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Abstract
"Behind the Hypocrisy" is the title of a book by Dan Ariel. In this book,
Ariel has tried to show by empirical evidence that "the simple rational model
of crime" cannot properly explain our deceptive behaviors. According to this
model, individuals in each situation are victimized according to rational
analysis and cost-benefit calculation. The individual measures the profits
and losses from committing the criminal act and measures it if the profits
outweigh the losses. Ariel believes that cost-benefit calculations, along with
our image of ourselves as moral people, determine the extent of our
deception. Cost-benefit calculation calls for maximum deception, but we
deceive ourselves so much that our moral image is not distorted. The factor
that causes us to keep our moral image while being deceived is
"storytelling." Storytelling helps us to justify our deception and to escape
some sort of conflict with conscience. In the present article, we have
attempted to critique the author's claims while presenting a summary of the
content of the book. Ariel's numerous experiments to prove his idea succeed
in criticizing the simple rational model, but they are not sufficient to prove
his model; However, some of his sub-claims have been well supported by
these experiments.
Keywords: Book Review, Behind the Hypocrisy, Dan Ariel, Deception,
Lies.

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوکش اخ ق

Quarterly Journal of Extension in Ethics

س9ا ز 34ا ویاوی 56ا تابنتان 1398

No.34/ Summer 2019/ Nineth Year

صفحات 125-153

معرفی و نقد کتاب:
پشت پردۀ ریاکاری؛ چگونه به هرکس دروغ میگوییم ،بهویژه به خودمان


چکیده
«وشت وردش ریاکاری» عنوان کتابی اک َدن آریلی اسهت .آریلهی در ایه کتهاِّ ته ز
کرده با ارائه شواهد تجربی فراوان نشان دههد «مهدل سهادش بهزه خردمندانهه» نمیتوانهد
رفتارهای فریبکارانهۀ مها را بههخوبی توضهی دههد .براسهاس ایه مهدلا افهراد در ههر
مومایت ربق تحلیل عق نی و محاسبۀ هزینه  -فایدها دست به بزه میکنند .فهردا سهود
و کیان حاصل اک ارتکاِّ عمل مجرمانه را میسنجد و چنانچه سود عمهل اک کیهان آن
بیشتر باشدا به آن امدام میکند .آریلی بر ای باور است که محاسبۀ هزینهه -فایهده در
کنههار تصههویری کههه اک خودمههان بهههعنوان اننههان اخ مههی داریههما تایی کننههدش میههزان
فریبکاری ماست .محاسبۀ هزینه -فایده ما را به فریبکاری حداکثری فرامیخواندا امها
ما بهانداکهای فریبکهاری مهیکنیم کهه تصهویر اخ مهی کهه اک خودمهان داریهما کیهاد
مصدوز نشهود .عهاملی کهه موجهب میشهود در ضهم فریبکهاریا تصهویر اخ مهی
خودمان را حفو کنیما «مصهبافی» است .مصههبافی بهه مها کمهک میکنهد فریبکهاری
خود را توجیه کنیم و بهنوعی اک درگیری با وجدان رهایی یابیم.
عضو هیئتعلمی وژوهشگاه علوم و فرهن
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در نوشهههتار حاضهههرا کوشهههخ کهههردهایم ضهههم ارائهههه خ صههههای اک محتهههوای
کتهههاِّا ادعاههههای نوینهههنده را نقهههد و بررسهههی کنهههیم .آکمایخههههای متاهههددی
کههه آریلههی بههرای امبههات ایههده خههود ترتیههب داده اسههتا در انتقههاد اک مههدل سههادش بههزه
خردمندانهههه موفقانهههدا ولهههی بهههرای امبهههات مهههدل خهههود وی بنهههنده نینهههتند؛
باضههههی اک نتههههایر ایهههه آکمایخههههها مابلتفنههههیرند و صههههراحتی در ادعههههای وی
ندارنههههد .البتههههه برخههههی ادعاهههههای فرعههههی او بهههها همههههی آکمایخههههها بهههههخوبی
تأیید شدهاند.
کلید واژهها
مارفی کتاِّا نقد کتاِّا وشت وردش ریاکاریا دن آریلیا فریبکاریا درو .
مقدمه
کتاِّ «وشت وردش ریاکاری» ترجمهای است اک:
”“the honest truth about dishonesty: how we lie to everyone, especially ourselves

نوشتۀ دَن آریلی 1.رامی رامبدا ای کتاِّ را به فارسی ترجمه کرده و نشهر ماکیهار در
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سههههال  1391بههههه چههههاپ رسههههانده اسههههت .آریلههههی متصصههههص در امتصههههاد
رفتههاری ( 2)Behavioral economicsاسههت .او نوینههندش شههماری اک ورفروزتههری
کتاِّهههای امتصههادی در یههک دهههۀ اخیههر در آمریکاسههت .آریلههیا دغدغههههای
خاصهههههی دربهههههارش درو و بیصهههههدامتی دارد و بهههههه نظریههههههورداکی دربهههههارش
انگیزههای بیصدامتی ورداخته است.
 .1شاید بهتر بود ترجمۀ نزدیکتری برای عنوان کتاِّ انتصاِّ میشد :حقایقی صادمانه درباره بیصدامتی.
 .2رشهتهای علمههی اسهت کههه در آن م حظههات روانشهناختی (بهههویژه در حههوکش شهناخت) در تحلیلهههای امتصههادی
بهکار گرفته میشود .ای رشته که ترکیب روانشناسی و امتصاد استا ودیدههای امتصهادی را اک منظهر روانشهناختی
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تبیی میکند.

کتاِّ «وشت وردش ریاکاری» بها یهادآوری ایه نکتهه شهروع میشهود کهه آن نهوع
بیصهدامتی کههه باعههث ضههررهای جبرانناوههذیر بهرای جاماههه میشههودا فقه اک افههراد
خهههاا و شهههرور صهههادر نمیشهههودا بلکهههه کمینهههۀ بهههروک آن در همهههه وجهههود
دارد .اما انگیزش بیصدامتی که در همۀ افراد شیوع داردا چینهت؟ امتصهاددانی بهه نهام
گهههری لب لکهههرا نظریههههای بههها عنهههوان «مهههدل سهههادش بهههزه خردمندانهههه» (منهههابصه)
( )Simple Model of Rational Crimeررح کرده است .براساس ایه مهدلا افهراد
در هر مومایت براساس تحلیل عق نی و محاسبۀ هزینه -فایدها دست بهه بهزه میکننهد.
را تبیی کند؛ چراکه در موارد فراوانهی براسهاس محاسهبۀ هزینهه -فایهدها خ فکهاری
ماقول استا ولی ما مرتکب خ ف نمیشویم .آریلی در کل کتهاِّ ته ز میکنهد
نظریهای جایگزی (و بهنوعی مکمل) نظریۀ بکر ررح کند.
ای کتاِّ با ملمی روان و همهفهم نوشته شده است .آریلی با بیانی شیری ا گهاه بها
گزارز خاررات شصصی و گاهی با عبارات کنایی و جهذاِّا تواننهته اسهت کتهابی
بدور اک تکلف و خشکی رایر در کتاِّهای علمی بنگهارد و خواننهده را مشهتامانه تها
آخر مباحث با خود همراه کند .البته ماادلگزینیهای مناسب متهرجم نیهز بهه شهیرینی
ادبیات کتاِّ افزوده است .کتاِّ در  214صفحه منتشر شده و مشهتمل بهر ویخگفتهار
و  10فصههل اسههت .در ادامههها هههر فصههل را جداگانههه مارفههی و محتههوای آن را نقههد و
بررسی میکنیم.
پیشگفتار :چرا ریاکاری چنین جالب است؟
گههری لبکههر بههرای توضههی رفتارهههای فریبکارانههۀ اننههانا مههدل سههادش بههزه خردمندانههه
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آریلی با ارائه شواهدی بیان میدارد که ای مدل ساده نمیتواند وامایت رفتارههای مها

(منابصه) را ارائه کرد .براساس ای مدلا آنچه میزان فریبکاری مها را تایهی میکنهدا
محاسبۀ هزینه -فایده است .اگر سود ارتکاِّ یک فریبا بیخ اک هزینهههایخ باشهدا
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آن را انجام میدهیم .آریلی ماتقد است هرچند ایه مهدل بصشهی اک رفتارههای مها را
توضی میدهدا نمیتواند همۀ کندگی وامای ما را تبیی کند .اگر مهرار بهود براسهاس
مدل سهادش بهزه خردمندانهه کنهدگی کنهیما بایهد بنهیار بهیخ اک آنچهه اکنهون هنهتا
مرتکب خ ف میشدیم.
فصل :1آزمون سادۀ مدل ساده بزه بخردانه (مسابخه)
آریلی در ای فصل منابصه را به آکمون میگذارد .او برای ای کار آکمهونی رراحهی
کرده که مبتنی بر توانایی و سرعت در حل یک مامای ریاضی در مالب چنهد جهدول
است (آکمهون مهاتریس) .افهراد در اکای تاهداد جهدولهایی کهه حهل میکننهدا وهول
میگیرند .او برای سنجخ تأمیر متتیر مهوردنظرا ابتهدا سه

