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  :خوانيمدر اين شماره مي
 عشق 

 هاي مغز و كاربردهاي آن در آموزشمروري كوتاه بر عملكرد نيمكره 

 احترامي منوچهر از استاد كوتاه يداستان 

 محمد بلخي شعري از موالنا جالل الدين 

 برزن واپسين دژ پايداري هخامنشيان آريو 

 آزمون خود شناسي  
  21پاسخ تست نشريه شماره 

 

  عشق
 طور به هم و كامل طور به هم بايد عشق

 محدوديت هيچگونه بدون شود، عرضه مداوم
 در جريان به عشق كه است زمان آن …فرد براي
 در بايد عشق واقعي، عشقي رابطه يك در .آيدمي
 .باشد داشته جريان همزمان طور به جهت دو هر
 پر باشيد، داشته آب ذخيره براي بطري يك اگر

 آب اگر داشت نخواهد ارزشي هيچ بطري كردن
. نگيرد قرار استفاده مورد مناسب و درست طور به

 درنتيجه و شود مي آب از سرريز و لبريز بطري
 اگر ديگر، طرف از .رفت خواهد هدر زيادي آب

 مصرف فقط را آن بطري، مداوم كردن پر بدون

 در .شد خواهد خالي آب ظرف زود خيلي كنيد،
 عشق. است منوال همين به وضع نيز عشق مورد
 مقابل در و باشد داشته وجود بايد زن به مرد

 وجود بايد همزمان طور به هم مرد به زن عشق
 مرد – ظرف دو از يكي است ممكن .باشد داشته

 درنتيجه باشد؛ ديگري آن از تر خالي – زن يا
 احساس را نياز اين رابطه در ، دو آن از يكي

 عرضه را آن عشق، دريافت از قبل كه كرد خواهد
 خود با ارتباطي هيچ است ممكن بودن خالي.كند
 از است ممكن فرد يك. باشد نداشته رابطه آن
 ديگر چيز هر يا قبلي هاي رابطه زندگي، كار،

 عشقي شريك يك بعنوان شما .باشد شده خسته
 مقابلتان طرف موقع چه كه كنيد احساس بايد

 او نيازهاي دادن التيام براي و شود مي خسته
. باشيد آماده بايد او، از چيزي گرفتن از قبل

 قلب درون زخمي و درد يك ما بين نفر هاميليون
 يا نادرست هايرابطه درنتيجه كه دارند خود
  .است شده ايجاد كسي، با رابطه نداشتن حتي

  

  مصطفي: كننده ارسال    

 

  هاي مغز و كاربردهاي آن در آموزشمروري كوتاه بر عملكرد نيمكره
هايي است كه تعداد مغز انسان شامل نرون

ها در اين نرون. رسدميليون مي هاآنها به ده
نواحي مجراي مغز كه هر يك كاركردي تخصصي 

هاي مغز از قسمت. اندانباشته شده ،يافته دارد
از ارتباطات بين  ،متعددي ساخته شده و هشياري

مخ . هاي مختلف مغز حاصل مي شودقسمت
وزن مغز  7/8غز است و حدود بزرگترين بخش م

مخ شامل دو . را به خود اختصاص داده است
باشد كه از نظر شكل شبيه به هم نيمكره مي

ها به نظر مي رسيد كه اين دو تا مدت. هستند
نيمكره از جهت سازماندهي و كاركرد يكسانند اما 

اند به اين با مطالعاتي كه دانشمندان انجام داده
هر نيمكره مغز ويژگي خاص اند كه نتيجه رسيده
  . خود را دارد

هاي هر در اين مقاله سعي شده است ويژگي
وار هاي تقويت آنها را فهرستنيمكره و راه

  . برشماريم
  

  : هاي نيمكره راست مغز ويژگي
 .   سمت چپ بدن را هدايت مي كند )1

  . مركز درك تصاوير و مقررات است )2
 .   درك رنگ و لحن صدا در اين قسمت است )3

  . ها را داردقدرت تشخيص چهره )4
 .   قدرت حل معما را دارد )5

 . تخيل و خواب در اين ناحيه است )6

 . قدرت خالقيت و كشف كردن دارد )7

  .هاي زنانه داردويژگي )8
ورزش و حركات موزون بدن در اين ناحيه  )9

 .   است

  . استعداد موسيقي در اين قسمت است )10
حس المسه و درك اشياء به صورت سه  )11

  . قسمت است بعدي در اين
يابي توسط اين قسمت مغز صورت جهت )12

 . گيردمي

  . با هنرهاي نقاشي و طراحي سروكار دارد )13
مركز احساسات و عشق و دوست داشتن  )14

 .ديگران است
  . است ادراكات آن كل نگر  )15
 .بندي نداردقدرت نظم و طبقه )16
  . قدرت درك رياضيات و فلسفه را ندارد )17
 .  باشدمهارت مديريت را بلد نمي )18

