

شگفتیهای آفرینش مورچه از منظر قرآن ،نهجالبالغه و علم
سید علیاکبر ربیع نتاج و سیده فاطمه سلیمی و سیده لیال

میرزایی

چکیده

شناخت نظام آفرینش یکی از راههای خداشناسی است و شاید کمتر انسانی برای کسب این
شناخت از راه موشکافی یک حشره وارد شود  ،بلکه بشر برای این مقصوود بیشوتر بوه بررسوی
نشانههای بزرگ همچون آسمان و زمین ،کوه و دریا روی مویآورد .مورچوه یکوی از مولوتوا
شگفتی میباشد که برای بیشتر انسانها موجودی ناچیز و بیاهمیت مینماید ،ولوی خداونود در
ترآن کریم سورهای را با عنوان «نمل» به مورچه اختصاص داده و به این موجود توجه ویژهای
نشان داده است .خداوند در آیه  81این سوره به زندگی اجتماعی و روابط بین مورچگوان اشواره
کرده و آنها را دارای شعور و ادراک دانسته است .حضور علوی نیوز در نهوا الغه وه بوه
بعضی از شگفتیهای آفرینش ایون حشوره کوچوک از جملوه سواختار مورفولوو یکی (بودنی و
همچنین زندگی اجتماعی مورچهها ،موتعیتشناسی ،مدیریت اصولی و آیندهنگوری آنهوا اشواره
کرده و در کنار آن ،مراحل زیستی مورچگان را موورد بررسوی تورار داده کوه اموروزه ،پیشورفت
چشمگیر علم حشرهشناسی با تحقیقا و آزمایشهایی که روی بودن ایون موجوود ریوز ان وام
دادهاند ،تأییدی بر آیا ترآن کریم و سونان امام در مورد مورچه میباشد.
واژگان کلیدی :ترآن ،نها الغه ه ،حشرهشناسی ،مورچه ،تفسیر علمی.
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مقدمه

حشرا یکی از اسرارآمیزترین موجودا آفرینش هستند .در این میان میتوان به مورچه
اشاره کرد که موجودی است اجتماعی که در تسمتهای موتلف کره زمین از جمله زیرزمین،
بر فراز کوهها و تلههای سر به فلک کشیده سکونت گزیده و به نماد تهش برای انسوانهای
رفاندیش تغدیل شده است .مطالعه ،تحقیق و پژوهش در زندگی مورچه موا را بوه حقوایقی
رف رهنمون میسازد و سغب میشود انسوان در برابور یکوی دیگور از شوگفتیهای جهوان
آفرینش تأمل کند و بیش از پیش بر ناآگواهی خوویش از جهوان پیراموون خوود پوی بغورد و
سران ام در برابر آفریدگار همه این شگفتیها سر تعظیم فورود آورد .خودای متعوال در تورآن
سورهای به نام این حشره با عنوان «نمل» آورده و از شگفتیهای زندگی آن سون به میوان
آورده است.
امیرمؤمنان علی نیز در نهاالغه ه یکوی از راههوای خداشناسوی را نگورش رف بوه
آفریدگان کوچک خدا از جمله مورچه میداند .ایشان با بیان ویژگیهوای خلقوت مورچوه ،در
حقیقت ،انسانها را به اندیشوهورزی و دتوت در آفورینش و شناسوایی رازهوای تغیعوت فورا
میخواند تا از این رهگذر بیشتر بر حسّ بندگی انسانها بیفزاید.
با پژوهشی که دانشمندان در این زمینه داشتهاند ،به شوگفتیهای ایون موجوود ریوز پوی
بردهاند.
در این نوشتار تهش میشود شگفتیهای خلقت مورچه از دیدگاه ترآن و بیانا حضور
علی ،و از نظر علمی تحلیل و بررسی گردد؛ از اینرو ،این نوشتار در پوی پاسووگویی بوه
پرسشهای ذیل میباشد:
 .8خداوند در سوره نمل چه ویژگیهایی را از مورچه بیان کرده است؟
 .2حضر علی در نهاالغه ه چه ابعادی از شگفتیهای مورچه را بازگو کرده است؟
 .3علم امروز تا چه اندازه با ترآن و سونان امام علی درباره مورچه مطابقت دارد؟
مطالعه در شکل ظاهری و ساختمان بدنی مورچه و بیانا ترآن و امام علوی کوه در
حقیقت اشارهای بوه علوم میرموکولوو ی ( ، Myrmecologyمورچهشناسوی دارد ،تفکور و
اندیشه انسان را به سمت و سویی سوق میدهد که آیا موجودی با آن همه شگفتی و لطافت
میتواند بر اثر تصادف به وجود آمده باشد؟ اینجاست کوه در عقول هور انسوان رفانودیش

دریچهای از تفکر گشوده میشود که موجوداتی با این شگفتی و عظمت ،خالقی حکیم دارنود
که این موجودا را عغث و بیهوده نیافریده و از آفرینش آنها هدفی داشته است .بدین جهوت
مطالعه در مولوتا یکی از مهمترین راههای خداشناسی است.

خداوند در ترآن کریم میفرمایند :
(اسراء 44 /؛ «و هر موجودی ،تسغیح و حمد او میگوید ،ولی شما تسغیح آنها را نمیفهمید».
امیرالمؤمنین علی از روشهای گوناگون برای آموزش دین سود میجوید؛ گاه خردها
را به تکاپو میاندازد ،گاه اندیشهها را پویا میسازد و گواه تلبهوا و عواتوف را بوه پورواز در
میآورد و همه حواس و نیروهای انسان را با نشوان دادن گوهرهوایی چشومگیر و دلربوا بوه
شگفتی وا میدارد.
برانگیوتن خرد و اندیشه و نیروی تصور و تویّل در شوناخت جهوان بورین ،آسومانها و
زمین و از کوچکترین ذرا جانوری گرفته تا بزرگترین آنها ،گیاهان ،خشکی و دریا ،همه و
همه ،ابزاری برای شناخت خداست؛ خدایی که نه میتوان او را دید ،نه چشمها او را میبیننود
و نه چیزی میان او و چشمها پرده پوشانندهای ترار میدهد ،بلکه او را با آثوار شوگفتانگیز و
آیا روشن و حکمت آموزش میتوان شناخت.
یکی از موضوعا خطغه  811نهاالغه ه ،بیان شگفتیهای خلقت مورچه است.
ساختمان بدن مورچه (ساختمان مورفولوژیکی)

مورچه ( Formicaحشرهای از راسته نازکباالن میباشد که تیره خاصی را به نام تیوره
مورچگان در این راسته به وجود میآورد .این حشرا به صور اجتماعی زنودگی میکننود و
دارای گونههای بسیاری هستند و از ساختمان بدنی کاملی برخوردارند و نیز از نظور هووش و
ریزه تغیعی کامل میباشند.
النه مورچگان در مقایسه با سایر حشرا  ،سادهتر به نظر میرسد .بیشتر آنها در زیر زمین
تونلهوووایی حفووور می کننووود یوووا بوووا اسوووتفاده از مووووادی خووواکریز درسوووت میکننووود
( www.mogib.com/piblicinformationshowتاریخ. 8338/3/22 :
مورچگان به سغب فراوانی و ریز بودنشان ،برای بیشتر انسانها ،موجوودی نواچیز و بیاهمیوت
هستند ،ولی برای شوصیتی همچون حضر علی و دانشمندانی چون مووریس مترلینوک کوه
گاه در مد بیست سال درباره زندگی آنها پژوهش علمی کردهاند ،بسیار شگفت آورند.

