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آزاد است.

بررسی خلقیات ایرانیان در خالل قحطی جنگ جهانی اول با
روش فازی کیفی
افسانه قاسمی

*1

دریافت1400/04/22 :؛ پذیرش1400/10/26 :

چکیده

در این مقال خلقیات ایراهیان ب روش فازی بررس ،شد تا هشان داده شود خلقیات هیز ماهند بسیاری از
مفاهیم فازی است .ب هیین دلیل واقع حساس و هقط گسست ،چون قحط ،جنگ جهاه ،اول ک تأثیر
زیادی بر خلقوخوی مردم ایران داشت اهتخاب شد .جنگ جهاه ،اول تأثیرات زیادی بر وضعیت
اقتصادی اجتیاع ،و فرهنگ ،ایراهیان بر جای گذاشت لذا در این مقال ب طور خاص این تأثیرات بر
خلقیات ایراهیان بررس ،شده است .یافت ها هشان داد مردم در قحط ،جنگ جهاه ،اول ویژگ،های ،چون
فردگرای ،جیعگرای ،استبدادستیزی و قاهونگریزی را از خود هشان دادهد ک هر ویژگ ،در شاخصهای
متفاوت و درجات مختلف ظاهر شد .جیعگرای ،با دو شاخص بخشش و مشارکت اجتیاع ،و فردگرای،
با شاخصهای ،ماهند ترجیح منافع مادی و غیرمادی ظهور یافت ک ترجیح منافع مادی از سوی تواهیندان
هیرۀ عضویت باالتری ( )0/48دریافت کرد .درقالب قاهونگریزی جرایم مختلف ،در جامع رخ داد ک
گرانفروش ،با  0/52هیرۀ عضویت باالتری را ب خود اختصاص داد .استبدادستیزی هیز با شاخصهای،
ماهند دخالت در امور و پاسخگو ی ،حاکیان شناسای ،شد ک پاسخگوی ،حاکیان با  0/18باالترین هیرۀ
عضویت را دریافت کرد .بررس ،ههای ،مفاهیم هیز هشان داد قاهونگریزی (در قالب مصداق گرانفروش)،
خلق معرف ایراهیان در قحط ،جنگ جهاه ،اول بود .برایناساس م،توان گفت خلقیات ماهند بسیاری
مفاهیم فازی بوده و با استفاده از روش فازی م،توان تحلیل واقعبیناه تری از آن ارائ کرد.
کنیدواژههم :خلقیات قحط ،جنگ جهاه ،اول روش فازی کیف،
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خلقیات ایراهیان با طرح سؤال از هویت ایراه ،در مواجه با غرب (هظریمقدم و احیدی
 )30 1397مورد توج و بررس ،قرار گرفت .تا ب امروز ویژگ،های زیادی از جیل هوش
و ذکاوت مهیانهوازی تظاهر و دروغگوی ،فردگرای ،و خودمداری قاهونگریزی
استبدادپذیری ب ایراهیان هسبت داده شده است .افرادی چون جیالزاده ( )1345بازرگان
( )1357قاض،مرادی ( )1392 1380سریعالقلم ( )1390 1386هراق )1392( ،و
ثریا ( )1389با شناسای ،ویژگ،های اغلب منف ،برای ایراهیان خلقیات آهان را تبیین کردهاهد.
برخ ،محققان ماهند فراستخواه ( )1394جوادی یگاه ( )1393و مردیها ( )1398معتقدهد
هگاه بدبیناه و ذاتگرایاه ای در اثر اهتساب ویژگ،های اغلب منف ،ب ایراهیان شکل گرفت
است (فراستخواه 15 1394؛ و مردیها  .)258 1398این در حال ،است ک خلقیات
ایراهیان امری هسب ،بوده و باید در بستر جامعۀ ایران مطالع گردد.
از سوی دیگر هتایج برخ ،پژوهشها (جوادی یگاه و امیر 1393؛ امیر 1396؛ امیر و
هیکاران  )1399هشان داد رویکرد بسیاری از متون خلقیات ایراهیان خودشرقشناساه است.
هظریمقدم و موسوی ( )1398هظریمقدم و هوروزی ( )1398هظریمقدم و احیدی
( )1397و قنبری برزیان هظریمقدم و بهستاه )1393( ،هیز در پژوهشهای ،هشان دادهد
ایراهیان هییش اهسانهای ،فردگرا و استبدادپذیر هبودهاهد .آنها معتقدهد هباید ب خلقیات ایراهیان
بدبیناه و ذاتاهگاراه هگریست و داشتن هگاه متعادلتر هیازمند بررس ،تاریخ ،خلقیات ایراهیان
در بره های مختلف تاریخ ،است (هظریمقدم و احیدی .)30 1397
بررس،های تطبیق ،با سایر فرهنگها هیز هشان م،دهد ایراهیان در مقایس با فرهنگهای
غرب ،جیعگرا بوده (ریتچر امام ،و قاض،هور )1218 2007 1و در اهتخابهای خود از
راهنیای،های خاهواده و دوستان استفاده م،کنند (رضای ،و حامد .)146 2012 2پژوهش
هوردفیرن و زواره )8 2016( 3هیز هشان م،دهد جواهان ایراه ،و پاکستاه ،دربارۀ ایین ،عابران
پیاده رویکرد فردگرایاه دارهد اما جواهان ایراه ،درعینحال رویکرد جیعگرایاه هیز دارهد.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

