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مقدمة
  Frontal Lobe األمامي  الفص  أربعة هي:  رئيسية  اإلنسان عىل فصوص  دماغ  حيتوي 
والفص اخللفي Occipital Lobe  والفص الصدغي Temporal Lobe  والفص اجلداري 
Parietal Lobe  ولكل فص دور وظيفي ينفرد به عن اآلخر، ويف نفس الوقت هي مكملة 

لبعضها البعض  والفص األمامي يتمّيز عن نظريه يف احليوان بأن املناطق املسئولة عن السلوك 
وعن الكالم متطورة وبارزة من الناحية الترشحيية والوظيفية  وهوحيتوي عىل عدة مراكز 
Pre- اجلبهية  األمامية  القرشة  وهي:  والوظيفة  املوقع  حيث  من  بينها  فيام  ختتلف  عصبية 

األمامي  الفص  األكرب من  اجلزء  متثل  اجلبهة وهي  مبارشة خلف  وتقع   Frontal Cortex

 Initiative للمخ، وترتبط وظيفتها بتكوين شخصية الفرد وهلا أيضًا تأثري يف حتديد املبادرة
والتمييز Judgment  ثم مركز بروكا حلركات النطق Motor Speech Area of Broca ويقوم 
بتنسيق احلركة بني األعضاء التي تشرتك يف عملية الكالم كاحلنجرة واللسان والوجه  ثم 
مناطق احلركة وتشمل احلقل العيني اجلبهي Frontal Eye Field ويقوم بالتحريك املتوافق 
 Primary & Secondary للعينني إىل اجلهة املقابلة  ومركز حركة العضالت األويل والثانوي
مقدمة  أن  ثبت  وهكذا  اإلرادية   العضالت  حركة  عن  مسئوالن  وكليهام   Motor Areas

الفص األمامي القابعة يف عمق الناصية هي املوجهة للسلوك واملميزة للشخصية  وقد تؤدي 
إصابتها إىل هبوط يف املعايري األخالقية ودرجة التذكر والقدرة عىل حل املشكالت العقلية.

ويف قوله تعاىل: "َكاّل َلئِن مّلْ َينَتِه َلَنْسَفعًا بِالّناِصَيِة. َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة« العلق 1٥و1٦؛ 
مل يتخري القرآن الكريم للمؤاخذة عىل سوء السلوك وضالل االختيار والكذب يف القول 
واخلطأ يف الفعل إال منطقة الناصية أومقدمة الدماغ حيث يوجد الفص األمامي من املخ 
والذي عرف حديثا أنه يتميز بوجود مناطق مهمة سلوكيا تقوم فعال بتلك الوظائف وبنفس 
الرتتيب يف النص الكريم  فاملنطقة األوىل من الفص األمامي تسمى بمقدمة الفص األمامي 
Pre-frontal area وتقع يف األمام وتقوم بوظيفة اختاذ القرار وتوجيه السلوك االجتامعي 

وتقع    Gate Keeper البوابة  حارس  تسمى  ولذا  خالهلا  من  إال  قرار  يصدر  وال  خاصة 
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 Area of بروكا  بمنطقة  اكتشفها  الذي  للعامل  تبعا  وتسمى  األقوال  صياغة  منطقة  خلفها 
Broca  تليها نحواخللف املنطقة املسئولة عن األفعال احلركية. 

يوجد الف�س الأمامي من املخ يف منطقة النا�صية وهو م�صئول عن متيز ال�صخ�صية واتخاذ القرارات.

