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 :الحواس

عّد الحواس نعمة من هللا عّز وجّل لجميع الكائنات الحية التي تعيش على في ألارض،     
ُ
 وتحدي ت

ً
دا

 
ً
 لإلدراك، كما أّنها تعتبر عناصر مهمة

ً
 رئيسّيا

ً
ل مصدرا

ّ
شك

ُ
إلانسان الذي يمتلُك خمس حواس ت

ملعرفِة كّل ألاحداث وتحليل املواقف التي تواجه إلانسان؛ من خالل فهم كيفية حدوثها والشعور 

 وال يمكن فصلها عن بعضها البعض،
ً
ضاء فهي من ألاع وإلاحساس بها، فترتبط الحواس الخمس معا

املهمة في جسم إلانسان لدورها ألاساس ي في دعم عملية التواصل مع ألاشياء وألافراد آلاخرين، 

ف على ماهّية ألامور، فلكّل حاسٍة وظيفة خاصة بها تتكامل  م، والتعرَّ
ّ
والبحث، والاكتشاف، والتعل

خرى 
ُ
 .مع وظائف الحواس الخمس ألا

 :الحواس الخمس

ساعده على اكتشاف العالم املحيط      
ُ
مثُل خمس أدوات ت

ُ
يمتلك إلانسان خمس حواس رئيسّية ت

به، وتشمل الحواس آلاتية: حاسة اللمس، وحاسة التذوق، وحاسة السمع، وحاسة الشم، وحاسة 

 ما يأتي معلومات عن كٍلّ منها: البصر، وفي

 :حاسة البصر

عالج العين الضوء وتنقله إلى الدماغ  حاسة البصر     
ُ
ساعد على الرؤيا؛ حيث ت

ُ
هي الحاسة التي ت

لى ل إالذي ُيفّسره، ويعّبر الضوء من خالل قرنية العين؛ مّما ُيساهم في تنظيم حجم الضوء الداخ

ق على القسم امللّون من العين اسم القزحية، ويعتمد تركيز الضوء في العين على ُجزء 
َ
العين، وُيطل

ف باسم الشبكّية والتي تساعد على تحويل هذا الضوء إلى ألاعصاب، ويؤّدي ذلك إلى ن له قمنها ُيعرَّ

 للدماغ الذي يهتّم بتفسيره.

 تتمّيز عين إلانسان بمجموعٍة من املمّيزات، ومن أهّمها:

 0,111,111ُمستقبل، و 011,111,111ُعقدة، و 011,111,111يوجد داخل عين إلانسان حوالي  -

ل من ألاشكال املخروطّية.
ّ
 شك
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سم، ودرجة 52 تستطيع عين إلانسان التمييز بين شيئين ُمنفصلين عن بعضهما ببعد ُيقدر بحوالي -

قّدر بحوالي 
ُ
 . تستطيع عين إلانسان التأقلم مع املتغيرات.1,1110إشعاع ت

. 021تمتلك عين إلانسان حساسّية خاصة باأللوان؛ مّما ُيساعدها على التمييز بين حوالي  -
ً
 لونا

 .001تتمّيُز عين إلانسان بالُقدرة على الرؤية في الضوء الضعيف عند درجة  -

رسل عين إلانسا -
ُ
ل جميعها  01ن بياناتها إلى الدماغ عن طريق ت

ّ
شك

ُ
باليين شبكة من ألاعصاب، وت

 ببيانات العين
ً
 ُمتخصصا

ً
 .ُمعالجا

 :لسمعحاسة ا

ل العضو القادر على سمع ألاصوات، فيتواصل حاسة السمع       
ّ
مث

ُ
هي حاسة تستخدم ألاذن التي ت

م الكالم من خالل سماعه لألصوات 
ّ
 باستخدام الكلمات والصوت، ويستطيع الطفل تعل

ً
ألافراد معا

 
ً
 الم.من تطوير قدرته على الك الصادرة من ألافراد املحيطين به؛ حّتى يتمكن الحقا

 في جانبي رأسه، وتّتصل مكونات ألاذن مع الجمجمة، وتشمل أذن       
ً
يمتلك كّل إنسان أذنا

 إلانسان ثالثة أقسام أساسّية وهي:

مثل فتحة ألاذن التي يراها ألاذن الخارجّية، وتشمل قسمين وهما الصيوان والقناة السمعيّ  -
ُ
ة التي ت

عّد الطريق الواصل لطبلة ألاذن، ويغطي الشعر الجلد الخارجي لألذن، وتفرز 
ُ
إلانسان بعينه، وت