مبنهای حهل سهؤال را در

کمان محدود به دست میآورد (بههرور متوسه ا ههرکس تواننهت  4جهدول را حهل
کند) .آنگاه مومایت چنان رراحی میشود که افراد امکان تقلب داشته باشهند .ای بهار
به آنها گفته میشود باد اک حل ماماا واسصنامه خود را به آکمایشگر تحویهل ندهنهدا
بلکه آن را با دستگاه خردک اک بی ببرند و فق تاداد واس های صهحی خهود را بهه
آکمایشگر اع م کنند و وولشان را بگیرند (وضایت خردک ) .در ای وضهایتا افهراد
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

بهرور متوس ا واس های خود را  2جدول بیشتر اک وامایت اع م کردنهد ( 6جهدول).
یانی ومتی افراد فرصت فریبکاری ویدا کردندا کمی (و نه بهرور حداکثری) مرتکب
خ ف شدند تا سودی بهدستآورند .برای سهنجخ صهحت منهابصها در مرحلهۀ دوم
آکمایخا وول ورداختی به افراد را متفاوت در نظر گرفتند .نتایر نشان داد میزان وهولا
تفاوتی در میزان فریبکاری ایجاد نکردا بلکه کنانیکه مرار بود وول بیشتری بگیرنهدا
کمتر تقلب کرده بودند .بدی ترتیبا آموکه منابصه با ای آکمون تأیید نشد.
برای سنجخ تأمیر احتمال لو رفت در میزان فریبکاری (بصشی اک ادعای منابصه)ا
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بصخ دیگر آکمون اجرا شد :افراد به سه گروه تقنیم شدند :الهف) نصهف واسه ها را

خههرد میکردنههد و نصههف آن را بههه آکمایشههگر میدادنههد؛ ِّ) کههل واسه ها را خههرد
میکردند؛ ج) کل واس ها را خهرد میکردنهد و دستمزدشهان را اک فرفهی کهه بیهرون
مرار داشتا برمیداشتند (وضهایت خهودورداک) .تهراک تقلهب در سهه وضهایت بهه ههم
نزدیک بود .حتی ومتی فردی نابینا را نافر آکمون مرار دادندا تفاوت کیادی در میهزان
تقلب مشاهده نشد .شاید افراد به ای دلیل واس های درست خود را چنهدان کیهادتر اک
وامهف گههزارز نکردنههد کههه اگهر ایه کههار را میکردنههدا کنهی بههاور نمیکههرد و لههو
میرفتند .بههمی دلیلا شرکتکنندگان را چند دسته کردند و مبهل اک آکمهونا سه
 6یا  10گفت ا اما نتایر نشان داد آنهها در میهزان تقلهب متفهاوت نبودنهد ( 6جهدول).
مجموع ای آکمون ها نشان داد احتمال لو رفت ا در میزان تقلب دخالت جدی ندارد.
آریلی و همکارانخ (ایناو که نابیناست و تهالی کهه بیناسهت) بهرای سهنجخ تهأمیر
احتمال لو رفت در میزان تقلبا به سرا وامایت جاماه رفتهاند .ایناو و تهالی در نقهخ
مشتری نزد میوهفروزها و رانندگان تاکنهی رفتنهد .در ههیچ مهوردا اینهاو را بیشهتر اک
تالی فریب ندادند (با اینکه احتمال لو رفت کم بود)ا بلکه برعکسا خیرخواهی خهود
را بیشتر دربارش ایناو اعمال کردند.
آریلی در وایان فصل اول میگوید دو نیروا همکمان مقدار فریبکاری مها را تایهی
میکنند :یکیا میزان سودی که اک فریبکهاری نصهیبمان میشهود؛ دیگهریا تصهویری
کهههه اک خودمهههان بههههعنوان یهههک اننهههان اخ مهههی داریهههم .اولهههیا فریبکهههاری را
بهسوی حداکثر شدن میکشاند و دومهیا آن را محهدود میکنهد؛ مها بهانهداکهای کهه
تصهههویر اخ مهههی اک خودمهههان مصهههدوز نشهههودا بهههه دنبهههال سهههود حاصهههل اک
فریبکاری میرویم .عاملی که به ویوند ای دو نیرو کمک میکندا «مصههبافی» اسهت.
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مبنای حل جدول را به آنها اع م کردند؛ به عدهای س

مبنا را  4و به باضهی دیگهر

ما با مصههبافیا توجیههاتی بهرای فریبکهاری جهور مهیکنیم و ایه امکهان را مییهابیم
که در عی ارتکاِّ فریبا تصویر اخ می که اک خودمان داریهم حفهو کنهیم .هرچهه
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امکان مصهبافی بیشتر باشدا میزان تقلب بیشتر میشود؛ کیرا به حفهو تصهویر اخ مهی
ما اک خودمان کمک میکند.
نقد و بررسی فصل1
آریلی در ای فصل ت ز میکند اعتبار آموکش منابصه را کیر سؤال ببهردا امها بهه نظهر
نمیرسد آکمونهای وی خیال شهرکتکنندگان را اک لهو رفهت راحهت کهرده باشهد.
محل اجرای آکمون و نیز چگونگی اجرای آنا در نگرانی اک لو رفت دخیهل اسهت .ومتهی
آکمون در مرکزی رسمی (مانند دانشگاه) انجام میشودا افراد با خود فکر میکننهد منهئله
جدی است و برای یک آکمونا احتماالً نظارتههای ونههان و نامحنهوس در کهار اسهت.
یکی اک یافتههای آکمایخهای میلگراما تأمیر محل برگزاری آکمهایخ بهر میهزان فرمهانبری
شرکتکنندگان است (کریمیا  :1390ا.)145
آریلی در بصشی اک آکمونا مبلد ورداختی به افراد را متفاوت در نظر میگیهرد و اک
اینکه با بیشترشدن میزان ورداختیا میزان تقلب کاهخ یافته استا نتیجه میگیهرد کهه
آموکه منابصه صحی نینت .گویها ایه نتیجههگیری کمهی کودهنگهام اسهت؛ هرچهه
برگزارکنندگان برای یک آکمون بیشتر هزینه صرف کنندا جدیبودن آن را در نگهاه
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

شهرکتکنندگان افههزایخ میدهنههد و درنتیجهها احتمههال وجههود نظهارت ونهههان بیشههتر
میشود (حتماً تدابیری برای صیانت اک اعتبار یهک آکمهایخ ورهزینهه اندیشهیده شهده
است) .هنگامیکه نافری نابینا برای آکمهایخ تایهی میشهودا فضها مشهکو تر ههم
میشود .یادمان باشهد کهه اک نظهر شهرکتکنندگانا ایه یهک آکمهون ههوز اسهت.
بنابرای ا به نظر نمیرسد بتوان بهراحتی اک یافتههای ای آکمونها بهرای اب هال (بنهنده
بودن) آموکه منابصه استفاده کرد.
آریلی وایی تر بودن س

تقلب را اک آنچه منابصه امتضها داردا حمهل بهر تصهویر

اخ می اک خودمان میکندا درحالیکه احتمال دیگر ای است کهه شهرکتکنندگان
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به نهاد علم وفادار باشند و نصواهند با تقلب کیادا یافتههای علمی را که هزینهۀ کیهادی

برای آن صرف شده استا خهراِّ کننهد .کمانیکهه آریلهیا اینهاو و تهالی را بهسهرا
میوهفروزها و رانندگان تاکنی میفرستدا در اب ال آموکش منابصه تا حدودی موفهق
است و نشان میدهد که گاهی حس همدردی بها افهراد محهروما مها را اک سهودجویی
باکمیدارد.
نمیتوان شهواهد آریلهی را بهرای حمایهت اک نظریهۀ «تصهور خهود بههعنوان اننهان
اخ می» کافی داننت .به نظر میرسد باید یافتهههای م الاهات هارتشهورن و مهی کهه
عناصر مومایتی را در میزان فریبکاری افراد بنیار مؤمر میدانند (آمهوکش خصوصهیت)
خودانگههارش اخ مههی  -بنههته بههه عناصههر مههومایتی  -کمتههر یهها بیشههتر درگیههر امههدامات
فریبکارانه میشوند.
فصل :2خوشیِ قصهبافی
در ای فصل آریلیا «مصهبافی» را عاملی برای رهایی اک وجدان و ارتکاِّ فریبکاری
مارفی میکند .هرچه امکان مصهبافی و توجیه برای یک فریب بیشتر باشهدا ارتکهاِّ
فریب بیشتر میشود؛ مث ً هنگامیکه منهافف حاصهل اک یهک فریهب منهتقیماً نصهیبمان
شودا امکان مصهبامی کمتر اک کمانی است که منافف با واس ه به دستمان میرسد (مهث ً
در اکای تقلبا هتون دریافت کنیم و باداً آن هتون را به وول تبدیل کنیم).
«وضایت خردک » آکمون ماتریس در دو حالت اجرا شهد )1 :در اکای واسه های
صحی به افراد وول دادند؛  )2در اکای واس های صهحی بهه افهراد هتهون دادنهد تها بها
کحمتی ناچیزا آنها را به وول تبدیل کنند .نتایر نشان داد کنانی کهه هتهون گرفتنهدا
دو برابر بیشتر اک گروه دیگر تقلب کردند.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

جههدی گرفههت ( .)Burton & Kunce, 1995: p.142اننههانها بهها هههر سه حی اک

در ادامها آریلی دربارش ای منئله تحقیق میکند که آیا تهذکر و گوشهزد اخ مهی
سبب کاهخ تقلب میشود یها نهه؟ او آکمهون مهاتریس (وضهایت خهردک ) را بها دو
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گروه اک دانشجویان تکرار کرد؛ گروه اول بایهد هنگهام حهل ماتریسهها بهه ده فرمهان
تورات فکر میکردند و گروه دوم به یک مت خنثی .نتایر نشهان داد گهروه اول ههیچ
تقلبی نکردندا اما گروه دوم سه

