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 آيات في التنمية البشرية

 (2/9) منلة تعلمنا سلوكيات التنمية البشرية

 2016يونيو  24 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: د. زكريا خنجي

 

ما زلنا نقف في وادي النمل قبيل وصول سيدنا سليمان عليه السالم، 
ومازالت النملة تخاطب زميالتها، وتعلمنا بعض السلوكيات التي من 

 :الممكن أن نتمتع بها حتى نرتقي في سلوكياتنا التنموية، وهي كالتالي

 

يالحظ أن اآليات الكريمة بدأت بهذه الصورة قال  :العامةالمصلحة 
، وهذا يعني أننا أمام «حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ»تعالى: 

وادٍ كبير به مستعمرات كثيرة من النمل، وربما تلك المستعمرات تحوي 
م توضح تلك ا، فاآلية لا واحدًأنواعا مختلفة من النمل وليس نوعً

التفاصيل، إال أننا نعرف أنه واد كبير وبالتالي يحوي العديد من 
مستعمرات النمل، فلو افترضنا أنه في كل مستعمرة توجد حوالي ألف 

 في –أقل تصور  على –نملة، وإننا أمام مائة مستعمرة فهذا يعني أننا 
 .ألف نملة 100وادٍ يحوي 

ا يصعب علينا تخيله، ففي جبال وعالم النمل غريب والمدن التي يسكنه
الواليات األمريكية اكتشف أحد العلماء أحد أكبر  إحدى – مثالً –بنسلفانيا 

مدن النمل في العالم، وقد بني معظمها تحت األرض وتشغل مساحتها 
كيلومترا(، حفرت فيها منازل النمل تتخللها  1260ثالثين فدانًا )حوالي 
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نملة تعرف طريقها إلى بيتها بإحساس الشوارع والمعابر والطرق، وكل 
غريب. ويمكن أن تصل أعماق مملكة النمل في بعض األنواع التي تعيش 

أمتار تُنشئ النمالت  7أمتار واتساعها  5في غابات األمازون إلى حوالي 
طنا من التراب إلى  40فيها مئات الغرف واألنفاق، ويُحفر وينقل قرابة 

 .رية للمملكة معجزة من معجزات الخلقالخارج، وهذه الهندسة المعما
تخصص خطابها لمستعمرتها أو  لم –نحن بصددها  التي –هذه النملة 

عشيرتها األقربين فحسب، وإنما يمكن أن يالحظ أنها عممت خطابها 
للجميع، فأخذت في االعتبار المصلحة العامة ومصلحة كل النمل أي 

فات بينها وبين مصلحة الجماعة، وال يستبعد أن يكون ثمة خال
المستعمرات األخرى فهذا من طبيعة النمل، ومع هذا فلم تخص 
بالتحذير المقربين منها ولم تشمل بخطابها من حولها من النمل، ولكنها 

 (.تجاوزت ما هو أكثر من ذلك بنداء عام لجميع النمل )يَا أَيُُّهَا النَُّمْلُ
 تنبيه، فيها (أيها) ء لكنندا كلها نمل، يا تقل ولم (النمل أيها يا) وقالت

 حتى توصل، ولكن منادى نعربها( أي) وليس النمل الحقيقة في المنادى
 لم وواحدة نمل يا قالت لو بعد، فيما تسمع مشغولة واحدة كانت إذا

. النمل أيها ويا نمل يا بين الفرق وهذا تنبيه هذا النداء، يفوتها تسمع
حرف النداء « ادخلوا مساكنكم النمل أيها يا» بقولها بالنداء أكدّت ثم

 .الدال على البعد حتى يسمعوا نداءها
األلف والهاء لحقت )أيّ( توكيدًا؛ فكأنك كررت )يا( مرتين، »قال سيبويه: 

كرر النداء في القرآن بـ)يا أيها( »وقال الزمخشري: «. وصار االسم تنبيهًا
لغة؛ منها: ما في دون غيره؛ ألن فيه أوجهًا من التأكيد، وأسبابًا من المبا
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)يا( من التأكيد، والتنبيه، وما في )ها( من التنبيه، وما في التدرُّج من 
 .«اإلبهام في )أيّ( إلى التوضيح، والمقام يناسبه المبالغة والتأكيد

 

لم تقلل هذه النملة من شأن نفسها ولم تحتقر ذاتها ولم  :الثقة بالنفس
مل، بل انبرت وبكل ثقة تحدث نفسها أنها أقل من أن تنادي في الن

للمهمة، فقامت بتوجيه الخطاب الى الجميع ورأت أن عليها واجبًا يجب 
 .أن تقوم به، فقامت به من دون هيبة أو وجل

 

 ،،ولنواصل ما انقطع من حديث في مقال الغد

 

 


