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 فصل اول

 های غیرارادیپاسخ

 

. دهندمی به اتفاقات اطراف خود های غیرارادی بسیارید، پاسخنبدون آنکه حتی متوجه شو افراد، در هر روز

هایی است که در سنین جوانی آموخته هنجارهای اجتماعی یا کلیشهناشی از  ا،بُرهمیانبسیاری از این 

 است.(هقیمت بهتر از ارزان قیمتشود که وسایل گران)به عنوان مثال، به اکثر مردم آموزش داده می شوند.می

اطرافیان و حفظ دردسر با گیری، تعامل سودمند و بیارادی برای کمک به ما جهت تصمیم غیربُرهای میان

، فیلسوف  (Alfred North Whitehead) دورث وایتهِتوانایی ذهنی، ضروری است. همانطور که آلفرد نُ

توانیم بدون فکر کردن، انجامشان که میکند پیشرفت میتعداد کارهایی  تمدن، با افزایش»انگلیسی، نوشت:

 «دهیم،.

ها به عنوان از آندانند چگونه ءاستفاده کسانی که میرض سوهای غیرارادی، ما را در معحال، همین پاسخبا این

اگرچه همان چیزی باشند که سیالدینی آن را متخصصان  -دهد. این افرادسالح روانی استفاده کنند، قرار می

فروشندگان و دیگران که از  داران،کنندگان، مبارزان سیاسی، سرمایه تبلیغاز قبیل  ) نامد،سازگاری می

سازند( چه کالهبرداران، دوستان، و همسایگان ما، همگی می کاروکسبتأثیر قرار دادن اطرافیان خود، تحت

 گذاری کنند.سرمایه یهای غیرقابل تصورالعملتوانند روی تصمیمات و عکسمی

ی که شخص کند. تمام کاربینی و غیرقابل تغییر، نمود پیدا میهای قابل پیشالگوهای رفتاری مکرر ما به روش

باید انجام دهد این است که از رویکرد صحیح استفاده کند یا کلمات صحیح را بیان کند، به این ترتیب او 

 .دکن خودشبه روش موردنظر و مورد انتظار دهی پاسخبه رد تا ما را مجبور افرصت خوبی د
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 توانندکند، این که چگونه میغیرارادی بحث میهای مورد انواع مختلفی از پاسخ ، سیالدینی در«تفوذ» کتاب در

چه به دلیل  -پرتی را داریمتر کنند. زمانی که ما بیشترین حواسهای ما را آگاهانهو انتخابباشند فریبنده 

آگاه پاسخ دهیم و عمل کنیم، احتمال این که به طور ناخود -خستگی و ناراحتی و چه به دلیل شکست خوردن

 بنابراین در این مواقع باید با احتیاط عمل کنیم.بیشتر است، 

ارسال  هاغریبههای تبریک عید را به گروهی از کارت واستادی مثال زد که آزمایشی انجام داده  از سیالدینی

ی عمل متقابل، در ها به سوی او بازگشت. همانطور که او گمان کرده بود، ایدهکرد. به زودی سیلی از کارت

به طور غیرارادی و بدون فکر، برای او  هاغریبهبه موجب آن، این  وریشه کرده  ااز مردم عمیق بسیاریوجود 

 ها فقط یک غریبه بود.کارت فرستادند، حتی با این وجود که او برای آن

، روانشناس اجتماعی دانشگاه (Ellen langer)رن النگِلِاِتوسط چشمگیر های سازگاری آزمایشیکی دیگر از 

 هبه این ترتیب ک ده بود.شآزمایش  یالعمل مردم در برابر درخواستعکس، این آزمایش در هاروارد انجام شد. 

فرد تا اجازه دهند  کردمیکه در صف منتظر استفاده از دستگاه فتوکپی بودند، درخواست  افرادیاز  محقق

. هنگامی که این محقق دلیلی برای درخواست خود آورد، حتی اگر کارش را انجام دهد دیگری خارج از نوبت

دادند تا از صف جلو بزند. اما وقتی که به او اجازه می راداز اف درصد 94تقریباً باز نبود،  هم کنندهقانع یدلیل

 محقق برای انجام این کار، "دلیل"توضیح درصد اجازه دادند.  60شد، فقط دلیل این درخواست حذف می

 بود که موافقت غیرارادی را در کسانی که آن را شنیدند، ایجاد کرد. حرکیم

سال مند هستند، آنچه را که های غیر ارادی تا چه حد قدرتکه واکنشسیالدینی برای نشان دادن این

کند. در است، بازگو میافتاده  اتفاق (Brian Wilson)برایان ویلسون ی به نامبرای طرفدار صلح 1987

ویلسون در تالش بود  ،ارسال اسلحه به نیکاراگوئه جهتمتحده ایاالتطول تظاهرات برای اعتراض به تصمیم 

وطنانش در کالیفرنیا را متوقف کند. او و هم (Concord) وردِنکَونقل در برخی مسیرهای قطار در کَتا حمل

آهن هشدار داده بودند، اما به خدمه غیرنظامی قطار نیروی دریایی و راهروزهای قبل از این رویداد به مقامات 

ها ویلسون را درست از قبل که تحت هیچ شرایطی قطار را آهسته یا متوقف نکنند. آن دستور داده شده بود
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نظر  اما راه خود را ادامه دادند و با حرکت سریع به سمت او پاهایش را قطع کردند. از ،رسیدن به او دیدند

 خدمه قطار، فشار پیروی از دستورات، بیشتر از دوری جستن از انجام صدمات جسمی به شخصی دیگر بود.