  . خالقيت و ذوق هنري دارد )19
  

  : موانع پرورش نيمكره راست

افكاري كه مانع رشد و تكامل نيمكره راست 
  : شوند عبارتند از مي
 . من بايد هميشه جدي باشم )1

 . حق اشتباه كردن ندارم )2

 ....من بايد عاقالنه عمل كنم و گرنه  )3

دهم بايد خوشايند كاري كه انجام مي )4
 . ديگران باشد

ي كاري مطمئن نيستم نبايد جهاگر از نتي )5
  . انجام دهم

هاي موفق باشم و هميشه دنبال رو آدم )6
 . ي عمل آنها را تقليد كنمشيوه

بر اين باور باشم كه آدم موفق كسي است  )7
ترين و كه در انجام كارها هميشه ساده

 . ترين راه را برودكوتاه

  
  : هاي تقويت نيمكره راستراه

كنيد نه  به مسائل به صورت كلي نگاه )1
 . جزئي

هاي هاي اگر و يا آنگاه بپرسيد و پاسخسؤال )2
 .متفاوت پيدا كنيد

هاي تخيلي به خود مجال خيال بافي و فكر )3
 . بدهيد
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از گردش در طبيعت لذت ببريد و به اصوات  )4
 . ها توجه كنيدو رايحه

 .هاي فكري داشته باشيدبازي )5
يادگيري را هميشه با كشيدن شكل و طرح  )6

 .انجام دهيد
 .نقاشي و طراحي را بياموزيد )7
رمان بخوانيد و داستان را به شكل تصوير در  )8

 . ذهن مرور كنيد

بيشتر نگاه و مشاهده كنيد تا اينكه فقط  )9
 .گوش فرا دهيد

 .هاي خود را در آينده ببينيدتصوير آرزو )10
دنبال ارتباطات بين افراد و اشياء و  هب )11

  . موضوعات باشيد
ناسي خود گانه فكر كنيد و حس زيبا شبچه )12

  .را تقويت كنيد
قدرت ريسك داشته  ،در تحقيقات و كارها )13

 . باشيد

در رساندن مطلب به ديگران يا درس  )14
 . خواندن از مثال يا استعاره استفاده كنيد

احترام بگذاريد و  ،ديگران را دوست بداريد )15
  . تشكر كنيد

  
  : هاي نيمكره چپ مغز ويژگي

 . قسمت راست بدن را كنترل مي كند )1

 . رياضيات و فلسفه را دوست دارد )2

 . نظم و طبقه بندي كردن را دوست دارد )3

گر با كارها برخورد هميشه منطقي و تحليل )4
 . كندمي

 . با تنوع در زندگي مخالف است )5

 . مركز بخاطر سپردن كلمات و اعداد است )6

مركز حرف زدن و دستور زبان و ترتيب  )7
 . كلمات است

 . ويژگي مردانه دارد )8

 . سرو كار دارد با جزئيات )9

 .از انتقاد ديگران هراسان است )10

طبقه بندي را به عهده  پردازش اطالعات و  )11
 . دارد

 . عجول است و حوصله ندارد )12

-هر چيز را فقط با حرف زدن توضيح مي )13

دهد و قدرت توضيح مطالب با مثال و شكل 
 . را ندارد

 . قدرت تخيل ندارد )14

 .استعداد موسيقي و نقاشي ندارد )15
  . ت و كشف نداردقدرت خالقي )16

  
داشتن عقايد و ( :موانع پرورش نيمكره چپ

  )شودباورهاي زير مانع از پرورش نيمكره چپ مي
نظم داشتن در زندگي به معناي محدوديت  )1

  )آزادي يعني نداشتن چارچوب( است
گونه دروس خسته كننده رياضيات و اين )2

است و من به هر زحمتي  شده نبايد با آنها 
 . روبرو شوم

 . تلف كردن وقت است ،توجه به جزئيات )3

وقت گير  ،نوشتن مطالب در زمان مطالعه )4
 . است و مرا خسته مي كند

  
  : هاي تقويت نيمكره چپراه

 . جدول حل كنيد )1

كارهاي هر روز را با جزئيات مشخص  )2
 . يادداشت كنيد و برنامه ريزي داشته باشيد

خالصه  ،زمان مطالعه و درس خواندن )3
 . برداري كنيد

مطالب را به  ،سعي كنيد هنگام گوش دادن )4
 .حافظه بسپاريد

 . افكار منطقي را تقويت كنيد )5

براي انجام كارها آنها را به مراحل كوچكتر  )6
تقسيم كنيد و مرحله به مرحله كارها را 

