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ــيرين و غليظى است كه  ــل ماده ش  عس
ــط زنبوران عسل از شهد گل گياهان  توس
ــپس  ــكل يافته و س جمع آورى و تغيير ش
ــى كندو ذخيره  ــلول هاى موم در داخل س
ــل حاوى مواد معدنى مثل:  ــود. عس مى ش
ــيم، منيزيم، آهن،  ــديم، كلس پتاسيم، س
مس، منگنز، كلر، فسفر، گوگرد و سيليكن 
ــيدهاى مختلفى  ــل اس ــد. در عس مى باش
مثل: اسيد سيتريك، اسيد استيك، اسيد 
ــل  ــينيك وجود دارد. ويتامين هايى كه در عس بوتيريك، ماليك و سوكس
 ،(C) اسيد اسكوربيك ،(B2) ريبوفالوين ،(B1) وجود دارند شامل تيامين

پيرودوكسين (B6)، اسيدپنتوتنيك و اسيد نيكوتنيك مى باشند (4). 
ــخن از تغذيه و  ــل همواره در اديان و مذاهب مختلف و هر جا كه س عس
ــالمتى انسان آمده وجود داشته، بعنوان عامل سالمتى انسان و معجون  س
ــت. در افسانه هاى قديمى هم عسل عضو جدا ناشدنى  جوانى ياد شده اس
در ساخت و امتحان انواع معجون هاى جوانى و معجزه آسا بوده  است كه 

به آن اشاره مى شود.
● دردين يهوديت: درتورات نيز از عسل سخن به ميان آمده است.در باب 

ــفر پيدايش گفته شده است كه "يعقوب هنگام فرستادن فرزندانش  43 از س
به دربار يوسف حاكم مصر توصيه مي كند كه از محصوالت سرزمين خود به 
عنوان ارمغان برايش ببرند".درزمره ي اين پيشكش ها از عسل،كتيرا وپسته 
ــرزمين موعود چنين ياد  ــت .كتاب مذهبي يهوديان از س ــده اس نام برده ش

مي كند كه در آن نهرهايي از عسل و شير جاري است (7). 
● دردين مسيحيت: مسيح عسل را غذايى آسمانى و مقدس به حساب 

ــانى كه  ــفاى مردم مى داند، بطورى كه هم اكنون هم كس آورده و آن را ش
ــيح اعتقاد دارند، عسل را قبل از آنكه يك غذاى لذيذ و مقوى  به دين مس
بدانند، آن را يك شفا دهنده مى دانند. در كتاب انجيل مسيحيان، از عسل 

و گياهان دارويي به عنوان هداياي گرانبهاي طبيعت ياد شده  است (7).
ــه افرادى كه به كار زنبور دارى مشغول  ● در آيين بودا: بوداييان هميش

ــاب مى آورده اند و احترام خاصى براى اين  ــى بحس بوده اند را افراد مقدس
افراد قائل بوده اند (7).

● در دين زرتشت: اولين ماده غذايى و درمانى كه زرتشتيان از قديم 

ــل طبيعى  ــى بكار برده و مى برند عس ــراى مداواى امراض و ضعف جنس ب
مى باشد (7).

ــي ، اجتماعي و  ــل در زندگي روحان ● عسـل در مصر باسـتان: عس

ــتان نقش مهمي بازي مي كرده است. از حكايت هاي  اقتصادي مصريان باس

ــگاه ها و آرامگاه مردگان چنين بر مي آيد كه عسل  به جا مانده در پرستش
در آن روزگار از اهميت بسياري برخوردار بوده و در زمانهاى قديم با اشاره 

به اهميت دارويي عسل ، به بيماران جهت درمان توصيه  مي شد (7).
● عسل در يونان باستان: يونانيان باستان تصور مي كردند كه خدايان 

ــته اند آنها ايمان  ــتي مي خوردند فناناپذير و ابدي گش ــون خوراك بهش چ
داشتند كه عسل يكي از اجزاي مهم اين خوراك بهشتي است (7).