العناية  فتمنح  الواقع  مع  يتفق  الكريم  القرآن  نظم  يف  األعضاء  ترتيب  أن  لوحظ  وقد 
نحواألمام  فالعني  أواملتقدم وظيفيا وترشحييا  أكرب مساحة  واملمنوح  األهم وظيفًة  بتقديم 
النظم  السمع ويف  العني األذن  ومركز اإلبصار يسبقه مركز  النظم تسبق  تليها األذن ويف 
يف  التصوير  ويغلب  النظم   يف  وهوكذلك  الكالم  مركز  بينهام  ويقع  البرص  السمع  يسبق 
الكتاب العزيز فرتد الوظائف العقلية مسلوبة واصفة من ال ينتفعون هبا بالصمم والبكم 
والعمى  وبانقالب اهليئة خزيا يف مشهد إهانة املعذبني يف اآلخرة ينقلب الرتتيب يف النظم 
حمافظا عىل الرتتيب يف اخللقة السوية  ويف املنطقة احلركية يف املخ أبرز األعضاء هم الوجه 
تليه اليد يليها القدم؛ وهومتاما نفس الرتتيب يف النظم  وال خيتلف الرتتيب عنها يف املنطقة 
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النظم   يف  الرتتيب  نفس  متاما  أنه  والعجيب  القدم  قبل  الرأس  منطقة  بزيادة  سوى  احلسية 
ويكتفي الكتاب الكريم باألهم يف مقام بيان أهم املناطق يف اجللد إحساسا فيتخري الوجه 
املستقبالت  وعدد  اإلحساس  درجة  وفق  الرتتيب  وحيفظ  األنامل  خاصة  والبنان  واليد 

واملساحة املمنوحة بالدماغ فيقدم اجلباه واجلنوب عىل الظهور. 

        

)1( تتقدم العني يف النظم على الأذن متامًا كما هي يف الواقع:

• ا« األعراف 19٥.	 ْم آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ ا َأْم هَلُ وَن هِبَ ْم َأْعنُيٌ ُيْبرِصُ »َأْم هَلُ

• ُذَن 	 َواأْلُ نِف  بِاأْلَ نَف  َواأْلَ بِاْلَعنْيِ  َواْلَعنْيَ  ْفِس  بِالنَّ ْفَس  النَّ َأنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  »َوَكَتْبَنا 
ُذِن« املائدة ٤٥. بِاأْلُ

)2( تتقدم وظيفة ال�صمع يف النظم على وظيفة الب�صر وفق اأ�صلها املركزي يف املخ:

• ْبَصارَ « يونس ٣1.	 ْمَع َواأْلَ ْن َيْمِلُك السَّ » َأمَّ

• » َوَعىَل َسْمِعِهْم َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة « البقرة ٧.	

• ُ َلَذَهَب بَِسْمِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم « البقرة 20.	 » َوَلْو َشاَء اهللَّ

• مَّ أو  هَتِْدي اْلُعْميَ «  الزخرف ٤0.	 » َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ

• وَن « هود 20.	 ْمَع َوَما َكاُنوا ُيْبرِصُ » َما َكاُنوا َيْسَتِطيُعوَن السَّ

• ُهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم « حممد 2٣.	 ُ َفَأَصمَّ ِذيَن َلَعَنُهْم اهللَّ » ُأْوَلئَِك الَّ
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)٣( توجد منطقة باملخ ت�صمى منطقة فرينيكي Wernicke›s area : وظيفتها الوعي 
بالكالم ولذا تسمى منطقة اللغة Language area وتؤدي إصابتها إىل البكم بفقدان القدرة 
مركزي  تتوسط  وهي   Wernicke›s Aphasia باللغة  الوعي  لفقدان  السوي  الكالم  عىل 
مسلوبتني  كوظيفتني  والعمى  الصمم  يتوسط  النظم  يف  والبكم  باملخ   والبرص  السمع 

بتعطيلهام:

• » ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْرِجُعوَن « البقرة 18.	

• » ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلوَن « البقرة 1٧1.	

