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Abstract 

The scientific development in the research on the impact of the 

voice of the mother on her fetus and then her baby came to decide 

that it has a significant impact in future education and we must 

mention that the Muslim scholars have been referred to them in 

their medical books about it. 
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 المقدمة

تنشر وسائل اإلعالم المختمفة في أوقات كثيرة ومتقاربة ما حققتو الدراسات العممية من 
اإلنسانية، فالعمماء يحاولون إيجاد إنجازات في جوانب عديدة، منيا الدراسات ذات الصمة بالنفس 

تفسيرات لبعض الظواىر التي تكون الدراسة فييا صعبة، ألنيا تتعامل مع غير الممموس، بل مع 
 المحسوس .

ومن تمك الدراسات ما ييتم ويركز عمى طبيعة العالقة التي تربط بين األم والطفل، وكيف 
، فقد أثبت العمم الحديث أن الطفل يتأثر يمكن أن يحصل التواصل بينيما حتى في مرحمة الحمل

نو يميز صوت أمو ويتفاعل مع  بحالة أمو النفسية، وأن الجنين قادر عمى سماع األصوات، وا 
نبرات صوتيا . وبعد الوالدة تتوثق وتقوى األواصر بينيما حتى أن لصوت األم مفعول المنوم، 

قريب من أحضان أمو، حتى يصبح فالطفل يعتاد عمى سماع نوع من األلحان عند نومو وىو 
نوم الطفل مرتبط بسماع تمك األلحان ومن أمو تحديدًا، فمو أن شخص آخر أدى تمك النغمات 

 وبالطريقة نفسيا فإن األمر يثير انفعاالت الطفل ويدفعو إلى البكاء أو رفض النوم .

مفيومة أن األم أقدر إنسان يمكنو أن يميز ويعرف معنى األصوات غير ال فضاًل عن
ستطيع تالتي يصدرىا الطفل قبل أن يكون قادر عمى النطق والتعبير عن حاجاتو بالمغة . فاألم 

أن تعرف حاجة الطفل من نغمة البكاء الصادرة من طفميا إن كانت تعني أنو يريد طعام أم كان 
 عطشانًا، أم أن بو ألم .

سبق أن تطرقت إلييا  حديثةوالشي الجميل أن معظم ما توصمت إليو الدراسات العممية ال
كتب التراث والسيما الطبية منيا، وبالذات التي كان الطفل محورىا، وعمى سبيل المثال ال 

تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتيم ومداوة األمراض العارضة ليم  -الحصر :
لدراسات العممية ىـ(، وغيره من الكتب التي تبين أن ا 383ألحمد بن دمحم بن يحيى البمدي )ت

تبقى غير متكاممة إن لم تطمع عمى الكتب التراثية، وذلك ألن المنيج العممي يتطمب ذلك، ومن 
باب األمانة العممية وا عطاء كل ذي حق حقو، كما إنو يؤكد ما تميزت بو الحضارة العربية 
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نب التي كان اإلسالمية من اإلنسانية والعممية، وكيف إنيا تركت إرثًا عمميًا في كل الجوا 
 االىتمام بيا يعد من األمور غير األساسية . 

إن الروايات التاريخية قدمت صورمن التواصل الفطري بين األم وطفميا منذ العصور 
العممي لمحضارة العربية اإلسالمية، وظيرت المؤلفات الطبية  وبعد أن حصل التطور القديمة

ًاأىمية الصوت والنغم في حياة  كان يدرك تمام أن ندرك أن الطبيب العربي والمسمم ومنيا يمكن
ن النصوص المتوافرة فييا إشارات غاية في الذكاء فنجد في  أثبتتيا الدراسات الحديثة، الطفل. وا 

تمك المؤلفات نصوص عن المرحمة الجنينية وأخرى عن مابعد الوالدة .وسيتناول البحث ىذه 
 الجوانب معززة بالنصوص التراثية .

