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 آيات في التنمية البشرية

 (9/9) منلة تعلمنا سلوكيات التنمية البشرية

 2016يوليو  1تاريخ النشر في جريدة أخبار الخليج: 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي

 
ما زلنا نقف في وادي النمل قبيل وصول سيدنا سليمان عليه السالم، 

التي من وما زالت النملة تخاطب زميالتها، وتعلمنا بعض السلوكيات 
الممكن أن نتمتع بها حتى نرتقي في سلوكياتنا التنمية، منها: المصلحة 
العامة، الثقة بالنفس، المسؤولية، المبادرة، اإلنجاز، تقديم الحلول، 
استشراف المستقبل، اليقظة، االعتذار، ذكر االسم، الذكاء االجتماعي، 

ن نستخرج من االبتسامة ولنواصل ما انقطع من حديث وما زلنا نحاول أ
  اآلية الكريمة بعض المعاني األخرى من خالل تعاملنا مع موقف النملة،،

 

 نظرة أخرى للموضوع
فلنتتبع مرة أخرى تفصيل العبارات التي نطقت بها النملة من خالل ما 
جاء في القرآن الكريم ونربطه باالكتشافات العلمية لنجد أن القرآن 

السنين، يقول اهلل عز وجل )حَتَّى  الكريم سبق هذه االكتشافات بمئات
إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ال 

 ،18 اآلية –يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ( سورة النمل 
 وهي متسلسلة، مراحل أربع في الخطر خبر أوصلت اآلية هذه في فالنملة
 :كالتالي
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)قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ(؛ وهذه العبارة بمثابة أول صفارة إنذار  .1
أطلقتها النملة لتثير االنتباه العاجل لباقي النمل، وهنا باقي النمل 
يستقبل هذه اإلشارة لينتبه إلى باقي اإلشارات التي ستصدرها 

 النملة.

خُلُوا مَسَاكِنَكُمْ(؛ هنا أتبعت النملة كالمها بإشارة أخرى تأمر )ادْ .2
فيها باقي النمل بما يجب القيام به، وسنرى هذه العالقة بما 

 أثبته العلم في الشق اآلخر للتحليل العلمي.
)لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُه(؛ في هذه العبارة قامت النملة  .3

يقاتها، وهذا ما سنثبت أيضًا عالقته مع بتوضيح سبب الخطر لرف
 ما ذكره التحليل العلمي.

)وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ(؛ النمل كعادته وكردة فعل لما سبق من إنذارات  .4
سيحاول القيام بنوع من الدفاع، وفي هده العبارة األخيرة وضحت 
النملة لباقي رفيقاتها بأنه ال ضرورة للدخول في هجوم مع هذا 

؛ ألنه ليس نابعًا عن عدو حقيقي هدفه الهجوم على ادمالق الخطر
المملكة، إذ أن سليمان عليه السالم وجنوده لم يشعروا أصالً 
بوجود وادي النمل في طريقهم؛ لهذا فهو ال يعتبر عدوًا حقيقيًا 

 يستهدف حياتهم.
ونالحظ أن العبارة األخيرة التي وردت على لسان النملة هدفت في 

منع باقي رفيقاتها من الدخول في حالة مواجهة إلى المرتبة األولى 
مع سيدنا سليمان عليه السالم، وهذا ما سنثبته عمليًا من خالل 

 التحليل العلمي للشفرات الكيماوية الخاصة بتواصل النمل.
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 حل ؟ وما الغرض منها ؟ولكن لماذا هذه المرا

يقول لنا العلم الحديث إن أهم وسيلة لتواصل النمل في مواقف الخطر 
واإلبالغ على هذا الخطر هي طريقة التواصل الكيماوية، حيث وجد أن 
النمل يصدر أنواعًا مختلفة من المواد الكيميائية، وكل مادة تعبر عن 

خراج هذه المواد من شفرة خاصة من الكالم؛ بحيث إذا تتبعنا تسلسل إ
النملة التي بلغت عن الخطر سنجده بالضبط يوافق ما ذكرته النمل في 

من سورة النمل. فالمواد الكيمياوية التي تستخرجها النملة  18اآلية رقم 
من جسمها في موقف كهذا تنقسم إلى أربع مواد مختلفة، كل مادة 

 :تحمل معها لغة وشفرة معينة من الكالم، وهي كالتالي
 

أول مادة تصدرها النملة إذا شعرت بوجود الخطر هي مادة  المادة األولى:
(، وهذه المادة تعد حقًا بمثابة aldehyde hexane)ألدهيد الهكسان 

صفارة إنذار، فالنمل عند استقباله لهذه المادة األولى يقوم بالتمركز 
عبارة  واالنتباه الستقبال باقي اإلشارات، وهذا ما يطابق تمامًا أول

نطقت بها النملة )قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ(، والياء هنا أداة للتنبيه 
 والنداء )يا أيها(. 

 
ثم تقوم النملة بإصدار المادة الكيماوية الثانية وهي  المادة الثانية:

(، فالنمل يجري في كل االتجاهات بعد hexanolمادة )هيكسانول 
استقباله للمادة األولى لمعرفة مصدر الخبر، ولكي ال يتوجه النمل بعيدًا 
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فيجب على النملة أن تحدد لهم الطريق الذي يسيرون فيه، وهذا ما 
فعلته نملة سيدنا سليمان عندما قالت )ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ(، وهذا توجيه 

أن يذهبوا باتجاه المساكن، إذن هي حددت لهم من النملة لزمالئها 
 الطريق، وهذا ما يطابق توجيه حركة النمل.

 
(، وهذه المادة تقوم Undecanolوهي مادة )انديسانول  المادة الثالثة:

بتوضيح سبب الخطر لباقي النمل، وهو ما قامت به النملة في قولها في 
سُلَيْمَانُ وَجُنُودُه(، وهذا يتطابق تمامًا مع ما العبارة الثالثة )لَا يَحْطِمَنَّكُمْ 

ذكرته اآلية على لسان النملة، وفي هذه المرحلة التي يستقبل فيها 
 النمل هذه المادة يدخل في استعداد لمواجهة هذا الخطر.

 
وهي تصلح للمرحلة الرابعة إذ تصدر النملة مادة كيماوية  المادة الرابعة:

( توجه بها باقي النمل إلى الدفاع butylocténalخاصة )بيتي الكتنول 
وإلى نوع هذا الدفاع، ولهذا نجد النملة ذكرت في عبارتها األخيرة )وَهُمْ لَا 
يَشْعُرُونَ(، وبهذا منعت النملة باقي النمل من االنتقال إلى مرحلة الهجوم 

 التي تؤدي إلى الموت.
 

ب مقالتها ولذلك فقد تبسم سيدنا سليمان عليه السالم من عجي
 وحسن فطنتها وقوة تعبيرها.
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ألسنا هنا نقرأ واحدة من ومضات النورية القرآنية، فإن لم يكن كذلك 
 فماذا يمكن أن تسمى ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 


