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 "میهست یزبان شیپ اتیما محتاج ادب" :میل رحجعبدالرحمن ن

 

آن در  یریکارگامروز و لزوم به یمغز پژوهدر  یگرید»با عنوان  یدر سخنان، مغز پژوهشناس و عصب، مینجل رح منعبدالرح دکتر

شناخت بهتر از مفهوم انسان به ما ارائه  یامروز برا یمغز پژوهاست که  یدگاهیارائه بدهم د خواهمیگفت آنچه م «کودک اتیادب

 ازها،ین نیبا شناخت ا میتوانی. ما ممیبشناس ترعیرا بهتر و سر یبشر یازهاین شودیباعث م آن افتیکه در یدگاهی. ددهدیم

 یشتریب یهایمشترکات و همکار شودیم ایآ پرسش را مطرح کرد که نیا یو .باشد ازیبه آن ن یکه پاسخ میرا خلق کن یاتیادب

 کرد؟ دایکودک پ اتیو ادب یمغز پژوه نیب

 

من از  کیکه تفک دهدیمنشان قاتی. امروز تحقدیآیدمیپدزود  یلیخ یگرید ،یعصب پژوه دگاهیدر د افزود: مینجل رح دکتر

او  یشدن کودک براریپذو فرهنگ بازکردن بعد از زبان یگریاست که د نی. تصور غالب ادهدیرخ م عیسر اریدر کودکان بس یگرید

 .ردیگیکودک در رحم مادر صورت م یبرا یگریمن و د کیست. تفکین گونهنیاما ا ،شودیشناخته م

 

 ؛بناشده است یآگاه هیپابر  انهیعام یروانشناس گفت اتیو نسبت آن با ادب یبه مسئله روانشناس انهیعام یکردهایبا انتقاد از رو یو

از ذهن  یمیشناخت بهتر خود محتاج شناخت بخش عظ یما برا .دیآیم دیناآگاهانه پد صورتبهذهن  داتیقسمت اعظم تول یول

گزارش کرد و  یمعمول یهاتیبا روا توانیبخش را نم نیو ناشناخته است. ا درخودماندهبودن،  ودآگاهناخ لیکه به دل میخود هست

 است. یبخش پنهان نیا شناختیپدر  یمغز پژوه. ماندیپنهان م میستیآن را بلد ن انیکه ما راه درست باین لیبه دل

 

و  جانیه یانسان بر مبنا یارزش ستمیس پرداخت و گفت یانسان یهاارزش یریگسپس به خاستگاه شکل ،عصب پژوه نیا

نقطه اشتراک با  جادیا ای ی. احساس همدلندیآیم دیاز باز کردن زبان در انسان پد شیپ ،جاناتیو ه ردیگیشکل م احساسات

که انسان آن را  یایآگاه نیترییابتدا دی. شاردیگیدر انسان شکل م یاحساسات ستمیس نیا یریگبا شکل زمانهم زین یگرید



خود  تیها آگاه به وضعاز باز کردن زبان، انسان شیکه پ میرادار یادوره نیاحساس انسان بودن است. اگر ما چن کند،یتجربه م

 .میهست یزبان شیپ اتیبه نام ادب اتیاز ادب یا. ما محتاج دورهمیدوره را هم داشته باش نیا اتیادب دیهستند، پس با

 

پرسش  نیا تیدرباره اهم یو م؟یشویمند مکه ما احساسات افتدیم یپرسش پرداخت که چه اتفاق نیسپس به طرح ا میرح نجل

علم  نی. ادینام "ناآگاهانه یروانشناس"را آن  توانیافزود که م یبه روانشناس یدیعد جدبُ شودیپرسش م نیبه ا دنیشیبا اند گفت

. مییآیم رونیو ارسطو ب ثاغورثیفاز زمان  میبرس یخواننقشه نیبه ا میمغز باشد. اگر بتوان آگاهبخش نا یخوانعلم نقشه تواندیم

 ییهاما به استعاره کیوستیبعوض شود. در قرن  دیاستعاره با نیا یاحساسات ماست ول یجا ،قلب کندیما هنوز فکر م اتیادب

 ،اتیادب فهیوظاحساس در مغز ماست؟  یکه جا میاددهیکودکانمان  هب دیعصر باشد. چرا نبا نیکه برآمده از علم ا میازمندین

از  متأثرهم قرارگرفته و اکنون  شتریگونه که پ. همانردیقرار بگعلم  ریثأتحت ت دیبا اتیها هم هست. ادباستعاره گونهنیا ضیتعو

 است. میعلم قد

 

دو  نیا نیب کیعقل مهم است و تفک تیهدا یاحساسات برا عقل از احساس دانست و افزود ییاز اشتباهات بزرگ را جدا یکی یو

 .ما قرار دارد یناآگاه انیما بر بن یآگاه .ستین یجدا از آگاه یناآگاه .ستیدرست ن