 المرحلة الجنينية  -أوال :

التراثية الطبية أن ىناك أثر لصوت قمب األم  بينت النصوص الواردة في المؤلفات
فقد ذكرت تمك المصادر ارتباط الجنين في  وصوت حديثيا في التواصل الصوتي مع الجنين

مقبولة أساسية و  الذي ذكر ثالث نقاط منيا ما ذكره ابن البمدي، (1)قوتو وصحتو وضعفو باألم
عمميًا اليوم :" يكون من حال الحامل في بدنيا ومزاجيا وما يعرض ليا من األمراض واألعراض 
ألن أحوال األجنة متصمة بأحوال األميات بسالمة الحبالى في أبدانين وتمام صحتين ....وقمة 

األجنة  مى قوةتشكيين ...وطيب نفوسين ....وقمة األفعال الطبيعية والنفسانية فيين ....تدل ع
 .(2)وصحتين وسالمتين "

"يجب أن تحذر الحامل التعب الشديد وطول المقام في  الحوامل بالقول: وينصح البغدادي
الرقيقة صالحة، وتعرض لميواء والسرور والتنزه وبكل ما يسر النفس وينشط  الحمام، والرياضة

نعرض الحوامل مرض ع  .(3)ولجت برفق وتوقف الفصد واإلسيال"الروح، وا 

وقد خصص القرطبي بحثًا في "خمق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين" يربط فيو بين 
 وانعكاساتيا عمى الوليد، وىو يحذر من كل ما يمكن أن يزعج الحامل مانعًا الصوم العناية باألم

 .(4)لصوم فإن ذلك يضرىا ويضر الجنين"بالقول" وال تجوع الحامل وال تمزم ا
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الجنين في رحم أمو ليس معزوال عن الحياة، فيو يتأثر بانفعاالت  لقد كشفت األبحاث أن

االضطرابات العاطفية عند الحامل يمكن أن تؤدي إلى اإلجياض، أو إلى  أمو، ومعروف أن
 .(5)لجنين غير تام النمو. فضال عن ذلك ىو يتأثر بحركاتيا الجسدية أيضا  والدة مبكرة

السمع عند الجنين، وأن الجنين يستطيع استقبال كما كشفت األبحاث الحديثة وجود حاسة 
 - 16 ترددات صوتية، تتراوح ذبذبتيا بين ست عشرة إلى مائة وثمانين ألف ذبذبة في الثانية

 .(6)ذ/ث 180000

مع   ييتز بقوة فيو (7)الجنين عمى جياز االلتراساوند قبةوتمكن الباحثون من مرا
لتثبت لنا أن الجنين يتأثر بجميع العوامل المحيطة بو ، فجاءت دراساتيم (8) االصوات العالية

وذلك من خالل مراقبة نبضو .خالل أشير الحمل التسعة، والتي تؤثر عمى نموه ونشاطو وحيويتو
  . (13)فقد  لوحظ أن نبضات تميز األصوات المحبوبة والمكروىة إلى أمو، (9)وحركتو 

طبيعي جدًا  الجنين بعد الوالدة يرضع بشكلومن ذلك يبدو تأكيد  الدراسات الحديثة أن 
رضاعتو إلى  وىادئ ، لكن إذا سمع صوت دقات قمب أمو فإنو يؤدي إلى زيادة في معدل

الضعف تقريبًا، واذا تغير ذلك الصوت بمقطع صوتي آخر، فموحظ فقدان الطفل ليذه 
  .(11)الشيية

 فضالً ( 12) أموجنين وىو في بطن أن مرحمة التربية األولى تبدأ بال من ذلك يمكننا القول 
عن أن الجنين سيصبح قادرًا ومنذ الوالدة عمى تمييز صوت أمو وأبيو، وسيعتاد سماع وتمييز ما 

 . (13) كان يسمعو أثناء المرحمة الجنينية

 مرحلة ما بعد الوالدة -:ثانيا  

حديثيا  صوت قمب األم وصوت  لم تخمو المصادر التراثية الطبية من إشارات عن أثر
،ومنيا الحديث عن أثر صوت نبض  عمى الطفل منذ المحظات األولى لمرحمة ما بعد الوالدة

