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 ٰ نُفِسِهۡم َحتىَّ
َ
﴿َسُنِيِهۡم َءاَيٰتَِنا ِف ٱٓأۡلفَاِق َوِفٓ أ

نىَُّهۥ 
َ
َو لَۡم يَۡكِف بَِرّبَِك أ

َ
ۗ أ نىَُّه ٱۡلَقُّ

َ
َ لَُهۡم أ يَتََبيىَّ

ءٖ َشِهيٌد ٥٣﴾ ]فصلت[ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ



تقديم

ف�سيلة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد العزيز امل�سلح
الأمني العام للهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

املرسلني  أرشف  عىل  والسالم  العاملني،والصالة  رب  هلل  احلمد 
يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  وصحبه،ومن  آله  حممد،وعىل  سيدنا 

الدين.

اإلنسان  خلق  أمجعني،  الناس  وخالق  امللك،  مالك  هلل  احلمد 
وأنار له طريق اجلنان، كام بني له طريق الغواية واخلرسان، إذ قال 

ُۥ َعۡينَۡيِ ٨ َولَِساٗنا وََشَفَتۡيِ ٩  لَۡم َنَۡعل لىَّ
َ
سبحانه وتعاىل :﴿ أ

َوَهَديَۡنُٰه ٱنلىَّۡجَديِۡن ١٠﴾  ] البلد [

وهو  سبحانه القادر عىل كل نفس يرصفها كيف يشاء ﴿ َما ِمن 

َدٓابىٍَّة إِلىَّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ﴾  ] هود : 56 [
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عىل   – التكليف،فحمل  مناط  وجعله  بقدرته  اإلنسان  خلق 
ضعفه وصغر حجمه – بأمر اهلل وتقديره ومعونته من التكاليف 
ما أبت الساموات واألرض واجلبال أن حتمله،بل أشفقت منه كام 

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسىَّ

َ
بني تعاىل يف قوله :﴿إِنىَّا َعَرۡضَنا ٱۡل

إِنىَُّهۥ  نَسُٰنۖ  ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ
َ
ن َيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡيَ أ

َ
َباِل فَأ َوٱۡلِ

َكَن َظلُوٗما َجُهوٗل٧٢﴾ ] األحزاب [ 
وبعد :

الف�ص  ووظيفة  )النا�صية  اأيدينا  بني  الذي  الكتاب  هذا  فاإن 

وإضافة  مشكورًا،  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  يعد  للدماغ(  اجلبهي 

جسم  من  واهلام  املعقد  اجلزء  هذه  يف  البحث  جمال  يف  جديدة 
حممد  الدكتور/  الأ�صتاذ  من  كل  فيه  تناول  اإلنسان،حيث 
العلمي  بالدليل  ال�صاوي   والدكتور/ عبد اجلواد  يو�صف �صكر،  

الواضح ما أشار إليه القرآن الكريم من دور للفص اجلبهي من 
الدماغ الذي يقع داخل الناصية التي يكمن فيها مالك أمر دواب 
وقيادهتا،  شئوهنا  تسيري  ومكان  اإلنسان،  فيها  بام  كلها  األرض 
األقوال  يف  بالتحكم  اإلنساين،  السلوك  توجيه  يتم  حيث 
واألعامل، من خالل وجود مراكز تكوين األلفاظ، والتحكم يف 
بالنطق والنظر ومجيع احلركات اإلرادية لكل  املتعلقة  احلركات 
أجزاء اجلسم، كام أضافا يف البحث أيضًا أحدث اكتشاف لوظيفة 
تتيح لإلنسان حتصيل وحتليل  التي  الفص  الدماغ يف هذه  قرشة 

األقوال  اختيار  يف  كبرية  خربة  له  حيقق  مما  املكتسبة،  املعلومات 
واإلدراك  العقل  مركز  بمساعدة  السلوك،  وتوجيه  واألفعال 
املوجودة يف هذا الفص من الدماغ، ولذلك يمكن أن يشار إىل 
قرشة الفص اجلبهي بأهنا املنطقة املسؤولة عن ما يصدر من اخلطأ 

والصواب والصدق والكذب .

وقد تو�صال اإلى ال�صتنتاج الذي مفاده : 

أن قرشة الفص اجلبهي هي املسؤولة عن إرسال القرار احلركي، 
ألجزاء اجلسم، بام يف ذلك حركة اللسان بنطق األلفاظ، وحركة 
الرأس والعينني، لرتكيز النظر يف اجتاه حمدد، بناء عىل ما ترسخ 
فطرة  أو  اهلل  فطرة  يف  تتمثل  والتي  مسبقة،  معلومات  من  فيها 
لتوجيه  أخرى  خارجية  معلومات  من  اكتسبته  وما  اإليامن، 
وضبط السلوك والترصفات، وعىل هذا يمكن أن نقول أن محل 
يف  تكمن  واألفعال  لألقوال  االختيار  حرية  أو  التكليف  أمانة 

الفص اجلبهي للمخ أو الناصية واهلل أعلم .

لذلك حري بنا نحن املسلمني بام نملك من قواعد الدين الصحيح 
عقيدة وأخالقًا، وبام لدينا من تراث عريض يف الرتبية والتزكية، 
أن نقدم ألنفسنا وللبرشية مجعاء منهاجًا متكاماًل للحياة الكريمة 
القرار  إياها،الختاذ  اهلل  منحه  التي  اإلنسان  بكرامة  تليق  التي 

السليم يف مجيع ترصفاتنا .
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والسنة  الكريم  القرآن  نصوص  مع  يتوافق  االستنتاج  وهذا 
والتي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  نبينا  عىل  أنزلت  التي  املطهرة 
الكائن  للدماغ  اجلبهي  للفص  الوظائف  هلذه  بوضوح  أشارت 
خلف اجلبهة أو الناصية، وهو األمر الذي مل يكتشفه العلامء إال 
األجهزة  يف  اهلائل  التقدم  بعد  القرن،  هذ  من  الثاين  النصف  يف 

والدراسات املكثفة يف علم وظائف األعضاء .

وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممدًا  أن  عىل  إضافيًا  دلياًل  هذا  يعد  أفال 
رسول من عند اهلل، ال ينطق عن اهلوى وإنام بنور وهدي من ربه 

جل وعال القائل يف كتابه العزيز :

َعلىََّمُهۥ  يُوَحٰ ٤  إِلىَّ وَۡحٞ  ُهَو  إِۡن  ٱلَۡهَوىٰٓ ٣  َعِن  يَنِطُق  ﴿َوَما 
َشِديُد ٱۡلُقَوٰى ٥﴾] النجم [

العاملني  جهود  يف  يبارك  ،وأن  البحث  هبذا  ينفع  أن  اهلل  نسأل 
املخلصني،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .

مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

وصحبه  آله  وعىل  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
ومن وااله   وبعد :

فقد كتب عدد من الباحثني يف موضوع الناصية، وقالوا إهنا تشري 
إىل الفص اجلبهي للمخ، وأمام إشارة النص الواضحة يف وصف 
الناصية بالكذب واخلطأ، خرج أولئك الباحثون بتفسري مفاده : 

اأن الف�ص اجلبهي للمخ هو امل�صوؤول عن التحكم يف ال�صلوك وهو مكان 

وال�صواب،  اخلطاأ  بني  متيز  والتي  العليا،  الطبيعة  ذات  القرارات 

اإل اأنهم مل يقيموا الدليل العلمي الوا�صح لهذا الغر�ص)1( فكانت 

تلك البحوث قارصة يف بلوغ الغاية منها لذلك يأيت هذا البحث 
تقييم  بمحاولة  يتميز  حيث  املجال  هذا  يف  جديدة  كمحاولة 
إظهار  مع  استنتاجات  من  سبق  ملا  والوظيفية  الترشحيية  األدلة 

)1)اإلعجاز العلمي يف الناصية ثالثة أبحاث ألقيت يف املؤمتر األول لإلعجاز العلمي يف إسالم 
أباد ] 1408 هـ[ ملجموعة من الباحثني - إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي . مطابع رابطة 

العامل اإلسالمي .
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عىل مقدمة وفصول ثالثة وخامتة أما املقدمة فهي موجز جلوهر 
البحث وأنه دراسة مقارنة بني نصوص الوحي وحقائق الطب. 
والفصل األول فيه استعراض ألقوال علامء اللغة والتفسري حول 
النصوص الواردة يف هذا املجال، والفصل الثاين فيه ذكر علامء 
الطب مع إيراد وتعقب التجارب يف هذا امليدان . والفصل الثالث 
يعالج قضية إبراز الوجه اإلعجازي القائم عىل تلك املقارنة بني 
النص القرآين واحلقيقة العلمية؛ أي مناط اإلعجاز العلمي، ثم 

اخلامتة وفيها وقفة عن مناط اإلعجاز العلمي.

نحو  البحث  تنشيط  يف  األمل  مع  بوضوح،  فيه  اإلعجاز  وجه 
فهم أفضل لوظائف الفص اجلبهي للمخ . 

وذلك أننا أضفنا يف هذا البحث إضافات جديدة، تتعلق بتحديد 
مركز تكوين األلفاظ املنطوقة، ومركز توجيه النظر، والتناسق بني 
حركة النطق والنظر وحركات اجلسم، وبينا الفارق بني السلوك 
األساسية،  مراكزمها  وأماكن  املكتسب  والسلوك  الغريزي 
من  يستقيه  وما  اإلنسان،  عليها  فطر  التي  بالفطرة  وعالقتهام 
سلوكه  توجيه  يف  ذلك  وأثر  به،  املحيطة  بيئته  من  معلومات 
حتديد  يف  اكتشاف  أحدث  أيضًا  أضفنا  كام  ترصفاته،  وضبط 
مركز التفكري يف معاين الكلامت يف قرشة الفص اجلبهي للدماغ، 
مما يدل عىل أن قرشة الفص اجلبهي، الكائنة خلف عظام اجلبهة 
أو الناصية، هي املنطقة التي يتم فيها حتليل املعلومات وتكوين 
وتوجيه  واألفعال،  لألقوال  واخليارات  القرارات  وإرسال 
عام  املسؤولة  املنطقة  تعترب  وهي  والترصفات،  السلوك  وضبط 
يصدر من حديث صادق أو كاذب، ملا فيها من مراكز التحكم 

والتوجيه للكالم والنظر، وحركة مجيع أعضاء اجلسم .