پژوهشهای هافستید هیز هشان داد ک در فرهنگ و خلقیات ایراه ،میل ب مشارکت ارتباطات
گرم اجتیاع ،و روح تییارداری از کشورهای ،ماهند مالزی و ترکی بیشتر است (ب هقل از
1
فراستخواه  .)239-240 1394از سوی دیگر برخ ،از پژوهشها (هوردفیرن و هیکاران
 )18 2014هیز هشان داد ایراهیان در مقایس با برخ ،از فرهنگها تیایالت قاهونگریزاهۀ
بیشتری دارهد .بنابراین با وجود این مطالعات و هتایج آنها ب هظر م،رسد ک ب
پژوهشهای ،هیاز است تا هشان داده شود ک ایراهیان در وضعیتهای مختلف چ ویژگ،های،
از خود هشان م،دهند.
هدف این مقال بررس ،خلقیات ایراهیان در واقع و گسست قحط ،حنگ جهاه ،اول
است تا مشخص گردد مردم ایران چ خلقیات ،از خود هشان دادهاهد و خلق اصل ،آنها در این
واقع کدام بود .چرا ک قحط ،از جیل وقایع ،بود ک تأثیر زیادی در زهدگ ،مردم ایران در ابعاد
اقتصادی اجتیاع ،فرهنگ ،و سیاس ،داشت؛ ماهند قحط ،سالهای  1366-1368ه.ق در
زمان جنگ جهاه ،اول .قاسی ،مهدیزاده و باستاه )1399( ،و قاسی )1400(،با
استفاده از روش فازی کیف ،خلقیات ایراهیان را در وقایع مهم دورۀ هاصری و مشروط بررس،
کردهاهد .پژوهشهای ،هیز دربارۀ قحط ،جنگ جهاه ،اول و تأثیرات آن بر زهدگ ،مردم اهجام
شده است .باوجوداین پژوهش ،ک ب طور خاص ب قحط ،جنگ جهاه ،اول و تأثیرات آن
بر خلقوخوی مردم بپردازد ارائ هشده و جای چنین پژوهشهای ،با رویکردی ماهند فازی
کیف ،خال ،است .با استفاده از این روش م،توان شاخصهای مختلف یک ویژگ ،را در
ابعاد کی ،و کیف ،آن شناسای ،کرد .هیچنین خلق معرف هر واقع با این روش قابل
شناسای ،است ک هسب،بودن خلقوخوی ایراهیان را هشان م،دهد (قاسی ،مهدیزاده و
باستاه1399 ،؛ و قاسی .)1400 ،بنابراین هدف این مقال بررس ،قحط ،سالهای
 1338-1336ه.ق در جنگ جهاه ،اول و تأثیر آن بر خلقوخوی مردم ب روش فازی کیف،
است تا و یژگ،ها و خلق معرف ایراهیان در این واقع شناسای ،شود .شناسای ،خلق معرف
هشان م،دهد ک ایراهیان هییش خلقوخوی یکساه ،هداشت اهد و خلقیاتشان تحت تأثیر
شرایط مختلف تغییر م،کرده است.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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با این توضیح پرسشهای مقالۀ حاضر عبارتاهد از :در قحط ،جنگ جهاه ،اول کدام
ویژگ،های خلقوخوی ایراهیان هیود یافت؟ مصادیق هریک از ویژگ،ها (ماهند فردگرای،
جیعگرای ،قاهونگریزی و استبدادستیزی) کدام بودهد؟ هر یک از مصادیق چ هیرۀ
عضویت ،دریافت کردهد؟ خلق معرف ایراهیان در قحط ،جنگ جهاه ،اول چ بود؟
 .2پیشینۀ نظری
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در این مقال از هظری های منش مل ،شخصیت و خلقیات ایراهیان استفاده شده است.
4
هظری پردازان مختلف ،ماهند مارگارت مید 1ارهست بارکر 2فریدریچ هرتز 3و الکس اینکلس
دربارۀ منش مل ،هظرات ،ارائ کردهاهد .هظری پردازاه ،ماهند بیتسون 5ویلیام ب،من 6و ساموئل
بار 7هیز ب شخصیت و خلقیات ایراهیان پرداخت اهد .در ایران هیز محققان مختلف خلقوخوی
ایراهیان را بررس ،کردهاهد ک در ادام ب آنها پرداخت م،شود.
مید بر هیبستگ ،فرهنگ و شخصیت تأکید م،کند (ب هقل از اینکلس )129 1396
و معتقد است ک مقایسۀ تغییرات اجتیاع ،و فرهنگ ،و تغییرات در شخصیت با تغییرات
اساس ،در هظام اجتیاع ،مشخص م،شود (ب هقل از ماهدلبائوم.)175-179 1953 8
بارکر بر ابعاد مادی و غیرمادی منش تأکید م،کند و بنیان مادی را شامل عوامل هژادی
جغرافیای ،و عوامل اقتصادی و بنیان غیرمادی را دربرگیرهدۀ عوامل سیاس ،مذهب زبان
ادبیات و تفکر م،داهد (بارکر  .)2-3 1927هیچنین او معتقد است ک اهدازه و شکل
قلیرو اتیسفر و آب و هوا بر منش مل ،افراد یک ملت تأثیر م،گذارد (بارکر .)2 1927
اینکلس هیز بر تأثیر ساختار سیاس ،اقتصادی منزلت ،و بومشناخت ،در شکلگیری
شخصیت مل ،بزرگساالن تأکید م،کند (.)143-144 1396
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.
.
.
.

بیتسون و هیکاران در بررس ،خلقیات مثبت و منف ،ایراهیان مفهوم «صفای باطن» را شناسای،
کردهد و مشخص شد در بیشتر مواقع وقت ،از ویژگ،های خلق ،پسندیده صحبت م،شود هام و تصویر
حضرت عل(،ع) ب عنوان هیوه یادآوری م،شود (ب هقل از ثریا .)41-42 1372
صفای باطن دو جنبۀ قهرماه ،و روحاه ،دارد .برای بعد قهرماه ،لوط،گری و جواهیردی و
برای بعد روحاه ،درویش ،و صوف،گری شناسای ،شد .قهرماه ،و روحاه،بودن هتیجۀ
ویژگ،های جغرافیای ،و سیاس ،ایران است (ب هقل از ثریا  .)43 1372در واقع صفای باطن
ب س شکل خود را در منش ایراهیان هشان م،دهد )1« :حت ،اگر ب طور مبهی ،هم باشد شاهد
ایراه ،دلش م،خواهد خود را دارای صفای باطن بداهد .البت با توج ب اینک در بسیاری موارد
واقعیات زهدگ ،این خواست را تحتالشعاع قرار م،دهند )2 .در بعض ،از روابط دوستاه و
هزدیک و یا در موقعیتهای ،ک حاالت عاطف ،در شدت و غلیاناهد صفای باطن حالت ،است
ک اهتظار آن از هر کس ،م،رود )3 .صفای باطن جزئ ،از تصویری است ک ایراهیان میکن
است سع ،کنند از زرهگ،های خود ترسیم و ارائ کنند» (ب هقل از ثریا .)46 1372
ایراهیان ارزش زیادی برای دوست ،و صییییت قائلاهد .این موضوع در عیل آهان را با
ً
مشکل بزرگ ،روب رو م،کند چرا ک آنها درعینحال ک خود را عییقا پایبند ب کیاالت
م،داهند ب عیل،بودن بیشتر آنها شک دارهد« .ب هیین جهت ابراز آن پایبندیها را در
حالت ،مقدور م،یابند ک ب شدت تحت تأثیر عواطف قرار گرفت و یا در بین هزدیکان و اقربای
خویش هستند و حت ،در این حالت هیز میکن است شک و تردید آهان را آزار دهد» (ب هقل
از ثریا .)49 1372
ب،من مطالعۀ منش مل ،ایراهیان را تفسیر تحلیل ،شبک های ارتباط ،موجود در کل
جامع م،داهد ک شامل الزامات قاهوه ،و الگوی ،م،شوهد ( .)23 1976درعینحال ک
این الگوها چندان پیچیده هیستند امکاهات زیادی هیز برای کنشهای زباه ،فراهم م،کنند.
دو حوزۀ تقابل فرهنگ ،هیادین تقابل میان درون و بیرون و سلسل مراتب و برابری است .در
بررس ،تقابلها تعامل پیوستاری است ک یک سر آن موقعیتهای دروه،تر و در سر دیگر
موقعیتهای بیروه،تر قرار دارهد (ب،من .)34-35 1386
از هظر بار مهمترین ویژگ ،ایراهیان فردگرای ،است ک ریش در شرایط جغرافیای ،کیفیت
زهدگ ،خاهوادگ ،یا ساختار مستبداهۀ حکومت دارد و منجر ب شکلگیری ویژگ،های ،چون
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سوءظن و عدم اعتیاد ب افراد بیرون از دایرۀ صیییت و افراد در دایرۀ قدرت دولت و
قدرتهای بیگاه م،شود .از و یژگ،های دیگر ایراهیان م،توان ب حیل گر طیاع
فرصتطلب دورو دغلباز و متقلب اشاره کرد (.)33-35 2004
بازرگان مهمترین ویژگ ،روح ،و فرهنگ ،مردم ایران را سازگاری با عوامل محیط،
م،داهد .او معتقد است سازگاری ایراه ،حاصل وضع اقلیی ،و جغرافیای ،جلگۀ ایران بوده و
شناسای ،کیفیات و روحیات و امکاهات ایراهیان بدون مراجع ب پای های جغرافیای ،و
ریش های تاریخ ،و کشف تأثیرهای مادی و معنوی عوامل محل ،و جریانهای تاریخ،
میکن هیست (.)4 1357
محققاه ،چون کاتوزیان قاض،مرادی سریعالقلم هراق ،ثریا و پیران بر هقش استبداد
و ساختار سیاس ،جامعۀ ایران در شکلگیری خلقوخوی مردم آن تأکید هیودهد .کاتوزیان
س ویژگ ،اصل ،ایراهیان در سطح حکومت و جامع را استبدادی کوتاهمدتبودن و
هرجومرجطلببودن م،داهد و آن را براساس هظریۀ «جامعۀ کوتاهمدت» توضیح م،دهد .در
جامعۀ ایران قاهون وجود هداشت و ایران یک جامعۀ کوتاهمدت بود ( .)33-34 1388در
جوامع کوتاهمدت ،مثل ایران تغییرات بنیادین هم عیری کوتاه دارهد (شصت ،و فالمک،
.)123 1393
قاض،مرادی فرهنگ سیاس ،ایران را مبتن ،بر آمریت /تبعیت میان حکومت و مردم
م،داهد ک خودمداری حاکم مستبد باعث شکلگیری فرهنگ خودمداراه در جامع شده
است .از آهجا ک در حکومت استبدادی پادشاه و هر فرد صاحبمنصب قاهونگذار است
این امر منجر ب حکومت ب،قاهوه ،در جامع شده است ( .)44-56 1380هتیجۀ ب،قاهوه،
هیز هاامن ،و ب،ثبات ،ساختاری است ک این امر ب معن ،وجود وضعیت غیرقابل پیشبین،
و هظارت است (قاض،مرادی .)56 1392
سریعالقلم خصلتهای مثبت و منف ،ایراهیان را معلول ساختارهای جامع م،داهد .او
معتقد است ک منطق اقتدارگرای ،شئون زهدگ ،ایراهیان را شکل م،دهد و عدم فهم
تفاوتهای یکدیگر در بین ایراهیان امری اجتیاع ،آموزش ،است و یک اهسان ایراه ،این
خصلتها را از خاهواده مدرس جامع هظام آموزش ،رادیو و تلویزیون هظام اجتیاع ،و
اقتصادی دریافت کرده است (.)173 1386