قمب األم في إنياء حالة البكاء عند الرضيع، تمك اإلشارات أثبت الدراسات الحديثة عمق 
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المالحظة واالستنتاج لدى العمماء المسممين الذين برعوا في جذب االنتباه إلى أمور غاية في  
 ألىمية حول الطفل حديث الوالدة . ا

فقد ذكر ابن الجزار عند حديثو عن كيفية جعل الطفل الرضيع يتوقف عن البكاء " مثل 
. ذلك أن في ىذا النص إشارة عمى أن الحمل بمطف (14)يدي حمال رقيقا لينا" أن يحمل عمى األ

الحديثة التي فسرت ىذه وعمى األيدي يجعل الطفل يكف عن البكاء، فجاءت الدراسات العممية 
النصيحة وبينت مصداقيتيا، من حيث أن لطريقة حمل الطفل والجية التي تحقق األمان لو، 
فاألم عادة تبحث عن الوضع الذي تحمل بو طفميا بحيث فيو راحتو، فقد أشارت دراسات إلى 

دىن % من األميات يرقدن أطفالين عمى اليد اليسرى لصق الجانب األيسر من أجسا83أن 
وتفسير ذلك إن معظم الناس يرجعون ذلك إلى غمبة االستخدام لميد اليمنى بحيث تبقي اليد 

 أخرى. اليمنى في وضع يسمح ليا بالتحكم والقيام بأشياء

لكن تحمياًل أظير أن تفسير ذلك ربما يكون إلى وجود الجنين في جسم األم قد تعّود عمى 
بعد الوالدة يمكن أن يكون لو تأثير ميدئ لمطفل، صوت دقات القمب.  لذلك فإن سماع الصوت 

فاألميات يصمن  لقناعة أن أطفالين يكونون أكثر اطمئنانًا إذا حممتو باليد اليسرى جية القمب 
النوم. إن  . كما أن ىناك رأي يفسر تأرجح األميات الطفالين أثناء(15)بداًل من الجية اليمنى

ومن المحتمل أنيا تذكر الطفل بالشعور  الدقات القمب. وتمك الحركة تكون تقريبًا بالسرعة نفس
 . (16)بالنغمة التي أصبحت مألوفة لديو بجانب رحم األم إال وىي دقات قمب االم

وىناك ناحية أخرى اشار إلييا ابن سينا فقال: " من الواجب أن يمزم شيئين نافعين أيضا 
ى والتمحين الذي جرت العادة لتنويم لتقوية مزاجو أحدىما التحريك المطيف واآلخر الموسيق

األطفال وبمقدار قبولو لذلك يوقف عمى تييئتو لمرياضة والموسيقى أحدىما ببدنو واآلخر 
 .(17).."بنفسو...

يبدو أن ابن سينا سبق األبحاث الحديثة في االنتباه إلى أثر التحريك المطيف في جمب 
ألساس وقد أثبتت الدراسات الحديثة صدق مالحظة الراحة لمطفل. فكان كالمًا رائعًا يعّد الحجر ا



                                                                      

 197 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن)العدد مجلة دراسات تاريخية  

 في التربية م والطفلالتواصل الصوتي بين األتأثير  
ابن سينا، فالموسيقى التي يقصدىا ىي ترانيم األميات التي اعتاد الطفل أن يسمعيا من أمو، 

 فيي ميمة لنفسيتو .

