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)الناصية(

الناصية: مقدم الرأس، أو ش�عر ُمق�ّدم الرأس إذا طال، أو 
ما يبرز من الشعر في مقدَّم الرأس، يكون حذاء الجبهة، وقد 
ورد لف�ظ »الناصية« وجمعه »النواصي« ف�ي القرآن الكريم 
)4( م�رات ف�ي س�ياقات مختلف�ة، منها ما جاء في س�ياق 
الوعيد الش�ديد لكل جبار متكبر ينهى عن الحق واالستقامة، 

كأبي جهل؛ قال تعالى: 

)ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى(
                                                            )العلق: 15، 16(.

)*( عميد كلية العلوم-�سابقًا- جامعة القاهرة.

لق�د ربط�ت اآليت�ان الناصي�ة والتحكم في 
اتخاذ الق�رار؛ أي: لئن لم ينته عما يقول ويفعل 
وينزجر، لنأخ�ذنَّ بناصيته أخ�ًذا عنيًفا. وربما 
يش�ير هذا التهديد بقطع أو فصل الناصية؛ ألن 
الس�فع هو الجذب الشديد، واآلية الثانية وصفت 

ذات الناصية بالكذب والخطأ.
وقد أثبتت األبحاث العلمية أن الفص الجبهي 
للدماغ الذي يقبع داخل عظام ناصية اإلنسان أو 
مق�دم جبهته تقع فيه مراك�ز التوجيه والتحكم 
ف�ي القيام بالحركات واألعمال الطوعية واختيار 
ونطق الكلم�ات، ومراكز توجي�ه وتركيز النظر 

في اتجاه مقصود محدد.
كما أن مس�احة قش�رة الفص الجبهي تمثل 
المس�احة األكب�ر م�ن قش�رة الدماغ كل�ه التي 

تؤدي دوًرا حيويًّا وبارًزا في التحكم اإلرادي من 
خالل المعلومات والخب�رات المختزنة فيها بعد 
تحليلها واستدعائها لمركز التفكير والعقل الذي 
ثبت وجوده أيًضا في الفص الجبهي، واس�تطاع 

العلماء تصويره وتحديد مكانه.
وعل�ى ذلك يمك�ن القول بأن الق�رآن الكريم 
أش�ار إلى دور الفص الجبهي من الدماغ -الذي 
يقع داخل الناصية- في توجيه السلوك اإلنساني 
بالتحك�م في األقوال واألعم�ال، من خالل وجود 
مراك�ز تك�ون األلف�اظ والتحكم ف�ي الحركات 
المتعلق�ة بالنط�ق والنظ�ر وجمي�ع الح�ركات 
اإلرادي�ة لكل أج�زاء الجس�م، ووجود مس�احة 
شاس�عة من قش�رة الدماغ في هذا الفص تتيح 
لإلنسان تحليل وتحصيل المعلومات المكتسبة، 

كلمات ربي وآياته في القرآن الكريم

أ.د/ أحمد فؤاد باشا)*(
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مم�ا يحقق له خب�رة كبيرة في اختي�ار األقوال 
واألفعال وتوجيه الس�لوك بمساعدة مركز العقل 
واإلدراك الموج�ود ف�ي هذا الف�ص؛ لذلك يمكن 
أن يُش�ار إلى قش�رة الفص الجبهي – لما فيها 
م�ن هذه المراك�ز واإلمكانات – بأنه�ا المنطقة 
�ا يص�در م�ن الخط�أ والصواب  المس�ئولة عمَّ

والصدق والكذب.
وهذا يتوافق مع نصوص القرآن والسنة التي 
أش�ارت بوضوح لهذه الوظائف للفص الجبهي 
للدم�اغ الكائ�ن خلف الجبه�ة أو الناصية، وهو 
ما لم يكن معروًف�ا للعلماء في ذلك الزمان، ولم 
تكتش�ف هذه الحقائق إال في النصف الثاني من 
القرن العش�رين، بعد التقدم الهائل في األجهزة 
والدراس�ات العميق�ة في علم وظائ�ف األعضاء 

ووظائف الفص الجبهي وفلقات الدماغ.

