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 :مقدمه 
 

 

موفق ترین جانوران بوده و نسببت ببه  شاخه بندپایان•

سبببببببایر شببببببباخه نا از تشبببببببدد و تنبببببببو  ب  شبببببببمار  

بطببور  کببه از میبان قریببب بببه یبب  . برخوردارنسبتند

میلیببون و پانصببد نببزار اونببه جببانور  شببناخته شببده 

 . آن را بندپایان به خود اختصاص م  دنند 4/3

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86


بسببیار  ازبنببدپایان بببرا  مببا شببناخته شببده نسببتند بببوی ه 

موفقیت این . حشرات که در اکثر زیستگانها بسر م  برند

شاخه از جبانواران   نتیجبه سباختمان اساسب  ببدن ببوی ه 

. سازمان قطشه قطشه ا  و اسکلت خارج  کیتین  آنهاسبت

 .بندپایان شامل چندین زیر شاخه نستند
  





 

 

قرآن به نوع  بازاوکننده انمیت علم حشره شناس  مب  

سبببوره نبببا  نمبببل  نحبببل و عنکببببوت ببببه افتخبببار . باشبببد

 . حشرات و خویشاوندان نزدی  آنها نامگذار  شده اند



از سببو  دیگببر  خداونببد توجببه انسببان را بببه پروانببه  

 :پشه  ملخ  مگس و موریانه جلب نموده است

 

تا به سرزمین مورچگان رسیدند؛ [ آنان حرکت کردند]

به النه ناى خود بروید تا سبلیمان و : مورچه اى افت

 !لشکرش شما را پایمال نکنند در حالى که نمى فهمند

 (.18سورة نمل  آیة ) 



 :آیاتی از قران کریم در مورد حشرات 
 

ُهْم َجراٌد ُمْنَتِشرٌ » :ملخ• قمبر )« َیْخُرُجوَن ِمَن اْْلَْجداِث َكأَنَّ

 .نمچون ملخهاي پراكنده از قبرنا خارج مي شوند( 7/ 

 

 

ْحبِل » :زنبورعسبل• بَ  لَِلبي النَّ ( 68/ نحببل )« َو أَْوحبي َربك

( الهببام يریببزي)و پرورداببار تببو بببه زنبورعسببل وحببي 

 . نمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببود

 



ِ َلببْن َیْخلُقُببوا » :مگببس • لِنَّ الَّببِذیَن َتببْدُعوَن ِمببْن ُدوِن نَّ

كسببببباني را كبببببه يیبببببر از خبببببدا ( 73/حببببب )« ُذباببببببا  

 .مي خوانید نراز نمي توانند مگسي بیافرینند

 

 

َ ال َیْسَتْحِیي أَْن َیْضبِرَب َمبَث   مبا َبُشوَضبة  » :پشه•
لِنَّ نَّ

بببببه )خداونببببد از اینكببببه ( 26/ بقببببره )« َفمببببا َفْوَقهببببا 

پشه و حتبي كمتبر از ( موجودات ظانرا كوچكي مانند

 .آن  مثال بزند شرم نمي كند

 



َها الَّنْملُ اْدُخلُوا َمساِكَنُكْم »  مورچه• « قاَلْت َنْمَلٌة یا أَیك

ببببه النبببه ناي خبببود : مورچبببه اي افبببت( 18/ نمبببل )

 .  بروید

 

 

ِِ َتأُْكبلُ » :موریانه• بُة اْْلَْر ما َدلَُّهْم َعلي َمْوِتِه لاِلَّ َدابَّ

كسببي آنهببا را از مببر  وي ( 14/ سبببا )« ِمْنَسببأََتُه 

آابببباه نسبببباخت مگببببر موریانببببه كببببه عصبببباي او را 

 .مي خورد

 



 :زنـبـور عـسـل



    

 :زنـبـور عـسـل

 از کونها  درختان: و خدا به زنبورعسل وح  نمود کـه»  