، فيجب كما قال ابن الجزار: " اليمكن البكاء الكثير فإنو إذا كثر بكاوه عرض لو ابممبسيا
أن يسكت كما ذكرنا بدء وبكل شيء يعمم أنو يمييو بو ويحول بينو وبين البكاء، مثل أن يحمل 
عمى األيدي حماًل رقيقًا لينًا، ويحرك كذلك ويرفع لو ....أصوات لذيذة ويحرك بالغداوات بالحمل 

اذ بيا من غير ويحسن لو النغم بالتبين، وذلك أن األصوات المذيذة تمحق النفس والطبيعة االلتذ
تعب، ومن أجل ذلك أن االطفال أن ليم نغمة حسنة يستمذونيا سكتت طبائعيم وىدأت وناموا 
من قريب، ويقرب إلى الصبي ما قد اعتاده من األشياء التي تطربو وتفرحو ويجمع بينو وبين من 
ه نشاء من الصبيان، ويحذر سماع كل شيء لو صوت ....وأن يتقى عمييم الجيم من الوجو 

التي تفزع الصبيان شبو البراقع واالشياء البشعة، فإن ىذا وشبو مما يدخل عمى الصبي النظرة 
 .(18)الشديدة"

إن الذي ييمنا من ىذا النص ىو اإلشارة التي ذكرىا ابن الجزار القيرواني من استعمال 
ن ىناك أصوات اعتادىا الطفل يطرب ليا ويستأنس بيا، وىي  األصوات في تيدئة الطفل، وا 

 التي تحقق لو االطمئنان واليدوء، وتجعمو ينام وفي العادة يكون صوت االم.

وتنبو العمم الحديث أن صوت األم ىو من األمور التي تحقق تمك الغايات، ألن الطفل  
نو قادر عمى معرفة الصوت الذي تكرر سمعو وارتبط عنده  اعتاد سمعو وىو اليزال جنين، وا 

 باألمان.

المطف في عمال ادر التراثية الطبية عمى مراعاة الحالة النفسية واستكما أكدت المص
المعاممة مع الطفل حديث الوالدة منذ الساعات األولى، وأن التستخدم أسموب الزجر والصياح  

 مع ىذا الكائن الصغير الذي لو من العمر ساعات .

وتؤمر أالتزجره والتغمو فقال ابن الجزار القيرواني" ويتخذ لمطفل عند ابتداء األمر داية 
، إن ابن الجزار القيرواني أشار إلى ناحية ميمة كيف أنو يوصي (19)بشيء تعني بمضجعو" 

 بعدم استعمال الزجر مع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الساعات القميمة .
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ن الرضيع  من ىذه العبارة يبدو دقة ذلك الطبيب وفيمو لحقيقة أىمية الصوت ونبرتو، وا 

ل نبرة الصوت يستطيع أن يحدد عالقتو مع االشخاص، فإن الزجر سوف يؤدي إلى ومن خال
نو من خالل الزجر سوف يستمم رسالة تحذره من  أن تكون العالقة المستقبمية معو غير ودية، وا 

 ذلك الشخص، وبالتالي سوف يبكي الطفل كمما سمع صوتو، ألنو يمثل لو خطر . 

وىذه إشارة واضحة إلى المقاطع المحنية التي ترددىا األميات عمى إسماع األطفال عندما 
 يحين موعد النوم وعمى أىميتيا النفسية عمى حالة األطفال .

بل أكثر من ذلك فإن المجوسي  ذكر أن  الترانيم التي يسمعيا الطفل من أمو ليا سحر  
التحريك بمطف ورفق ويمحن لو لحون حسنة فإنو في تخفيف األلم فقال " وينوم ويستعمل معو 

يستمذ النغم الحسن الذي يكون من ايقاع كما يستمذ المستمعون، إذ كان اإلنسان مجبوال عمى 
 .(23)حب الحركة وحب المحون فإنو يسكن ما يجد من وجع ويجمب لو النوم "

 المستقبليةالتربية أهمية التواصل الصوتي بين األم والطفل في -ثالثا  :

تتميز التربية اإلسالمية بأنيا "اداة لقد عني اإلسالم عناية كبرى بتطور اإلنسان لذلك 
صياغة اإلنسان ورعاية نموه الجسمي والعقمي واالجتماعي والنفسي بما يتالءم وفطرتو التي فطره 