شکل (8
 .1پوست و استخوان مورچه

«وَ سَوَّی لَهُ الْغَطْمَ و البَشَرَ»؛ «استووان و پوست مناسب [برای مورچه] خلق کرد».
بَشَر ،جمع بَشَره به معنای ظاهر پوست میباشد (شوشتری ،بها الصغا ه فی شور نهوا
الغه ه. 33 /3 :8331 ،
حضر علی در خطغه  811نها الغه ه با عغار مذکور به دو عنصر مهم و اساسوی
بدن مورچه اشاره کردهاند ،پوست و استووانی که بدن او را محکم و استوار نگه داشته و او را
در برابر خطرا و بهها حفظ میکند.
همان خدایی که به بدن انسان پوست و استووانی متناسب بوشیده تا بتواند روی پای خود بایستد،
به موجودا ریزی مثل مورچه نیز متناسب با اندامش پوست و استووانی بوشیده تا از استحکام خوب
برخوردار باشد و بتواند روی پاهای خود بایستد و نیازهای زندگی خویش را برترف سازد.
بررسی علمی

با مطالعا و آزمایشاتی که دانشمندان در این زمینه داشتهاند ،به نتای ی دست یافتهاند.
بدن مورچه در یک زره کلفت از ماده «کیتین» جا گرفته و این زره او را از هر آفتی
دور نگه می د ارد .تمام عضه بدن مورچه حتوی روده هوای او مثول مفتول هوای کابول

زیرزمینی ،به صور رشته هایی به هم پیچیده شده است و بدن او را همانند پوالد محکم
و نیرومند کرده است؛ لذا مورچه با آن کمر باریک خود توادر اسوت بوه آسوانی از دیووار
عمودی باال برود و از سقف و همچنین از داالن های پر پیچ و خم زیورزمین بوه آسوانی
عغور کند (مترلینک ،اسرار شهر مورچگان. 813 :8338 ،
شاید حضر علی به نوعی به این موضوع اشاره داشتهاند ،ولی نوه بوهتور مسوتقیم؛
زیرا حضر متناسب با فهم و درک و شعور مردم آن زمان سوون میگفتنود و بودون تردیود
امام خود از این علم آگاهی داشت که این ،خود ،ذکاو و هوشیاری حضر را میرسواند
و یکی از اع ازهای علمی نهاالغه ه به شمار میرود.
 .2چشم و گوش مورچه

ََنتِهَا َ َبنا»
«وَ مَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَ أُذُنِهَا لَقَضَيْتَ مِننْ ََْْقِهَنا عَبَبناَ وَ لَقِينتَ مِننْ و ْ
(دشتی ،نها الغه ه ،خطغه  811؛ «و آنچه در سر اوست از چشم و گوش ،اگر اندیشه نمایی،
از آفرینش مورچه دچار شگفتی شده و از وصف او به زحمت خواهی افتاد».
القضاء به معنای االداء یعنی به عمل آوردن یا اجرا نمودن است و مقصود این است که از
روی تع ب عملی را ان ام دهیم .نیز احتمال میرود که به معنای مرگ باشد یعنی از شود
تع ب بمیریم (انصاریان ،شر نها الغه ه المقتطف من بحاراالنوار. 201 :8311 ،
امام در این ا به تسمت مهم دیگری از بدن مورچه یعنی سر که دو جزء مهم بدن از
تغیل گوش و چشم در آن ترار دارد ،اشاره می کند .این دو جزء م رای دو نیوروی مهوم
بینایی و شنوایی وی می باشند (ابون میوثم ،شور نهوا الغه وه . 241 /4 :8331 ،مغوز
کوچکش مدیریت زندگی پیچیده او را بر عهده گرفته و اعصاب و عضهتش به اندازه نیاز
اوست (مکارم شیرازی ،پیام امیرالمؤمنین. 818 /3 :8313 ،
در حقیقت امام نحوه ارتغاط بین مورچگان را بیان فرمودهاند که خدای متعال نیز در سوره
نمل که به اسم این حشره نامگذاری شده است ،میفرمایند :
( نمل 81 /؛ «تا آن گاه که به وادى مورچگان رسیدند .مورچهاى [به زبان خویش]
گفت« :اى مورچگان ،به خانههایتان داخل شووید ،مغوادا سولیمان و سوااهیانش و ندیوده و
ندانسته و شما را پایمال کنند».

عهمه تغاتغایی آورده است که بنا به گفته بعضی« ،واد النمل» نقطه بلند کوهستانی بوده کوه
در در شام ترار داشته و بعضی محل آن را باالی یمن دانستهاند (تغاتغایی ،تفسیر المیوزان:8331 ،
. 141 /81
این آیه به صور تصهای بلیغ و موجز ،وظیفه وعظ و ارشاد بنودگان را بور دوش گرفتوه
است« .مورچه» این حشره کوچک که متوجه سلیمان و لشکر متوراکم و مونظّم او شوده
بود ،با ندای بلند به هشدار دوستانش از جماعت مورچگان پرداخت و به آنان اعهن کورد کوه
اگر در خانهها و النههای خود پناه نگیرند ،بیشک ،در زیر گامهوای ایون لشوکر لگودکوب و
نابود خواهند شد.
ترآن کریم در این آیه انسانها را به زندگی اجتماعی و روابط میوان مورچگوان رهنموون
میکند که فرد در این م موعه برای جمع کار میکند؛ بنوابراین ،مورچوهای کوه وظیفوهاش
نگهغانی و مراتغت از لشکر خودی است ،سراسویمه بوه سووی وظیفوهاش میشوتابد و بورای
«کل» ادای وظیفه میکند و هرگز به فکر آن نیست که تنها خود را از خطر برهاند .چنانچوه
حشرا یراجتماعی چنین هستند!
این زندگی اجتماعی که بر مغنای اختصاص هر عملی بوه گروهوی خواص ،سوامان پذیرفتوه،
صنعتی است که ما آن را نزد حشرا دیگر یر از زنغور عسل و موریانوه نمییوابیم؛ از ایون رو ،در
چنین اجتماعی فرد در کل م موعه محو شده و به صور عضوی از اعضای جمع عمل میکند.
در این اجتماع ،افرادی برای تکثیر نسل ،افرادی برای کار و جمعآوری ذا ،افرادی بورای
خدما داخل النه و کندو ،افرادی برای نگهغانی و دفاع از النه و افرادی برای کشف خطر یا
محلهای ذا ادای وظیفه میکنند ( ابوالحبّ ،نگاهی به دنیوای حیوانوا در نهوا الغه وه و
ترآن 33 :8310 ،و 31؛ ترائتی. 404 /4 :8313 ،
بررسی علمی

حشرهشناسان نیز به ع ایغی از ارتغاط دتیق و لطیف پارهای از حشرا از جملوه مورچوه
برخوردهاند که نظیر آنها را در دیگر موجودا ندیدهاند.
آنها در پژوهشهای علمی خود اثغا کردهاند که برای حیوانا  ،زبان خاصی است که بوا
آن با یکدیگر ارتغاط برترار کرده و همودیگر را میشناسوند .ایون مسوئله نموود بیشوتری در
حشرا اجتماعی دارد؛ مثهً مورچه هنگامی که به زمین زراعتی یا به مواد ذایی جدید دست

