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 روان را نوازش مى کند 
و به جسم، بالى مى بخشد 
که فاصله رویا تا واقعیت را 

پرواز کند 
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درد بى دلیل در زندگى ما نمایان نمى شود بلکه 
نشانگر این است که چیزى در زندگى ما نیاز به 
تغییر دارد. براى شفاى تن باید روان را شفا داد. 
اگر رنجى به شما وارد شد و آزار دیدید این جهان 
میخواهد به شما یاد دهد که رها کنید تا آزاد شوید 
و بیدار. اتفاقات زندگى بر اساس نیاز  روان براى 

رشد و تکامل طراحى شده اند. در واقع اگر با دردى 
مواجه هستید، زندگى دارد پیام میدهد که در مواجه هستید، زندگى دارد پیام میدهد که در 

مسیر درستى نیستید بنابراین باید به آن درد آگاه 
شوید. بخش بزرگى از درد و رنج انسانها غیر 

ضرورى است، اما تا زمانى که ذهن کنترل نشده 
است، زندگى فرد را در اختیار دارد. 

دردى که اکنون به وجود مى آورید، همواره نوعى 
عدم پذیرش است. نوعى مقاومت ناخودآگاه در 
برابر آنچه که هست. عوامل بیرونى باعث درد و 
رنج نمى شود، بلکه این ایگو (نَْفس) است که باعث 
درد و رنج است. اگر مى خواهید درد و بیمارى تان 
ریشه اى شفا یابند؛ بدن، ذهن و روانتان را در 
هماهنگى نگه دارید (به نشانه ها توجه داشته 

باشید، زندگى پُر است از نشانه ها…) ) 
زمانى که تحت تاثیر جسم خود هستید، بدنِ 
فیزیکى بر شما حکومت مى کند. در اصطالح از 
یک دام به دام دیگر مى افتید. اگر میخواهید از 

همه موانع بیرون بیایید و به رهایى حقیقى برسید، 
باید مانند یک ناظر و شاهد، هماهنگى بدن، ذهن و  
روان تان را نظاره کنید و در این حالت با شهودتان، 

در سازش و همنوایى باشید، در این صورت 
هماهنگى شما با زندگى ، یکتا و بى مانند خواهد هماهنگى شما با زندگى ، یکتا و بى مانند خواهد 
بود. در این شماره به ساختن پشتوانه ذهنى براى 
رویاها به مناسبت روز جهانى تبدیل واقعیت به 

رویا، خواهیم پرداخت. 

                                                آتوسا دالورى   



تبدیل رویا به واقعیت 
در دنیاى شلوغ و بى رحم امروزى 

نیازمند تغییر بزرگ درون خودمان است 
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آگاهى از دنیا 
تحقیقات نشان داده است که نقاشى کشیدن، تعامل میان نواحى مختلف مغز را زیاد کرده 
و در عین حال از سرعت پیر شدن مغز به شدت کم میکند! دانشمندان تأثیر هنر را بر 
روى افراد 62 تا 70 ساله مورد بررسى قرار دادند. نیمى از این افراد در کالس هاى تاریخ 
هنر و نیمى دیگر از آن ها در کالس هاى نقاشى شرکت کردند. کالس هاى نقاشى در 

مقایسه با کالس هاى تاریخ هنر، تأثیر بسیار بیشترى داشتند. 

براى اولین بار مفهوم هنر درمانى با دیدگاه « هنر براى کودکان » مطرح شد. روانشناس براى اولین بار مفهوم هنر درمانى با دیدگاه « هنر براى کودکان » مطرح شد. روانشناس 
اتریشى در حدود سال 1900 اعتقاد داشت که کودکان در هنر آزادانه احساسات خود را 
ابراز مى کنند. دو نفر از نویسندگان معاصر نیز، آلن دو باتن و جان آرمسترانگ، در کتاب 
شناخته شده « هنر همچون درمان » از هفت عملکرد هنر که شامل به یاد آوردن، امید، 
ایجاد توازن، اندوه، خودشناسى، قدردانى و رشد است، به عنوان راهى براى تسکین آالم  
روانى و جسمى و القاى حس رهایى و آزادى به افراد یاد مى کنند. 

یک مطالعه جدید از بیمارستان  هاى دانشگاهى Connor Whole Health نشان داد که  نشان داد که 
بیماران مبتال به سرطان و بیماران مبتال به بیمارى سلول داسى شکل (SCD) که در یک 
مرکز آکادمیک سرطان درمان شده اند، از نظر بالینى کاهش قابل توجهى در درد و 

اضطراب در پاسخ به موسیقى درمانى گزارش کرده اند. 