توجيو قدرات هللا عمييا، ووفق تصور اإلسالم وتعاليمو ومبادئو التي ارتضاىا الخالق سبحانو ل
اإلنسان وتنمية استعداداتو وتنظيم طاقاتو في إطار عممية  تكييف خال من كل أشكال الصراع  
والقمق والتوتر، متسم باألمن والشعور التام بالطمأنينة نتيجة إشباع اإلنسان لحاجياتو المختمفة  

تمعو الذي يعيش مجبحيث ينمو الفرد متوافقًا مع نفسو من جية ومع  بصورة مشروعة ومتوازنة،
 .(21)بو من جية أخرى "
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ومن ىذا المنطمق نجد أن مؤلفات العمماء المسممين فييا إشارات أن تحقيق ىذا الغرض 
يوجب أن تبدأ من مراعاة حالة األم في حالة الحمل، ألنيا تؤثر بشكل مباشر عمى الجنين ، كما 

إذ  حمل والطفل اليزال جنينًا في بطن أمو،أثبت العمم الحديث أن التربية البد أن تبدأ منذ وقت ال
الحديثة أن حاسة السمع لدى الجنين تكون متطورة بشكٍل جيد وىو ما يزال داخل  بينت األبحاث

الرحم، فالجنين يكون قادرًا عمى تمييز األصوات واالنفعال بيا، ولذلك بدأ حديثًا توجيو وتشجيع 
ل عن طريق التحدث أو الغناء أو حتى رواية األميات عمى التواصل مع أجنتين في مدة الحم

 القصص، فيذا مما ُيفيد الجنين كثيرًا بعد الوالدة، ويسيل من تأقممو وتواصمو مع المحيط الجديد.

لذلك يجب عمى  المختصين اإلفادة من ذلك في توجيو األطفال منذ المراحل األولى من 
تواصل الصوتي بين األم وجنينيا، ومن ثم حياتيم نحو العادات الحسنة، فمن خالل معرفة أثر ال

 مع طفميا، فيمكن توجيو عممية التربية لألطفال ليصدر منيم كل ما ىو جميل .

بالطفل من تأثير عمى سموكو أيضا،  فضال عن ذلك اليمكن نكران ما لمبيئة المحيطة
الطفولة ومراعاة  لذلك فعند اإلفادة من األثر الصوتي في المرحمة الجنينية والمراحل األولى من

 وعاطفيًا وسموكيًا. البيئة المحيطة، يمكننا التأثير في التنشئة لألطفال واعدادىم فكرياً 

 

 

 

 

 



                                                                     

 022 (0202 حزيران/والعشرون  الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجلة 

 د. وجدان فريق عنادأ.

 الخاتمة :  
التواصل الصوتي بين األم والطفل في التربية قراءة في تأثير المعنون " توصل البحث

  -: كتب التراث والدراسات العممية الحديثة" إلى عدد من النتائج منيا

إن الدراسات العممية الحديثة أثبتت دقة المالحظة لدى العمماء المسممين فيما دونوه في 
وأن  الحجر األساس لما توصموا إليو من نتائج، مؤلفاتيم، فكانوا بحق أصحاب السبق في وضع

 تدل عمى المستوى العممي الرفيع الذي وصمت إليو الحضارة  تمك االشارات التي تركوىا لنا

سالمية، منيا نصائحيم إلى األم الحامل حول غذائيا وشرابيا، والتوصية بعدم اإل
 ألصوات العالية. تعرضيا الى مؤثر خارجي قوي مثال

ومع التطور العممي في العصر الحديث واستعمال األجيزة ذات العالقة في األبحاث عن 
تمك اإلشارات التي صوت األم عمى جنينيا ومن ثم مولودىا، فكانت إثبات عمى صحة  أثر

تركيا العمماء المسممين عن وجود تأثير واضح لصوت األم عمى الطفل منذ المرحمة الجنينية، 
األمر الذي يترك أثره في مرحمة ما بعد  ومرحمة ما بعد الوالدة عمى حالتو النفسية والغذائية.

