت در جـوییصـرفه لحـاظ از هاساختمان این

 فوظمح سرما و گرما از را خود هاانسان مانند نیز عسل زنبورهای. هستند بهترین استحکام لحاظ از هم و جویی، صرفه لحاظ از هم

 در که حالی در کنند؛نمی زندگی شوندمی طوفان و باد دچار ساعت هر که ابری مناطق در هاانسان مـا ماننـد و دارنـدمی نگـه

 با د،گیرنمی قرار گرم هوای در زنبورها که مناطقی در. کنندمی زندگی افتدنمی اتفاق هاآن برای پیشامدها این که معتدل جاهای

(. 91-92: 1362 مترلینگ، موریس) سازندمی خنک هاینسیم معـرض در و بـاال خیلـی طبقات در را خود منازل دارند که هوشی

 هک پذیرفت تواننمی ولی پردازند؛می معمـاری دقیـق حسـابهـای بـه هاانسـان هماننـد سازند،می خانه عسل زنبوران که زمانی

 قانون و دارد دخالت هاخانه این ایجاد در ذکاوت و عقل وحتماً بیاید وجود به عقل و هوش دخالت بدون صنعت ابداع این

 هک شوند می ساخته طوری شوند می ساخته کندو قفس در که هاییخانه اولین. است کرده فـراهم را نظـم ایـن مینـهز خلقـت،

 وسعت را هاانهخ زنبورها. کند پیدا بیشتری استحکام شـاید کـه باشند داشته بیشتری تماس سقف، با است ممکن که آنجـا تا

 که دهستن استاد چنان مورد دو هر در ؛کنندمی کوچک را هاخانـه بـرعکس گاه و کنند، انبار بیشتری آذوقه بتوانند که دهندمی

 زیرا ؛است عسل زنبوران کارهای از یکی نیز تهویه. بماند بالمصرف خالی فضای هیچ و فایـده بـدون محل یـک دهنـدنمی اجازه

 ار کندو لداخ رطوبت بلکه دارندمی نگاه درجه یک در پیوسته را نوزادان پرورش محل هوای حرارت، لحاظ از فقط نه زنبوران

 مهندسان عنوان به زنبورها و کندو در چیز همه معماری.  است موجود کندو در تمیز و پـاک هـوای پیوسـته و کندمی تنظیم

 رفرد،گلپرو) اسـت اجتمـاع هاآن خلقت اساس و گیردنمی انجام برنامه و نقشه بدون کاری هـیچ و اسـت، نظم اساس بر طبیعت

1388 :124-122  .) 

  انسان با عسل ان زنبور سازی خانه ابهتش

 شهرهای( معماران) سازندگان ماننـد و ترنـدنزدیـک هاانسـان بـه حیوانات سایر میان در عسل زنبوران سازی،خانه لحاظ از

 نانسـا هماننـد بورهازن مثال طور به است، همسان میآد بـا هاآن حـاالت از بسیاری که ایگونه به ،کنندمی رفتار پرجمعیت

 بـه اشخانه ساختن در عسل زنبور(. 1388:262 گلپرورفرد،) گزینندمیبر هایشانخانه سـاختن بـرای را هامحـل تـرینپـاک

 شود،ن خـارج النـه از آسـانی بـه شده ایجاد حرارت پذیرد، صورت آسانی به تهویه آنکه جمله از کند،می توجـه بسـیاری نکـات

 آمد و رفت کم که گرددمی انتخاب ساخت برای هاییمحل باشد، یکی خورشید طلوع تابش جهت با النه ساخت جهت

 در خواسـتندمی وقتـی کـه اسـت، مرتـب و منظم قدری به هندسی لحاظ از زنبورعسل خانه(. 222: 1389 داریوش،.)باشند
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 زنبور خانه ضلع که کرد پیشنهاد طبیعـی علـوم دانشـمند(  Reaumur)ومـوررئ کننـد، پیـدا طـول واحد برای ثابتی مقیاس فرانسه

 (.1388:121 گلپرورفرد،) کندنمی تغییـر هرگـز زمـان مرور با زیرا دهند قرار طول مقیاس را عسل

 الثَّمَرتِ کُلِّ مِن کُلى ثُمَّ...