یابد ،به النه باز میگردد و هم برای گشت و شناسایی و در مسیر بازگشت به داخل النه ،خغر
را به مورچههای دیگر میرساند (ابوالحب ،نگاهی به دنیای حیوانا در نها الغه ه و تورآن،
. 33 :8310
خانم « »Wadea Omranyدر این آیه مغارکه به علم جدیدی دست یافتهانود .ایشوان
جمهتی را که مورچه در سوره مغارکه نمل به زبان آورد ،توضیح داده و سعی کرده آنچه کوه
مورچه گفته است ،با علم روز که نحوه ارتغاط بین مورچهها را کشف کرده ،مطابقت دهد.
مهمترین روش ارتغاط در زمان خطر و گزارش آن ،ارتغاط شیمیایی است .در این فراینود،
مورچهها از انواع موتلف مواد شیمیایی استفاده میکنند که هر کدام بیوانگر نووع خاصوی از
صحغت کردن میباشد.
موادی که مورچه در موتعیتهایی مثل این آیه از بدن خود ترشح میکند ،به چهار دسته
تقسیم میشوند که هر کدام ،زبان و عهمت موصوص به خود را دارند.
« »Aldeyde Hexanalاولین ماده شیمیایی است که مورچه در صور احساس خطر
از خود ترشح میکند و آن را میتوان به عنوان آ یر خطر دانست .مورچهها بوا دریافوت ایون
ماده شروع به جمع شدن در یک نقطه میکنند و منتظر رسیدن بقیه عهمتها میشوند .این
شغیه اولین مرحله میباشد که توسط مورچه در جمله «ای مورچهها» گفته شد.
« »Hexanolدومین ماده شیمیایی است که مورچه از خود ترشح میکند .مورچوهها بوا
دریافت این ماده شروع به دویدن در تمام جهتها میکنند تا منغع ایون مواده را پیودا کننود.
مورچهای که ماده شیمیایی را ترشح میکند باید مسیر عغور آنها را مشوص کند و این کاری
است که مورچه حضر سلیمان ان ام داد« :به النوههایتان وارد شووید» .پوس مسویر را
مشوص کرده و این شغیه هدایت مورچهها میباشد.
« »Undecanoneسومین مادهای است که مورچه ترشح میکند و نشان دهنده عامول
خطر میباشد؛ چیزی که مورچوه در سوومین عغوار گفوت« :مغوادا سولیمان و لشوگریانش
پایمالتان کنند».
در مرحله چهوارم مورچوه اخطوار دهنوده ،مواده شویمیایی موصوصوی را ترشوح موی کنود کوه
« »Butyloctenalنام دارد .مورچه توسط این مواده دسوتور دفواع میدهود و نووع دفواع را تعیوین
میکند؛ بنابراین ،در عغار آخر میگوید« :و خود آگاه نغاشند» با این کوار مورچوه از وارد شودن بقیوه

مورچهها به مرحله حمله جلوگیری میکند؛ زیرا سلیمان و همراهانش از وجوود النوه مورچوهها در
سر راه خود خغر نداشته و تصد حمله به آنها را نیز نداشتند؛ بنوابراین مورچوهها آنهوا را خطور واتعوی
نمیدانند ( www.mogib.com/publicinformationshowتاریخ. 8338/3/22 :
اینها همه حقایقی است که بیش از هزار سال پیش در ترآن آمده ،کتابی که نوه تنهوا گوذر
زمان از ارزش آن نکاسته ،بلکه هر روز با کشفیا علمی جدیدی ،بور اع ازهوای آن افوزوده و
باعث تقویت ایمان آورندگان شده است و این خود اثغاتی برای الهی بودن ترآن کریم میباشد.
الف) حس بینایی مورچه

مورچهها همچون بسیاری از حشرا  ،یک جفت چشم مرکب دارند .هر یک از چشمها از
صدها بوش ریز تشکیل شده که هر یک عدسی موصوص به خود را دارند.
معموالً چشمهای مرکب برای تشویص حرکا  ،بسویار حسواس و تووی هسوتند ،ولوی
بیشتر مورچهها از تدر بینایی چندانی برخوردار نیستند (گرینوی ،مورچه. 81 :8314 ،
روی سر مورچه ،یک جفت شاخک وجود دارد که مدام در حال حرکت است؛ آن شواخکها
معمولی نیستند ،مورچهها به وسیله این شاخکها مورچههای دیگر را شناسوایی کورده ،بوا آنهوا
ارتغاط برترار میکنند؛ زیر این شاخکهای خغرگیور از تعوداد زیوادی پورز و سولولهای حسوی
تشکیل یافتهاند و بدین وسیله خغرها را رد و بدل میکنند (ابوالحب ،نگاهی به دنیوای حیوانوا
در نها الغه ه و ترآن. 43 :8310 ،
این شاخکها نسغت به تماس ،بو و حتی لرزش بسیار حساساند .برای نمونوه ،وتتوی دو
مورچه ساکن در یک النه یکدیگر را لمس میکنند ،مورچوه گرسونهای کوه از یوک مورچوه
کارگر تازه برگشته ،ذا میخواهد ،با شاخکش به تسمتی از دهان او ضربه میزنود ،بوه ایون
ترتیب مورچه سیر تحریک میشود و ذرا وذا را بوه مورچوه گرسونه میرسواند (گرنیووی
مورچه. 81 :8314 ،
ب) شاخک (حس بویایی و شنوایی)

حس شامه مورچگان بسیار توی است ،اما این حس بر خهف حیوانا در بینی آنها تورار
ندارد ،بلکه در شاخکهای او موصوصاً در شاخک عقغی ترار دارد .این حس توی تقریغاً سایر
حسها را تحتالشعاع خود ترار میدهد .تسمت انتهایی یا عقغی مورچه شاخکهای کوچکی

است که به چندین شاخک تقسیم میشود و هفت بند آخر این شاخک مرکز حس شامه او به
شمار میآید (مترلینک ،اسرار شهر مورچگوان . 13 :8338 ،مورچگوان در ایون تسومت موواد
شیمیایی بوداری تولید میکنند و آنها را به روشهای گوناگون با یکدیگر ترکیب میکننود توا
مفاهیم متفاوتی را به دیگر مورچهها منتقل کنند.
مواد شیمیایی که برای مسیریابی به کار میروند ،در تسمت انتهایی بدن مورچه یعنوی در
شاخکهای عقغی ساخته میشوند .بعضی از این مواد نیز مسیر دستیابی به منابع جدید ذا را
نشان میدهند .بعضی دیگر از این مواد به مورچهها کمک میکند توا مکوان مناسوغی بورای
ساخت تسمت جدید النه پیدا کنند .بعضی از آنها نیز دیگور مورچوهها را از وجوود دشومن در
فاصلهای دور ،آگاه میسازند.
مواد شیمیایی که نشان دهنده وجود دشمن در نزدیکی النه هستند ،از ودههای موجوود
در سر مورچه ترشح میشوند .مورچهها همگی این ماده را ترشوح میکننود توا دیگوران را از
وجود دشمن آگاه سازند و برای مغارزه با دشمن ،به کمک مورچه در معرض خطر بیایند .ایون
مواد شیمیایی در فضا تغویر و به گاز تغدیل میشود تا سایر مورچهها با شاخکهایشان آنها را
دریافت کنند.
یک ماده شیمیایی بقیه مورچهها را از خطر آگاه میکند .ماده دیگر به مورچهها میگویود
که به ترف منطقه خطر حرکت کنند.
یک ماده شیمیایی دیگر نیز مورچههای کارگر را تحریک میکند تا به دشمن حمله کرده
و آن را گاز گرفته یا نیش بزنند (گرینوی ،مورچه 83 :8314 ،و . 81
مورچهها همچنین با تا نمودن بدن خود و ترشح اسید فرمیک به دشمنان حمله کرده و از
خود دفاع میکنند (بیآزار شیرازی ،مورچهها ،بیتا . 21 :تغق نظور زیستشناسوان ،هرگونوه
مورچه حدود  80تا  20نوع ماده شیمیایی از خود تولید میکند تا بتواند به کمک آنها با سوایر
مورچهها حرف بزند!
چنین اکتشافا بزرگ و بحثهای علمی در مورد موجودی ریز همچون مورچه ،تصدیقی
بر کهم حضر امیر است که فرمودند« :لَقَضَيْتَ مِنْ ََْْقِهَا عَبَباَ وَ لَقِيتَ مِنْ وََْتِهَا َ َبا»
(دشتی ،نها الغه ه ،خطغه . 211
نکته جالب دیگری که در این ا میتوان یافت ،این است که حضور علوی بوه بینوی
مورچه اشاره نکرده است.