َبات(
َ
)ن

وردت كلم�ة »نب�ت« ومش�تقاتها في س�تة 
وعشرين موضًعا من القرآن الكريم، يرتبط اثنان 
وعش�رون منها بالمملكة النباتية، وتتصل أربعة 

مواضع بتشبيه الخلق باإلنبات.
قال تعالى: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  )ڳ 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ۉ ې(
)األنعام: 99(.

؛ يعن�ي: كل م�ا ينب�ت  و)ں ں ڻ( 
ويخرج م�ن األرض بعد ريِّها بالم�اء، ويتضمن 
ذلك كائن�ات دقيقة تضم البكتري�ا والفطريات، 
كما يتضم�ن الحزازيات والس�راخس والنباتات 
الراقي�ة؛ وهي مئات اآلالف م�ن األنواع، بعضها 
يُرى بالعين المجردة، وبعضها كائنات مجهرية 

دقيقة قد يتكون جسمها من خلية واحدة.

و)ں ں ڻ(: يمث�ل العموم، ثم يخص 
الله مجموعة أخرى من النباتات في قوله تعالى: 

األمثل�ة  الل�ه  )ڻ ڻ ڻ(. ويعط�ي 
للنباتات األكثر رقيًّا من النخل واألعناب والرمان 
والزيت�ون، وهي نباتات تنت�ج البذور والحبوب: 

)ۀ ۀ ہ ہ(.
األفن�ان  واألش�جار  النبات�ات  أج�زاء  وم�ن 
)واحدته�ا َفنَ�ن(؛ وهي األغص�ان والفروع التي 
تحم�ل األزهار والثم�ار الزاهية الل�ون، وظهور 
األزهار وتكوين الثمار منها على األغصان يعطي 

بهجة للناظر.
فالجن�ة ذات األفنان، أي: المزه�رة المثمرة، 
التي تعطي بهجة للناظرين، وثماًرا لآلكلين. وقد 

وردت كلمة »أفنان« في قوله تعالى: 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ 

ڃ ڃ چ چ(
)الرحمن: 48-46(.
ق�ال الزمخش�ري في »الكش�اف«)1(: »خص 
األفن�ان بالذكر، وهي الغصنة التي تتش�عب من 
فروع الش�جرة؛ ألنها التي ت�ورق وتثمر، فمنها 

)1( »تف�س���ري الزخم�رسي«:»الك�س���اف ع���ن حقائ���ق غوام����ص 

التنزيل«)4/ 452(.
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تمتد الظالل، ومنها تجنى الثمار«.

)ھ ھ ھ(
تنب�ه آي�ة س�ورة األنعام إل�ى دالئ�ل القدرة 
اإللهيَّ�ة في عالم النبات ال�ذي يزخر بالكثير من 
اآلي�ات الناطقة بعظمة الخال�ق وجالله، ذلك أن 
النباتات جميعها تتغ�ذى وتنمو في وجود الماء 
والض�وء والكرب�ون واألكس�جين والهيدروجين 
والنيتروجين والفس�فور والكبريت والبوتاسيوم 

والكالسيوم والمغنسيوم والحديد.
ومع أن الغذاء به�ذه المواد والعناصر واحد، 
ف�إن األرض ينبت فيها التف�اح الحلو، والحنظل 
المر، والقطن الناعم، والصبار الش�ائك، والقمح 
والشعير، والبرتقال والليمون، والنخيل والعنب، 
والتين والزيت�ون، والرمان؛ تربة أرضية واحدة، 
وعناص�ر غذائي�ة واحدة، وم�اء واح�د، وبذور 
متناهية في الصغر تنبت آالف األنواع من النبات 
والثم�ار، وتتع�دد األش�كال واألل�وان والروائح 

والطعوم.
وتتجلى ق�درة الخال�ق -س�بحانه وتعالى- 
فيما أودعه ف�ي النباتات من تحّورات تتالءم مع 
مختلف الظروف البيئية؛ فهناك النباتات المائية 
التي تعيش في المستنقعات والبحيرات العذبة، 
وف�ي الترع والمص�ارف، وعلى جوان�ب األنهار 

البطيئة التيار، وفوق األراضي المشبعة بالماء.
وهي تختلف في تركيبها الداخلي وأش�كالها 
الخارجي�ة عن النباتات األخرى، فهي تس�تجيب 
لوفرة الماء، وتتحور س�وقها وأوراقها مع نقص 
ملحوظ في مجموعها الجذري، وزيادة كبيرة في 
أجهزة التهوية؛ لشدة افتقار الماء إلى األكسجين 

الالزم للتنفس.

