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Assembling Reminders: Shelach Lecha 

لخا شلخ :ها آورییاد دنورآگرد  

 ماشین در ،کناری ۀیینآ از  .کنید می رانندگی مجاز سرعت از باالتر کمی دارید :بکنید ار فکرش

 زا باالتر رانندگی که این دانستن با  .کنید می کم را خود سرعت .بینید می را پلیسی سر پشت

 .کند می فرق ماش رفتار ،دارد شدن جریمه احتمال ،نبیند یا ببیند کسی خواه مجاز سرعت

 رفتار بر شدن دیده احساس تاثیر بررسی برای شده انجام روانشناسان طتوس آزمایش چندین اخیرا

 ببینند تا دادند ترتیب آزمایشی جینو فرانچسکا و بونز ونسا ،زونگ چنبو  .اجتماعی اصول مطابق

 یا تیره عینک یا انجویدانش از گروهی به آنها .دارد ها آدم بر تاثیری چه بودن نشان بی احساس

 نامربوط کار یک همچنین .کنند می بررسی را جدید یالاک یک روی آنها واکنش تا دادند فافش

 آنها  .گذاشتند آنها اختیار در را غریبه یک به پول دادن امکان و دالر شش :خواستند آنها از هم

 طور به ،داشتند تیره عینک که آنها اما ،دادند دالر ۷۱.۲ متوسط طور به داشتند شفاف عینک که

 تشخیص غیرقابل و ناشناسی احساس و چشم به تیره عینک که همین فقط .دادند دالر ۸۱.۱ متوسط

 آموزانی دانش که شدند متوجه دیگر آزمایش در .کاست می آنها سخاوتمندی از ،داشتند بودن



            

2 

 

 می انجام کم نور با اتاقی در را کار این ترباال احتمال با ،دادند امتحان در تقلب امکان آنها به که

 و تر اخالقی ،شویم می مشاهده داریم که بدانیم بیشتر چه هر  1 .روشن کامال اتاقی در نه و دادند

 .مشوی می سخاوتمندتر

 به دالر ده آنها به و کردند امتحان "دیکتاتور بازی" در را آموزان دانش فسلر دان و هالی ینکو

 آموزان دانش از برخی به  .دادند آن در را ناشناس ای غریبه نکردن یا کردن شریک فرصت همراه

 چشم جفت یک کامپیوتر ۀصفح روی ،است آزمایش از بخشی این بدانند آنکه بی و شپیشاپی

 از بیشتر %۵۵ ،بودند دیده را چشم دو تصویر که آنهایی  .دیگر تصویری باقی به و دادند نشان

 در قهوه کردن دم گاهدست یک پژوهشگران ،دیگر آزمایش یک در .دادند پول ها غریبه به دیگران

 .ازندبیند جعبه یک در را پولش و بردارند قهوه توانستند می رهگذران  .گذاشتند دانشگاه راهروی

 .ها گل تصویر ،دیگر هفته چند و شد نصب آن کنار دیوار در چشم جفت یک پوستر  هفته چند

 پول بیشتر برابر ۷۶.۲ متوسط طور به دانشجویان ،بود آنجا ها چشم پوستر که هایی هفته در

2 .گذاشتند

   

 می نتیجه ،شدند گرفته آن از ها بررسی این که "بزرگ خدایان" کتاب ۀنویسند نورنزایان آرا

 از که است چیزی آن از بخشی این  3."ندهست بهتری مردم ،شوند می مشاهده که مردمی" که گیرد

 .بیند می را ما کارهای خدا که باور : اینسازد می دوستانه انسان و صادقانه رفتار برای نیرویی دین

 با پایش های سیستم وجود ،غرب در شده فردی خدای به اعتقاد شدن کمرنگ با که نیست اتفاقی

 این در او فردی دگاهدی که گفت می ولتر  .یابد گسترش بایست می دیگر ابزارهای و ها دوربین

 داشته اعتقاد خدا به او خدمتکاران و سرپیشخدمت که خواست می دلش ،هست چه هر مورد

  4 .کردند می دزدی کمتر او از گاه آن زیرا ،باشند

                                                 
1
 Chen-Bo Zhong, Vanessa K. Bohns, and Francesca Gino, Good Lamps Are the 

Best Police: Darkness Increases Dishonesty and Self-Interested Behavior, 
Psychological Science 21 (2009), pp. 311–314. 
2
 This and the following paragraphs are based on Ara Norenzayan, Big Gods: How 

religion transformed cooperation and conflict, Princeton University Press, 2013, pp. 
13-54. 
3
 Ibid., p. 19.   