فعالیت هاى ذهن آگاهى مبتنى بر هنر، سردرد را در دختران نوجوان 
کاهش مى دهد. طبق گزارش ساالنه انجمن روانشناسى آمریکا، نوجوانان سطوح باالترى 
از استرس را نسبت به بزرگساالن گزارش مى دهند و مدرسه را به عنوان باالترین 
عامل کمک کننده ذکر مى کنند. عامل کمک کننده ذکر مى کنند. 

  news-medical.net |  arttherapy.org  :منابع خبرى
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تعادل و هماهنگى بین 
ابعاد وجودى انسان 

الناز زاهد هستم، روان درمانگر 

انسان موجودى است چند وجهى به این معنا انسان موجودى است چند وجهى به این معنا 
که وقتى مى خواهیم با آدمیزاد کار کنیم باید 
دید جامع داشته باشیم و در حد امکان تالش 
کنیم که ابعاد مختلف انسان را در نظر بگیریم. 
نکته مهم این است که باید توان برقرارى 
هماهنگى بین ابعاد مختلف را بدست بیاوریم. 
به عبارت دیگر، بین بدن، روان و روح ارتباط به عبارت دیگر، بین بدن، روان و روح ارتباط 
برقرار کنیم. ما زمانى دچار مشکل مى شویم 

که این تعادل برقرار نباشد.  
هنر این امکان را فراهم مى کند که بتوانیم به این تعادل دست پیدا کنیم. 

در سطح دیگر، در شاخه هاى متأخر علم روانشناسى مثل روانشناسى سالمت درباره 
سطوحى که در مورد انسان باید به آنها پرداخت به مدل زیست شناختى، اجتماعى و 
روانشناختى مى پردازند که در سالهاى اخیر بعد معنوى هم به آن اضافه شده است. 
توقع نداریم و نباید همه انسان ها در مورد روانشناسى بدانند ولى با یادآورى ابعادى 

که در روانشناسى علمى به آنها پرداخته مى شود مى توانیم نقشه راهى 
پیدا کنیم که راهنماى درستى باشد. پیدا کنیم که راهنماى درستى باشد. 

در همین زمینه، علم روانشناسى هم به هنر احترام گذاشته و آن را براى پیدا کردن 
گره هایى که باعث ناخوشى مى شوند به رسمیت مى شناسد و هم براى پیدا کردن این 

گره ها کمک مى گیرد و هم براى برطرف کردن آنها از هنر مدد مى جوید. 
بعد از برقرارى تعادل، نوبت مى رسد به هدف گذارى و برنامه ریزى براى رسیدن به آنها 
یعنى به عمل درآوردن تصاویر ذهنى که همکارانم به این مسائل پرداخته اند. 

BPS: Bio Psycho Social
BPSS: Bio Psycho Social Spiritual
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از خودتان بپرسید 
                     چه رویایى دارید؟ 

  
       آتوسا دالورى 

 با ارزش ترین چیزى که در زندگى مى توانید داشته باشید، رویاهایتان هستند. 
این رویاها هستند که به زندگى شما، رنگ و بوى تازه اى مى دهنـد. اگر دوست ندارید 
جزو آدمهایى باشید که فقط به این دنیا مى آیند،کار مى کنند،خانواده تشکیل مى دهند 
و بعد هم از دنیا مى روند! رویا داشته باشید، به آنها فکر کنید و مراقبشان باشید. 
 تابحال به این فکر کرده اید که بزرگتـرین اختراعات و اتفاقات دنیـا که امروزه 

رقم خورده حاصل رویـاى یک نفر بوده است. 
مثال هواپیما، تلفن همراه، رفتن به کره مـاه، قهرمانى المپیک و... مثال هواپیما، تلفن همراه، رفتن به کره مـاه، قهرمانى المپیک و... 

به راستى اگر آن آدم ها رویاى خودشان را فراموش مى کردند چه اتفاقى مى افتاد؟ 
 مى دانید چرا خیلى از مردم سمت رویاهایشـان نمى روند؟ آنها از شکست و نرسیدن به 
چیزى که در تصوراتشان هست مى ترسند. آنها شرایط را همچون مانعى بر سر راه خود 
مى بینند و از حرکت به سمت رویاهاى خود هراس دارند. اما وجود عینى و فیزیکى دارند 
آدم هایى که با تمام محدودیت ها، سختى ها و مشکالت به سمت رویاهایشان رفتند 

و آنها را به واقعیت تبدیل کردند . 

نمونه هایى از تبدیل رویا به واقعیت : نمونه هایى از تبدیل رویا به واقعیت : 
اولین زن گردشگر فضایى «انوشه انصارى» که در 23 شهریور سال 85 به فضا سفر کرد و 
همواره از زمان کودکى در پى رسیدن به رویاى خود بود. او عنوان مى کند : ” از زمانى که 
دختر کوچکى بودم شب هاى تابستان محو تماشاى ستارگان مى شدم، آرزوى پرواز را در 
سر داشتم و دلم مى خواست گردى کره  زمین را از فضا ببینم و این رویا همیشه در قلب 
من زنده و انگیزه من براى موفقیت هاى کارى ام بود تا اینکه فرصتى پیش آمد که 

آرزویم را به واقعیت تبدیل کنم. 
جى کى رولینگ . نویسنده مجموعه رمان هاى هرى پاتر که با رویاى ستاره شدن شروع جى کى رولینگ . نویسنده مجموعه رمان هاى هرى پاتر که با رویاى ستاره شدن شروع 
به نوشتن کرد راه سختى را پیش رو داشت. از وضعیت مالى خوبى برخوردار نبود و مجبور 
بود فرزندش را به تنهایى بزرگ کند. دوازده ویراستار داستان او را رد کردند و به او 
توصیه کردند به دنبال کار دیگرى باشد؛ چرا که کتاب هاى کودکان، چندان فروش خوبى 
ندارند. اما او از تالش دست برنداشت، جنگید و رویاى خود را به واقعیت رساند. 