وهذه احلقيقة التي أشارت إليها نصوص القرآن والسنة، مل تكن 
معلومة زمن تنزيل الوحي، ومل تعرف إال يف السنوات األخرية 
مما  األخرية  احلديثة  العلمية  الوسائل  تقدم  بعد  القرن،  هذا  من 
البحث  وسيحتوي  النصوص.  هذه  يف  العلمي  اإلعجاز  يثبت 
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استعراض النصوص الشرعية

أواًل: نصوص القرآن الكريم 

أو  الرأس  مقدمة   : وهي  الناصية،  ذكر  الكريم  القرآن  يف  ورد 
اجلبهة، يف اآيات ثالث : وصفت آية كريمة منها - وصفًا حقيقيًا 

- الناصية ذاهتا بالكذب واخلطأ، اآلية األوىل قوله تعاىل:

َكِٰذبٍَة  نَاِصَيةٖ   ١٥ بِٱنلىَّاِصَيةِ  لَنَۡسَفَعۢا  يَنَتهِ  ىَّۡم  ل لَئِن  ﴿َكلىَّ 
َخاِطَئةٖ ١٦﴾  ]العلق[

القيادة يف املخلوق احلي، وهبا  آية أخرى بأهنا مكان   ووصفتها 

َرّبِ   ِ ٱللىَّ َعَ  ُۡت  تََوكىَّ :  ﴿إِّنِ  تعاىل  قوله  كله  وهي  أمره  مجاع 
ٰ ِصَرٰٖط  ا ِمن َدٓابىٍَّة إِلىَّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ إِنىَّ َرّبِ َعَ َوَرّبُِكۚم  مىَّ

ۡسَتقِيٖم﴾]هود[ مُّ
 وأشارت اآلية الثالثة إىل الناصية وأهنا يؤخذ هبا يف قيادة اإلنسان 
املجرم يوم اجلزاء وإحكام القبض عليه وذلك بأخذه من ناصيته 

الفصل األول: 
الجانب الشرعي
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ٱلُۡمۡجرُِموَن  ﴿ُيۡعَرُف   : تعاىل  قال  املحتوم،  مصريه  إىل  وأقدامه 

ۡقَداِم ٤١ ﴾ ]الرمحن [
َ
بِِسيَمُٰهۡم َفُيۡؤَخُذ بِٱنلىََّوِٰص َوٱۡل

أمر  مجاع  هبا  الناصية  أن  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وأشار 
عليه  فقال  تعاىل  هلل  إنقياده  ومكان  شؤونه  وتسيري  اإلنسان 
السالم: ) ما اأ�صاب اأحد قط هم ول حزن فقال : اللهم اإين عبدك 
يّف  نا�صيتي بيدك ما�ٍص يّف حكمك عدل  اأمتك  واإبن عبدك واإبن 

ق�صاوؤك … احلديث(  رواه أمحد ، ولنتأمل يف بيان املعنى املراد 

يف الناصية حسبام ذكره أئمة اللغة والتفسري .

ملخص ما قاله علماء اللغة 

مقدم  يف  ال�صعر  منبت  وهي  النوا�صي  واحدة   :)1( لغة  النا�صية 

وقيل   . املوضع  ذلك  من  لنباته  ناصية  الشعر  وسمي  الراأ�ص، 

وجهه،  دن  لنسوِّ أي  بِٱنلىَّاِصَيةِ﴾   ﴿لَنَۡسَفَعۢا  تعاىل  قوله  يف 
 : واملناصاة  الوجه،  من  الوجه  مقدم  يف  ألهنا  الناصية  فكفت 
ا ِمن َدٓابىٍَّة إِلىَّ ُهَو َءاِخُذۢ  األخذ بالنوايص وقوله عز وجل : ﴿مىَّ
قال الزجاج : معناه يف قبضته تناله بام شاء قدرته،  بَِناِصَيتَِهاۚٓ﴾ 
األرشاف،  اخليار  والنصية:   . العدل  إال  يشاء  ال  سبحانه  وهو 

ونوايص القوم جممع أرشافهم . 

)1)] لسان العرب 327/15 [

خيصه  باسمه  موضع  كل  وتسميتهم   : املنري  امل�صباح  يف  وقال 

كالرصيح يف أن الناصية مقدم الرأس ] املصباح املنري 223 [ .

أقوال المفسرين 

اآلية األولى : 

ىَّۡم يَنَتهِ لَنَۡسَفَعۢا بِٱنلىَّاِصَيةِ ١٥ نَاِصَيةٖ  قوله تعالى : ﴿َكلىَّ لَئِن ل
َكِٰذبٍَة َخاِطَئةٖ ١٦﴾  ]العلق[   كال ردع للناهي، والالم يف قوله 
عليه  هو  عام  ينته  مل  لئن  واهلل  أي  للقسم،  املوطأة  هي  "لئن" 
الطغيان  هذا  عن  الكافر  هذا  ينته  مل  لئن  قساًم  أو  وينزجر)1)، 
أو لئن مل يرجع عام هو   (2( ويكف عن هني املصيل عن صالته 

فيه من الشقاق والعناد)3) ﴿لَنَۡسَفَعۢا بِٱنلىَّاِصَيةِ﴾.

إذا قبضت  باليشء:  يقولون سفعت  اللغة  أهل  القرطبي :  قال 

السفع اجلذب بشدة.   : املربد  عليه وجذبته جذبًا شديدًا، وقال 
فلنذلنه،  أو  النار  إىل  ولنجرنه  بناصيته  لنأخذن  واملعنى 
للناس، وهتديد ملن  واآلية وإن كانت يف أيب جهل فهي عظة 

)1) ] فتح القدير للشوكاين  470/5 [

)2)] تفسري املرابخي 204/10 [

)3)] تفسري ابن كثري 565/4[ 
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1

لَئِن  ﴿َكلىَّ  أيضًا:  )1)وقيل  الطاعة  عن  غريه  يمنع  أو  يمتنع 

ىَّۡم يَنَتهِ﴾  عام يقول ويفعل ﴿لَنَۡسَفَعۢا بِٱنلىَّاِصَيةِ﴾ أي لنأخذن  ل
بناصيته أخذًا عنيفًا، وهي حقيقة بذلك فإهنا ﴿نَاِصَيةٖ َكِٰذبٍَة 

َخاِطَئةٖ﴾ أي كاذبة يف قوهلا خاطئة يف فعلها . )2)
والناصية هي مقدم الرأس . قال الفراء يف معاين القرآن : ناصيته: 

مقدم رأسه  فكفت الناصية من الوجه، ألهنا يف مقدم الوجه )3)

عىل  وتطلق  الرأس،  مقدم  من  الشعر  منبت   : النا�صية  وقيل 
الشعر النابت فيها أيضًا تسمية للحال باسم املحل )4)

الشعر  مكان  يسمى  وقد  اجلبهة،  شعر  الناصية   : الرازي  وقال 

بالناصية  والرأس  الوجه  عن  ههنا  كنى  تعاىل  أنه  ثم  الناصية، 
قال  لذاهتا  بالكذب واخلطأ وصف حقيقي  الناصية  )5)ووصف 

القرطبي  وابن كثري : أي ناصية أيب جهل كاذبة يف مقاهلا خاطئة 
يف أفعاهلا )6). 

)1) ]اجلامع ألحكام القرآن 125/20[

)2) ] تفسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن 652/7 [ 

)3)]معاين القرآن للفراء 279/3 [ . 

)4) ]حماسن التأويل للقاسمي 56/6 [. 

)5) ] تفسري الرازي 25/16 [ . 

)6) ] القرطبي 125/20، وابن كثري 565/4 [

تعاىل  كأنه  التعريف  بحرف  الناصية  اهلل  عرف   : الرازي  وقال 

عندكم  جمهولة  لكنها  ذاهتا  عندكم  املعروفة  الناصية   : يقول 
صفاهتا، ناصية وأي ناصية ! كاذبة قواًل، خاطئة فعاًل . 

وقال املراغي : أال إن تلك الناصية لكاذبة لغرورها بقوهتا، مع 

وإهنا خلاطئة  له،  ما ال حقيقة  تزعم  فهي  قبضة خالقها،  أهنا يف 
ألهنا طغت وجتاوزت حدها، وعتت عن أمر رهبا )1)

عن  إبداهلا  وجاز  الناصية،  من  بدل  وناصية   : الألو�صي  وقال 

:﴿َكِٰذبٍَة  سبحانه  بقوله  وصفت  ألهنا  نكرة،  وهي  املعرفة 
َخاِطَئةٖ﴾فاستقلت باإلفادة . 

ووصفت الناصية بام ذكر مع أنه صفة لصاحبها للمبالغة، حيث 
يدل عىل وصفه بالكذب واخلطأ بطريق األوىل، فاإلسناد جمازي 

من إسناد ما للكل إىل اجلزء .)2)

وقال املراغي : ونسبة الكذب واخلطيئة إىل الناصية، والكاذب 
واملخطئ صاحبها، من قبل أهنا مصدر الغرور والكربياء . 

إىل  واخلطأ  الكذب  أسند   : تف�صريه  يف  الزحيلي  وهبة  وقال 

بالكذب  السبب، ووصفها  الناصية جمازًا، واملراد صاحبها ألنه 
واخلطأ واملراد صاحبها باإلسناد املجازي للمبالغة.)3)

)1) ] تفسري املرغي 565/10 [ . 

