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لقد ضرب هللا تعاىل لنا 
وسلوكه  النحل  يف  مثاًل 
فقد  به،  للتفكر  ودعاان 
بقدرة هائلة على  خص هللا هذه احلشرة 
التنظيم وتعدد املهام كجمع الرحيق وإنتاج 
يف  اإلسهام  وابلتايل  الطلع  ومجع  العسل 
التأبري، ويصب كل ذلك يف هناية املطاف 

يف خدمة اإلنسان وتوازن النظام البيئي.
الشرقيني  الباحثني  من  الكثري  أبدى   
من  دهشتهم  النحل  سلوك  املتعمقني يف 
دقة وعظمة التنظيم الداخلي خللية النحل 
مثل توزيع املهام واالنسجام التام يف آلية 
عمل خلية النحل، مما دعاهم للطلب من 
اجلمعيات واألنظمة واحلكومات االقتداء 
وآلية  عملهم  يف  املعجز  النحل  بسلوك 
احلري  من  طبعًا  الناس.  شئون  إدارهتم 
بنا كمسلمني أن نكون من السباقني يف 
دراسة سلوك النحل وفهم تفاصيله وأسراره 

بعدها. 
أنه  اإلنسان  ظن  فمع  األمر،  حقيقة  يف 
السحاب  يناطح  وصار  وازدهر  تقدم 
والصناعية  العلمية  وإجنازاته  مببتكراته 
واكتشافاته، إال أن املتأمل جيد أن مبتكراته 
ليست إال تقليدا وحماكاة ملا خلقه هللا من 
كائنات ودواب على سطح األرض. فقد 
تعلم اإلنسان صناعة الطائرات وتصميمها 
وبيولوجيا  مورفولوجيا  دراسة  خالل  من 
احلشرات والطيور، بل استخدم ريش هذه 
الطيور وصوف األنعام وشعرها ومنتجاهتا 
ليسخرها يف خدمته يف جماالت شىت من 
أن  وغذائه. كما  بيوته  إىل  صنع كسائه 
من سلوكات  دروسا كثرية  تعلم  اإلنسان 
الكائنات احلية اليت أوجدها هللا يف األرض 
املعلوم  البشرية.  حلاجاته  له وسداً  خدمة 
أنه يوجد حىت عند احليواانت نظام خاص 
هبا فيما خيص »العمل اجلماعي« أو من 

ألن هللا اخلالق العليم قد فتح لنا أبصاران 
وشد أذهاننا للتفكر بسلوك هذه احلشرة 
منذ ما يزيد على 14 قراًن عندما مل يكن 

ُيعرف عن النحل إال القليل. 
سهال،  الفردي  ابلعمل  القيام  يكون  قد 
الباكر  الصباح  منذ  يوميًا  املرء  فيذهب 
يف  ويسعى  عليه  هللا  فضل  يبتغي  لعمله 
سبيل كسب رزقه. أما يف العمل اجلماعي، 
األمر  يتطلب  منتجًا  وليكون  فلنجاحه 
يفوق كثريا  واحلرفية  التنسيق  من  مستوًى 
ما هو مطلوٌب يف العمل الفردي. فبالعمل 
اجلماعي تنهض األمم واجملتمعات، وتبىن 
يف  األرض.  وتعمر  العباد  ويرتقى  البالد 
أاننية  توضع على احملك  اجلماعي  العمل 
والتضحيات  واإليثار،  البشرية،  النفس 
وكثري من سلوكات الفرد األخرى اليت إما 
اهلالك  وجتنبه  واجملتمع  ابألمة  تنهض  أن 
أو أن هتوي به يف حفرة سحيقة ال قيام 

د.حممد علي الرباقي

سلوك نحل العسل 
والشورى في اإلسالم
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اجلماعي«  »السلوك  تسميته  األنسب 
احليوانية  ابجملموعات  منوطا  ليس  ألنه 
مبستوى  متتعها  لعدم  ما  عماًل  تنجز  أن 
اإلدراك املطلوب هلذا األمر والذي خيتص 
هدف  يكون  ورمبا  فقط.  اإلنسان  به 
السلوك اجلماعي عند احليواانت احلفاظ 
السليب  البيئة  أثر  بتخفيف  بقائها  على 