 :عسل تولید

 راىب خداوند که باشدمى هایىراه رفتن و است ثمرات از زنبور، تناول شده، اشاره آن به آیات این در که عسل زنبور مأموریت

 ولى. مکندمى است شده داده قرار هاگل شیره در که مخصوص قندى ماده از تربیش عسل زنبورهاى. است فرموده مقرر هاآن

 لک من»" به هااین همه از قرآن که کنندمى هاستفاد نیز هامیوه و هادمبرگ و هاگل تخمدان از گاهى هاآن گویندمى شناسان زنبور

 ستا شده اشاره هاآن به نیز کریم قرآن در که کندو یک وظایف سایر. فرمایدمى تعبیر "هامیوه و گرده شهد، از یعنى «الثمرات

 ،(راییچَ فعالیت) هاگل شیره از عسل تهیه و کندو از خارج به رفتن: شامل وظایف این که باشدمی کارگر ماده زنبوران به متعلق

 و نگهبانی کندو، به خارجی مواد و نور ورود از جلوگیری جهت هاروزنه و هاشکاف پوشاندن برای صمغ تهیه نوزادان، تغذیه

 و ندوک مرمت و هااندوخته کردن انبار آن، مناسب تهویه و کندو کردن تمیز آنان، از پرستاری و ملکه و نوزادان وضع به رسیدگی

 . رودمی شماربه عسل زنبوران نوع این اصلی وظایف جمله از( 1369 عبادی،)دیگر وظایف دیتعدا

  ذُلُالً رَبِّکِ سُبُلَ فَاسْلُکِى

 :مسیریابی

 از جووتجس به و روندمى بیرون کندو از هستند هاگل شناسائى مأمور که زنبوران از گروهى صبح هنگام: گویندمى زنبورشناسان

 آن تجه و سمت حتى رسانند؛مى زنبوران دیگر اطالع به را مناطق آن و گردندمى باز کندو به سپس پردازند،مى لگُ پر مناطق

 با و دکننمى گذارىنشانه را خود راه هاگل منطقه به رسیدن براى زنبوران. کنندمى اعالم کندو از را آن فاصله و مشخص را منطقه

 ملهج. شود سرگردان زنبورى دارد امکان کمتر که کنندمى مشخص را مسیر چنان آن، مانند و راه در مختلف بوهاى کردن پراکنده

 داشته تواقعیّ این به اشاره گویا "بگذار گام است تو تسلیم و رام که پروردگارت هاىجاده در یعنى ذُلُالً؛ رَبِّکِ سُبُلَ فَاسْلُکِى»"

 فراهم برایت خداوند که را همواری هایراه که کندمی اشاره طور این قرآن مه اینجا( 301 ـ 296ص ،11 نمونه،ج تفسیر. ) باشد

 هاینا فرمایدمی خداوند. خوردنمی بر مانع به و کندنمی گم را راه که نحوی به راه، بودن هموار به است ایاشاره این بپیما، کرده

 در ورزنب حرکت. است عسل زنبور گیرنده وحی اما خداست دهنده وحی ینبنابرا. فهماندیم وحی صورت به عسل زنبور به ما را

 ".نک طی را مسیر خاضعانه: فرمایدمی آیه در که چرا است متواضعانه حرکت است، نموده انتخاب برایشان خداوند که مسیرى

 لعس زنبوران برابر در هاجاده این که است آن خاطر به "ذلل "به هاراه توصیف و باشد رام و تسلیم معنی به ذلول جمع "ذلل

 که ینا بدون و پیمایدمی را مختلفی هایراه چگونه کوچکش جثه این با که رساندمی را زنبور هوش این و اندتسلیم و رام کامالً

 .گرددمیبر خانه به کند گم را خانه

 اَلونُهُ مُختَلِفٌ شَرابٌ بُطونِها مِن یَخرُجُ
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 :عسل مختلف هایرنگ

 هچ که است عسل زنبور به وحی از سخن آیه این در. گیردمی بر در را «الوان» واژۀ که است آیاتی دیگر از هاعسل رنگ نوعت

 تلفمخ هایرنگ به عسل، مختلف هایرنگ. است مردم برای شفایی که کندمی تولید را رنگارنگ ایماده و کندمی طی را مسیری

 و عسل رنگ) دو این چون و کنندمی درست را هاگل رنگ قندی، مادۀ چند. بردمی بهره نآ از زنبور که است مربوط هاییگل

 «رَابٌشَ» بین که ایفاصله. دارد ایویژه قندی ماده خود، مخصوص رنگ با عسل هر پس دارند، هم با مستقیم ارتباط( هاگل رنگ

 یاهانگ درمانی خواص نیز شناسی گیاه هایکتاب. است قرآن زیبای نکات از ،(الوانه مختلف) هست آن شفادهندگی خاصیت و

 شکم از: »است آمده المیزان تفسیر در(. 169 و 149 ص ،3 ج رضا، نژاد،پاک) دانندمی مربوط آن در موجود قندی عناصر به را