)2) ] روح املعاين لاللوس 334/16 ، 335[ 

)3) ] التفسري املنري 322/30 [ .
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اآلية الثانية :

ا ِمن َدٓابىٍَّة  ِ َرّبِ َوَرّبُِكۚم  مىَّ ُۡت َعَ ٱللىَّ قوله تعالى : ﴿إِّنِ تََوكىَّ
ۡسَتقِيٖم﴾]هود[ ٰ ِصَرٰٖط مُّ إِلىَّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ إِنىَّ َرّبِ َعَ

 قال الألو�صي : ﴿َما ِمن َدٓابىٍَّة إِلىَّ ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهاۚٓ﴾  أي إال 

هو مالك هلا قادر عليها يرصفها كيف يشاء، غري مستعصية عليه 
القدرة والتسلط جماز أو  بالناصية يف  سبحانه، واستعامل األخذ 
كناية، ويف البحر املحيط، إنه صار عرفًا يف القدرة عىل احليوان.)1)

واهلل  إال  األرض  عىل  يدب  يشء  من  ليس  فإنه  الطربي:  وقال 
مالكه، وهو يف قبضته وسلطانه ذليل خاضع. )2) 

وقال الرازي: ما من حيوان إال وهو حتت قهره وقدرته ومنقاد 

لقضائه وقدره، ألن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته)3). 

األرض  وجـه  عىل  دب  مـا  كل  يف  املتـرصف   : املـراغـي  وقال 

واملسـخر له )4). 

أي  األرض  تدب عىل  نسمة  َدٓابىٍَّة﴾  ِمن  ﴿َما  الزحيلي:  وقال 

نفع  فال  يريد هبا،  ما  قادر عليها، يرصفها عىل  هلا  مالك  إال هو 

)1)  ] تفسري روح املعاين لأللويس 322/7 ، 23 [ 

)2) ] تفسري الطربي 37/12 [ 

)3) ] تفسري الرازي 14/18 [ 

)4) ] تفسري املراغي 50/4 [

وخص  لذلك  متثيل  بالنوايص  واألخذ  بإذنه،  إال  رضر  وال 
الناصية بالذكر ألن من أخذ بناصيته يكون يف غاية الذل، وهو 
استعارة متثيلية شبه اخللق وهم يف قبضة اهلل وملكه بمن يقود دابة 
بناصيتها، فهي مقدورة له، فام من نفس تدب عىل األرض أو يف 

السامء، إال وهي حتت سلطان اهلل وقهره وترصفه. )1)

من  دابة  كل  ناصية  وأن  اجلميع  مالك  وأنه  ال�صوكاين:  وقال 

لغاية  متثيل  وهو  قهره،  وحتت  قبضته  ويف  بيده  األرض  دواب 
ۡسَتقِيٖم﴾  مُّ ِصَرٰٖط  َعَٰ  َرّبِ  ﴿إِنىَّ   . (2( التذليل  التسخري وهناية 
تعليل ملا يدل عليه التوكل من عدم قدرهتم عىل إرضاره، أي هو 
عىل طريق احلق والعدل يف ملكه، فال يسلطكم عىل، إذ ال يضيع 

عنده معتصم به، وال يفوته ظامل )3).

وقال الرازي ﴿إِنىَّ َرب﴾ يدل عىل الرصاط املستقيم، أي حيث، 

ألحد  يكون  ال  الذي  الطريق  به  يعني  املستقيم  الرصاط  فذكر 
مسلك إال عليه )4) . 

استعارة،  ۡسَتقِيٖم﴾  مُّ ِصَرٰٖط   ٰ َعَ َرّبِ  ﴿إِنىَّ   : الزحيلي  وقال 

)1) ] تفسري النري لوهبة الزحييل 87/12 - 89 [.

)2) ] تفتح القدير للشوكاين 505/2 [

)3) ] حماسن التأويل للقاسمي 56/6 [ 

)4) ] تفسري الرازي 14/18 [
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فإنه استعار الطريق املستقيم للداللة عىل كامل العدل.)1)  وقال 
تصور  والقدرة،  للقهر  حمسوسة  صورة  إهنا   : الظالل  صاحب 
القدرة آخذة بناصية كل دابة عىل هذه األرض بام فيها الدواب 
من الناس، وإىل جانبها تقرير استفاضة السنة اإلهلية يف اجتاهها 

الذي ال حييد .)2) 

اآلية الثالثة : 

بِٱنلىََّوِٰص  َفُيۡؤَخُذ  بِِسيَمُٰهۡم  ٱلُۡمۡجرُِموَن  ﴿ُيۡعَرُف   : تعاىل  قوله 

ۡقَداِم ٤١ ﴾ ]الرمحن [ . ﴿ُيۡعَرُف ٱلُۡمۡجرُِموَن بِِسيَمُٰهۡم﴾
َ
َوٱۡل

العيون  وزرقة  الوجه  باسوداد  أو  عليهم،  تظهر  بعالمات  أي   
ۡقَداِم﴾ أي جيمع الزبانية ناصيته مع  َۡ

)3). ﴿َفُيۡؤَخُذ بِٱنلىََّوِٰص َوٱل

قدميه ويلقونه يف النار )4). 

بعالمات  حينئذ  املجرمون  يعرف  أي  الآية:  يف  املراغي  قال 

يمتازون هبا عن سواهم، فال حاجة حينئذ إىل السؤال واجلواب، 
ألن السيام ميزت كل جمرم بنوع جرمه، ثم تسحبهم املالئكة تارة 
بأخذ النوايص، وأخرى بأخذ األقدام . روى الضحاك " أن امللك 

)1) ] التفسري املنري لوهبة الزحييل 87/12 - 89 [

)2) ] الظالل لسيد قطب 898/4 [

)3) ] تفسري ابن كثري 429/4[

)4) ] زاد املسري البن اجلوزي 119/8 [ 

جيمع بني ناصية أحدهم وقدميه يف سلسلة من وراء ظهره، ثم 
يكرس ظهره، ويلقيه يف النار، وقيل تأخذ املالئكة عليهم السالم 

بعضهم سحبًا بالناصية، وبعضهم سحبًا بالقدم )1) . 

بتلقي  التكليف  الكريم أن محل مسؤولية  القرآن  هذا وقد أخرب 
والتحكم  اإلرادة واالختيار  املبني عىل حرية  والنواهي  األوامر 
القرار وفق ضوابط العقل واإلدراك هو أمر مستعد له  يف اختاذ 

اإلنسان بفطرته .

َباِل  ۡرِض َوٱۡلِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسىَّ

َ
 قال تعاىل : ﴿إِنىَّا َعَرۡضَنا ٱۡل

نَسُٰنۖ إِنىَُّهۥ َكَن َظلُوٗما  ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ
َ
ن َيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡيَ أ

َ
فَأ

َجُهوٗل٧٢﴾ ] األحزاب [
أي إنا مل نخلق السموات واألرض عىل عظم أجرامها وقوة أرسها 
مستعدة حلمل التكاليف بتلقي األوامر والنواهي والتبرص يف شئون 
جرمه  وصغر  ضعفه  عىل  اإلنسان  خلقنا  ولكن  والدنيا،  الدين 
عليه  غلبت  قد  ذلك  مع  وهو  بأعبائها،  والقيام  لتلقيها  مستعدًا 
االنفعاالت النفسية الداعية إىل الغضب فكان ظلومًا لغريه، وركب 
التدبر يف عواقب األمور  العدم اىل عدم  الشهوات وامليل  فيه حب 
ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكرس سورة تلك القوى وختفف من 
سلطاهنا عليه وتكبت من مجاحها حتى ال توقعه يف مواقع الردى)2) .

)1) ] تفسري املراغي 122/9 [

)2) ] تفسري املراغي 46/8  [
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فرائض  من  كلها  التكاليف  عرضنا  إنا  أي  الزحيلي:  وقال 

حتمل  وأبت  تطقها  فلم  العظام،  األجرام  هذه  عىل  وطاعات 
شعور  ذات  أهنا  ُفِرض  لو   محلها،  من  وخافت  مسئوليتها، 
فتحملها مع ضعفه، وهو يف  اإلنسان  وإدراك، ولكن كلف هبا 

ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما حتمله )1) . 

الطاعة   : هي  ال�صوكاين  قال  كما  املف�صرين  جميع  عند  والأمانة 

بعبارة  )2)اأو  والعقاب.  الثواب  بأدائها  يتعلق  التي  والفرائض 
والنواهي  األوامر  وقبول  التكاليف   : كثري  ابن  ذكرها  اأخرى 

برشطها)3)

وقيل املراد بالأمانة: العقل أو التكليف وبعرضها عليهن : اعتبارها 

باإلضافة إىل استعدادهن، وبإبائهن : اإلباء الطبيعي الذي هو عدم 
هلا،  واستعداده  قابليته  اإلنسان  وبحمل  هلا،  واالستعداد  اللياقة 
الداعية  الغضبية  القوة  من  عليه  غلب  ملا  جهواًل  ظلومًا  وكونه 

األمور. بعواقب  للجهل  الداعية  والشهوية  للظلم 

َظلُوٗما َجُهول﴾  َكَن   قيل وعليه ينتظم قوله تعاىل : ﴿إِنىَُّهۥ 

مع ما قبله عىل أنه علته باعتبار محله العقل عليه بمعنى إيداعه 
سلطان  إىل  املحتاجتني  القوتني  من  فيه  ما  إصالح  ألجل  فيه 

)1) ] التفسري املنري لوهبة الزحييل 126/22 [

)2) ] فتح القدير للشوكاين [ . 

)3) ] تفسري ابن كثري 831/3 [ . 

العقل احلاكم عليهام فكأنه قيل : محلناه ذلك ملا فيه من القوى 
املحتاجة لقهره وضبطه، وكذلك إذا أريد التكليف فإنه معظم 
املقصود منه تعديل تلك القوى وكرس سورهتا، ومن هنا قيل : 

إنه أقرب للتحقيق)1).

