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شگفتی های مغز انسان

تمام دانشمندان جهان معتقدند که بزرگ ترین و خارق العاده ترین آفریده ی خداوند و مهم ترین و پیچیده ترین مخلوق در 
تمام هستی »مغز انسان« است که انسان به علت وجود قدرت بی نظیر آن، بر تمام موجودات جهان برتری پیدا کرده است.

اهمیت مغز
مغز فرمانده ی بدن است و کارش کنترل تمام اندام ها و حفظ زندگی انسان است. در مورد اهمیت مغز همین بس که 
انسان بدون وجود هر عضوی از بدنش تقریبًا می تواند به زندگی خود ادامه دهد، مثاًل بدون چشم، گوش، دست، پا و... . 
همچنین برای بسیاری از اندام ها و حتی اعضای مهمی مثل قلب نیز می توان از علم پزشکی بهره برده و از اعضای پیوندی 

یا مصنوعی استفاده کرد؛ اما بدون مغز حتی یک لحظه هم نمی توان زنده ماند و مغز پیوندی یا مصنوعی نیز وجود ندارد!
دانشمندان با وجود پیشرفت های علمی فراوان هنوز نتوانسته اند حتی قسمت بسیار کوچکی از مغز انسان را بسازند، زیرا 

توانایی خلق این مغز شگفت انگیز فقط در علم بیکران و قدرت نامحدود خداوند قرار دارد.

ویژگی های مغز
برخی از ویژگی های مغز:
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     •    مغز شامل حدود ۱۰۰ میلیارد عصب است.
     •    هر نورون دارای چندین هزار اتصال با نورون های دیگر است. تعداد اتصاالت یک مغز بیش از تعداد تمام ستارگان

          کیهان است. برای درک بزرگی این مقدار، عدد ۱ را بنویسید و هشت صفحه ی کامل در جلوی آن ۰ قرار دهید!
     •    وزن مغز به اندازه ی ۲ درصد وزن کل بدن و حدود ۱۵۰۰ گرم است.

     •    مغز تقریبًا ۲۰ تا ۳۰ درصد انرژی بدن را مصرف می کند و حدود یک سوم مواد غذایی ورودی به بدن، صرف تغذیه ی 
          مغز می شود.

     •    مغز ۲۵ درصد اکسیژن دریافتی بدن را مصرف می کند.

استفاده از مغز برای موفقیت
مهم ترین دارایی هر انسانی دو چیز است: »مغز« و »زمان« که اگر بتواند از آن ها به خوبی استفاده کند، قادر است به هر 

هدف بزرگی برسد و سعادتمند شود. دنیای درون انسان حتی بزرگ تر از دنیای بیرون است و نیاز به شناخت دارد.
کامپیوتر را از روی مغز انسان ساخته اند و نحوه ی کارکرد و محاسبات کامپیوترها شبیه به مغز انسان، اما در ابعاد بسیار 

کوچک تر است. مغز انسان بسیار قوی تر و سریع تر از بزرگ ترین ابررایانه های جهان است.
علتاصلیموفقیتافرادبسیارموفقوثروتمندآناستکهآنهاازمغزشانبهخوبیاستفادهمیکنند. 
امروز انسان ها تنها به دلیل کاِر زیاد موفق نمی شوند، بلکه در کنار تالش زیاد، استفاده ی بهتر از قدرت و ظرفیت مغز باعث 

موفقیت می شود. تنها تفاوت افراد موفق و ثروتمند با سایر مردم در استفادهازمغز است.

نکتهمهم:کاراییمغزبسیارشبیهبهعضلهاست!هرچقدربیشترباآنکارکنیم،قویترمیشودواگر
ازآنکارنکشیم،ضعیفمیشود.

تقسیم بندی اول مغز
در یک تقسیم بندی اگر یک خط عمودی در مغز ترسیم کنیم، مغز به دو نیم کره تقسیم می شود که هر بخش مسئول عملکرد 

خاصی است.
نیمکرهچپ

نیمکرهچپمغز بخش »استداللومنطق« و مسئول وظایف ترتیبی، منظم و تحلیلی است. این بخش محاسبات، 
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مقایسه ها، تحلیل ها و... را انجام می دهد و با موارد شفاهی، عددی و علمی سروکار دارد. اطالعات را به صورت مرحله به مرحله 
پردازش می کند و به جزئیات می پردازد.