 بعضی و یرس قرمز بعضی زرد، بعضی سفید، بعضی گوناگون، هایرنگ دارای که آیدمی بیرون عسل نام به نوشیدنی عسل زنبور

 هاآن از هک است موادی تنوع به مربوط که دارند متفاوتی هایرنگ هاعسل. شفاست امراض بیشتر برای که است سیاهی به مایل

 دانشگاه اولین کتاب پنجم جلد در نژاد پاک دکتر شهید(.1384 طباطبایی،) «هست نیز مختلف هایذوق مناسب و کنندمی استفاده

 به هاسلع رنگ که شودمی یادآور و گشایدمی عسل گوناگون هایرنگ عنوان با فصلی است، عسل به مربوط که رپیامب آخرین و

 نژاد، پاک) شودمی یادآور را هاگل رنگ آمدن وجود به چگونگی گاهآن. نشینندمی هاآن بر زنبورها که دارد بستگی گیاهانی رنگ

 ودخ فرموده، ذکر را آن شفابخشی خاصیت عسل، گوناگون هایرنگ به اشاره از سپ قرآن که این:»گویدمی وی(. 135 ص ،5 ج

 (.145 ص ،5 ج نژاد، پاک) «دارند را اساسی و مهم نقش درمان، و شفا و غذا در هارنگ و رفته شمار به اعجاز

 لِلنَّاسِ شِفَاءٌ فِیهِ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ

 عسل شفابخشی به اشاره

 خاصیت کرد، بیان را هارنگ تنوع اختالف که این از بعد خداوند که است این دارد وجود نحل سوره 69 آیه در هک اینکته

 توانمی هک باشدمی عسل شفابخشی با هارنگ اختالف میان رابطه نوعی دهنده نشان امر این و کرده مطرح نیز را عسل شفابخشی

 و فالونوییدها قندی، عناصر تنوع به عسل در هارنگ تنوع است شده ثابت جدید علم در که چرا دانست؛ قرآن اعجاز از را آن

 سلع شفابخشی در را( هااکسیدانآنتی و فالونوئیدها) هارنگ نوع. گرددبرمی گیاهان در موجود گلها مختلف اکسیدانهای آنتی

 و غذایی خواص به آیه، این در پس( 145 ص ،5 ج نژاد، پاک.) )است نداده نسبت عسل خود به را امر این و داده دخالت

 فِیهِ هُأَلْوَانُ مُخْتَلِفٌ شَرَابٌ» کلمات بین پیوند علمی مفهوم به: »نویسدمی دیگر جای در وی. است شده توجه هارنگ شفابخشی

 هانوئیدفالو) قندی مواد رنگ آیا شود، آشامیده که است شفا عسل صورتی در که شودمی فهمیده آیه از. کنید دقت «لِلنَّاسِ شِفَاءٌ

 و( عسل) شراب بین فاصلۀ در قرآن که دارد دهندگی شفا خاصیت شود،می هاگل شدن رنگی موجب که( هااکسیدانآنتی و

 را شما پذیرفتید، را قرآن قرنی 15 آمیز اعجاز مطلب این اگر آری است؟ آورده را «الوانه مختلف» جملۀ آن شفادهندگی خاصیت

 است؛ اهگی در موجود قندی عناصر به مربوط گیاهی هایخاصیت از بسیاری که کنممی راهنمایی طبی شناسیگیاه هایکتاب به

 پاک دکتر(. 149 ص ،5 ج نژاد، پاک) «گرددمی هاگل شدن رنگین باعث که( هااکسیدانآنتی و هافالونوئید) قندی عناصر همان
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 کرده ارهاش عسل رنگ بخشی شفا اثر به پیش قرن پانزده بار اولین برای قرآن که انددمی قرآن علمی اعجاز نوعی را آیه این نژاد

 .است

 یَتَفَکَّرون لِقَوم الَیَۀً ذلِکَ فى اِنَّ

 :قرآن در تعقل و تامل

  "اندیشندمی که آنان برای است هایینشانه زنبورعسل اسرارآمیز زندگی و آفرینش در"

 است اینشانه آن در است فرموده کرده عنوان را انگور و خرما درختان ثمرات که هنگامی متعال خدای که است این جالب نکته

 یشنداندمی که آنان برای است هایینشانه آن در: است فرموده کرده، مطرح را عسل زنبور مسأله وقتی امّا دارند؛ عقل که آنان برای