وعرب عن التكاليف باألمانة تنبيهًا عىل أهنا حقوق مرعية أودعها 
اهلل تعاىل املكلفني وائتمنهم عليها، وأوجب عليهم تلقيها بحسن 
الطاعة واالنقياد، وأمرهم بمراعاهتا واملحافظة عليها وأدائها من 

غري إخالل بيشء من حقوقها)2).

نَسُٰنۖ﴾ أي التزم بحقها أو كلفها وألزمها، أو صار  ﴿وََحَلََها ٱۡلِ
الذر،  عامل  يف  عليه  عرضها  عند  محلها  أو  بالفطرة  هلا  مستعدًا 

﴿إِنىَُّهۥكََن  عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ امليثاق عليه)3) 

َظلُوٗما َجُهول﴾ اعرتاض وسط بني احلمل وغايته لإليذان من 
أنه كان مفرطًا يف  . أي  بام عهده وحتمله  أول األمر بعدم وفائه 
مل  الذين  أفراده  غالب  بحسب  أي   . اجلهل  يف  مبالغًا  الظلم، 
يعلموا بموجب فطرهتم السليمة، أو اعرتافهم السابق دون من 

عداهم من الذين مل يبدلوا فطرة اهلل تبدياًل )4). 

)1) ] روح املعاين لأللويس 143/12 [ . 

)2) ] املرجع السابق 139/12 [ . 

)3)  ] فتح القدير للشوكاين 308/4 [.

)4) ] تفسري القاسمي 324/8 [ .
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فهو  اإلنسان  جبلة  حال  إىل  توجيهًا  يكون  قد  الوصف  وهذا 
ظلوم لنفسه جهول بربه)1) . أو جهول ملا يلزمه، أو جهول لقدر 

ما دخل فيه . 

قال عبد الرحمن ال�صعدي ] تيسري الكريم املنان يف تفسري آيات الرمحن [ : يعظم 

اهلل شأن األمانة التي ائتمن عليها املكلفني التي هي امتثال األوامر 
واجتناب املحارم وأنه تعاىل عرضها عىل املخلوقات العظيمة ] 
إن  وأنك  حتتيم،  ال  ختيري  عرض   ] اجلبال  األرض،  السموات، 
قمت هبا وأديتيها عىل وجهها فلك الثواب وإن مل تقومي هبا ومل 
ۡشَفۡقَن ِمۡنَها﴾ أي: 

َ
ن َيِۡمۡلَنَها وأ

َ
َبۡيَ أ

َ
تؤدهيا فعليك العقاب ﴿فَأ

 . ثوابه  يف  زهدُاً  وال  لرهبن  عصيانًا  ال  محلن  بام  يقمن  أال  خوفًا 
فقبلها مع  املذكور  الرشط  اإلنسان عىل ذلك  اهلل عىل  وعرضها 
ظلمه وجهله ومحل هذه احلمل الثقيل، فانقسم الناس – بحسب 
قيامهم هبا وعدمه – إىل ثالثة أقسام : منافقون قاموا هبا ظاهرًا 
ال باطنًا، ومرشكون تركوها ظاهرًا وباطنًا، ومؤمنون قائمون هبا 
ظاهرًا وباطنًا فذكر اهلل تعاىل أعامل هؤالء األقسام الثالثة وماهلم 

من الثواب والعقاب قال تعاىل:

ُ ٱلُۡمَنٰفِقَِي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِكَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت َوَيُتوَب  َب ٱللىَّ ﴿ِلَُعّذِ
ُ َغُفوٗرا رىَِّحيَمۢا٧٣﴾ ] األحزاب[ . ُ َعَ ٱلُۡمۡؤِمنَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوَكَن ٱللىَّ ٱللىَّ

)1) ] فتح القدير للشوكاين 308/4 [ 

وقال �صاحب الظالل)1( : إن السموات واألرض واجلبال تطيع 

بحكم  وظيفتها  وتؤدي  مبارشة،  طاعة  العظيم  اخلالق  ناموس 
من  أشفقت  لقد   .. خمتارة  وال  شاعرة  غري  وطبيعتها  خلقتها 
املحاولة  أمانة  الذاتية،  املعرفة  أمانة  أمانة اإلرادة،  التبعة،  أمانة 
نَسُٰنۖ﴾ الذي يعرف اهلل بإدراكه وشعوره  ٱۡلِ اخلاصة ﴿وََحَلََها 
الناموس  هذا  وفق  ويعمل  وبرصه  بتدبره  ناموسه  إىل  وهيتدي 
النحرافاته  مقاومًا  بإرادته،  اهلل  ويطيع  وجهده  بمحاولته 
طريقه  خيتار  مدرك،  مريد  وشهواته،  مليوله  وجماهدًا  ونزعاته، 
وهو عارف إىل أين يؤدي به هذا الطريق، إهنا أمانة ضخمة محلها 

هذا املخلوق الصغري احلجم القليل القوة الضعيف احلول .

)1) ]يف ظالل القرآن 2884/5 [ 
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ثانيًا: نصوص السنة المطهرة

 ربط النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بني أداء التكاليف الرشعية وبني 
التحكم يف األقوال، وبني أن التحكم يف النطق باللسان سيعود 
بالفائدة عىل تأدية الفرائض والقيام بالطاعات عىل خري ما تكون 

قوة وإحكامًا . 

اأوًل: روى الرتمذي عن معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه قال : 

كنت مع النبي صىل اهلل عليه وسلم يف سفر فأصبحت يومًا قريبًا 
منه ونحن نسري فقلت يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلني اجلنة 
ليسري  : )لقد سألتني عن عظيم وإنه  قال  النار،  ويباعدين عن 
وتقيم  شيئًا،  به  ترشك  وال  اهلل  تعبد   : عليه  اهلل  يرسه  من  عىل 
ثم  البيت،  وحتج  رمضان،  وتصوم  الزكاة،  وتؤيت  الصالة، 
قال: أال أدلك عىل أبوب اخلري : الصوم جنة والصدقة تطفئ 
الليل،  الرجل من جوف  النار وصالة  املاء  تطفئ  كام  اخلطيئة 

قال ثم تىل ﴿ َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َربىَُّهۡم﴾  

برأس األمر كله  : أال أخربك  قال  ثم  بلغ ﴿َيۡعَملُوَن﴾   حتى 
رأس  قال  اهلل،  رسول  يا  بىل   : قلت   : سنامه  وذروة  وعموده 
األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد. ثم قال 
أال أخربك بمالك ذلك كله . قلت : بىل يا رسول اهلل قال : فأخذ 
بلسانه قال : كف عليك هذا . فقلت يا نبي اهلل وإنا ملؤاخذون 

بام نتكلم به ؟ فقال : ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يف 
النار عىل وجوههم أو عىل مناخرهم إال حصائد ألسنتهم (.)1)

شرح الحديث : 

وال�صاهد يف احلديث قوله عليه ال�صالة وال�صالم :

) أال أخربك بمالك ذلك كله( املالك ما به إحكام اليشء وتقويته 
) كف ( أي : امنع ) هذا ( إشارة إىل اللسان، وتقديم املجرور 
عىل املنصوب يف قوله : ) فأخذ بلسانه (  لالهتامم به، وإيراد اسم 

اإلشارة ملزيد من التعيني . 

عندما أخذ عليه الصالة والسالم بلسانه وأشار إليه من غري اكتفاء 
بالقول، تنبيهًا عىل أن أمر اللسان صعب . واملعنى ال تتكلم بام 
ال يعنيك، فإن من كثر كالمه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت 

ذنوبه، ولكثرة الكالم مفاسد ال حتىص . 

) واإنا ملوؤاخذون : هل يؤاخذنا ويعاقبنا وحياسبنا ربنا )بام نتكلم( 

من  وتنبيه  تأديب  وهو  فقدت   : أي  )ثكلتك(  بجميعه  يعني 
الغفلة وتعجب وتعظيم لألمر )وهل يكب( من كبه إذا رصعه 
ما قلت،  : هل تظن غري  أي  عىل وجهه وهو عطف عىل مقدر 

)1) ] أخرجه أمحد والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن صحيح  [ . 
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وهل يكب )الناس( أي : يلقيهم ويرصعهم ) عىل وجوهم أو 
 : أي  ألسنتهم(  حصائد  )إال  األنف  ثقب  واملنخر  مناخرهم( 
باملنجل  املحصود  بالزرع  اإلنسان  به  يتكلم  ما  حمصوداهتا، شبه 
بني  يميز  وال  يقطع  املنجل  أن  – فكام  النبوة  بالغة  من  – وهو 

يتكلم  الناس  بعض  فكذلك  والرديء  واجليد  واليابس  الرطب 
الناس  يكب  ال   : واملعنى  وقبيحًا،  حسنًا  الكالم  من  نوع  بكل 
يف النار إال حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة 

والنميمة والبهتان ونحوها وهذا احلكم وارد عىل األغلب)1)

يرد  ما  بكل  ينطق  اللسان  ترك  أن  أيضًا  بذلك  ي�صري  فاحلديث 

ضابط  بال  سيئة  أم  كانت  سليمة  وألفاظ  معان  من  الذهن  إىل 
ذنوبه  تكثر  حيث  اإلنسان  عىل  وبااًل  ستكون  فيها  وحتكم  هلا 
مما  والرشك  الكفر  يف  يقع  وقد  لسانه  سقطات  بكثرة  ومشاكله 

يعود بالنقص أو النقض عىل أدائه للفرائض والطاعات . 

ثانيًا: روى الإمام اأحمد يف م�صنده والطرباين واأبو يعلى والبزار 

 ...( مأثور:  دعاء  يف  قال  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أن 
نا�صيتي بيدك ...احلديث( .

)1)  حتفة األحوذي 364/7 ، 365  . 