وهن�اك النبات�ات الصحراوي�ة الت�ي تتمي�ز 
بوجوده�ا في جف�اف من التربة والج�و، وأكثر 
ًرا واس�تجابًة  أعضاء هذا النوع من النباتات تحوُّ
لمقاومة الجفاف والرياح وارتفاع الحرارة -هي 
األوراق التي تحّد من بخر الماء، وتخفف من أشعة 
الش�مس، وكثيًرا ما تختزل األوراق لتحل محلها 
الس�يقان من الناحية الوظيفية )الفسيولوجية(، 
بل تتعلق هذه الس�يقان وتتشحم الختزان الماء 

على نحو ما نجد في نبات التين الشوكي.
وقد زود الله ه�ذه النباتات بتحّورات خاصة 
لتقيه�ا م�ن الض�رر، فمنها م�ا يك�ون ُمغطًّى 
باألش�واك، ومنها ما يكون ُمغطًّى بأوبار ُصلبة، 

أو تتطاير منه زيوت طيارة، أو غير ذلك.
هناك -من ناحية ثالثة- النباتات التي تشغل 
موقًعا بيئيًّا وسًطا بين النباتات المائية والنباتات 
الصحراوي�ة، وتش�مل ه�ذه المجموع�ة غالبية 
نباتات الحاصالت، مثل الفول والبرسيم والقطن 

والقمح والذرة والشعير.
وهناك أيًضا النباتات الملحية التي تعيش في 
األراضي الغنية باألمالح، وتتميز بش�دة االرتفاع 

في درجة تركيز محلولها الجذري.
وهن�اك النباتات المتس�لقة ضعيفة الس�اق، 
وم�ن حكمة الخالق أن أوجد له�ا من الدعائم ما 

يساعدها على االلتفاف حول ما تتسلق عليه.
ومن عجائب التنوع في عالم النبات ذلك النوع 
الذي يسميه العلماء »النباتات آكلة اللحوم«؛ وهي 
تنمو في أرض قليلة المواد العضوية، وتستوفي 
احتياجاته�ا م�ن هذه الم�واد عن طري�ق آليات 
خاصة تعمل الصطياد م�ا يقع على أوراقها من 
حيوان�ات صغيرة وحش�رات، فتطويها بداخلها 
مث�ل طّي المصايد للفئ�ران، ثم تصب عليها من 
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اإلنزيمات ما تعمل على تحليل أجسادها وتحرير 
ما بداخلها من مواد عضوية يمكن استغاللها، ثم 
تلفظ هذه المصايد النباتية إلى الخارج بعد ذلك 

ما تبقى منها.
ويحص�ي العلماء حوال�ي 500 نوع من هذه 
النباتات المفترس�ة ف�ي مختلف أنح�اء العالم؛ 
وأكثر ما يثير العجب من هذه األنواع تلك النباتات 
التي تعمل كمصايد لإلنسان بسبب غزارة نمّوها 
إلى الحّد الذي يجعلها تخفي عن اإلنس�ان مدى 
تف�كك التربة التي تتوس�دها وتكس�وها، فتبدو 
وكأنها بس�اط ُممّهد يغري بالس�ير عليه، بينما 
هي في حقيقة األمر مقبرة تغوص فيها األجساد.

