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الباب الخامس

الخاتمة

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى 

: وبعد. آله وصحبه أمجعني

النتائج واالقرتاحات، فهي وقد انتهيت من كتابة هذا البحث، وأمتمت هذا البحث بأهم 

:فيما يلي

أهم النتائج.أ

.  إن كلمات السمع والبصر والفؤاد  تذكر سبع مرات يف ستة أيات وستة السور القرآنية

ال ميكن لنا فهمها فهما كامال ىف إطار اللغة العربية وحدها على أمهية ذلك وضرورته بل ال بد من و 

ومما تقدم خنلص إىل أهم النتائج اليت توصل .قيق ذلكتوظيف احلقائق العلمية الثابتة من أجل حت

:إليها البحث، وهي على ما يلي

وتلك اهللا على اإلنسان هانعم كبرية الذي أنعممن إن حاسة السمع والبصر والفؤاد.1

وقدم ذكر حاسة السمع على البصر . احلاسات سيسأل عنها صاحبها يوم القيامة

.والفؤاد ألول تكوينها يف اجلنني 

يف القرآن،يف من اإلعجاز العلميمنها الطبية من ناحية علم األعصابتواستكشف.2

:ذكر حاسة السمع قبل حاسة البصر والفؤاد بأسباب تايلميقدت

. السمع هي أول احلاسة من ذلك التكون)1



62

اإلشارات ومل تسجل مثل هذه بل استطاع اجلنني أن يسمع منذ يف بطن أمه )2

.ولو كان العصيب البصري أكثرالعصبية يف اجلهاز البصري للجنني إال بعد والدته

أسبوعاً 16اإلنسان هو املخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع األصوات بأكثر من )3

.يف مرحلة اجلنينية

.تطور املناطق السمعية والبصرية املخية)4

.تطور منطقة التفسري اللغوي يف قشرة املخ)5

أو ) التبنج(حس البصر قبل فقدانه حس السمع عند بدء النوم أو التخدير يفقد )6

.عند االحتضار قبيل املوت أو عند هبوط ضغط األوكسجني يف اهلواء

يولد التسارع أو التعجيل الشديد عند الطيارين أو عند رواد الفضاء أثناء الطريان )7

واالرتفاع السريع جتاذبًا موجبًا يؤثر على البصر ويسبب

متامًا واإلصابة بالعتمة التامة، وال يفقد الطيار يف هذه األحوال حس السمع كله 

الساحة .بل يبقى جزء كبري منه لفرتة تالية تبقية باتصال صويت مع احملطات األرضية

.السمعية والبصرية

.رتأثري إصابة الدماغ على السمع والبص)8

ثل يف جهيت املخ فإذا أصيب أحد نصفي الدماغ حس السمع لكل أذن يتمإن)9

مبرض ما فلن يفقد املصاب السمع يف أي من أذنيه، أما يف حالة البصر فيتمثل  

كل نصف من نصفي العني الواحدة على جهة املخ املعاكسة هلا فإذا ما أصيب 
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الدماغ مبرض يف أحد نصفيه فقد املصاب البصر يف نصفي عينيه املعاكسني جلهة 

.ابةاإلص

ن املولود الذي يولد فاقدًا حلس السمع يصبح أبكمًا باإلضافة إىل صممه ولن إ)10

يتمكن من تعلم النطق والكالم أما الذي يولد فاقدا حلس البصر فإنه يتمكن من 

.تعلم النطق وبسهولة

ند فقدان حس البصر تقوم املنطقة البصرية املخية بوظائف ارتباطيه فرتتبط وظيفياً )11

االرتباطية الدماغية األخرى فتزيد من قابلية الدماغ على حفظ مع املناطق

. املعلومات والذاكرة والذكاء، وال تقوم املناطق السمعية ـ لسبب غري معروف

.الكرمي إذ إنه متيز بطبيعة مسعية أكثر منها بصريةالقرآن)12

ز الصوتية تعطي مدلوالت الذاكرة السمعية أرسخ من الذاكرة البصرية، والرمو )13

.ومفاهيم أكثر من الرموز الضوئية

:تلك مالحظة خلصت الباحثة مايليمنأما الفؤاد هي  

الفؤاد هي علقة ربانية بني القلب والعقلوهو الربجميات(software) اليت منح اهللا فيحياة

. . اإلنسان

أما من ناحية خردوات(hardware) مضخة مزدوجة تضخ الدم الذي الفؤاد هي

.اإلنسانحيمل الغذاء والوقود إىل كل خلية، ونسيج، وعضو، وجهاز

قتراحاتاال. ب
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حات خاصة هي مكتوبة يف ارت قليس للباحثة قدرة يف اعطاء االظن الباحثة أن 

حمتاج إىل النصيحة ةهذا البحث استحياءًا من النفس بعدم العلم وأقله، واألصل أن الباحث

إجبارا بعض اإلقرتاحات ةوالنقد من قراء هذا البحث خاصة أساتذتى وإخواين، فذكر الباحث

:ما يلي

مه تعاىل الذي يعطينا نعمة كبرية منها حاسة السمع يشكر على نعينبغي للمجتمع أن .1

.والبصر والفؤاد

2.

.مكتبة اجلامعة والكليةاحلماسة يف البحث العلمي، وعلى األقل ميأل رفوف 

ومكتبة  العامةمدير اجلامعة أن يويف ويكمل مكتبـة اجلامعةفضيلةمنةالباحثرجويو .3

.بالكتب املتعلقة بالتفسري واحلديث وعلوم أصول الدينخاصةكلية أصول الدين

هذا البحث ال يتخلص من اخلطآت والنقاص لذلك أوجو للقارئني هلذا البحث أن .4

وب أو أقرب إىل يأيت باإلصالحات والتكميالت لكي يكون هذا البحث وافيا للمطل

. الكمال

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن واهللا تعاىل أعلم

.وم الدين واحلمد هللا رب العاملنيسلكه إىل ي