الحقائق المستنتجة من النصوص  

يمكن  النصوص  هلذه  واملفرسين  اللغويني  أقوال  مراجعة  بعد 
استنتاج احلقائق التالية : 

فمعنى  واخلطاأ،  بالكذب  حقيقيًا  و�صفًا  النا�صية  ذات  و�صف   -1

نا�صية كاذبة خاطئة: 

أي كاذبة يف قوهلا خاطئة يف فعلها، أي أن القدرة عىل التحكم 
يف  التحكم  عىل  والقدرة  صادقة  أو  كاذبة  بجعلها  األقوال  يف 
أوصاف  من  الزم  وصف  صوابًا،  أو  خطأ  بجعلها  األفعال 
تعني  التي  للناصية؛  واردًا   كان  وإن  الوصف  وهذا  الناصية، 
مقدم الرأس أو اجلبهة، إال أنه ال يوصف هبذه األوصاف عىل 
احلقيقة، ألنه جزء عظمي من الرأس فالرتكيب الترشحيي ملنطقة 
املسمى  اجلمجمة  عظام  أحد  من  تتكون  أهنا  يبني  اجلبهة  أعىل 
بالعظم اجلبهي FRONTAL BONE، ويسترت خلفه حمميًا به أحد 
فصوص املخ املسمي بالفص اجلبهي  FRONTAL LOBE  وهبذا 
العظم اجلبهي، يمكن  الناصية كام تطلق عىل  بأن  القول  يمكن 
للدماغ،  اجلبهي  الفص  يسترت خلفه من  ما  أيضًا عىل  تطلق  أن 
حيث أنه اجلزء واملكان الذي يمكن أن يوصف هبذه األوصاف 
وصفًا حقيقيًا، ويتحقق العمل فيه بظاهر النص من غري حاجة 
إىل تأويل أو جماز، وتعبري إسناد الوصف أو الفعل ليشء واملراد 
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ما فيه تعبري شائع يف القرآن الكريم. وال أدل عىل هذا من قوله 

تِي َأْقَبْلنَا  تِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَّ تعاىل :﴿َواْسَأْل اْلَقْرَيَة الَّ

ا َلَصاِدُقوَن﴾ ]  يوسف : 82  [ فِيَها َوإِنَّ
فال يوجه السؤال إىل مباين القرية أو إىل ذوات العري، وإنام للناس 
مفهوم  أن  كام  العري،  هلذه  منهم  واملصاحبني  القرية  هذه  داخل 

ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها﴾  النص يف قوله تعاىل :﴿َما ِمْن َدابَّ

وقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلديث: ) نا�صيتي بيدك(

يؤكد هذا املعنى حيث تشري النصوص إىل أن اجلزء املختص بقيادة 
الدواب كلها وتوجيهها وعىل رأسها اإلنسان خيضع هليمنة اهلل 
وسلطانه، وهو إشارة إىل مكان اجلزء من دواب األرض الذي 
منه تسخر وتذلل، وهذا اجلزء البد أن يكون يف الدماغ حيث هو 
العضو املختص بتسيري شئون الدواب والسيطرة عىل ترصفاهتا، 
وبام أن النصوص سمت هذا اجلزء بالناصية فالبد أن يكون هو 
اجلزء األمامي من الدماغ الذي يقع خلف مقدمة الرأس . بناًء 
الناصية  بأن  لنا أن نقول  يتيح  النصوص،  عىل ذلك فإن مفهوم 
القيادة والتوجيه  بام حتوي من الفص اجلبهي للدماغ هي مكان 

للسلوك والترصفات اإلنسانية.

2- حمل م�صئولية التكليف املبني على حرية الختيار والتحكم 

يف اتخاذ القرار، وامل�صتعد له الإن�صان بفطرته

قوله  يف  بالناصية  مرتبط  باألمانة  الكريم  القرآن  سامه  والذي 

تعاىل: ﴿َلِئْن َلْم َينَْتِه َلنَْسَفَعًا بِالنَّاِصَيِة﴾ أي لئن مل ينته عام 
يقول ويفعل وينزجر ]ويرجع عام هو فيه من الشقاق والعناد[، 

لنأخذن بناصيته أخذًا عنيفًا . فهي حقيقة بذلك، فإهنا ﴿َناِصَيٍة 

َكاِذَبٍة َخاطَِئٍة﴾ أي كاذبة يف قوهلا خاطئة يف فعلها . وربام يشري 
اجلبهي  الفص  فصل  أي  الناصية  فصل  أو  بقطع  التهديد  هذا 

للدماغ، ألن السفع هو اجلذب الشديد أو العنيف . 

ارتباط  له  ال�شرعية  التكاليف  لأداء  ال�شتعداد  اأن  مبا   -3

النطق  يف  التحكم  وأن  للدماغ،  اجلبهي  بالف�ص  اأي  بالنا�صية 

بالكلامت له تعلق بأداء التكاليف . فيمكن أن تقول بأن التحكم 
يف النطق بالكلامت له ارتباط أيضًا بالناصية، أو بالفص اجلبهي 
للدماغ، وهذا قد يشري إىل وجود مركز تكوين األلفاظ والتحكم 
يف األعضاء اخلاصة بالنطق وعىل رأسها اللسان يف مكان حتمل 

املسؤولية واالختيار.

هذه هي احلقائق املفهومة من الن�صو�ص فماذا قال العلم احلديث 

عن نا�صية الإن�صان واحليوان ؟
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الفصل الثاني: 
الجانب العلمي

2
الجانب العلمي

العلم احلديث عدة حقائق عن نا�صية الإن�صان ودماغه ميكن  ُيظهر 

تلخي�شها يف النقاط التالية: 

1- دماغ اإلنسان هو األضخم 

من وجهة النظر الترشحيية أضخم ما يف مملكة احليوان بالنسبة لوزن 
اجلسم، لكن هناك ثالثة حيوانات فقط تتمتع بأكرب وزن مطلق وهي 

احلوت، والفيل وخنزير البحر . 

2- الفص الجبهي أكبر فصوص الدماغ 

يتكون دماغ اإلنسان من عدة فصوص : الفص القذايل واجلداري 
والصدغي، وكام نرى يف ]شكل 1[ فإن الفص اجلبهي هو أكربها 

عىل اإلطالق. 
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شكل ]2[: يوضح توزيع 
الوظائف بقشرة المخ. 

3- قشرة المخ هي الوزن أو الحجم األكبر في الدماغ 

املخ  من  كبري  حد  إىل  اإلنسان  دماغ  وزن  أو  حجم  يتكون 
 ،]Cerebral Cortex[ املخ ]Cerebeum[، وعىل األخص قرشة 
منطقة   : الثالث  الربط  مناطق  منها  األكرب  اجلزء  يمثل  والتي 
الصدغية،  الربط  ومنطقة  القذالية،  الصدغية  اجلدارية  الربط 

ومنطقة الربط اجلبهية ]شكل 2[ . 

قرشة  من  هذه،  الربط  مناطق  من  الكربى  النسبة  وتتكون 
قبل  املنطقة  قرشة  من  املبارش  وامتدادها  اجلبهي  الفص 
اإلضافية  احلركية  املنطقة  وقرشة   ]Premotor area[ احلركية 

. ]Supplementary motor area[

4- يمتلك اإلنسان قشرة مخ شاسعة بالنسبة للحيوان، 
خاصة قشرة الفص الجبهي

الشكلية،  الناحية  من  احليوان  دماغ  عن  اإلنسان  دماغ  خيتلف 
حيث تتسع مساحة قرشة املخ، وخاصة قرشة الفص اجلبهي، كام 
يزداد حجمه . أما لدى معظم احليوانات فيتكون الفص اجلبهي 
إىل حد كبري من قرشة الشم، التي ال تعدو لدى اإلنسان أن متثل 
إذا ما قورنت باألجزاء الكربى من قرشة الفص  جزءًا صغريًا، 

اجلبهي . ] شكل 3[ . 

املـخ

األخدود املركزي

الفص اجلداري

الفص القذالي

اخمليخ

احلبل الشوكي
النخاع

اجلسر

الفص الصدغي

القطر السلفاني

الفص اجلبهي

شكل ]1[: يوضح الفصوص الرئيسية 
بالدماغ. الحظ حجم الفص الجبهي 

مقارنة بالفصوص األخرى.

التفكري والعقلنة
تنظيم الفكر

احل�ص الب�سري

الح�سا�ص باجل�سم

ال�سمع والنطق

التعرف على �سورة اجل�سم وذاته الفردية 
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5- قشرة الدماغ الحوفية التي تتحكم في الوظائف 
الغريزية، أكبر في الحيوان منها في اإلنسان 

قرشة  بحجم  تتعلق  هامة  أخرى  شكلية  ميزة  أيضًا  وهناك 
الغريزية  احلركية  الوظائف  يف  تتحكم  والتي  احلوفية،  الدماغ 
وهي   Neocortex احلديثة  املخ  بقرشة  مقارنة  االنعكاسية،  أو 
الدليل  لنا  يقدم  وهذا  واحليوان،  اإلنسان  بني  النسبة  يف  ختتلف 
عىل أن التحكم يف الوظائف احلركية لدى احليوانات، يكون إما 
وظائفه  فتخضع  اإلنسان  يف  أما  بالغرائز،  موجهًا  أو  انعكاسيًا 
احلركية وترصفاته للوعي واإلدراك املوجه من قبل مساحة قرشة 

الدماغ الشاسعة بالفص اجلبهي.