 . انجام دهيد

-مطالعات رياضيات و فلسفه را جزو برنامه )7

 . هاي خود قرار دهيد

 .ازي شطرنج و پازل را تمرين كنيدب )8
 . هاي مديريتي را بياموزيدمهارت )9

در طبيعت براي لذت بردن بيشتر از حس  )10
 .شنوايي استفاده كنيد

  . سخنوري و كنفرانس دادن را تمرين كنيد )11
  

  : يادآوري 
توان كاركرد هر نيمكره مغز به داليل زير نمي

صورت جداگانه و بدون ارتباط با يكديگر در ه را ب
  : نظر گرفت

ها مطلق نيست بلكه يك عدم تقارن نيمكره )1
  . اي استامر درجه

نواحي مختلفي در مغز هست كه بايد  )2
 . فعاليتشان در هم ادغام شود

هيچ دليل ديگري در دست نيست كه چرا  )3
 . ونه بايد تكامل يافته باشدمغز اينگ

فراموش نكنيم كه انسان داراي يك مغز  )4
باشكوه دو قسمتي است كه هر يك از آنها 

 . فعاليت تخصصي خود را دارند

  
  : سخن آخر 

عالقه روز افزون دانش روانشناسي به مطالعه 
) الگو(كاركرد نيمكره هاي مغز توسط پارادايم 

نام نوروفيزيولوژي در حال گسترش ه جديدي ب
  . است

ترين روانشناسان يكي از خالق ،دونالدهب
معاصر است كه در اين زمينه تحقيقات فراواني 

  .انجام داده
  : كارهاي وي از جمله 

ها و ها و سيناپسنورونبررسي عملكرد 
 ،شرطي شدن ،چگونگي تأثير آنها بر يادگيري

  . ترس و هيجانات است ،محروميت ،برانگيختگي
  

ارسال   / استان اصفهان گروه روانشناسي   
سينا :كننده

  
 داستان زير متن..  فروبست جهان از ديده 87 اسفند در كه بود نوجوانان و كودكان نويس داستان احترامي منوچهر استاد
 .اوست از كوتاهي
 بودند غمگين هاقورباغه و خوردندمي را هاقورباغه مارها

  كردند شكايت هالكلك به هاقورباغه
  شدند شادمان هاقورباغه و خوردند را مارها هالكلك
  هاقورباغه خوردن به كردند شروع و ماندند گرسنه هالكلك

  شدند ديدگاه اختالف دچار هاقورباغه
 گشت باز خواهان ديگر ايعده و آمدند كنار هالكلك با هاآن از ايعده
  شدند مارها

  كردند هاقورباغه خوردن به شروع هالكلك همپاي و گشتند باز مارها
- مي دنيا به  شدن خورده براي كه اندشده متقاعد هاقورباغه ديگر حاال

  آيند
  است مانده باقي نشده حل آنها براي مشكل يك تنها

  !دشمنانشان يا شوندمي خورده دوستانشان توسط دانندنمي اينكه
  

  فائزه :كننده ارسال    
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موالنا جالل الدين محمد بلخيشعري از 
امايـــن بـــار مـــن يكبـــارگي از عافيـــت ببريـــده     امايــن بــار مــن يكبــارگي در عاشــقي پيچيــده     

ــده  ــر كن ــده دل را ز خــود ب ــر زن ــز ديگ ــا چي ــوزيده  امام، ب ــن سـ ــيخ و بـ ــه را از بـ ــل و دل و انديشـ امعقـ
ــي     ــد مردم ــن نياي ــان، از م ــان، اي مردم ــيده   اي مردم ــدر دل انديشـ ــد آن كانـ ــم ننديشـ ــه هـ امديوانـ
ــده      امــروز عقــل مــن ز مــن يكبــارگي بيــزار شــد       ــن نادي ــت م ــرا، پنداش ــاند م ــه ترس ــد ك امخواه

ــن  ــده   م ــا مان ــبس دني ــلحت در ح ــراي مص امحــبس از كجــا مــن از كجــا مــال كــرا دزديــده       اماز ب
ــي    در حبس تن غرقم بخون وز اشك چشم هـر حـرون    ــاك مـ ــود را در خـ ــون آلـ ــان خـ ــدهدامـ امماليـ
ــده    ماننــد طفلــي در شــكم، مــن پــرورش دارم ز خــون  ــا زاييــ ــن بارهــ ــي مــ ــد آدمــ ــار زايــ اميكبــ
ــرا      ــر م ــن بنگ ــم م ــدر آ وز چش ــن ان ــدة م ــده    در دي ــي بگزيــ ــدها منزلگهــ ــرون از ديــ ــرا بــ امزيــ