1. تصویرسازى رویا: 
تصویرسازى ذهنى یک مهارت روانى 

است که با استفاده آگاهانه از 
قوه تخیل، تصاویر ذهنى آشکارى در قوه تخیل، تصاویر ذهنى آشکارى در 
مغز ایجاد و بازسازى میکند. افراد 

میتوانند تصویرهاى ذهنى را در مورد 
موضوعات ساده اى همچون اشکال 
مختلف خلق کنند یا تصاویر ذهنى را 
براى یادآورى رویدادهاى پیچیده 
مربوط به زندگى خود ایجاد کنند. 
آنچه حائز اهمیت است گسترش آنچه حائز اهمیت است گسترش 

کاربرد تصویرسازى ذهنى در حوزه هاى 
رواندرمانى و توانبخشى براى افراد 
(آسیب دیده و نرمال ) است که 

میتواند اثر مستقیم روى روند درمان و 
کسب مهارت هاى جدید داشته باشد.  

2. علم تصویر سازى تا واقعیت: 
مطالعه تصاویر ذهنى تاریخچه نسبتاً مطالعه تصاویر ذهنى تاریخچه نسبتاً 
پر فراز و نشیبى دارد. در ابتداى قرن 
بیستم تصویرسازى ذهنى یکى از 
موضوعات اصلى مورد بحث بود و موضوعات اصلى مورد بحث بود و 
هنگامى که رفتارگرایى در اوج قرار 
داشت تقریبا از نظر دور ماند . احیاى 
تصویرسازى ذهنى به عنوان یک بحث 
منطقى به میزان زیادى به استفاده از 
فنون آزمایشى براى مطالعه ى آن 

مربوط مى شود.  

3. پیش از آن براى مطالعه 
تصویرسازى ذهنى، از رویکردهاى 
درونگرایانه استفاده میشد که در آن 
خصوصیات  
پدیدار شناختى تصویرسازى ذهنى از 
طریق خود مشاهده گرى و  
خودگزارش دهى مورد بررسى قرار خودگزارش دهى مورد بررسى قرار 
میگرفت . نظام تصویرسازى ذهن، 
انسان را بازتاب حافظه و خاطرات 
نسبتا عینى و خاص دانست. این 
حافظه ها میتوانند خاطرات گذشته یا 
حافظه هاى مربوط به آینده باشند که 
به شکل رویاپردازى هاى روزانه ظاهر 
مى شوند. شما باید هر نوع بحث مى شوند. شما باید هر نوع بحث 
درباره تصاویر بینایى، تجسم و 
تصویرسازى ذهنى را پیش نیاز 
ساختن رویا در نظر بگیرید. بطور مثال 
در حالى که محتوى صبحانه یا مسیر 
خانه تان را گزارش مى دهید، 
تصاویرى را از حافظه خود به چشم و 
ذهنتان بیاورید و آنها را کشف کنید. ذهنتان بیاورید و آنها را کشف کنید. 
بنابراین تصویرسازى ذهنى یک 
مهارت روانى است که با استفاده 
آگاهانه از قوه تخیل تصاویر ذهنى 
آشکارى در مغز ایجاد و بازسازى 
میکند. ممکن است تصاویر ذهنى 
بازتاب مستقیم واقعیت باشند. 
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تاثیر قصه درمانى
بر ناخودآگاه 



 (Immanuel Kant) امانوئـل کانت  
در جایى مى گوید  براى اذهان غیر منطقـى در جایى مى گوید  براى اذهان غیر منطقـى 
استدالل ها شبیه ماهى اند. هر چقدر هم که 
منطقى باشند  باز هم  ممکن است از چنگال 
ـف بگریزند . مگر اینکه به کمک  ذهـن ضعی
تصویر سـازى و تمثیـل در ذهن جایگـزین 
شوند. از اینرو ما  به استعاره و تمثیـل نیـاز 
داریـم تا چیـزى را که  قابل دیـدن و لمس 
کـردن نیست ، خوب درك کنیـم . در غیـر کـردن نیست ، خوب درك کنیـم . در غیـر 
اینصـورت آن را فراموش مى کنیـم. یکى از 
کاربـردهاى بالینـى قصـه ها  اینـست کـه 
شنونـده، قصه هاى شخصى زندگـى خود را 
بیـان مى کند و در فصل بندى قصـه هایش 
اغلب توالى معنـادار حوادث زندگى  خود را 
کشف مى کنـد و نسبت به  پیام قصـه هاى 

خود بینش و بصیرت پیدا مى کند.  خود بینش و بصیرت پیدا مى کند.  
(McClelland) ک کلنـد   ـم