متوسه تقلهب را مرتکهب شهدند .در مرحلهۀ دوم

آکمون مالوم شد ومتی حتی کنانیکه به خدا باور ندارندا به انجیهل منهم میخورنهد
اک تقلب ورهیز میکنند.
در مرحلۀ سوما اک افراد خواستند مبل اک آکمونا یک تاهدنامه امضها کننهد (تاههد
به منشور ساختگی نیکنامی) .همی امضا سبب شد تقلب کهاهخ یابهد .البتهه آکمهایخ
نشان داد دانشجویانی که ربق روال رایهرا در بهدو ورود بهه دانشهگاه منشهور اخ مهی
دانشگاه را آموکز دیده بودندا میزان تقلبشهان کمتهر اک دیگهران نبهود؛ یانهی منشهور
اخ می وامای هم کارگر نیفتاده بودا بلکه تذکر اخ می هنگام آکمون بر رفتهار آنهان
تههأمیر گذاشههته بههود .آریلههی ایههده تههذکر اخ مههی را در برگههههای خودافهههاری یههک
شرکت بیمه (خودافهاری میزان استفاده سهالیانه اک خهودرو) اعمهال کهرد .کنهانیکه
تاهد اخ می را در ابتدای برگه امضا کردندا بنیار کمتر اک افهرادی کهه ایه تاههد را
در انتهای برگه امضا کردندا مرتکب تقلب شدند.
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نقد و بررسی فصل2
آریلی در ای فصهل ادعها میکنهد کهه صهرف یهادآوری اخ مهیا تقلهب را کهاهخ
میدهد و برای ای ادعا آکمایخهایی ترتیب داده است .اما فکرکردن به ده فرمهان یها
منمخوردن به انجیل میتواند کارکردی بیشتر اک یادآوری اخ می داشته باشد؛ شهاید
ای کارا تداعیکنندش نظارتهای نامحنوس باشد (تداعیهای دوران تربیتهی افهراد).
اگر چنی باشدا آنگاه کاهخ میزان تقلهب را نمیتهوان بهه یهادآوری اخ مهی ننهبت
دادا چهه بنهها شههرکتکنندگان بهههدلیل احتمهال نظههارت نامحنههوسا دسههت اک تقلههب
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برداشته باشند.

ای منئله در امضای تاهدنامۀ منشور نیکنامی نیهز برمهرار اسهت .امضهای تاهدنامهه
میتواند تداعیکنندش بار حقهومی و ویگهرد مهانونی باشهد و بههتبفا نظهارت بیرونهی را
یادآوری کند .اینکه منشور نیکنامی وامای نتواننته بود دانشهجویان را متاههدتر کنهدا
شاهدی بر ای م لب است .شاید امضای تاهدنامهه نیکنهامی هنگهام آکمهایخا کهاری
بیشتر اک یادآوری اخ می انجام داده باشد .نتیجۀ اجهرای ایه آکمهایخ در برگههههای
وامای مالیات به نفف آریلی استا اما احتمال مذکور در آنجا ههم برمهرار اسهت (البتهه
ضایفتر است).

د ر باکی گلف خبری اک داور و نافر و ...نینت و هرکس خودز باید تشهصیص دههد
که کار درست چینت .آریلیا سؤاالتی را دربارش انواع تقلب در بهاکی گلهف (ماننهد
جابجایی مصتصر توپ) برای گلفباکان مشهور فرستاد تا بداند گلفباکهها چقهدر در
ای مومایتها تقلب میکنند .او ای مومایتها را در سه حالت م رح کهرد :تهوپ را
با چوِّ گلف جابهجا کند (غیرمنتقیمتری حالت)ا توپ را با وا جابهجا کند (کمهی
غیرمنتقیم)ا توپ را با دست جابهجا کنهد (منهتقیمتری حالهت) .نتهایر جالهب بهود:
گلفباکان (واس دهندگان به ورسشنامه) ماتقد بودند که گلفباکهها در مومایتههای
غیرمنتقیمترا بیشتر تقلب میکنند.
آریلی اک آنها دربارش مالیگان 1هم سؤال کرد .دو وضایت ترسیم شد :مالیگهان در
ضربههای مرحلۀ اول باشد (امکان مصهبافی کیاد است)؛ مالیگان در مرحلۀ نههم باشهد
(امکان مصهبافی کم استا کیرا هنگامیکه باکی تا مرحلۀ نههم وهیخ رفتهها نمیتهوان
گفت ضربۀ تمرینی کده شده است) .بیشتر گلفباکها اع م کردنهد کهه باکیک هها در
حالت اول بیشتر اک حالت دوم مالیگان میکنند.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

فصل2ب :گلف

 .1مالیگان به ای ماناست که ومتی گلفباک ضربۀ بدی میکندا بهدرو ا اع م می کند که ای ضربه تمرینهی بهوده نهه
ضربۀ اصلی .ای کار را میکند تا ضربهاز را تکرار کند.
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سؤال بادی دربارش کمتر حناِّکردن ضربهها بود .گهاهی گلفباکهها ضهربههای
خود را کمتر مبت میکنند تا در مجموع به نفاشان باشهد .ایه سهؤال در دو وضهایت
م رح شد :هنگام مبت عدد تقلب کند (امکان مصهبافی بیشتر است)؛ عهدد را درسهت
مبت کندا اما هنگام جمفکدن عددها تقلب کند (امکان مصهبافی کمتهر اسهت) .نتهایر
نشان داد ویخبینی ای است که در حالت اولا تقلب خیلی بیشتر اک حالت دوم باشد.
نقد و بررسی فصل2ب :گلف
آریلههی بیشههتربودن احتمههال جابهههجایی تههوپا بهههترتیب بهها چههوِّ گلههفا بهها وها و بهها
دست را شاهدی بر ای ادعا میگیرد که هرچه عمل فریبکارانهها غیرمنهتقیمتر باشهدا
مصهبافی در آن مهویتر و درنتیجهها احتمهال تقلهب بیشهتر میشهود .امها شهاید عهاملی
غیر اک «غیرمنتقیم بهودن» نیهز دخیهل باشهدا مهث ً راحهتتر بهودن انجهام عمهل؛ بهرای
جابهجایی توپ با دست باید خموراست شدا ولی برای جابهجایی بها وها یها چهوِّ بهه
ای کار نیاک نینت.
همچنی ا آریلی بیشهتربودن احتمهال مالیگهان را در مراحهل اولیهه بهه مویتربهودن
عامل مصهبافی ننبت میدهدا درحالیکه شاید عامل «باوروهذیری» نیهز دخیهل باشهد؛
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کیرا انگیزش افراد برای درو های باوروذیرتر بیشتر است و مردما مالیگان را در مراحهل
اولیه بیشتر میوذیرند تا در مراحل باالتر.
آریلههیا ایه را کههه احتمههال تقلههب هنگههام مبههت امتیاکههها بیشههتر اک تقلههب هنگههام
جمفکدن آنهاستا شاهدی بر دخالت عامل مصهبافی میداند .روش نینهت چهرا در
حالت اول عامل مصهبافی مویتر است .شاید باک هم عامل «باوروذیری» یا «احتمال لهو
رفت » دخیل باشد؛ تقلب هنگام جمفکدن امتیاکهها بیشهتر در ماهری لهو رفهت اسهتا
چراکه با جمفکدن امتیاکها میتوان تقلب را کشف کردا اما تصلف در مبهت ضهربهها
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را نمیتوان بهراحتی تشصیص داد.

فصل :3انگیزههای کورکننده
در ای فصلا آریلی دربارش تااری منافف سص میگوید .اگر وای منهافف مها در میهان
باشدا بهراحتی در توصیهها و مضاوتها سوگیری ویدا میکنیم .هنگامیکه کنهی بهه
ما ل فی میکندا ناخودآگاه ما را برمیانگیزد تا بهنوعی ایه محبهت را جبهران کنهیم.
در یک آکمایخا تادادی تابلو اک دو نمایشگاه بهه شهرکتکنندهها نشهان داده شهد تها
درجۀ کیبایی آنها را تایی کنند (روی تابلوها نشان نمایشگاه وجود داشت) .هریهک
اک نمایشگاههاا ورداخت دستمزد عهدهای اک شهرکتکنندهها را بهرای حضهور در ایه
افرادا تابلوهای مربوط به نمایشگاه حامی خود را بهتر ارکیابی کردند .البته اسک متهز
آنها هم نشان داد که وامااً با دیدن آن تابلوها احناس بهتری داشهتند؛ یانهی ارکیهابی
آنها صرفاً تظاهر نبود.
یکی اک شگردهای رایهر باکاریابهان شهرکتهای دارویهی ایه اسهت کهه بههنوعی
وزشکان را مدیون میکنند؛ با یک هدیۀ بنیار کوچک یا یهک مهرار شهام و ....همهی
سبب میشود آنهها داروههای توصیهشهدش باکاریابهان را بیشهتر تجهویز کننهد .اسهتادان
دانشگاه برای مشهاورش باضهی اک ورونهدهها دعهوت میشهوند و در اکای مشهاوره وهول
میگیرنههد .وک ه ی کارفرماههها مامههوالً اک شههواهد علمههی خ فنظههر خههود اسههتقبال
نمیکنند و شواهد علمی موافق را بیشتر تأیید میکنند .به ایه ترتیهبا منهافف اسهتادها
ل
موافق نظر وکه ویونهد میخهورد و همهی سهبب میشهود آنهها
بیشتر به شواهد علمی
وامااً به آن شواهد خوزبی تر شوند و در شواهد خ ف تردید کننهد؛ یانهی تاهاری
مناففا مضاوت علمی آنان را تحتتأمیر مرار میدهد .تااری منهاففا بهر مضهاوتهای
ما نیز تأمیر میگذارد تا جایی که خودمان ههم مضهاوتهایمان را بهاور مهیکنیم .ایه
مصههداق خههودفریبی اسههت .یههک راه سههاده بههرای حههل تاههاری منههاففا آشههکارکردن
تااری منافف اسهت؛ یانهی خیلهی روشه بیهان کنهیم کهه مها تاهاری منهافف داریهم و

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

آکمایخ برعهده داشتند و ای م لب بهه شهرکتکنندگان گفتهه شهد .نتهایر نشهان داد

مضاوت را به مراجاان واگذار کنیم (سیاسهت آفتهابی) .بهه اعتقهاد آریلهیا ایه روز
جوابگو نینت.