ــت در مورد قرآن و  ● عسـل و زنبور عسـل در اسـالم: حديثى اس

ــفابخش هستند،  ــيله ش ــل هر دو وس ــل كه مى فرمايد: قرآن و عس عس
ــفاى مردمان در آن است) و قرآن شفاُء لما فى  ــل فيه شفاُء للناس(ش عس

الصدور(شفاست براى آنچه درون سينه هاست) مى باشد (8).
ــل را ذكر نموده است: نخست در سوره   قرآن كريم در دو آيه كلمه عس
محمد (ص) آيه 15 كه خداوند در ستودن بهشت به نيكوكاران وعده داده 
است كه در آنجا نهرهايي از عسل پاك و ناب روان است وسپس در سوره 
نحل كه خواص شفابخش آنرا يادآوري نموده و در آيه هاي 68 و69  اين 
ــل چنين مي فرمايد: و اوحي ٌربك الي  ــل و زنبور عس ــوره در مورد عس س
الٌنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الٌشجر ومما يعرشون ثم كلي من 
كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونها شراٌب مختلٌف الوانه 

فيه شفاٌء للناس انَّ في ذالك اليه لقوم يتفكرون.
ــل وحي كرد كه در كوهها و درختان و بلندي ها  «و خداوند به زنبور عس
ــهد گلهاي خوشبو بخوريد  ــپس از ميوه هاي شيرين و ش منزل گيريد. س
ــيرين به  ــربتي ش ــروردگار خودتان را بپوييد. آنگاه از درون آنها ش و راه پ
رنگهاي گوناگون بيرون مي آيد كه شفاي مردمان در آن است . مسلماً در 
ــت براي گروهي كه تفكر مي كنند». آري همان  ــانه اي اس اين آيت و نش
ــم است ، تفكر در زندگي زنبور عسل شفاء  ــل، شفابخش جس طور كه عس
ــبت به پيامبران زايل  ــك و شبه را نس ــت. و بيماري ش لما في الصدور اس
ــته تكليف و اوامر و  ــان را شايس مي گرداند. همچنان كه نيروي تفكر انس

دستورات الهي و تحمل مسئوليت مي سازد.
ــاند و  ــدا در روي زمين مي رس ــيني خ ــه مقام خالفت و جانش و او را ب

قلب هاي نابينا را بصير و بينا مي گرداند.
ــل داراي اثر درماني براي هر  ● پيامبر اسـالم (ص) مي فرمايد: عس

ــراي بيماريهاي روحي  ــت و قرآن داراي اثر درماني ب ــمي اس بيماري جس
است (9).

● نظـر امـام صادق (ع) درباره عسـل و زنبور عسـل: امام صادق 

ــاگرد خود مفضل را درباره عسل و زنبور عسل چنين وادار به تفكر  (ع) ش
ميكند: به زنبور عسل و اجتماعش در صنعت عسل سازي و تهيه خانه هاي 
شش ضلعي بنگر و آنچه را در جمع زنبوران از ظرايف و زيركي ها مي بيني ، 

نگاهى اجمالى به جايگاه عسل 
ماشاءاله جمشيدى، رئيس اداره پرورش زنبورعسل معاونت امور توليدات دامى وزارت جهادكشاورزى
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ــگفت و  ــه كار آنها را مورد تامل و دقت قرار دهي؛ آن را ش ــلماً چنانچ مس
ــريف و در  ــان را بنگري آن را عظيم و ش ظريف مي بيني، وقتي كارهايش
ــون به خود زنبوران بنگري آنها را  ــان مي يابي . ولي چ رديف كارهاي انس
ــتن جاهل و نادان مي يابي و در اين دليل واضح و  ــبت به خويش حتي نس
ــت بر اينكه صواب و حكمت در اين صنعت از آن زنبورعسل  ــكاري اس آش
نيست ، بلكه از آن كسي است كه آنرا با اين طبيعت آفريده و اين صنعت 

را در آن براي مصلحت انسان قرار داده است (6).
ــت كه از زنبور عسل به دست مي آيد و قرآن نيز  ــل غذاي لذيذي اس عس

بدان پرداخته است:
«فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس»  «خوردن عسل براي مردم شفاء است»

ــت، مگر  ــرآن، درباره ي خوردني ها به كار نرفته اس ــفاء» در ق واژه ي «ش
براي عسل.

ــف المريض بمثل شربة العسل»  ــالم(ص) فرمودند: «لم يستش پيامبر اس
«هيچ مريضى، به مانند نوشيدن عسل شفاء پيدا نمى كند» (10). 