 الوالدة .

كيفية التعامل مع ذلك  غاية في األىمية يمكن المعنيين من وضع نظرياتيم عن وىو أمر
ألنو يتأثر ببيئة األم وما فييا من  الكائن منذ المراحل األولى من حياتو وىو في بطن أمو،

 مؤثرات .
 

 

 

 

 

 



                                                                      

 021 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن)العدد مجلة دراسات تاريخية  

 في التربية م والطفلالتواصل الصوتي بين األتأثير  
 الهوامش

ل بين أمراض( 1)  نجد في الكتابات التراثية الطبية عناية بالطفل، وكان أبو بكر الرازي أول من َفصَّ
الرازي، أبو بكر دمحم بن زكريا. رسالة في أمراض األطفال  -ينظر: األطفال واألمراض النسائية.

 .1979ومعالجتيم ، ترجمة محمود الحاج قاسم دمحم ، بغداد ، 
تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتيم ومداواة  األمراض  ىـ(،383حمد بن دمحم )تأ( 2)

 .43 -42ص ،1983العارضة ليم ، تحقيق محمود الحاج قاسم دمحم، بغداد، 

، 1968ىـ(، المختارات في الطب، تحقيق دمحم الحبيب الييمة،  613أبو الحسن عمي بن ىبل )ت( 3)
 .21ص 

، 1956مكتبة فراريس ، الجزائر ،  عريب بن سعد الكاتب ،خمق الجنين وتدبير الحبالى والمولدين،( 4)
 .23ص
، السنة 617، مجمة العربي ، العدد عبد الرحمن عبد المطيف النمر، عجائب األجنة في األرحام ( 5)
 .  86، ص2313/ 4
 2313، أكتوبر   -دور األم أساسي في  تربية الطفل  -صبرينة متنافي، قضايا مجتمعية ينظر: ( 6)

 . منشور عمى الرابط :
https://almanalmagazine.com 

مّكن الطبيب لصوتية فوق األبعاد ، ومن بين مميزات ىذا الجياز أنو يُ ىو جياز الموجات فوق ا( 7)
المعالج من الحصول عمى صورة مجسمة شاممة األمر الذي يؤىمو لمتشخيص الدقيق، مع إمكانية متابعة 

 الحركات الحية داخل الجسم البشري بأبعادىا الثالثية. ينظر الرابط:
https://www.layyous.com/ar/ 

تأثير القرآن عمى الجنين، منشور في موقع ممتقى أحباب هللا / ممتقى البيت المسمم، منشور عمى ( 8)
 الرابط :

http://abatlal.com/vb/showthread.php?=89904 

 ، مرجع سابق .-دور األم أساسي في  تربية الطفل  -صبرينة متنافي ، قضايا مجتمعية ( 9)
 ع سابق .تأثير القرآن عمى الجنين،مرج  (13)

https://almanalmagazine.com/


                                                                     

 020 (0202 حزيران/والعشرون  الثامن)العدد دراسات تاريخية  مجلة 

 د. وجدان فريق عنادأ.

دمحم عمي البار،الوجيز  -؛ ينظر :88-68عبد الرحمن عبد المطيف النمر، عجائب األجنة ، ص ( 11) 
 . 25-23، ص1985في عمم األجنة  القرآني ، الدار السعودية لمنشر ، 

 إبراىيم العبيدي، فوائد قراءة القرآن لمحامل، منشور عمى الرابط: (12)
https://mawdoo3.com 

يفعل الجنين في بطن أمو عند سماع القرآن الكريم وماذا يفعل عند سماع األغاني وفوائد  ماذا( 13)
 القرآن لمجنين، منشور في موقع نبض الوطن عمى الرابط: 

https://nnpress.com/post/246407 

-68، ص 1968سياسة الصبيان وتدابيرىم ،تحقيق دمحم حبيب الييمة ، مطبعة المنار ، تونس ، ( 14)
69. 