135

در آکمایشی که برای بررسی سیاست آفتابی ترتیب داده شهدا شهرکتکنندهها بهه
گروههای دونفری تقنیم شدند :ارکیهاِّ اصهلی و مشهاور .ارکیهاِّ بایهد مقهدار وهول
موجود در فرف شیشه ای را حدس بزند .نفر دوم فقه بهه ارکیهاِّ مشهاوره میدههد.
هرچه حدس ارکیاِّ به وامف نزدیکتر باشدا وول بیشتری میگیردا اما مشهاور ومتهی
وول بیشتری دریافت میکند که ارکیاِّا با خ ای بیشتری (رو به باال) مبلد را حهدس
بزند .نتایر نشان داد آشکارکردن تااری منافف مشاور برای ارکیاِّا نهتنها مشهکل را
حل نکردا بلکه آن را بیشتر کرد (فریب بیشتر شد).
نقد و بررسی فصل3
آریلی در ای فصل اک انگیزههای ونههان فریبکهاری سهص میگویهد .میتهوان گفهت
گزارزهههای آریلههی اک انگیههزش «جبههران محبههت» و «تاههاری منههافف» بنههیار جالههب و
روشنگر است .شاید بتوان بهتری بصخ کتاِّ آریلی را همی فصهل داننهتا بههویژه
یافتههای تکاندهندش او دربارش ناکارآمدی «آشکارساکی تااری منافف».
با وجود موت ای فصلا به نظر میرسد یافتههای م الاهۀ مضهاوت کیباییشهناختی
دربارش تابلوهای نقاشی ضافهایی دارد؛ شهاید احنهاس مثبتهی کهه شهرکتکنندگان
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

دربارش تابلوهای نمایشگاه تأمی کنندش مالی خود ویدا کهرده بودنهدا رب هی بهه «جبهران
محبت» نداشته باشدا بلکه احناس مثبت ناشی اک دریافت وول با دیهدن نشهان (لوگهو)
حامی مالی برانگیصته شده باشد؛ یانی میتوان سوگیری مضاوت کیباییشناختی را بها
ساککار تداعی توضی داد نه با گرایخ به «جبران محبت».
فصل :4چرا وقتی خستهایم سراغش میرویم؟
در ای فصلا آریلی به ای موضوع میورداکد که ومتی متز من قی مها درگیهر بهوده و
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خنته شده استا مقاومت ما در برابر وسوسها تصلف و فریبکاری کمتر میشود.

او اک آکمایشی یاد میکند که راب ۀ میان بارشناختی و مقاومت در برابر وسوسهه را
میسنجد .در ای آکمایخا به عدهای اک شرکتکنندگان عددی ساده (مانند  )35و بهه
عدهای دیگرا عددی دشوارتر (مث ً یک عدد هفت رممی) گفته شد تها حفهو کننهد.
بادا آنها را در ماری وسوسه (یک خوراکی مضر ولی خوشمزه) مرار دادند .نتهایر
نشان داد گروه دوم کودتر تنهلیم شهدند .ومتهی متهز محاسهبهگر و من قهی مها درگیهر
باشدا مهار رانهها و تکانهها کمتر دست خودمان خواهد بود .ومتی متز ما بههدلیل کهار
کیادا اص

حاً «ته کشیده است»ا کمتر در برابر وسوسه مقاومت میکند .هنگامیکهه

باالخره «ته میکشد» و در برابر وسوسهها تنلیم میشود.
آریلههی و همکههارانخا آکمایشههی بههرای سههنجخ تههأمیر تهکشههیدن متههز بههر میههزان
فریبکاری انجام دادند .در بصخ اول آکمایخا شهرکتکنندگان را دو دسهته کردنهد.
به یک دسته تکلیف شناختی ساده و به دستۀ دیگرا تکلیهف دشهوارتری دادنهد .باهدا
آکمون ماتریس در وضایت خردک اجهرا شهد .نتهایر نشهان داد افهرادی کهه تکلیهف
دشوارتری داشتندا ننبت به گروه دیگر بیشتر تقلب کردند .همچنی ا آنهها آکمهایخ
دیگری انجام دادند تا بفهمند اگر متز کنی تهه کشهیده باشهدا آیها خهود را بیشهتر در
ماری وسوسه مرار میدهد و درنتیجه بیشتر تنلیم وسوسه میشود یا نهه؟ آنهها ابتهدا
شرکت کنندگان را به دو گروه تقنیم کردند .به گروه اول وفیفهۀ شهناختی دشهواری
دادند تا به تهکشیدگی متز برسند و به گروه دوما وفیفۀ سبکتری دادنهد .آنگهاه ههر
دو گروه را در مومایت وسوسه مرار دادند .به آنها سؤاالتی برای واسصگویی دادنهدا
اما اع م کردند که برای دو نفرا فق یک واسصنامه دستنصورده بامی مانده اسهت و
یکی اک ای دو نفر باید اک واسصنامۀ منتاملی که امر جواِّهای شرکتکنندش مبلی تها

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

ری روک بارها بهه وسوسههها «نهه» میگهوییما متزمهان خنهته میشهود و در وایهان روک

حدی بر آن مانهدها اسهتفاده کنهد .شهرکتکنندگان مصتهار بودنهد برگهۀ واسهصنامه را
انتصاِّ کنند .نتایر نشان داد کنانیکه در وضایت تهکشیدگی بودندا بنهیار بهیخ اک
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گروه دوما برگۀ منتامل را انتصاِّ کردند و خود را در ماری وسوسه مرار دادنهد و
البته بیشتر هم تقلب کردند.
آریلی بیان میکند کهه ت زههای کوچهک روکانهۀ مها بهرای اینهتادگی در برابهر
وسوسههاا ما را به وضهایت تهکشهیدگی میرسهاند و درنهایهتا تنهلیم میشهویم .بهه
گفتۀ او دوریکهردن اک وسوسهه بنهیار آسهانتر اک آن اسهت کهه خهود را در ماهری
وسوسه مرار دهیم و بصواهیم مقاومت کنیم.
نقد و بررسی فصل4
ای ادعا که ومتی متز من قی ما خنته یا درگیر یک وفیفۀ شهناختی اسهتا کمتهر بهه
مهار وسوسهها می ورداکدا حمایت تجربی خوبی داردا ولی در یک مورد نمیتوان بها
آریلی همدلی کرد و آنا جایی است که ادعا میکند اگر رهی روک چنهدبار در برابهر
وسوسهها مقاوت کنیما درنهایت متزمان «ته میکشهد» و تنهلیم وسوسههها میشهویم.
شاید ای ودیهده بهیخ اک آنکهه بها «تهکشهیدن متهز» درویونهد باشهدا بهه تهومای کهه اک
خودمان بهعنوان اننان اخ می داریهما مربهوط باشهد؛ اینکهه اساسهاً اک خودمهان تومهف
داریم تا چه انداکه در برابهر وسوسههها مقاومهت کنهیم؟ شهاید ایه منهئلها نق هۀ شکنهت
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مقاومت ما را بهتر ویخبینی کند تا «تهکشیدن متز» .البتهه بها وجهود ایه احتمهالا میتهوان
توصههیۀ آریلههی را مبنههی بههر مرارنگههرفت در ماههری وسوسههه وههذیرفت؛ کیههرا بههههرحالا
مرارگههرفت در ماههری وسوسههههای بیشههترا شکنههت مقاومههت اخ مههی مهها را نزدیههکتر
میکند؛ چه بهدلیل «تهکشیدگی متز» و چه بهدلیل «س

تومف اخ می اک خودمان».

