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چکیده:

قدمــت زندگــی زنبــور عســل، بــه مراتــب بیــش از بشــر بــر روی 
ــر اســاس شــواهد تاریخــی مــی تــوان گفــت  کــره زمیــن اســت و ب
ــه او  ــان، در تغذی ــت انس ــدای خلق ــد از ابت ــره مفی ــن حش ــه ای ک
نقــش داشــته اســت. در حــال حاضــر و در عصــر توســعه صنعــت 
زنبــورداری در سراســر جهــان، بــه نظــر مــی رســد هنــوز هــم وجوه 
ناشــناخته ای از زندگــی زنبــور عســل وجــود دارد کــه شــناخت آن 

مــی توانــد تاثیــر بســزایی در موفقیــت شــاغلان این صنعت داشــته 
باشــد. یکــی از ایــن وجــوه مهــم، توجــه بــه اشــاراتی اســت کــه در 
ادیــان الهــی و از جملــه دیــن مبیــن اســلام در مــورد زنبــور عســل 
و فوایــد آن وجــود دارد. کنــکاش در آیــات قــرآن کریــم و روایــات 
اســلامی مــی توانــد در ایجــاد نگــرش جامــع تــر بــه زنبــور عســل 
ــورداری  ــت زنب ــالان صنع ــری فع ــای فک ــاخت ه ــت زیرس و تقوی
موثــر باشــد. از ایــن رو، مطالعــه حاضــر بــا بررســی منابــع روایــی 
اســلامی و تفاســیر قرآنــی ســعی در شــناخت موضوعــات مرتبــط 
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بــا خلقــت، نحــوه زندگــی و رفتــار زنبــور عســل داشــته و همچنیــن 
بــه ذکــر گــزاره هــای نقــل شــده در بــاب خــواص درمانــی عســل و 
فــرآورده هــای زنبــور عســل می پــردازد. بــر اســاس نتایــج مطالعه 
حاضــر در آیــات قــرآن کریــم بــه صــورت مســتقیم بــه موضوعــات 
ــوه  ــل، نح ــور عس ــس زنب ــازی، جن ــه س ــوه خان ــر نح ــی نظی مهم
ــل و  ــی عس ــفا بخش ــی و ش ــواص درمان ــل، خ ــور عس ــه زنب تغذی
همچنیــن تشــریح نحــوه و فرآینــد تولید عســل اشــاره شــده اســت 
و در روایــات اســلامی نیــز عــلاوه بــر ذکــر خــواص درمانــی عســل بر 
توجــه بــه نــکات اخلاقــی و الگــو بــرداری انســان از زندگــی زنبــور 

عســل تاکیــد شــده اســت. 
کلیدی: زنبورعسل ، قرآن کریم، روایات اسلامی کلمات 

مقدمه

ــران  ــان و ای ــاط جه ــب نق ــورداری در اغل ــر، زنب ــال حاض در ح
بــه عنــوان یــک حرفــه جــذاب شــناخته شــده و افــراد زیــادی در 
ایــن صنعــت در حــال فعالیــت هســتند. در کنــار توجــه و اهمیــت 
دادن بــه مباحــث علمــی و فنــی، توجــه بــه جنبــه هــای دینــی و 
ــر  ــا ایــن حرفــه عــلاوه ب فرهنگــی زنبــورداری، باعــث مــی شــود ت
تامیــن نیازهــای مــادی جامعــه بشــری از بعــد معنــوی نیــز در نگاه 
زنبــورداران مســلمان و مومــن حائــز اهمیــت باشــد. ایــن رویکــرد 
ــه  ــی، ن ــوم تجرب ــا و عل ــآوری ه ــه فن ــوی ب ــگاه معن ــی ن ــم، یعن مه
تنهــا در پــرورش زنبــور عســل بلکــه در ســایر علــوم نیز مــورد توجه 
بــوده و ارتبــاط بیــن علــم به طــور کلــی و دیــن در گفتمان بســیاری 
از دانشــمندان شــهیر جهان وجود داشــته و منعکس شــده اســت. 
ــرن  ــمند ق ــن دانش ــته تری ــتین برجس ــرت انیش ــال آلب ــرای مث ب
بیســتم بــر ایــن بــاور بــود کــه علــم نمــي تواند بــي خــدا باشــد و علم 
بــدون دیــن را عاجــز مي دانســت. او مى نویســد: به دشــوارى مى 
توانیــد کــسى را پیــدا کنیــد کــه در بیــن افــکار علــمى و عمیــق، 
داراى احساســات مذهــبى خــاص خــود نباشــد، امــا آن مذهــب 
بــا مذهــب مــردم ســاده لــوح تفــاوت دارد)جعفــری،1385(. 
هــگل نیــز مــی گویــد علــم و دیــن، دو حقیقــت مســتقل نیســتند، 
بلکـــه هـــر دو از حـــالات ضـــروري عقـــل هستند و براي رشد عقل 
ــناخت  ــت ش ــری،1385(.  اهمی ــي روند)جعف ــر م ــال یکدیگ دنب
ــه  دقیــق و کســب بینــش همــه جانبــه مــادی و معنــوی نســبت ب
ــت  ــای صنع ــه ه ــایر مولف ــل و س ــور عس ــون زنب ــی چ ــه های مقول
زنبــورداری، در ســخنی از پیامبــر گرامــی اســلام صلــوات اللــه 
تعالــی علیــه و آلــه منعکــس شــده اســت جایــی کــه در قالــب دعــا 
بــه درگاه الهــی عرضــه مــی دارنــد: » اللهــم ارنــی الاشـیـــاء کـمـــا 
هـــی« یعنــی خـداونـــدا واقـعـیـــت هــای موجــودات را آن گونــه که 

ــا شــناخت و  ــذا ب ــه مــن نشــان بده)احســائی،1362(. ل هســتند ب
نگــرش عمیــق تــر بــه زنبور عســل و جایــگاه زیســتی و خلقــت آن، 
مــی تــوان فهمیــد ایــن موجــود فقــط یــک ماشــین تولیــد عســل 
ــدود  ــری،1385( و وزن ح ــر )جعف ــدود 15 میلیمت ــول ح ــا ط ب
0/13 گــرم )Tahmasbi, 2009( نیســت و  تاثیــر گــذاری آن فقــط 
بــه کنــدوی عســل و محیــط اطــراف آن محــدود نمــی شــود، بلکــه 
ممکن اســت تــا کیلومترهــا دورتــر گیاهــان، حیوانات و انســان های 
ــل  ــور عس ــد؛ زنب ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــدوده را تح ــاکن در آن مح س
در ارتبــاط بــا انســان و محیــط اطــراف خــود دارای شــعور و درک 
ــراد و  ــای اف ــه رفتاره ــمندانه ب ــورت هوش ــه ص ــت و ب ــل اس متقاب
محیــط پیرامــون پاســخ و واکنــش نشــان مــی دهــد. اینهــا و ده هــا 
موضــوع مشــابه در منابــع دینــی و  در متــون اســلامی در رابطــه بــا 
زنبــورداری قابــل بحــث و بررســی هســتند و شــاید یــک زنبــوردار 
در طــول عمــر خــود کمتــر بــه ایــن ابعــاد توجــه داشــته باشــد. بــا 
ــی  ــا نگرش ــا ب ــت ت ــده اس ــعی ش ــتار س ــن نوش ــه، در ای ــن مقدم ای
فرامــادی بــه زنبورعســل و زنبــورداری در آینــه آیــات قــرآن کریــم 
و روایــات اســلامی، بخشــی از ابعــاد غیرمــادی و معنــوی پــرورش 
زنبــور عســل بــا هــدف تقویــت مبنــای اخــلاق حرفــه ای فعــالان و 

شــاغلان ایــن عرصــه، ارائــه شــود. 

