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 چکیده

ممکون  اسوت  ایون فعالیوت    روزموره   ی علل حوواد  وجو جست ی ذهنی افراد  ها ین فعالیت تر یکی از رایج 
اریو     سوازی ساده ی اجتماعی بوه سومت  ها خی آموزه غریزی و روانی و نیز بر  ی ها از برخی رانه  تأثر م است 

در مسوالل متتلیوی  گور  و اغراق انگار  ی عّلی سهل ها تبیین یابی و  عّلت کاوی و  عّلت سازی در  ساده   پیدا کند  
ِ  آن  و غیره،    ی، اخالقی، حواد  بهداشتی، محیط زیست   از قبیل 

توانود  می در مقصوریابی    سوازی ساده و به َتبوَ
فورار از رنوج ناشوی از  و    ذهنوی )ناسوازگاری شوناختی(   غلبه بر تعارض  ایش غریزی به  ر گ تاحدودی ناشی از  

های تعلیلوی رایوج در  کلیشوه خود باشد، و نیز ناشی از پوییر   کردن حواد  به اتیاق یا به کوتاهی  منسوب 
  فورد را بوه   ، ممکن اسوت است   دچار مغالطۀ جزء و کل الاقل    ساز، که یابی  ساده عّلت از منظر پیامد،     جامعه 

ی    ( اصولی   )مقصر منیرد یا   اصلی   عّلت یا    عّلت احساسی یا عملی با کسانی تحریض کند که    و   فکری   ی رویارو
و  رادیکالیسو   تصورات و انتظاراتی برای فرد و جامعه ایجاد شود که به    و از این رهگیر،   اند نبوده مصال  آنها  

ی  ها شوکل برخوی  بررسوی  این مقاله در پوی    ود  رنج بیشتر و کارآمدی کمتر منجر ش درنهایت  اعتمادی و بی 
وجوود  تقویوت ایوده   در پوی ایوران اموروز اسوت و  انتقادی و تحلیلوی در  رایج  در مواجهات  سازی ساده این 

گستر  انتقاد غیرسازنده و تنودروی  خطر    و   ، ها انگیزه   در   غلبه بر تعارض ذهنی به    شناختی و میل ناسازگاری  
  تحلیلوی   و   های خبری از سایت   تصادفی ها برشی  ه وجوی داد دۀ جست دو مح    است   عوارض در  اعتمادی  و بی 

فرهنگوی  رایوج  گورایش  نووعی   رسد بازتابی از که به نظر می فضای مجازی است  پسند در زبان و عامه فارسی 
 کنند  فراه  می  را در مورد این موضوع خاص جامعه 

 ناف، طبقات اص ، مقصریابی ی اجتماعی، ها ی غریزی، آموزه ها رانه  : ها کلیدواژه 
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 مقدمه.  1
و ی فلسوویی، آن هوو  عموودتاۀ فلسوویۀ کالسوویک هووابرای بحث شدهیک عنوان شناخته علّیت

از اشتغاالت ذهنووی عموووم توجهی سه  قابلدر عین حال، است  مقادیر کمتری فلسیۀ عل  
علوو  و  ،کووه ارتبوواطی بووا فلسوویه راجووِ اسووت یووابیعّلتکوواوی و عّلتلی از آدمیان به شک

ین اتیاقووات ترسوواده ندارد  فکر و بحووث در مووورد  ،شان، در معانی تتصصییسناشهستی
تبوول فروکوواهش بووه پرسووش از اغلوو  قا مسووالل اجتموواعی زندگی شتصی و اسووت   علووّ

معوورض در خووودم(  )یووا از آشنایان چرا کسی که این مساللی از قبیل ی نسبت بهمنددغدغه
 وکار  کسوو  چوورا  ؟معامله ضرر کرد ر این چرا د ؟ف کرد تصاد، چرا فالن رفتار قرار گرفت

چوورا کووه این و مسوواللی از قبیوول ؟طالق گرفووتچرا  ؟نشد چرا رلیس قسمت خود ؟نگرفت
رأی  چرا مووردم بووه چنووین کاندیوودایی ؟مهار استبیچرا تورم  شد؟چرا جنگ  ؟انقالب شد

ا، ر اینهوو و نظووای ؟چرا تیمش مسابقه را باخت ؟چرا این فیل  رکورد فرو  را شکست ؟دادند
 دلیوول   چنوودان درسووت و دقیوو (ولووی نه به تعبیوور رایووجو )و سب   عّلتیی از هاهمه پرسش

یدادها است   ها اغل  در قال  متوجه کردن انگشت تقصیر به حاصل عمدۀ این قضاوت  رو
انوود تومی هااین پرسشدر پاسخ دهی به  ایش و رفتار کالن و الگووارگرسمت مقصر است  
     1کاتورالی کاراغراقگری  و  سازسادهله نگاه   داشته باشد؛ از جمبه سمت خاصی اری 

 الل متعووددی همنووونمردم فراوان درخصوص مسدر سطحی فراتر از مسالل شتصی، 
 هنوور و حتووی ورز  سیاسووت و فرهنووگ، و بهداشت و درمووان، اقتصوواد و مالیووه، هوا، وآب
متیاوت اسووت و  هاو قضاوت  اهواضح است که این اندیشهکنند  مییشند و قضاوت اندمی

ی از منوودبهره  اتکا بووه تجربووه وو میزان منط  میزان ابتنا بر عقل و دقت و روشنی و از حیث 
در  کوواویعّلترسوود می نظربووه ،گیرنوود  در عووین حووالمیانصاف در سطوح متتلیی قرار 

 ازی  سوو هساد اغلوو  بوواشی که کند؛ نقمینقش بازی  هاو قضاوت  هااین برداشت بسیاری از
کووه این همووراه اسووت   ،اسووت چیزیچووه عّلتچیزی این که چه گیری در سهلو  عّلیتبیین 

کار ببری  ربط چنوودانی به شیءچیز است البته مادامی که چیز را در معنای چه عّلتچیز چه
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 هاانسان  انگیزد برنمی  کاویعّلت به را  ذهن چندان مطلوب حواد  که است این است  منیی موارد از همه هامثال کهاین  دلیل  1
 کنند می رو کاویعّلت  به  آن عملی ذهنی وفصلحل   سال  به و ناخوشایند و  منیی امر از ناشی ناراحتی فشار تحت بیشتر
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 ،شدن فلوژیستن باشد یا ترکی  با اکسووی ن سوختن آزاد عّلتکه این کند  میا نبه زندگی پید
جووایی از حیطووۀ یووک  و بهداشت روانووی آنووان نوودارد  موضوووع میانوابط میان آددر ر نقشی

)در اینجا چیووز  چیز دیگر عّلتچیزی که از قرار  ؛ آیدمیبیرون فلسیی ومشکل صرف علمی
تکنوود و میبه حوزۀ آدمیان راه پیوودا  است، شده بد(  کنوود  میپیوودا  «تقصوویر» تیسوویر   ،علووّ

ی در تبیووین امووور شووناختیک مشکل علمی و رو  نها منجر به تنه موضوع، توجه به اینعدم
 دارد  در پی فردی و اجتماعی ه   ، بلکه عوارض شودمی

یت این  ۀمقال تحلیلی ایووران امووروز، ودر فضووای خبری  است کووهایده حاضر در پی تقو
تی بوورای گریووز از بووار شناخترواناز تال   تأثرم هایابیعّلت بسیاری از بووه  ،پینیووده علیووّ

رسوومیت شووناختن سووه  خووود در بووه سووال  گریووز از به است که هاسازیسادهسمت اقسام 
ساعد اخالقی و اجتماعی در معارضووه ، و نیز احساس میشناختروانشدن مصال  و سبک

 تووأثرم اجتماعیفردی و  یهاضایتینار بتشی ازگیرد  میصورت  با افراد و نهادهای مقصر
نیووده و انبوووه که کمتر توجهی به شبکۀ پی از امور است یسیر علّ نوع تیغلبۀ یک اری  در از 

بی توضیحی دارد  عّلیفرایند  ی فعال در یکهاهمکنش تصوومی   معموووالۀ که در آن ؛ چارچو
گاهانه پیاموودهای ی حووواد  و اصل عّلتکسی یا کسانی را  ۀاغل  شروران ارادۀ ه ونا و آزاد آ

 نتیجووۀ بسوویاری از حووواد  ناخوشوواینده از ایوون نگووا   شوومرد میبرتوووان می ناخوشووایند
 و آشووکار و شوورارت پنهوواننیت سوووء مدیریت،، سوووءنظری تنگ، طلبیمنیعتکاری، ندان 

نقد و اعتراض و کارشکنی علیه آنها و بر همین مبنا به ارزیابی و  شودمینهادها و افراد تلقی 
؛ کالت جامعه نقووش دارد بدیهی است که اوصاف منیی افراد و نهادها در مششود  میاقدام 

رسد اری  مزبور میزان بیشووتری از عیوووب را بووه می نظربهستن بر سر میزان آن است   ولی
گاهانووه یووادهد  از یک نگاه این گرایش میمیاین عوامل نسبت  گانووه )و بیشووتر  توانوود، آ ناآ

گاهانه( از فرمول ترجیح تقلیل مرارت بر تقریر حقیقت پیروی کند  اگر بپییر ی  کووه ایوون ناآ
گران باشوود، پرسووش از توورجیح ها و تحلیلتواند هدف مثبت روشنیکران و خبرگزاریدو می

رسوود روال رایووج در میووان مووا هنگووام مورد نیست  به نظر میبر دیگری حس  لزوم بی یکی
به این معنووا   ؛ گرایشی به ترجیح تقلیل مرارت بر تقریر حقیقت دارد روز تحلیل و تعلیل مسالل 

 او، کردن ، الاقل از طری  نکوووهش و رسوووا ن بیشتر قادر است فی یک مقصر اغل  خال که معر 
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بنشاند تا پوورداختن خونسووردانه و  درجاتی از خش  ما را از یک حادثه یا روال ناخوشایند فرو
و این البته بووا آننووه جوه متعدد علل انسانی، نهادی، ساختاری، و طبیعی دخیل  علمی به و

تی  در تناسوو  اسووت  ری شناختی و میل به غلبه بر تعارض ذهنی گیدر مورد وجود ناسازگا
این فقرۀ اخیر خود چیزی نیست جز نوعی تال  برای تقلیل مرارت، هرچند بیشتر در مورد 