4
 Voltaire, Political Writings, ed. David Williams (Cambridge, NY: Cambridge 

University Press, 1994), p. 190. 
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 مربوط آن یادآوری میزان به بیشتر بلکه ما باور به فقط نه ما رفتاری تفاوت که تحقیقاتی ۀیافت این

 و سنگ رندولف برندون سرپرستی به آزمایش یک در .رسد نمی نظر به بدیهی چندان ،شود می

 یعنی ،شدند داده شنمای کلماتی ثانیه یکصدم از کمتر برای کنندگان شرکت به ،نیلسون مایکل

 که دادند امتحانی آنها به سپس  .خودآگاه تشخیص برای ناکافی اما ،مغز تشخیص برای کافی زمان

 که آنهایی از کمتر ،بودند دیده را خدا به وطمرب کلماتی که آنهایی .کنند تقلب توانستند می

 در که آمد دست به آزمایشی از مشابه ای نتیجه  .ندزد دست تقلب به ،بودند دیده خنثی کلماتی

 دیگر برخی از و ،بیاورند یاد به را فرمان ده بودند خواسته کنندگان شرکت برخی از شپیشاپی آن

 فرمان ده آنها به که همین .بیاورند یاد به را بودند خوانده اخیرا که کتابی ده بودند خواسته

 .یافت کاهش آنها در تقلب به گرایش ،شد وریآیاد

 اینترنتی های درخواست به خیریه دادن به را مسیحیان تمایل مالهوترا دیپاک نام به دیگری محقق

 هفته بیشتر برابر سیصد ،پاسخ ،شد می فرستاده یکشنبه روز در خیریه درخواست اگر .کرد بررسی

 و ذهنیت همان هفته روزهای یا یکشنبه روز در کنندگان شرکت که است . روشنبود روزهای از

 .کردند می فکر خدا به بیشتر یکشنبه روزهای اما  .داشتند را خیریه به دادن اهمیت و دینی باورهای

 در بیشتری سخاوتمندی ،مردم که شد مشاهده و انجام مراکش مسلمانان میان در مشابه آزمایشی

 می گوش به جدامس های مناره از اذان صدای که زیستند می جایی در اگر دادند می نشان خیریه

 .رسید

 ،دیگر بیان به یا 5 "فرد تا دارد بستگی موقعیت به بیشتر دین" که تسا این نازورایان گیری نتیجه

 ما باورهای وریآیاد ۀپدید به بیشتر و ما باورهای به کمتر ،کند می ایجاد تفاوت ما رفتار در آنچه

   .باشد ناخودآگاه وریآیاد اگر حتی ،دارد بستگی

 :است ،لخا شلخ ،هفته این شایپارا در یصیتص یمیصوا پشت در نهفته روانشناسی دقیقا این

 و آورید می یاد به مرا دستورهای ۀهم ،آن دیدن با شما و بود خواهد شما یصیتص این

 را خود آلود گناه امیال و روید نمی خود های چشم و قلب دنبال به و کنید می رعایت

 نسبت و کنید رعایت مرا دستورهای ۀهم که آورید می یاد به گونه این .کنید نمی دنبال

  (۳۹:۱۵ اعداد) .باشید مقدس ،خود خدای به

                                                 
5
 Ibid., p. 39. 
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 تصمیم اخالقی ضعف ۀلحظ یک در که گوید بازمی را مردی داستان (الف ۴۴ مناخوت) تلمود

 افتاد شیصیتص به چشمش که بود هایش لباس کندن حال در او .برود روسپی یک سراغ به گرفت

 و داد توضیح روسپی به یصیتص مورد در او و ؟شده چه پرسید او از روسپی  .زد خشکش فورا و

 ای اندازه به زن آن .دهند می شهادت ،شد می مرتکب او که گناهی به آن ۀمنگول چهار که گفت

    .شد یهودی که قرارگرفت ساده دستور این قدرت تاثیر تحت

 خدا اگر که دارد مشهوری ۀگفت داستایوسکی .شویم نمی اخالق و دین ارتباط متوجه گاهی ما