مواد و روش

 روش انجــام ایــن مطالعــه مــرور منابــع روایــی اســلامی و 
مراجعــه بــه تفاســیر قرآنــی و بررســی موضوعــات مرتبــط بــا 
ــزاره  ــن گ ــل و همچنی ــور عس ــار زنب ــی و رفت ــوه زندگ ــت، نح خلق
هــای نقــل شــده در بــاب خــواص درمانــی عســل و فــرآورده هــای 
زنبــور عســل بــود. همچنیــن موضــوع الگوبــرداری از زندگــی زنبور 
عســل نیــز بــه عنــوان یکــی از ســرفصل هــای تحقیــق حاضــر مــد 
ــی از  ــر بخش ــن حاض ــده در مت ــه ش ــج ارائ ــت. نتای ــرار گرف ــر ق نظ
مطالبــی اســت کــه در قالــب 25 ســر فصــل و در بــاب اهمیــت زنبور 
عســل در اســلام تدویــن شــده و تحــت عنــوان مقالــه حاضــر جهــت 

ــرداری علاقمنــدان تقدیــم مــی شــود.  بهــره ب

نتایج

کریم 1.اهمیت زنبور عسل در اسالم و قرآن 
ــر  ــورت غی ــه بص ــه ک ــا آی ــود ده ه ــر وج ــلاوه ب ــم ع ــرآن کری در ق
ــاره  ــل اش ــور عس ــف زنب ــد آن و توصی ــل و فوای ــه عس ــتقیم ب مس
دارد، خوشــبختانه در دو آیــه 67 و 68 ســوره مبارکــه نحــل بــه 
ــی  ــی از زندگ ــه های ــل و جنب ــور عس ــه زنب ــی ب ــورت اختصاص ص
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ایــن حشــره مفیــد پرداختــه شــده اســت. خداونــد متعــال در ایــن 
ــد: ــی فرماین ــات م آی

ــًا َو  ــاِل ُبیوت ــذی ِمَن اْلِجب ــِل َأِن اّتَِخ ْح ــی الّنَ ــَک ِإلَ ــی  َرّبُ »َو َأْوح
ــوَن  ــا یْعِرُش ــَجِر َو ِمّمَ ــَن الّشَ ِم

ــا،  ــه از کوه ه ــرد ک ــی ک ــل وح ــاى عس ــه زنبوره ــروردگارت ب و پ
درختــان و جایــگاه هایــی کــه مــردم بــراى تهّیــه عســل برپــا 
ــه هایــی برگیــرد )قــرآن کریــم، ســوره نمــل آیــات  می کننــد، خان

و67(.  68
ــلًا یْخــُرُج  ــِک ُذُل ــُبَل َرّبِ َمــراِت َفاْســُلکی  ُس ــْن ُکّلِ الّثَ ــّمَ ُکلــی  ِم ث
ــی   ــاِس ِإّنَ ف ــفاٌء لِلّنَ ــِه ِش ــُه فی ــٌف َأْلواُن ــراٌب ُمْخَتِل ــا َش ــْن ُبُطوِنه ِم

ــُروَن ــْوٍم یَتَفّکَ ــًة لَِق ــَک لَآی ذلِ
کــه  را  راه هایــی  گاه  آن  بخــور،  هــا  میــوه  انــواع  از  ســپس 
پروردگارتــان معّیــن کــرده اســت رام و فرمــان بــردار طــی کــن. از 
بطــن آنهــا نوشــیدنی هــای رنگارنگــی بیــرون مــی آیــد کــه در آن 
درمــان بیمــارى مــردم اســت. بــه یقیــن، در ایــن هــا بــراى مردمی 
ــی،  ــدا است)مجلس ــی خ ــر یکتای ــانه اى ب ــند نش ــی اندیش ــه م ک

.)1275
اگــر هیــچ حدیــث و روایتــی از حضــرات معصومیــن)ع( در 
دســترس نبــود و فقــط همیــن دو آیــه از قــرآن کریــم در اختیــار مــا 
مســلمانان قــرار داشــت، کافــی بــود تــا اهمیــت فــوق العــاده زنبــور 

عســل و محصــولات شــفابخش آن را از ایــن طریــق بشناســیم. 

کریــم در  گــزاره هــای علمــی ارائــه شــده در قــرآن  2. برداشــت هــا و 
مــورد زنبــور عســل

ــددی  ــی متع ــای علم ــزاره ه ــل گ ــوره نح ــات 67 و 68 س در آی
ــت  ــده اس ــه ش ــش ارائ ــال پی ــل در 1400 س ــور عس ــی زنب از زندگ
ــب و  ــر دادن از غی ــی خب ــود نوع ــان خ ــا در زم ــی از آنه ــه برخ ک

ــی  ــگام تلق ــر آن هن ــه مه ــر ب ــوم و س ــوم مکت ــرداری از عل پرده ب
ــت  ــف نیس ــی از لط ــه خال ــن نکت ــه ای ــاره ب ــت. اش ــده اس می ش
کــه ایــن تشــریح اعجــاز گونــه قــرآن کریــم از چرخــه زندگــی 
ــه در چهــارده قــرن پیــش در اختیــار مســلمانان  زنبــور عســل ک
قــرار گرفتــه، بــا پیشــرفت علــم زنبــورداری در ایــن ســال هــا نــه 
تنهــا تناقضــی نــدارد، بلکــه هماهنگــی آن هــا روز بــه روز بیشــتر 
ــزاره  ــن گ ــی از مهمتری ــردد. برخ ــی گ ــات م ــده و اثب ــکار ش آش
هــای علمــی موجــود در آیــات شــریفه مذکــور بطــور اجمــال بــه 

ــت: ــل اس ــرح ذی ش

   اشاره به چگونگی النه سازی زنبور عسل
زنبــور  کــه  آیــات 67 و 68 ســوره نحــل تصریــح شــده  در 
لانه ســازی را در درختــان و کــوه هــا و صخــره هــا انجــام می دهــد 
و اشــاره دارد کــه عــلاوه بــر کــوه و درخــت، زنبــور می توانــد 
کــه  آنجــا  گزینــد  در خانه هــای خــاص دســت ســاز ســکنی 
می فرمایــد:  و ممــا یعرشــون... آن گونــه کــه در تفاســیر معتبــر 
و در لغتنامــه هــا آمــده، در مفهــوم و معنــا شناســی واژه "عــرش 
یــا ریشــه یعرشــون"، وجــود ســقف و نوعــی ارتفــاع و بنایــی کــه 
ــی  ــر طبیع ــر و غی ــط بش ــده توس ــاخته ش ــت و س ــی اس مصنوع
می باشــد، دیــده مــی شــود )قــرآن کریــم، ســوره نمــل آیــات 68 
و67(. از ایــن رو مــی تــوان گفــت مــی توانــد، اشــاره بــه کندوهــای 
مــدرن امــروزی یــا  هــر نــوع کنــدوی دســت ســاز توســط انســان 
داشته باشــد. دقــت در شــکل مضــارع فعــل " یعرشــون" نیــز 
ــده  و  ــای آین ــان ه ــی زم ــل تمام ــن فع ــت. ای ــه  اس ــب توج جال
انــواع کندو هــای دســت ســاز توســط انســان در آینــده  را بــه 

ــرد. ــر بگی ــد در ب ــی می توان خوب

تصویر شماره 1: انواع لانه زنبور عسل به ترتیب از راست به چپ: کندوهای دست ساز- آشیانه درختی و لانه گزینی در کوهستان.