فصل :5چرا با پوشیدن مارک قالبی بیشتر دست به نیرنگ میزنیم؟
آریلیا در ای فصل میخواهد نشان بدهد که ومتی اک نشانهای تقلبهی بهرای لبهاس و
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عینک و ...استفاده میکنیما انگیزش فریبکاری ما بیشهتر میشهود .مها بها فهاهری کهه اک

خودمههان بههه نمههایخ میگههذاریما نهههتنها «ع مههتدهی بیرونههی» مههیکنیما بلکههه
«خودع متدهی» نیز میکنیم؛ یانی نههتنها دیگهرانا بلکهه خودمهان ههم خودمهان را
براساس فاهرمان مضاوت میکنیم.
آریلی ای فرضیه را آکمود که «مها بها ووشهیدن جنسههای تقلبهیا بهه خودانگهارش
غیرمحترمانهتری دست مییابیم و همهی سهبب میشهود کمینهۀ فریبکهاری در مها کیهاد
شود» .او عینکهایی با نشانهای تجاری تهیهه کهرد (برخهی اصهل و برخهی م بهی) و
شرکتکنندگان را سه گروه کرد :به گروه اولا عینک اصل و به گهروه دوما عینهک
دربارش اصالت عینکها چیزی گفته نشد .ویخ اک آکمون به همه فرصهت داده شهده تها
دمایقی اک ای عینکها استفاده کنند .نتایر نشان داد افراد با عینهک اصهلا در آکمهون
ماتریس (وضایت خردک ) کمتر اک همه تقلب کردندا افراد با عینک تقلبهی بیشهتر اک
همه و گروه ناآگاه بینابی بودند .آریلیا در ادامها به یک فرایند ذهنی اشاره میکنهد:
ومتی میدهای اخ می خود را میشکنیما با خود میگهوییم« :بهه جههنم» و در تصلهف
شتاِّ میگیریم.
آریلیا آکمایخ دیگری رراحی میکند :وفیفهۀ نق ههها .در ایه آکمهایخا روی
صفحۀ رایانها مربای فاهر میشود که با خ م ریا دو منمت شده است .ههر بهار بهه
مدت یک مانیها بهرور تصادفیا تادادی نق ه در دو سوی راست و چهپ خه دیهده
میشود .شرکتکنندهها باید با فشردن دکمۀ چپ یا راست اعه م کننهد کهه نقهاط کهدام
ررف بیشتر بوده است .البته آنها بههاکای فشهردن دکمهۀ راسهت وهول بیشهتری میگیرنهد.
بنابرای ا در مواردی که نقاط سمت چپ بیشتر استا آنها به تضاد منافف مبهت میشهوند؛
راستخ را بگویند (دکمه چپ) یا وول بیشتری به دست آورند (دکمه راست)؟

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

تقلبی داده شد و اصل یا تقلبی بودن عینکها به ار ع آنها رسیدا اما به گهروه سهوم

آریلیا ای آکمایخ را با آکمون سه حالهت عینهک تکهرار کهرد .نتهایر نشهان داد
کدن عینک تقلبیا افراد را فریبکارتر میکند (دکمۀ راست را بیشتر فشهار میدادنهد).
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نکتۀ جالب ای بود کهه فریبکهاری افهراد بها شهیب م یهم بیشهتر میشهد و بهه نق ههای
میرسید که گویا با خود میگفتند« :به جهنما م کهه تها اینجها تقلهب کهردهاما وهس
بگذار الامل وول بیشتری بهدستآورم».
آریلیا نقخ استفاده اک نشانهای تجهاری م بهی را در بهدگمانی بهه دیگهران ههم
آکمایخ کرد .او به سه گروه اک افراد عینکی (با عینکههای اصهلا م بهی و نهامالوم)
سههؤاالتی دربهههارش رفتهههار دیگهههران داد و اک آنهههها خواسهههت دربهههارش فریبکهههاربودن
آنها مضاوت کنند؛ مث ً اگر کنی بگوید :ببصشید که دیر کردما ترافیهک بهودا شهما
حهرف او را میوذیریهد؟ نتههایر نشهان داد کنههانیکه عینهک م بههی کده بودنهدا بههیخ
اک دو گروه دیگرا به مردم بدگمان هنتند و آنهها را فریبکهار ارکیهابی میکننهد .ایه
منههئله تنههها بههه وسههایل مصههرفی م بههی محههدود نینههت؛ مههدیرانی کههه مههدار
تحصیلی م بی و القاِّ ناروا برای خهود جاهل میکننهدا بهرای فریبکاریههای دیگهر
آمادهترنههد .بهههرورکلیا هههر فریبکههاری و تقلههبا کمینههه را بههرای تقلبهههای بیشههتر
فراهم میکند :شیب لتزنده .بنهابرای ا بایهد بهه اولهی تقلبهها حنهاس باشهیم تها ایه
دومینو ادامه نیابد.
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نقد و بررسی فصل5
نویننده در ای فصل ادعا میکند راب ۀ منهتقیمی بهی اسهتفاده اک نشهانهای تجهاری
تقلبی و میزان تقلهب وجهود دارد .وی ایه راب هه را بهه «خودانگهاره اخ مهی» ویونهد
میدهد .شواهد تجربی وی برای تأیید ای ادعها کهافی بهه نظهر نمیرسهد؛ مهث ً اینکهه
استفاده اک عینک اصلیا تقلب را کاهخ میدهد شاید به «خودانگاره اخ می» رب هی
نداشته باشدا بلکه با کدن چنی عینک گرانمیمتیا شرکتکنندهها متوجه هزینۀ کیهاد
آکمایخ شوند و آن را جدیتر بگیرنهد و همهی سهبب شهود احتمهال وجهود نظهارت
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ونهان را بیشتر بدانند (احتمال کیاد لو رفت )« :اجراکنندگان چنی آکمایخ ورهزینههای

اجاکه نمیدهند ما شرکتکنندهها با تقلبا اعتبار آن را اک بهی ببهریما حتمهاً نظهارت
نامحنوسی وجود دارد».
اکسویدیگرا شاید عینک تقلبی و توجه آگاهانه به تقلبیبهودن آنا اساسهاً مفههوم
«تقلب» را در ذه حاضر کنهد و درنتیجهها در مضهاوتها و رفتارههای شهصص بیشهتر
خود را نشان دهد؛ یانی شاید بتهوان افهزایخ تقلهب در ایه حالهت را بها اسهتاارههای
مفهومی لیکاف بهتر توضی داد تا با مفهوم «خودانگهارش اخ مهی» آریلهی .ربهق نظهر
لیکافا مفاهیم عینی و خارجی در کندگی روکمره (مانند تمیهزی و کثیفهی دسهتها)
( .)Haidt, 2001: p.823لذا ومتی عینک تقلبی میکنیما ناخواستها به تقلب اخ مهی
نیز گرایخ ویدا میکنیم.
فصل :6گولزدن خودمان
آریلیا در ای فصل دربارش ای موضوع سص میگوید که چگونه ومتهی میکوشهیم
دیگران را فریب دهیما دروامف خودمان را هم فریهب مهیدهیم .آریلهی و همکهارانخ
برای سنجخ ای منئلها آکمایخ کیر را ترتیب دادند:
شههرکتکنندگان در ایهه آکمههایخ بایههد بههه سههؤاالت هههوز واسهه میدادنههد.
آکمایشگرانا افراد را در مومایت «امکان تقلب» مرار دادند (واس ورسهخها در وایهان
برگهها ارائه شده بود تا افراد بتوانند به خودشان نمره بدهند) .مشهاهده شهد کهه افهرادا
در مقاینه با سه

وایهها بهه میهزان کمهی تقلهب کردنهد .در مرحلهۀ باهدیا اک همهان

شرکتکنندگان خواسته شد تا توانهایی خهود را بهرای واسه دادن بهه سهؤاالت مشهابه
(مرحلۀ جدید آکمایخا البته بدون دسترسهی بهه واسه ها) تصمهی بزننهد .جالهب ایه

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

در شکلدهی مفاهیم انتزاعی (مانند واکی روح یها ولیهدی بهار ) نقهخ جهدی دارنهد

است که آنها توانایی خود را م ابق با میزان موفقیت به کمک تقلهب تصمهی کدنهدا
نه براساس وامایت (بدون تقلب) .حتی ومتی به عدهای اک آنها گفته شد اگهر توانهایی
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خود را درست تصمی بزننهدا بینهت دالر میگیرنهدا آنهها بهاک ههم توانهایی خهود را
بیشتر تصمی کدند؛ یانی حتهی ومتهی انگیهزش مهالی در میهان بهودا نصواسهتند وامهفبی
باشند .آنها با تقلبکردن در مرحلۀ اول آکمایخا خودشهان را نیهز در کمینهۀ توانهایی
هوز فریب داده بودند و باورشان شده بود که توان هوشی کیادی دارند.
آریلی و همکارانخ در مرحلهۀ باهدیا ایه فرضهیه را آکمودنهد کهه «ومتهی بهرای
موفقیت تقلبآمیزمان نشانگر آشکاری دریافت میکنیم (مدالا لوح تقهدیرا مهدر
و)...ا کمینههه بههرای خههودفریبی دربههارش مابلیتهایمههان بیشههتر میشههود» .آنههها باههد
اک مرحلۀ اول آکمایخ (بها امکهان تقلهب)ا بهه افهراد مهدرکی دال بهر موفقیهت دادنهد.
دریافههت همههی مههدر

سههبب شههد آنههها توانههایی خههود را بههرای مرحلههۀ دوم

آکمایخ اغراقآمیزتر ارکیهابی کننهد (حتهی بها وجهود انگیهزش مهالی بهرای وامهفبینی)؛
یانی با وجود یک نشهانه کهه دسهتاوردهای دروغهی مها را یهادآوری میکنهدا کمینهۀ
خودفریبی ما کیاد میشود.
در آکمایخ بادیا آریلی سای کرد با روشیا جلوی خهودفریبی افهراد را بگیهرد.
او آکمون هوز را با رایانه اجرا کرد .ای بار افراد برای آشکارشدن واس ها باید دائهم
موس را به منمت وایی صفحه میبردند (امدام آگاهانهه و اختیهاری بهرای تقلهب) .بها
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همی میزان تتییر در آکمایخا مالوم شد که افراد باک هم در مرحلۀ اول تقلب کردنهد
ولی برای مرحلۀ دوما توانایی خود را کیاد تصمی نزدند (یانهی متوجهه شهدند بصشهی
اک تواناییشان محصول تقلب است).
نقد و بررسی فصل6
آریلی در ای فصل ت ز میکند با ارائه شواهد تجربی نشان دهد هنگامیکه درگیهر
فریب دیگران دربارش توانایی خودمان میشویما خودمان هم فریب میخوریم .به نظهر
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میرسد آکمایخ وی برای حمایت اک فرضیهاز بننده است.

