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 آيات في التنمية البشرية

 (5/9) منلة تعلمنا سلوكيات التنمية البشرية

 2016يونيو  27 :أخبار الخليج في جريدة تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

مازلنا 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، منها: 

درة، اإلنجاز، تقديم المصلحة العامة، الثقة بالنفس، المسؤولية، المبا
 الحلول، ولنواصل ما انقطع من حديث،،

  

 استشراف المستقبل
مرحلة  إلى – التنبيه مرحلة –يالحظ أن النملة تجاوزت في هذه المرحلة 

التحذير، فقالت وهي تخاطب أفراد النمل )لَا يَحْطِمَنََّكُمْ(، وهذا أتى من 
ف من العواقب، تحليل الموقف وقراءة المعطيات التي أمامها، والخو

فهي تقول إن بقاءكم في أماكنكم وعدم التحرك السريع يعني فناءكم، 
 .تركيز تام وقدرة وفهم لعظائم األمور

 

 ؟ «تحطيم»أو أي كلمة أخرى وإنما قالت « تهشيم»ولكن لماذا لم تقل 
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يقال إن التحطيم يعني كسر الشيء اليابس تحديدًا، واختلفوا في 
ماء إن التهشيم يقال في كل شيء إال في التهشيم، ويقول بعض العل

 .اليابس
 

ومن خالل هذه الجزئية من اآلية يمكن أن نتعرف على إحدى الغرائب 
واإلعجازات العلمية للقرآن الكريم، وهو ما يتصل بالهيكل الخارجي 

 .للنمل والحشرات بصورة عامة
سم ففي زمن نزول القرآن الكريم لم يكن ألحد قدرة على دراسة تركيب ج

النملة أو معرفة أي معلومات عنها، ولكن بعد دراسات كثيرة تأكَّد العلماء 
يقوم بمقام الهيكل   (exoskeleton) أن للنمل هيكالً خارجيًا صلبًا جدًا

 .العظمي الداخلي للفقاريات
لذلك فإن الدراسات تشير إلى أن النملة أو أي نوع من الحشرات لدى 

لذلك قال تعالى على لسان النملة )ال تعرضها ألي ضغط فإنها تتحطم، و
يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ(، وبالتالي فإن كلمة )يَحْطِمَنَّكُمْ( والتي تعني 

 .التكسر دقيقة جدًا من الناحية العلمية
وتقول إحدى الدراسات إن العبارة )لَا يَحْطِمَنَّكُمْ( جاءت هنا للداللة على 

التي تحتاج إلى تحطيم،  (Arthropods) فصليةطبيعة جسم النملة الم
حيث يتكون جسمها الخارجي من مادة صلبة تشبه إلى حد ما الزجاج هي 

، وهذه المادة تشابه في تركيبها الكيراتين وهي المادة (Chitin) الكيتين
المكونة للقرون والحوافر واألظافر، كذلك اكتشف أن أعين النملة ذات 

 .ال تنكسر بسهولة بل تحتاج إلى تحطيمطبيعة بلورية كالزجاج 
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 ،،ولنواصل ما انقطع من حديث في المقال القادم إن شاء اهلل

 

 