با تحقیقاتی که دانشمندان امروزی در این زمینه داشتهاند ،به این نتی ه رسیدهاند که مورچه
فاتد بینی است ،ولی از حس بویایی تویی برخوردار میباشد این نیز به عنوان یکی از اع ازهای
علمی نهاالغه ه به شمار میآید و علم لدنی حضر علی را به اثغا میرساند.
 .3پای مورچه

«فَتَ َالَى الَّذِی أَقَامَهَا عََْى قَوَائِمِهَا وَ بَنَاهَا عََْى دَعَائِمِهَا وَ لَمْ يَشْرَكْهُ فِي فِطْرَ ِهَا فَاطِرٌ وَ لَنمْ

يُ ِنْهُ عََْى ََْْقِهَا قَادِرٌ» (دشتی ،نهاالغه ه 213 ،؛ «پس بزرگ است خدایی که مورچوه را بور
روی دست و پایش بر پا داشت و پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشوت .در آفورینش آن
هیچ تدرتی او را یاری نداده و هیچ آفرینندهای کمکش نکرده».
امام در این ا به نتی هگیری در تسمت تغل پرداخته ،همگان را به دو موضوع توجه میدهد.
 .8خداوند این پیکر ظریف را بر دست و پایی ظریف که توان حمل آن را دارد ،بلکه گواه
کولهبار سنگینی که چندین برابر وزن اوست بر دوش میگیرد ،استوار ساخته است و جالوبتر
اینکه با کولهبارش از دیوار صاف باال میرود و گاه به سوقف میچسوغد و بوه راه خوود اداموه
میدهد .کاری که از هیچ انسان تهرمانی ساخته نیست.
 .2برای او اسکلتی متناسب حالش آفریده که امام از آن به دعوائم (سوتونها تعغیور فرمووده
است .این اسکلت نه آن تدر سنگین است که از توان حرکت او بکاهد و نه آن تدر نتوانود از هیئوت او
و محتوای درون وجودش را بکاهد (مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 812 :8313 ،
حضر علی در خطغه  811که به علم انتومولو ی ( Entomologyحشرهشناسوی
اشاره کرده ،نگاهی گذرا به اندام و حرکا این موجود ظریف داشته است:
«وَ سُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ الذَّرَّةِ وَ الْهَمَبَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُمَا مِنْ ََْْقِ الْحِيتَانِ وَ الْتِيََْنةِ وَ وَأَى
عََْى نَتْسِهِ أَلَّا يَضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَ جَ َنََ الْحِمَنا َ مَوْعِنَُوُ وَ الْتَنَناءَ ََايَتَنه»
(دشتی ،نهاالغه ه 221 :8311 ،؛ «پاک و برتر است خدایی که در اندام مورچه و مگس ریز،
پاها پدید آورد و جانداران بزرگتر از آنها از ماهیان دریا ،و پیهن عظیمال ثه را نیوز آفریود ،و
بر خود الزم شمرد که هیچ کالغد جانداری را وا نگذارد و به درستی ادارهاش نماید ،جوز آنکوه
میعادگاهش را مرگ و پایان راهش را نیستی ترار داد».
«قوائم» به معنی پاها و «الذرو» یعنی مورچوه ریوز اسوت و «همبنه» بوه معنوای مگسهوای
کوچک (صغحی صالح883 :8330 ،؛ و انصاریان ،شر نهوا الغه وه المقتطوف مون بحواراالنوار/2 ،
 108و به تولی دیگر یعنی پشه ریز میباشد (ترشی بنایی ،مفردا نهاالغه ه. 8804 /2 :8333 ،

امام در این خطغه به مظاهر حکمت و آثار تدر حق تعالی میپردازد که به مورچگوان خورد و
مگسهای ریز ،دست و پا بوشیده و بدین وسیله به آنها توانایی داده و همچنوین دیگور جانودارانی
که از اینها برتر و بزرگترند همچون ماهیهای نهنکآسا و حیوانا بیابانی مانند فیل که بوه آنهوا
اسغاب نیرومندی و تدر عطا فرموده است (ابن میثم ،شر نهاالغه ه. 113 /3 :8331 ،
بررسی علمی

دانشمندان در مورد حرکا مورچگان پژوهشهایی ان ام دادهاند که در زیر به آن اشاره میشود:
مورچهها جانورانی پرتحرک هستند .بدن مورچه نمونهای از هماهنگی سواختار بوا کوار را
نشان میدهد .مورچهها نیز مانند سایر حشرا اسوکلتی خوارجی دارنود کوه از جونس مواده
محکمی به نام کیتین تشکیل شده است.
رشتههای کیتین که از جنس نوعی پلی ساکارید سوت و محکم هستند ،درون مادهای از
جنس پروتئین ترار میگیرند و اسکلت خارجی حشره را میسازند.
هر یک از شش پای مورچه از چند بند سواخته شوده اسوت (شوکل  . 2بنودها در محول
مفصلها به هم متصل میشوند .بندهای پاهای مورچه ،تو خالی و لوله مانند ،اما به انودازهای
استحکام دارد که در اثر نیروهایی که معموالً مورچه با آنها سر و کار دارد ،نمیشکنند.
ماهیچههای درون این لولهها بسیار تدرتمند و در عین حوال باریکانود چوون وزن بودن
مورچه روی هر شش پا وارد میشود ،نیرویی که به هر پا وارد میشود ،چنودان زیواد نیسوت
(کرام الدینی ،حائری روحانی و وحید نیکنام ،زیستشناسی. 838 ،
مورچه میتواند اجسامی به سنگینی صد برابر یا بیشتر از وزن خودش را حمل کند و ایون
همت بلند و جرأ او را میرساند و در میان حیوانها هیچ موجودی یافوت نشوده کوه بتوانود
مانند مورچه چند برابر وزن خود را حمل کند.

شکل (2

ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا حضر علی بوه توور مسوتقیم بوه کلموه
«رِجَ» به معنای «پا» اشاره نکرده و از کلمه «قوائم» استفاده نموده است؟
پاهای مورچه از جنس ماده محکمی به نام کیتین تشکیل شوده کوه بوه آنهوا اسوتحکام
فوقالعادهای بوشیده است و باعث شده روی پاهای خود بایستد و در برابر نیروهوایی کوه در
هنگام حمل اجسام و ...بر بدن او وارد میشود ،مقاومت کند.
به نظر میرسد ،حضر علی به همین دلیل از کلمه «رجل» استفاده نکورده و کلموه
«توائم» را به کار برده است؛ زیرا اگر به جای «توائم» از «رجل» استفاده میکرد ،آن معنای
استحکام و توی بودن و معنای واتعی خود را نمیرساند که این اوج فصاحت و به ت کوهم
حضر امیر را میرساند و این شیوه به ت نیز در ترآن به تور مکرر به چشم میخورد.
برای نمونه یکی از این آیا در ذیل ذکر میشود:


( هود 44 /؛ «و گفته شد :ای زمین ،آبت را فرو بر!
و ای آسمان ،خودداری کن! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و (کشوتی بور (دامنوه کووه
جودی پهلو گرفت؛ و (در این هنگام گفته شد :دور باد تووم سوتمگر (از سوعاد و ن وا و
رحمت خدا! ».
نهاالغه ه در ردیف ترآن جای میگیرد و چیزی جدای از آن نیست .بیشک ،به همین
دلیل به آن لقب «اخو القرآن» دادهاند.
 .4ساختمان شکم و دستگاه گوارش مورچگان

«وَ لَوْ فَكَّرْتَ فِي مَبَارِی أَكِْْهَا وَ فِي عُْْوِهَا وَ سُتِْْهَا وَ مَا فِي الْبَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا»؛
«اگر در م اری خوراک و تسمتهای باال و پایین دستگاه گوارش و آنچه در درون شکم
او از ضروفهای آویوته به دنده تا شکم [اندیشه نمایی ،از آفرینش مورچوه دچوار شوگفتی
شده و از وصف او به زحمت خواهی افتاد]».
شراسیف جمع آن شرسوف است و به معنای تسمتی از تفسه سینه اسوت کوه بور شوکم
مشروف میشود (بیهقی کیذری ،حدائق الحقائق. 234 :8331 ،
امام در این تسمت ساختمان شگفتآور این موجود زنوده کوچوک را تشوریح میکنود و
انسان را به تفکر و اندیشه وا میدارد؛ اگر انسان در آفرینش این موجود کوچک که بوه زحموت