فراوانووی بووا گر بووه یووک تحلیوول عنوانبووهخووود گسووتردۀ ات خود  نگارنده در تجربووۀ مواجهوو 
دهند کووه از یووک تحلیلی را ترجیح می متاطبانی مواجه بوده است که گاه حتی به صراحت

یی )مثال با طرح امکان معارضه( راه چاره پیشنهاد کنوود  دلیوول  سو مقصریاب باشد و از سو
تهایی در قیاس با مواردی که هوو  آن ه  روشن است: چنین تحلیل و تبیین را توزیووِ  علیووّ

حلووی راه عجالتاۀ  کند و ه  تقصیر را، و ه  ممکن است به حس  واقعیات اظهار کند کهمی
اعتمووادی و بیباعث میزان بیشووتری از بوودبینی و  وجود ندارد، خوشایند نیست  شیوۀ مزبور

جتماعی را در معارضات نادرست تواند مبالغی از انرژی اه  می که شودمی هدر رفت نیرو
ی ه بووا فوورض شکسووت در مووورد قبلووی، میبه ،هزینه کند، و ه  توانوود بووه گسووتره و عموو  و

 اعتمادی و ناامیدی مساهمت کند  اندیشی و بیتلخ
توانوود فووردی، گروهووی، صوونیی، طبقوواتی، میکه آماج تمرکز تقصیرات است  «دیگری »

برشووی کووه مووا بوورای ایوون مقالووه و نظایر اینها باشد   ن ادیی، یتاداری، جنسیتی، قومیتی، مل
ای آن بووه دولووت نتهوو اسووت کووه اطبقاتی وصنییو رواج بیشتر دارد، شکاف   ایانتتاب کرده

شووده اسووت، ی مربوووا از آن اخووی هاداده که ایهمحدود رسد  میباال  حامی طبقۀ عنوانبه
اسووت کووه  زبان مربوا به مسالل ایوورانفارسی و تحلیلی خبری  یهاسایت ازتصادفی برشی 
 ابدر بیشتر مواقِ  ناس یا عادی، در مورد مسالل روز، اع  از افراد سرش را  مردم نظراتاغل  

توانوود دهند؛ چیزی که تاحدودی میمیبازتاب مداری خبری و مشتری  پسندیچاشنی عامه
منظووور از نظوورات مووردم را بازنمووایی کنوود  و یووک خصیصووۀ فرهنگووی یک روال اجتموواعی 

نیسووت بلکووه بووه در  و  یتتصصنگاه یا  یمدیریتمرسوم اظهارنظرهایی است که از موضِ 
کووه خووط  آن منابِ خبری و تحلیلوویامه نزدیک است  دریافت عمومی و الگووار فرهنگی ع

ممکن رسید اند و به نظر میداشته ،حکومتی یا ضدحکومتیخاصی، اع  از ط ی مسلّ سیاس
های تبلیغاتی و با مقاصد ایدلولوژیک به پتش و نشر مطال  مشغول باشووند است با صافی
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تاب نظرات و شایعات مطوورح رسید بیشتر جل  توجه عامه و بازبه نیِ منابعی که به نظر می
توانند فرهنگووی و اجتموواعی ن است و بر همین اساس بیشتر میتوجه منظور نظرشایا جال 

تلقی شوند، کنار گیاشته شد  هرچند البتووه ایوون خطوووا تیکیکووی کووه گیتووه شوود موواهیتی 
ت با کلیدواژۀکشی دقی  است  کمابیشی دارد و به دشواری قابل خط  هادر ایوون سووایت علووّ

در امور جاری جامعه، از حواد  ناخوشووایند  از نگاه اظهارنظرکنندگان   کهایو کردهتججس
تمثابه بهچه چیز های رایج ناکارآمد در مدیریت، تا روال در  شووود  و سووب  مطوورح می علووّ

ها که از این طری  فراه  شد، مشاهده شد که مواردی کووه در آن تبیووین میان حجمی از داده
مالحظۀ عوامل متعدد دخیوول برخوووردار باشوود بسوویار انوود  ی و با علّیتدعّلی از نگاهی چن

روال مسلط است  شیوۀ کووار  تقصیر از آن ، و تعبیرعّلتر، تمرکز علل در یک است  در براب
ای از آن کییی و متکی به کیایت نسبی موارد و اشباع شواهد بوده است، هرچند فقط گزیده

 در مقالۀ حاضر گنجانیده شد  

 

 انداز نظری مشچ.  2
کید دانشمندان و فیلسوفان از شماری  ندارند  حتی گاه   عّلت یک  معموالۀ  ها پدیده که داشتند  تأ

از  پینیووده و متغیووری  دارند، بلکه در بسیاری موارد شبکۀ ه  ن  عّلت از چند  ای مجموعه  صرفاۀ 
ممکن اسووت  ات اجزای آن دشوار یووا نووا تأثیر که کشف   کند می در کار آنها کارسازی علل کافی 

پینیدگی تعبیوور   ارچوب کالن که گاه از آن به نظریۀ این چ   ( 1396، 2؛ مینل 1394، 1)میسن 
ی  رد پووای فروکوواهش شووبکۀ  ی عّلی علمی ها شود، در تبیین می  ی  هووا علّیت و  هووا عّلت بووه  علووّ

و مجموعه   عّلی  شبکۀ پینیدۀ ش عامی وجود دارد به فروکاهش کند  گرای می د را ردیابی محدو 
افقی نامیده شده که   3« گرایی تقلیل نزدیک به چیزی است که »   این عّلت فی به یکی دو علل کا 

شود، و بوواقی  می منسوب  عّلت دو یک یا ای از علل متعدد دارد فقط به در آن »چیزی که شبکه 
یاتر  2005،  4یر شود« )سا می علل نادیده گرفته     1« سووازی شووده ساده   عّلت   مغالطۀ » (  تعابیر گو

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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  گزین کردن فراینوود پینیوودۀ نیز برای اشاره به جای   « 3واحد   عّلت   مغالطۀ » و    (، 1120،  2)هیورلی 
  کار برده شده است  دستی به ساده دم  عّلت با یک  عّلی 
درسووت ی علمووی نیسووت  هوواتبیین ود به حوووزۀفقط محد عّلیتوجه به پینیدگی تبیین  

یردیووابی در  بعضوواۀ ه حتووی دانشوومندان و محققووان هوو  کوو  اسووت و  سووازیدهسادچووار  علووّ
مردم حتی در جوامِ پیشرفته هوو   در این صورت از عامۀو  هستند سازسادهی هاکاویعّلت

امووور را  ی روزموورۀهوواو مراعووات آن در تبیین عّلیتوان انتظار در  پینیدگی میبه دشواری 
عوووارض  علوول و با توجه بووه ،امور عرفی از سوی مردم ه  عّلی ، تحلیلوجوداینبا داشت  

اسووت کووه  4«خطووای نسووبت دادن بنیووادین»یکی از موارد شووایِ است   بوده د توجهورم آن،
همنون تمایلی بووه سوومت تبیووین وقووایِ بووا اسووتناد بووه شتصوویت و وضووِ اخالقووی افووراد 

تحقیقات (  1977، 5)راس پوشی از علل بیرونی تعریف شده استرکار و با چش انددست
عرفی در زنوودگی  عّلیی هاازوکار تبیینتجربی میصلی صورت گرفته است که نشان دهد س

  (2016، 7، مووورفی و مسوور؛ جانسووون2016، 6روزمووره مردمووان چگونووه اسووت )روتموون
در بالیی که بوور کسووی وارد شووده و مووته  داشتن تقصیر و  علّیتبه پیرامون کردن افراد مته 

ناکووافی  نسبت به یک شکست یا موفقیووتداشتن تقصیر و  علّیتکردن افراد در یک گروه به 
یکرد است )زولتانهاین نمونهتراز ابتدایی  (   1983، 8، گرستنبرگ و الگنادوی این رو

کووردن و مقصوور دانسووتن هموودیگر در عموم یا اغل  مووردم در مته  روزمرۀ نوع مواجهۀ
ین ترارتباا با مسالل و مشکالت معمول حتی در حیطۀ خانواده و محل کار شاید چشمگیر

ی هاتوان در مقولووهمیبرخی از موارد شاخص آن را  ،در عین حال ؛ شدمصداق این میهوم با
صنیی،  یهاوه کردن الگووار طبقات اجتماعی و گربندی کرد  مته دسته فرهنگی_اجتماعی

، بووا قوورار دادن یران در سووطوح متتلووفدیگر، یا سیاسووتمداران و موود قومی، جنسیتی، ملل
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ا منحصر برای بسیاری از مشکالت، گاهی و اصلی ی و مقصر عّلتانه آنها در مقام سازساده
موووارد متعووددی از ی اولیه که عبور کنووی  هانمونه تاحدودی، مصداقی از این مورد است  از

یی و انتقاد تا درگیووری و مبووارزه در  از افراد و نهادها داوری منیی و متالیت و بدبینی و بدگو
فتوواری عووادی و طبیعووی بلکووه سوویاری رتصور ب اشکال متتلف آن وجود دارد که هرچند به

از ، از جمله تقصیر مقصووران، هادر پینیدگی علل پدیده تأملگاهی اخالقی است، با معیار 
یی هوواو پیاموودهای تبیین هوواانگیزه    و عوارض مه  برآورد شووده اسووت هاجهت انگیزه   علووّ

از چنووین   وده اسووتخارج از دنیای عل  و در میان مردم عووادی موضوووع توجووه بوو  سازساده
غلط اغل  به شبه عل  یووا خرافووه متکووی  عّلیگیته شده است »تبیین اندازی است که چش 

تواند به نتایج اسیبار منتهووی شووود« میاقتصاد و رفاه  ،است و در مواردی همنون بهداشت
بیشتر به حک  اثرات جبران روانی خووود معتبوور بنا بر یک نظر، این شیوه   (  2015، 1)متیوت 

 آن    بینانهواقِتا صحت و نیاذ  شده است
معنایی کمووابیش عینووی و علمووی در پووی  کاو بووه عّلت ممکن است ذهن    ای در موارد عدیده 

ی انسانی و اجتماعی و منجر به بحووث  ها یافتن علل یک پدیده باشد، حتی در مورد علل پدیده 
یی از ایوون دسووت  ها کاوی عّلت رسد اری  خاصی در بسیاری از  می   نظر به تقصیر و مقصر؛ اما  
ی برای تغییر نتایج ناخواستنی یا  تر شکلی که راه ساده به  عّلی دهی به تبیین در کار است: جهت 