على أفراد جمموعاهتا. 
أما عند النحل، فاملوضوع يبدو استثنائيًا 
النحل  فسلوك  احليوانية،  اململكة  يف 
لدرجة  جداً  متقدٌم  الداخلي  ونظامه 
االجتماعي  التنظيم  يف  الدقة  مدهشة 
مثيله.  أداء  عن  اإلنسان  يعجز  العايل، 
النحل  من هنا البد أن نتفكر يف سورة 
احلشرة  هذه  إىل  هللا  أوحى  ملَ  ونتمعن 
عساًل  لنا  تصنع  ألهنا  هل  الصغرية؟ 
املقام  هبذا  فخصها  فقط؟  الطعم  لذيذ 
هبذا  وأخربان  مهامها  علمها  إذ  العظيم، 
الوحي يف القرآن الكرمي طالبًا منا التفكر 
تعاىل  هللا  يوح  مل  ومنتجاته.  النحل  يف 
للنحل فقط بل أوحى وأعطى كل شيء 
للنحلة  الوحي  ولكن  هدى،  مث  خلقه 
يف  وفاعليتها  أبدائها  يظهر  جدا  خاص 
ومذهل  معجٌز  النحل  سلوك  إن  احلياة، 
ودراسته ممتعة إىل أبعد احلدود، ليس هذا 
فحسب بل ينتج النحل خس منتجات 
أخرى هي الطلع والعكرب والشمع والغذاء 

امللكي وسم النحل. 

واحدا  سلوكا  سنناقش  املقالة  هذه  يف 
أفراد  بني  القرار  اختاذ  وهو  النحل  عند 
لقرار  التوصل  يتم  وكيف  الواحدة  اخللية 
مشرتك بني أفراد يفوق عددهم عشرات 
اآلالف عادة. من ينظر نظرة فاحصة جيد 
الكثري  يضبط  الذي  الداخلي  النظام  أن 
قريب  جدُّ  هلو  النحل،  سلوكات  من 
يف  الشورى  لنظام  متعددة  جوانب  من 

اإلسالم ومشابه له. 
تتألف خلية النحل من ملكة واحدة اليت 
من  اآلالف  وعشرات  الطائفة،  أم  تعد 
الشغاالت وكذلك مئات من الذكور اليت 
التكاثر  موسم  يف  بكثرة  تصادف  غالبًا 
والشغاالت  امللكة  من  لكل  والتطريد. 
والذكور دور ومهام ووظائف خاصة بكل 

منها.  
استجابة  أعماله  اخللية  يف  النحل  ينفذ   
املتحَكم  الفيزيولوجي  التطور  ملقتضيات 

وكذلك  ملخالفته،  جمال  وال  وراثيا  به 
ملقتضيات حاجة اخللية وضروراهتا، علما 
وسريع  هائل  بشكل  قادر  النحل  أن 
على التعلم. من انحية أخرى، قد بينت 
دراسات حديثة أن بعض القرارات املهمة 
تتخذ مجاعيا وعلى مبدأ دميوقراطي. لقد 
القرارات  بعض  يف  أنه  الدراسات  بينت 
املصريية اليت قد تودي حبياة اخللية، يقوم 
متليه  ما  حسب  ابلتصويت كٌل  النحل 
املطلوب  أو  املستطلع  لألمر  رؤيته  عليه 
األغلبية.  برأي  يؤخذ  مث  عليه  التصويت 
ولكن جيب أن يكون معلومًا أن النحل 
ال يصوت على كل صغرية وكبرية داخل 
اخللية، فالناظم األساسي للعمل اجلماعي 
خللية النحل هو انظم حتكمه الغريزة اليت 
يتم  لينجز مهامه. كيف  فيه  أودعها هللا 
هذا التشاور؟ وكيف يتخذ القرار؟ وعلى 
املطاف؟  يتم امجاع يف هناية  ماذا؟ وهل 
التشاور  نتائج  النحالت  تقبل كل  هل 
وتطيع القرار اجلماعي الذي اختذ؟ أم أن 
بعضها قد يعبث ابلنظام الداخلي ويتمرد 
على اإلمجاع ويثري الشغب، ضاراًب بعرض 
برأيه  معتداً  اجلماعة،  مصلحة  احلائط 
قال  أقرانه كالذي  بني  وعلو كعبه  فقط 
خلقتين من انر وخلقته من طني؟ وينادي 
يف  حاصل  هو  والفوضى كما  ابلثورات 
األسئلة  هذه  اليوم؟ كل  البلدان  بعض 
البحوث  ضوء  يف  اآلن  عليها  سنجيب 

مـــن ينظـــر نظـــرة فاحصة 
الداخلي  النظـــام  أن  يجـــد 
الـــذي يضبـــط الكثيـــر من 
لهـــو  النحـــل،  ســـلوكات 
مـــن جوانب  جـــدُّ قريـــب 
متعـــددة لنظـــام الشـــوري 
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العلمية احلديثة وما توصلت إليه يف هذا 
املضمار. 

قبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد من 
مقدمة صغرية للتعريف ببعض األساسيات 
عن النحل. عندما تزداد أعداد الشغاالت 
فضاء  ويضيق  ابلعسل  ومتتلئ  اخللية  يف 
اخللية بساكنيها تلجأ اخللية ملا يسمى يف 
والطرد هو جمموعة  ابلتطريد  النحل  علم 
من آالف النحالت مع ملكتهم، يرتكون 
العراء  يف  مؤقتًا  ويستقرون  األم  خليتهم 
على  األشجار(  أغصان  على  )غالبًا 
مع  مرتاصني  عثكول  أو  عنقود  شكل 
العنقود  هذا  بداخل  وملكتهم  بعضهم 
ريثما جيدوا مسكنًا دائمًا هلم. طبعا يبقى 
قسم من النحل يف اخللية األم ويقدر عادة 
بنصف عدد أفراد اخللية الكلي. من تلك 
مئات  بضع  تتطوع  الفور  على  اللحظة 
من النحالت اخلبريات األكرب سنًا عادة 
والبحث  احمليط  اكتشاف  بعملية  للبدء 
اهلش  للطرد  ومناسب  دائم  مسكن  عن 
مأوي  دون  ابلعراء  املوجود  والضعيف 
اهلواء  يف  املخاطر  من  للكثري  واملعرض 
املفرتسات  وهجوم  واملطر  الطلق كالربد 
مئات  تنطلق  وغريها.  والطيور  كالدببة 
من الشغاالت يف عملية حبث تستكشف 
أنسب بيت ممكن ككهف مثاًل أو حفرة 
عميقة يف جذع شجرة أو بيوت مهجورة، 
وقد يبلغ هذا البحث مسافة نصف قطر 

دائرة قدرها بضعة كيلومرتات عن مكان 
وجود الطرد. تعود بعدها الشغالة للطرد 
وتقوم أبداء رقصة حنلية خاصة على هذا 
الطرد )أي فوق ظهور أخواهتا( مشرية إىل 
املوقع الذي وجدته وحتدد من خالل هذه 

الرقصة مكان املوقع ابلضبط. 
أخرايت  تقوم حنالت  نفسه  الوقت   يف 
مناسبة  مساكن  وإجياد  ابلبحث  أيضًا 
أخرى وأتت ابخلرب للطرد وتبدأ ابإلعالن 
عظمة  تتجلى  هنا  للموقع.  والرتويج 
اخلالق، ونرى بداية مثار عمل مجاعي ال 
يضاهيه مثيل. فهذه النحالت اليت ال يبلغ 
حجم دماغها املليغرام الواحد تنجز عمال 
التعقيد،  استثنائيا وعلى درجة عالية من 
مالءمة  وتدرس  مسكن  عن  تبحث  إذ 
املسكن اجلديد للطرد، وتعود لتنقل رسالة 
معقدة عن موقع املسكن وصفاته وتنتظر 
بعدها القرار اجلماعي من الطرد. النحلة 

تنتظر القرار اجلماعي هنا، فهي ال تصرخ 
هو  موقعها  أن  وتظن  غضبًا  وتستشيط 
األفضل وال ُيعلى عليه، بل تؤدي رسالتها 
ومهمتها وتنتظر قلياًل لرتى عسى أن أتت 
حنالت أخرايت مبا هو أفضل مما جاءت 
أخرايت  حنالت  تزور  أن  حيدث  به. 
املوقع نفسه وكلما زادت قناعة عدد أكرب 
هذه  ففي  له  الزائرات  عدد  تزداد  مبوقع 
الرتويج  احلالة ستعود عدة حنالت وتبدأ 
متميزا،  موقعا  وإن كان  نفسه،  للموقع 
شديدة  ستكون  النحالت  رقصات  فإن 
ما  وكثريا  األخرايت،  انتباه  فتثري  احلدة 
املمتاز  املوقع  لتخترب  األخرايت  تطري 
على  برأيها  لتديل  وتعود  بنفسها  هذا 
الطرد مرة أخرى. غالبًا ال تعري النحالت 
يروج  الذي  للمكان  االهتمام  من  كثرياً 
العائدات  النحالت  قبل  من  بفتور  له 
الرتويج  فيتناقص  االستكشاف،  من 
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له تدرجييًا حىت خيتفي متامًا خيار هذا 
املوقع ويذهب طي النسيان على حساب 
مواقع أكثر مالءمة للطرد. وتستمر هذه 
العملية عادة بضع ساعات، وقد تطول 
ألايم ويف هناية املطاف ينتهي األمر أبن 
خالل  بعضه  عن  منفكا  الطرد  يقلع 
دقيقة وحيوم حول املوقع وتطري النحالت 
العدد  أصبحت كثرية  اليت  املستكشفة 
واليت استكشفت وقنعت أبفضل املواقع 