ثریا فرهنگ ب،ثبات ،و فرهنگ اضطراب را از ویژگ،های جامعۀ ایران م،داهد.
برایناساس او معتقد است ک ایران در اثر موقعیت جغرافیای ،خود هییش بر سر راه
بهرهبرداری قدرتهای بزرگ و کشورگشای،ها و تجارت بوده ک از آخرین موارد آن م،توان
ب پل پیروزی قرارگرفتن ایران برای متفقین در جنگ جهاه ،دوم اشاره کرد .پیش از آن هیز
مورد هجوم قبایل مختلف کشیکشهای داخل ،آشوب قبایل و اقوام و خودکامگ ،و تلون
مزاج حاکیان قرار گرفت بود .مال و جان مردم هییش در معرض تعرض قرار داشت و هیۀ
اینها باعث دل هگراه ،و اضطراب دائی ،و احساس وقوع خطر هییشگ ،بوده است .هیۀ
این مسائل ریش در هظام تک حاکی ،دارد ک در کشور وجود داشت و فرهنگ مردم را شکل
داده است (.)118-195 1389
هراق ،هیز معتقد است ک مجیوع ای از عوامل گوهاگون بر خلقیات ایراهیان تأثیر گذاشت
و آن را شکل داده است .ساختار اجتیاع ،بر روی تکتک مردم تأثیر داشت و مردم هیز
ساختارها را شکل دادهاهد .اقتصاد ایران بر خلقوخوی مردم تأثیرگذار بوده است .اقتصاد
مبتن ،بر کشاورزی بود ک آب در آن هقش سرهوشتسازی داشت .مشکالت اقلیی ،و
جغرافیای ،و دشواری دسترس ،ب آب و بالیای مختلف و تکرار آنها ط ،قرنها باعث شد
ایراه ،اعتیادب هفس خود را از دست داده و مأیوس گردد و ب هیروی حاکیاه ،متک ،شود ک
دمار از روزگار کشاورز درم،آوردهد (.)92-93 1392
پیران ویژگ،های شخصیت جیع ،ایراهیان را سازوکاری برای بقا م،داهد« :اهسان ایراه،
ً
در شرایط سخت برای ادامۀ حیات آگاهاه و ه ضرورتا براساس عالق اهتخاب م،کند»
(.)19 1388
در هقد رویکرد موجود فراستخواه هیز معتقد است خلقیات ایراهیان امری ذات ،هبوده
( )15 1394و این امر باید با رویکرد هسب،گرایاه تری بررس ،شود.
جوادی یگاه هیز معتقد است ک جامعۀ ایران جامع ای دوگاه است و در موقعیتهای
گوهاگون هفع (سیاس /،اقتصادی) و غیرهفع (اجتیاع /،مذهب )،ب گوه ای متفاوت عیل
م،کند (.)308 1395
مردیها هیز معتقد است ک بیشتر ویژگ،های ،ک با عنوان خلقیات ایراه ،شناخت م،شوهد
ً
هتیجۀ سطح فرهنگ ایران است ک صرفا مختص جامعۀ ایران هیست (.)257 1398
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بررس ،هظری ها هشان م،دهد ک منش و خلقوخوی جوامع تحت تأثیر شرایط اجتیاع،
سیاس ،فرهنگ ،و جغرافیای ،قرار دارد و با تغییرات ساختاری منش مل ،هیز تغییر م،کند.
متغیرهای ،ماهند شرایط جغرافیای ،ب،ثبات ،و هاامن ،حاصل از استبداد و وقایع و رویدادهای
مختلف بر خلقوخوی ایراهیان تأثیرگذار هستند .ساموئل بار بر فردگرای ،ایراهیان و پیامدهای
آن ماهند فرصتطلب ،تقلب فریبکاری و ...اشاره کرده است .در این مقال قحط ،ب عنوان
واقع ای ک منجر ب شرایط آهومیک و احساس هاامن ،و بروز خلقیات ،مشخص در ایراهیان
شده مورد بررس ،قرار گرفت است.
 .3پیشینۀ تجربی
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محققان ب پژوهشهای ،دربارۀ خلقوخوی ایراهیان در خارج و داخل ایران پرداخت اهد.
پژوهشهای خارج ،شامل بررس ،منش مل ،و ویژگ،های شخصیت ،ایراهیان م،شود.
پژوهشهای داخل ،هیز شامل پژوهشهای ،دربارۀ قاهونگریزی فردگرای ،جیعگرای ،و
استبدادستیزی است.
1
یافت های عطاری گراهام و دهقاه )2020( ،هشان م،دهد پایۀ اخالق در ایران فراتر از
پنج پایۀ شناسای،شده از سوی  MFTاست« .غیرت»یک ،از پای های اصل ،اخالق در ایران
است و شامل حفاظت از هیسر زهان فامیل خاهواده و کشور م،شود.
هوردفیرن و زواره ( )2016فردگرای ،جیعگرای ،و ایین ،عابر پیاده را در بین جواهان
ایراه ،و پاکستاه ،بررس ،کردهاهد .یافت های آهان هشان داد فردگرای ،عیودی با هگرشهای
هاایین هسبت ب عابران پیاده در هر دو کشور مرتبط بود اما جیعگرای ،عیودی تنها در بین
جواهان ایراه ،با هگرش عابر پیادۀ ایین مرتبط بود.
هوردفیرن و هیکاران ( )2014فرهنگ ترافیک جادهای ویژگ،های شخصیت ،را بین
شهروهدان ترک و ایراه ،بررس ،کردهاهد .یافت ها هشان داد راهندگان ایراه ،در مقایس با
راهندگان ترک بیشتر احتیال دارد قواهین را هقض کنند.
یافت های رازی 2دربارۀ واکنشهای تعارف بین اهگلیس،زباهان استرالیای ،و فارس،زباهان
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

.