یکى از روانشناسانى است که درباره انگیـزه 
پیشرفت، تحقیقات بسیـار جامع و دشوارى 
در سال 1953 انجام داده است. او معتقد بود 
قصـه هایى که براى کودکـان گفته مى شود 
تاثیـر فراوانى در  ایجاد انگیـزه پیشرفت  و 
آینده کشـور دارد. شیوه تحقیقات او چنین 
بود که تمامى قصه هایى را  که براى کودکان 
اروپایى گفتـه شد را  با قصـه هایى که براى اروپایى گفتـه شد را  با قصـه هایى که براى 
کودکان آمریکایى گفتـه مى شد را  مقایسه 
کرد و بر اساس نوع قصه ها وضعیت  دو قاره 
را در سى سـال آینـده پیش بینـى کـرد و 
جالب اینکـه پیش بینـى هاى او بـه وقـوع 

پیوست. 
ما به واسطه شنیـدن ، خوانـدن یا تجـربـه 
کردن قصه اثرعمیقى از آن را در خودآگاه  و 
ناخوآگاه خود احساس کـرده ایم، به همیـن 
دلیل شخصیت ها و سخنـران ها در نطـق و 
خطابـه خود از قصه استفاده مى کننـد. 

(Milton Erickson) میلتون اریکسون  
از شیوه هایى نظیـر قصه و قصه سازى در از شیوه هایى نظیـر قصه و قصه سازى در 
جلسات درمـان و تدریس خود  استفـاده 
مى کـرد. او در قصـه هایش یک ساختـار 
مشخص دارد که یک شرایط موجود و یک 
شرایط مطلوب دارد که در قصه، شخصیت 
از شـرایط موجود به شرایط مطلوب، پیش 
مى رود. او مى گویـد : ناخودآگاه خـود را 
باور کـن، با آن در تماس باش و با توجه به باور کـن، با آن در تماس باش و با توجه به 
ساختار قصه، رابطـه خالق با قصه داشتـه 
باش . او همچنین مى گفت  یک قرص تلخ 
را با مایع شیرین راحت تر مى توان بلعید. 
بخش اعظـم زندگـى ما  به طور ناخوداگاه بخش اعظـم زندگـى ما  به طور ناخوداگاه 
مشخص مى شـود اما چیزى که نمى دانیم 
اینست که ذهن ناخودآگاه تغییر مى کند . 
تمام تجربه هاى امروز ما روى ذهن هشیار 
و ناهشیار اثـر مى گذارد. با خوانـدن یک 
مطلب الهـام بخش یا مالقات  یک شخص 

مهم، ذهن ناهشیار تغییر مى کند. 
ارزش مثبت هـر روان درمانـى  به توانایى ارزش مثبت هـر روان درمانـى  به توانایى 
شخص در تغییـر یافتن بستگى دارد . این 
تغییـر زمانـى  موثـر و ادامه دار است که 
درمانگر روى انگاره هاى ناخودآگاه مراجع 
ـب  ارزش هـا و چهـارچوب هـاى  که اغل
داورى او را شامل مى شود نفوذ کند. 
اریکسون از داستان هاى استعارى به اریکسون از داستان هاى استعارى به 

عنـوان مسیـرهاى غیر مستقیـم به روان 
ش استفـاده مى کـرد . از نظـر  مراجعـاـن
اریکسون دسترسى به مواد روانى سرکوب 
شده مراجعان ، نیاز به  وسیـله اى نقلیـه 
دارد که بتوانـد ارتباطات کالمـى معمـول 

را دور بزند.  
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داستـان هاى استعارى نه تنها سرشار از اطالعات و عناصر هستند 
بلکه مراجع را قادر مى سازند براى بیان یک رویداد ذهنى از آنها کمک 
بگیرند.  قصه درمانى یکى از چهارچوب هاى اصلى مرتبط با درك 

هیجان ها و کنترل آنهاست که زمانى که قصه خوانده و به بحث گذاشته 
مى شود، نوعى ارتباط روانى با عناصر قصه برقرار مى شود و 

امکان رشد خودآگاهى را فراهم مى آورد.  
رویکردهاى قصه اى در روان درمانى با این فکر همگرایى دارند که درمان رویکردهاى قصه اى در روان درمانى با این فکر همگرایى دارند که درمان 
اساساً نوع ویژه اى از گفتگو است که قابلیت ها، شایستگى ها و راه حل 
ها را از خود مراجع فرامى خوانند به گونه اى که درمانگر در یک گفتگوى 

خالق، توانمندى مراجع را آشکار مى سازد و به او جرات و 
شهامت تغییر کردن مى دهد.  