 . واز کندونائ  که مردم درست م  کنند برا  خود آشیانه بگیر   

مشبببخص شبببده  مسبببیرنا ( در بازاشبببت)بشبببد بشبببد ازنبببر ثمبببر  بخبببور و

یا مسبیرنا  سباده شبده پروردابار خبود را )پرورداار خود را دنبال کن

از شکمها  آن نوشیدن  با رنگها  اونااون در م  آیبد و (. دنبال کن

در ایبببن رابطبببه ببببرا  افبببراد . در آن مبببداوائ  ببببرا  مبببردم وجبببود دارد

 .«اندیشمند نشانه ا  وجود دارد

 



 : نکات آیه

 :است سر درد ب  و رند عسل زنبور بازاشت مسـیـر ـــ1
   را مسیر  وقت  .بیند م  بنفش فوق اششه با عسل زنبور

   در .کند م  ضبط را خورشید نـور نـا  زاویه آن مـغـز رود

   .اردد برم  اط عات نمان اساس بر بازاشت

    

 تواند م  نور تحلیل با را خورشید نیز باشد ابر  نوا وقت 
 نیز جنوب و شمال مغناطیس  جهات .ببیند ابرنـا پشت از

 .شناسد م  آن بو  از نم را خود کندو  و .ایرد م  بکار
 



 

 :ــ از شکم زنبور عسل نوشیدن  در م  آید2

 

عسل  کبه زنببور در شبکم خبود درسبت مب  کنبد و در    

. درصببد آن آب اسببت 80خببـانه نببا  کنببدو مبب  ریببزد 

آنچبه از شبکم »: یشـن  نـمـانـطـور که قرآن م  اویبد

بـشببببـد . اسببببت« نوشببببیدن آن در مبببب  آیببببد در واقببببع 

کارکـنان کـنـدو رو  آن کار م  کنند تا درصـد آب آن 

درصببد مبب  رسببد و عسببل سفببـت مبب  شببود و  18بببه 

 . نـمـیـنـطـور از آن نان درست م  کنند

 



  

 

 
 :ــ عسل شفا بخش است3

چیزیکببه فشبب   انسببان از خببواص طببب  عسببل مبب  دانببد مببوارد زیببر 
 :است

( مـیکبـروبها)ــــ درصورت مالیدن عسِل صاف به زخم  زیـچه نبا 
را م  کشد ومانع ازدیاد آنهـا م  شود وزخم زودتبر بهببود  پیبدا 

 .م  کند

 

 .ــــ برا  دستگاه ناضمه شـفـابخش است 
    .ــــ دردنا  روماتیزم را تخـفـیـف م  دند



ــــ به کودک کم  م  کند که کـلسیم خود را حـفـظ کـند 

توصیه شده به . )تااستخوان و دندانها  آن رشد کند

 (.کودکان زیر ی  سال عسل داده نشود

 

 .  ــــ شفائ  دور مدت برا  برخ  بیماریها  مزمن دارد

 

 .  ــــ برا  التهاب حلق خوب است

 

 .ــــ برا  مفاصل خوب است

 



 :زنبور عسل و اشاره به آن در قرآن
 

http://dineslam.mihanblog.com/post/755


 
 

 

و ۶۸در قرآن کلمه نحبل ببه مشنب  زنببور عسبل در آیبات     
در  .قببرآن کببریم آمببده اسببت ۱۴سببوره نحببل در جببز  ۶۹

پرورداببارت بببه زنبببور : چنببین آمببده اسببت ۶۸تفسببیر آیببه
در اینجا لحبن قبرآن ببه طبرز شبگفت  !عسل وح  فرستاد

 انگیز  تغییر م  یابد 

 



 
در عین ادامه دادن بحث نا در زمینه نشمت نا  
 مختلف اله  و بیان اسرارآفرینش در این سوره  
 سخن از زنبورعسل و سپس خود عسل به میان

 اما شکل ی  مأموریت اله  والهام .  م  آورد
 .  مرموز که نام وح  بر آن اذارده شده است 
 
        و پرورداار تو به زنبور عسل  »: نخست م  اوید 

وح  کرد که خانه نای  از کونها و درختان و داربست 
 « .نای  که مردم م  سازند انتخاب کن



 