دیده میشود ،دتت کند و پردههای فلت را که ناشی از عادی شدن مسئله است ،کنار بزند ،بوه
راستی یک دنیا شگفتی در آن دیده میبیند (مکارم شیرازی ،پیام اموام امیرالموؤمنین818 ،؛
نواب الهی ی ،شر نها الغه ه321 /2 :8332 ،؛ ابن میثم ،شر نها الغه ه. 241 :8331 ،
آری نیکو بیاندیش که صاحب جثّهای چنین ریز و کوچک ،چگونه ذای خود را میجود و
میبلعد و م اری نفس و تعمش چگونه است؟ (دعوتی ،گلستان نها الغه ه. 33 :8312 ،
حضر علی در این تسمت از خطغه به عضو مهمی از بدن مورچه به نام «شراسیف»
اشاره کرده و همانتور که ذکر شد ،تسمتی از تفسه سینه است که به شکم وصل میشود و
در واتع ،نوعی ضروف میباشد که در هنگام تغذیه و ذا رسوانی بوه مورچوهها بوه صوور
منغسط و منقغض در میآید تا عمل جذب و دفع ذا آسانتر صور گیرد.
این مسئله ،علم و آگاهی امام را در زمینه علوم پزشکی میرسواند کوه ترنهوا پویش
بدون وجود امکانا و علوم فناوری به آن اشاره کردهاند که تا آن زمان کسی جز او بوه ایون
مسائل آگاه نغوده است.
امروزه با پیشرفت علم و مطالعا دانشمندان در این زمینه ،نتای ی بوه دسوت آموده کوه
سونان حضر  را به اثغا میرساند که در ذیل به آن نتایا اشاره میشود.
شکل زیر دستگاه گوارش مورچه را نشوان میدهود .هموانتور کوه مهحظوه میکنیود،
دستگاه گوارشی او از شکم ،معده بزرگ و معده کوچک و دهان و حلق تشکیل شده است.

شکل (3
بعضی از مورچهها به یک آرواره زیرین م هز هستند .انر ی ذخیره شده در ماهیچوههای
بزرگ اتراف ایون آرواره امکوان مکانیسوم آرواره یوا مکانیسوم من نیوق را فوراهم مویآورد
(دینپرور ،به علی شناختم خدا را. 3 /3 :8311 ،

مورچهها به کمک این آروارهها ذا را به تطعا کوچک تکهتکه میکنند تا بتوانند آن را
ب وند یا با یک جفت آرواره بغلعند و نیز میتوانند آروارههای خود را کامهً از هم باز کرده یوا
محکم بغندند.
الغته مورچههای گوناگون ،دارای آروارههایی هستند که مناسب وذاهای متفواو اسوت.
بیشتر مورچهها شکارچی هستند و سایر حشورا و بیمهرگوان را شوکار کورده و میخورنود.
مورچهها با کارگروهی میتوانند بر حیواناتی مثل هزارپا کوه خیلوی بزرگتور از یوک مورچوه
است ،پیروز شوند.
آروارههای گاز انغری و بلند بعضی از مورچهها میتواند در زمانی کمتر از یک هزارم ثانیه،
چیزی را گزیده و به هم تفل شوند (گرینوی ،مورچه. 81 :8314 ،
بسیاری از مورچهها در انتهای تسمت زیرین ،کیسه سمی یا نیش دارنود کوه بوه عنووان
عامل دفاعی در برابر مهاجمان مورد استفاده ترار میدهند.
مورچهها فاتد «ریه» هستند و اکسیژن و دیاکسویدکربن از سوورا هایی کوه در سراسور
بدن آنهاست ،وارد و خارج میشود.
تلب آنها یک لوله درازی است که خون بیرنک را از سور بوه تسومت زیورین و از آن وا
دوباره به سمت سر پماا میکند (دینپرور ،به علی شناختم خدا را. 80 :8311 ،
با توجه به شکل ( 3شکم مورچه از دو معده بزرگ و کوچک تشوکیل شوده اسوت .ایون
معده بزرگ را میتوان به مشک آب تشغیه کرد؛ زیرا ذایی که مورچوه میبلعود ،بوه کموک
مایعا و آنزیمهایی که در دستگاه گوارشاش وجود دارد ،به شکل خمیر در میآید و در ایون
معده بزرگ که محل ذخیره ذا برای مورچههای دیگر است ،وارد میشود.
هنگام مغادله ذا این مایع از شکم مورچه وارد دهان مورچه دیگر میشود .این مورچوهها
که وظیفه تأمین ذا را به عهده دارند ،پشت سر هم به صف میایستند تا دیگور مورچوهها از
ذای انغاشته شده بدن آنها استفاده کنند .این سامانه ذارسانی تنها درباره مورچوههای یوک
مورچهدان صدق نمیکند و جالبتر اینکه مورچه ذا رسان حتی به مورچههای بیگانه یعنوی
مورچههایی که هم النه او به شمار نمیروند ،ذا میدهد.
به همین دلیل ،برخی از پژوهشگران گفتهاند که مورچه وام دهنده نیست؛ چون کسی که
به دیگری وام میدهد ،انتظار پس گرفتن آن را دارد ،در صوورتی کوه مورچوه هرگوز انتظوار

دریافت ذای مشابه ذایی را که به دیگران داده است ،از آنان ندارد .این موجود حاضر است
حاصل همه زحمتهای خود را به رایگان به همنوعان خود تقدیم کند؛ بنابراین ،روحیه ایثار و
فداکاری در میان مورچههای ذارسان آشکارا به چشم میخورد.
معده بزرگ مورچه دارای دیوار نازک کشداری است .هنگامی که مورچوه خوود بوه وذا
احتیاج داشته باشد ،مایع ذایی از معده بزرگ ،تطره تطره وارد معده کوچک میشود (بویآزار
شیرازی ،مورچهها ،بیتا. 81 :
حال ممکن است این سؤال پیش آید که مورچهها چگونه یکدیگر را تغذیه میکنند؟
گفتیم هر مورچه دو معده جداگانه دارد؛ یکی برای خوود و دیگوری بورای ذخیوره وذای
دیگر مورچهها.
برای مغادله ذا مورچه داخلی با شاخکهای خود سر مورچه حامل ذا را نوازش میدهد
و ساس هر دو روی پاهای خود بلند میشوند و در برابر هم میایستند .در این حوال ،مورچوه
حامل ذا عضه بدن خود را منقغض میکند و تطرهای مایع از معدهاش خارج و وارد دهان
مورچه مقابل میشود .یک مورچه با معدهای پر از ذا میتواند بسیاری از دیگور مورچوهها را
به همین ترتیب تغذیه کند .مورچه به هنگام مغادلوه وذا ترشوحا دیگوری را نیوز دریافوت
میکنند (بیآزار شیرازی ،همان ،بیتا 81 :و . 84
 .5راهیابی مورچگان

«كَيْفَ دَبَّتْ عََْى أَرْضِهَا» (نها الغه ه ،خطغه  211؛ «[نگاه کنید] که چگونه روی زمین
راه میرود».
وا ه «دبَّت» مترادف «مَشَت» به معنای راه رفتن اسوت (انصواریان ،شور نهوا الغه وه
المقتطف من بحاراالنوار 203 :8311 ،و مقصود این است که این موجود ضعیف و ناتوان بوه
تدری هوشیار است که راه و رسم زندگی خود را به خوبی میدانود ،و بوا ایون دسوت و پوای
کوچک کوه و دشت و بیابان و درختان را جوالنگاه خود ترار میدهد و مسیر خود را درسوت
میپیماید (مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 813 :8313 ،
همانتور که تغهً ذکر شد ،ا لب مورچهها از بینایی خوبی برخووردار نیسوتند .آنهوا بوه
کمک حواس المسه و بویایی که بر روی شاخکهایشان ترار گرفتوه ،راه خوود را جسوتوجو
کرده ،از روی سنک ها و گیاهان عغور میکنند.