وتقود سرب النحل ابجتاهه. 
اليت مل  النحالت  بدقة سلوك  لقد ُدرس 
يؤخذ مبوقعها املقرتح ومل خيرت بل استبعد 
الباحثني  من  حبًا  مطلقًا،  املنافسة  من 
النحالت  تلك  إن كانت  ابستكشاف 
قد أصيبت خبيبة أمل وبدأت تفكر بشق 
الصفوف أو إحداث فوضى داخل الطرد 
مثال، أو أن يكون هناك مثال حق النقد 
أو ما يسمى »الفيتو« الذي يعطل قرار 
األكثرية ومينع توصلهم لقرار ابالمجاع يف 
مصلحة اجملموعة. لقد بني الباحثون أن 
تلك النحالت كانت تستمر يف الرقص 
برهة وعندما  املستكشف  تعريفا مبوقعها 
أبعداد  زكيت  قد  أفضل  مواقع  أن  ترى 
موقعها، كانت  من  أكرب  وبنشاط  أكرب 
بصورة  له  والرتويج  الرقص  عن  تتوقف 
فقد  ذلك  بعد  سلوكها  أما  مفاجئة، 
إما أن تبقى صامتة وتستقر  وجدوا أهنا 
األخرى  األحداث  تتابع  الطرد  على 

األحيان كانت  بعض  يف  أو  املتالحقة 
أماكن  الستكشاف  وتطري  الكرة  تعاود 
أن  هي  العامة  القاعدة  أخرى.  جديدة 
املطاف  هناية  يف  وحيدا  هنائيا  موقعا 
سيحصل على الرتويج الساحق من غالبية 
النحالت املستكشفات حىت يضج الطرد 
أبكمله أبزيز النحل الذي يشري إلستقرار 
الفالين  املوقع  على  اجلماعي  الرأي 
يعرف  ال  هنا  النهائي.  القرار  واعتماد 
الباحثون بدقة ماذا حيدث بعدها وكيف 
يتخذ قرار اإلقالع للموقع اجلديد. لكن 
النحالت  لوحظ أن بضعة عشرات من 
يبدأن بشكل مفاجئ برقصة خاصة على 
اإلشارة  رقصة  عن  متامًا  ختتلف  الطرد 
النحلة  الرقصة متشي  للمواقع، ويف هذه 
بضعة  مستقيم  خبط  الطرد  على  بسرعة 
وتتكور على  تتوقف  سنتمرتات ومن مث 
بضرابت  أجنحتها  حمركة  بشدة  نفسها 
الكرة.  تعيد  ثواٍن، مث  لبضع  كثرية جدا 
خاص  طنني  صوت  الرقصة  هذه  يرافق 
ليكّون  الراقصة  الشغاالت  تلك  تصدره 

اإليعاز ابإلقالع. 
حال  وتعاىل  تبارك  هللا  وصف  لقد 
وكان  بينهم،  شورى  أمرهم  أبن  املؤمنني 
رضي هللا  أصحابه  يستشري    الرسول 
عنهم يف كثري من شئون األمة، يف احلرب 
والسلم، وكان أصحاب املشورة يقدمون 
ويطرحون  وإخالص  أبمانة  آراءهم 

هللا  رسول  يدي  بني  جتربتهم  عصارة 
، مث إن بت ابألمر واختذ القرار طار 
هوادة  دون  لتنفيذه  واحد  ابجتاه  اجلميع 
ال  وتالشت.  األخرى  اآلراء  وسقطت 
يشرتك  مجاعي  قرار  عن  ينتج  أن  ميكن 
به عدد كبري من العقول املتزنة قراراً قزمًا 
مسخًا غري انضج، بل مثل هذه القرارات 
املتفردة، ضيقة  القرارات  تنتج عادة عن 
املنفعة أو اليت تتخذها طغمة صغرية من 
يتبني  وهنا  اجلماعة،  مع  يد هللا  الناس. 
لنا أن القرار اجلماعي املبين على خربات 
يوصل  بينهم  والشورى  اجملموعة  أبناء 
وأفضل  املتأنية  القرارات  ألفضل  اجملتمع 
اخليارات املتاحة اليت تعود ابلفائدة على 
أفراد اجملموعة كاملة وابلتايل على اجملتمع 
ككل. فاملعرفة والعلم الذي توصلنا إليه 
اليوم، ليس نتاج فرد أو فردين، عقل أو 
هو  إمنا  بعينه،  بلد  نتاج  وليس  عقلني، 
عقول  وجتارب  خربات  تراكم  خالصة 
البشرية مجعاء منذ أن خلق هللا اإلنسان 

على هذه األرض. 
إن كان هذا حال قرار مجاعي يف أمور 
دنيوية عادية كان حمرك أصحابه حسن 
الناس  النية والعزمية على حتقيق مصلحة 
وخربهتم  ومعرفتهم  علمهم  قدر  على 
هو  واملوجه  احملفز  إن كان  ابلك  فما 
هللا سبحانه وتعاىل نفسه بوحيه ورعايته 

ووعده؟ 




