
 

 

گاه  ذهن ناخودآ

مورسال لیجان الرگ و ازکوئ  

یازدهم و پایانی قسمت  

 

در طول ده قسمت قبلی الرگ و مورسال به تحقیقات و پژوهش های متعددی اشاره کردند که به توصیف و توضیحات بیشتری 
گاه پرداخته بودند. در این قسمت به ادامه مقاله و نتیجه گیری این دو محقق  پرداخته می شود.از ذهن ناخودآ  

 

گاه رفتار آ تیهدا ندهیناخودآ  

تصور و  چیفاقد ارزش هستند. مثال اگر افراد ه ،یابیارز تیشده( بدون قابل یساز هی( )محصوالت شب3وانموده ها) نیچن نیا
وانموده ها را  تواندیم یساز هیاست. شب دهیفا یالگو مبارزه ب یساز هیمباره مطلوب نداشته باشند، شب کی جیدرباره نتا دهیا

را در  یمالحظات متعدد دیچرا که با زاستیبالقوه چالش برانگ یکنشها یابیکند. ارز یابیارز اآنها ر تواندیبسازد، اما خودش ن
کارگزار  یستمهایدر همه س تشانیاطالعات بسته  به درجه اهم شتری(. بیعواقب  اجتماع ای یکیزینظر گرفت)مانند: عواقب ف

  دهندیعوامل سرکوب شده به وانموده ها پاسخ م نی.حاال اکنندیرفتار را کنترل م مایوجود دارند و قبل از شروع سرکوب مستق
 هیبه شب ازیو احساس ن یشده سبب قضاوت ارزش یدرون یواکنشها نیهستند. ا یواقع ای یمحرک خارج کیانگار که آنها 

.شوند یم یساز  

گاه به منظور برنامه ر یندهایفرا اریرا در اخت یگاه حل تضادها، اطالعات باارزشناخودآ یندهایفرا قرار  نده،یآ یبرا یزیخودآ
فالن اتفاق افتاد، من فالن  یمثل "وقت یمشخص یشده،طرح ها یزیو التزام به کنش برنامه ر یقو ی. با وجود محرکهادهندیم

و  تزریگول قی.در  تحقکنند یعمل م د،یایب شیپ ندهیکه در آ ییتهایدر موقع کیاتومات رکار را خواهم کرد" خودشان به طو
گاه فقط ما را با موقع یندهایفرا نی(. بنابرا9111تزریشد)گول دییامر تا نیا زین  ماتیهمکارانش درباره انجام تصم  تیناخودآ

.رگذارندیما هم تاث  یآت یبلکه  بر رفتارها کنندیسازگار نم یفعل یها  

یر یگ جهینت  

گاه و رفتار هدفمند معن خیدر تار تیاکثر یبرا  اریمهم بس دهیو مفهوم دارد. در قرن نوزدهم دو پد یبشر، فقط  تفکرات خودآ
گاه و علل ناخواسته رفتار آدم -تکامل یو تئور زمیپنوتیه-متفاوت کردند. اما حدود دو قرن بعدتر،  دیتاک یهر دو به ناخودآ

گاهانه محور فرا یبه الگو همچنانمعاصر  یدانشمندان علم روانشناس  کنندیباالتر وفادار مانده اند. و کمک نم یذهن یندهایآ



 

 

گاه از تحق دگاهیکه د گاه فراتر رود. تحق مهیدرباره پردازش اطالعات ن قیما نسبت به قدرت ناخودآ  فیتعر کیمذکور   قیخودآ
گا ه به عنوان  یکاربرد گاه ارائه کرد،  ناخودآ گاه توسط مح مهین یروین کیتحر که یستمیساز ناخودآ ،را  رامونشیپ طیخودآ

گاه به عنوان اصل و ر یندهایمفهوم  فرا تیو تثب نییکمک کرد به تب قیطر نیو بد  کند،یکنترل م  مییاگر نکو-اکثر شهیناخودآ
(2002انسان.)لوک و التمن یرفتارها و قضاوتها -همه  

گاه پ فیتعر یرابرا یگرید نهیما گز حاال گاه یناخواسته بودن و فقدان ذات فیتعر نیدر ا م،یدهیم شنهادیناخودآ از  یناش یآ
( 4)ی، فراآستانه ا یعیطب یتمام محرکها بای)چرا که تقر یزشیاست و نه از خود محرک انگ یزشیو نفوذ محرک انگ ریتاث