در این فرآیند درمانگر و مراجع 
موضوعات پیچیده را در فرآیند حل 

مسئله کشف و تفسیر مى کنند و بدین 
ترتیب فرد بهتر مى تواند مشکالتش را 
مدیرت کند. شلدون کپ روان شناسى 
که ارزش تمثیل را در روان درمانى 

کشف کرد در کتاب " گورو تمثیالتى از 
یک روان درمانگر " مى نویسد:  مى نویسد: 

جهان را به صورتى استعارى درك کردن 
یعنى ما به یک دریافت شهودى از 

واقعیت ها وابسته ایم که در آن ذهنمان 
آماده دریافت ابعاد نمادین تجربه و 

معانى متعدد مسئله است. کپ، طریقى 
را که بشر شروع به آموختن مى کند به 
سه دسته تقسیم میکند: عقالنى، 

تجربى و استعارى. او معتقد است که تجربى و استعارى. او معتقد است که 
استعاره ها قدرت بسط دادن و حتى 
جانشین شدن فرآیند هاى تجربى و 

عقالنى را دارند.  
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موسیقى چگونه درمان مى کند؟ 
این مصاحبه توسط آرپژ تیموریان از روزنامه همدلى با دکتر «الهام تفرشیان» موسیقى درمانگر 

در 27 نوامبر 2021 به چاپ رسیده که قسمت هایى از آن را میخوانیم 

شما در رشته هاى موسیقى، پژوهش هنر و روانشناسى در مقاطع باالى علمى تحصیل
 کرده اید. به عنوان متخصص چه ارتباط روانى بین انسان و این علوم وجود دارد؟ 

ما انسان ها قبل از این که تبدیل به جنین شویم در سه ماهه اول دوره اى داریم به نام دوره ما انسان ها قبل از این که تبدیل به جنین شویم در سه ماهه اول دوره اى داریم به نام دوره 
رویانى. در این مرحله تقسیمات سلولى انجام مى شود و وارد مرحله جنینى و نوزاد انسانى 
مى شویم. این تقسیمات سلولى ما با یک ریتم زوج دوضربى اتفاق مى افتد، وقتى به جنین 
تبدیل مى شویم قلب پیدا مى کنیم که این قلب ریتم خاص خود را داراست و بعدازاین که 
دوران جنینى کامل شد ریتمى دائمى همراه ما است که صداى قلب مادر ما است و وقتى 
به دنیا مى آییم با ریتم و موسیقى جهان بیرون زندگى مى کنیم. این استنباط من 

از موسیقى، هنر و روانشناسى است. 
چه اتفاقى براى مغز انسان مى افتد که او خأل هنر و موسیقى را در زندگى خود چه اتفاقى براى مغز انسان مى افتد که او خأل هنر و موسیقى را در زندگى خود 

احساس مى کند و به سمت آن کشیده مى شود؟ 
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طبق تحقیقاتى که به عمل آمده عده اى براى حیوانات خانگى خود موسیقى نواخته یا پخش 
کرده اند و آن ها به موسیقـى واکنش مثبت نشان داده اند . پس به این نتیجه مى رسیـم که 
جذب شدن به سمت موسیقى الزامـاً مخصوص انسان نیست؛ اما درباره خأل که فرمودیـد، 
مهم ترین عامل طبیعت است. اولین سازى که در دنیا به وجود آمد حنجره انسان بود و این 
حنجره به تقلیـد از اصوات طبیعت شروع به خواندن کرد. پس آن نیـازى که درون انسان 
وجـود دارد تا به آرامش برسد نیاز به اصل و ریشه خود است که طبیعت نام دارد . اولیـن 
نقاشى اى که کشیده شد از طبیعت بود ، حتى ابزار آن هم از مصالح طبیعت ساخته شد ، یا 

ساز هم ساخته  شده از چوب است که باز به طبیعت برمى گردد.ساز هم ساخته  شده از چوب است که باز به طبیعت برمى گردد.

 وقتى مشغول کار هنرى هستیم چه تغییراتى در مغز ایجاد مى شود؟ 
مثالً در سـاز تنبک ، وقتى از تکنیک ریز استفـاده مى کنیـم قسمت کالمـى مغز را فعال 
مى کنیم . وقتى از دست راست استفاده مى کنیـد نیمکـره چپ مغز  و وقتى از دست چپ 
استفاده مى کنید نیمکـره راست مغـز فعال مى شود؛ یعنى شما در هنگام نوازندگـى از دو 
نیمکره مغـز استفاده مى کنید. مغز یک عضـو هوشمنـد است که با کار کـردن به خودش 
پاداش مى دهـد. مثالً شما مى خواهیـد اتـاق خود را رنگ کنیـد. وقتى نقاشـى اتاق تمام 
مى شود شما در خـود احساس سرخوشـى و لذت مى کنیـد، این مغز شماست که به شمـا 
سرخوشـى را جایـزه داده است . وقتى ما مشغول کار هنـرى هستیم مغـز ما به ما جایزه 
مى دهـد ، چون در حال انجـام دادن کارى مفید هستیم و  لذت بردن ما از کار هنرى آغاز مى دهـد ، چون در حال انجـام دادن کارى مفید هستیم و  لذت بردن ما از کار هنرى آغاز 
مى شـود و دچار سرخوشى مى شویـم کـه در آن لحظـه  این احساس را  با چیـزى عوض 

نمى کنیم.

