
 

 

گاه  ذهن ناخودآ

مورسال لیجان الرگ و ازکوئ  

مهفت قسمت  

 

گاه چطور به عنوان یک سیستم باز می تواند عمل کند. در این توضیح به  در مقاله قبل الرگ و مورسال توضیح دادند که ناخودآ
گاه می تواند عمل کند. ادامه  گاه به مانند خودآ مقاله را دنبال کنیم.نقش ژن ها توجه داده شد و این که چطور ناخودآ  

 

گاه رفتار اجتماع رامونیپ طیمح دهد یرا شکل م یناخودآ  

.تکامل معمل کنی یحساس و واکنش اریخود بس یو فعل یطیمح تیتا ما نسبت به موقع شودی سبب م یباز طرح تکامل تیماه
گاه  یندهایفرا ه،یاول یریادگیفرهنگ و  کند،ی مثل  ارائه م دیبقا و تول ی(برا5991")دنت  یخوب یبه ما "ترفندها ناخودآ

است  یسمیمکان ی،متن نهیزم شی.پکندی م میخوب تنظ یلیخ میشده ا لدکه در آن متو یخاص  طیمح طیما را با شرا یقیتطب
و برگ  نزیگی)همیده قیخود را با اتفاقات و افراد تطب قیدق یلیخ  میکه هست یتیتا در همان زمان و موقع شودی که موجب م

و به طور  کندی فعال م اآنها ر ییبازنما کیبه طور اتومات ینیصرف وجود افراد و اتفاقات مع یمتن نهیزم شی( در پ5991
گذشته  یها مربوط به پاسخ نیکه ا شودی م رهیذخ ییبازنما نی( در اراتی)اهداف، دانش،تاثیهمزمان تمام اطالعات درون

.است  

اصول بالفاصله بعد از تولد وجود  نیکه ا شودی آشکار م قتیحق نیتوسط ا ،یعموم نهیزم شیپ راتیتاث  یو ذات یتکامل اصول
درک  را یگریعمل فرد د راتیتاث مایکه در آن فرد مستق هیاثرات اول نی(. ا2002دان.)ملتزوف ادر نوز دیتقل ییدارند، مانند توانا

 یارتباط محکم در علوم عصب نیا قتیرفتار و عمل دارد. در حق انیم کیو نزد کیارتباط اتومات کیبه وجود  یبستگ کندی م
رفتار و عمل شخص  یفرد ینورونها وقت نی(معلوم شد ا5در قشر پرموتور) یا نهیآئ یبا کشف نورونها کشف شد، یشناخت

.(2002ولپرت ثوی)فردهدرا انجام  یکه خود آن فرد عمل شوندی به همان اندازه فعال م کندی را درک م یگرید  

و  جکسترهوسی)دمیکه در اطرافمان هستند عمل کن یافراد هیکه ما شب شودی منجر م نیرفتار به ا-درک کیاتومان ارتباط
گاه  ینقطه آغاز برا ای یانتخاب خودبخود کیبه عنوان  نی(. بنابرا2005برگ  طیکورکورانه خود را با شرا ایرفتار ما ناخودآ
گاه و ناخواسته آنها چند  تیو ماه یخود به خود التیتما نی. امیدهی م قیخوب تطب یلیخ بهیافراد غر ای دیجد بار  نیناخودآ

 ستین نطوری(.ا2001 نیاست.)چارتلند،مادوکس و الک دهیافراد بالغ به اثبات رس یچارتلند و همکارانش بر رو قاتیدر تحق



 

 

گاهانه و با ن بدن، حرکات دست و پا( همانند رفتار افراد  ه،چهرشان)مانند حاالت  یکیزیبخواهند رفتار ف  یقبل تیکه افرادآ
گاه باعث م دیتقل نیباشد که با آنها در ارتباطند؛و ا یا بهیغر  دایبا هم پ وندیبه ارتباط و پ یشتریب لیتا افراد تما شودیناخودآ

.است یعی" طبی"چسب اجتماع یدر واقع نوع نیکنند و ا  

اثبات کرده است  یشناخت قاتیکه درآن قرار دارد، تحق یطیرفتار هر فرد با مح یطیو مح یعیدهنده طب قیمفهوم تطب  دییتا در
 یفرمها یبرخ لهیعمل  بوس دیکه تول کنندی فعال م یرا به طور مواز یمتعدد یعمل یوابسته به عمل، طرح ها یزهایکه چ

)مانند چکشها( به طور  یطیمح یکه محرکها دهندیها نشان م افتهی. به عنوان مثال، گرددی بازدارنده منتخب حاصل م
همزمان  ی(. فعال ساز2005 سی. توکر و الای)مثال، قدرت گرفتن اشکنندی م میتنظ ایما را با دن یکیزیارتباط ف کیاتومات
( و 5990و بکمن  سنعمل  )هک هاو یاز جمله،در خطاها دیمورد به وضوح د نیدر چند توانیرا م یطرح عمل نیچند

 طیکه از مح ییها وابسته به عمل و کنش یزهایتا چ ستین قادر ماری(، که در آن ب2از رفتار) یبهره بردار یسندرم عصب شناس
.(5991تیرا متوقف کند)هرم شودیساطع م رامونشیپ  