 ساز  خانه آیه  این در زنبوران مأموریت نخستین▪

 که است آن خاطر به شاید این و.است شده ذکر

 و است زندا  شرط نخستین مناسب  مسکن مسئله

 ▪ .است امکانپذیر دیگر  نا  فشالیت آن دنبال به

    «نحل» سوره ۶۹ آیه در

 

 



   

 . دومین مأموریت زنبور عسل شرو  م  شود  

ما به او الهبام کبردیم کبه سبپس »: قرآن م  فرماید 

از تمبببببام ثمبببببرات تنببببباول کبببببن و رانهبببببای  کبببببه 

پروردابببارت ببببرا  تبببو تشیبببین کبببرده  ببببه راحتببب  

 «.بپیما

 



سرانجام  آخرین مرحله مأموریت آنها را به صورت یب  

از درون زنببببوران »نتیجبببه  ایبببن چنبببین بیبببان مببب  کنبببد  

عسل  نوشیدن  مخصوص خارج م  شود که رنب  نبا  

 .نهفته است« .مختلف  دارد



جالب این که دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت •

رسیده اند که زنبوران به ننگام ساختن عسل آن چنان 

مانرانه  عمل م  کنند که خواص درمان  و داروی  

 .ایانان کام  محفوظ مانده و به عسل منتقل م  شود

 



و در مبببباجرا  برنامببببه زنببببدا  زنبببببور عسببببل و 

ارمغان  کبه آنهبا ببرا  جهبان انسبانیت مب  آورد  

کببه نببم يذاسببت و نببم شببفا و نببم درس زنببدا   

نشانه روشن  از عظمت و قدرت پرورداار است  

  .برا  جمشیت  که م  اندیشند



بشض  از مصارف ارده زنبور عسل دانه ارده در 

در درمان بیمار  نا  . پزشک  انمیت خاص  دارد

پروستات و آلر   و در حال ب  اشتهای  از 

دارونای  که از دانه ارده ساخته م  شوند  استفاده 

دانه ارده به عنوان مکمل يذای  به کار . م  کنند

م  رود و از آن در رفع چین و چروک و لکه نا  

از دارونا  مشهور م  . صورت استفاده م  اردد

  .اشاره کرد Prostaflor Ofilorexتوان به 

نیش زنبور از نیش زنبور عسل به علت خاصیت    

قلیای  و اسید  بودن آن در درمان بیماریها  

  .استفاده م  کنند

 



 :خانه عـنکـبـوت 



 
  
  
 

 

 
 :خانه عـنکـبـوت 

  
کسانيکه بجای خـدا دیگران را ولی خود می کنند » 

.  خانه ای ساخت  مانند عنکبوت می مانند کـه

براستی سست ترین خانه ها خانه عـنکبوت است، 

 .«اگر می دانستند
 



 : نکات آیه
 

اتخبذت ". "خانه ا  ساخت: اتخذت بیتا  "ــ آیه م  اوید 1

صببیغه نببدرت نامیببده مبب  شببود و انجببام اهگببان    "بیتببا  

و ایببن بببه ایببن مشنبب  اسببت کببه . کببار  را بیببان مبب  کنببد

. عنکبببوت بطببور اهگببان  بببرا  خببود خانببه مبب  سببازد

پ ونشهائ  که در زندا  عنکبوت شبده نیبز نشبان مب  

دند که عنکبوت ايلب در سفر اسبت و بطبور اهگبان  

 . برا  خود خانه م  سازد

 



وجبه التشبابه ببین خانبه سباز  "ــ نکتبه دیگبر در آیبه 2

خدا دیگبران را ولب  خبود  عنکبوت و کسانیکه بجا 

و آن اینست که عنکبوت از مباده . م  باشد" مي کنند

شیمیائ  بسیار قو  خود سست ترین خانه نا درسبت 

میکند  کسانیکه بجا  خبدا دیگبران را ولب  خبود مب  

کنند نیز دنبال قویترینها نستند و قویترینها را دارنبد  

و بببا قببو  ترینهببا سسببت تببرین حکومتهببا و روابببط و 

ماننبد آنچبه . مناسبات نا و مکاتب را درست م  کننبد

 .بنام اردوااه شرق شناخته م  شد

 

http://www.quranology.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm


  :مـورچـه   



  :مـورچـه          
به دره مورچه ( سليمان و سپاهيان وی)تا اینکه وقتی » 