جهانگیری و همکاران: زنبور عسل و زنبورداری در آینه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

   اشاره به شفابخش بودن عسل
در آیــات ســوره نحــل بــه صراحــت بــه شــفابخش بــودن عســل 
اشــاره شــده کــه اســتفاده از قــدرت جادویــی عســل بــرای حفــظ 
ســلامتی، زیبایــی، طــول عمــر و درمــان بیماری هــای گوناگــون، 
پیشــینه دیرینــی دارد. جالینــوس حکیــم معتقــد بــود کــه عســل 
موکریــت،  کنــد.  مــی  اعجــاز  بیماری هــا  بعضــی  درمــان  در 
فیلســوف مشــهور یونانــی کــه بیــش از صــد ســال عمــر کــرد، 
ــل را  ــز عس ــروان او نی ــورث و پی ــورد. فیثاغ ــی خ ــل م ــذا عس ــا غ ب
جــزو غــذای روزانــه خــود قــرارداده بودنــد. بقــراط کــه 107 ســال 
عمــر کــرد، پیوســته عســل می خــورد و بــرای درمــان بیش تــر 
بیماری هــا آن را تجویــز می کرد)یعقوبــی،1382(. ابوعلــی ســینا، 
دانشــمند بــزرگ ایرانــی در کتــاب پزشــکی قانــون، خــواص شــفا 
ــت و در  ــده اس ــاد آور ش ــا ی ــان بیماری ه ــل را در درم ــش عس بخ
ــه عنــوان مــاده موثــر در  پزشــکی مــدرن نیــز اســتفاده از عســل ب
ســاخت داروهــا بــرای درمــان بیمــاری هــای مختلــف تاییــد کننده 
شفابخشــی عســل مــی باشــد کــه در ادامــه در مــورد آن توضیحات 

ــه خواهــد شــد. بیشــتری ارائ
در بعــد خصوصیــات شفابخشــی عســل لازم بــه ذکــر اســت کــه  
200 عنصــر در بوجــود آوردن خــواص شفابخشــی منحصــر بــه فرد 
ــن  ــه مهمتری ــد )Siavoshi et al.2018( ک ــارکت دارن ــل  مش عس
آنهــا فلاونوئیدهــا و ترکیبــات فنلــی، ویتامیــن هــا، عناصــر 
ــم  ــن آنزی ــا و همچنی ــن ه ــه و پروتئی ــیدهای آمین ــاب، اس کمی
ــی  ــالاز م ــاز و کات ــیداز، انورت ــز اکس ــه گلوک ــی از جمل ــای خاص ه
ــادی  ــی زی ــات فنل ــا و ترکیب ــروز فلاونوئیده ــه ام ــا ب ــند. ت باش
انــد ماننــد کریزیــن، کومپفــرل،  در عســل شناســایی شــده 
لووتیولیــن،  کمریــن،  پینیــو  پینیوبانکســین،  کورســتین، 
آپــی ژنیــن، ژنســتین، نارینجنیــن، هســپرتین، اســید پــی 
کوماریــک، اســید گالیــک، اســیدالاگیک، اســید فورولیــک، 
 Kassim(اســید ســیرینژیک، اســید کافئیــک، اســید وانیلیــک
et al.2010 ؛ Siavoshi et al.2018(. ایــن عناصــر عســل 
نشــان دهنــده خاصیــت ضــد التهابی،آنتــی اکســیدانی، ضــد 
انعقــادی، ضــد تومور،ضــد میکروبــی، آنتــی متاســتاتیک و اثــرات 
 Samarghandian et al.2017(ضد ســرطانی عســل مــی باشــد
؛ Candiracci,2012(. بنابرایــن اثــر مهارکنندگــی عســل بــر 
تومورزایــی و ســرطان زایــی مــی توانــد بــه دلیــل وجودایــن 
 Samarghandian(ــد ــک باش ــای فنولی ــید ه ــا و اس فلاونوئیده
et al.2017؛ Candiracci,2012(. از ایــن رو، عســل ممکــن 
ــرطان از  ــی س ــگیری و درمان ــل پیش ــک عام ــوان ی ــه عن ــت ب اس
طریــق مهــار رشــد باکتــری هلیکوباکتــر پیلــوری مــورد اســتفاده 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــل تقویت ــک مکم ــی ی ــل طبیع ــرد. عس ــرار بگی ق

بــه  و عــروق اســت. مصــرف عســل می توانــد  قلــب  فعالیــت 
ــم  ــار ک ــه دچ ــرادی ک ــرای اف ــد. ب ــک کن ــون کم ــار خ ــرل فش کنت
ــازی و  ــون س ــث خ ــل باع ــود در عس ــن موج ــتند، آه ــی هس خون
ــاری  ــه پرفش ــرادی ک ــرای اف ــود و ب ــی ش ــون م ــار خ ــش فش افزای
ــد  ــک می کن ــم کم ــد ه ــالا دارن ــترول ب ــا کلس ــی ی ــل عصب ــه دلای ب
تــا فشــار خون شــان بــه تعــادل نزدیک تــر شــود. بــه ایــن ترتیــب 
عملکــرد قلــب هــم بهتــر خواهــد شد)رســد و همــکاران، 1397(. 
ــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده عســل در کنتــرل فشــارخون،  ب
ــات عصبــی و اختــلالات عصبــی  آرامــش اعصــاب و کاهــش التهاب
ــش  ــی و کاه ــتگاه عصب ــت دس ــر، تقوی ــون و آلزایم ــل پارکینس مث
 Whyte and( بــد اشــتهایی و بی حوصله گــی بــد خوابــی، 
ــوری و  ــر پیل ــت هلیکوباکت ــری از فعالی Gibson,2019 (، جلوگی
 ،)Duarte,2009 ؛ Ayala et al.2014(ســرطان های گوارشــی
ــی و روی  ــی و تن ــرون تن ــرایط ب ــوری در ش ــرل هلیکوباکترپیل کنت
مــوش هــا فعالیــت ضــد باکتریایــی در شــرایط بــرون تنــی نقــش 

