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

 
 1*افسانه قاسمی

  26/10/1400پذیرش:     ؛22/04/1400دریافت: 

 چکیده
خلقیات هیز ماهند بسیاری از   دشو   ه اد د هشان  تا    شد خلقیات ایراهیان ب  روش فازی بررس،      مقال  این  در  

ثیر أ ک  ت   چون قحط، جنگ جهاه، اول   ، گسست    ط هق و    حساس   اقع  و   ب  هیین دلیل  مفاهیم فازی است.  
خلق  بر  ایران وخوی  زیادی  اول   داشت   مردم  جهاه،  جنگ  شد.  وضعیت     اهتخاب  بر  زیادی  تأثیرات 

ایراهیان  اقتصادی   فرهنگ،  و  لذا    اجتیاع،  مقال  ای در  بر جای گذاشت   بر    ات تأثیر این  طور خاص  ب    ن 
های، چون ها هشان داد مردم در قحط، جنگ جهاه، اول ویژگ، یافت  .  ه است بررس، شد   خلقیات ایراهیان 

ی ها گریزی را از خود هشان دادهد ک  هر ویژگ، در شاخص و قاهون   گرای،  استبدادستیزی جیع   فردگرای،  
فردگرای، و  و مشارکت اجتیاع،     بخشش دو شاخص    با   گرای، جیع ظاهر شد.   مختلف   و درجات   متفاوت 

تواهیندان   از سوی   مادی  منافع   ترجیح مادی و غیرمادی ظهور یافت ک   ترجیح منافع   ماهندهای،  با شاخص 
ک     در جامع  رخ داد   گریزی  جرایم مختلف، قاهون   قالب . در دریافت کرد (  0/ 48عضویت باالتری )   ۀ هیر 

های، شاخص با  هیز  . استبدادستیزی  د ب  خود اختصاص دا را    عضویت باالتری   ۀ هیر     0/ 52  فروش، با گران 
  ۀ باالترین هیر    0/ 18با  ک  پاسخگوی، حاکیان  شناسای، شد ی، حاکیان در امور و پاسخگو  دخالت ماهند 

 (فروش، گریزی )در قالب مصداق گران قاهون . بررس، ههای، مفاهیم هیز هشان داد  دریافت کرد   را   عضویت 
توان گفت خلقیات ماهند بسیاری م،    اساس خلق معرف ایراهیان در قحط، جنگ جهاه، اول بود. براین 

 .کرد تری از آن ارائ   بیناه  توان تحلیل واقع مفاهیم فازی بوده و با استفاده از روش فازی م، 
  روش فازی کیف، اول   خلقیات  قحط،  جنگ جهاه،  :همکنیدواژه 
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 مقدمه. 1
مقدم و احیدی   )هظری   در مواجه  با غرب   از هویت ایراه، ل  ؤا س  طرح با  خلقیات ایراهیان  

های زیادی از جیل  هوش  ب  امروز ویژگ،   تا.  مورد توج  و بررس، قرار گرفت   (30    1397
ذکاوت    دروغ مهیان و  و  تظاهر  خودمدهوازی   و  فردگرای،  قاهون گوی،   گریزی   اری  

ایراهیان هسبت    استبدادپذیری  افرادی چون جیداده شده است ب   )ال .  بازرگان  1345زاده    )
) ع سری   (  1392   1380)  مرادیقاض،   (  1357) ) 1390   1386القلم  هراق،    و   (1392(  

. اهدکرده را تبیین    آهان ایراهیان  خلقیات    رای ب  اغلب منف،   هایویژگ،   شناسای، با    (1389ثریا )
معتقدهد    (1398( و مردیها )1393یگاه  )   (  جوادی 1394برخ، محققان ماهند فراستخواه ) 

شکل گرفت     های اغلب منف، ب  ایراهیان اهتساب ویژگ، ای در اثر  گرایاه هگاه بدبیناه  و ذات 
خلقیات  (. این در حال، است ک   258   1398مردیها   و  ؛  15    1394)فراستخواه   است  

 مطالع  گردد.  ایران  ۀ و باید در بستر جامعبوده  ایراهیان امری هسب، 
امیر و    ؛ 1396    امیر ؛  1393  یگاه  و امیر   جوادی ها ) پژوهش برخ،  هتایج     از سوی دیگر 