ــده    سر سرخوشممست سرخوشي، من مست بيتو مست ــان خندي ــي ده ــن ب ــي م ــدان لب ــو عاشــق خن امت
ــده    من طرفـه مـرغم كـز چمـن بـا اشـتهاي خويشـتن        ــس خيزيـ ــدر قفـ ــدة انـ ــي گيرنـ ــي دام و بـ امبـ
ــاغ و بوســتان  ــا دوســتان خوشــتر ز ب ــرا قفــس ب امبهـــــر رضـــــاي يوســـــفان در چـــــاه آراميـــــده زي

امام تــا ايــن بــال بخريــده   صــد جــان شــيرين داده   اري مكـــن، دعـــوي بيمـــاري مكـــندر زخـــم او ز
ــيده   رويچــون كــرم پيلــه در بــال در اطلــس و خــز مــي ــا پوسـ ــدر قبـ ــم كانـ ــه هـ ــرم پيلـ ــنو ز كـ امبشـ

ــن  پوشــيدة در گــور تــن، رو پــيش اســرافيل مــن      ــر م ــز به ــده   ك ــن ريزي ــور ت ــز گ ــور دم، ك امدر ص
ــاق ده      ــرا تري ــي م ــه يعن ــر بن ــبش س ــيش طبي ــيده     پ ــا نوشـ ــن زهرهـ ــزه مـ ــن دام نـ ــرا در ايـ امزيـ

ــده      جـان شـوي  شـيرين وتو پيش حلوايي جـان شـيرين   ــكر بالي ــون نيش ــان چ ــواي ج ــن از حل ــرا م امزي
ــد    ــوا ده ــك صــد حل ــه زان ــد ب ــوا كن ــرا حل ــين ت اممــن لــذت حلــواي جــان جــز از لــبش نشــنيده       ع
ــوا بيفتــد از دهــن  ــدر ســخن حل امگفــت، مــردم بــو بــرد زان ســان كــه مــن بوييــدهبــي خــاموش كــن كان

امكـــز خـــامي و بـــي لـــذتي در خويشـــتن چغزيـــده غــورة نــاالن شــده كــاي شــمس تبريــزي، بيــا هــر 
  وديعه: انتخاب                                     

  
  برزن  واپسين دژ پايداري هخامنشيان آريو

زمان  درعهد كهن به ويژه  تاريخ ايران در
آوردهاي جالب براي سرشار از دست هخامنشيان،
  .بشر مي باشد

بزرگ  يمردهاي آنها دلير مردي يكي از و
زبان  ذهن و برزن كه تا امروز بر نام آريوه است ب

  . باشدمردم جاري مي
پس از نبرد ايسوس دومين جنگ داريوش 

كه به شكست داريوش شاه ) كودمانس(سوم 
اي كه كر خود را به منطقهانجاميد اسكندر لش
 هاي كوچگاه ايلزيست ها وامروز جايگاه ايل

ه ب آنجا نشين است رساند دلير مرداني كه در
  .ها معروف هستندبختياري

برزن  اين در حالي است كه مقاومت آريو
اي است كه در هاي پراكندهاي از دالورينمونه

يونانيان صورت  برخي نقاط در برابر مقدونيان و
  .گرفته است

بطوريكه اسكندر خودش وقتي كه در كليكيه 
كه در تركيه امروزي قرار  )اياالت ايران(يكي از 

هاي اگر دستي سنگ: دارد بود بعدها اقرار كرد
- نش مياسر باز او و سر هاي آن ناحيه را بركوه

  .گذاشتريخت هرگز به امپراتوري پارس قدم نمي
داريوش شاه  ماجراي آريو برزن اينگونه بود كه

 از صحنه جنگ گوگا مال به سوي همدان رفت و
  .از آنجا به سمت پارس رفت اسكندر

شوش به علت خيانت  شهرهاي بابل و
 ساتراپهاي آن به آساني به چنگ اسكندر افتاد و

هاي فراوان شهر شوش مركز امپراتوري گنجينه
  .ايران به غارت رفت

قشوني او در سر راهش در ارتفاعات زاگرس به 
از سربازان پارسي برخورد كرد كه آن را آريو 

  .برزن فرماندهي كرد
قشون آريو برزن در تنگه گيلويه كه گذرگاه 

هاي زاگرس بود در كمين اسكندر باريكي در كوه
- هزار تن مي 25نشسته بودند كه تعداد آنها به 