ــبی، 1400(.  ــره و طهماس ــری چه ــی دارد)پ مهم

کریــم، زنبورعســل را     اشــاره بــه جنســیت زنبــور عســل: چــرا قــرآن 
کــرده اســت؟ مونــث خطــاب 

ــه  مــی دانیــم در مــوارد زیــادی قــرآن کریــم، در آیــات ناظــر ب
مذکــر و مونــث، واژه هــای مذکــر را بــه کار بــرده، بــه گونــه ای کــه 
ــان و  ــوی ناآگاه ــم از س ــرآن کری ــاره ق ــج در ب ــوالات رای ــی از س یک
ــازی  ــادگار اعج ــن، ی ــود ای ــا وج ــت، ب ــه اس ــن نکت ــان همی مبتدی
پیامبــر خاتــم صلــوات اللــه تعالــی علیــه و آلــه بــه هنــگام ســخن 
گفتــن از زنبورعســل، اشــارات، افعــال و ضمایــر بــکار رفتــه 
خطــاب بــه زنبــور عســل و در بــاره آن کامــلا مونــث و بــه عبارتــی 
ــور  ــه زنب ــی ب ــخن از وح ــگام س ــد هن ــه نمان ــت. ناگفت ــه اس زنان
عســل بــه صــورت کلــی، قــرآن کریــم از واژه "نحــل" یــا اســم جمــع 
ــی  ــی اجتماع ــه زندگ ــاره ای ب ــی اش ــه گوی ــوده ک ــتفاده نم آن اس
زنبورعســل در کلنــی جمعــی او مــی باشــد، امــا بــه هنــگام صحبت 
ــال  ــر و افع ــا ضمای ــا ب ــا، تمام ــای زنبوره ــت ه ــی از فعالی از برخ
مفــرد) و البتــه بــه صــورت مونــث(، از آنــان یــاد کــرده اســت. قرآن 
ــرآوری و  ــهد آوری و ف ــکن و ش ــاخت مس ــت از س ــه صراح ــم ب کری
تولیــد فــراورده هــای شــفابخش مختلــف توســط زنبورهــای مونث 
یــا همــان کارگــران، قــرن هــا قبــل ســخن گفتــه و ایــن گــزاره هــای 
ــت،  ــرار داده اس ــر ق ــار بش ــی را در اختی ــی و علم ــمند تاریخ ارزش
ــّمَ  ــًا و ... ث ــاِل ُبیوت ــذی ِمَن اْلِجب ــد:   َأِن اّتَِخ ــی فرمای ــه م ــا ک آنج

ــُلکی  ... ــراِت َفاْس َم ــْن ُکّلِ الّثَ ــی  ِم ُکل
ــا ادبیــات عــرب بصــورت مختصــر آشــنایی داشــته  ــه ب آنهــا ک
باشــند مــی داننــد کــه در ایــن آیــه خداونــد متعــال از فعــل مونــث 
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خطــاب بــه زنبورهــای کارگــری کــه وظیفــه ســاخت خانــه و 
ــت.  ــوده اس ــتفاده نم ــد، اس ــده دارن ــر عه ــهد را ب ــع آوری ش جم
ــزول  ــس از ن ــال پ ــزار س ــش از ه ــا بی ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ایــن آیــات نیــز دانشــمندان از جنســیت زنبــور عســل بــه درســتی 

آگاهــی نداشــتند. بعدهــا مشــخص شــد کــه اگــر خداونــد متعــال 
خطــاب بــه زنبــور عســل از فعــل مونــث اســتفاده نمــوده بــه جهت 
ــل،  ــع آوری عس ــئول جم ــه مس ــر ک ــوران کارگ ــه زنب ــت ک آن اس
ســاخت خانــه و شــهدآوری هســتند، جنــس مونــث دارنــد و ایــن 

خــود یکــی از اعجازهــای بــی نظیــر قــرآن کریــم اســت.
 

ــای  ــوه ه ــان و می ــتفاده از گیاه ــه اس ــاره ب ــه دوم و در اش  در آی
ــه  ــا"، ک ــن بطونه ــرج م ــارت "یخ ــا عب ــل ب ــد عس ــف و تولی مختل
ــط  ــل توس ــد عس ــی رود و تولی ــکار م ــث ب ــرای مون ــا" ب ــر "ه ضمی
ــی  ــم م ــاده عقی ــث و م ــه مون ــود ک ــی ش ــام م ــر انج ــوران کارگ زنب
ــد.  ــل ندارن ــد عس ــی در تولی ــچ نقش ــر هی ــای ن ــند، و زنبوره باش
بنابرایــن اشــاره قــرآن بــه زنبورعســل مونــث بــرای تولیــد عســل 
1400 ســال قبــل و پــی بــردن انســان بــه جنســیت زنبــوران کارگــر 
1192 ســال پــس از آن توســط  لئــوکارت در ســال 1813 میــلادی 
بــا تشــریح بــدن زنبــوران عســل و درک جنســیت واقعــی زنبــوران 

ــد.  ــی باش ــرآن م ــای ق ــاز ه ــبی، 1399( ، از اعج کارگر)طهماس

گاهــی دادن از اعضــای تشــریحی و فرآیندهــای بیوشــیمیایی     آ
ــا ســاخت و فــرآوری عســل: مرتبــط ب

ــه  ــوه تهی ــت در نح ــات درس ــه واقعی ــاره  ای ب ــم اش ــرآن کری ق
عســل دارد. ایــن معجــزه جاویــد الهــی بــا عبــارت "ِمــْن ُبُطوِنهــا؛ 
در شــکم هــای آن هــا" بــر نقــش "بطــون" در ســاخت و پرداخــت 
عســل، تاکیــدی آشــکار بــه عمــل آورده اســت کــه ایــن نیــز خــود 

ــن  ــل در ای ــاخت عس ــوه س ــر از نح ــی نظی ــی ب ــزاره علم ــک گ ی
ــد  ــال بع ــزار س ــر ه ــزون ب ــه اف ــت ک ــمانی اس ــم آس ــاب عظی کت
ــه  صحــت و درســتی آن توســط دانشــمندان علــوم زنبورعســل ب

ــید. ــات رس اثب
در بیــن عــوام معــروف است:»عســل مدفــوع زنبورعســل مــی 
باشــد«، حــال آنکــه ایــن عبــارت غلــط اســت و هیــچ رابطــه ای بین 
عســل و مدفــوع زنبــور عســل وجــود ندارد)شهرســتانی،1380( و 
در مقابــل شــاید هنــوز هــم کــم نباشــند کســانی کــه فکــر مى کننــد 
مکانیســم ســاخت عســل اینگونــه اســت کــه زنبورهــا شــیره گل هــا 
را مکیــده و در کنــدو ذخیــره مى  نماینــد و فراینــدی که روی شــهد 
انجــام مــی شــود تــا ایــن مــاده نباتــی تبدیــل بــه عســل گــردد، در 
دهــان زنبــور عســل صــورت مــی گیــرد. در حالــی کــه ابــدا چنیــن 
نیســت و  شــهد پــس از برداشــت توســط قطعــات دهانــی ســاینده 
ــق  ــود از طری ــی ش ــده م ــوم نامی ــه خرط ــل ک ــنده زنبورعس لیس
ــی منتقــل شــده و پــس از عبــور از  ــه حفــره دهان ــی ب ــال غذای کان
گلــو، وارد مــری مــی شــود کــه لولــه باریــک و طویلــی اســت کــه کل 
قفــسۀ ســینه راطــی کــرده و در ابتــدای شــکم وارد بخــش بعــدی 
دســتگاه گــوارش یعنــی عســلدان مــی شــود کــه در حشــرات 
ــهد  ــبی، 1400(. ش ــی شود)طهماس ــده م ــه دان نامی ــر چین دیگ