آنها حتی میتواننود مسویر شوصوی خوود را بوه خواتر بسواارند .بعضوی از مورچوههای
پیشاهنک شکمهای خود را به زمین میکشند تا ردی برای دیگر کارگران سواخته توا آنهوا را
برای یافتن ذا کمک نمایند.
مورچهها با اینکه راه اصلی خود را برای رسیدن به النوه بوه خواتر دارنود ،معمووالً از راه
میانبر استفاده میکنند.
مورچههایی که دارای تدر بینایی هستند ،از نوور خورشوید بوه عنووان راهنموا اسوتفاده
میکنند (بیآزار شیرازی ،مورچهها. 30 :8313 ،
دوشیزه «دل فیلد» انگلیسی که سالیان درازی از عمر خود را وتف این کار کرده تا بدانود
که این حشره چگونه دوست و دشمن را میشناسد و راه خود را پیدا میکند ،میگوید:
«حس شامه در مورچگان خیلی توی است و هر چه هست مربوط به حس شامه میباشد،
اما این حس شامه ،بر خهف ما که نوع بشریم ،در بینی مورچه نیست بلکه مرکز حس شامه،
شاخکهای او و موصوصاً تسمت انتهایی شاخک میباشد» (مترلینک ،اسرار شهر مورچگان،
. 828 :8338
همانتور که در ترآن کریم ،آیوا و سووری در زمینوههای سیاسوی ،اتتصوادی ،دینوی،
اجتماعی ،علمی و ...به صور کلی بیان شده و خداوند متعال جزئیوا آن را بیوان نکورده و
تفسیر آنها را به عهده بشر گذاشته است ،حضر علی نیز از این شیوه در کهم و سونان
خود استفاده کرده است که در بوشهایی از نهاالغه ه این ویژگی به چشم میخورد.
حضر علی در این تسمت راهیابی مورچه را به صوور کلوی بیوان فرمودهانود ،اموا
اشارهای به این موضوع نداشتهاند که این حشره کوچک هنگامی که برای جموعآوری وذا از
النه بیرون میآید ،در هنگام بازگشت به النه چگونه و از چه تریقی راه خود را مییابد .بدون
تردید ،حضر  از این تریق انسان ها را به تفکر و اندیشه فرا خواندهاند.
با مطالعاتی که دانشمندان در این زمینه داشتند ،به این نتی ه رسویدهاند کوه مورچوهها از
تریق شاخکهای خود راه خود را مییابند.
 .6جمعآوری غذا

«[كيف] َُبَّتْ (ضنّت) عََْى رِزْقِهَا» (نها الغه ه ،خطغه  211؛ «[نگاه کنید که چگونوه]
برای به دست آوردن روزی خود تهش میکند».

در این ا بعضی فعل را «ضنّت» به معنای بول و حریص بودن گرفتهاند و برخی فعول را
«َُبَّت» بدین معنای که مورچه برای به دست آوردن روزیاش توهش میکنود (انصواریان،
شر نها الغه ه المقتطف من بحاراالنوار. 208 :8311 ،
در معنای فعل «صُغَّت» دو احتمال ذکر شده است:
الف مورچه با هدایت و الهام خداوند به جانب روزی خود کشانده میشود.
ب روزی مورچه همانند باران بر رویش می ریزد ( ابن میثم ،شور نهوا الغه وه،
. 242 :8331
با آنکه تمام حیوانا در روی زمین برای تلب روزی به دویدن مشغولاند ،چورا حضور
تنها کار مورچه را مورد تحیّر و سزاوار تفکر دانسته است؟
در پاسخ میگوییم :فقط دویدن مورچه نیست ،بلکه آنچه جالب توجه است هیوأتی اسوت
که از م موعه کارهای این حشره به تصور انسان در میآید ،از تغیل کوچکی جسم و دست و
پاهایی آنچنان متحرک و با همه این ظرافت ،دارای حواس چشم و گووش و بقیوه اعضوای
ظاهری و دستگاه گوارشی میباشد و با توجه به مسافتی که میپیماید و بوا راهیوابی سوریع و
صحیح بر آذوته خود دست مییابد ،ساس آن را به النهی خود میبرد و جز اینها ،وتتی آدمی
به این م موعه مینگرد ،جای تع ّب و حیر است که باید بیندیشد و بر عظمت آفورینش و
حکمت و تدبیر آفریننده اعتراف و اذعان کند (همان .
امام در این جمله به سرعت ،همت ،تهش و حریص بودن این حیوان در تلب روزی
خود اشاره میکند.
همانتور که در بحثهای پیشین ذکر شد ،مورچهها جزء حشرا اجتماعی می باشند که
تعاون و همکاری بین آنها به چشم میخورد .آنها به انواع گونواگونی تقسویم مویشووند و در
دستههای جدا از هم زندگی میکنند که کارها بین آنها تقسیم میشود؛ بنابراین ،پیش از بیان
دانشمندان در این زمینه الزم است که به تنوع مورچهها در هر دسته اشاره شود:
 .7تنوع مورچهها در هر دسته

مورچهها با توجه به تنوع ساختاری به دستههای گوناگونی تقسیم میشوند؛ بنابراین ،الزم
است بدانیم که مورچهها در دستههای جدا از هم زندگی میکنند .در هر دسته سه نوع مورچه
وجود دارد که کارها بین آنها تقسیم میشود:

 .8مورچههای کارگر که وظیفه جمعآوری ذا ،نگهداری نوزادان و حتی نگهوداری موادر
النه (ملکه را بر عهده دارند.
 .2مورچههای نر که کارشان بارور ساختن ملکه است و بعد از جفتگیری میمیرند.
 .3ملکه که کارش تومگذاری است .او جهت جفتگیری با نرها به هووا پورواز نمووده و
جفتگیری مینماید.
گروهی نیز به صور نیروهای مسلح هستند که آروارههای توی دارند و از النه در برابور
ه وم دشمنان پاسداری میکنند (مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 814 :8313 ،
بررسی علمی

در شهر مورچگان مهمترین مسئله جمعآوری ذاست؛ زیورا بودون وذا ملکوه توادر بوه
تومگذاری و کارگرها تادر به کار کردن نیستند .کارهای داخلی شهر آنتدر زیواد اسوت کوه
همه کارگران نمیتوانند برای تهیه ذای خود از شهر خارج شوند ،ناچار عده بسیاری در شهر
میمانند و توسط سایر مورچهها تغذیه میشوند.
بعضی از حشرهشناسان در تحقیقا خود آوردهاند که کارها میان مورچهها هور چنود مواه
یکبار عوض میشود .آنها کار ساختن النه ،پرستاری ،جمعآوری ذا و  ...را به نوبوت ان وام
میدهند .اما اولین گروه از مورچههای کارگر که عهدهدار جموعآوری وذا میشووند ،معمووالً
تویتر و چاالکتر از دیگر کارگرانند؛ زیرا رفتن به خارج از النوه ممکون اسوت خطراتوی بوه
همراه داشته باشد ،پرندگان ،خزندگان ،مگسها و بعضوی دیگور از انوواع جوانوران مایول بوه
خوردن مورچهها هستند.
تعدادی از مورچههای ش اع به عنوان پیشاهنک برای یافتن ذا به خارج از النه میروند
و مورچههای دیگر از آنها تقلید میکنند .این مورچهها هنگام راه رفتن مواد شیمیایی بوه نوام
«فرمون» تولید میکنند و ردّی از خود بر جای میگذارنود .آنهوا هموین کوه وذایی یافتنود،
شتابزده به داخل النه باز میگردند و با شاخک زدن بر سر دیگر مورچههای کوارگر آنهوا را
آگاه میسازند (بیآزار شیرازی ،مورچهها ،بیتا88 :و. 82
 . 8النه مورچگان

« َنْقَُُ الْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا» (نها الغه ه ،خطغه  211؛ «دانهها را به النهی خود منتقل میسازد».
«جحرها» به حرکت ضمه ،حفرههوا و روزنوههایی اسوت کوه حیوانوا و درنودگان حفور
میکنند (هاشمی خویی ،منهاج الغراعه. 8311 :8311 ،