ــا نگاه مي كنند از  ــل به ديده درمان گر بيماريه ــرآن و احاديث به عس ق
پيامبر گرامى روايت شده كه فرمود:

 «من شرب العسل فى كل شهر مره يريد ما جاء به القرآن عوفى من سبع 
ــبعين داء» كسى كه ”الاقل“ هر ماه يكبار عسل بنوشد و شفائى را كه  و س
ــد“  ــفا مى بخش قرآن از آن ياد كرده بطلبد، خدا او را از 77 نوع بيمارى ش
(سفينه البحار جلد 2 صفحه 190). البته از آنجا كه هر حكم عامى، موارد 

استثنائى هم دارد، در موارد نادرى عسل مورد نهى قرار گرفته است. 
ــه مـى  ــج البـالغـ ــار نـهـ ــات قـصـ ــى (ع) در كـلمـ ــرت عـل حـضـ
فـرمـايـنـد: عسل مايه درمان است. (كلمات قصار نهج البالغه) و در جاى 
ديگر نهج البالغه مى فرمايند: عـسـل درمـان هـر بيمارى است و دردى در 

آن وجود ندارد. بلغم را دفع مى كند و قلب را پر نشاط مى سازد.
رسول گرامى اسالم (ص) مى فرمايند:

ــَن بِالَْبلْغِم  ــِزْدَن فِى الِْحْفِظ َويُْذِهْب ـــْياِن َويَ ـِس ـِالّن ـَْن ب ـِب ـُْذه ـٌْس ي ـَم خ
الِسواُك َو الصياُم وقرائُة القرآِن َوالَْعَسِل والُْلّباِن 

 « مـسـواك زدن، روزه گرفتن، قرائت قرآن، عسل خوردن و شير خوردن 
ــى كند» (بحاراالنوار، ج  ــن مى برد و حافظه را تقويب م ــى را از بي فراموش

63، ص 290).
ــيدنى ها عسل است كه به قلب نشاط مى بخشد، سينه را  «بهترين نوش

گرم و به قوه حافظه كمك مى كند» (بحار االنوار، ج 2، ص 295).
«عسل هزار و يك خاصيت دارد و هزار و يك درد را شفا مى دهد» (بحار 

االنوار، ج 62، ص 295).
ــل  عس ــد  باي ــود  ش ــاد  زي ــه اش  حافظ ــد  مى خواه ــس  ك ــر  «ه

بخورد»(مكارم االخالق، ج 1، ص 358، حديث 1167).

ــفا هست در خوردن، عسل است» (بحاراالنوار، ج 66، ص  «اگر چيزى ش
290، حديث 3).

عالوه بر اين پيامبر اسالم ( ص ) مي فرمايد: 
ــمي است و قرآن داراي  ــل داراي اثر درماني براي هر بيماري جس « عس
ــت بنابراين هر 2 را براي شما توصيه  اثر درماني براي بيماريهاي روحي اس

مي كنم»(8).
ــياه دانه مخلوط  ــل را با س ــالم) مى فرمايند:  «عس امام كاظم(عليه الس
ــت به دهان بگذارد، رنج تب  كنيد، فرد تب دار از اين مخلوط لذيذ 3 انگش

از جانش خواهد رفت» (بحار االنوار ج 62، ص 100 حديث 23).
ــل هر  ــالم) مى فرمايند:  «مداومت در خوردن عس ــام رضا(عليه الس  ام
ــد» (بحاراالنوار ج 62،  ــتان از ابتالء به زكام جلوگيرى مى كن بامداد زمس

ص 324).
امام صادق(عليه السالم) مى فرمايند: «هيچ چيز براى مردم مانند عسل 

شفابخش نيست» (كافى، ج 6، ص 332، حديث 1).
ـــخـنـان پـيـامـبـر و امـامـان مـعـصـوم (عليه السالم) سـالهـا  ايـن س
ــرى در زمينه فن آورى و علوم جديد بيان  قبل و پيش از تحوالت اخير بش
ـــاء خـلقـت  ــت و منبع آن، اتـصـال آن بـزرگـواران بـه مـنـش ــده اس ش
ـــل يكى از نعمتهاى  ــت. عـس ــره گيرى از ذات مقدس الهى بوده اس و به
خداوندى است كه اسالم 15 قرن پيش به استفاده از آن تأكيد كرده اسـت 
ــمندان امروزى هر از چندگاهى به يكى از خواص شگفت انگيز اين  و دانش

نعمت خدادادى پى برده و آن را اعالم مى دارند.
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