نیمکرهراست
نیمکرهراستمغز بخش »تخیل« است و مسئول احساس، خالقیت، حل مسئله، تصمیم گیری، هنر و موسیقی است. 
را به صورت  ایده ها و تصورات کار می کند. اطالعات  با  انجام می دهد و  را  و...  این بخش تجسم ها، تخیالت، احساسات 

لحظه ای پردازش می کند و به کلیات می پردازد.

تقسیم بندی دوم مغز
در تقسیم بندی دیگری اگر یک خط افقی در مغز ترسیم کنیم، مغز به دو بخش تقسیم می شود که هر بخش مسئول عملکرد 

خاصی است.
ضمیرخودآگاه

قسمت باالیی مغز ذهنیاضمیرخودآگاه است و مسئول »اعمالارادی« است. هر کاری که ما به صورت ارادی و با 
اختیار خود انجام می دهیم، توسط این بخش کنترل می شود؛ مثل حرف زدن، غذا خوردن، راه رفتن و...

ضمیرناخودآگاه
قسمت پایینی مغز ذهنیاضمیرناخودآگاه است و مسئول »اعمالغیرارادی« است. هر کاری که در ما به صورت 

غیرارادی و ناخودآگاه انجام می شود، توسط این بخش کنترل می شود؛ مثل تنفس، ضربان قلب، گوارش و...
توسط ضمیر  درآید،  عادت  به صورت  و  تکرار شود  بارها  که  عملی  هر  بدن،  اندام های  دستورالعمل های  بر  نکته: عالوه 

ناخودآگاه کنترل می شود؛ مثل رانندگی، تایپ کردن و...

تفاوت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
مهم ترین تفاوت های بین ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه:

۱. ذهن خودآگاه فقط در بیداری و هوشیاری کار می کند )در خواب و در بی هوشی کار نمی کند(؛ اما ضمیر ناخودآگاه از دوران 
َجنینی و قبل از تولد تا پایان مرگ و در هر شرایط بی وقفه کار می کند.

۲. ذهن خودآگاه فقط ورودی های منطقی را می پذیرد؛ اما ضمیر ناخودآگاه تمام ورودی ها )منطقی یا غیرمنطقی، واقعی یا 
خیالی، راست یا دروغ، شوخی یا جدی و...( را می پذیرد.
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۳. ذهن خودآگاه هر ورودی را فقط یک بار قبول می کند؛ اما ضمیر ناخودآگاه هر ورودی را نامحدود قبول می کند.
۴. ذهن خودآگاه هر ورودی را به اندازه ی خود قبول می کند؛ اما ضمیر ناخودآگاه هر ورودی را با تکرار، بزرگ و بزرگ تر 

می کند.
۵. ذهن خودآگاه فقط در درون انسان است؛ اما ضمیر ناخودآگاه با تمام هستی ارتباط دارد.

کلید موفقیت و خوشبختی
ذهن ناخودآگاه بی نهایت قدرتمند است. هر پیامی را که به آن بدهید، حتمًا آن را به واقعیت تبدیل می کند! کلیداستفاده
ازمغزبرایدستیابیبهاهدافورسیدنبهموفقیتوخوشبختی،استفادهیدرستازضمیرناخودآگاه

است.
ضمیر ناخودآگاه هر انسانی دارای برنامه ریزی است که از پیام های ورودی درونی و بیرونی ایجاد شده و می شود. اگر این 
برنامه ریزی درست است، می توانید آن را بهبود ببخشید تا به موفقیت های بیشتری برسید و اگر نادرست است، باید آن را 

مجدداً برنامه ریزی کنید تا در مسیر درست قرار گرفته و به موفقیت برسید.
نکتهمهم:استفادهیدرستازضمیرناخودآگاهمارابهاوجخوشبختیواستفادهینادرستازآنما

رابهقعربدبختیمیرساند.

نویسنده:فردینمحمدی
موضوع:ذهنوحافظه
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]برایمشاهدهیاینمقالهدرسایتموفقیارواعالمنظراتخود، اینجاکلیککنید![
برایخواندنجدیدترینمطالبموفقیتوثروتمندی،بهسایتموفقیارمراجعهکنید!
برایدانلودرایگانآموزشهاومقاالتمشابهاینمطلب،عضوسایتموفقیارشوید!
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