در چارچوب یووک  دست دهد   به آن    و احساس مشارکت در مبارزه با الاقل ابراز نارضایتی از آن  
یکوورد متکووی بوور روان  و    ا هوو کاوی عّلت در بسوویاری از  رسوود  می   نظر بووه ی عمووومی،  شناسوو رو

  ای غریزی فردی و چه تربیت اجتماعی و حتی گاه علمی، بووا شوویوه  ، چه در رفتار ها یابی مقصر 
به    عنوان بووه سووعی در معرفووی کسووانی یووا نهادهووایی    سازی ساده فکنی و  هستی  که با برون   رو رو

  چنووین روشووی دو  باشووند(  )اگوور اصووالۀ  انوود عّلت ، که فقط بتشی از اصلی مشکل دارد  عّلت 
یووافتن     2 ؛ ( 1394، 2وریس )توو  یافتن یک آرامش روانی فووردی    1تواند داشته باشد: می کارکرد 

ِ یک سکو   (  1994، 3)سامرز  اجتماعی گیری ی پر  برای مبارزه یا الاقل موض

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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  شوومارند، می جزو خرافووات   ی از آدمیان اینک آنها را بسیاری از پندارها و رفتارهایی که برخ 
لحاظ ذهنووی آن را بوورای  مسالل نشان داده تا هوو  بووه یی است که بشر به همین دست ها واکنش 

  داده باشوود  عقیوودۀ نوعی جبووران صووورت  لحاظ عملی اقدامی برای  خود حل کرده باشد ه  به 
  دایگانان، نیوورین جووادوان و جنیووان، انتقام خوودایان و خوو که این  گسترده در میان اقوام و ملل به 

زخ  حسووودان، نیروهووایی اسووت کووه    خواهی اموات دشمنان، چش فی کمین ارواح خبیثه، تال 
برخووی  که ین ا  کند، و نیز می یی غیرمستقی  و غیرمادی عمل ها وجود دارد و از راه دور و با شیوه 

ی ه برای دفِ   ی دیگر چون نیر و ها یی جو چاره طلسمات و عزای  و انواع  فدیه و انواع مناسک و
همگووی حکایووت از تالشووی دارد    ، ( 1391)صووابری،    اثر کردن آنها نافِ اسووت بی این نیروها و  

که فرد معینی مقصر آن نبوووده یووا اگوور    ای اثر کردن فشارهای جسمی و روحی برای کاستن و ک  
رسوود بسوویاری از عقایوود و  می  نظر بووه نبوووده اسووت  برای تالفی ممکن ه  بوده دسترسی به او 

شود تا مووواردی  می  بندی طبقه ، از مواردی که ذیل خرافه ی جبرانی ها باورهای ناظر به مکانیس  
ی سیید روان بشووری اسووت  ها گلبول که به کارکرد نیرین و آه مظلوم ناظر است چیزی همنون 

یروس  ها که به کار محاصره و دفِ و رفِ میکروب  آیوود  روان بشوور بووا دا  و  می ی مهاج  ها و و
ارد را  توانوود ایوون مووو می درد و حسرت و نظایر اینها دچار رنج است  یکی از سازوکارهایی کووه 

لل و مقصران کووه الزم  شوند  این ع   و مقصر آن دانسته   عّلت دهد یافتن کسانی است که  کاهش  
گاهی و اراده و اغل  شرور باش موجوداتی صا است  ایوون فایووده را دارنوود کووه    نتست ند،  ح  آ
آورند؛ برای همین ه  حتی اگر نباشووند آفریووده  می در مشکالت را از پرده جهل مطل  به  عّلت 

موجوووداتی و نشوواندن  ل شدن همان توانایی روان انسان در مقام تتیّ ظور از آفریده   من شوند می 
افزارهووای  کند تووا بووا سوواخت نرم می این امکان را فراه  دوم، و مقصر است؛  عّلت ا به مقام آنه 

ی چاره تالشی برای جبرانی  ی صورت گیرد  یعنی رفتارها و مناسکی ایجاد و اجوورا شووود کووه  جو
تالفی نصووی  شووروران  یی به  ها اثر کند و ه  آزار و اذیت بی ی شرورانه را  ها ال  ه  برخی از ت 

دیده یووا هراسووان از آسووی   کند  این چیزی است که مبالغی از فشارهای روحووی افووراد آسووی  
     ( 1384، 2؛ فریزر 1920، 1)تایلور  کاهد می 

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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در اسووت  شووده  هوواتاحدودی جایگزین ایوون رو  رسد امروزه عل  و تکنیک می نظربه
 شوووندمی ناامید این موارد ه  گاهدر  عین حال هستند کسانی که از کارکرد عل  و تکنولوژی

کننوود  سووازوکار میبرای کاهش فشار روحی کار دیگووری  آنها روند  میسرا  خرافات ن بهو 
سووازد می جدیدی روحی  ی سیید هاشکلی تاحدودی طبیعی و خودکار، گلبول روان آنها، به

یروس  هایکروب علیه مو  یی از هووارسوود بتشمی نظربووه  آورد میی رنج به حرکت درهاو و
گاهی و نگوواه انتقووادی و  در جهان،معاصر ط مسلّ پندار و کرداری که در چارچوب فرهنگ  آ

ی   هادیدگیو آسی  هاناکامی مبارزه با علل و عوامل و مقصران   شود، میتلقی و به آنها تشو
  به این معنووا ت که کارکرد جبرانی دارد و اقداماتی اسۀ همان باورها تاحدودی، دنبالگاهی و 

و  هادارد، ولووی بوورای کوواهش درد روانووی ناشووی از ناخشوونودیموویکه پرده از واقعیتووی بوور ن
یووابی عّلتمنشووأ یعنی همان چیووزی کووه ممکن است تاحدی کارآمد باشد؛  بشر یهامالل

کیدان بر این شناسروان بود   خرافی یووا  1«شووناختی سووازگاری  نا»غلبه بر ند که پدیدۀ نکمی تأ
نقووش مهمووی در چرخانوودن عقربووۀ بووه زیووان دیگووران،  خود کردن ذهنو آسودهتوجیه خود 

برکنار دانشتن خود از مسئولیت در نتایج نووامطلوب و کاو و تقصیریاب به سوی دیگران عّلت
 (  26 ،1394وریس، )ت دارد واقعیت و حقیقت محض  عنوانبهوانمودن چنین برداشتی و 

دادن کردن وجه استعداد درونی و نیاز روانی فردی برای زمینووهآننه آمد بیشتر به برجسته
یشووی بیشووتر دارد  نووه فقووط  ،به این رفتار ناظر بود  در عین حال این بیر در زمین اجتماع رو

معنای هیووافتن عللووی کووه بوو  مشتصوواۀ ساختار روانی ما اقتضا دارد که در مقام یووافتن علوول و 
 تووأثرمتکی باشی ، بلکه، شاید تاحدودی م سازسادهی هاتقصیر مقصران است به چارچوب 

شووود  بووه میاز همین، در ادامه و در فضای جمعی و رفتار جماعتی ه  همین ماجرا تکوورار 
و باورهای اجتماعی ه  به آن بیرهای پندار و کووردار فووردی و غریووزی  هااین معنا که ارز  

دهد  اهمیت فراوانی که در جهان نو به خوداظهاری، انتقوواد، اقوودام، مییگری میدان رشد د
شووود و میدر کنار برآوردهایی که از مصال  بشری عرضه  ،شودمیاینها داده  مبارزه و نظایر

و  هوواو ملیت هووای اجتماعی و برخی مدارهای اجتماعی، برخووی قومیتهادر آن برخی الیه
 یافته و بووای متتلف، عامل مقصر سازمانهاران و مسئوالن ردهن ادها، بعضی اصناف و مدی

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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کند  انووواعی میحساس فردی را به یک چارچوب نظری مجهز شوند، آن امیبرنامه قلمداد 
گرایی رادیکووال اشووکالی از زیسووتگرایی رادیکووال، محیطدیکووال، حقوووقاز فمینیسوو  را 

شت اتهام در مووواردی کووه کردن انگسازماندهی اجتماعی و ایدلولوژیکی است که با متوجه
تکووار  در کاتالیزورهووا الزم و غیوورالزم را کووه بووه همووراه پینیده از علل ایشبکه کووافی  علووّ

انووداختن یووا تقویووت  کوشند با به راهمیبه یک یا معدودی افراد و نهادها کند، کارسازی می
 مشووارکت در ناشی از حساجتماعی به درجاتی از کس  آرامش روحی  کردن یک معارضۀ

 (  12 ،1994سامرز، و  ؛ 65 ،1999، 1نالل شوند )بو  فالر یک فعالیت اخالقی و فرهنگی
بوده است که  ه  بررسی چگونگی صورت بستن این نوع اظهارات، توجه به این کنار در

سوی برخی راحتی و با اطمینان بهو نااندیشیده و انگشت اتهام را به گیرآسان عّلیتحلیل 
برای  عام چنین رفتاری رغ  آننه در مورد فایده  وارضی دارد  بهنهادها گرفتن چه عافراد و 

را دچار  هاانسانزندگی عادت، جبران ناهمسازی شناختی آورده شد، برخی معتقدند این 
ظنی که از رهگیر دهد بدگمانی و سوءمیکند  تحقیقات فراوانی نشان میآشیتگی 

زند میآید پیش از اجتماع به خود فرد صدمه میوجود به زساسادهو مقصریابی  یابیعّلت
ی میان ناپییرو آشتی تواند منشالی برای رادیکالیس می(  این گرایش 2015، 2)کوشنیک

کسانی که بیشتر به در  و توضیح   ه است کهی اجتماعی باشد  آزمایشاتی نشان دادهاگروه 
ی ستتگیرانه و افراطی به هاتوصیه ی اراله کنند شانس کمتری برا میخود در امور دقت  عّلی

ی  مردم به   ،ترو روشن تردقی  عّلی تأملدیگران دارند  »معنا و میهوم آن این است که تشو
به  میچیزدانی آنها را کاهش حس همه خود آنها را از مواضِ رادیکال  دهد و این به نو

 ( 1620، 3یشناسکند « )انجمن امریکایی روانمیاجتماعی دور 
 

 تحلیلی ایران ـ و مقصر در فضای فرهنگ خبری   عّلت.  3
ی متتلیی ها، از میان شکافتحلیلی ایرانودر بررسی این موضوع در فضای فرهنگ خبری 

مشووکالت  عّلتکنی  که می بسندهکند در اینجا به مواردی میرا مطرح  «مقصر دیگری  »که 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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سوورا   و دولتیان دولت نهایتاۀ ات اجتماعی باالتر و واسطه، نزد اصناف و طبقرا، مستقی  یا به
آید اختصاص به فرهنووگ ایرانووی دارد، بلکووه کمتوورین این نیست که آننه می مدعاگیرد  می

