
 

 

گاه  ذهن ناخودآ

مورسال لیجان الرگ و ازکوئ  
مشته قسمت  

گاه رفتار اجتماع رامونیپ طیحدر مقاله قبلی الرگ و مورسال توضیح دادند که چگونه مم د. به ده یشکل م در فرد  را یناخودآ
ویژه این شکل دهی برنامه تکاملی در فرد برای حفظ او و نوع خودش تنظیم شده است. همچنین توضیح دادند که چگونه  

کودکان به سرعت می تواند یادگیری در محیط جدید را کسب کرده و هماهنگ شوند. همه این موارد نشان دهنده نوعی رفتار 
گاه با محیط است. در ا گاه توجه شده است. سازگارانه ناخودآ ین قسمت از مقاله محققین به نقشی از احساسات در ناخودآ  

گاه زمان حال هستند یها و احساسات راهنماها تیالو  ناخودآ  

 طیاجتناب ما به مح ای لیامر سبب م نیکه ا دهدی قرار م ریما را تحت تاث یتهایو فرهنگ( الو هیاول یریادگی)مانند تکامل
. احساسات میده حیترج زهایچ ریمشخص را برسا یزهایچ یسر کیاطرافمان   طیدر مح میدار لیما تما. شودی م رامونمانیپ

ند که انجام ا ما مهم یبرا ییزهایکه چه چ کنندی و مشخص م کنندی م تیما هستند که ما را هدا یو ادراکات  و واکنشها
.(6991،اسچارز و کلر 6991وی.)داماسمیکه انجام ده میخواهی م ای میده  

به کارگرفته شده در گذشته  ی افتهی قیما از مقاصد تطب یکنون یتهای. الوزنندی سر نم ییجا چیها از ه ییراهنما نیکه ا هرچند
 ریکه در آن لحظه با آن در گ یزیآن چ هیو بر پا جیاست که تکامل به تدر نیا یتکامل هیاز اصول نظر یکی. شوندی حاصل م

ی از انتخاب کور حاصل م نترییپا یهستند. دانش در سطح یجیکند و تدر راتیی( و تغ0222)آلمن شودی است، ساخته م
و به  -پر سابقه ما کار کرده اند یگذشته تکامل ی( به طور مداوم بر رو6991خوب")دنت  ی"ترفندها ریبرها و سا انیم -شود

گاه  یمنبع کند،ی دا میبروز پ هیولو ا یدانش مقدمات کیو به شکل  رودی نقطه شروع به سمت باال م کیعنوان  که ما از آن ناآ
 دیمف یندیچه فرا نکهیدرباره ا الیچرا که ما را )جداگانه( از فکر و خ نامد،ی " مانبریم یندهایرا "فرا نهای(ا6991.کمپبل)میهست

.کنندی خطرناک است محافظت م یندیو چه فرا   

گاه، به عنوان  نیا با ،  افتهی قیمناسب و تطب یحرکت یو به عنوان منبع محرکها یرفتار یراهنما ستمیس کیاستدالل که ناخودآ
گاه با یتهایالو نیپس ا ابد،ی یتکامل م  یمتعدد یهایمرتبط شوند. بررس یرفتار یها سمیبه مکان میمستق دیفعال شده ناخودآ
اجتناب ارتباط  یرفتار یها نهیو زم کردیوبه ر مایمستق عیتکامل ناخواسته و سر ندیفرا :کندی م دییارتباطات رو تا نیوجود ا

 یجنبش حرکت ش،ینشان دادند که افراد شرکت کننده در آزما .(0222فورستر و استرک  نی، همچن6999دارد. چن و برگ)
شان در  یجنبش اجتناب نطوریاست و هم عتریمثبت سر یزهایاهرم به سمت خود( در پاسخ به چ کی دنیبازوانشان)مانند کش



 

 

گاهانه   تیبود هر چند در فعال حینکته صح نیاهرم(.ا کی دنیاست)مانند عقب کش عتریسر زین یمنف یزهایپاسخ به چ آ
.شدندی نم یابیارز زهای، هرگز چ یشیآزما  

گاه وگرا ع  یتکامل سر انیارتباط محکم م نیا  زین توانایح یدر برابر اجتناب( در پادشاه کردیمتناسب)رو یعمل شاتیناخودآ
و جالب  گرددی در بزرگساالن م یجسمان یمنجر به آمادگ شاتیگرا کیاتومات یفعالساز ها. اختهیدر تک  یحت شود،ی م دهید
گاهانهعملکرد  کیکنش و رفتار  شهیکه هم نجاستیا (. به 0220/لوک و لتمن6991.)بندوراسازندی شده را م تیو هدا آ

گاهانه و احساسات ما دارند.)بنابرای"بازخورد یاجتناب یو رفتارها  یلیتما یرفتارها نیعالوه ا در کنش  نی" بر قضاوت آ
( بعدا 0222و همکارانش ومنییدارند، ن یمثبت و منف راتیتاث بیبه ترت یجسمان یتهایفعال ،یدرکنش اجتناب ایو یلیتما

.میدهی م حیکنش جلوتر از واکنش است، توض نکهیا شتردربارهیب  
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