در عغار حضر  به النه و حفرههایی که مورچهها برای زندگی خود میسازند ،اشاره
میکند .این موجود ریز و ظریف دانههای ذایی را از راههای دور و نزدیک بوه النوهی خوود
میبرد .او دانههایی را انتواب میکند که از پیچ و خم النه بگوذرد و مشوکلی بورای عغوور و
مرور سایر همنوعانش ای اد نکند» (مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 813 :8313 ،

شکل (4
بررسی علمی

دانشمندان نیز به این موضوع توجه داشته و در تحقیقا علمی خود نیز به آن پرداختهاند.
ا لب مورچهها خانههای خود را در زمین حفاری میکنند .النه آنها از چندین اتاتوک بوه
شکلها و تر های بسیاری ساخته میشود و بر خهف النههای زنغوور عسول و موریانوه ،در
معماری آنها ،گوناگونی به چشم میخورد و هر دسته از مورچهها هماهنک با ساختمان بودنی
و روحیا خود خانه خویش را میسازند .این اتاقها توسط کانالهایی به هم متصل میباشند
که از این اتاقها برای مقاصد موتلفی همچون پرورش نوزادان ،انغار ذا و مکانهایی بورای
استراحت مورچههای کارگر استفاده میشود (دینپرور ،به علی شناختم خدا را. 83 :8311 ،
بعضی از انواع مورچگان در النههایی دیگر یر از النههای زیرزمینوی زنودگی میکننود.
آنها در نقاط گرمسیر النههایشان را بر روی گیاهان یا درختان میسازند؛ بدین گونه کوه تنوه
درختها را خالی میکنند و بدون اینکه به پوست درخت آسیغی برسانند ،در وسط آن اتاقها،

دهلیزها و تاالرهایی به وجود میآورند و گاهی این دهلیزها و اتاقها از لحاظ فن ن اری ،به
تدری تابل مهحظه است که گویی مغلسازان ماهر آنرا سواختهاند (مترلینوک ،اسورار شوهر
مورچگان 30 :8338 ،و بعضی از مورچهها در داخل خارهای اتاتیا زندگی میکنند .آنها بوا
آرواره های خود سوراخی به درون خارها گشوده و ساس داخل خارهوا را تهوی کورده و بورای
خود النه میسازند .این نوع مورچهها نیشهای توی دارند و تادرنود النوه خوود را از ه ووم
دیگر حشرا حفظ کنند .بعضی دیگر از مورچههای مناتق حاره ،النههای خوود را در میوان
توپی از گل میسازند .مورچهها این خانههای کروی را بوا زحموت فوراوان میسوازند؛ بودین
ترتیب که صف تویلی از مورچههای کارگر ذرا خاک مرتوب را به دهان گرفته و بر باالی
درخت میبرند.
ساس حفرههایی در داخل توپ گلی ساخته ،اتاقهای خود را در آن بنا میکنند .در هموین
حال عده دیگر از کارگران بذر گیاهان را از درخت باال برده بر روی توپ گلی میکارنود .بوذرها
به زودی جوانه زده و توپ گلی از شا و برگ و گل پوشیده میشود .این شا و برگها ،النه را
در هوای بارانی از رتوبت حفظ میکند (بیآزار شیرازی ،مورچهها ،بیتا. 33 :
 .9سیلوی نگهداری آذوقه

« وَ ُ ِ نُُّهَا فِنني مُس نْتَقَر هَا» (نهووا الغه ووه ،خطغووه  211؛ «[دانووه ها] را در جایگوواه
موصوص نگه می دارد».
حضر در این بوش از خطغه به محل نگهداری آذوته مورچهها اشاره میکنود :مورچوه،
دانهها را در جایگاه موصوص جای میدهد .به گونهای که فاسد نشود (مکارم شیرازی ،پیوام
امام امیرالمؤمنین. 810 :8313 ،
بررسی علمی

مطابق آخرین تئوریهای علمی ،از دیگر شگفتیهای زندگی مورچه تأمین آذوته و نگهوداری
آن است؛ به توری که این حشره ریز و ظریف در النه خود کاملترین سیلوی نگهوداری حغوبوا
را ای اد کرده و با شناخت کامل از چگونگی حغوبا  ،آنها را نگهداری و انغار میکند.
این موجود ریز در زیرزمین و سیلوی نگهداری آذوته ،نکاتی را رعایت میکند توا دانوهها
فاسد و متعفّن نشود؛ مثهً دانهها را در جایی ترار میدهد که نمناک و رتوبتی نغاشد تا دانهها
سغز شوند (دینپرور ،به علی شناختم خدا را84 :8311 ،و. 81

جاحظ در کتاب الحیوان خود مینویسد:
«یکی از آشنایان من ،النه موری را حفّاری کرد و دید که هر نوع از دانهها را از دیگوری
جدا ،مرتب و منظم سواخته و مشواهده کورد کوه هور دانوه از آنهوا را روی دیگوری چیوده و
البهالیشان را به وسیله برگهای کاه و یر آن پر کرده اسوت و پسوت و بلنود آن همووار و
مساوی شده تا از فروریزی جلوگیری گردد» (جاحظ ،الحیوان2088 ،م. 213 :
 .11آیندهنگری مورچه و مدیریت اصولی

« َبْمَعُ فِي حَرهَا لِبَرْدِهَا وَ فِي وِرْدِهَا لِصََُرِهَا» (نها الغه ه ،خطغه  211؛ «در فصل گرما
برای زمستانش تهش میکند و به هنگام درون رفتن ،بیرون آمدن را فراموش نمیکند».
حضر در این عغار اشاره میکند که او در فصل تابستان با یک الهام درونی بی آنکه
زمستان را دیده باشد (یعنی متولد همان سال باشد پیشبینی ایوامی را میکنود کوه بورف و
باران سراسر زمین را فرا گرفته و جمعآوری روزی بر او یرممکن اسوت .در چنوین شورایطی
این موجود کوچک به اندازه نیازش با دوراندیشوی موواد وذایی را ذخیوره میسوازد (مکوارم
شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 813 :8313 ،
در حقیقت ،مورچوه در گرموای تابسوتان بوه سورمای زمسوتان میاندیشود و در سورمای
زمستان ،انتظار تابستان را میکشد و به پایان کار مینگرد نه به ذخیره انغار (دعوتی ،گلستان
نها الغه ه. 31 :8312 ،
بررسی علمی

دانشمندان در این زمینه داستانهای حیر آور نقل کردهاند؛ از جملوه اینکوه مورچوه بوه
دلیل تدر تشویص و عاتغتاندیشی خاصوش ،دانوههایی را کوه بورای فصول زمسوتان در
زیرزمین ذخیره کرده و احتمال پوسیدگی و کرمافتادگی در آن میرود ،از انغارهای زیرزمینوی
خارج کرده و پهن میکند تا باد بوورد و خشک شود تا از فاسد شدن آنهوا جلووگیری کنود و
دوباره به جایگاهش منتقل میکند.
او در بسیاری از اوتا این کار را در شب ان ام میدهد که کسی متوجه نشود تا راحتتر
و آسیبناپذیرتر باشد و شب مهتابی را انتواب میکند؛ زیرا در شب مهتابی بهتر میبیند .اگور
محل دانهها نمناک باشد ،از ترس سغز شدن دانهها ،موضع جوانهزدن آنهوا را بوا نویش خوود
سورا میکند؛ زیرا خیلی خوب میداند که از آن تسمت است که دانه سغز میشود ،و گواهی

آن را به دو نیمه مساوی تقسیم میکند ،اما اگر دانه گشونیز باشود ،آن را بوه چهوار تسومت
مساوی تقسیم میکند؛ زیرا این دانه بر خهف دیگر حغوبا اگر به بوشهایی کمتر تقسویم
شود ،سغز خواهد شد.
 .11غذای مورچگان

«مَكْتُولٌ بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوَفْقِهَا لَا يُغْتُِْهَا الْمَنَّانُ وَ لَا يَحْرِمُهَا الَُّيَّانُ وَ لَوْ فِي الصَّتَا الْيَابِسِ وَ