نکته ای که نباید در ای موضوع فراموز کردا ای است که ای نهوع خهودفریبیا
وامااً بر توانایی افراد میافزاید؛ بهعبارتدیگرا خودفریبی ما در کمینۀ خودکارآمهدی
وامااً تا حدی کارآمدی ما را کیاد میکند (لنهلیا  :1391ا .)178شهاید افهراد ایه
منأله را بهصورت ناهشهیار در

کهرده باشهند و سهوگیری مثبهت آنهها در ارکیهابی

کارآمدی خودا چندان هم خ ها نباشهد و تها حهدودی وامایهت داشهته باشهد .بنهدوراا
تفنیر ع ئم فیزیولوهیکی را اک جمله منهابف خودکارآمهدی مارفهی میکنهد (کهری ا
 :1384ا) 270؛ یانهی اگهر افهراد بتواننهد ع ئهم فیزیولهوهیکی (ماننهد تاهرق مبههل اک
تارق را نشهانۀ گرمشهدن بهرای منهابقه بداننهدا نهه اضه راِّ وهیخ اک منهابقه  -واماهاً
خودکارآمدی آنها کیاد و عم ً کمینۀ روانی افزایخ کارآمدی فراهم میشود.
فصل :7خالقیت و ریاکاری؛ همۀ ما داستانپردازیم
آریلی در ای فصل مصد دارد راب ۀ میان خ میهت و فریبکهاری را نشهان دههد .او در
آخر فصل به ای نتیجه میرسهد کهه افهراد خه ق آمهادگی بیشهتری بهرای فریبکهاری
دارند .آریلی برای واس به ای سؤال که «چه عاملی موجب میشهود باضهی اک افهراد
به فریبکاران ماهری تبدیل شهوند؟» بهه م الاههای اشهاره میکنهد کهه رهی آن بصهخ
مدامی متز  12دروغگوی بیمارگونه با متز  21نفر اک افراد عادی مقاینهه شهد .تفهاوت
چنی بود:
 مادش خاکنتری (خود نورونهای متزی) در دروغگویان بیمارگونها  %14کمتر بود؛
مادش سفید (مداربندی میان نورونها) در دروغگویان بیمارگونها  %26-22بیشتر بود.
بهههههعبارتدیگرا دروغگویههههان بیمارگونههههها امکههههان ارتبههههاطدادن م الههههب
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منابقه ورکشی) را بهگونهای تفنیر کنند که مؤید کارآمدی کیاد آنهها باشهد  -مهث ً

مصتلههف را بیشههتر داشههتند و بهههراحتی میتواننههتند بهها ویونههددادن امههور مصتلههف بههه
هم داستانسرایی کنند.
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آریلهههی و همکهههارانخ آکمایشهههی ترتیهههب دادنهههد تههها ابتهههدا میهههزان خ میهههت
شههرکتکنندگان را بنههنجند و باههدا آنههها را در وضههایت وفیفههۀ نق هههها (آکمههون
تشههصیص نق ههههای چههپ یهها راسههت خ ه م ههری مربههف) مههرار دادنههد .افههرادی کههه
اک خ میت بیشتری برخوردار بودندا بیشتر تقلب کردند .آنگاه آریلهی ایه فرضهیه را
آکمههود کههه شههاید خ میههت موضههوعیت نههداردا بلکههه عامههل «هههوز» اسههت کههه
هم خ میت کیاد و هم فریبکاری بیشتر را توجیه میکند .او آکمایشی ترتیهب داد کهه
هههم ههههوز و ههههم خ میهههت شههرکتکنندگان را میسهههنجید و باهههدا آنهههها را در
ماری آکمایخ اصلی مرار دادند .یافتهها نشان داد خ میت راب ۀ منهتقیمی بها میهزان
فریبکاری داردا اما هوز نه.
آریلی آکمایشی را در یک کافیشاپ اجرا کرد تا به ای ورسخ واسه دههد :آیها
عامل «انتقامجویی» می تواند فریبکاری را افزایخ دهد؟ به افراد حاضر در کافیشهاپ
یک آکمون هوز دادند تا با حلکردن آنا ونر دالر بگیرند .آکمایشهگرا ومتهی وهول
شرکتکنندهها را میدادا عمداً نه دالر مهیداد و چنهان رفتهار میکهرد کهه حواسهخ
نینههت .آکمایشههگران میخواسههتند ببیننههد چنههد نفههر بقیههۀ وههول را وههس میدهنههد .ایه
آکمهایخ در دو وضهایت اجهرا شهد :الههف) عهدمناراحتی؛ ِّ) نهاراحتی (بابهت رفتههار
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بیادبانههه سههاختگی اک رههرف آکمایشههگر) .نتههایر نشههان داد شههرکتکنندگانی کههه اک
آکمایشگر دلصوری داشهتندا در مقاینهه بها شهرکتکنندگان دیگهرا بیشهتر دسهت بهه
فریبکاری کدند (بقیه وول را وس ندادند).
آریلههی و همکههارانخا در ادامههها ایه فرضههیه را بههه آکمههایخ گذاشههتند کههه اگههر
شرکتکنندگان در مالبهای ذهنی خ مانهتر درگیر شهوندا سه

فریبکهاری آنهها

افزایخ مییابد .آنهها مبهل اک اجهرای وفیفهۀ نق هههاا اک شهرکتکنندگان خواسهتند
جم ت بههم ریصته را مرتب کنند .جم ت گروه آکمونا شهامل کلمهاتی مربهوط بهه
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خ میت بود (بدیفا خ قا نوا فکرا و)...ا ولهی جمه ت گهروه نظهارت چنهی نبهود.

نتایر نشان داد گروهی که ذهنشان با واهههای مرتب با خ میت درگیر شهده بهودا در
وفیفۀ نق هها بیشتر تقلب کردند.
آریلی برای سنجخ راب ۀ خ میت و فریبکاری به سهرا کارمنهدان یهک سهاکمان
رفت و متوجه شد کارمندانی که در مومایهت شهتلی خهود بهه خ میهت بیشهتری نیهاک
دارندا در مقاینه با کنانیکه مومایت شتلی آنهها بهه خ میهت چنهدانی نیهاک نهداردا
کمینۀ فریبکاری بیشتری دارند.

نویننده در ای فصهلا بهر راب هۀ مثبهت میهان خ میهت و فریبکهاری تأکیهد میکنهدا
امهها یههان لنههلی سههه توانههایی شههناختی را بههرای موفقیههت در دروغگههویی الکم داننههته
است :ذه خوانی (نظریۀ ذه )ا عملکرد اجرایی و تصیل (لنهلیا  :1391ا.)40-35
بههه نظههر میرسههد ایهه مجموعههها همبنههتههای روانشههناختی دروغگههویی را بهتههر
مارفی میکند.
اک دیگر ادعاهای نویننده ایه اسهت کهه حهس انتقهامگیری کمینهسهاک فریبکهاری
بیشتر میشود؛ یانی اگر احناس کنیم کنی لدینی به مها داردا بها وجهدان راحهتتری
امدام به فریفت او میکنیم .ای ادعای نویننده خ ها نینهتا امها منهأله گنهتردهتر اک
ای است .در آکمایشی شرکتکنندش الف باید میهزان رنجهی را کهه شهرکتکنندش ِّ
متحمل میشودا تایی کند (مث ً میزان تندی سنی کهه بایهد بصهورد تها وهول بگیهرد).
نتایر آن آکمایخ با یافتههای آریلهی همخهوانی دارد (انتقهامجوییا رنهر تحمیلهی را
افههزایخ میدهههد) .در مرحلههۀ دوم آکمههایخا آکمایشههگر مبههل اک شههروع آکمههایخا بهها
شرکتکنندش الف احوالورسی گرمی میکند (ابهراک محبهت مصتصهر) .همهی منهأله
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نقد و بررسی فصل7

سههبب کههاهخ حههس انتقههامجویی آنههها شههده و رنههر کمتههری بههرای نفههر ِّ در نظههر
میگیرند (سیلواا  :2011منهمت .)16نکتهۀ جالهب ایه اسهت کهه محبهت آکمایشهگر
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موجب کاهخ اعمال رنر در شصص دیگهر میشهود .ایه یافتهه نشهان میدههد شهاید
عامل اصلیا حس انتقامجویی نباشهدا بلکهه «حالهت ذهنهی» ( )Mental moodباشهد.
ومتی کنی با جنارت با ما رفتار میکندا ما را در حالت ذهنی منفی و خشهونت مهرار
میدهدا ولی ومتی کنی به مها محبهت میکنهدا حالهت ذهنهی مها را تتییهر میدههد و
همههی سههبب میشههود خشههونت را کنههار بگههذاریم (ولههو در مبههال افههرادی غیههر اک
محبتکننده).
فصل :8دغلکاری در نقش عفونت؛ چگونه به میکروب ریاکاری آلوده میشویم؟

آریلی در ای فصلا ای منئله را بررسی میکند که آیا فریبکاری منری است یا نهه؟
ومتی در محی ی مرار میگیریم که میکهروِّ «بیاخ مهی» در آن کیهاد اسهتا بیشهتر
احتمال دارد که مرتکب بیاخ می شهویم .هنگامیکهه کهار خ هایی مهیکنیما سهای
مههیکنیم اررافیههان مهها هههم آن کههار را انجههام دهنههد؛ کیههرا در ایه صههورتا رفتههار مهها
وذیرفتنیتر میشود.
آریلی برای سنجخ تأمیر فریبکاری افراد در فریبکاری دیگرانا آکمایشی ترتیهب
داد .او آکمایخ ماتریس را با افزودن یک عنصر اجتماعی اجرا کرد :واکتی حهاوی ده
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دالر بههمراه واسصنامه به شرکتکنندگان دادند تها باهد اک حهل ماتریسههاا برحنهب
تاداد جواِّ صحی ا دستمزدشهان را بردارنهد (وضهایت خهردک ) و بقیهه وهول را بهه
آکمایشگر بدهند .در ای میان دیوید (همکار آکمایشگر) بهوضوح تقلب کهردا یانهی
در کمانی اند

مدعی حل همۀ ماتریسها شد و ایه را بها صهدای بلنهد اعه م کهرد.