ایراه ،هشان م،دهد فارس،زباهان ایراه ،در مقایس با هیتایان استرالیای ،کیتر از راهبردهای
پذیرش و بیشتر از راهبردهای رد و طفره استفاده م،کنند (.)61 2013
ک،جل و هیکاران )2013( 1تفاوت ویژگ،های شخصیت و تندرست ،بزرگساالن سوئدی
و ایراه ،را بررس ،کردهد .یافت ها هشان داد ک سوئدیها بهزیست ،ذهن ،و روانشناخت ،باالتری
داشتند و ایراه،ها هیز درجۀ باالتری از توافقپذیری باز بودن و وظیف شناس ،را گزارش کردهد.
بررس ،تطبیق ،رضای ،و حامد دربارۀ تأثیر فرهنگ بر خرید گوش ،هیراه در ایران و تایلند هشان
م،دهد مصرفکنندگان تایلندی در خرید این کاال بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و مصرفکنندگان
ایراه ،بیشتر تحت تأثیر خاهواده و دوستان هستند (.)146 2012
یافت های خاخورین و صیدپور مطلب 2،دربارۀ تأثیر فرهنگ بر خالقیت داهشجویان
امریکای ،روس ،و ایراه ،هشان م،دهد عوامل اجتیاع ،و فرهنگ ،بر پتاهسیل خالق تأثیر
دارد .در مقایس با ایراه،ها امریکای،ها و روسها تواهای ،بیشتری برای بررس ،یک مشکل
از دیدگاههای مختلف و ایجاد راهحلهای بدیع دارهد (.)404 2008
یافت های ریچر و هیکاران ( )2007دربارۀ خلقوخوی مردم ایران آلیان و سوئد هشان
م،دهد هگرش ایراهیان گروهمحور بوده و سبک زهدگ ،در فرهنگ ایراه ،جیع ،است .در
فرهنگ ایراه ،مفهوم «من» با «خودمان» جایگزین شده است.
فراتحلیل عشایری و هامیان ( )1398از پژوهشهای موجود در زمینۀ قاهونگریزی هشان
م،دهد متغیرهای ،چون فردگرای ،آهوم،مب،هنجاری بر قاهونگریزی ایراهیان تأثیرگذارهد.
پژوهش میرزای ،و هیکاران ( )1396در زمینۀ عوامل مؤثر بر قاهونگریزی هیز هشان
م،دهد اعتقاد ب اعتبار اخالق ،و هنجاری باالترین سهم را در تبیین قاهونگریزی دارهد.
یافت های پژوهش فیروزجائیان و هاشی )1395( ،هشان م،دهد ک پنداشت از فردگرای،
در جامع و فردگرای ،افراط ،بر قاهونگریزی تأثیر دارهد.
یافت های عشایری عباس ،هطق ،کاشاه ،و پیرحیات )1394( ،هیز هشان م،دهد بین
آگاه ،از قاهون و فردگرای ،هابرابری طبقات ،جامع پذیری ضعف اخالق شهروهدی و
ضعف عیلکرد ههادهای قضای ،و اهتظام ،با قاهونگریزی شهروهدان رابط وجود دارد.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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یافت های هظریمقدم و هوروزی ( )1398هشان م،دهد ایراهیان دارای ویژگ ،هیبستگ،
و وحدت مل ،هستند ک این ویژگ ،در قالب فرهنگ هییاریهای سنت ،محل ،هیبستگ،
بازاریان فعالیتهای عامالینفعۀ مذهب( ،ماهند هذر وقف و مشارکت مردم در برپای،
مجالس آیین )،شناسای ،شد.
هظریمقدم و احیدی ( )1397هیز هشان دادهد ک ویژگ ،اصل ،ایراهیان در عزاداریهای
ً
دین ،مشارکت دگرخواه ،و تساهل (خصوصا با اقلیتها) است.
یافت های شهیداه ،و مهدیهسب ( )1397در بررس ،خلقوخوی ایراهیان در دورۀ هاصری
هشان م،دهد ک اگرچ ایراهیان ویژگ،های منف،ای چون ایستااهگاری دروغگوی،
دوگاهگ ،و تناقض در رفتار دارهد اما از ویژگ،های مثبت ،هظیر مهرباه ،مهیانهوازی
سخاوت و گذشت هیز برخوردارهد.
یافت های قنبری برزیان هظریمقدم و بهستاه )1393( ،در بررس ،فتوتهام هشان م،دهد
ایراهیان دارای ارزشهای معطوف ب خود (ماهند سلط تحکم مالکیت ثروت و سود شخص)،
و معطوف ب دیگری (مهرباه ،و ادب هوعدوست ،صداقت وظیف محوری تواضع و سخاوت)
هستند .یافت های بیدل و محیودزاده ( )1391هیز هشان داد ک میزان تعلق مردم مشهد در حد
متوسط است و رابط ای عکس بین فردگرای ،افراط ،و تعلق اجتیاع ،وجود دارد.
وثوق ،میرزای ،و رحیاه )1384( ،هشان دادهد ویژگ ،فردگرایاهۀ ایراه ،در عرصۀ
عیوم ،و غیرخاهوادگ ،و غیرمذهب ،و ویژگ ،جیعگرایاه هیز در دو عرصۀ مذهب و خاهواده
وجود دارد .یافت های هظریمقدم و موسوی ( )1398هشان م،دهد مسئولیتپذیری اجتیاع،
و کار و فعالیت جیع ،ماهند خیررساه ،ب جامع سختکوش ،و اهجام مسئولیتهای
محول ب هحو احسن از جیل ویژگ،های ایراهیان است .در هظامهام های صنف ،ایراه ،ضین
وجود هظام سلسل مراتب ،بر لزوم مشورت و هظرخواه ،از جیع و استادان و اهل خبره و
پرهیز از تکروی تأکید شده است .هیچنین مرحیت و مدارا و صبر در برابر دیگران و پرهیز
از دشین ،از دیگر ارزشهای تأکیدشده در فتوتهام های ایراه ،است.
بررس ،قاسی ،مهدیزاده و باستاه )1399( ،هشان داد ایراهیان در واقعۀ رژی
ویژگ،های ،چون جیعگرای ،استبدادستیزی و قاهونگریزی داشتند .خلق معرف در واقعۀ
رژی جیعگرای ،بود ک هشان م،دهد ایراهیان هییش مردماه ،فردگرا و استبدادپذیر هبودهاهد.

هیچنین بررس ،قاسی )1400( ،دربارۀ قحط ،سال  1288عصر هاصری و اهقالب
مشروط هشان م،دهد ک ایراهیان در وقایع مختلف ب درجات مختلف فردگرا جیعگرا
قاهونگریز و استبدادستیز بودهاهد.
در یک بررس ،کل ،م،توان گفت اغلب این پژوهشها خلقیات ایراهیان را در بستر زهدگ،
روزمره و ب روش کی ،یا کیف ،بررس ،کردهاهد .پژوهشهای اهدک ،هیز ب روش فازی کیف،
دربارۀ خلقیات ایراهیان اهجام شده است اما پژوهش ،ک ب تأثیر قحط ،جنگ جهاه ،اول بر
زهدگ ،و خلقوخوی مردم ایران بپردازد وجود هدارد.
 .4روش پژوهش

در این مقال از روش فازی کیف ،برای تحلیل اسناد مربوط ب خلقیات ایراهیان در قحط،
سالهای جنگ جهاه ،اول ( 1336تا  1338ه.ق1917-1919 /م) استفاده شده است .اسناد
مرتبط با این قحط ،و تأثیرات آن بر زهدگ ،مردم از کتابخاه جیعآوری و سپس ب روش فازی
کیف ،تحلیل شدهد .قحط ،جنگ جهاه ،از بزرگترین فجایع تاریخ ایران است ک بحران
کیبود مواد غذای ،از یک سال پیش از قحط ،آغاز شده بود (مجد  .)33-36 1387کیبود
محصول از سال  1335ابتدا در تهران و سپس در سایر شهرها احساس شد .بین ماههای
ربیعاالول تا جیادیاآلخرۀ  1336اوج قحط ،بود ک ب علت آن و هیز سرما میزان مرگومیر
بسیار افزایش یافت .قحط ،در محرم  1397ب پایان رسید (کریی ،قه.)2-5 1398 ،
هیانطور ک پیشتر هم گفت شد روش این مقال فازی کیف ،است .مجیوع های فازی
دربرگیرهدۀ ارزیاب،های کی ،و کیف،اهد ک  1و  0ارزیاب،های کی ،محسوب م،شوهد و
ً
ً
ب ترتیب کامال عضو و کامال غیرعضو را شامل م،شوهد .ارزشهای بین  1و  0هیز عضویت
هسب ،را م،پذیرهد (راگین و پنینگ.)424 2005 1
مراحل کالیبراسیون دادههای کیف ،عبارتاهد از :شناسای ،مفاهیم پژوهش ساخت
درخت مفهوم ،تعریف چارچوب کالیبراسیون استفاده از چارچوب کالیبراسیون برای
دادهها تخصیص هیرۀ عضویت ب مفاهیم (قاسی98 1400 ،؛ و قاسی ،مهدیزاده و
باستاه .)229 1399 ،در ابتدا مفاهیم هیازمند کالیبراسیون شناسای ،شدهد (باسورتو و
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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اسپیر160 2012 1؛ و قاسی .)98 1400 ،در این مقال خلقیات ایراهیان در چهار
مصداق شناسای،شدۀ جیعگرای ،فردگرای ،قاهونگریزی و استبدادستیزی بررس ،شده
است .تدوین درخت مفهوم ،دومین مرحل است .در این مرحل مفاهیم در سطح اول دوم
و شاخصها شناسای ،م،شوهد (گورتز7-6 2006 2؛ و قاسی ،مهدیزاده و باستاه،
.)229 1399
مفهوم سطح شاخصها
مشارک ت اجتیاع،