تصویر شماره 2: تفاوت های ظاهری جنس  نر و ماده زنبور عسل.
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

در عســلدان کــه قبــل از پیــش معــده و معــده اصلــی زنبورعســل 
ــل  ــی تبدی ــیمیایی و فیزیک ــای ش ــس از فرآینده ــه، پ ــرار گرفت ق
بــه عســل شــده و مجــددا از همــان مســیر قبلــی بــه ســلول هــای 
شــان برگردانــده شــده و در ایــن ســلول هــا ذخیــره مــی شــود. در 
عســلدان شــهد گل هــا بــا دو تغییــر فیزیکــی و شــیمیایی تبدیــل 
ــا  ــهد ی ــی ش ــی آب اضاف ــر فیزیک ــود. در تغیی ــی ش ــل م ــه عس ب
ــد  ــش از 50 درص ــهد از بی ــت ش ــده و رطوب ــه ش ــام گرفت ــل خ عس
بــه کمتــر از 20 درصــد کاهــش مــی یابــد و در تغییــر شــیمیایی بــا 
ــه قندهــای  اضافــه شــدن آنزیــم هــا قندهــای موجــود در شــهد ب
ســاده تــر شکســته مــی شــود و ســپس در ســلول هــای شــان هــا 
ــا پولــک هــای  ذخیــره شــده و روی ســلول هــای عســل رســیده ب
مومــی پوشــانده مــی شود)طهماســبی، 1400(. بــا توجــه بــه 
فرآینــد و مســیر تولیــد عســل در بــدن زنبورعســل، اشــاره قــرآن 
نادرســت  از شــکم زنبورعســل و تصــورات  بــه خــروج عســل 
انســان ها از تولیــد عســل حتــی در قــرن حاضــر نیــز یکــی دیگــر 

ــد.   ــی باش ــرآن م ــای ق از معجزه ه

3. مــرور روایــات و احادیــث منقــول از حضــرات معصومیــن)ع( در 
اهمیــت عســل و زنبــور عســل

عــلاوه بــر آیــات مبــارک قــرآن کریــم در اهمیــت زنبــور عســل، 
روایــات و احادیــث معتبــر فراوانــی از ائمــه معصومیــن)ع( موجــود 
اســت کــه هــر یــک بــه نوعــی بــر اهمیــت زندگــی ایــن حشــره مفید 

و خــواص عســل دلالــت دارنــد. روایــات موجــود را مــی تــوان بــه 
ــاب  ــه در ب ــی ک ــروه اول روایات ــود: گ ــیم نم ــی تقس ــته کل دو دس
الگوبــرداری از زندگــی زنبــور عســل و وجــوه تشــابه آن بــا زندگــی 
ــت  ــاب اهمی ــه در ب ــی ک ــری روایات ــد و دیگ ــده ان ــل ش ــان نق انس
درمانــی مصــرف عســل مــی باشــند. در ادامــه برخــی از ایــن 
روایــات شــریف خدمــت خواننــدگان محتــرم تقدیــم مــی گــردد:  

   روایاتی در اهمیت الگو برداری مردم از زندگی زنبور عسل
ــه علیــه و الــه و ســلم فرمــوده انــد: »ِاّنَ    رســول خــدا صــلى الّلَ
ــاَوْرَتُه  ــَک َو ِاْن َش ــُه َنَفَع ــِة ِاْن َصاَحْبَت ْحَل ــِل الّنَ ــِن َکَمَث ــَل اْلُمْؤِم َمَث
ــُة  ْحَل ــَک الّنَ ــُع َو َکَذلِ ــْأِنِه َمَناِف ــَک َو ُکّلُ َش ــَتُه َنَفَع ــَک َو ِاْن َجالَْس َنَفَع
ــْأِنَها َمَناِفُع«)احســائی، 1362(. یعنــی آنکــه: مؤمــن چــون  ُکّلُ َش
زنبــور عســل اســت؛ اگــر همــراه او بــاشى ســودت دهــد و اگــر بــا 
ــردى،  ــین گ ــا او همنش ــر ب ــاند و اگ ــت رس ــنى، نفع ــورت ک او مش
ــان  ــت همچن ــت اس ــن منفع ــئون موم ــی ش ــوی و تمام ــع ش منتف
کــه زنبــور عســل نیــز سراســر کارهایــش ســودمند اســت. در بیانــی 
ــه:  ــت ک ــل اس ــه نق ــه و آل ــه علی ــلى الّلَ ــدا ص ــول خ ــر از رس دیگ
ــْم َتْکِســْر  ــْت َفَل ــًا َوَقَع ب ــًا َو َتَضــُع َطّیِ ب ــْأُکُل َطّیِ ــِة َت ْحَل ــُن َکالّنَ »اْلُمْؤِم
ــْم َتْفُســْد« یعنــی آن کــه: مؤمــن چــون زنبــور عســل اســت، از  َو لَ
چیزهــای پاکیــزه مــی خــورد و محصولاتــی پاکیــزه از خــود بــه جــا 
مــی نهــد. )بــر روی گل و گیــاه( مــی نشــیند، در حالــی کــه نــه آن را 

ــه آن را تبــاه مــی کند)مجلســی، 1275(. مــی شــکند و ن

همــان گونــه کــه ملاحظــه مــی گــردد در فرهنــگ روایــات، یکی 
از جهــات ارزشــمندی زنبورعســل، شــباهات چشــمگیری اســت 
کــه بیــن آن و مومــن حقیقــی دیــده مــی شــود تــا جایــی کــه ایــن 
مخلــوق پــاک و پــر منفعــت، نمــاد مومــن معرفــی گردیــده اســت.   