همه متوجه شدند که او تقلب کرده استا ولی آکمایشگر هیچ واکنخ ویهژهای نشهان
نداد و کام ً خوننرد بود (وضایت ملیداف) .نتایر نشان داد شرکتکنندههای دیگهر
نیز بیشتر اک وضایت خردک عادی تقلب کردند .دربارش علهت رفتهار شهرکتکنندهها
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دو احتمال وجود دارد:

الههف) رفتههار دیویههدا بههه دیگههران نشههان داد احتمههال لههو رفههت کههم اسههت (توجیههه
منابصه)؛
ِّ) رفتار دیوید به دیگهران نشهان داد تقلهب اک نظهر اجتمهاعی وذیرفتهشهده اسهت
(تتییر هنجارها).
برای تقویت یکی اک ای احتمالهاا آکمایخ دیگهری انجهام شهد .در ایه مرحلهها
دیوید آشکارا تقلب نکردا اما در آغاک آکمهون بها صهدای بلنهد اک آکمایشهگر ورسهید:
«آیا میتوانیم به شما بگوییم همۀ سؤاالت را حل کهردهایم و همهۀ وهول را بهرداریم و
جواِّا به شرکتکنندگان ارمینان دادند که امکان لو رفهت وجهود نهدارد (وضهایت
ورسخ) .در ای وضایتا تنها احتمال الف برمرار است .نتهایر نشهان داد افهراد نههتنها
کمتر اک وضایت «ملیداف» تقلب کردندا بلکه کمتر اک وضایت خهردک عهادی ههم
تقلب کردند؛ بدی ترتیبا احتمال ِّ تقویت شد.
مرحلۀ بادی آکمایخ ملیدافا در دانشهگاه «کهارنگی ملهون» انجهام شهد .دیویهدا
ویراه دانشگاه رمیب کارنگی ملون را ووشید (وضایت ملیداف غیرخودی) .در ایه
وضایتا دیوید یک غیرخودی تلقی میشد .نتایر نشهان داد رفتهار تقلهبآمیز اوا بهر
رفتار دیگران تأمیر عکس داشت؛ یانی ومتی فرد فریبکارا غیرخودی تلقهی میشهودا
رفتار او دیگران را کمتر تحت تأمیر مرار میدهد.
آر یلی در وایان فصلا راهکاری برای کاهخ تصلفات اخ می ویشنهاد میکند که

بر ایهده «ونجرهههای شکنهته» (مقالههای اک جهرج کلینه

و جیمهز ویلنه در )1982

استوار است .براساس ای نظریها در محلههای ورخ ر شهرا اگر افرادا ساختمانی را بها
چند ونجرش شکنته ببینندا وسوسه میشهوند بقیهۀ شیشهههای آن را ههم بشهکنند .وهسا
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برویم؟» آکمایشگر واسه داد« :ههر کهاری کهه میخواهیهدا بکنیهد» .بها ایه سهؤال و

برای کاهخ جرم و خرابکهاری بایهد اولهی ناهنجاریههای کوچهک را رفهف کهرد تها
موجب خرابکاریهای بیشتر نشوند (شیشههای شکنته کودتهر تاهویض شهوند) .بهرای
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کاهخ تصلف اخ می نیز باید با اولی تصلفههای کوچهک مقابلهه کهردا مصصوصهاً
اگر ای تصلف اک سوی کنانی صهورت میگیهرد کهه بیشهتر در ماهری دیهد جاماهه
هنتند (ستارههاا سیاستمدارانا کارمندان دولت و.)...
نقد و بررسی فصل8
آریلی برای اینکه نشان دهد عامل مؤمر در وضهایت «مهیداف» کمبهودن احتمهال لهو
رفت نینتا وضایت ورسخ را رراحی کهرده و کهاهخ میهزان تقلهب را بیهانگر ایه
میداند که احتمال لو رفت عاملی جدی در تقلب نینت .اما شاید ای ادعا کودهنگهام
باشد؛ چه بنا افراد در وضهایت ورسهخا بیشهتر بهه مهاجرا مشهکو

شهوند و احتمهال

دهند که نظارت نامحنوسی درکار است:
«چه کنی حاضر است یافتههای وژوهخ خود را ناماتبر کنهد و بهه شهرکتکنندهها
اجاکش تقلب گنترده بدهد؟!»

یادمان باشد که آنها تصور میکنند موضوع آکمایخا سنجخ هوز اسهت .بررسهی
ای احتمال نیاکمند رراحی آکمایخهای دیگری است.
آریلهههی مهههدعی اسهههت ومتهههی فهههرد فریبکهههارا خهههودی تلقهههی میشهههودا رفتهههار
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او سهههبب جابههههجایی مرکههههای هنجهههاری میشهههود و تقلهههب را بهههرای دیگهههران
راحتتر میکندا اما اگر او «غیرخودی» تلقی شودا اتفاماً رفتارز میهزان صهدامت را
در دیگهههران افهههزایخ میدههههد .شهههاید بتهههوان ایههه منهههئله را بههها روحیهههۀ «تقابهههل»
بهتههر توضههی داد .درسههت اسههت کههه فریبکههاری «غیرخههودی» تقلههب مهها را کههاهخ
میدههههدا ولهههی منهههئله ایههه اسهههت کهههه اگهههر او بیشهههتر صهههدامت میورکیهههدا مههها
چه رفتاری داشتیم؟
آیا تقابلا ما را به فریبکارتر شدن میکشاند؟ یانی گویها مها خواههان مرکبنهدی بها
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«غیرخودی» هنتیم؛ اگر او فریبکاری خود را به نمایخ بگذاردا ما صادقتر میشهویم

و اگر او صدامت خود را به نمایخ بگذاردا ما فریبکارتر میشهویم .ای کهاز آریلهی
برای حالت دوم نیز آکمایشی ترتیب میداد.
فصل :9دغلکاری همیارانه؛ چرا دو سر حتماً بهتر از یکی نیست؟
در ایهه فصههلا ایهه سههؤال بررسههی میشههود کههه ومتههی دیگههران اک فریبکهههاری
مههها نفهههف میبرنهههدا آیههها بیشهههتر فریبکهههاری مهههیکنیم؟ اننهههانها انگیهههزهای بهههرای
خیررسانی به دیگران دارند (سودمندی اجتماعی) .البته انگیزههای خودگرایانه هم در
آریلی و همکارانخ آکمایشی ترتیب دادند :آکمایخ ماتریس (وضایت خهردک )
بهههرههور گروهههی انجههام شههد؛ هههر گههروه شههامل دو نفههر بههود و هههرکس بههه تنهههایی
ماتریسههها را حههل میکههردا امهها دسههتمزد میههان آنههها تقنههیم میشههد .البتههه در
ننصۀ اول آکمایخا دو نفر فرصت آشنایی با هم را نداشتند (وضهایت گهروه ناآشهنا).
نتههایر نشههان داد هنگامیکههه شههرکتکنندگان فهمیدنههد هههم خودشههان اک تقلههب
سود میبرند و ههم دیگهریا بیشهتر تقلهب کردنهد (انگیهزش سودرسهانی بهه کنهی کهه
حتی او را نمیشناسیم).
در ننصۀ دوما همگروه هر شهرکتکننده نهافر رفتارههای اوسهت (وضهایت نهافر
هم گروه ناآشنا) .همی نظارت (حتی اک سوی کنی که ناآشناست و اک تقلب ما سهود
میبرد) سبب شد تقلب به صفر برسد (درستکاری کامل).
در ننهصۀ سهوما فرصهتی داده شهد تها دو نفهر آشهنایی و صهمیمیتی حاصهل کننههد.
البتههه هنگههام حههل مههاتریسا نههافر کههار یکههدیگر بودنههد .در ایهه وضههایتا تقلههب
بیشههتر اک وضههایت ناآشههنا بههود .یانههی صههرف آشناشههدنا امههر باکدارنههدگی نظههارت
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میان است.