• ُلاَمِت « األنعام ٣9.	 ُبوا بِآَياتَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم يِف الظُّ ِذيَن َكذَّ » َوالَّ
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)4( تنعك�س الهيئة يف م�صهد انتكا�س املعذبني يف الآخرة لرتسيخ اخلزي واملخالفة 
للخلقة السوية بمشهد حيس بلغ االنتكاس فيه الغاية  والعجيب املذهل أن ينعكس ترتيب 

الوظائف كذلك نظام حفاظا عىل أصل الرتتيب يف اخللقة السوية:

• 	 » َوَسِمْعَنا  َنا  أْبرَصْ َنا  َربَّ ِْم  َرهبرِّ ِعْنَد  ُرُءوِسِهْم  َناِكُسوا  امْلُْجِرُموَن  إِْذ  َتَرى  َوَلْو   «
السجدة 12

• ُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َعىَل َوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكاًم َوُصاماًّ « اإلرساء 9٧.	 » َوَنْحرُشُ

التكوين  تدرج  مقام  يف  الوظيفي  تطورها  وفق  النظم  يف  الأجهزة  ترتتب   )5(
)السمع ثم البرص(  واملعلوم أن اجلنني يستطيع السمع لألصوات كرضبات قلب األم من 

الشهر اخلامس بينام يتأخر اكتامل اجلهاز البرصي إىل ما بعد الوالدة:

• » إِنَّا َخَلْقَنا اإْلِنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميًعا َبِصرًيا « اإلنسان 2. 	
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هويف  كام  متامًا  بالأمل  اإح�صا�صًا  املناطق  اأهم  من  والأح�صاء  اجللد  النظم  يف   )6(
الواقع  والطبقة اخلارجية من األمعاء هي األكثر ثراء باألعصاب احلسية ولذا من العجيب 

أن يشرتط النظم تقطيع األمعاء ليبلغ الشعور باألمل أقصاه:

• ْم ثَِياٌب ّمن ّناِر ُيَصّب 	 َذاِن َخْصاَمِن اْخَتَصُموْا يِف َرهّبِْم َفاّلِذيَن َكَفُروْا ُقّطَعْت هَلُ ـَ » َه
ْم ّمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد.  ُلوُد. َوهَلُ ِميُم. ُيْصَهُر بِِه َما يِف ُبُطوهِنِْم َواجْلُ ِمن َفْوِق ُرُءوِسِهُم احْلَ
احلج   » ِريِق  احْلَ َعَذاَب  َوُذوقوْا  ِفيَها  ُأِعيُدوْا  َغّم  ِمْن  ِمْنَها  ُرُجوْا  خَيْ َأن  َأَراُدَوْا  ُكّلَمآ 

.22-19

• ّق ِمن ّرّبُكْم َفَمن َشآَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشآَء َفْلَيْكُفْر إِّنا َأْعَتْدَنا لِلّظامِلنَِي نارًا 	 » َوُقِل احْلَ
اُب  اِدُقَها َوإِن َيْسَتِغيُثوْا ُيَغاُثوْا بَِمآٍء َكامْلُْهِل َيْشِوي اْلوُجوَه بِْئَس الرّشَ َأَحاَط هِبِْم رُسَ

َوَسآَءْت ُمْرَتَفقًا « الكهف 29.

• » إِّن اّلِذيَن َكَفُروْا بِآَياتَِنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َنارًا ُكّلاَم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبّدْلَناُهْم ُجُلودًا 	
َها لَِيُذوُقوْا اْلَعَذاَب إِّن اهلّلَ َكاَن َعِزيزًا َحِكياًم « النساء ٥٦. َغرْيَ

• » َوُسُقوْا َمآًء مَحِياًم َفَقّطَع َأْمَعآَءُهْم « حممد 1٥.	

)7( ترتيب اأع�صاء احلركة يف النظم وفق ترتيبها املخبوء يف الدماغ )الوجه ويمثله 
اللسان والفم ثم اليد ثم القدم(:

• » َيْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنُتُهْم َوَأْيِديِْم َوَأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن « النور 2٤.	