ابــن أثیــر در کتــاب النهایــه و در بــاب شــباهت میان مؤمــن و زنبور 
عســل، از یــازده صفــت نــام بــرده و مــی نویســد:»وجه المشــابهة 
ــة أذاه و حقارتــه و منفعتــه و  بینهمــا حــذق الّنحــل و فطنتــه و قّل
ــه  ــب أکل ــذار  و طی ــن الأق ــه ع ــل و تنّزه ــعیه فى اللی ــه و س قنوع

تصویر شماره3: استفاده زنبور عسل از گیاهان و گل ها بدون آسیب رساندن به آنها.
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ــهُ  و طاعتــه لأمیــره؛ وجــه  ــه لا یــأکل مــن کســب غیــره و ُنُحوُل و أن
ــوش و  ــارت، ه ــتادى و مه ــل، اس ــور عس ــه زنب ــن ب ــباهت مؤم ش
زیرکــی، بى  آزارى، فروتنــی، مهربــانى، ســودمندى، قناعــت، 
تــلاش وافــر و کوشــائى او، دورى او از پلیــدی هــا و پــاکى 
خوراکــش و ایــن کــه از دســترنج دیگــرى نخــورد و بخشــش و 

ــد«)المقریزی، 1325(. ــی باش ــود م ــده خ ــری از فرمان ــان ب فرم
ــی  ــد و م ــی کن ــر م ــی ذک ــل آفات ــور عس ــرای زنب ــه ب او در ادام
گویــد همیــن آفــات بــرای مؤمــن نیــز وجــود دارد و از شــش آفــت 
مشــترک یــاد مــی نمایــد کــه عبارتنــد از :»أّن للّنحل آفــات تقطعه 
عــن عملــه. منهــا الّظلمــة و الغیــم و الریــح و الدخــان و المــاء و النار 
و کذلــک المؤمــن لــه آفــات تفّتــره عــن عملــه: ظلمــة الغفلــة و غیم 
الشــّک و ریــح الفتنــة و دخــان الحــرام و مــاء الّســعة و نــار الهــوى؛ 
بــرای زنبــور عســل آفــاتى اســت کــه او را از کارش بــاز مــی دارد؛ 
ماننــد تاریــکى، ابــر، بــاد، دود، آب و آتــش. مؤمنــان را هــم 
ــی  ــد تاریک ــد؛ مانن ــی دارن ــاز م ــان ب ــه از کارش ــت ک ــاتى اس آف
ــه، دود  ــاد فتن ــد، ب ــبهه و تردی ــک و ش ــر ش ــت، اب ــرگى غفل و تی
ــش  ــی و آت ــی و نادان ــاه زدگ ــاه، آب رف ــط گن ــار غلی ــا غب ــرام ی ح

هــوس هــا و هواهــای نفســانی.«
 در بــاب الگــو قــراردادن زنبــور عســل در روایتــی دیگــر از 
پیامبــر اکــرم )صّلــي اللــه علیــه و آلــه( نقــل شــده اســت کــه ایــن 
چنیــن اســت:»کن کالّنحــل و لا تکــن کالّنمــل، یعنــی بســان 
زنبــور عســل بــاش و مثــل مورچــه نباش!«)آمــدی، 1375(. 
زنبــور و مورچــه هــر دو از نظــر زیســت شناســی و سیســتماتیک 
ــد.  ــرار دارن ــائیان ق ــال غش ــته ب ــرات و راس ــا رده حش در کلاس ی
عــلاوه بــر آن شــباهت هــای رفتــاری زیــادی بــا هــم دارنــد و هــر 
دو دارای زندگــی اجتماعــی مــی باشــند. امــا ایــن دو حشــره 
ــد. مســلما ایــن  ــا یکدیگــر دارن مشــابه، اختلافــات بزرگــی نیــز ب
حدیــث نبــوی بــه تفــاوت هــای رفتــاری و زندگــی زنبــور عســل و 
مورچــه اشــاره دارد. شــاید یکــی از تفــاوت هــای اساســی و مهــم 
ــرف  ــا مص ــا و تنه ــه تنه ــه مورچ ــت ک ــن اس ــه ای ــا مورچ ــور ب زنب
ــره  ــن حش ــد؛ ای ــی کن ــد نم ــدی تولی ــز جدی ــت و چی ــده اس کنن
ــع آوری  ــه جم ــی را ک ــان چیزهای ــولا هم ــزی معم ــی و خاک خاک
کــرده، بــه مصــرف مــی رســاند! در حالــی کــه زنبــور عســل ایــن 

ــت.  ــه نیس گون

  بــه عبارتــی زنبورعســل مصــرف کننــده و تولیــد کننــده و 
مورچــه فقــط مصــرف کننــده مــی باشــد و صــد البتــه کــه مصــرف 
ــر  ــر اگ ــرف دیگ ــت. از ط ــز اس ــیار ناچی ــل بس ــی زنبورعس کنندگ
دقــت کنیــم، در مــی یابیــم کــه زنبــور عســل، تمــام تلاشــش صرف 
خــودش نمــی شــود و بــه محیــط اطــراف خــود و موجــودات زنــده 
ــه طــوری کــه آن چــه کــه  ــوم خــود ســود مــی رســاند. ب زیســت ب
زنبورعســل خــود مصــرف مــی کنــد در برابــر نفعــی کــه بــه دیگــران 
مــی رســاند، بســیار ناچیــز اســت. ایــن در حالــی اســت کــه مورچه 
چنیــن نیســت و تنهــا بــه فکــر خــود مــی باشــد. تفــاوت دیگــر ایــن 

کــه خــوراک زنبــور عســل از گل هــا و مــواد غذایــی پــاک و پاکیــزه 
ــن  ــه ای ــه مورچ ــی ک ــر دارد، در صورت ــف تنف ــواد کثی ــت و از م اس

گونــه نیســت و ایــن حساســیت در او مشــاهده نمــی شــود. 

روایاتی در بیان خواص عسل

ــادی  ــات زی ــل روای ــی عس ــت درمان ــت و خاصی ــان اهمی در بی
در دســت اســت. بــه عنــوان مثــال از حضــرت علــي علیــه الســلام 
بــه نقــل از پیامبــر گرامــی اســلام صلــوات اللــه تعالــی علیــه و آلــه 

تصویر شماره4: رفتار مصرف گرایانه مورچه و عادت تولید عسل زنبور نمونه ای از تفاوت های موجود بین آنها است.

جهانگیری و همکاران: زنبور عسل و زنبورداری در آینه آیات قرآن کریم و روایات اسلامی
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

چنیــن رســیده کــه:» پنــج چیــز فراموشــي را بــر طــرف مــي کنــد، 
ــد  ــه عبارتن ــرد ک ــي ب ــن م ــم را از بی ــد و بلغ ــي افزای ــه م ــه حافظ ب
ــل  ــوردن عس ــرآن، خ ــدن ق ــن، خوان ــواك زدن، روزه گرفت از: مس
ــن  ــات ضم ــت روای ــن دس ــی،1275(. ای ــوردن کندر«)مجلس و خ
ارزش درمانــی و تغذیــه ای غیــر قابــل توصیــف، ارزش هــا و 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــد ب ــر دارن ــدری در ب ــران ق ــی گ ــای علم کده
عنــوان نمونــه بیــش از هــزار ســال پیــش، از خــواص دارویــی 
عســل، آثــار فیزیولوژیــک و بیوشــیمایی مصــرف عســل در درمــان 
بیمــاری هــای عصبــی، بیمــاری هــای روان شــناختی، فراموشــی 
و قرابــت هــای علمــی خــواص عســل و خــواص کنــدر صحبــت بــه 
میــان آورده اســت. در تاییــد اثــرات شــادی بخــش و نشــاط آفرین 
مصــرف عســل بــر اعصــاب، پیامبــر اعظــم صــلى اللــه علیــه و آلــه 
و ســلم فرمــوده انــد :» الطیــب یســر و العســل یســر و النظــر الــی 
الخضــره یســر و الرکــوب یســر« یعنــی آنکــه: بــوى خــوش، خوردن 
عســل، نــگاه کردن بــه ســبزه و ســوارکارى موجب نشــاط و طراوت 
ــوری طبرســی،1368(. هــم چنیــن روایــت شــده  روح می گردد)ن
کــه امــام رضــا علیــه الســلام فرمودنــد: »هــر کســی کــه می خواهــد 
در طــول فصــل زمســتان از ســرماخوردگی ایمــن باشــد، هــر روز 
ســه قاشــق)لقمه( عســل بنوشــد«)4(. آخریــن روایتــی کــه اشــاره 
می شــود ایــن کــه امــام موســی کاظم)علیــه الســلام( نیــز در بیــان 
خــواص عســل فرمــوده انــد: »بیمــاران، از راهــی بهتــر از خــوردن 