 آیا شنیدن موسیقى کالسیک ایرانى با شنیدن موسیقى کالسیک غربى تأثیر   
 متفاوتى به روى مغز ما دارند؟ 

فرض کنیم شما موزیسیـن نیستیـد و یک شنونـده عادى هستیـد ، آیا احساسـى که از فرض کنیم شما موزیسیـن نیستیـد و یک شنونـده عادى هستیـد ، آیا احساسـى که از 
شنیدن موسیقى کالسیک غربى به شما دست مى دهد با شنیدن موسیقى کالسیک ایرانى 
یکسـان است؟ به  هیچ  عنوان. این احساس و اتفاق به خاطر فواصلى است که در موسیقى 

کالسیک ایرانى وجود دارد که ما آن ها را فواصل ربع پرده مى نامیم.

 مردم در اصطالح عامه همیشه موسیقى را به دو قسمت موسیقى شاد و موسیقى غمگین  
 تقسیم مى کنند. آیا تغییرات هورمونى مغز باعث چنین مرزبندى هایى مى شود؟ 

تعریف موسیقـى زبانى بین المللى است براى بیان احساسات و عواطف. ما از قبل موسیقى تعریف موسیقـى زبانى بین المللى است براى بیان احساسات و عواطف. ما از قبل موسیقى 
را در تمام مراسم داشته ایم. مراسم جنگى ، مراسم شادى ، مراسم عزا و... پس ما چیزى به 
نام موسیقى شاد و موسیقى غمگین نداریم . همه آن ها بستگى به آن لحظه احساسى ما  و 
حال درونى ما دارد . مهـم این است که  ما براى حال کنونى مان موسیقى صحیحى انتخاب 

کنیم. کارى که آهنگسازهاى موسیقى فیلم انجام مى دهند. 

کلیه حقوق مادى و معنوى متعلق به روزنامه همدلى است 
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ـر  راهى به درون  هـن
یلدا سفیرى هستم 

هنر درمانگر از کشور سوئیس 

شادى بخشى  هنر در تمام زوایاى زندگى 
انسان دیده مى شود. هر بار که موسیقى گوش 
مى دهید، آرامى مى رقصید، رنگ آمیزى 
مى کنید، گلى را مى بویید و... 

حال خودتان بیاندیشید و برسى کنید که حال حال خودتان بیاندیشید و برسى کنید که حال 
درونى شما در آن لحظه چگونه است ؟ 
فعالیت هاى هنرى و جلسات هنردرمانى در 
حالى  شکل میگیرد که شما  ساعت ها را به 
تنهایى با خالقیت خود سپرى مى کنید و 
مشغول کار خالقانه خود هستید، مسیرى را  
طى میکنید که توسط استاد هنر یا هنردرمانگر شما مسیر یابى شده و راهى است براى 
آرامش ذهنى و روانى شما که ذهنیت و افکار خود را در یک آزادى کامل و به دور از 

اضطراب، منفى بافى و دور استرس خواهید یافت. 
شما جریانى را تجربه مى کنید که با کلمات قابل بیان نیست و وقتى وارد آن شدید، 

 ادامه مى یابد. هنر، شما را به عمق پیشرفت شخصى تان مى برد. 
به عمق وجود و الیه هاى درونى از کودگى تا به امروز. 

همه ما در درون خود تمایل ذاتى داریم که خود را بیان کنیم. هنر فقط با ارائه طیف همه ما در درون خود تمایل ذاتى داریم که خود را بیان کنیم. هنر فقط با ارائه طیف 
گسترده اى از فعالیت ها که فراتر از تصور است، واسطه اى براى چنین بیاناتى فراهم 
مى کند. چنین عبارتى نه تنها به سالمتى روانى و فیزیکى ما کمک مى کند، 
بلکه باعث مى شود ما فردى شاد و سالمت باشیم، آرامش را لمس کنیم 

و این شادى بخشى هنر را نشان مى دهد. 
 با تجربه هنر و با بیان خود از طریق روش هاى ملموس، فرصتى براى تقسیم چیزى با  با تجربه هنر و با بیان خود از طریق روش هاى ملموس، فرصتى براى تقسیم چیزى با 
جهان فراهم مى شود. فعالیت هنرى و روند خلق به فرد کمک مى کند تا دقایقى از دنیاى 
بیرون فاصله بگیرد و به درون خود نزدیک شود. این توجه به خود و احساسات و افکار 
درونى مى تواند به ذهن آگاهى فرد یارى رساند. فعالیت هنرى به فرد کمک مى کند در 
وضعیت جریان قرار گیرد. در این وضعیت شما تمام حواس خود را معطوف به خلق هنرى 

کرده اید و از دنیاى بیرون و افکار مزاحم دور مى شوید. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دانلود ویدیو
 

 

 

https://www.aparat.com/v/MrSmG


هنرمند، مفسر رازهاى روح زمان 
خویش است بدون این که خواهان 
آن باشد. مانند هر پیامبر راستین. 
او تصور مى کند که از ژرفاى وجود 
خود سخن مى گوید، اما روح زمان 
است که از طریق دهانش سخن 
مى گوید و آن چه که وى مى گوید 
وجود دارد، زیرا تأثیرگذار است. وجود دارد، زیرا تأثیرگذار است. 