اند )با فوورض اینکووه اثبووات اند یا ایرانیان ه  چنینتواند این باشد که ایرانیان چنینمدعا می
است که مدعا این نیست کووه نکته ضروری  توجه به این همننین،(  نیی ماعدا نیست ئیشی

ستن بوور سوور بلکه آید هیچ حظی از حقیقت ندارد، تمام انواع تعلیل و تقصیری که ذیالۀ می
 وجه اغراقی و انحصاری است  

، یووک ی منجر به یافتن مقصر در مسالل رایووج زنوودگیهاکاویعّلت ین سطحتردر ساده
بهداشتی به  نوعی توصیه   ظاهراۀ در اینجا  شود  یک وضعیت نامطلوب معرفی می عّلت شیء

یحی نوعیاما به مصرف نکردن آن در میان است؛  به تولید سبت مقصر شمردن ن صورت تلو
 آن در بیان مستتر است  کننده و توزیِ
 ن نمونه توجه کنی :به ای

 افوزایش موردان در ٪20 توا را  قلبوی  بیمواری خطر شود،می  مصرف  روزانه که نوشابه هر
 افوزایش و ریوه بوه آسی  باعث نوشابه مصرف  است کرده ثابت تحقیقات ۀنتیج  د دهمی 

 هور  است نوشابه نوشیدن عوارض  از دیگر یکی  ه  سردرد  شودمی  آس  به ابتال ریسک
 را  ٪60 از بویش را  چاقی  احتمال شودمی  مصرف  روزانه که قندی یهانوشیدنی  یا نوشابه
 گرفتوه قلبی  یهابیماری از که است ( ای  پی   ی )ب حاوی نوشابه قوطی   دهد می  افزایش

 سوادگی  هموین بوه سوت،زا  سرطان نوشابه  دارد  ارتباا ،مثل تولید  مشکالت و چاقی  تا
  (1397 آبان 26 )نمنا ،

 پهلووو« سوورطان دا  چای استکان »یک عنوان زیر ه  باروتی و مورچهکله چای به راجِ
 هوو  آرایشووی مووواد مصوورف    (1396 روردینف 24 جوان، )خبرنگاران است شده ادعا همین

 نیووز (  1397 آذر 20 )فارس، است شده شمرده دخیل ایران« در سرطان به ابتال افزایش »در
 ایوون عاموول کووه کوورد  اضووافه و اشاره مازندران در معده سرطان زیاد شیوع به »وی :مورد  این

یهبی مصرف  سرطان  (  1394 خوورداد 5 )ایرنووا، اسووت« باغات و مزارع  در شیمیایی کود رو
یه در گیت بتوان شاید ی نقووش نوعیبووه که هست چیزی کمتر ما، هایواگو  سوورطان در علووّ
 از پینیووده ایمجموعووه سوورطان علل فن، اهل برخی نگاه در کهحالی در باشد   نشده مبتال



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

12 
 4،  شماره  12دوره 

 1398   زمستان 
 48پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معتبرتوورین در میصوولی تحقیقوواتی   هسووت آن در هوو  نامقصوور عناصر بسا که است عوامل
   دارد  اشوواره موضوووع ایوون به که است شده منتشر ،نیچر و ساینس جمله از علمی، نشریات

 کووه کنی مووی اشوواره ای داشووته توجووه زبانفارسی معمولی هایسایت منابِ به اینجا در چون
یا که است شده اشاره سرطان در دخیل نامقصر عناصر به ه  فضا همین در حتی  مبتنووی گو

 و رأس در مازندران و گیالن و است ژنتیکی اساۀ سا »سرطان است: درمان و بهداشت آمار بر
 (  1397 بهمن، 11 کرمی،) «دارند قرار ابتال میزان کمترین میان در تهران

یا در قال  یک توصیه بهداشتی شماتتی نوع در این  است، کننده متوجه مصرف تبیین گو
ینده در پی ایوون اسووت کووه  رسدمی نظربهاما  تگو  ن را ازرطار سوو و از طریوو  آن تقصووی علووّ

  در مستندی همین ادعا راجِ به گوشت دمنتقل کنکاال  کنندهکننده به تولید و توزیِمصرف 
صووراحت تجوواری موورتبط بووا آن به-ی تولیدیهاتیاوت که شرکتقرمز صورت گرفته با این 

بووه  کووهاست طبقۀ تجار  عمالۀ این(  1396)آپارات، اندمجرم مورد حمله قرار گرفته عنوانبه
گوواهی از ایوون  اندمشغول  هاییکاال چنین وزیِید و تتول و البته فرض بر ایوون اسووت کووه بووا آ

 اشتغال دارند  مرگبار به این کار نامشروع طلبی به یمن منیعت صرفاۀ عوارض، 
منظور قوورار  یا متالیت با آن، در نهایت به   شیء به یک   علّیت مواردی هست که نسبت دادن 

در مرافعووات    معموووالۀ که    ای ری است؛ ولی نه به شکل ساده دادن یک مقصر به جای مقصر دیگ 
  ای گونووه کند؛ بلکه به می هست که هرکس تقصیر را از خود به دیگری منتقل و قضایی اجتماعی 

گیرد  همنون در تصادفات و سقوا هواپیمووا کووه مالکووان و  می به خود    که شکل طبقاتی/صنیی 
و  عف تجهیزات خود را از ض  ه انسانی ذمۀ اشتبا کردن رح یران شرکت ذیربط تال  دارند با مط مد 
  کننوود  می دیدی متضوواد مطوورح  شان دیدگان یا نمایندگان بری کنند و آسی  مسئولیتی مدیران بی 
)سیسووت     فقدان سیسووت     عّلت زدگی بال هواپیما به  سقوا هواپیمای عازم یاسوج یخ   عّلت » 

ت مصوودومان حادثووه . » ( 1397 موورداد  12)خبوورآنالین، « جلوگیری از یخ زدگی بال( بود    علووّ
بوس دانشگاه را عمل  بوس دانستند« )رکنا،  تصادف مرگبار اتو  (   97  دی   4نکردن ترمز اتو

نووه است اما  شیءن که در آن مظنون اصلی کماکا یی مطرح استهاعلّیتبعد  در سطح
 واسووطۀ آنبه دارد تااشاره بلکه به یک حادثه تاریتی  ،نوشابه یا ترمزمثل  ؛ ه آنمعنای سادبه

 و مقصر اصلی بنشاند   عّلتآورد و در جایگاه بشری را به میان  کالن یک اقدام پای
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 آینوده سوال 90 توا کشوور هوای دمای ،مطالعات این از آمده دستبه هایداده اساس بر
 نیوز زمینوی زیر آب هایسیره  کهآن ضمن  یابد می  افزایش دما میزان و کاهش بار   میزان

 و صونعتی  انقالب از پس است  زمین کره  دمای فزایشا اقلی  تغییر عّلت  روند می  بین از
 تولیود  موجو  امور ایون که یافت افزایش فسیلی  هایسوخت از استیاده جمعیت افزایش
پا، فیزیک )شبکه است شده بیشتر گرمای  ( 1392 مرداد 15 هو

 تاریتی یهالیتفعا نتیجۀ شود،میمعرفی گرما و خشکسالی  عّلت که انقالب صنعتی
نوواگزیر در تکاموول جوامووِ بشووری تلقووی شووود و از  ایمرحلهتواند میبشری است، هرچند 
در عووین   ی دارد تربه شتص در اینجووا وجووه نامسووتقی  قوووی شیءاز  همین رو انتقال اتهام

رود موویجال  توجه است که هنگامی که از چیووزی بووه نووام انقووالب صوونعتی سووتن  ،حال
یحینحو تبه ممکن است در شته باشوود  اشاره دا از اصناف اجتماعی  «بد دیگری »به یک  لو

 گیرد   میمثال بعدی این انتقال تاحدودی شکل آشکارتری از تقصیر به خود 
 و هوازا   اسوت شوده تهوران در پرنوده یهاگونوه درصدی 60 کاهش باعث هوا  آلودگی 

 و هوابا  تتری  ولی  اند مانده هوا  آلودگی  برابر در باال مقاومت و تحمل عّلتبه هاکال 
 دیگور و هوابلبل توکاها، ،هاقمری  فرار راز هوا  آلودگی  همه از ترمه  و شهر قدیمی  مزارع 

 ( 1387 بهمن 7 مهر، )خبرگزاری است تهران از نایاب پرندگان

و مزارع شهر ناگزیر صنف سووازندگان سوواختمان و  هاعامل تتری  با بنابر تبیین فوق، 
بوور اثوور صوودای  هووا»خودکشووی نهنگبووه ادعایی مشابه که   اندا در بتش اداریهماالن آنه

ا  اشووترمربوا به ایران نیست، امووا به خود حادثه گرچه اشاره دارد،« افزارهای دریاییجنگ
توانوود مدیوود غلبووۀ چووارچوب فکووری میبووا هموودلی بسوویار وطنووان از سوی ه گیاشتن آن 

 ث است  باشد که در اینجا مورد بح یابیعّلت
افزارها مطمح  یا تحولی در ستت شیءدیگر یی هستی  که هاعلّیتبعد شاهد  در سطح

یحی به اصناف و طبقات اجتماعی خاصی واسطه و بهکه تقصیر آن بهنظر نیست  در طور تلو
 گیرد  میدر مظان قرار  اجتماع و سامان اجتماعی در کلیت آن بلکهمنسوب شود، کشور 
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 را  جامعه باید  بلکه برد، سوال زیر را  فرد  اید نب پرخاشگری  به رایشگ یا خشونت اعمال در
 شوناخت مقصور را  او فقوط نبایود  شودمی  قاتل فردی وقتی  دیگر عبارت  به برد  سوال زیر

 کورد؛ شناسوایی  اسوت داده سوق شدن قاتل سمت به را  او که را  عواملی  و علل باید  بلکه
 اسوت اقتصادی و تماعی اج فرهنگی، شرایط ینا است  نیامده دنیا به قاتل کس هیچ زیرا 
 دهود می  سووق دیگوری  اجتمواعی  آسوی  هور یوا خشوونت قتل، بزه، سویبه را  افراد که

  (1390 آذر 16 )راستون،

شود، ولووی میو مقصر دانسته  عّلترسد اجتماع در کلیت آن می نظربهدر اینجا هرچند 
یۀ مدعا است    عنوانبووهی اجتموواعی هابووه برخووی الیووه ایمحتوای آن خالی از اشارهاین رو