عســل، درمــان نیافتــه اند.«)کلینــی،1276(.
ــل را  ــل، عس ــوره نح ــم در س ــال ه ــد متع ــد خداون ــه نمان ناگفت
مایــه شــفا و درمــان بیمــاری هــا معرفــی مــی کنــد. ایــن در حالــی 
اســت کــه کلمــه »شــفا« بــرای ســایر خوراکی هــای مرســوم، مهــم 
و بعضــا مهــم در قــرآن کریــم نظیــر خرمــا، انگــور، شــیر، گوشــت 
ــر  ــه ذک ــاِس«؛ لازم ب ــَفاٌء لِلَنّ ــِه ِش ــت: »ِفی ــده اس ــتفاده نش و ... اس
اســت کــه گرچــه در طــب ســنتی و اســلامی، عســل جایــگاه 

ــات  ــل روای ــن قبی ــا ای ــده ای دارد، ام ــناخته ش ــاز و ش ــلا ممت کام
می تواننــد بــا ریزبینــی و دقــت بیشــتری در محافــل علمــی و 
پزشــکی مــورد بررســی  قــرار گیرنــد و همچنــان منشــا خیــرات و 

ــد. ــه گردن ــرای جامع ــی ب ــادی مهم ــی و اقتص ــرکات علم ب
 

  5.زنبورداری از مشاغل ارزشمند و مورد توصیه در اسالم
زنبــورداری بــه عنــوان یــک فعالیــت اقتصــادی و تولیــدي 
ــه  ــلام ب ــوب در اس ــیار مطل ــاغل بس ــاورزی، از مش ــه کش در عرص
شــمار مــی رود کــه بــه برخــی از دلایــل آن اشــاره مــی شــود. 
زمینه هــاي  در  کــه  علمــی  پیشــرفت هاي  علي رغــم  امــروزه 
مختلــف صــورت گرفتــه، هنــوز هــم مســأله غــذا از نظــر اجتماعــی 
ــك  ــوان ی ــه عن ــرار دارد و ب ــت ق ــه اول اهمی ــادی در درج و اقتص
مســأله راهبــردی مطــرح مــی باشــد؛ بــه طــوری کــه یکــی از 
مراتــب اقتــدار پایــه ای و توانمنــدی هــای بنیــادی یك کشــور را در 
وحلــه اول بــا ســطح امنیــت غذایــی و نــوع غــذای مــردم آن کشــور 
مــی ســنجند. در همیــن زمینــه، در کلامــی منســوب بــه امــام باقــر 
علیــه الســلام، تولیــد مــواد غــذايى مــورد نیــاز عمــوم انســان هــا، 
در واقــع نوعــی بســتر ســازی الهــی بــرای زیســت آن هــا، بــه شــمار 
مــی رود آنجــا کــه مــی فرمایند:»خیرالأعمــال زرع الحــرث یزرعــه 
ــّر و الفاجــر« بهتریــن کارهــا کشــاورزی اســت کــه  فیــأکل منــه الب
ــگان  ــول آن هم ــود و از محص ــردم مي ش ــوم م ــد عم ــش عای نفع
ــر  ــك اگ ــدون ش ــی،1368(. ب ــوری طبرس ــد )ن ــتفاده مي  نماین اس
بــه کشــاورزی بــه عنــوان یــک مفهــوم عــام و عرصــه گســترده تولید 
غــذا نــگاه کنیــم، بــر اســاس احادیثــی نظیــر روایــت فــوق اشــتغال 
بــه زراعــت، باغبانــی، دامپــروری، زنبــورداری و ســایر رشــته های 
غذایــی  نیاز هــای  از  بخشــی  تامیــن  لحــاظ  بــه  کشــاورزی 
انســان ها، حائــز اهمیــت دینــی و دنیــوی و ارزش فوق العــاده 

مــادی و معنــوی می باشــد. 

تصویر شماره 5: ارتباط مستقیم زنبورداری و باغبانی و تاثیر گرده افشانی بر افزایش محصول باغات.

جلد12، شماره 23، سال 1400، ) 25-14(
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از امــام علــي )علیــه الّســلام( در تفســیر آیــه »هــو أنشــأکم 
ــه  ــود، آی ــوره ه ــم، س ــرآن کری ــا«) ق ــتعمرکم فیه ــن الأرض و اس م
ــا زمیــن را  ــه مــردم امــر نمــوده ت ــد ب 61( روایــت شــده کــه خداون
بــا کشــاورزي آبــاد ســازند و بدیــن وســیله خوراکشــان را از غــّلات 
و حبوبــات و میوه هــا و ســایر روئیدني هــا تأمیــن و در آســایش 
ــر  ــی،1368(. ب ــوری طبرس ــدی، 1390 و ن ــم اله ــي کنند)عل زندگ
اســاس ایــن آیــه و روایــت تفســیری آن بــی شــک فعالیــت هــای 
مختلــف در بخــش کشــاورزی از جملــه زنبــورداری توصیــه شــده 
اســت.  از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه نقــش اساســی زنبورعســل در 
گــرده افشــانی و وابســتگی محصــولات زراعــی و باغــی بــه فعالیــت 
زنیورعســل، اهمیــت زنبــورداری بــه عنــوان یکــی از شــاخه هــای 
ــتر  ــا بیش ــان ه ــاز انس ــورد نی ــذای م ــن غ ــرای تامی ــاورزی ب کش
روشــن مــی شــود. در ضمــن زنبــورداری یکــی از راه هایــی اســت 
کــه انســان بــا انجــام آن وظیفــه خــود را در قبــال محیــط زیســت و 

حفــظ کــره زمیــن انجــام مــی دهــد. 