 نیسیم ربی دیدگاه به بنا .نیست یهودیت رسمی دیدگاه این  6 .بود مجاز چیز همه ،نداشت وجود

 اخالقی حس یک ما  7 .است تهشدا وجود عقل دلیل به اخالق حکم ،بشریت ابتدای از ،گایون

 به ما .داریم نیز آن با درگیرشونده امیال همچنین اما  .هستند غلط امور برخی که دانیم می .داریم

 سک هر .شویم می وسوسه لیمست ،اغلب و شویم می کشیده ،بکنیم نباید که کارهایی انجام طرف

 در تورات .است معنایی چه به این که داند می دقیقا کرده تالش وزن کاهش برای حاال تا که

 امیال و شوی رگردانس هایت چشم و قلب دنبال به" از وقتی دارد را منظور همین اخالق قلمروی

 .گوید می سخن (۳۹:۱۵ اعداد) "کنی دنبال را لودتآ گناه

 حدود و بتابد بیرون به که نیست درخشان نور پرتو یک اخالقی حس" :نوشت . ویلسونک جیمز

 گذر در دار سایه و رات پرتویی با است سویی کم شمع نور بلکه ،کند روشن دقت به را چیزی هر

 نزدیکتر قلب به آنرا اگر اما" :افزود او ".ایدیولوژی و حرص ،امیال و قدرت سهمگین بادهای

 8  ".کند می گرم را روح و راند می را تاریکی ،کنیم

 نشانه هدف ،یهودیت در  9 "است ها وریآیاد گردآوردن فیلسوف کار" :گفت می تاینشویتگن

 روی بر ها وریآیاد گردآوردن :است همین دقیقا -تفیلین و مزوزا ،یصیتص مانند – بیرونی های

 اگر حتی و هستند خطا کارها برخی شوند یادآور ما به تا ما سرهای و ها بازو ،ها خانه ،ها لباس

  .گذارد می ما حساب به و بیند می را ما خدا ،نبیند را ما کسی هیچ

                                                 
6
 He did not say these precise words, but said something similar in The Brothers 

Karamazov (1880). 
7
 Commentary to Brachot, introduction. 

8
 James Q. Wilson, The Moral Sense, Free Press, 1993, p. 251. 

9
 Philosophical Investigations, §127. 
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 تاثیری ما رفتارهای در ها یادآوری که داریم تجربی شواهد ما اینک ،اخیر تحقیقات این ۀنتیج در

 :گفت نبی یرمیای .گذارند می برجسته

 یرمیا)  "؟فهمد می چه کسی ؛است فریبکار سخت و زننده گول ،چیز هر از باالتر قلب"

۹:۱۷). 

 برای فقط و همیشه نه را عقل قدرت ما که است این انسان طبیعت های لعنت و ها برکت از یکی

 ،کنیم می استفاده ،خود کارهای برای آوریعذر و تراشی بهانه جهت همچنین بلکه ،عقالنی کنش

 تورات که است هایی درس از یکی این شاید .کردیم می نباید را کارها آن دانیم می وقتی حتی

 ،مصر با خدا آوردند می یاد به آنها اگر  .بیاموزیم (جاسوسان) گران تجسس داستان از خواهد می

 حمله مردم آن به توانیم نمی ما" :گفتند نمی ،کرد چه باستان دنیای امپراتوری قدرتمندترین آن

 شده پا و دست بی ترس دلیل به نجاسوسا . ولی(۳۱:۱۳ اعداد) ".هستند ما از قویتر آنها . کنیم

 منشاء که را مغز امیگداالی بخش ،ندنک می کند را ما ادراک ،ترس ویژه به ،تند فعواط .بودند

 ما به که مغز انیشپی خاکستری قشر بر آنرا و ساخته فعال را هستند ما غریزی های واکنش بیشتر

   .دننک می حاکم ،دهد می را ما های تصمیم پیامدهای مورد در فکر امکان

 داریم زنیا که است چیزی این و هستند ما به ها آسمان یادآور دخو بیآ های منگوله با یصیتص

 .کنیم رفتار خود طبیعت بهتر زوایای با همخوان پیوسته بخواهیم اگر
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