ومن أمثلة هذا النوع: نبات »ابن س�ينا« الذي 
يعي�ش ف�ي بعض ج�زر البحر األحم�ر بالمياه 

المصرية.
النبات�ات  س�لوك  م�ن  العلم�اء  ويس�تدل 
جه�از  وج�ود  احتم�ال  عل�ى  للح�وم  اآلكل�ة 
الحاف�ز  يستش�عر  به�ا  موضع�ي  عصب�ي 
الدقيق�ة، الحيوان�ات  أو  الحش�رات   لوج�ود 

النب�ات الصطياده�ا  ويح�رك بع�ض أعض�اء 
واالستفادة مما تحتويه من مغذيات.

ويكون النبات في هذه الحالة مثله مثل إنسان 
ُمقيّد في األرض ال يس�تطيع الحراك، ولكن لديه 
الق�درة عل�ى تحريك أح�د أعضائ�ه لتحقيق ما 

يبتغيه من أشياء قريبة المنال.
ولما كان م�ن المعروف أن تحريك اإلنس�ان 
ألحد أعضائه يعني االس�تجابة الحس�ية للجهاز 
العصب�ي ال�ذي يستش�عر األه�داف والحواف�ز 
ويس�تجيب له�ا بالحرك�ة االنعكاس�ية، فهناك 
احتم�ال كذلك بوج�ود جهاز عصب�ي موضعي 
ف�ي النبات�ات آكل�ة اللح�وم إلتم�ام مث�ل هذه 

االنعكاسيات الحركية. 
اإلحس�اس من أهم مظاهر الحياة في الكائن 
الح�ي، وهو واض�ح تمام الوضوح في اإلنس�ان 
وسائر أنواع الحيوان؛ أي: إن إثباته ال يحتاج إلى 
كثير من التدليل والشرح، لكنه في النبات يحتاج 

إلى تجارب متنوعة إلظهاره والتدليل عليه.
وأول م�ا يلف�ت األنظ�ار في هذا الش�أن هي 
اس�تجابة النب�ات للتغي�رات الت�ي تح�دث في 
الظ�روف الت�ي تحوط�ه، فيرد عليه�ا بما يتفق 

وإحساسه بها.
ومن مظاهر اإلحس�اس الش�ائعة في النبات: 
م�ا نش�اهده م�ن حرك�ة األوراق الخض�راء أو 
األزهار حس�ب كمي�ة الضوء أو الح�رارة، كذلك 
تفتح األزهار ف�ي درجات الحرارة المرتفعة، ثم 
انغالقها عندما تنخفض درجة الحرارة، كما في 

الزعفران.
وهن�اك أزهار تتفت�ح إذا ما داهمه�ا الظالم 
واحتل�ك من حولها الجو، ث�م تعود إلى االنغالق 
إذا أضاءت الشمس، مثل الزهرة المعروفة باسم 

»شباب الليل«.
ويجب أال يغيب عن الذه�ن ما لتفتح األزهار 
وانغالقه�ا -وقتًا بع�د آخر- من أث�ر قوي على 
عملية التلقيح، ومن ثَم على تكون البذور ووفرة 
المحص�ول، ذلك أنه عن�د تفتح األزه�ار تكون 
الفرص�ة مواتي�ة لدخول حب�وب اللق�اح فيها، 
تحملها الرياح أو الحش�رات، أو غيرها، لكي تتم 

عملية اإلخصاب.
وقد لوحظ أن العضو النباتي يأخذ وقتًا –قد 
يط�ول أو يقصر– قبل اإلحس�اس بالمؤثر حتى 
بع�د إزالته؛ وقد علل العلماء ذلك بصورة مبدئية 
على أس�اس أن المؤثر أو الحافز الذي يؤثر على 
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النب�ات يس�بب تغيرات ف�ي الم�ادة الحية التي 
نس�ميها »بروتوبالزم«؛ ومن شأن هذه التغيرات 
أن تؤثر في كمية الماء، ومن ثم في درجة انبعاج 
الخاليا، وأن هذه العملية تس�تنفد وقتًا ال بد من 

انقضائه قبل ظهور األثر المطلوب.
وهناك خاصية أخرى من خصائص إحساس 
النب�ات يتجلى أثرها في قدرة النبات على تمييز 