کارل گوستاو یونگ 
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قدم به قدم تا رسیدن به رویا 
ایجاد تعادل ذهن و بدن با انجام مراقبه: 

مراقبه و یوگا دو تمرین مکمل هستند که هر دو یک هدف را دنبال مى کنند: 
تجربه اتحاد بدن، ذهن و روان. مراقبه یارى  مان مى  کند از زیر بار افکار نا آرام و تجربه اتحاد بدن، ذهن و روان. مراقبه یارى  مان مى  کند از زیر بار افکار نا آرام و 

مشوش به آرامش توأم با آگاهى ناب دست  یابیم. همین حاال مى توانید به انجام مراقبه با 
بستن چشم  هایتان و ناظر بودن به جریان ورود و خروج هوا در تنفس تان براى چند 
دقیقه بپردازید. اگر افکار در ذهنتان پدیدار شدند، شاهد بر خروج آن ها از ذهن گشته و 
توجه خود را معطوف به تنفس  هایتان نمایید. یکى از اصول مهم در مراقبه که الزم 
است همیشه به خاطر داشته باشید، این است که شما قصد رهایى از افکار را ندارید؛ 
بلکه تنها آگاه به آن ها مى شوید، درحالى که به آن ها اجـازه مى دهید که از فضاى ذهن 
خارج  شده تا به مقر آرامش بخشى که در وراى این افکار قرار دارد، دست  یابید. با خود خارج  شده تا به مقر آرامش بخشى که در وراى این افکار قرار دارد، دست  یابید. با خود 
مهربان باشید و تمرین مراقبه خود را مورد قضاوت قرار ندهید. روزانه چند دقیقه را به 

مراقبه اختصاص دهید و به  تدریج این زمان را بیشتر کنید. 

عدم قضاوت را تمرین کنید تا بین بدن و ذهن خود تعادل ایجاد نمایید: 
در شروع هرروز به خود بگویید « امروز هیچ  چیز را مورد قضاوت قرار نخواهم داد » 
در طول روز هر زمان که خود را در حال قضاوت یافتید، جمله مذکور را به خود یادآور 
شوید. قضاوت نشأت گرفته از نیازهاى نفس (Ego) است و پایه آن ترس مى باشد. در واقع 
جوهره حقیقى  مان مبرا از این مسائل است. چرا که همگى روان  هاى یکسانى داریم که 
در جسم  ها و پوشش  هاى متفاوت قرار گرفته، به این دلیل که روان همگى ما از یک 

حقیقت نشأت گرفته است. 

تمرین آگاهى ذهن و بدن هنگام رانندگى: 
رانندگى تمرین مناسبى جهت آگاهى از خود مى  باشد و زمانى ایده آل جهت تمرین و رانندگى تمرین مناسبى جهت آگاهى از خود مى  باشد و زمانى ایده آل جهت تمرین و 
پرورش حفظ متانت و آرامش است. قبل از شروع رانندگى، کشش مناسبى در تمام 
جهات به بدن خود وارد کرده و براى داشتن سفرى پر از صلح و آرامش تمرکز کنید. 
در حین رانندگى از اعمال اغراق آمیز فیزیکى جهت چرخاندن فرمان خوددارى کنید. 
به منظور رها سازى فک، زبان خود را در نقطه اى در سقف دهان،  بین دو دندان جلویى به منظور رها سازى فک، زبان خود را در نقطه اى در سقف دهان،  بین دو دندان جلویى 
باال قرار دهید. گوش  به  زنگ مواقعى باشید که مى تواند زمینه  ساز بروز تنش و عدم 
حفظ آرامشتان باشد. همچون زمان ترافیک و یا هنگامى که فردى از شما به شکل غیر 
صحیح سبقت مى گیرد، آگاه باشید که آیا قادرید توجه خود را بر روى تنفس هایتان 
متمرکز ساخته و آگاهى را در قلبتان حفظ نمایید؟ بدون اینکه در دل در مورد راننده-  
اى که در آن ماشین است، قضاوت کنید. به این ترتیب میتوانید با آگاهى بر زمان حال 
و ممارست در این تمرین قادر شوید احساس عشق و مهربانى را به دیگر رانندگان نیز 

ساطع کنید مى توانید با خود زمزمه کنید:  ساطع کنید مى توانید با خود زمزمه کنید:  
               « این ها نیز چون من جویاى شادى، شعف و آرامش مى باشند» 



خیال پرداز هستید 
یا واقع بین؟ 



آدم ها به طور کلى به دسته خیـال پرداز و واقع بین تقسیم مى شوند گروه اول همه 
اتفاقات را از نگاه رویا و خیال مى نگرند و در رویاهاى خود زندگى مى کننـد و دسته 
دوم افراد واقع بین هستند که تمام زوایاى زندگى را همانطور که است مى بینند و در 

واقعیت و زمان حال زندگى مى کنند. شما جز کدام دسته هستید؟ 

براى هر کدام از سوال هاى زیر یکى از پاسخ هاى: "به ندرت - گاهى اوقات – اغلب"  
را انتخاب کنید و امتیاز مقابل هر گزینه خود را جمع کنیـد و با توجه به جمع نمرات 

پاسخ تست را در شماره بعدى مشاهده کنید. 
1. مى توانم بدون آن که سرخ شوم دروغ مصلحتى بگویم. 