 ماجرا نیست   عّلت
 مجوازی فضوای به مردم ندارد  وجود هاحرف  گیتن برای فضایی  چونه  ایران جامعۀ در
 به فحاشی  به شودمی  ه  جهت این از .اند آورده روی است، همه اختیار در روزها این که

 دیگوری  تیوریح موردم چوون کوه کرد  نظر مجازی فضای در هنری  و ورزشی  یهاقهرمان
 یکودیگر بوه دنیوا کشوورهای دیگور مردم برابر 10 یانایران که شودمی  باعث همین ندارند 
  (1392 آذر 25 )خبرآنالین، بدهند  پیامک

خشوون یووا پرخاشووگر مقصوور و  مل است  داعیه این است که فرد این هردو مورد شایان تأ
ر واکوونش تووه و زیووانی رسووانده کووه او دالبد جامعه به او زوری گی ؛ مسئول رفتار خود نیست

تیریح نداشتن ایرانیان عامل فحاشی به  همننینکند، و لهیا معاف و معیو است  چنین می
نیسووت  تقصیری متوجه فرد فحا  پس قهرمانان ورزشی و هنری در فضای مجازی است، 

مسوواعد  های جالبی از دو انگیزۀ سازگاری ذهنی و رفِ تقصیر از خووود، و حووسونههردو نم
 تال  اخالقی و مبارزاتی است  

بت ،عّلت همنون آن کلیت در اجتماع از پس  موورد  کوه رسود می  اجتمواع طبقات به نو
 بوه و رفتوه بواال آن از بتشوی  و شودهتجزیه ما جامعۀ متوسط بتش است  بیشتر تصریح

 طبقوه بوه و کرده ریز   زیادی بتش و خرند،می ن ایرانی  کاالی  که اند پیوسته هاباالدست
 کواالی  و ندارنود  خریود  تووان اقتصوادی حاد مشکالت دلیلبه و اند رفته فرودست کامالۀ 
ت اسوت این خرند می  چینی  بنجل  )جهوان داخول تولیود  رونقوی بی  و کواال قاچواق علوّ

  (1396 بهمن 6 اقتصاد،
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تبوواال  بووه دسووت طبقووۀ احتموواالۀ اضمحالل طبقۀ متوسط به نیِ و  قاچوواق کوواال و  علووّ
شوودن جدیوود هوو  همنووون ضعیف ظهور یک طبقۀ شود  میداخلی معرفی تولید  رونقیبی

و اشوواره بووه  ؛ همنون در روایت زیرعنوان شود هابرخی نابسامانی عّلتاند تومییک طبقه 
   نوکیسگان متظاهر

  بوا  تئواتر  بلیوت  فرو   بود   خاص  گروهی  برای  دارندگی  نمایش  برای  فرصتی  »بینوایان«  تئاتر 
  توا   شود   سولداوت   سرعت به   گران   ی ها بلیط   این   و   شد   انجام   تومان   هزار   185  تا   55  های قیمت 

  حضوور   پز   طبیعتاۀ   و   بروند   الکنری   تئاترهای   به   که   دارند   را   پولش   گروهی   هنوز   شود   مشتص 
 (  1397  دی   3  )خبروان،   بدهند   را   دارد   شوآف   جنبه   یک   محتوا   از   بیش   که   تئاتر   این   در 

ضمن نسبت دادن یووک وضووعیت گیارد و میر ت تحلیل دیگری از این دست، قدمی جلو
مطوورح را هوو  ی عّلتوو  ایوون طبقووهبرای تحلیوول رفووتن نامطلوب به تحلیل رفتن طبقه متوسط، 

ی بوواالتر هاالیووه بووه ایتوانوود اشووارهمینت است از فشارهای اقتصووادی کووه کند که عبارمی
 اجتماعی نباشد  

 دفهو  بوودن م نوامعلو و بوودن اموهن بربی  افتواد اتیواق قبول سال اعتراضات در که اینکته
 طوی  اسوت  جامعوه تحووالت در متوسوط ۀطبقو  نقوش رفتن محاق به عّلت به هاناآرامی 

 طبقوه ایون بوه که فشارهایی  و اقتصادی مشکالت دلیل به متوسط طبقۀ متمادی هایسال
  (1397 دی 28 ایرانی، )توسعۀ شده ترکوچک و کوچک ایران در شدت به شد  وارد 

ینده القای تقصیری فراتر از سووطح اجتموواع  ،ه آمدکدر مواردی  ممکن است در نیت گو
تبه هر دلیلی تصریحی در این صورت نگرفته است که  ه  بوده باشد، ولی مشووکالت  علووّ

ی تصریح در ایوون فقووره اسووت: نهادهووا بعد فشارهای وارده چه بوده است  مرحلۀاقتصادی 
 مطل :مقصر اصلی یا مقصر  به مثابۀ جمله دولت()از

ی ه به  ها دولت  مترب  نقش  به  خیابانی  و  کار  کودکان  نشست  در  ستنرانان    در  فعلوی  دولت  و
  کودکوان  پدیودۀ  گیری شکل  در  عامل  ین تر مه   را  اقتصادی  ثبات  عدم  و  کرده  اشاره  فقر  تولید 

  و   اسوت   کوار   در   چیوزی   هور   ریشوۀ   گیت   مددکاری   انجمن   عضو   .کردند  بیان  خیابانی  و  کار 
  بوا   آسوان   و   سواده   بسویار   تواند می   دولت   شغلی    امنیت   نبود   در   اجتماعی   نی نابساما   هر   ریشه 
 ( 1397 بهمن   2 ، مهر )  کند  جلوگیری  کار  کودکان  رشد  از  والدین،  برای   شغل  تولید 
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د نقووش نوو توانمیی و اجرای آن در مواردی از این دست گیارسیاستو  نهادهاکه این در
به این صراحت و قاطعیت به دولووت و ارالووه داشته باشد تردیدی نیست، اما انتساب مشکل 

تتصووریح بووه کاوی متیاوتی است  این عّلت «بسیار ساده و آسان»این شکل ه راه حل ب  علیووّ
تواند به چیزی که به تئوری توطئه معروف میدولت )ملی یا بیگانه( در مرحله بعد نهاد تامه 

 شود:به یک نمونه ملی اشاره می است نزدیک شود  
 پالسوکو دربوارۀ خوود گوزار   جدیودترین در یوابحقیقت مارانمع و دسانمهن انجمن
 معتقود  انجمون ایون است  رسیده ی تأملقابل گیری نتیجه به و کرده منتشر مبسوا  تحقی 

 هایسووزیآتش و انیجارهوا احتمواالۀ  و باشود  اتیاقی  اند تونمی  پالسکو فروریتتن است
 اصل یی بگو زیادی اطمینان با توانی می  است  داشته نقش حادثه این دادنرخ  در عمدی
 فوروریتتن کوه غلوط تصوور ایون القوای بورای سووزیآتش و بوده عمدی انیجار حادثه

 ( 1396 اسیند  24 ،اکسپرت هس) است شده آغاز بوده، سوزیآتش از ناشی  ساختمان

 ی بووردر فردای زلزله کرمانشاه بوواال گرفووت مبنوو که  اییا مورد دیگری در ارتباا با شایعه
 10است« )مشرق نیوز،  ایهسته»زلزله طبیعی نبوده و حاصل آزمایشات موشکی یا که این

 شود:  به یک نمونه بیگانه به شرح زیر اشاره می(1397اردیبهشت 

 نوه و جغرافیوایی  متتلوف منواط  در و اسوت عوادی ایپدیوده کلوی  طوربه خشکسالی 
ِ  در که سیاسی،  ایپدیوده ظهوور شواهد  حال این با کند می  ظهور زمانی  متتلف مقاط

 پویش سال 20 از که هستی  عراق و ایران یهانام به خاورمیانه کشور دو در فرد منحصربه
 عوراق و ایوران در نی کنو خشکسالی  رایج، یهاتحلیل برخالف  اند شده خشکسالی  وارد 

 اگرچوه را  عوراق و ایوران منطقۀ پایانبی  خشکسالی  ندارد  زمین شدن گرم  پدیدۀ به ربطی 
 طرحوی  پوای اموا ،انود اختهاند باران و بواد و ید خورشو  گوردن بوه لووحی  ساده با مسئوالن

 ( 1396 دی 21)تحریریه، است میان در ایران کردن یزرع ل  برای یی امریکا

برای چرخاندن پیکان مقصریاب از خود به سوی دیگری  مشتصاۀ  هایابیعّلتبرخی از 
شکست تی  ملووی  عّلتاندرکاران فوتبال که در مورد است  همنون این ستن یکی از دست

چرا که در این مدت خیلی تی  ژاپن را بووزرگ  ؛ سیما باختی فوتبال از ژاپن گیت »ما به صداو
را بووه ورای  یووک مشووکل اجتموواعی عّلتیا این ستن که   (1397بهمن  8، آفتابکردند« )

 17جام ج ، و اینترنت است« ) هاطلبی مردان حضور ماهوارهتنوع عّلتکشاند  »میمرزها 
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کیدبرای  صرفاۀ گاهی ه    (1392دی  ه دلیوول کسووی بوو  نظربووهبووه یووک عاموول اسووت کووه  تأ
 کووه گویوودمیمسئوالن امور ازدواج و طالق از شود  کسی میتلقی  ترمه  یشهاحساسیت

و (  1392آبووان  21سووی فارسووی، بی»دلیل اصلی افزایش طالق در ایران اعتیاد است« )بی
یدمیکسی دیگر  گوورایش بووه مووواد متوودر در وهلووه اول مربوووا بووه  عّلتین ترمه » که گو

ت» :(  یووا ایوون مووورد 1393تیوور  16مشکالت اقتصادی جامعه است« )ایسوونا،  اصوولی  علووّ
بووود و  هاانقالب ایران فیل  فارسی بود  با پیکربندی دوقطبی آن، که یکی مظهر همه سیاهی

بی این موووارد  ا اغل   در عموم ی(1397بهمن  15، ناصرگیشته)« هادیگری مظهر همه خو
سلسووله  یک حادثه یا یووک عّلتی متمرکز کردن و آن تال  برا  متنوع یک چیز مشتر  است

