
 

 

گاه  ذهن ناخودآ

مورسال لیجان الرگ و ازکوئ  
نهم قسمت  

در مقاله قبل، الرگ و مورسال به بخش دیگری از موضوع ناخودآگاه اشاره کردند. آن ها در مطالعات خود نشانه هایی از این 
گاه برای زمان حال هستند، بیان کردند. به طوری که نیومن و همکارانش هم  »نشان دادند که که احساسات راهنماهای ناخودآ

گاهانه و احساسات ما دارند" بر قضی"بازخورد یاجتناب یو رفتارها  یلیتما یرفتارها  ایو یلیدر کنش تما نیبنابرا«. اوت آ
خواهند داشت. در این قسمت مکررا به نقش خود  یمثبت و منف راتیتاث بیبه ترت یجسمان یتهایفعال ،یدرکنش اجتناب

گاه توجه می شود.  ناخودآ

 

گاه منبع محرکها یرفتار  یناخودآ  

گاه منبع و منشا  نیا یمتعدد یها نیسی. تئورستین یدیجد دهیتقدم کنش بر واکنش، ا دهیا را مطرح کرده اند که ذهن خودآ
گاه فعال م یبرا زهیآنها معتقدند که انگ بلکه ست،یرفتار ما ن گاه شودی کنش، ناخودآ ساز پس  ینقش دروازبان و معن یو خودآ

در  یرفتار زهیانگ کی نکهیمدل بعد از ا نی(. در ا2112،وگنر5891بتی، ل5981مزی،ج5891ایرا دارد.)گازانج قتیحق زا
گاه وارد عمل م یندهایشد، فرا جادیمغز ا گاه ا یعنی -شوندی خودآ گاه)و  شودیم جادیدر وهله اول محرک ناخودآ و بعد خودآ

.ندیآ یها از کجا به وجود م زهیانگ نیلحظه هنوز کامال مشخص نشده که ا نی. تا به اداندی تجارب( آن را ازآن خود م  

متعدد که در هر زمان  یرفتار یها زهیمنشا انگ سوال پاسخ داده شده. نیکه به  ا رسدی هرچند که با مرور شواهد باال به نظر م 
 یتهایما در موقع یتجارب قبل ،یفرهنگ یرهاما، ارزشها و هنجا افتهیتکامل  یو محرکها تهای: الوتواندی م شوندی م جادیا

 یکنش یو محرکها تهایالو یریها در ما موجب  شکل گ زهیانگ نیمتشابه. ا تیموقعدر  انمانیو عملکرد اطراف متشابه،
گاه م ما و  یدیتقل یهستند، همانطور که رفتارها یاجتناب یو رفتارها یلیتما یرفتارها  نی، به عالوه آنکه همنش شوندی ناخودآ

گاه ما در برابر هر شراکنندی م دایافراد بروز پ ریما تنها با درک رفتار سا نیآغاز یرفتارها ریسا  یها نهی، گز یطی. قطعا ناخودآ
.میشوی نظر دچار فقدان نم نیدارد و از ا یشنهادیپ  

 

یرضوان یرضو دیدکتر مهش  
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