معاصر بر  یاجتماع یشناخت یاز آن است،بررس یخیو تار نیادیبن فیاز تعار یکیاز ناخودآگاه، که  فیتعر نیهستند. با ا
گاه هدا یستمهایوخودکار، وجود س هیاول راتیتاث یرو را اثبات  افتهی قیو تطب ریانعطاف پذ ده،یچیپ یکننده رفتار ها تیناخودآ

گاه م یاررفت التیکه تما یدارد به خصوص زمان ییباال یارزش کاربرد نیکرده است. وا حال و رفتن  از زمان زیبه گر لیخودآ
گاه، نگهبان ا دیدارند. جالب است بدان ندهیآ ایبه گذشته  باشد بیصاحبش غا یمخزن است وقت نیکه ناخودآ . 

گاه آنقدر را یتصور برتر ،یمخصوصا علم عصب شناس ،یعیعلوم طب ریسا در هست. طرح  یکه در روانشناس ستین جیخودآ
گاه گ یندهایدرباره موجودات زنده نشات گرفته از فرا دهیچیهوشمندانه و پ از  یناش ست،بلکهین واناتیح ای اهانیخودآ

گاه ستین یمعن نیبد نی(. ا9111.)دنتدهندیرخ م یعیطب نشیگز لهیاست که بوس یکور یقیتطب یندهایفرا  یکه خودآ
گاه الزم ن نیندارد،بلکه منظور ا یانتقال و کنترل اطالعات ذهن ل،یدر تبد یقدرت اینقش  چیانسان ه  ستیاست که خودآ

گاه، باهوش و تطب یندهایفرا یو هوشمندانه باشد.در جهان هست یقیده،تطبیچیپ یرفتارها تگریهدا هستند و  افتهی قیناخودآ
گاه در  نیکردند ا دییتا یروانشناس قاتی( ادعا کرد و بعدها شواهد تحق9191)نزیهمانطور که داوک مورد همه اصل ناخودآ

گاه" یهست عتیانسانها صادق است. در طب .قانون است و نه استثنا کی"ذهن ناخودآ  

 

 پاورقی مقاله

 همان رشته   یو رو یکیدر نزد هازندهی. برانگکندیرا آسان م ژهیژن و کی یسیکه رونو شودیگفته م یاانیاز د یبه بخش کیپروموتور: در ژنت -9
 9000تا  900 ازها معموال  زندهیاند. برانگگرفته جای الگورشته  ۵'انهیدر پا نی. آنها در باالدست و همچنزندیانگیدارند که آن را بر م یجا ژنی

.شده اند لیجفت باز تشک  

و شروع به رفتار نامناسب در زمان نامناسب  شوندیاست دچار مشکل م دشانیکه در مقابل د یسندرم در گرفتن اجسام نیافراد مبتال به ا -2 
گاه و ناخواسته ا یرفتارها رامونشانیپ طیمح ری.وتحت تاثکنندیم زندیاز آنها سر م یناخودآ . 

است یونانیکلمه  شهیآن را ندارد. ر یهایژگیو و صیاست اما خصا یگرید زیچ هیکه به ظاهر شب یزیچ -3 .  



 

 

. گاهانه با یبرا فردی مطلقاز آستانه  ترنییکه پا یبه هرگونه محرک حس یافراآستانه یهادر تقابل با محرک -4 . مفهوم گرددیاطالق م شدادراک آ
گاه رغمیاست که عل یاحساسات و رفتار مردم متأثر از محرک شه،یاند دیگویتوجه است که م انیشا رونیازا یارآستانهیادراک ز آن،  زا یعدم آ
 دستانرهیو چ سازانیکه آگه یهنگام ،«یارآستانهیز یهاامیپ»جستار  ۷۸۵۱در  یمطرح شد، ول ۷۹۸۱ابتدا در سال  دهیپد نی. اگرددیادراک م

 یعلم یاهکه پژوهش ستیدر حال نیبدل شد. ا یجنجال یمطرح ساختند، به گفتمان دارانیخر کتحری در آنراکاربرد بالقوه  یادعا غات،یتبل یواد
.انددرخور اعتماد، ناتوان بوده یجیبه نتا دنیرس یِصرف، برا ییاثر دارونما کی ابیدر غ ،یابیبازار یادعاها نیا شتریمتعاقب، از سنجش ب  
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