2. گاهى در سینما گریه مى کنم. 
3. مى توانم در ابرها، کوه ها و کاغذ دیوارى ها نقش ها و نگارهایى پیدا کنم. 
4. طرح هاى خوبى دارم که فکر مى کنم بتوانم از آن ها فیلم تهیه کنم. 

5. وقتى داستانى را بازگو مى کنم در آن تغییراتى مى دهم تا جالب تر بنظر برسد. . وقتى داستانى را بازگو مى کنم در آن تغییراتى مى دهم تا جالب تر بنظر برسد. 
6. مى توانم موقعیت هاى زندگى را به طور زنده در ذهنم تصور کنم مثال خودم را 

    در جزیره اى متروکه ببینم. 
7. وقتى کسى که معموال سر وقت مى آید دیر مى کند من نگران احتمال تصادف    

    کردن او مى شوم. 
8. از هنرهاى انتزاعى لذت مى برم. 

9. دوست دارم درباره ماوراء الطبیعه فیلم ببینم و یا کتاب بخوانم. 
10. وقتى از خواب بیدار مى شوم دقایق طوالنى زمان مى برد تا خود را در دنیاى . وقتى از خواب بیدار مى شوم دقایق طوالنى زمان مى برد تا خود را در دنیاى 

    واقعى احساس کنم. 

نتیجه تست دى ماه با موضوع مدیریت خشم: 
اگر به تمام سواالت یا یکى از چهار سوال آخر جواب درست داده باشیـد. باید جهت 

مدیریت خشم حتما از متخصص کمک بگیرید.  
اگر بیـن 5 تا 9 مورد مورد جواب“ درست“ را انتخاب کرده اید شما مهـارت مدیریت 

خشم عادى دارید و با کار کردن روى خودتان مى توانید بهتر شوید. 
اگر بین 0 تا 4 مورد جواب ”درست“  را انتخاب کردیـد شمـا در مهارت هاى کنتـرل  مورد جواب ”درست“  را انتخاب کردیـد شمـا در مهارت هاى کنتـرل 

خشم بسیار عالى و فراتر از عادى هستید. 
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یکپارچه عشق مى شوم 
دست تک تک آدم هاى زمین را میگیرم 

و به نور دعوت شان مى کنم 
چه آنها که از سختى این روزگار خسته شدند 
چه آنها که از تلخى تقدیر دلگیرند 
دست شان را میگیرم و 
قلبم با آنها حرف مى زند قلبم با آنها حرف مى زند 
تا بدانند همه یکى هستیم 
یکبار من، تو مى شوم 
یکبار تو... من 

و این بازى ادامه دارد 
تا عشق در جهان حاکم شود 

شقایق بالندرى 
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همکاران آرت بال 

مهدیه مخملیان فر 
هستم، نوشته هایم 
حاصل سالها فعالیت 
هنرى به ویژه 

هنرهاى دراماتیک و 
ده سال فعالیت در 
زمینه آموزش و 
پرورش بوسیله پرورش بوسیله 
تئاتر و قصه بعالوه 
سال ها تحصیل و 
پژوهش در رشته 
روانشناسى است  

آتوسا دالورى
هستم، دانش آموخته 
ى هنر و روانشناسى 
بالینى از دانشگاه 
تهران. در حال حاضر 
مشغول فعالیت هاى مشغول فعالیت هاى 
هنرى و پژوهشگر و 
نویسنده هستم. 
همچنین مدیریت 
دپارتمان سالمندان 
آرت بال را 
به عهده دارم 

شقایق بالندرى 
هستم، کارشناس 
تسکین بوسیله هنر 
و هنرمند که با  
تاسیس آرت بال تاسیس آرت بال 
قصد دارم قدمى در 
راه کمک به جامعه 
بوسیله هنر بردارم 
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مجله الکترونیکى آرت بال 
شماره سه 

اول بهمن ماه 1401
رایگان 

مدیر مسئول: شقایق بالندرى 
شماره ثبت برند: 438229

شناسه اتحادیه: 0468072273
Artbaal.ir :آدرس سایت

Artbaal.ir@gmail.com :ایمیل
شماره تلفن: 02122093932

موبایل و واتساپ: 09055500500

کلیه مطالب این مجله الکترونیکى نوشته و جمع آورى شده توسط تیم آرت بال مى باشد 
و استفاده از مطالب بدون ذکر نام آرت بال مجاز نمى باشد. 

برند آرت بال یک برند رسمى و ثبت شده مى باشد که پیگرد قانونى را براى 
سوء استفاده کنندگان از این نام به دنبال خواهد داشت.

صفحات آرت بال: 
Artbaal اطالع رسانى تلگرام
Artbaal.KidsArtbaal.Kids اینستاگرام کودکان
Artbaal اینستاگرام بزرگساالن
Artbaal.ir اینستاگرام سالمندان

با تشکر از : 
سرکار خانم مرضیه جعفرى 
سرکار خانم یلدا سفیرى 
جناب آقاى سالم ریاضى 
سرکار خانم شهره فخاریان سرکار خانم شهره فخاریان 
تیم خوب شاپفا 