6- تكوين األلفاظ المنطوقة يقع في الفص الجبهي 

إن التحكم يف اختيار وتكوين الكلامت استعدادًا للنطق هبا يظهره 
ثم  الزاوي،  التلفيف  منطقة  يف  األلفاظ  ختتار  حيث   ]4 ]شكل 
 Broca’s[ املنطوقة، يف منطقة بروكا الكلامت  تكون األلفاظ أو 
area[ يف الفص اجلبهي، الواقعة أمام اجلزء األسفل من القرشة 

األعضاء  يف  تتحكم  التي   ،]Primary motor cortex[ احلركية 
الكلامت  يف  التحكم  مفتاح  أن  عىل  يدل  وهذا  بالنطق،  املتعلقة 
لذلك  الناصية،  يف  أي  للمخ،  اجلبهي  الفص  يف  هو  املنطوقة 
فليس كل األلفاظ التي ترد إىل الذهن تظهر عىل اللسان، وذلك 
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مقارنة  فيه  الربط  منطقة  وخاصة  الجبهي  الفص  نسبة  يوضح   :]3[ شكل 
ببقية أجزاء الدماغ لدى اإلنسان وبعض فصائل الحيوان. المنطقة المظللة هي 

قشرة الحركة ]كارينتر 1991[.
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وتكوين  اختيار  في  بالتحكم  الخاصة  الدماغ  أجزاء  يوضح   :]4[ شكل 
الكلمات استعدادا للنطق بها.

فاإلنسان  لذا   . الناصية  يف  الكلامت  تكوين  مركز  عىل  ملرورها 
يف  التحكم  يستطيع  طاملا  لسانه  به  ينطق  عام  ومسؤول  حماسب 
اللسان، وقد أشار  النطق وعىل رأسها  اختيار األلفاظ وأعضاء 
النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل هذه احلقيقة بقوله : فأخذ بلسانه 

قال : ) كف عليك هذا ( … احلديث .

7- التوجيه اإلرادي للنظر في اتجاه محدد يقع في 
الفص الجبهي 

وهنالك أيضًا يف الفص اجلبهي ما يامثل منطقة بروكا من تلفيف 
ومنطقة  العينني  بتحريك  ختتص  منطقة  وهي  احلركية  القرشة 
يف  الرأس  بتحريك  ختتص   ]5 ]شكل  يف  ظـاهر  هو  كام  فوقها 
معني  اجتاه  يف  النظر  وتركز  توجه  املنطقتني  وكال  دائرية،  حركة 
وفق حركة إرادية، وهاتني املنطقتني توجهان قرشة احلركة األوىل 
]Primary motor cortex[ إلدارة الرأس وتركيز العينني يف اجتاه 
وهذا  الناصية.  أو  اجلبهي  الفص  يف  للنظر  فالتوجيه  إذًا  حمدد، 
حديث  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  إليه  أشار  ما  مع  يتوافق 
اهلل  ريض  لعيل  قال  حيث  للمرأة،  املحرم  النظر  عىل  املؤاخذة 
ولي�صت  الأولى  لك  فاإمنا  النظرة  النظرة  تتبع  ل  علي  )يا  عنه 
واآلخرة  لك  األوىل  )النظرة   : قال  رواية  ويف  الآخرة()1(   لك 

عليك()2)فاألوىل فجائية ليس فيها تركيز وتوجيه، وإنام املؤاخذة 
عىل النظرة الثانية اإلرادية املحددة واملوجهة .

)1) ] رواه الرتمذي ج101/5 وقال حسن غريب [  

)2) ] رواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار [
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وحركات  والنظر  النطق  حركة  بين  التناسق   -9
الجسم يقع في الفص الجبهي 

واملنطقة  اإلضافية  احلركية  للمنطقة  اجلبهي  الفص  احتواء  إن 
احلركية األولية تشري إىل التناظر ما بني منطقة ] بروكا [ املتعلقة 
إىل  تؤدي  والتي  األخرى،  احلركية  الوظائف  عىل  بالسيطرة 
الترصفات الطوعية لسائر أعضاء اجلسد مما يؤكد أن التناسق بني 
الفص  يف  يقع  املختلفة،  اجلسم  وحركات  والنظر  النطق  حركة 

اجلبهي أو الناصية.

تتحكم في  الجبهي  الفص  المخ في  10- قشرة 
سلوك اإلنسان 

يظهر  احليوانات  يف  اجلبهي  الفص  قرشة  معظم  وجود  عدم  إن 
احليواين  السلوك  احلواس  تثري  حيث  احليواين،  السلوك  يف  أثره 
اجلنيس  السلوك  تثري  الشم  فحاسة  أخرى،  عوامل  أي  بدون 
مبارشة وكذلك السلوك الغذائي والنشاط احلركي املتعلق هبذه 
واسعة  مخ  قرشة  يمتلك  الذي  لإلنسان  بالنسبة  أما  الوظائف، 
يف  التحكم  يف  يتدخل  أن  من  فالبد  للدماغ  اجلبهي  الفص  من 
سلوكه عدة اعتبارات ومعلومات تم ختزينها وترسيخها مسبقًا 
يف وظائف قرشة الدماغ، خاصة يف مناطق الربط، باإلضافة إىل 
أو  اجلنيس  السلوك  يقع  أن  فقبل  الغرائزية،  احلوفية  الوظائف 

8- التحكم اإلرادي لحركة جميع أجزاء الجسد يقع 
في الفص الجبهي 

قبل  واملنطقة  اإلضافية  احلركية  املنطقة  أن  األبحاث  أثبتت 
وختزنان  احلركية  للوظيفة  منشئتان  باعتبارمها  تعمالن  احلركية، 
بتحكم  اخلاص،  التخطيط  من  جزءًا  تعترب  التي  احلركة  برامج 
لذلك  بحركة طوعية،  القيام  العضالت عىل  من  معينة  جمموعة 
فإنه يمكن اإلستنتاج أنه كام هو احلال فيام يتعلق بالنطق واختيار 
أو  اجلبهي  الفص  فإن قرشة  والعينني،  الرأس  األلفاظ وحتريك 
أو  طوعي  بعمل  للقيام  الواعي  بالتحكم  املختصة  هي  الناصية 

عدم القيام به، مما يتطلب حتريك بعض أو كل أجزاء  اجلسد . 
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شكل ]5[ : يوضح مناطق الحركة الخاصة 
بالعينين والرأس واستصناع التفكير .
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هذا وقد أثبتت التجارب أن الدافع لسلوك احليوان هو غريزي 
الدماغ  قرشة  يف  حمددة  مركوزة  معلومات  عىل  بناء  فطري،  أو 
احلوفية، وقد تؤثر عليه بعض التجارب املكتسبة من البيئة، وقد 
تام  تنشئتها يف ظالم  التي متت  الفئران  أن  الباحثني  وجد بعض 
منذ والدهتا، استطاعت أن تتبني حجم اإلشكال وبريقها بالقدر 
ظروف  يف  تنشئتها  تم  فئران  لدى  ظهرت  التي  الدقة  من  نفسه 
الرئييس  العامل  هي  الغريزية  املعلومات  فإن  لذلك  طبيعية)1)، 

املوجه للسلوك احليواين . 

اأما ال�صلوك املكت�صب فهو السلوك الذي توجهه معلومات مكتسبة 

من البيئة، تركزت يف قرشة مخ احليوان، وإذا نظرنا إىل قرشة املخ 
اإلنساين نجد أن مناطق الربط فيها ] Associotion arias[ ملا هلا 
لتؤدي  احلسية،  املعلومات  توظيف  به يف  تقوم  وملا  من سيطرة، 
التعلم اهلائلة لدى البرش، فهناك  دورًا بارزًا ومهاًم يف إمكانيات 
كم هائل من املعلومات املربجمة والتي يتم اكتساهبا إما من خالل 
اخلربات العشوائية املستمدة من البيئة، أو من خالل عملية الرتبية 
الصدغية  ـ  اجلدارية  الربط  مناطق  وتعترب  الدراسية،  والربامج 
 Categoric [ القذالية، التي توجد غالبًا يف نصف املخ الســائد
or domenant hemisphere [ هي املختصة بعملية تعلم اللغات 

املكتسبة  املعلومات  تنتقل هذه  ثم  السمع والبرص،  عرب حواس 

)1) ] جملة العلوم ، العدد 8،9 ]1995م[ ص43،44 [

بأعامل  القيام  من  ذلك  يتبع  ما  مع  آخر،  سلوك  أي  أو  الغذائي 
من  أخرى  أجزاء  أي  أو  األرجل،  أو  باأليدي  أخرى  حركية 
بالنطق، البد من  اللسان  للرؤية، وحركة  العني  اجلسم كحركة 
هبذا  واملتعلقة  الدماغ  قرشة  يف  املختزنة  املعلومات  إىل  التحاكم 
به  القيام  عدم  أو  بعمل  بالقيام  اخليار  يكون  السلوك.وهكذا 
مركوزًا يف مناطق احلركة اإلرادية يف الفص اجلبهي ذو املساحة 

الشاسعة من قرشة الدماغ خاصًة يف مناطق الربط فيه . 

11- السلوك الغريزي والسلوك المكتسب 

يمكننا بعبارات تواكب عرص احلاسوب وصف السلوك الغريزي 
بالربامج الداخلية التكوين، التي حتركها منبهات حمددة، ووصف 

السلوك املكتسب بالربامج اخلارجية للحاسوب . 

حيث  احليوانات،  سلوك  يف  بوضوح  الغريزي  السلوك  ويتمثل 
وكذلك  مبارشة،  اجلنيس  السلوك  الشم،  حاسة  قلنا–  –كام  تثري 
السلوك الغذائي والنشاط احلركي املتعلق هبذه الوظائف، والدليل 
عىل ذلك كرب حجم قرشة الدماغ احلوفية ]limbic cortex[ مقارنة 
السفىل،  احليوانات  مجيع  يف   ]Neo cortex[ احلديثة  املخ  بقرشة 
حيث  متثل القرشة احلوفية األجزاء الكربى من قرشة املخ، وهذا 
يثبت لنا أن التحكم يف الوظائف احلركية ألعضاء جسم احليوان 

يكون إما انعكاسيًا أو موجهًا بالغرائز إىل درجة كبرية . 
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من األلفاظ وسائر العالقات املرئية، من خالل التلفيف الزاوي 
 ]Arcuate fasciculus [ واحلزمة املقوسة  ]The angular gyrus[
التي تقع حتته، إىل منطقة ] بروكا [ يف الفص اجلبهي، والتي تقوم 

بتكوين الكلامت املنطوقة  ]شكل 4[ .