مفهوم سطح دوم

شرایط

مفهوم سطح اول

مصادیق

قییت مواد
غذای،

جیعگرای،

بخشش
درهظرگ رفتن منافع فردی

فردگرای،

ارتکاب جرایم

قاهونگریزی

دسترس ،ب مواد
غذای ،خوراک،
خلقیات

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

80

دوره  ،15شماره 1
بهار 1401
پیاپی 57

قحط،

دخالت در امور حاکیان
استبدادستیزی

مرگ ومیر
گسترۀ جغرافیای،

پاسخگو ی ،حاکیان

شکل  .1درخت مفهومی خلقیات ایرانیان در قحطی

سپس چارچوب کالیبراسیون برای هر مفهوم تعریف شد .در این مرحل هقطۀ لنگر برای
هر مفهوم شناسای ،شد .با استفاده از هقطۀ لنگر مشخص م،شود چگوه موارد مختلف بیشتر
یا کیتر در یک مجیوعۀ فازی قرار م،گیرهد (باسورتو و اسپیر 161 2012؛ قاسی1400 ،
101؛ و قاسی ،مهدیزاده و باستاه .)235 1399 ،ایدۀ کل ،مجیوعۀ فازی راگین از
یک مجیوعۀ س ارزش ،شروع م،شود ک یک مجیوعۀ فازی اولی است و شامل س ارزش
 1 0و  0/5م،شود .مجیوع های دقیقتر شامل مجیوعۀ فازی چهار یا شش ارزش،
م،شوهد .مجیوعۀ چهار ارزش ،شامل ارزشهای  0/67 0/33 0و  1م،شود .ارزشهای
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مجیوعۀ شش ارزش ،شامل  0/9 0/6 0/4 0/1 0و  1م،شود (راگین 90 2009؛ و
قاسی.)101 1400 ،
در مرحلۀ بعد دادههای کیف ،هر شاخص در چارچوب کالیبراسیون تعریفشده قرار
گرفتند .پس از این مرحل هیرۀ عضویت ب هر مفهوم اختصاص یافت (قاسی ،مهدیزاده
و باستاه .)237 1399 ،اختصاص هیرۀ عضویت «ابتدا از سطح شاخصها (پایینترین
سطح اهتزاع) اهجام شد .بنابراین ابتدا در هر درخت مفهوم ،روابط بین ابعاد تعریف شدهد»
(لگوی .)4 2017 1س رابط بین سطح اول و دوم مفاهیم وجود دارد :رابطۀ عل،

هست،شناخت ،و جاهشین .،براساس هوع رابط بین مفاهیم و سطوح مختلف آن برای
اختصاص هیرۀ عضویت از منطق
رویکرد کالسیک از

یا

استفاده م،شود .برای اتصال سطوح در

استفاده م،شود اما گورتز و ماهوه 2،از  ORاستفاده کردهد

(498 2006؛ و قاسی.)106-107 1400 ،
در این مقال و برای اختصاص هیرۀ عضویت ههای ،ب هر شاخص از چهارده متخصص

حوزۀ علوم اجتیاع« ،برای حصول هتیجۀ مناسبتر» (دیویس97 1973 3؛ و قاسی،

مهدیزاده و باستاه )238 1399 ،استفاده شد .ابتدا پرسشنام ای دربارۀ گستردگ ،قحط،
و مفاهیم جیعگرای ،فردگرای ،قاهونگریزی و استبدادستیزی تهی و از متخصصان خواست
شد ب هر یک از شاخصها براساس اهییتشان وزه ،اختصاص دهند تا مشخص شود کدام
شاخص در مفهوم مورد بررس ،اهییت بیشتری دارد .متخصصان شامل اعضای هیئت علی،
داهشگاهها و فارغالتحصیالن و داهشجویان دکتری علوم اجتیاع ،بودهد« .پس از هرمالسازی
وزنهای تخصیصیافت از سوی متخصصان بین  0تا  1با میاهگینگیری وزن مختص ب هر
شاخص ب دست آمد .سپس با ضرب وزن هر شاخص در هیرۀ عضویت ،ک محققان ب هر
یک از شاخصها براساس مطالعات اسنادی تخصیص داده بودهد یک هیرۀ عضویت ههای،
هر شاخص ب دست آمد ک هشاندهندۀ میزان عضویت هر یک از مصادیق و شاخصهای
خلقیات است» (قاسی ،مهدیزاده و باستاه.)238 1399 ،
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 .1-4تعریف مفاهیم

خلق ب معن ،خوی طبع سجب عادت و جیع آن اخالق است (عیید .)491 1371

باتسون خلقیات را «هظام افکار و احساسات عاطف،ای ک تعیین م،کند جامع ای در
مالییات و هامالییات زهدگ ،بر پایۀ چ ارزشهای ،باید عیل کند» تعریف م،کند (گولد

1

 .)386 1376منظور از خلقیات در این مقال ویژگ،ها و الگوهای رفتاریای است ک ب
ایراهیان هسبت داده م،شود و در قالب چهار مصداق فردگرای ،جیعگرای ،استبدادستیزی
و قاهونگریزی بررس ،م،شود.
فردگرای ،وضعیت ،است ک در آن افراد هفع خود را ب هفع جیع حت ،اگر ب ضرر جامع
باشد ترجیح م،دهند (فیروزجائیان و هاشی .)95 1395 ،در مقابل جیعگرایان توج

زیادی ب درون گروه دارهد (تریاهدیس مککاسکر و هو .)1007 1990 2در فرهنگهای

جیعگرا تعریف خود با دیگران صورت گرفت و از هنجارهای درونگروه ،اطاعت م،شود
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و وظیف شناس ،و هیاهنگ ،با گروه وجود دارد (تریاهدیس  .)119-120 1988در این
مقال شاخصهای فردگرای ،ترجیح منافع مادی و غیرمادی و شاخصهای جیعگرای ،هیز
مشارکت اجتیاع ،و بخشش بودهد.
قاهون در لغت ب معنای «رسم دستور مقیاس سؤال طرز» آمده است (عیید 1371
 .)933قاهونگریزی وضعیت ،است ک افراد قواهین و مقررات اجتیاع ،را هادیده گرفت و آن
را رعایت هی،کنند (عشایری و هیکاران  .)175 1394در این مقال از ارتکاب جرم برای
بررس ،قاهونگریزی استفاده شد.
استبداد در لغت ب معن« ،یک و تنها و ب خودیخود ب کاری پرداختن خودرأیبودن ب
میل و رأی خود کار کردن خودرأی ،خودسری و خودکامگ ،است و طرز حکومت ،ک
فرماهروایان مقید ب قاهون هباشند و ب میل و ارادۀ خود کار کنند» (عیید  .)108 1371در
این مقال شاخصهای دخالت در امور و پاسخگوی ،حاکیان برای بررس ،استبدادستیزی
استفاده شدهد.
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 .5یافتهها

یافت های مقال شامل شناسای ،گستردگ ،قحط ،و شاخصهای ،از خلقیات ماهند فردگرای،
جیعگرای ،قاهونگریزی و استبدادستیزی است ک در اثر قحط ،جنگ جهاه ،اول در بین
مردم ظاهر شد .هیرههای اختصاصیافت بین  0تا  1متغیرهد ک صفر هشاندهندۀ هبود و 1
هشاندهندۀ وجود هر مصداق در باالترین درجۀ آن است.
 .1-5گستردگی قحطی