داخل خانه های ! مورچه ها: ها رسيدند مورچه ای گفت

خود شوید تا سليمان و سپاه وی شما را له نکنند؛ آنها 

 .«احساس نمی کنند له شدن شما را

 

http://www.quranology.com/farsi/hayvanat-hasharat-parandegan.htm


 :مورچه نا با نم صحبت م  کنند: نکـتـه آیه•

 

 مورچه نا از جمله با مواد بودار شیمیائ  با نم صحبت 

 .م  کنند

 



 

     

مورچببببببه نببببببا موجببببببودات  بببببببانوش        

سببببختکوش   جنگجببببو  بببببا مسببببوولیت و 

سراسببر . فببداکار بببرا  ارونشببان نسببتند

زنببدا  مورچببه نببا در تبب ش سببپر  مبب  

شیوه زندا  مورچه نبا از نراونبه . شود

نمبه آنهبا .ا  که باشند تقریبا مشابه است

اعبببببببببم از مورچبببببببببه نبببببببببا  سبببببببببربازیا 

کاراردرخبببببدمت جامشبببببه و بقبببببا  کلنببببب  

 .خودنستند

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تصویر یک مورچه سرباز گونه فئيدول که در مقابل 

النه کامال مراقب است تا از ورود هرگونه پارازیت 

 .یا هر دشمنی جلوگيری کند
 



 

 

 

 

 

مورچه نا  کارار تکه بر  نای  را که جمع کرده اند   •

  .به النه م  برند
 



 

 

 

مورچه نا از حس تشاون و نمکار  برخوردار بوده و •

برا  بقبا  کلنب  خبود دسبت ببه نبر اونبه فبداکار  مب  

در اینجا ارون  از مورچبه نبا ببا ببدن نبا  خبود . زنند

پلبب  را سبباخته انببد تببا سببایر اعضببا  اببروه بتواننببد از 

 .رو  مانع سر راه عبور کنند



 

 
 
 

 

برای دفاع از النه از هيچ دشمنی هرر انردازه هرم کره مورچه ها 

در ایررن تصررویر چنررد مورچرره گونرره . بررگرب باشررد نمرری ترسررند

سررکروپيا دشررمن را مهاکررره کرررده و بررا گرراز گرررفتن اع ررای 

دشمنی که به مراتب بگرگتر از آنها است او را بی حرکت کرده 

  .اند



 

 

 

 

 

 

• 
 

 

یبب  مورچببه اونببه لپتببومیرمکس الرو اونببه خببود را بببا •

دقت در میان آرواره نایش ارفته و آن را به مکان امنب  

  .منتقل م  کند



 

 

 

ی  مورچه کارار اونه مونوموریوم کیلیان  دانه ا  •

 .را که یافته است به النه م  برد

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

دو مورچبببه سببببز در حبببال قطشبببه قطشبببه کبببردن یببب  •

  .مورچه فئیدول که اونه ا  مهاجم محسوب م  شود



 

 

مورچببه نببا  کببارار یببا پرسببتار بببه دقببت از الرونببا •

  .مراقبت م  کنند



 

 

 

 

این مورچه اونه دوریمیرمکس اینسانوس ببه سبو  مورچبه •

سببرگ اونببه پواببونیمیرمکس بارببباتوس بببا جثببه ا  بببه مراتببب 

بزراتر که جبرات کبرده زیباد از حبد ببه النبه کلنب  اش نزدیب  

  .شببببببببببببببود حملببببببببببببببه کببببببببببببببرده اسببببببببببببببت
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر یک ملکه مورچه های گونه عسل خوار 

  .ميان اع ای گروهش که از او مراقب می کنند

 



 

 

           این مورچه سبز سرباز در برابر عدس  دوربین 

عکاس آرواره نایش را اشوده و حالت  تهاجم  

  .ارفته است



 

 

 :  شگفتيهای خلقت جالب و دیدنی###تخم حشرات از نمایی نگدیک  -قدرت خدا 
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 : منابع 
 سایت قرآن شناسی
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