 (1374 برجی،)چیست؟ تعبیرها اختالف این سرّ

 : اندآورده چنین ـ سره قدس ـ باطباییط عالمه مرحوم

 دارد، احدو مدبّر که واحدی نظام به برهان با را انسان آنها، منافع و گوناگون هایمیوه مطالعه که است این تعابیر اختالف سرّ شاید

 هک است آمیز اسرار و عجیب دقتهای با همراه عسل زنبور زندگی که آنجا از اما است؛ تر متناسب عقل با این و شودمی رهنمون

 :است فرموده متعال خدای لذا.شود نمی آشکار دقیق اندیشه و عمیق تفکّر با جز

 ( 1382 همدانی، موسوی)".اندیشندمی که آنان برای است اینشانه آن در"

 ندگیز که چرا ید؛نما تفکر و تعقل موضوع این در تا است شده دعوت انسان از آیه، دو این آخر در کهآن دیگر تأمل قابل نکته

 عسل زنبوران زندگى شک بدون پس. شد نخواهد کشف پژوهش و تفکر با جز هاانسان برای کوچک حشره این راز و رمز پر

 . باشدمی موضوع این در کنندهتعقل و متفکر هایانسان برای الهی هاینشانه

 :گیرینتیجه

 جانورانی از یکی جانوری، گونه هامیلیون بین اینکه و زنبورعسل نام به آنقر هایسوره از یکی گذارینام فهمید توانمی نهایت در

 این ارزش و اهمیت از آشکاری گواه شده، دعوت نیز جانور این زندگی مطالعه به و معرفی آن زندگی از زوایایی قرآن، در که

 ساخت و اعیاجتم زندگی در انسان بـرای میـااله منبـع توانسته عسل زنبور که شودمی حاصل نتیجه این. باشدمی پرتالش حشره

 این زیرمجموعه موجودات، همه و زنبور انسان، که است هستی معمـار بزرگتـرین خداوند که درستی به و باشد زندگی محل

 .اندزده هامجموعه بهترین خلق به دست او اراده و نیرو با و هستند بـزرگ معمـار

 :منابع

 کریم قرآن-1

 1374 زمستان ،3شماره -جهاد فرهنگ. روایات در عسل زنبور.1374. یعقوبعلی برجی،-2
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 چاپ کشاورزی، جهاد کاربردیعلمی عالی آموزش موسسه انتشارات. زنبورعسل نژاد اصالح اصول. 1386. محمدرضا بصیری،-3

 . اول

 .یزد، نژاد، پاک دکتر یدشه فرهنگی بنیاد ،5و 3ج پیامبر، آخرین و دانشگاه اولین. 1363 رضا، نژاد، پاک-4

 دانش و علم: تهران. معماری طبیعت، انسان،. ش.هـ1389. بابک داریوش،

 صفحه 565 اصفهان، نجات راه چاپخانــه. عســل زنبور پرورش. 1369. احمــدی. ا. ع و. ر عبــادی،-5

 .هشتم ،چ1384نجم،پ ،چ1372 قم، االسالمیه، دارالکتب تفسیرالمیزان،.1372 سیدمحمدحسین، طباطبایی،-6

 . یکم و پنجاه چاپ قم، دارالعلم، انتشارات ساده، صرف.1380. رضا محمد طباطبایی،-7

 اپچ دمشق، دارالمکتبی،. مصر قاهره، داراالعتصام، طبیا، علمیا لغویا النحل آیات فی االعجاز وجوه(ق 1425) رضا، بکر، فضیل-8

 اول؛

 .اول چاپ انتخاب، نشر. ایران و هانج عسل زنبوران. 1391. تقی خادمی،قاسمی-9

 . طحان انتشارات: تهران. معماری طبیعت، انسان،. ش.هـ1388. نازنین فرد، گلپرور-10

 . توسن انتشارات: تهران. زنبورعسل دنیای. رشدیه سودابه ترجمه. ش.هـ1362. موریس مترلینگ،-11

 ایشسر انتشارات: تهران. فارسی فرهنگ. ش.هـ1385. محمد معین،-12

 .یکم و بیست و بیستم چ ، تهران االسالمیه، دارالکتب نمونه، تفسیر. 1363 ناصر، شیرازی، مکارم-13

 : قم می،اسال انتشارات دفتر ایی،اطبطب نیسدحمحم سید فیالت. زانیمرالیسفت همرجت.1382. راقدبمحم سید ی،دانمهویوسم-14

 علم، و قرآن تخصصی دوفصلنامه. جانوری زیست در قرآن از هاییشگفتی و اعجاز. 1390. نقدی حمدرضا،م و علی نصیری،-15

 .8 شماره پنجم، سال

. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