  .رسيد

مقاومت سر سختانه پارسيان موجب شد 
  .يزداسكندر از برابر آنها بگر

ن يكي از اسراي پارسي كه به چنگ كلي
معابر  مقدونيان افتاده بود اسكندر را از تنگه و

نفراتش را  آريو برزن و خطرناك كوه عبور داده و
  .محاصره كردند

برزن عليرغم دالوري فوق العاده نتوانست  آريو
  .كشته شد از اين مانع بگذرد و

اين سرگذشت مردي است كه تا آخرين نفس 
 جا غارت وي ميهن جنگيد در حالي كه همهبرا

  .كردخيانت بيداد مي
 امروز مردم ارتفاعات شمال خوزستان و

مردانش  هاي آريو برزن وبختياري به ياد دالوري
كنند كه از آن روزها هاي محلي را زمزمه ميترانه

  .به ارث رسيده است
  

 فائزه :ارسال كننده     
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  آزمون خود شناسي
 اگر كه جايي تا است جالب بسيار درون شناخت به هاتبتي اعتقادات

 وي روح تسلسل بداند ثانيه و ساعت به حتي بدقت را خود تولد زمان كسي
 .داد خواهند تشخيص آينده و گذشته يهاكالبد در را

 براي است) هاتبتي برجسته كاهنان از( الما دالي هايآزمون از يكي اين؛
 .بگذاريد زمان آزمون اين

 .برد خواهيد لذت آن از
 .است مفيد برايتان كه چرا بخوانيد را آن كه كندمي توصيه الما دالي 
 

  سوال 4 فقط
 .بود خواهند روشنگر هاپاسخ

 نبينيد دادن جواب از پيشتر را هاپاسخ و باشيد صادق. 
 باز كامال كه كندمي كار خوب وقتي ماندمي چتر همانند ذهن 

 .شود
 نكنيد تقلب. 

 

 آزمون آغاز از قبل

 .كنيد آرزو يك
 دهيد جواب سواالت به بترتيب. 
 هاجواب پاسخ؛ از قبل اگر و شد خواهد پرسيده سوال 4 فقط 

 .كرد نخواهد هدايت را شما بخوبي آزمون ببينيد را
 دهيد بخرج حوصله و برويد پيش آرامي به. 

 

 كنيد آماده كاغذ و قلم يك

 پرسشنامه يك اين .داشت خواهيد نياز شده داده هايپاسخ به انتها در
 .گفت خواهد درونتان واقعيت درباره چيزهايي شما به كه است صادقانه
 .بدهيد پاسخ يك فقط سوال هر به

 .است بهترين كندمي خطور ذهنتان به كه چيزي اولين

 را نتايج و هاپاسخ نبايد خودتان از غير كس هيچ باشيد داشته ياد به
 . ببيند

 

 اول سوال

 .كنيد مرتب دلخواه بترتيب را زير حيوانات
 خوك اسب، گوسفند، پلنگ، گاو،

 

 دوم سوال

 .كند تشريح راآن كه بنويسيد ياكلمه هركدام درمورد
 دريا قهوه، موش، گربه، سگ،

 

 سوم سوال

- مي و شناسدمي را شما و است مهم برايتان كه كنيد فكر كسي درباره

 . نكنيد تكرار دوبار را خود پاسخ .دهيد اختصاص رنگي به را او توانيد
 .دهيد اختصاص نفر يك به فقط را رنگ هر

 سبز سفيد، قرمز، پرتقالي، زرد،

 

 چهارم سوال

 بنويسيد عدد يك. 
 بنويسيد را خود عالقه مورد هفته روز. 

 

 انتها در

 مطمئن تا كنيد مرور هم باز هستند؟ صحيح هاپاسخ اين هستيد مطمئن
 .شويد
 

 .كنيد تكرار را خود آرزوي هاجواب خواندن از قبل
  
  

  سينا: كننده ارسال    
  

  21پاسخ تست نشريه شماره 
  نشانه اولويت كار و شغل استزنگ تلفن اولويت پاسخ به.  
  منزل نشانه اولويت دوستان است زنگ درباولويت پاسخ به.  
  نشانه اهميت خانواده است گريه كودكاولويت پاسخ به.  
  نشانه اولويت غريزه جنسي است بستن شير آباولويت.  

  ن به از زير باران نشانه اولويت داد هاجمع كردن لباساولويت
  .ظاهر و لباس است

  

  سينا: كننده ارسال    

  
  
 

  سينا: دبيرمسئول گروه 
  فائزه: سردبير       

  وديعه: صفحه آرا            
 سينا، وديعه: ويراستار                   