الْحَبَرِ الْبَامِسِ»؛ «روزی مورچه تضمین گردیده ،و ذاهای متناسب بوا توغعش آفریوده شوده
است .خداوند منّان از او فلت نمیکند و پروردگار پاداش دهنده ،محرومش نمیسازد؛ گر چه در
دل سنگی سوت و صاف یا در میان صورهای خشک باشد».
«كتَ» کفاله از باب نصر و علم به معنای تضمین شده (خویی ،منهاج الغراعوه 3 :8311 ،و
«رزقها وفقها» یعنی به اندازه کفایتش و «الَُّيَّان» از صفا الهی به معنوای حواکم و تاضوی و
الصنتا» بوه
تهار و «المنَّان» از «المن» به معنی پاداش دهنده اسوت نوه از ریشوه «المننه» و « َّ
معنای سنک صاف براق و محکم (چیزی که از آن نمیروید است (ابن ابیالحدید ،شور نهوا
الغه ه 13 :8331 ،و «البامس» به معنای سنک سووت و محکوم (بیهقوی کیوذری ،حودائق
الحقایق 234 :8331 ،که از جایی به جایی حرکت داده نمیشود (فیضاالسهم ،ترجمه و شور
نها الغه ه 331 :8333 ،میباشد.
در این ا امام به این امر اشاره دارد که خداوند منان ،این موجودا کوچوک را کوه در
دشتها و بیابانها و کوهها زندگی میکنند ،از نظر لطفش دور نداشوته و هور وذای موافوق
تغع آنها را در اختیارشان ترار داده است ،حتی اگر در دل سنک سوت و خشک زندگی کنند،
ذا و رتوبت الزم را هر چند از تریق هوا باشد برای آنها فراهم میکند و بوا الهوام درونوی،
آنها را وادار میسازد که در ایّام توانوایی بورای روزهوای نواتوانی ذخیوره کننود و ایون واتعواً
حیر آور است (مکارم شیرازی ،پیام امام امیرالمؤمنین. 818 :8313 ،
نتی ه اینکه این سون حضر بیانگر این حقیقت است که چون خداوند دیّوان و بسویار جوزا
دهنده است ،آفریدههای خود را از پاداش محروم نمیسازد .همین که ایون حیووان تودم بوه عوالم
وجود گذارده و تحت فرمان تکوینی خدا ترار گرفته با توجه به الطاف بیپایان خداوند ،گویا از اوامور
تشریعی خدا پیروی کرده و عغاد خویش را ان ام میدهد و به این دلیل مشمول معنای نام دیّوان
خداوند شده و مستوجب پاداش اعمال نیک و عغادا میباشد؛ پاداشی کوه عغوار از مواده بقواء و
ادامه هستی آن است (ابن میثم ،شر نها الغه ه. 241 :8331 ،

خدای تعالی میفرمایند:


( هود 1/؛ «هیچ جنغندهای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بور خداسوت! او
ترارگاه و محل نقل و انتقالش را میداند؛ همه اینها در کتاب آشکاری ثغت است! [= در لوو
محفوظ ،در کتاب علم خدا]».
بررسی علمی

دانشمندان درباره تغذیه مورچگان مینویسند:
بیشتر مورچهها به وسیله مواد حاوی تند و پروتئین تغذیوه میشووند و تنود را از عصواره
گیاهان به دست میآورند (بیآزار شیرازی ،مورچوهها ،بیتوا . 21 :آنهوا همچنوین از گوشوت،
میوه ،بذر گیاهان ،جانوران مرده ،تارچ و گلها تغذیه میکنند (عقیل ،عوام ع یوب الحیووان،
 . 133 /2 :8313مورچههای جنگلی که در النههای بزرگی زندگی میکنند ،گاه ممکن اسوت
در عرض یکروز در حدود  800/000کرم درختوی و یوا دیگور حشورا را جموعآوری کننود
(بیآزار شیرازی ،مورچهها ،بیتا. 23 :
مورچهها عهوه بر ذا به آب هم نیاز دارند .در بیشتر مناتق کره زمین ،پیودا کوردن آب
کار سادهای است ،ولی در مناتق گرم و خشک ،مورچوهها م غورنود بورای پیودا کوردن آب
مسافت زیادی را تی کنند.
در بیابان های کشور آفریقایی «نامیغیا» گونهای مورچه زندگی میکند کوه میتواننود آب
مورد نیاز خود را از شغنمهای روی سنکها که از مه دریا تولید شدهاند ،بهدست آورند.
این تطرا شغنم ،تنها منغع آب برای مورچههای ساکن در این کشور است.

شکل (1

 .12هدایت غریزی مورچگان

آیا رفتارها و حرکا مورچگان ناشی از هدایت ریزی آنهاست یا آنها دارای توه ادراک و
فهم و شعور میباشند؟!
دیدگاههای متفاوتی در این باره وجود دارد .عدهای میگویند :ا لب حیوانوا کارهوایی را
به تور فطری ان ام میدهند .مثهً اگر زنغوری را نیمهجان کنیم و به نزدیک النه مورچگوان
بغریم ،جنک زنغور و مورچه تماشایی است .زنغور میجنگد و نابود میسازد و مورچهها هر چه
تلفا میدهند ،دست از مقاومت نمیکشند و به انواع تاکتیکها متوسل میشوند تا دشمن را
به شکست رسانند و از پیکر بیجانش ذایی زمستانی را فراهم آورنود .ایون رفتوار و حرکوا
ناشی از ریزه تغیعی آنهاست و هیچگونه اختیار و امکان انحراف از آن روش تغیعوی معوین
خود ندارند (گرامی ،خدا در نها الغه ه . 33 :8311 ،ولی بعضوی دیگور بور ایون نظرنود کوه
مورچگان دارای توه ادراک میباشند و کارهای خود را با فهم و شعور و بوه صوور آگاهانوه
ان ام میدهند (تغاتغایی ،المیزان. 142 :8331 ،

نتیجه

مورچهها حشرا ریز اجتماعی هستند که در مکانهای موتلف زموین زنودگی میکننود.
این موجودا ریز به دستههای گوناگون و متنوع تقسیم میشوند که هر کدام وظیفوه خواص
خود را ان ام میدهند و همواره تعاون و همکاری بوین آنهوا بوه چشوم میخوورد .سواختار و
اسکلت بدنی آنها متناسب با اندامشان آفریده شده است و تمام دستگاههایی که در بدن یوک
موجود بزرگ و درشت ،همچون فیل وجود دارد ،این موجودا ریز نیز دارا میباشند و از آنهوا
هیچ چیز کم ندارند .آنها کارهای خود را به خوبی و با برنامهریزی دتیق ان ام میدهنود .در
تابستان به فکر زمستان و جمع کردن روزی خود میباشند و از هیچ تهشی دریغ نمیکننود و
با تدبیری خردمندانه از فاسد شدن وذاها جلووگیری میکننود و آنهوا را در جایگواه مناسوغی
نگهداری میکنند تا در زمانی مناسب از آنها بهره گیرند.
با پیشرفت علم زیستشناسی ،بیولو ی جانوری و تحقیقاتی که دانشمندان در این زمینوه
به دست آوردهاند ،نه تنها سونان حضور علوی را تاییود میکنود ،بلکوه علوم و آگواهی
امام را نسغت به عالم آفرینش و مولوتا الهی ثابت میکند.
در حقیقت ،امام با بیان این شگفتیها ،یکی از راههای خداشناسی را بیان میکننود؛ زیورا
هر یک از مولوتا کوچک و بزرگ این عوالم ،جلووه صوفا خودای متعوال میباشوند کوه
پردهبرداری از رمز و رازهای آنها در واتع ،تی کردن مراحل سیر و سلوک و رسیدن به توحید
است.
اینچنین آفرینش بینقص و تمام عیار خداوند ،در نهواد هموه موجوودا  ،تودبیر چگونوه
زیستن را به ودیعت نهاده است.
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