چهار شاخص قییت مواد غذای ،وجود مواد غذای ،مرگومیر و گستردگ ،جغرافیای ،برای
بررس ،گستردگ ،قحط ،در جنگ جهاه ،اول شناسای ،شد.
جدول  .1شاخصهای قحطی و وزن متخصصان و نمرۀ عضویت فازی
گستردگی قحطی
قییت مواد غذای،
وجود مواد غذای،
مرگومیر
گستردگ ،جغرافیای،

نمرۀ اولیه
1
0/9
1
0/9

وزن متخصصان
0/71
0/79
0/87
0/78

نمرۀ نهایی
0/71
0/68
0/87
0/7
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از بین شاخصهای قحط ،مرگومیر با  0/87هیرۀ عضویت فازی بیش از شاخصهای
دیگر هشاندهندۀ گستردگ ،قحط ،این دوره است .قییت مواد غذای ،هیز با  0/71هیرۀ
عضویت فازی دومین شاخص بود .گستردگ ،جغرافیای ،قحط ،و وجود مواد غذای ،هیز
ب ترتیب  0/7و  0/68هیرۀ عضو یت فازی را ب خود اختصاص دادهد.
 .2-5جمعگرایی

برای مفهوم جیعگرای ،دو شاخص بخشش و مشارکت اجتیاع ،شناسای ،شد ک شامل
بخشش تواهیندان اعتراض برای رفع قحط ،و کیک ب هیازمندان م،شود.
جدول  .2شاخصهای جمعگرایی و وزن متخصصان و نمرۀ عضویت فازی
جمعگرایی
بخشش
مشارکت اجتیاع،

زیرشاخصها
بخشش تواهیندان
اعتراض برای رفع قحط،
کیک ب هیازمندان

نمرۀ اولیه
0/33
0/33
0/33

وزن متخصصان
0/5
0/54
0/67

نمرۀ نهایی
0/15
0/17
0/22

بررسی خلقیات ایرانیان در
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هیرۀ فازی  0/15هشاندهندۀ سطح پایین بخشش تواهیندان برای رفع قحط ،در جامع
است .اگر چ این میزان پایین است اما باید شرایط ،ک در آن تواهیندان دست ب بخشش
زدهد یعن ،قحط ،را در هظر داشت .هیرۀ عضویت اولیۀ اختصاصیافت ب این مصداق
 0/33است ک از میزان متوسط کیتر است اما وزن متخصصان ب این شاخص  0/5است
ک هشاندهندۀ اهییت متوسط این مصداق در جیعگرای ،جامع در شرایط قحط ،است.
مشارکت اجتیاع ،با شاخصهای اعتراض برای رفع قحط ،و مشارکت برای کیک ب
هیازمندان سنجیده شد ک هر یک از شاخصها ب ترتیب  0/17و  0/22هیرۀ عضویت فازی
دریافت کردهد .هیرۀ عضویت اولیۀ هر دو شاخص  0/33است اما در ههایت کیک ب
هیازمندان هیرۀ باالتری را در مقایس با اعتراض برای رفع قحط ،دریافت کرد ک هشاندهندۀ
اهییت اقدام فوری برای حل مشکل مردم در اعتراض و اقدام مسئوالن است .متخصصان
هیز ب مصداق مشارکت برای کیک ب هیازمندان هیرۀ بیشتری ب مصداق اعتراض برای رفع
قحط ،دادهد ک هشاهۀ اهییت اقدام فوری برای رفع قحط ،هسبت ب اعتراض است.
یافت ها هشان م،دهد ک مردم برای رفع قحط ،و پیامدهای آن در شرایط دشوار هیز دست
ب مشارکتهای اعتراض ،و غیراعتراض ،زدهد تا بتواهند از مشکالت قحط ،بکاهند ک
هشاندهندۀ جیعگرای ،ایراهیان حت ،در شرایط سخت قحط ،است.
 .3-5فردگرایی

فردگرای ،با شاخصهای ،ماهند ترجیح منافع مادی و غیرمادی سنجیده شد .ترجیح منافع
مادی دربرگیرهدۀ ترجیح هفع مادی خود از سوی تواهیندان و ترجیح هفع غیرمادی خود شامل
آدمخواری و فرزهدخواری برای زهدهماهدن م،شد.
جدول  .3شاخصهای فردگرایی و وزن متخصصان و نمرۀ عضویت فازی
فردگرایی

زیرشاخصها

نمرۀ اولیه

وزن متخصصان

نمرۀ نهایی

ترجیح هفع مادی

ترجیح هفع مادی تواهیندان

0/67

0/72

0/48

آدمخواری

0/5

0/63

0/31

فرزهدخواری

0/33

0/5

0/16

ترجیح هفع غیرمادی

شاخص ترجیح منافع مادی خود از سوی تواهیندان  0/48هیرۀ عضویت فازی را دریافت
کرد .وزه ،ک متخصصان ب این شاخص دادهد هشاندهندۀ اهییت آن در بررس ،فردگرای،
است .هیرۀ عضویت اولیۀ اختصاصیافت ب این شاخص از متوسط بیشتر است ک
هشاندهندۀ ترجیح هفع مادی از سوی تواهیندان در شرایط ،است ک بسیاری از مردم در اثر
قحط ،جان خود را از دست م،دادهد .آدمخواری و فرزهدخواری برای حفظ جان ب ترتیب
 0/31و  0/16هیرۀ عضویت فازی را دریافت کردهد .یافت ها هشان م،دهند آدمخواری برای
زهدهماهدن رواج بیشتری از فرزهدخواری داشت .در بررس ،متغیرهای فردگرای ،ترجیح هفع
مادی هیرۀ باالتری دریافت کرد .هیرۀ عضویت اولی و وزن اختصاص ،متخصصان در این
دو شاخص از دو مصداق ترجیح هفع غیرمادی خویش بیشتر است .درواقع این تفاوت
ههای ،هشاندهندۀ اهییت و تأثیر بیشتر این متغیر هزد مردم و اهسجام جامع است.
 .4-5قانونگریزی

قاهونگریزی با مفهوم هوع ارتکاب جرم سنجیده شد ک در جدول شیارۀ ( )4ب جرایم
مختلف حاصل از قحط ،و هیرۀ عضویت فازی آنها اشاره شد.
جدول  .4شاخصهای نوع ارتکاب جرم و وزن متخصصان و نمرۀ عضویت فازی
نوع ارتکاب جرم
آدمخواری
فرزهدخواری
فرزهدکش،
احتکار
گرانفروش،
تقلب
دزدی
راهزه ،و غارت
خوردن مردار اهسان
خوردن گوشت حرام
تهدید حاکیان از سوی مردم

نمره اولیه
0/5
0/33
0/10
0/67
0/67
0.5
0/67
0/5
0/67
0/67
0/10

وزن متخصصان
0/5
0/5
0/5
0/64
0/79
0/5
0/61
0/61
0/4
0/32
0/45

نمره نهایی
0/25
0/16
0/2
0/45
0/52
0/25
0/40
0/30
0/05
0/21
0/04

از بین شاخصهای بررس،شده برای ارتکاب جرم گرانفروش ،با  0/52هیرۀ عضویت
بیشترین اهییت و فراگیری را داشت .متخصصان بیشترین وزن ( )0/79را ب این شاخص
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دادهد .پس از گرانفروشیف بیشترین هیرۀ عضویت ( )0/45مربوط ب احتکار بود .دزدی
راهزه ،و غارت از دیگر جرایی ،بودهد ک پس از گرانفروش ،و احتکار هیرۀ عضویت باالی،
را دریافت کردهد .پس از این م،توان ب جرایی ،ماهند آدمخواری خوردن گوشت حرام و
فرزهدخواری اشاره کرد .تهدید حاکیان هیز کیترین هیرۀ عضویت فازی یعن 0/04 ،را
دریافت کرد .یافت ها هشان داد رواج و اهییت قاهونگریزیهای ،ماهند گرانفروش ،احتکار
دزدی و تقلب در زمان قحط ،بیشتر است .هکتۀ قابل توج در بررس ،قاهونگریزیهای
صورتگرفت وزه ،است ک متخصصان ب هر یک از مصادیق اختصاص دادهد .گرانفروش،
با  0/79و احتکار با  0/64باالترین وزنها را دریافت کردهد ک هشاندهندۀ اهییت بیشتر
این مصادیق در جامع و هزد متخصصان در زمان قحط ،است.
 .5-5استبدادستیزی
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جدول  .5نمرۀ عضویت فازی برای شاخص استبدادستیزی
استبدادستیزی
دخالت در امور
پاسخگوی ،حاکیان