• ُمَنا َأْيِديِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن « يس ٦٥.	 » اْلَيْوَم َنْختُِم َعىَل َأْفَواِهِهْم َوُتَكلرِّ
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املخبوء  ترتيبها  وفق  النظم  يف  وتتوالى  احل�صية  اجللد  مناطق  تتفا�صل   )8(
هومتيز  احلركية  املنطقة  مع  البارز  والفارق  القدم(  ثم  الرأس  ثم  اليد  ثم  )الوجه  بالدماغ 
املنطقة احلسية بالرأس بني اليد والقدم  وبحسب الظاهر قد جيعلها اإلنسان جماورة للوجه 
السياق  تعلق  بالدماغ رغم  الرتتيب  النظم مرتبة وفق  اليد والقدم ولكنها يف  وليست بني 

بحكم يف الترشيع:

• امْلََراِفِق 	 إىَِل  َوَأْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم  َفاْغِسُلوا  اَلِة  الصَّ إىَِل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َياَأيُّ  «
َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل اْلَكْعَبنْيِ « املائدة ٦.

تتفق امل�صاحة املمنوحة لكل منطقة ح�صية يف املخ مع كثافة اأع�صاء احل�س باملنطقة 
احل�صي  الإن�صان  با�صم  يعرف  فيما  اجللد  مناطق  كل  ومتثل  متثلها   التي  اجللدية 
الوجه  منطقة  هي  اإح�صا�صًا  املناطق  اأكرث  اأن  يو�صح  وهو   Sensory Homunculus

خا�صة الل�صان وال�صفتني ثم اليدين خا�صة اأطراف الأ�صابع ثم القدمني. 
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اإح�صا�صًا  اجللد  يف  منطقتني  اأهم  وهما  اليدين  وتعقبه  بالوجه  الكتفاء   )9(
واعتبارًا يف املخ:

• ًبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُه « املائدة ٦.	 ُموا َصِعيًدا َطيرِّ » َفَتَيمَّ

• ًبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم « النساء ٤٣.	 ُموا َصِعيًدا َطيرِّ » َفَتَيمَّ

)10( الكتفاء بالوجه وهو من اأهم منطقتني يف اجللد اإح�صا�صًا واعتبارًا يف املخ:

• اُر « املؤمنون 10٤.	 » َتْلَفُح ُوُجوَهُهْم النَّ

• اُر « إبراهيم ٥0.	 » َوَتْغَشى ُوُجوَهُهْم النَّ

• » َيْوَم ُيْسَحُبوَن يِف الّناِر َعىَلَ ُوُجوِهِهْم ُذوُقوْا َمّس َسَقَر « القمر ٤8.	

• اِر « النمل 90.	 َئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يِف النَّ يرِّ » َوَمْن َجاَء بِالسَّ

• » َأَفَمْن َيتَِّقي بَِوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِة « الزمر 2٤.	

• ُسوَل « األحزاب ٦٦.	 َ َوَأَطْعَنا الرَّ اِر َيُقوُلوَن َياَلْيَتَنا َأَطْعَنا اهللَّ ُب ُوُجوُهُهْم يِف النَّ ُتَقلَّ “َيْوَم 

• ئَِك رَشّ ّمَكانًا َوَأَضّل َسبِياًل« الفرقان ٣٤.	 ـَ وَن َعىَلَ ُوُجوِهِهْم إىَِلَ َجَهّنَم ُأْوَل رَشُ » اّلِذيَن حُيْ

• نارًا 	 لِلّظامِلنَِي  َأْعَتْدَنا  إِّنا  َفْلَيْكُفْر  َشآَء  َوَمن  َفْلُيْؤِمن  َشآَء  َفَمن  ّرّبُكْم  ِمن  ّق  احْلَ »َوُقِل 
اُب  َكامْلُْهِل َيْشِوي اْلوُجوَه بِْئَس الرّشَ ُيَغاُثوْا بَِمآٍء  َيْسَتِغيُثوْا  اِدُقَها َوإِن  َأَحاَط هِبِْم رُسَ