ر 
ّ
 توف

ُ
غددها الداخلّية مادة صفراء اللون ذات طبيعة صمغّية ُيطلق عليها اسم شمع ألاذن؛ حيث

 ا.الحماية الالزمة للطبلة من ألاوساخ العالقة به

 ألاذن الوسطى، وتشمل عظيمات سمعية تتصل مع بعضها. -

شابهة في شكلها لصدفة الحلزون. -
ُ
 ألاذن الداخلّية، وتحتوي على القوقعة امل

تعتمد عملية السمع في جسم إلانسان على دور ألاذن في تحويل وإرسال إلاشارات العصبّية        

نتقلة عبر ال
ُ
هواء على شكل موجات؛ مّما يؤدي إلى للدماغ؛ حيث يتمكن من إدراك الاهتزازات امل
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حافظة على توازن الجسم، 
ُ
ساهم ألاذن في امل

ُ
استجابة الرأس وحركته لألصوات املسموعة، كما ت

 اعدته على الحركة بطريقة صحيحة.وُمس

 :حاسة الشم

عّد حاسة الشم      
ُ
من الحواس املمّيزة واملهمة في جسم إلانسان؛ حيث ترى مجموعة من الُعلماء ت

ساعد إلانسان على الاستمتاع بحياته، كما توفر لإلنسان الُقدرة على التمييز 
ُ
 على الشم ت

َ
أن الُقدرة

تعلقة باملخاطر، مثل: رائحة ت
ُ
 عند شم الروائح امل

ً
ختلفة؛ وخصوصا

ُ
عام أو عفن الطبين الروائح امل

 رائحة دخان الحرائق أو رائحة الغاز.

تخصصة بالشم واملوجودة في ألانف البشرّي؛ حيث تصل      
ُ
تعتمد حاسة الشم على الخاليا امل

درة ألانف على الشم عندما  ²ملم 521؛ أي ²سم 5,2مساحة هذه الخاليا إلى حوالي 
ُ
، وتزداد ق

ً
تقريبا

خلية من الخاليا  0111في ألانف توجد  ²ملم 0وي، فداخل كّل يحّفزه إلانسان على الاستنشاق الق

لي إلى العصبّية الخاصة بالشم، ويصل مجموع
ُ
 خلية. 01,111,111ها الك

 :حاسة التذوق 

هي حاسة تعتمد على انتشار مجموعة من الخاليا على لسان إلانسان وتشبه حاسة التذوق      

ساعد إلانسان على تذوق الطعام ومعرفة نكهة السوائل، والتميّيز بين الحلو 
ُ
النتوءات بشكلها، وت

ّر واملالح، وتنتشر هذه الخاليا في جميع أ
ُ
 توجد في مقدمته الخاليا املسؤولة وامل

ُ
نحاء اللسان؛ حيث

ّر، أّما على جانبيه تنتشر 
ُ
تخصصة بالطعام امل

ُ
عن تذوق الطعام الحلو، وفي أسفله توجد الخاليا امل

 بتحديد الطعام املالح والحامض. الخاليا الخاصة

 :حاسة اللمس

ساعد هذه الحاسة حاسة اللمس      
ُ
هي الحاسة املعتمدة على جلد إلانسان بشكٍل أساس ّي، وت

ف عليها، فيستطيع  إلانسان على معرفة طبيعة ألاشياء عند ملسه لها؛ مّما يدعم قدرته على التعرَّ

فئة والناتجة عن ألاشياء امللموسة، تحديد مدى صالبتها، والشعور بالحرارة سواء الباردة أو الدا

ؤثرات الخارجّية.
ُ
 فيعتبر الجلد أول عضو في جسم إلانسان يتأثر في جميع امل
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تنتشر الخاليا املسؤولة عن حاسة اللمس في جميع أنحاء جلد إلانسان؛ إذ ال تتجمع في مكاٍن       

ما كان عدد الخال واحد فقط على الجلد، بل تتوزع بشكٍل غير منتظم على مناطق سطح الجل
ّ
يا د، وكل

عتبر ُمقدمة اللسان أكثر مناطق 
ُ
ما ازداد شعور إلانسان باللمس، وت

ّ
 في منطقٍة ما، كل

ً
العصبّية كثيرا

عّد 
ُ
 باللمس، بينما أضعف مناطق الجسم لحاسة اللمس هو ظهر كف اليّد، كما ت

ً
الجسم شعورا

 س في اللمس.ُمقدمة ألانف وأطراف ألاصابع من ألاجزاء شديدة إلاحسا
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