 إبراىيم العبيدي، فوائد قراءة القرآن لمحامل، مرجع سابق( 15)
 المرجع نفسو .( 16)
، 1ىـ( ، القانون في الطب ، دار صادر ، بيروت، د.ت، ج428أبو عمي الحسين بن عمي )ت ( 17)

 . 151ص
 . 69- 68سياسة الصبيان وتدابيرىم ، ص( 18)
 .53،  67المصدر نفسو ، ص ( 19)
ىـ، 1294ىـ  (، كامل الصناعة الطبية، المطبعة الكبرى ، مصر، 433العباس )ت نحو عمي بن (23)
1 /53 . 
 .221م، ص 1989محمود الحاج قاسم دمحم ، تاريخ طب األطفال عند العرب، جامعة بغداد، ( 21)

 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 023 (0202 حزيران /والعشرون  الثامن)العدد مجلة دراسات تاريخية  

 في التربية م والطفلالتواصل الصوتي بين األتأثير  
 قائمة المصادر والمراجع :

 أوال  : المصادر
ىـ( . المختارات في الطب، تحقيق دمحم الحبيب الييمة،  613البغدادي، أبو الحسن عمي بن ىبل )ت ـ 1

1968 . 

ىـ( .تدبير الحبالى واألطفال والصبيان وحفظ صحتيم ومداواة   383حمد بن دمحم )ت ابن البمدي، أـ 2

 . 1983األمراض العارضة ليم ، تحقيق محمود الحاج قاسم دمحم، بغداد، 

(. رسالة في أمراض األطفال ومعالجتيم ، ترجمة محمود  ىـ333الرازي، أبو بكر دمحم بن زكريا )ت ـ 3

 .1979الحاج قاسم دمحم ، بغداد ، 

ىـ( ، القانون  في الطب ، دار صادر ، بيروت،  428ابن سينا، أبو عمي الحسين  بن عمي )ت ـ 4

 د.ت .

، الجزائر، عريب بن سعد الكاتب. خمق الجنين وتدبير الحبالى والمولدين، مكتبة فراريس القرطبي،ـ 5

1956 . 

ىـ (، كامل الصناعة الطبية ، المطبعة الكبرى ، مصر ، 433المجوسي، عمي بن العباس )ت نحو ـ 6

 ىـ.1294

 ثانيا  : المراجع

 . 1985دمحم عمي البار، الوجيز في عمم األجنة  القرآني ، الدار السعودية لمنشر ، ـ 1

 م .1989ند العرب ، جامعة بغداد ، محمود الحاج قاسم دمحم ، تاريخ طب األطفال عـ 2
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 د. وجدان فريق عنادأ.

 ثالثا  : المقاالت المنشورة 

/ 4، السنة 617عبد الرحمن عبد المطيف النمر، عجائب األجنة في األرحام ، مجمة العربي ، العدد ـ 1

2313 . 

 رابعا  : المقاالت المنشورة في االنترنت

 الرابط:إبراىيم العبيدي، فوائد قراءة القرآن لمحامل، منشور عمى ـ 1

https://mawdoo3.com 

تأثير القرآن عمى الجنين، منشور في موقع ممتقى أحباب هللا / ممتقى البيت المسمم، منشور عمى ـ 2

 الرابط : 

http://abatlal.com/vb/showthread.php?=89904 

. منشور  2313، اكتوبر  -دور األم أساسي في  تربية الطفل  -متنافي، قضايا مجتمعية  صبرينةـ 3

 عمى الرابط :

https://almanalmagazine.com 

يفعل الجنين في بطن أمو عند سماع القرآن الكريم وماذا يفعل عند سماع األغاني وفوائد القرآن  ماذاـ 4

 لمجنين، منشور في موقع نبض الوطن عمى الرابط:

https://nnpress.com/post/246407 

1- https://www.layyous.com/ar/ 
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