زنبورداری، عامل تامین امنیت غذایی و قطع 
وابستگی خارجی

یکــی از راه هــای ضربــه زدن بــه اســتقلال کشــورها توســط 
دشــمنان، اســتفاده آن هــا از غــذا بــه عنــوان یــک حربــه جنگــی 
اســت. آنــان مــی داننــد کــه محــروم ســازی و نابــودی منابــع تولید 
ــر و  ــه ت ــم هزین ــی ک ــگ فیزیک ــاورزی، از جن ــب کش ــا تخری ــذا ی غ
گاهــی موثرتــر مــی باشــد. ایــن شــگرد دشــمنان در تحریم هــای 
غذایــی و نابــودی کشــاورزی و از جملــه دامپــروری در قــرآن کریــم 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــده و ب ــع ش ــر واق ــورد تذک ــت م ــه صراح ــز  ب نی
ــت:  ــده اس ــن آم ــریفه 205 چنی ــه ش ــره و در آی ــه بق ــوره مبارک س
ــل«  ــرث و النس ــك الح ــا و یهل ــد فیه ــي الارض لیفس ــي ف »و اذا تول
نــزدت خــارج  از  اي پیامبــر، دشــمنان منافــق هنگامــي کــه 
مي شــوند، مي کوشــند تــا در زمیــن فســاد ایجــاد کننــد و زراعــت 
و نســل را نابــود ســازند )قــرآن کریــم، ســوره نمــل آیــات 68 و 68(. 
بنابرایــن دشــمنان بــه ایــن نکتــه بــه خوبــی آگاهنــد کــه یکــي 
از راه هایــي کــه مــی تواننــد ضربــه و لطمــه ای بــه امــت اســلامي 
ــت و  ــترده آن اس ــاي گس ــه معن ــاورزي ب ــازند، نابودي کش وارد س
از روش هــاي مختلفــی بــرای ایــن منظــور اقــدام مي نماینــد کــه 
ــتي  ــات تروریس ــم )عملی ــاي بیوآگروتروریس ــت ه ــروزه فعالی ام
در بخــش زیست-کشــاورزي( از جدیدتریــن روش هــا در ایــن 
ــگ  ــرایط جن ــب در ش ــن ترتی ــه ای ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــه  ب زمین
ــه  ــتگی ب ــع وابس ــرای قط ــدی ب ــت تولی ــه فعالی ــادی هرگون اقتص
خــارج از کشــور ارزشــمند و قابــل ســتایش اســت. در ایــن میــان 

زنبــور داری عــلاوه بــر تامیــن بخشــی از غــذای مــورد نیــاز مــردم، 
می توانــد باعــث رونــق هرچــه بیشــتر کشــاورزی و افزایــش بــازده 
ــرده  ــق گ ــا از طری ــادی آنه ــه اقتص ــاورزی و صرف ــولات کش محص
افشــانی گــردد و نقــش مهمــی در تامیــن امنیــت غذایــی انســان 
ــر  ــران ب ــه طــوری کــه فعالیــت زنبــوران عســل در ای ایفــا کنــد، ب
اســاس تحقیقــات انجــام شــده 90 برابــر تولیــدات مســتقیم آنهــا 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــی و حف ــی و باغ ــدات زراع ــش تولی در افزای
ــورداری 60  ــت زنب ــز صنع ــان نی ــد و در جه ــی باش ــذار م تاثیرگ
تــا 143 برابــر تولیــدات مســتقیم اش بــر افزایــش تولیــدات 
کشــاورزی و تولیــد غــذای انســان تاثیرگــذار است)طهماســبی و 

ــی، 1379(.  پورقرای

نتیجه گیری و پیشنهادات

بخــش  ســعادت  آییــن  اخلاقــی  هــای  ســفارش  از  یکــی 
ــفه  ــی و درک فلس ــات اله ــق از نعم ــناخت عمی ــب ش ــلام، کس اس
وجــودی آنهــا اســت. زنبــور عســل، بــه عنــوان یکــی از ایــن 
ــر  ــژه ای دارد. ب ــگاه وی ــزرگ، در فرهنــگ اســلامی جای نعمــات ب
اســاس نتایــج مطالعــه حاضــر در آیــات قــرآن کریــم بــه صــورت 
مســتقیم بــه موضوعــات مهمــی نظیــر نحــوه خانــه ســازی، 
جنــس زنبــور عســل، نحــوه تغذیــه زنبــور عســل، خــواص درمانی 
و شــفا بخشــی عســل و همچنیــن تشــریح نحــوه و فرآینــد تولیــد 
ــر  ــلاوه ب ــز ع ــلامی نی ــات اس ــت و در روای ــده اس ــاره ش ــل اش عس
ذکــر خــواص درمانــی عســل بــر توجــه بــه نــکات اخلاقــی و الگــو 
بــرداری انســان از زندگــی زنبــور عســل تاکیــد شــده و ایــن تفکــر 
ــخت  ــه س ــور را ب ــت زنب ــالان صنع ــژه فع ــگان بوی ــد هم ــی توان م
کوشــی دقیــق و نظــم و همــکاری هــای موثــر اجتماعــی، روحیــه 
ــت  ــه و رعای ــه ایثارگران ــیب و بلک ــی آس ــلات ب ــی و تعام کار گروه
بهداشــت بــه معنــای واقعــی کلمــه در کلیــه امــور فکــری، مــادی 
و معنــوی ترغیــب نمایــد. بــرای مثــال از خودگذشــتگی کارگــران 
مدافــع کنــدو کــه بــرای دفــاع از اجتمــاع خــود، درســی اخلاقــی 
ــه  ــه ملک ــن اینک ــد. همچنی ــی باش ــت م ــن صنع ــالان ای ــرای فع ب
بــا جمعــی از کارگــران، ســرپناه آمــاده و پــر از ذخیــره غذایــی را 
ــی  ــا م ــه ج ــود ب ــوع خ ــم ن ــده ای ه ــه و ع ــی از جامع ــرای بخش ب
ــد و مخاطــره  ــرایطی ســخت، زندگــی جدی ــا ش ــود ب ــد و خ گذارن
ــار و  ــی از ایث ــداق های ــد، مص ــی نماین ــروع م ــر ش ــز را از صف آمی
ــه نظــر  ــرای انســان هــای متفکــر اســت. ب درس هــای اخلاقــی ب
مــی رســد بــا توجــه بــه تاکیــد قــرآن بــر تفکــر و تعمــق انســان در 
ــر  ــع ت ــرش جام ــاد نگ ــد در ایج ــی توان ــه م ــل ک ــی زنبورعس زندگ
ــی و  ــری، اخلاق ــای فک ــاخت ه ــت زیرس ــل و تقوی ــور عس ــه زنب ب
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  Honeybee and beekeeping in the mirror of the 
verses of 

the Holy Quran and Islamic traditions

Abstract
Bees have far older life than human on Earth, and according to historical evidence, honeybee has been involved 

in human nutrition since the beginning of human creation. Nowadays, in the era of development of bee industry 
all over the world, it seems that there are still unknown aspects of bee life that knowing it can have a great impact 
on the success of the workers in this industry. One of these important aspects is to pay attention to the references 
that exist in the divine religions, including Islam, about bees and its benefits. Examining the verses of the Holy 
Quran and Islamic traditions can be effective in creating a more comprehensive view of bees and strengthening the 
intellectual infrastructure of beekeeping industry activists. Therefore, the present study examines Islamic narrative 
sources and Quranic interpretations to try to identify issues related to the creation, lifestyle and behavior of bees 
and also mentions the statements made about the healing properties of honey and bee products.  Based on the 
results of the present study, in the verses of the Holy Quran, important issues such as how to build a house, 
determination the sex of bees, how to feed bees, the healing properties of honey, as well as the process of honey 
production are directly mentioned, and in Islamic traditions, also the healing properties of honey, moral points and 
human modeling of bee life are emphasized.

Key words:  Honey Bee, Holy Quran, Islamic Traditions.
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