را اک بی برد.
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در ننههصۀ چهههارما آکمهههایخ رههوری رراحههی شهههد کههه اک تقلههب هریهههک اک
شهرکتکنندگان فقه همگهروهخ سههود میبهرد .در ایه وضهایتا تقلههب بیشههتر اک
وضایتی بود که خود شصص هم سود میبرد.
نتیجۀ کلی :ومتهی افهراد گروههی کهار میکننهدا لزومهاً میهزان فریبکهاری کهاهخ
نمییابدا بلکه کنانیکه بیشتر دلمشتول همکاران خود هنتندا بیشتر تقلب میکنند.
آریلههی در انتهههای فصههلا ای ه سههؤال را بررسههی میکنههد کههه چگونههه میتههوان
ضههم بهرهمنههدی اک کههار گروهههیا بههر فریبکههاری غلبههه کههرد؟ او ویشههنهاد اولیههه
«افههزایخ نظههارت» را م ههرح میکنههد و ماتقههد اسههت براسههاس یافتههههای اوا ایهه
راه کههههافی نینههههت؛ راه مناسههههبا جلههههوگیری اک آشههههنایی نههههافران بهههها افههههراد
تحتنظارت است.
نقد و بررسی فصل9
مبحث ایه فصهلا درو «نوعدوسهتانه» اسهت .انگیهزش نوعدوسهتی مها سهبب میشهود
بههرای درو هههایی کههه سههودز بههه دیگههران میرسههدا انگیههزش بیشههتری داشههته باشههیم
تههههها بهههههرای درو ههههههای خودخواهانهههههه .در «هنهههههدبو

رشهههههد اخ مهههههی»
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(( )Handbook of Moral Developmentویراسههت  )2013درای بههاره م ههالبی
آمههده اسههت و بههه یافتههههایی اشههاره شههده کههه بهها یافتههههای آریلههی همسههو اسههت
( .)Evans and Lee, 2013: p.385بنههیار مناسههب بههود در کنههار دوگانههه «درو
خودخواهانههه» و «درو نوعدوسههتانه» (درو آبههی)ا نههوع سههومی هههم بههرای درو
در نظر گرفته میشد« :درو حقرلبانه» .گاهی افرادا نه بهرای کنهب منهافف نامشهروع
برای خود و نه برای خیررسانی به دیگرانا بلکه برای رسیدن به حهق خهودا دسهت بهه
فریبکهاری میکننهد؛ مهث ً بهرای گهرفت حهق خهود بهه ماضهی دادگهاه رشهوه ویشههنهاد
می کنند .شاید بتوان ادعا کرد اک نظر ودیدارشناختی (اک منظر ذهنیت خود افهراد) ایه
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نههوع دروغگههویی اک دو نههوع دیگههر فراوانههی بیشههتری دارد؛ یانههی بیشههتر افههراد بهها

ایه تصههور کهه بههرای گهرفت حههق مشههروع خهود مجبورنههد درو بگوینهدا امههدام بههه
ای کار میکنند.
فصل :10پایانی نیمهخوشبینانه؛ آدمها به اندازۀ کافی دغلکاری نمیکنند!
آریلههی در فصههل آخههر کتههاِّا بههه جمفبنههدی م الههب فصههول ویشههی میوههرداکد .او
می گویههد در کمینههۀ فریبکههاری بهها دو نههوع انگیصتههار مههواجهیم :کنههب سههود و حفههو
تصویری که اک خود بهعنوان اننان اخ می داریم .تا هنگامیکهه کمهی تقلهب کنهیما
هرچند فریبکاران بزرگا خنارتهای کیادی وارد میکننهدا فریبکهاران خردهوها
(که همۀ ما میتوانیم باشیم)ا درمجموع خنارات بیشتر بهبارمیآورند .عواملی کهه در
میزان تقلب تأمیر دارندا عبارتند اک:
افزاینده :توانایی دلیلتراشی (مصههبافی)ا تضهاد منهاففا تهکشهیدن متهزا خ میهتا
کار غیراخ می (شیب لتزنده)ا سود بهردن دیگهران اک تقلهب مهاا مشهاهدش فریبکهاری
دیگههرانا فرهنگههی کههه مثالهههای فریبکههاری را ارائههه میکنههدا کاالهههای م بههیا
یادآورهای دستاوردهای دروغی ماا غیرمنتقیم بودن منافف فریبکاری.
کاهنده :مولدادنا امضاکردنا یادآورهای اخ میا نظارت.
بیامر :مقدار وولی که بهدستمیآیدا احتمال گیر افتادن.
آریلی در وایان کتاِّ اشاره میکند که برای مهار فریبکهاری نبایهد اننهان را فقه
موجودی عق نی تصهور کنهیم (مابهد خردمنهدی لرکیهده اسهت)ا بلکهه بایهد بها فههم
نابصردیهای اننانا به باکرراحی ساختارها همت گماریم.
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نتیجهگیری
آریلی با ررح نظریۀ «نابصردیهای ویخبینیوذیر» 1به سرا موضهوع فریبکهاری رفتهه
است و نشان داده کهه عوامهل غیرعق نهی (نهه لزومهاً عقلسهتیز) در فربیکهاری دخیهل
هنتند .او بهخوبیا بنهندگی آمهوکش منهابصه را نقهد کهرده و ماتقهد اسهت رفتارههای
اننان را نمیتهوان تنهها براسهاس عقهل ابهزاری کهه کهارز بهه حهداکثر رسهاندن نفهف
شصصهههی اسهههتا توضهههی داد .کنهههان دیگهههری چهههون یونههها لهههرر نیهههز اک جنبهههۀ
عصبشناسیا شواهدی برای ای ادعا ارائه کردهاند (لررا  :1389فصل .)5البته به نظر
می رسد آریلهی آنجها کهه نقهخ عوامهل عق نهی (مقهدار وهولی کهه بهدسهتمیآید و
احتمههال گیههر افتههادن) را بنههیار نههاچیز نشههان میدهههدا فراتههر اک شههواهد تجربههی خههود
رفتههه اسههت .شههواهد او بههرای امبههات نههاچیز بههودن (بلکههه صههفر بههودن) نقههخ ایهه
عوامههل کههافی نینههت .تههذکر ویههژش آریلههی دربههارش خ ههر فریبکههاران خردهواسههت.
خنههارتی کههه ایه افههراد بههه جوامههف تحمیههل میکننههدا بیشههتر اک خنههارتی اسههت کههه
فریبکارهای بزرگ به جوامف وارد میکنند.
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 .1نام کتاِّ دیگری اک آریلی که مبل اک کتاِّ «وشت ورده ریاکاری» نگاشته است.

کتابنامه

 .1آریلیا دن ()1394ا وشت وردش ریاکاری؛ چگونهه بهه ههر کهس درو میگهوییما
بهویژه به خودمانا ترجمه رامی رامبدا تهران :ماکیار.
 .2سههیلواا جینههون ()2011( )Jason Silvaا منههتند باکیهههای متههزا منههمت 16ا
https://www.aparat.com/v/vP1ji

 .3کریمیا یوسف ()1390ا روانشناسی اجتماعیا تهران :ارسباران.
 .4کری ا ویلیهام ()1384ا نظریهههای رشهد؛ مفهاهیم و کاربردههاا ترجمهه غ مرضها
 .5لررا یونا ()1389ا تصمیمگیریا ترجمه اصتر اندرودیا تهران :دایره.

 .6لنلیا یان ()1391ا درو گویان مادرکاد؛ چرا بهدون خدعهه و نیرنه

نمیتهوانیم

کندگی کنیما ترجمه مهدی مراچهداغیا تهران :ویکان.
7. Burton, R.V. & Kunce, L. (1995), "Behavioral models of moral
development: A brief history and integration", in William M.
An

development:

Moral

)(eds.

Gewirtz

L.

Kurtines, Jacob

introduction, 1995, pp. 141-171.
8. Evans, Angela D. and Lee, Kang (2013), Lying, Morality, and
Development, in Killen and Smetana (eds.), Handbook of moral
development, New York and London, Psychology press.
9. Haidt, Jonathan (2001), "The emotional dog and its rational tail: A
social intuitionist approach to moral judgment", Psychological
Review, 108, 2001, pp. 814-834.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

خوینژاد و علیرضا رجاییا تهران :رشد.

153

Bibliography
123456-

7-

8-

9-

Ariel, Dan (2015), Behind the Hypocrisy; How We Lie to Everyone,
Especially to Ourselves, Translated by Ramin Rambud, Tehran: Maziar.
Jason Silva (2011), Brain Games Documentary, Episode 16,
https://www.aparat.com/v/vP1ji
Karimi, Yousef (2011), Social Psychology, Tehran: Arasbaran
.4. Crane, William (2005), Theories of Growth; Concepts and Applications,
translation by Khoynejad and Alireza Rajaee, Tehran: Growth.
Lawrence, Yona (2010), Decision Making, Asghar Androodi's translation,
Tehran: Circle.
Leslie, Jan (2012), Congenital Liars; Why We Can't Live Without Deceit,
Translated by Mehdi Gharacheh Dagh, Tehran: Arrow
Burton, R.V. & Kunce, L. (1995), "Behavioral models of moral
development: A brief history and integration", in William M.
Kurtines, Jacob L. Gewirtz (eds.) Moral development: An introduction,
1995, pp. 141-171.
Evans, Angela D. and Lee, Kang (2013), Lying, Morality, and Development,
in Killen and Smetana (eds.), Handbook of moral development, New York
and London, Psychology press.
Haidt, Jonathan (2001), "The emotional dog and its rational tail: A social
intuitionist approach to moral judgment", Psychological Review, 108, 2001,
pp. 814-834