چه میزان از مشووکالت جامعووه که این حواد  ناخوشایند در یک صنف، طبقه یا نهاد است  
آنهووا اسووت، یی از خووود هاالیه ضعف اطالعات یا ضعف اخالق در عموم مردم یا دربر اثر 
یی از ایوون هانمونهشود یا حتی نوعی نشانی غلط دادن  میمری سنتی و قدیمی تلقی ا اغل 

اصلی مشووکالت  عّلتمثابه به مورد ضعف دانش مردم شود  میدست کمتر دیده و پییرفته 
مونووه ن   گمراهوویاصلی  عّلتمثابه به ضعف اخالقی مردم  ؛ (1397بهمن  2)ازبالگ،  آنها

 )شوومال نمونه ضووعف اخالقووی عمووومی؛ (1395آذر  28)نمنا ،  ضعف اخالقی موردی
یهها ه  میهرچند این نمونه (  1397آذر  18سنت،  سووازی بووه نگری و سادهتوانند از یکسو

را مقصوور معرفووی  «دیگووری »و نه  «خود»شکل دیگری رنجور باشند، باری از این حیث که 
 کنند، دارای امتیازند  می
 

 و تقصیر عّلت.  4
چیزی است کار آسانی نیست  »از آنجا کووه روابووط تصووادفی چه عّلتچیزی چهکه این فه 

مانند ناهارم از کجووا  هاین پرسشتر، حتی پاسخ دادن به سادهاندجهانی بسیار دره  پینیده
کنوود هوو  بوورای  مشووکل اسووت« میشود، و صندوق بازنشستگی با پووول موون چووه می تأمین

افووراد اسووت بوورای همووین  کاوی از نیازهای مهوو  بشووری عّلت  ولی (276 ،1397 )هراری
در وهله اول نیاز علمووی نیسووت؛  یابیعّلتمنظور از نیاز به   شوندمیتسلی  این پینیدگی ن

و  سووازیسادهمسووتلزم  یابیعّلتنیاز روانی در فه  علل مشکالت است  در واقِ نیاز ما به 
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تقصیریاب از خود به آرامش روحی بیشووتری دسووت  عقربۀن کرد تا با دور مقصریابی است  
مشووارکت در حووس  طبقوواتی و صوونیی «دیگووری »خصووومت بووا  یووابی ، و بووا مشووارکت در

   (1394، 1)پینکر مبارزه اخالقی داشته باشی پییری و مسئولیت
مورد بررسی خشکسالی باشد یا شیوع سرطان، موفقیت تجاری یک نمووایش   این که پدیدۀ 

  علل از علل در کار است که  ای باشد یا افزایش کودکان کار، در تمامی اینها سلسله  یمت ق گران 
بتشی ه  کووه    بشر(  ی و تصادفی و ساخت روانی و تنی غیرمقصر است )همنون علل طبیع 

قربانیان )مبتالیان به خشکسالی یووا سوورطان، تماشوواگران  تواند خود  می مقصر است تاحدودی  
ای را که خص   و قصور قرار دهد تا صنف و طبقه  قصیر ذیل شمول ت را ی کار( ها نمایش یا بنه 

واگیاری تمام یا عمده تقصوویر بووه   سپس  و  ، عّلت   اقتصار بر وجه تقصیری کند آنان معرفی می 
باشد که دشمن خود را در قال  یک عروسووک   2تواند روایت جدیدی از آیین وودو می  ، دیگران 

 گیرد  می ن از او انتقام ن آ فرض کرده و با فرو کردن سوزن در بد 
بووا کاوی بووا مقصووریابی بیوورون از مووا همووراه اسووت  عّلتبسیاری از برآوردهای ما،  در

گاهانووه توطئه و تقل  که این توان دریافت که ضمنمی تأملمقادیری دقت و  تو ظل  آ  علووّ
ضوویح تو دن بر آن برایدنیای بشری است، اما بنا نهاو حواد  و تحوالت  هابسیاری از نظ 

بیشووتر ی ، دسووت را برگووزیناغل  این گزینووه دمهمواره یا که این کردن به و عادتعّلی امور، 
  تا نگاهی عینووی و حقیقووت یوواب است ایو آموزه شناختیی روانهاناشی از برخی گرایش

درست نوواگزیری   عّلیبرای در    اندعّلیی پینیده هاحواد  متتلف همه محصول شبکه
را جوودی و اتیوواقی نتست عوامل مادی و طبیعووی  ر وهلۀامل متعدد و دعو تمال دخالتاح

بت به برسپس بگیری    ، از رسوودمی رسی دخالووت عواموول انسووانی و نهووادیهنگامی که نو
چیزهایی را در نظر بگیری  کووه از سوواخت بایستی نتست  در مرحلۀ بینی علمی،منظر واقِ

سوواخت جهووان و انسووان و خیووزد  میبران کالن اجتماعی و از احوال روانی و غریووزی انسوو 
بسیاری از امور این عال  است  از الزامات ذاتووی آن  عّلتآورد که میاجتماع الزاماتی به بار 

که بگیری  مبالغ دیگری از حواد  مولود اتیاقات و تصادفات است  تنهووا در مرحلووه بعوود 
و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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بت به است که  گاهانووه  علّیتنو ن قسوو  هوو  ه در ایوو توواز، و رسوودمیتصمیمات و اقدامات آ
یی کووه هووامثال  اسووتعمووومی  سه  شرارت به موازات سه  ضرورت و مصوولحت  معموالۀ 

شیوع دارد و تا چه حوود در میان ما  عّلیدر تبیین  سازیسادهدهد تا چه حد میآوردی  نشان 
یکرد -این عادت ِ  تواند در یافتن علل میرو د  کننده باشاز آنها گمراه مشکالت و پرهیزجام

کنی ، حتووی وقتووی کووه ایوون موویی با اطمینان عمل عّلتدادن چیزی به تا چه حد ما در نسبت
یهو غر آورتعج نسبت  ، اقتصووادی، موودیریتی، حسوواب گروهوویی  است  هجوووم یووا تسو

 در ارتکاب مغالطات منطقی در این بوواب، لوحیبقاتی، و انواع دیگر آن، یا سادهصنیی و ط
یت زرادخانووۀ مبووارزۀ و جل  توجه، و عجی زه میل به گیتن ستنان تا یا اجتموواعی و  یا تقو

موورور یی اسووت کووه هایابیعّلتی هاانگیزه  ی تقصیری جدید، برخی ازهابا نسبت سیاسی
بووه  سووازسادهتواند ما را به یافتن چاره رهنمووون شووود و نگوواه می عّلی جانبۀنگاه چند کردی   

از  یتی هوو  داشووته باشووند اغلوو  فقووط بتشوویئولیافتن یا ساختن مقصرانی که حتی اگر مس
 آن   مشکل است نه تمام یا حتی عمدۀ

مانوودگی اعتمووادی بووا عق بیمیان بدگمانی و  در ایران تحقیقات حاکی از این است که
ایوون اسووت کووه    یووک دلیوول آن شوواید(229 ،1397فوور، )تمیزی وجود دارد  دارمعنی رابطۀ

نسانی کمتری در ح  هموودیگر مرتکوو  انه و غیرا الماعمال ظجامعه،  ترپیشرفته یهابتش
با فرض ثبات میزان رفتارهای بد در که این شوند، ولی دلیل دیگری ه  در کار است و آنمی
و رو به ایوون دارد کووه در است  تراعتمادتر و بدگمانبی ترافتادهعق  ، بتشجامعهبتش دو 

گ  اصالتاۀ و  ابتدالاۀ کاوی عّلت  برسد  اه آزاد به مقصران شرور آ
یووک کوواالی  ،شوویءبووودن یووک  آورزیانفقط بحث  ظاهراۀ یی که آوردی ، گاه هادر نمونه

مدعا چیسووت  ممکوون  و تجربیاما معلوم نیست پشتوانه علمی  مصرفی، مورد اشاره است؛ 
ض بسیار زبانزد باشد ولی در بسیاری موووارد کووه عوووار ی برخی چیزهاآورزیاناست کلیت 

یک تز، یووک برنهوواد اسووت کووه حتووی اگوور نوووعی  ،شودمیه آن منسوب خاصی با قطعیت ب
بماند کووه  ک  رقی  ه  دارد، و اطمینانی در کار نیست  پشتوانه علمی ه  داشته باشد دست

مردم و حتووی افووراد  سیاری صرفاۀ یک رتوریک و خالی از هر پشتوانۀ علمی است  در موارد ب
 ،رد نند که صورت ظاهر یک تحقی  علمووی را دا کمیقامی استیاده متتصص گاه از آمار و ار
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درصوود از 60، مهاجرت درصد خطر بیماری قلبی بر اثر مصرف نوشابه20همنون افزایش 
ت، سووال آتووی90ر  تووا هوا، کاهش بووا پرندگان در اثر آلودگی کووود کشوواورزی بوورای  علیووّ

ی کووه ند که در فراینوود پدانمیآشنایان به تحقی  علمی  کهدر حالیو    ،  سرطان ینیووده علووّ
تنهایی اغل  بسیار سووتت هر یک به تأثیرتیکیک جهت و نیروی بردارهای دخیل و برآورد 

هووای خبووری حتی برخی گزار    در همین رابطه، تبلیغاتی و غیردقی  شدن یا ناممکن است
دسووامبر  10)ایندیپنوودنت،  از مراکز تحقیقات دانشگاهی نیز مورد انتقاد قوورار گرفتووه اسووت

 مسووئلۀمیسوور نیسووت   نیووز در حد تتمین و احتمووالگاه تعیین چنین ارقامی حتی    (2014
یووا حتووی  ءاظر بووه محکومیووت اشوویادر این میانه این است که ایوون احکووام اغلوو  نوو  ترمه 

-طبقوواتی «دیگووری  » ، کووهکنندگانکنندگان و توزیِتولید بسا کهچهکننده آن نیست، مصرف 
یووا  ءاگوور مشووکل بووه اشوویاحموول تقصوویر شوووند  باید حاموول و مند، شومیمحسوب  صنیی

کووه  شود، یا مشکلی باشد که مقصری ندارد، یا مقصر فردی باشوودآن منسوب  کنندۀمصرف 
کنوود نووه میرا راضی  چنین تعبیری نه روان ما ،را ارتکاب کرده باشدکاری کاری از سر ندان 

بووه  کووه رسوودمیاردی وقتی موضوووع بووه مووو حال  کندمیی مرسوم اجتماعی وفا هابه آموزه
یا با راحتووی و خوواطر ،گرددمیی انسانی و اجتماعی برهاپدیده توووان میجمعی بیشووتری گو