كام تنتقل االستجابة النطقية عن طريق احلزمة املقوسة من منطقة 
فرينيكي ]Wemike,s area[، الواقعة يف أعىل التلفيف الصدغي، 
واملسؤولية عن فهم املعلومات السمعية واملرئية إىل منطقة بروكا 
والتي  احلركية،  القرشة  من  األسفل  اجلزء  أمام  الواقعة  أيضًا، 
وهكذا   .  ]4 شكل  أنظر   [ بالنطق  املتعلقة  األعضاء  يف  تتحكم 
تنتقل مجيع املعلومات املكتسبة واملفهومة بالتعلم بواسطة السمع 
والبرص إىل مركز التحكم النهائي يف الفص اجلبهي، الستخدامها 

يف النطق باأللفاظ املناسبة . 

 Congnitive  [ الإدراكية  املهارات  منطقة  درا�صة  متت  وقد  هذا 

من  وغريها  والسمع  الرؤية  بوظائف  العالقة  ذات   ]skills

الوظائف  عىل  وتأثريها  ارتباطها  وثبت  احلسية،  الوظائف 
احلركية، وقد أولت الربامج التعليمية هذه احلقيقة اهتاممًا كبريًا 
يف تركيزها عىل تطوير املهارات اإلدراكية واحلركية معًا . كل ذلك 
يثبت أن السلوك اإلنساين ليس كالسلوك احليواين توجهه الغرائز 
املكتسبة  املعلومات واخلريات  فقط، وإنام تسيطر عليه وتوجهه 
للتغيري  قابل  املكتسب  اإلنساين  فالسلوك  لذلك  البيئة،  من 

اإلنسان  ويمتلك  الغريزي،  احليواين  السلوك  عكس  والتطوير، 
بناء عىل خصوصيته يف  التغيري يف سلوكه  املقدرة إلحداث هذا 
اختيار معلوماته واكتساب خرباته، وضبط سلوكه وفق معايري 

وقيم مكتسبة، إن خريًا فخريًا وإن رّشًا فرّشا.

وقد أثبت القرآن الكريم هذه احلقيقة وبني أهنا قانون عام وسنة 

واْ  ُ ٰ ُيَغّيِ ُ َما بَِقۡوٍم َحتىَّ َ َل ُيَغّيِ مضطردة يف قوله تعاىل : ﴿إِنىَّ ٱللىَّ

نُفِسِهۡمۗ﴾  ] الرعد : 11 [ .
َ
َما بِأ
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الفصل الثالث:  
مقارنة بين 

النصوص الشرعية 
والكشف العلمي

3
حيث اإننا عرفنا  يف الفصل األول أن القرآن الكريم قد أشار 
إىل أن األشياء املسموعة واملبرصة واملدركة بالفؤاد، تصب كلها يف 
حمل التحكم يف السلوك واختاذ القرار، التي تنبني عليه املسؤولية 

َكَن  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ ُكُّ  َوٱۡلُفَؤاَد  َوٱۡلََصَ  ۡمَع  ٱلسىَّ تعاىل : ﴿إِنىَّ  يف قوله 

َعۡنُه َمۡس ُٔوٗل ٣٦﴾ ] اإلرساء [  وهذا يتوافق مع ما سبق من حقائق 
يف هذا املوضوع والتي استعرضناها يف الفصل الثاين .

توجه  التي  املعلومات  بيئته  يف  يكتسب  اإلنسان  أن  عرفنا  كما 

عىل  القائمة  والتعليم  الرتبية  برامج  من  إما  وترصفاته،  سلوكه 
رشيدة  وترصفات  قويم  بسلوك  الفرد  فينشأ  واألخالق،  الدين 
وفق صحة هذا الدين، ورسوخ قيمه وأخالقه، يف قرشة دماغه، 
بغري معارضة ملا فطر عليه من معلومات بدهيية مركوزة فيه، أو 
يتلقى اإلنسان معلوماته من مصادر ال تعتمد يف براجمها النواحي 
الدينية واألخالقية، فينشأ الفرد عىل إتباع اهلوى والغرائز حتت 
بسلوك  اإلنسان  هذا  يترصف  وأحيانًا  الشخصية،  احلرية  شعار 
هذه  الدراسات  أثبتت  وقد  احليوان،  سلوك  من  وأضل  أدنى 
احلقيقة، فقد وجد أن املجتمعات التي هتمل فيها برامج الرتبية 
والتعليم الناحية الروحية، وال هتتم بالقيم الدينية الالزمة لتوجيه 
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سلوك اإلنسان، ينشأ الفرد فيها وقد سيطرت ووجهت سلوكه 
األهواء والغرائز والقيم املادية دون واعز من الفطرة التي جبلت 

عىل اخلري أو الدين الذي هيدي إىل الرشد . 

املكت�صب عند  الغريزي وال�صلوك  ال�صلوك  وهذا يثبت توافق مفهوم 

الإن�صان -كام أثبته العلم- مع نصوص القرآن والسنة التي أشارت 

إىل هذه احلقائق منذ أربعة عرش قرنًا من الزمان، فقد خلق اهلل سبحانه 
وتعاىل اإلنسان، وميزه بالعقل واإلدراك، وأودع فيه بجانب غرائزه 
احليوانية، قدرًا من املعلومات األساسية اهلامة وسامها الفطرة، أو 
فِۡطَرَت  َحنِيٗفاۚ  لدِّلِيِن  وَۡجَهَك  قِۡم 

َ
فطرة اإليامن كام قال تعاىل : ﴿فَأ

ٱدّلِيُن  َذٰلَِك   ِۚ ٱللىَّ ِلَۡلِق  َتۡبِديَل  َل  َعلَۡيَهاۚ  ٱنلىَّاَس  َفَطَر  ٱلىَِّت   ِ ٱللىَّ
وكما قال   ،  ] الروم  َيۡعلَُموَن ٣٠﴾]  َل  ٱنلىَّاِس  ۡكَثَ 

َ
أ َوَلِٰكنىَّ  ٱۡلَقّيُِم 

�صلى اهلل عليه و�صلم :  )كل مولود يولد على الفطرة فاأبواه يهودانه 

اأو ين�صرانه اأو ميج�صانه( )1)احلديث.

وكقوله عليه ال�صالة وال�صالم :) اأ�صبحنا على فطرة الإميان ..(

فالفطرة على الإميان متثل الربنامج الداخيل للدماغ الذي يكون 

املعلومات املركوزة يف نفس اإلنسان،  ثابتة وراسخة من  قاعدة 
جتعله دائاًم عىل استعداد لإليامن وطاعة اهلل، ما مل يشوش عليها أو 
تطمسها معلومات أخرى مضادة هلا أو متعارضة معها مكتسبة 

)1) ] رواه البخاري [ 

)اإين  اآلخر  احلديث  يف  إليه  أشار  ما  وهذا  املحيطة.  البيئة  من 
اأتتهم ال�صياطني فاجتالتهم )1(  خلقت عبادي حنفاء كلهم واإنهم 

عن دينهم وحرمت عليهم ما اأحللت لهم واأمرتهم اأن ي�صركوا بي ما 

مل اأنزل به �صلطانًا … ()2( احلديث . 

بينام متثل التعاليم التي أوحى اهلل هبا إىل األنبياء لتبليغها للناس 
برامج مكتسبة لضبط وتوجيه سلوكهم، وهي التي فيها التكليف 

ٖ َجَعۡلَنا ِمنُكۡم ِشَۡعٗة 
واالختيار وعليه اجلزاء، قال تعاىل : ﴿لُِكّ

َۡبلَُوُكۡم ِف  ٗة َوِٰحَدٗة َوَلِٰكن ّلِ مىَّ
ُ
ُ َلََعلَُكۡم أ َوِمۡنَهاٗجاۚ َولَۡو َشآَء ٱللىَّ

﴾ ] املائدة : 48[ . َمآ َءاتَىُٰكۡمۖ فَٱۡستَبُِقواْ ٱۡلَۡيَرِٰتۚ
إذن يمكننا أن نقول بأن الوحي الذي مل يتبدل ومل يتغري واملتمثل 
مكتسب  برنامج  بمثابة  هو   .. النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  يف 
كانوا  أفرادًا  البرش  ترصفات  عىل  السيطرة  أو  للتحكم  ومنهاج 
وهذا  واآلجلة،  العاجلة  مصاحلهم  حيقق  بام  وأممًا،  مجاعات  أو 

َعَ  َمانََة 
َ
ٱۡل َعَرۡضَنا  ﴿إِنىَّا  الكريمة  اآلية  ومفهوم  يتوافق  ما 

ِمۡنَها  ۡشَفۡقَن 
َ
وأ َيِۡمۡلَنَها  ن 

َ
أ َبۡيَ 

َ
فَأ َباِل  َوٱۡلِ ۡرِض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسىَّ

نَسُٰنۖ إِنىَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهوٗل٧٢﴾ ] األحزاب [ .  وََحَلََها ٱۡلِ
من  أساس  عىل  اهلل  بطاعة  التكليف  قبول  تعني  األمانة  فكلمة 

)1) فاجتالتهم : أي استخفوهم فذهبوا هبم وأزالوهم عام كانوا عليه وجالوا معهم يف الباطل .