زیرشاخصها
دخالت در امور
پاسخگوی ،حاکیان

نمرۀ اولیه
0/33
0/33

وزن متخصصان
0/52
0/57

نمرۀ نهایی
0/17
0/18

هیرۀ اولیۀ دخالت در امور حاکیان ( )0/33از متوسط کیتر است اما وزن اختصاص،
متخصصان  0/52است ک هشاندهندۀ اهییت این مصداق برای استبدادستیزی در شرایط
سخت قحط ،است .پاسخگوی ،حاکیان ب عنوان یک ،از شاخصهای استبدادستیزی
 0/18هیرۀ عضویت فازی را دریافت کرد .هیرۀ اولیۀ این شاخص هیز  0/33بود اما وزه ،ک
متخصصان ب آن اختصاص دادهد  0/57بود ک از میزان متوسط بیشتر است .بررس،
مصادیق مرتبط با استبدادستیزی هیز هشان م،دهد هر یک از متغیرها هیرۀ پایین ،را دریافت
کردهد .وزن اختصاصیافت ب هر یک از مصادیق هشاندهندۀ اهییت این اقدامهاست .اگر
چ هر یک از مصادیق مورد بررس ،هیرۀ پایین ،را دریافت کردهد اما با درهظرگرفتن شرایط
جامع و درگیری اکثر مردم در شرایط سخت قحط ،ک منجر ب مرگ بسیاری از افراد جامع
شد هشان م،دهد ک این اقدام مردم در جامع مهم محسوب م،شود.

برای شناسای ،خلق معرف ایراهیان در قحط ،جنگ جهاه ،اول ابتدا رابطۀ بین مفاهیم
شناسای ،شد .از آهجا ک در سطح شاخصها بین مفاهیم رابطۀ جاهشین ،وجود دارد
شاخص با باالترین هیرۀ عضویت فازی ب عنوان معرف مفهوم اهتخاب م،شود .برایناساس
برای فردگرای ،ترجیح منافع مادی فردی برای جیعگرای ،شاخص مشارکت اجتیاع ،برای
قاهونگریزی گرانفروش( ،ارتکاب جرم) و برای استبداستیزی هیز پاسخگوی ،حاکیان برای
این سطح اهتخاب م،شود .رابطۀ مفاهیم در سطح دوم هیز از هوع هست،شناخت ،است ک در
این مرحل هیز باید از منطق  ORیعن ،باالترین هیرۀ عضویت استفاده کرد ک در بین چهار
مفهوم مورد بررس ،قاهونگریزی با  0/52هیرۀ عضویت باالترین هیره را دریافت کرد.
بنابراین خلق معرف ایراهیان در قحط ،جنگ جهاه ،اول قاهونگریزی است .گستردگ،
قحط ،مرگومیر با  0/87هیرۀ عضویت بیش از سایر شاخصها خود را هشان داد .پس از آن
هیز قییت مواد غذای ،با  0/71هیرۀ عضویت گستردگ ،قحط ،را هیایندگ ،م،کند.
0/18

0/17
دخالت در امور

پاسخگو ی،

0/15

0/52
ارتکاب جرم

0/48

0/22
مشارک ت اجتیاع،

بخشش

OR

OR

OR

استبدادستیزی

قاهونگریزی

جمعگرایی

درهظرگ رفتن منافع فردی

فردگرایی

0/59
خلقیات ایراهیان
گستردگ ،قحط،
0/87
OR
قییت مواد غذای،

0/71

مرگ ومیر

0/87

0/68
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گستردگ ،جغرافیای،

0/7

نمودار  .1کالیبراسیون خلقیات ایرانیان در قحطی جنگ جهانی اول

در قحط ،جنگ جهاه ،اول ایراهیان ویژگ،های مختلف ،از خود هشان دادهد اما بررس،
مفاهیم و شاخصها هشان داد ک قاهونگریزی با مصداق گرانفروش ،خلق اصل ،ایراهیان در
قحط ،است ک از سوی افراد تواهیند جامع رخ داده است .درواقع م،توان گفت در
وضعیتهای ،ماهند قحط ،اگر چ میکن است ویژگ،های ،ماهند فردگرای ،جیعگرای،
استبدادستیزی و قاهونگریزی در رفتار ایراهیان هیود یابد اما قاهونگریزی معرف اصل،
خلقوخوی ایراه ،است.
 .6بحث و نتیجهگیری
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در بررس ،خلقیات ایراهیان در خالل قحط ،جنگ جهاه ،اول م،توان ب هظر مارگارت مید
اشاره کرد ک معتقد بود تغییرات کل ،در یک هظام اجتیاع ،م،تواهد منجر ب تغییر در قواهین
شخصیت ،گردد .اینکلس و بارکر معتقد بودهد تغییرات بومشناخت ،و اقتصادی م،تواهد در
منش مل ،افراد مؤثر باشد .بازرگان هیز ب وضعیت جغرافیای ،ایران در بررس ،خلقیات ایراهیان
اشاره کرده بود .جنگ جهاه ،اول در ایران باعث قحط ،در ایران شد ک تغییری بزرگ در هظام
اجتیاع ،ب وجود آورد .این امر منجر ب بروز خلقیات ،در ایراهیان گردید ک در شرایط عادی
وجود هداشت یا کیتر ب وجود آمده بود .این تغییرات م،تواهست منجر ب احساس ب،ثبات،
و هاامن ،در مردم شود ک پیامدهای خاص خود را در رفتار داشت .چناهچ پژوهشگران
مختلف ،ماهند کاتوزیان قاض،مرادی هراق ،ثریا و پیران ب آن اشاره کردهاهد.
از ویژگ،های ایراهیان در قحط ،جنگ جهاه ،اول م،توان ب فردگرای ،جیعگرای ،و
استبدادستیزی اشاره کرد .فردگرای ،و جیعگرای ،از ویژگ،های ،بودهد ک در شاخصهای
مختلف ب درجات ،متفاوت ظاهر شدهد .هیرۀ عضویت فردگرای ،در ایام قحط ،جنگ
جهاه ،اول بیشتر از جیعگرای ،بود .جیعگرای ،با هیرۀ عضویت پایینتر و در قالب
شاخصهای ،ماهند مشارکت برای رفع قحط ،و بخشش تا حدودی رواج یافت .هتیجۀ این
مقال همراستا با یافت های پژوهش شهیداه ،و مهدیهسب ( )1397هظریمقدم و احیدی
( )1397فوالدیان و رضای ،بحرآباد ( )1397و هظریمقدم و هوروزی ( )1398است ک در
تحقیقاتشان هشان دادهد ایراهیان دارای ویژگ،های ،ماهند فردگرای ،در برخ ،عرص ها و
جیعگرای ،در عرص های دیگرهد.