ی ه مدیران و نهادها و اصناف و به کمتوور بووه  مشکالت دانست   عّلترا  گیاران آنهاسیاستو
اموول دشوووارتر علوول بیشووتر و تیکیووک عو پینیدگی مجموعۀاین توجهی هست که در اینجا 

تد  در این صورت به سادگی و با اطمینووان از شومی توانوود میصوور سووتن گیووتن و مق علووّ
 آورد  میباشد که خطرات اجتماعی به بار انه شناسروان خطایی

میان مووردم و دولووت، یووا  نهایتاۀ ممکن است چنین گمان رود که اغل  یا عموم این موارد 
، ل مردان، فقوورا مقابوول ثروتمنوودان، زنان مقابترخاصمردم و قدرتمندان مالی، یا در شکلی 

یتی و نظایر اینها است اقلیت مقابل اکثریت، جنوب در مقابل شمال ، که شکل سیاسی و هو
ی مووردم نشووان نگاهی بووه روابووط عوواد کهدر حالیاست   هشده داشتشده و پشتیبانیتعریف

و در  ابوودیمیرا  هارسووانه ن قوورار گوورفتن درد فقط این نیست  ممکن است آننووه شووأدهمی
وجووود دارد و عموول گسووترۀ واقعیووت معرض دید بیشتر است این موارد باشد، ولی آننووه در 

اسووت   هابندیتقسووی بسوویار فراتوور از ایوون  رسانه باشد یووا نباشوود،، اع  از اینکه در کندمی
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یشووان و )خو موودارها  هاین الیووهترو رسوواننده بووه مقصوور، از نزدیووک سووازساده یووابیعّلت و
ی و رفتارهووا هوواشووود  ایوون گرایشمیین موضوووعات شووروع ترو بر سر سووادهن( گاهمسایه
ی اجتموواعی و روشوونیکری هاکووه از سوووی نظریووه اندشانس این را نداشووتهو عادی غریزی 
کنوود میایوودلولوژیک پیوودا پشتیبانی شوند  در برابر، مواردی که حالووت سیاسووی و  مستقیماۀ 

حتی در همین مووورد هوو   وت تبدیل شده است  ولیق ضعف به نقطه  طهواالیش شده و از نق
جوورم، بیموواری،  کرد که انووواع مسووالل و مصووال  اجتموواعی، همنووون فقوور، تأملتوان می

و از آنها از علل طبیعی تا تصووادفی  عّلیکه شبکه ک کارکردی،  ،و میر تصادفیبیکاری، مرگ 
های متتلووف یووهالتووا خووالف و خطووای  ریزیبرنامووهالزامووات های امکانووات و محدودیت

تمووام  ، وقتوویگسووترده اسووت ایووانا باالدست، از کارگران تووا کارفرمدست تاجتماع، از پایین
گاهانۀ آناندر این جزء آخر تمرکز گیرد، چه عوارضووی بوورای میصورت  ، آن ه  در خالف آ

  ناشی شود، از این رو بتوانددرجاتی از اصالح امور اجتماعی ممکن است اجتماع دارد  
منطب  که آید میوجود از مته  کردن و تال  برای معارضه به یر قبال آن حج  عظیمولی د

اعتمووادی و بوودگمانی اجتموواعی را بیدامنووه بر موازین سنجش دقی  و منصوویانه نیسووت، و 
    (2006، 1)میرت  کندو انرژی اجتماعی را تلف می افزایدمی

ایران ایوون گوورایش کالن در  یتشرایط خاص مدیر ممکن است از قضاکه این نکته مه 
را پشتیبانی کند ولی این تمام مطل  نیست؛ افزایش بدگمانی گسترده در حوو   رایج فرهنگی

ل ایوودهدر مشووکالت، در یووک شوورایط  و اقسووام علوول هاسه انواع بعضی، ناشی از ندیدن   آ
 تواند باعث بدگمانی و شقاق اجتماعی باشد  میسیاسی ه  

 
 نتیجه.  5

و تبوودیل آن بووه مقصوور، بووا  عّلتنحصار علل و عوامل موجد یک پدیده در یک با تمرکز یا ا
افووراد، یووا  چیزهووا،بعضووی  رفتارنیت و سوووءبه کمک اغراق در سوووء عّلیشبکه  سازیساده

تپوشووی از چش  با سبت دادن امور به علل بعید و غری  و مبه ،با ن نهادها، تقصوویری  علووّ
، و نیووز علوول طبیعووی و علوول تصووادفی بقوواتی و    (اعوو  از صوونیی، طخود )یا گروه خود، 

و  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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   کنی  یا خصووومترا از مظان اتهام دور کنی ؛ خصمی را توّه کوشی  خود )گروه خود( می
 کنووی ؛ تووازه پیوودا تأیید  مورد قبول خودی هاو رو   هاارز   برای واقعی را بزرگنمایی کنی ؛ 

ان دهووی ؛ خووود را همنووون فووردی نش پینیده حلیلخود را دانا و دارای اطالعات و قدرت ت
ها، ایجوواد آرامووش اصلی این گرایش   انگیزه  تثبیت کنی  هااخالقی و درگیر در مبارزه با بدی

ناسووازی ذهنووی اسووت، و عوووارض آن رادیکالیسوو  اجتموواعی و روانی برای خود و گریووز از 
 بدبینی عمومی  

ی  دانش است که به  ایسئلهم ظاهراۀ ی است چیزچه عّلتچیزی چهکه این دن و یافتنکاو
بوورای  هاافراد و گروه  دهد انگیزۀ میان زیادی هست که نش این حال، موارد  با ؛ گرددمیما باز

یداد به احوال غریزی و برخی تشییات روانی و نیووز  عنوانبهی عّلتکردن معرفی عامل یک رو
جاتی بدون هوویچ افراد و دسته نتعارض منافِ راجِ است  اولین دسته مواردی است که در آ

یتی   خصیصۀ انبوووهی در منازعووات  کنند؛ همنووون موووارد می متعارض همدیگر را مته  هو
را به  اییا تقصیر ضایعه عّلتخود را بری کند و  کوشد ذمۀمیکه هرکس و قضایی شتصی 

   بووا یک گروه اقتصادی یا سیاسی یا قومیتی و   دیگری نسبت دهد  مورد بعد وقتی است که
؛ کنوودمیتبلیغاتی یا منیعتووی خووود را تکوورار -یا تحلیل عّلی در واقِ قال  فکری  یک تعلیل
بوس  راننده هواپیما یا خلبانکه این برای مثال، ان گیارسوورمایهمقصر بوده یعنی مدیران و  اتو

بوس کوتاهی نکرده  ، مووردم بسووته بووهها  در این جدال، و برعکسانددر تجهیز هواپیما و اتو
ادعای  ام یک از دو طرف دعوا احساس مساعدتری داشته باشند ممکن استبرای کدکه این

به کدام  یاو را باورپییرتر بیابند؛ و البته روشن است که فرهنگ عمومی حامی ضعیا و مردم
ولیت از دو  افووراد بووه مواردی اسووت کووه در آن مسووئ بعد دستۀسمت سوگیری بیشتر دارد  

تچیووزی کووه گوواه از آن بووه  شووود  میجابجووا  جامعه در کلیت آن دو   عمقووی تعبیوور  علیووّ
توووجهی بیبه اختالف طبقوواتی و  مثالۀ جرای  به اجتماع،  عّلتدادن همنون نسبتشود، می

یت چیووزی بوورای عیوووب و نقووایص بسوویار، از أنشم و بزرگنمایینیز تمرکز بسیار به بینوایان  
توواب بووه مقصوور دانسووتن ومقووادیری پیچآلودگی محیط زیست تا فرهنگ جنسیتی، اغل  با 

در عموووم ایوون  رسد  میو محکوم کردن آنها برخی طبقات و برخی احزاب برخی اصناف و 
تپینیووده اسووت   علّیتموارد، آننه غای  است برآوردی چندوجهی از یک  پینیووده  علیووّ
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گاه، مقصر گاه و ناآ و و قاصوور  همنون یک شرکت سهامی با سهامدارانی بزرگ و کوچک، آ
کووه  صووریحی علّیتوو نمایوود، بووه میعلمی و تجربی باز تأمل کهچنان، عی و ارادیگناه، طبیبی

تشووود  میین فاصله را با مقصر بودن داشته باشوود فروکاسووته ترکوتاه تمایوول طبعووی و  ،علووّ
شوودن ایوون حالووت و تبدیله از خووود، رفِ ذمووّ ی خاطر از طری  ی آدمیان به تشّی شناختروان

 است   ارزه و تغییر و اصالح مباحساس خالقی مثبت و ضِ اجتماعی و اروانی به یک مو
ی  هووا ، ناشووی از ترس فشووار روانووی نوووع دیگووری از  یکی از نتایج منیی این هووردو، افووزایش  

است   ر مسیر دشمنی با دشمنان غیرواقعی  د   انرژی اجتماعی   از   مقادیری   رفتن و هدر    غیرواقعی، 
طبوعات و جامعه مدنی، به این سمت گرایش  و دانشگاه و م   ی  و تربیت از خانه تا مدرسه تعل اگر  

ت مسالل زندگی، پینیدگی بیشتری لحاظ شود، میزان تبدیل    عّلی پیدا کند که در تحلیل   بووه    علووّ
و امکووان    تر آمیز صوولح شود و این شوورایط  می ی خاص کمتر ها تقصیر و تمرکز تقصیر روی گروه 

ِ   ی و شبکۀ نظام رانت   آورد  می همبستگی بیشتری فراه    فاقد مبووانی مشووروع ممکوون اسووت    توزی
ت یی از اصناف و طبقات را با دولت همسان کند و همه را بووه یووک شووکل در مظووان  ها الیه    علیووّ

حتی در چنین شرایطی ضایعات و عوارض منیی اجتماعی ناشی از گستر   تقصیری قرار دهد؛  
کشووور و    الن توجووه اسووت  ممکوون اسووت برخووی شوورایط خوواص موودیریت کوو قابل   ایوون شوویوه 

ت کنوود کووه    ء اسی چنین القا صاصات سی اخت  فتووار اخالقووی و  متمرکووز نوووعی ر   یاب  تقصوویر   علیووّ
ی غریووزی  هووا یی قال  ها اصلی چنین رفتار  عّلت  که در حالی است،  باوری شهروندی مسئولیت 