)2)  ] رواه مسلم / حديث 63 [ 
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حرية االختيار املركوز يف العقل اإلنساين حيث أن اإلنسان هو 
املخلوق الذي وهبه اهلل تعاىل هذه اخلاصية يف قدرته عىل النظر 
ما  مجيع  عن  املسؤولية  وحتمل  القرار  واختاذ  والتأمل  والتفكري 
يقوم به من سلوك وترصف، خريًا كان أو رشًا بناء عىل برنامج 
مكتسب،  آخر  وبرنامج  اإلنسانية،  النفس  يف  مركوز  أساس 
الدين  قواعد  نملك من  بام  املسلمني  يتوجب علينا نحن  لذلك 
رصيد  من  نملك  وبام  واألخالق،  والقيم  العقيدة  يف  الصحيح 
جيمع  متكاماًل  منهاجًا  تشكل  والتي  والتزكية،  الرتبية  يف  كبري 
اخلبري،  العليم  اخلالق  اهلل  عند  من  املنزلة  مجيعًا  األنبياء  رشائع 
باحلكمة،  ترصفاته  وتوجه  بالعدل،  اإلنسان  سلوك  تضبط 
أمانيه  وحتقق  غرائزه  فتهذب  السبيل،  سواء  إىل  باحلق  وهتديه 
من  وحتميه  والطمأنينة،  الرضا  نفسه  عىل  وتضفي  ومصاحله، 
اليأس والقلق ومجيع اآلفات النفسية واجلسدية، حري بنا نحن 
سلوكيًا  ميثاق  الشاردة،  وللبرشية  ألنفسنا  نقدم  أن  املسلمني 
تعليمية  برامج  تأصيل  يف  متمثاًل  احلياة  أوجه  لكافة  شاماًل 
بل  فحسب،  حركية  والنفس  اإلدراكية  للمهارات  ال  وتربوية 
األقوال  من  الترصفات  مجيع  يف  الصالح  األمني  القرار  الختاذ 

ُ َيُقوُل ٱۡلَقىَّ َوُهَو َيۡهِدي  واألفعال حمققني قول اهلل تعاىل : ﴿َوٱللىَّ

بِيَل٤﴾]األحزاب [ . ٱلسىَّ

األدلة العلمية على صحة هذه 
الحقائق 

أ- فصل أو تلف الفص الجبهي يؤدي إلى اضطراب 
الشخصية في األقوال واألفعال 

اأثبتت الأدلة الإكلينيكية )ال�صريرية(  أن تلف الفص اجلبهي 

أو فصله كام نرى يف ] شكل 7[ يؤدي إىل فقدان املريض التحكم 
يف سلوكه االجتامعي، واملقدرة عىل استعامل األلفاظ، مع تغريات 
كبرية يف معامل الشخصية، حيث تنقص قدرته يف الرتكيز وروح 
املبادرة والتحمل وعىل حل املشكالت التي حتتاج لقدرة عقلية 
متميزة، وتتأثر قدرة املريض عىل احلكم عىل موقفه فيفقد الشعور 
باملسؤولية نحو نفسه، كام حتدث بعض التغريات العاطفية فيبدي 
اهتاممه  يفقد  النفس كام  االبتهاج والرضا عن  املريض عالمات 

بمظهره االجتامعي وقد يعاين من هبوط يف املعايري األخالقية.

يف  اجلبهة  قبل  ما  قرشة  وظيفة  عىل  قوي  كدليل  هذا  أخذ  وقد 
التحكم يف اجلوانب األكثر تعقيدًا يف السلوك البرشي.
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ب- قياس تدفق الدم في قشرة المخ 

اأ�صبح من املمكن يف ال�صنوات القليلة املا�صية، قياس تدفق الدم يف 

قرشة املخ، أو أجزاء أخرى منه عن طريق النظائر املشعة والرنني 
املغناطييس والوظيفي، وقد استخدمت هذه الوسائل يف دراسة 
الدماغ  أجزاء  للدماغ، خاصة يف جمال وظائف  العليا  الوظائف 
من  تبني  وقد  اإلنسان  خصائص  من  هي  التي  باللغة،  املختصة 
هذه الدراسات: أن الفص اجلبهي يزداد تدفق الدم يف عدة مراكز 
بينام يزداد  التفكري يف معاين الكلامت، وعند النطق هبا،  منه عند 
نشاط مناطق اإلبصار يف مؤخرة الدماغ، عند التعرض إىل بعض 

احلروف كشكل كلمة ال معنى هلا. ]شكل 7[.

اإلستنتاج

بناء على ما �صبق ن�صل اإلى ال�صتنتاج:

الفص  يف  تكمن  اإلرادية  واألفعال  احلركات  يف  التحكم  بأن   
من  احلركية  القرشة  هبا  تزود  احلركية  الربامج  وأن  اجلبهي، 
املعروف  احلركية، ومن  قبل  القرشة  اجلبهي، من خالل  الفص 
أن قرشة الدماغ هي املكان الذي يقوم بجميع الوظائف الواعية 

أو اإلرادية احلركية، وعليه فإنه يمكن القول بإطمئنان:

أن قرشة الفص اجلبهي هي املسؤول عن إرسال القرار احلركي، 
ألجزاء اجلسم، بام يف ذلك حركة اللسان بنطق األلفاظ، وحركة 
الرأس والعينني، لرتكيز النظر يف اجتاه وغرض حمدد، بناء عىل 
ما ترسخ فيها من معلومات مسبقة، والتي تتمثل يف فطرة اهلل 
أخرى  خارجية  معلومات  من  اكتسبته  وما  اإليامن،  فطرة  أو 
نقول:   أن  السلوك والترصفات، لذلك يمكن  لتوجيه وضبط 
واألفعال  لألقوال  االختيار  حرية  أو  التكليف  أمانة  محل  أن 

تكمن يف الفص اجلبهي للمخ أو الناصية واهلل أعلم .

بالرنين  صورة  يوضح   :]7[ شكل 
صورة  عليها  طبع  المغناطيسي 
أخرى بالنظائر المشعة توضح تدفق 

الدم إلى أجزاء محددة من المخ.

بتأثير قراءة  المؤخرة هي  المنطقة 
كلمة، والمنطقة الوسط عند النطق، 
التفكر في  األمامية عند  والمنطقة 

معنى الكلمة.

3

اغ
دم

 لل
ي

ه
جب

 ال
ص

لف
ة ا

يف
وظ

 و
ية

اص
الن

5455



وجه اإلعجاز 

كلها  الأر�ص  دواب  اأمر  مالك  اأن  اإلى  الكرمي  القراآن  اأ�صار 

مبا فيها الإن�شان، ومكان ت�شيري �شئونها وقيادتها، يكمن يف 

نا�صيتها يف قوله تعالى: 

ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها﴾ ] هود : 56 [ .  ﴿َما ِمْن َدابَّ
بالكذب  الإن�صان  نا�صية  وتعالى  �صبحانه  اهلل  وو�صف 

واخلطاأ، ويتبع ذلك لزومًا و�صفها ب�صفات ال�صدق وال�صواب 

يف  �صلوكية  ب�صفات  للنا�صية  حقيقي  و�صف  الو�صف  وهذا 

قوله تعالى:

﴿َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاطَِئٍة﴾ ] العلق :  16 [.
وقد ثبت يف هذا البحث:

 أن الفص اجلبهي للدماغ والذي يقبع داخل عظام ناصية 
اإلنسان أو مقدم جبهته تقع فيه مراكز التحكم يف القيام 
الكلامت،  ونطق  واختيار  الطوعية  واألعامل  باحلركات 
ومركز توجيه وتركيز النظر يف اجتاه مقصود حمدد . كام أن 
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مساحة قرشة الفص اجلبهي متثل املساحة األكرب من قرشة 
التحكم  وبارزًا يف  دورًا حيويًا  تؤدي  والتي  كله،  الدماغ 
فيها،  املختزنة  واخلربات  املعلومات  خالل  اإلرادي، من 
والذي  والعقل،  التفكري  ملركز  واستدعائها  حتليلها  بعد 
اللغوية يف الفص اجلبهي  بالنسبة للوظائف  ثبت وجوده 
واستطاع العلامء تصويره وحتديد مكانه، وبناء على ذلك: 

ميكننا القول باطمئنان:

من  اجلبهي  الفص  دور  إىل  أشار  الكريم  القرآن  أن 
السلوك  توجيه  يف  الناصية  داخل  يقع  الذي  الدماغ، 
خالل  من  واألعامل،  األقوال  يف  بالتحكم  اإلنساين، 
احلركات  يف  والتحكم  األلفاظ،  تكوين  مراكز  وجود 
لكل  اإلرادية  احلركات  ومجيع  والنظر  بالنطق  املتعلقة 
أجزاء اجلسم، ووجود مساحة شاسعة من قرشة الدماغ 
يف هذه الفص، تتيح لإلنسان حتصيل وحتليل املعلومات 
األقوال  اختيار  يف  كبرية  خربة  له  حيقق  مما  املكتسبة، 
العقل  مركز  بمساعدة  السلوك،  وتوجيه  واألفعال 
لذلك  الدماغ،  من  الفص  هذا  يف  املوجودة  واإلدراك 
يمكن أن يشار إىل قرشة الفص اجلبهي ملا فيها من هذه 
املراكز واإلمكانيات بأهنا املنطقة املسؤولة عن ما يصدر 

من اخلطأ والصواب والصدق والكذب. 

هذا ال�صتنتاج يتوافق مع ن�صو�ص القراآن الكرمي وال�صنة 

التي نزلت على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم والتي أشارت 

الكائن  للدماغ  اجلبهي  للفص  الوظائف  هلذه  بوضوح 
خلف اجلبهة أو الناصية، وهو ما مل يكن معروفًا للعلامء 
يف ذلك الزمان، ومل تكتشف هذه احلقائق إال يف النصف 
األجهزة  يف  اهلائل  التقدم  بعد  القرن،  هذا  من  الثاين 
والدراسات العميقة يف علم وظائف األعضاء، ووظائف 

الفص اجلبهي وفلقات الدماغ .

أليس هذا دلياًل إضافيًا عىل أن حممدًا صىل اهلل عليه وسلم 
رسول من عند اهلل، ال ينطق إال بنور اهلل ووحيه !

قال تعالى: ﴿َوَما يَنِطُق َعِن ٱلَۡهَوىٰٓ ٣ إِۡن ُهَو إِلىَّ وَۡحٞ 
يُوَحٰ ٤ َعلىََّمُهۥ َشِديُد ٱۡلُقَوٰى ٥﴾ ] النجم [

و�صلم  و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  اهلل  و�صلى 

واحلمد هلل رب العاملني .
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