َوَسآَءْت ُمْرَتَفقًا« الكهف 29.
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)11( الكتفاء باليد خا�صة الأنامل اأو  البنان‹ وهي من اأهم منطقتني يف اجللد 
اإح�صا�صًا واعتبارًا يف املخ:

• امِلُ َعىَل َيَدْيِه « الفرقان 2٧.	 » َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

• َناِمَل ِمْن الَغْيِظ « آل عمران 119.	 وا َعَلْيُكْم اأْلَ » َوإَِذا َلُقوُكْم َقاُلَوْا آَمّنا َوإَِذا َخَلْوا َعضُّ

• ِذيَن 	 ِذيَن آَمُنوا َسُأْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ ُتوا الَّ َك إىَِل امْلاََلئَِكِة َأينرِّ َمَعُكْم َفَثبرِّ » إِْذ ُيوِحي َربُّ
ُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن « األنفال 12. ْعَناِق َوارْضِ ُبوا َفْوَق اأْلَ ْعَب َفارْضِ َكَفُروا الرُّ

فيقدم  اإح�صا�سا  اجللد  مناطق  اأهم  بيان  مقام  يف  الرتتيب  يحفظ  النظم   )12(
الوجه ومقدمة اجلسم ويؤخر املنطقة اخللفية واملعلوم أهنا أقل ثراء يف االعصاب احلسية: 

• ُبوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم « حممد 2٧.	 ْتُهْم امْلاََلئَِكُة َيرْضِ » َفَكْيَف إَِذا َتَوفَّ

• َوُذوُقوْا 	 َوَأْدَباَرُهْم  ُوُجوَهُهْم  ُبوَن  َيرْضِ امْلآَلئَِكُة  َكَفُروْا  اّلِذيَن  َيَتَوىّف  إِْذ  َتَرَى  َوَلْو   «
ِريِق « األنفال ٥0. َعَذاَب احْلَ

• ُظُهوِرِهْم« 	 َعْن  َواَل  اَر  النَّ ُوُجوِهِهْم  َعْن  وَن  َيُكفُّ اَل  ِحنَي  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيْعَلُم  َلْو   «
األنبياء ٣9.                                 

• ُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم. 	 ا يِف َسبِيِل اهلّلِ َفَبرّشْ » َواّلِذيَن َيْكنُِزوَن الّذَهَب َواْلِفّضَة َواَل ُينِفُقوهَنَ
َما  َذا  ـَ َه َوُظُهوُرُهْم.  ْم  َوُجُنوهُبُ ِجَباُهُهْم  ا  هِبَ َفُتْكَوى  َم  َجَهنَّ َناِر  َعَلْيَها يِف  َمى  حُيْ َيْوَم 

َكَنْزُتْم ألْنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكنُِزوَن « التوبة ٣٤و٣٥.

وظاهرة احلفاظ عىل الرتبة يف نظم الكتاب العزيز بام يتفق متاما مع أصل اخللقة ملواضع 
الوظائف العليا بالدماغ ال توجد يف أي كتاب ينسب للوحي سوى القرآن الكريم  ومعضلة 
ختصيص القرآن منطقة الناصية أومقدم الدماغ دون بقية األعضاء بالكذب واخلطأ وجتريمها 
عن  حقيقة  املسؤول  ملحاسبة  تصويرا  بشدة  وجذبه  اليشء  عىل  وهوالقبض  السفع؛  بلفظ 
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توجيه  يف  دورها  اكتشاف  قبل  وحدها  ومؤاخذهتا  حديثا   إال  كيفيتها  تتضح  مل  السلوك 
السلوك ال تفرسه مصادفة وإنام حتقق وعد قطع به القرآن الكريم  

قال تعالى: » ّلُكّل َنَباإٍ ّم�ْصَتَقّر َو�َصْوَف َتْعَلُموَن« الأنعام 67.
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