فرار از ناهمسازی شناختی و آسودگی ذهنی ناشی از انتساب مشکالت به فوورد یووا  ی شناخت روان 
گاه  بتشی از آن  هرچند در شرایط خاص    ، ی مبارزه طبقاتی است ها کورس و دیس و شرور،    نهاد آ
البته بر این متاطره ه  واقیی  که تیکر پینیده ممکن است   داشته باشد   رفتار اخالقی نمایی از 

نیز دچار شود که کسی مسئولیت عمل خود را نپییرد؛ چرا که قول به عواموول،  به این عاقبت سوء  
ستیز  واقعه، ممکن است این تیکر را به ورطه ساختارگرایی سوژه  متتلف برای یک  دالیل و علل 

یی و بی  خیووالی و  سوق دهد و در مقابل خطر رادیکالسی ، خطر شرارت انیعالی  عدم پاسووتگو
محتوواج یووک    ، در اینجا ه ، مثل انبوه موارد دیگوور     در پی داشته باشد مات را حتی توسل به توّه 
ه هرچند معیاری برای تعیین دقی  آن وجود ندارد، اما تووال   این دو هستی  ک نقطۀ اپتیمال میان 

  ست  برای نزدیک شدن به آن ممکن ا 
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یج تحلیل علمی چندتال  بر ی هابا توجه به فرایند عّلیجانبه و تبیین ای آموز  و ترو
یای  ی عمومی و و بدبین هاتواند جامعه را از رادیکالیس  در راه چارهمیی علّیتپینیده و پو

یت مقصروعّلتبتشی از  عنوانبهتوجه به خود )یا گروه خود( عدم    دور کند و به تقو
 و خوشبین و منصف مساعدت نماید  گرا صلح ایجامعه
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https://www.toseeirani.ir/
http://jamejamonline.ir/fa/news/633033
http://jamejamonline.ir/fa/news/633033
http://jamejamonline.ir/fa/news/633033
http://jamejamonline.ir/fa/news/633033
http://jahaneghtesad.com/
http://jahaneghtesad.com/
https://www.khabaronline.ir/news/794162
https://www.khabaronline.ir/news/794162
https://www.khabaronline.ir/news/794162
https://www.khabaronline.ir/news/327845
https://www.khabaronline.ir/news/327845
خبرگزاری%20آفتاب%20(8%20بهمن%201397).%20به%20صدا%20و%20سیما%20باختیم.%20برگرفته%20از%20https:/aftabnews.ir/fa/news/571606
خبرگزاری%20آفتاب%20(8%20بهمن%201397).%20به%20صدا%20و%20سیما%20باختیم.%20برگرفته%20از%20https:/aftabnews.ir/fa/news/571606
خبرگزاری%20فارس%20(20%20آذر%201397).%20لوازم%20آرایش%20غیراستاندارد%20و%20خطر%20ابتلا%20به%20سرطان.%20برگرفته%20از
https://www.farsnews.ir/news/13970920000764/
https://www.farsnews.ir/news/13970920000764/
https://www.farsnews.ir/news/13970920000764/
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   برگرفتووه ازکووار اسووتگیری کود کند و فقر علت شکلدولت فقط فقر تولید می(  1397بهمن  2) خبرگزاری مهر
 

   برگرفتووه ازدرصدی پرندشا  در تهرررا  شرردص اسررت 60آلودشی هوا بالث کاهص (  1387بهمن  7) خبرگزاری مهر
 

   برگرفتووووه ازهررررای شرررررا  تررررراتر الکچررررری بینوایررررا  سررررولد اوت شرررردبلی (  1397دی  3روان )خبوووو 
 

 (  ریشووووووه هووووووای خشووووووونت در خووووووانواده و جامعووووووه  برگرفتووووووه از1390آذر  16راسووووووتون )
 

یا برید  ترمز للت تصادف (  1397دی  4رکنا ) بوس دانشجو   ز  برگرفته ااتو

 برگرفتوووه از  لامرررا ایجررراد  شدسرررالی در ایررررا  را بشناسرررید(  1396دی  21سوووایت مدسسوووه تحریریوووه )
 

 گیوورد  برگرفتووه ازت میئهای اخالقووی نشوو (  مشووکالت جامعووه بشووری از بوودی1397آذر  18سوونت شوومال )
 

  برگرفتووه از در ایررع روزهررا از انرردازص هرروابرریصللررت شرررم شررد  (  1392موورداد  15شووبکه فیزیووک هوپووا )
 

مجلووۀ   در فرهنووگ عامووه مووردم ایووران ءباور به وجود نیروی فوق طبیعووی در اشوویا  (1391ارفه )صابری افتتاری، ع
 87-113 ،(17)10، شناسیانسا 

گاه (  کاظ  فیروزمند مترج :) شا ۀ زریع  (1384) فریزر، جیمز جورج  (2002)تاریخ اصل اثر  تهران: نشر آ

یادداشت صیحه فیس بو  نامبرده  (  برگرفته از1397بهمن  11کرمی، ناصر )

 الب ایرا . برشرفته از یادداشت صرحه فیس بوک نامبردص.للت انق ( 1396بهمن  14صر )گیشته، نا

   برگرفتووه اززنیرردرد  نوشررابه برره  ررود میضررررهایی کرره بررا  ررو(  1397آبووان  26مجلووه اینترنتووی نمنووا  )
 

    برگرفته ازچیز دربارص زلزله کرمانشاصهمه(  1397یبهشت ارد 10نیوز )مشرق

نشر نو  :تهران ( رضا امیر رحیمی)مترج :  سیری در نظریۀ پیچیدشی  (1396مینل، مالنی )

نشر پ وهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی    : تهران (   محمود تلتابی   )مترج :   نظریۀ پیچیدشی     ( 1394مار  )   میسن، 

یی (   1395آذر    28نمنا  )       برگرفته از للت شدست تیم براندو و قل ه نو

خبرگزاری%20مهر%20(2%20بهمن%201397).%20دولت%20فقط%20فقر%20تولید%20میکند%20و%20فقر%20علت%20شکلگیری%20کودککار%20است.%20برگرفته%20از
https://www.mehrnews.com/
خبرگزاری%20مهر%20(7%20بهمن%201387).%20آلودگی%20هوا%20باعث%20کاهش%2060%20درصدی%20پرندگان%20در%20تهران%20شده%20است.%20برگرفته%20از
https://www.mehrnews.com/news/837885
https://www.khabaronline.ir/news/327845
https://www.khabaronline.ir/news/327845
https://rasekhoon.net/article/show/203424
https://rasekhoon.net/article/show/203424
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-23/447530-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.rokna.net/
https://tahririeh.com/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF/
https://tahririeh.com/
http://shomal.dmsonnat.ir/News/58069
http://shomal.dmsonnat.ir/News/58069
https://hupaa.com/20130806082155002/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7
https://hupaa.com/
http://journal.asi.org.ir/article_34071.html
http://journal.asi.org.ir/article_34071.html
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1084760
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://namnak.com/%20p38327
http://namnak.com/%20p38327
https://www.mashreghnews.ir/news/840620
https://www.mashreghnews.ir/news/840620
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4241661
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4241661
http://www.namnak.com-.p41180/
http://www.namnak.com-.p41180/
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در    ساز های ساده یابی عّلت 

 واجهات انتقادی م 
 

نشر پارسه  :تهران ( سودابه قیصری)مترج :  21درس برای قر   21  (1397هراری، یووال نوح )

   (  آتشسوزی پالسکو عمدی بوده است  برگرفته از 1396اسیند    24اکسپرت ) هس 
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5437159
https://www.hseexpert.com/Pages/Common/Search/Search_Subject.aspx?text
https://www.hseexpert.com/Pages/Common/Search/Search_Subject.aspx?text
American%20Psychological%20Association%20(2016).%20Beliefs%20and%20causal%20understanding.%20Rederived%20from
American%20Psychological%20Association%20(2016).%20Beliefs%20and%20causal%20understanding.%20Rederived%20from
https://www.apa.org/pubs/highlights/peeps/issue-84
https://www.amazon.com/Enduring-Liberalism-American-Political-Thought/dp/0700609741
https://www.amazon.com/Enduring-Liberalism-American-Political-Thought/dp/0700609741
https://www.amazon.com/Concise-Introduction-Logic-Book-Only/dp/0840034164
https://www.independent.co.uk/news/science/bad-science-reporting-blamed-on-exaggerations-in-university-press-releases-9913336.html
https://www.independent.co.uk/news/science/bad-science-reporting-blamed-on-exaggerations-in-university-press-releases-9913336.html
https://www.independent.co.uk/news/science/bad-science-reporting-blamed-on-exaggerations-in-university-press-releases-9913336.html
https://www.independent.co.uk/news/science/bad-science-reporting-blamed-on-exaggerations-in-university-press-releases-9913336.html
https://www.independent.co.uk/news/science/bad-science-reporting-blamed-on-exaggerations-in-university-press-releases-9913336.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26999047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26999047
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26999047
https://medium.com/@DrGregKushnick/your-habit-of-pointing-out-other-people-s-faults-is-ruining-your-life-9f4483b67190
https://medium.com/@DrGregKushnick/your-habit-of-pointing-out-other-people-s-faults-is-ruining-your-life-9f4483b67190
https://medium.com/@DrGregKushnick/your-habit-of-pointing-out-other-people-s-faults-is-ruining-your-life-9f4483b67190
https://medium.com/@DrGregKushnick/your-habit-of-pointing-out-other-people-s-faults-is-ruining-your-life-9f4483b67190
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00888
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00888
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00888
https://www.researchgate.net/publication/229858386_The_Effects_of_Negativity_and_Motivated_Information_Processing_During_a_Political_Campaign
https://www.researchgate.net/publication/229858386_The_Effects_of_Negativity_and_Motivated_Information_Processing_During_a_Political_Campaign
https://www.researchgate.net/publication/229858386_The_Effects_of_Negativity_and_Motivated_Information_Processing_During_a_Political_Campaign
https://www.elsevier.com/books/advances-in-experimental-social-psychology/berkowitz/978-0-12-015202-5
https://www.elsevier.com/books/advances-in-experimental-social-psychology/berkowitz/978-0-12-015202-5
https://www.elsevier.com/books/advances-in-experimental-social-psychology/berkowitz/978-0-12-015202-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26866658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26866658
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26866658
https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/sayer-paris1.pdf
https://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/sayer-paris1.pdf
https://www.amazon.com/Who-Stole-Feminism-Women-Betrayed/dp/0684801566
https://www.amazon.com/Who-Stole-Feminism-Women-Betrayed/dp/0684801566
https://archive.org/details/primitiveculture01tylouoft
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cognition.2012.07.014
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cognition.2012.07.014
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