المواد الكيميائية وتأثره بوجودها.
مثال ذلك: قدرة نبات »الهالوك« عند استنباته 
على تمييز جذور الفول، حيث إن الهالوك ال ينمو 
إال إذا ج�اور نب�ات الفول. فلو أنن�ا هيأنا لبذور 
الهالوك كل الظروف المالئم�ة إلنباتها، فإنها ال 
تفعل إال إذا تذوقت أو تأثرت بما يوجد في جذور 
نب�ات الفول من مواد كيميائية يس�تبينها جنين 

الهالوك، وهي التي يحس بها وتحفزه للنمو.
كذل�ك تحدث العلم�اء عن ق�درة النبات على 
المفاضل�ة، حيث ينتقي النبات من بين العناصر 
الذائب�ة في مي�اه التربة ما يكون أصلح لش�أنه 
وأل�زم لحاجت�ه، فيأخذ الحديد بنس�بة أكبر من 
النحاس، ويمتص البوتاس�يوم بدرجة أعظم من 

الصوديوم.
وتتض�ح أهمي�ة ه�ذه الحاس�ة ف�ي عملي�ة 
اإلخصاب، فف�ي كثير من النبات�ات يفرز عضو 
التأني�ث م�واد كيميائي�ة تنجذب إليه�ا الخاليا 

الذكرية الحاسة إبقاء على نوعه وجنسه.
ومن المش�اهدات العملية الثابتة أن أي عضو 
أو جزء من النبات يس�تطيع اإلحساس بأكثر من 
مؤثر في وق�ت واحد، ولكن بدرج�ات متفاوتة، 
�ة ج�ذر النب�ات تح�س الجاذبي�ة األرضية  فقمَّ
واللم�س والرطوب�ة، م�ع أنه ليس في تش�ريح 
الج�ذر ما يخص�ص لكل حاس�ة ج�زءًا معينًا؛ 

فالم�ادة الحي�ة )البروتوبالزم( تفع�ل ذلك كله 
وتتأثر به.

والمش�اَهد كذلك أنه إذا اعت�رض قمة الجذر 
أثناء نموه وتعمقه في التربة معترض أو عائق - 
ليكن قطعة حجرية- فإننا نجد أن الجذر ينثني 
في أي اتجاه حتى يتمكن من تخطي هذا العائق، 
ثم يستأنف بعد ذلك سيره العادي؛ أي: إن الجذر 
يتخلص من العائق بتوقف اس�تجابته للجاذبية 
األرضية مؤقتًا، ويأخذ أقرب السبل التي تساعده 
على اجتياز هذه العقبة، ثم يعود س�يرته األولى 

إلى اإلحساس المباشر بأثر الجاذبية األرضية.
وقد الحظ العلم�اء أن تقدم النبات في العمر 
وإجهاده من أهم العوام�ل التي تؤثر على قدرة 
النبات الحس�ية واستجابته للمؤثرات الخارجية، 
ونستطيع تبيان أثر اإلجهاد على النبات بتعريض 
العضو النباتي المراد اختباره لفعل مادة مخدرة 
مث�ل األثي�ر أو الكلوروف�ورم، حيث يس�ترجع 
العضو قدرته على اإلحساس واالستجابة للمؤثر 

بعد زوال أثر العقاقير المخدرة.
وهك�ذا نج�د أن النب�ات يح�س بالمؤث�رات 
الخارجية من ضوء وح�رارة ورطوبة وجاذبية، 
كم�ا أن له من الحواس ما قد نس�تطيع مقارنته 
باللمس والذوق والشعور بالضوء، باإلضافة إلى 

استجابته لفعل تلك المؤثرات.
لكن العل�م يقف عاج�ًزا عن تفس�ير انتقال 
اإلحس�اس بين أجزاء النب�ات، بالرغم من تقدم 
األبح�اث في دراس�ة الجهاز العصب�ي وأعضاء 

الحس في اإلنسان والحيوان.
وعلى أيّة حال، فإن الله -سبحانه وتعالى- لم 
يحرم النبات نعمة اإلحساس التي تنعم بها سائر 

الكائنات، مع اختالف المقاييس والمعايير.