وثوق ،میرزای ،و رحیاه )1384( ،هیز هشان دادهد ک ایراهیان در عرصۀ اقتصادی فردگرا
هستند .یافت های این مقال هشان داد ایراهیان در وضعیتهای ،چون قحط ،فردگرا بوده و این
فردگرای ،بیشتر در عرصۀ اقتصادی و از سوی تواهیندان و توج ب منافع فردی رخ داده است.
هیچنین یافت های وثوق ،میرزای ،و رحیاه )1384( ،هشان داد ک ایراهیان در عرصۀ
خاهوادگ ،جیعگرا هستند .اما در این مقال مشخص شد ک ایراهیان در وضعیتهای ،چون
قحط ،در عرصۀ خاهواده هیز رفتارهای فردگرایاه بروز م،دهند.
در برخ ،خاهوادهها جرایی ،ماهند فرزهدخواری رخ داد ک باعث فروپاش ،بیشتر جامع
و بنیانهای خاهواده هیز شد .پژوهش قنبری برزیان هظریمقدم و بهستاه )1393( ،هیز هشان
داد ک اگر چ ایراهیان دارای ارزشهای فردگرایاه و جیعگرایاه هستند اما ارزشهای
جیعگرایاه در بین مردم بیشتر از ارزشهای فردگرایاه است .در این مقال مشخص شد ک
در شرایط آهومیک ،ماهند قحط ،میکن است فردگرای ،بیشتر از جیعگرای ،رواج یابد.
هتایج پژوهش قاسی )1400( ،و قاسی ،مهدیزاده و باستاه )1399( ،در واقعۀ رژی
هشان داد ک ایراهیان اهسانهای ،جیعگرا (با هیرۀ فازی  )0/92هستند .در واقعۀ رژی منافع
بسیاری از مردم ب خطر افتاد و این امر باعث شد ایراهیان جیعگرای ،باالی ،را تجرب کنند.
در قحط ،جنگ جهاه ،هیز ه تنها مال بلک جان بسیاری از ایراهیان ب خطر افتاد اما
درعینحال بسیاری از مردم هفع خود را ب هفع جامع ترجیح دادهد و فردگرای ،باالی ،رقم زده
ً
شد .هتیجۀ این دو تحقیق اگر چ هشاندهندۀ دو ویژگ ،ایراهیان ب شکل کامال افراط ،است
اما درعینحال هسب،بودن رفتار ایراهیان را هیز هشان م،دهد .ب این معنا ک در موقعیت آهومیک
ایراهیان م،تواهند بسیار فردگرا باشند و درعین حال در موقعیت ،ک هفع اکثر مردم در شرایط
عادی و در مقابل عنصر غیرخودی ب خطر م،افتد جیعگرای ،را ب فردگرای ،ترجیح
م،دهند .جوادی یگاه ک معتقد است ایراهیان در شرایط هفع و غیرهفع ب گوه های متفاوت
رفتار م،کنند.
ساموئل بار هیز بر فردگرای ،ایراهیان تأکید کرده و اینک هیین امر م،تواهد منجر ب
ویژگ،های دیگری ماهند فرصتطلب ،دغلبازی و تقلب گردد .در قحط ،جنگ جهاه ،اول
ً
فردگرای ،در سطح ،هسبتا باال شناسای ،شد ک شکلدهندۀ ویژگ،های دیگر ماهند
قاهونگریزی (در قالب مصادیق ،چون احتکار گرانفروش ،تقلب دزدی و )...هیز م،شد.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

89
بررسی خلقیات ایرانیان در
خالل قحطی ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

90

دوره  ،15شماره 1
بهار 1401
پیاپی 57

احساس هاامن ،ب،ثبات ،و شرایط آهومیک جامع منجر ب افزایش جرایم مختلف
م،شود .اما هکتۀ قابل توج این است ک در این دوره گرانفروش ،باالترین هیرۀ عضو یت
فازی یعن 0/52 ،را ب خود اختصاص داد .پس از گرانفروش ،احتکار باالترین هیرۀ
عضویت فازی را ( )0/45دریافت کرد .هر دوی این جرایم را افراد تواهیندی مرتکب شدهد
ک ب جای تالش برای بازگرداهدن سامان جامع باعث فروپاش ،هر چ بیشتر جامع شدهد.
چون با گرانفروش ،و احتکار بر شدت قحط ،و مرگومیر و در ههایت بر گسترش جرایم
دیگری چون آدمخواری فرزهدخواری قتل و غارت و دزدی افزودهد .درواقع با تأمل بیشتر
م،توان دریافت ک در دوران قحط ،جرایم هیز طبقات ،شد .جرایی ،ماهند گرانفروش ،را
طبقۀ تواهیند و جرایی ،ماهند دزدی فرزهدخواری آدمخواری و ماهند اینها را هیز طبقات
هیازمند جامع مرتکب م،شدهد .چناهچ یافت های عشایری عباس ،هطق ،کاشاه ،و
پیرحیات )1394( ،هشان داد هابرابری طبقات ،بر قاهونگریزی تأثیرگذار است.
یافت های هوردفیرن و هیکاران ( )2014هشان داد ک فرهنگ راهندگ ،ایراهیان مبتن ،بر
قاهونگریزی است ک همراستا با هتیجۀ این مقال است .اما برخالف این مقال ک مشخص
شد ایراهیان در وضعیتهای ،ماهند قحط ،قاهونگریزی را با شدت و در مصادیق متفاوت،
تجرب م،کنند یافت های قاسی ،مهدیزاده و باستاه )1399( ،هشان داد ک ایراهیان در
مقابل با قرارداد رژی قاهونگریزی اهدک ،از خود بروز دادهد .این امر م،تواهد هشاندهندۀ
ً
موقعیت ،و هسب،بودن خلقوخوی ایراهیان باشد ک در موقعیت ،کامال قاهونگریزهد و در
موقعیت ،دیگر قاهونپذیر.
در قحط ،جنگ جهاه ،دوم درعینحال ک سطح فردگرای ،باال بود قاهونگریزیهای
زیادی هیز رخ داد .در واقعۀ رژی درعینحال ک مردم بسیار جیعگرایاه رفتار کردهد
قاهونگریزی اهدک ،هیز مرتکب شدهد .یافت های عشایری و هامیان ( )1398هشان م،دهد
آهوم،مب،هنجاری و فردگرای ،بر قاهونگریزی ایراهیان تأثیرگذارهد .یافت های پژوهش
فیروزجائیان و هاشی ) 1395( ،هیز هشان داد ک پنداشت از فردگرای ،در جامع و فردگرای،
افراط ،بر قاهونگریزی تأثیر دارهد .درواقع شرایط آهومیک حاصل از قحط ،جنگ جهاه،
منجر ب افزایش قاهونگریزی در جامع شد ک متغیرهای ،چون فردگرای ،هیز با آن هیراه بودهد
یا آن را تشدید کردهد.

با شناسای ،قاهونگریزی (مصداق گرانفروش )،ب عنوان خلق معرف جامع هیز م،توان
گفت ک اگر چ جرایی ،ماهند آدمخواری و فرزهدخواری ب ظاهر بسیار شدیدتر و هاگوارتر
محسوب م،شوهد اما آهچ خلقیات ایراهیان را در قحط ،هیایندگ ،م،کند قاهونگریزی و
تالش برای گرانفروش ،است.
شاخصهای استبدادستیزی شامل دخالت در امور و پاسخگوی ،حاکیان م،شد ک
پاسخگو ی ،حکومت با  0/18بیشترین هیرۀ عضویت را دریافت کرد .هتیجۀ این مقال با هتیجۀ
پژوهش قاسی ،مهدیزاده و باستاه )1399( ،و هظریمقدم و موسوی ()1398
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استبدادیبودن و استبدادپذیری ایراهیان داشت اهد یافت ها هشان م،دهد ک ایراهیان حت ،در
وضعیتهای دشواری ماهند قحط ،هیز برای مبارزه با شرایط استبدادی تالش کردهد و باید ب
ویژگ ،استبدادستیزبودن ایراهیان هیز در کنار ویژگ،های دیگر توج و شناسای ،کرد ک
ایراهیان هر یک از این ویژگ،ها را در چ موقعیت ،و ب چ میزاه ،دارا بودهد.
در ههایت م،توان گفت خلقیات ایراهیان امری فازی است و ایراهیان در موقعیتهای مختلف
ویژگ،های متفاوت ،از خود بروز م،دهند و بررس ،فازی خلقیات م،تواهد هتایج واقعبیناه تری
ب دست دهد.
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