.  است شناساه   خودشرق   ایراهیان   رویکرد بسیاری از متون خلقیات   داد ( هشان  1399    هیکاران 
) هظری  موسوی  و  هظری 1398مقدم    ) ( هوروزی  و  احیدی هظری   (  1398مقدم  و    مقدم 

و 1397)  هظری   (  برزیان   بهستاه،  قنبری  و  دادهد  پژوهش   در   هیز   ( 1393) مقدم  هشان  های، 
ها معتقدهد هباید ب  خلقیات ایراهیان  هد. آن ا ه هبود   استبدادپذیر   فردگرا و   های، ایراهیان هییش  اهسان 

ایراهیان    تر هیازمند بررس، تاریخ، خلقیات اهگاراه  هگریست و داشتن هگاه متعادل بدبیناه  و ذات 
 (. 30    1397مقدم و احیدی   ری )هظ   است   مختلف تاریخ، های  در بره  

های  فرهنگ   در مقایس  بادهد ایراهیان ها هیز هشان م، های تطبیق، با سایر فرهنگبررس، 
های خود از  ( و در اهتخاب 1218   2007  1هور   امام،  و قاض، چرت)ریبوده گرا غرب، جیع 

(. پژوهش  146   2012  2و حامد )رضای، کنند  استفاده م، های خاهواده و دوستان راهنیای، 
ایین، عابران    ۀ جواهان ایراه، و پاکستاه، دربار  دهدم، هشان  هیز    (8   2016)  3هوردفیرن و زواره 

گرایاه  هیز دارهد.  رویکرد جیع    حالدرعین    پیاده رویکرد فردگرایاه  دارهد اما جواهان ایراه، 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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هیز هشان داد ک  در فرهنگ و خلقیات ایراه، میل ب  مشارکت  ارتباطات    های هافستیدپژوهش
بیشتر  ب  هقل از  است )  گرم اجتیاع، و روح تییارداری از کشورهای، ماهند مالزی و ترکی  

  1و هیکاران   )هوردفیرن ها  برخ، از پژوهش    (. از سوی دیگر239-240   1394فراستخواه   
فرهنگ18    2014 از  برخ،  با  مقایس   در  ایراهیان  داد  هشان  هیز  قاهون (  تیایالت    ۀ گریزاهها 

دارهد.   و  بنابراین بیشتری  آن این  جود  با  هتایج  و  م، مطالعات  هظر  ب   ب   ها   ک   رسد 
های،  های مختلف چ  ویژگ، تا هشان داده شود ک  ایراهیان در وضعیت   هیاز است های،  پژوهش

 دهند. از خود هشان م، 
مقال   این  و     هدف  در  ایراهیان  اول    و گسست ع   ق ا بررس، خلقیات  قحط، حنگ جهاه، 

این  ها در  هد و خلق اصل، آن ا ه چ  خلقیات، از خود هشان داد  مردم ایران است تا مشخص گردد  
در ابعاد    قحط، از جیل  وقایع، بود ک  تأثیر زیادی در زهدگ، مردم ایران چرا ک   .  بود کدام    اقع  و 

در  .ق  ه  1366- 1368های  قحط، سال   ؛ ماهند ت اقتصادی  اجتیاع،  فرهنگ، و سیاس، داش 
اول.    زمان  جهاه،  مهدی جنگ  )    زادهقاسی،   باستاه،  با  1400)قاسی، و  (   1399و   )

هاصری و مشروط  بررس،    ۀ یات ایراهیان را در وقایع مهم دورخلقیف،  استفاده از روش فازی ک
اهجام  قحط، جنگ جهاه، اول و تأثیرات آن بر زهدگ، مردم    ۀ دربارهیز    های، . پژوهشاهدکرده 
طور خاص ب  قحط، جنگ جهاه، اول و تأثیرات آن  پژوهش، ک  ب    این  باوجود  . است   شده

  ماهند فازی   یهای، با رویکرد پژوهش چنین  و جای    ارائ  هشده  خوی مردم بپردازد وبر خلق 
را در    ویژگ،   های مختلف یک توان شاخص با استفاده از این روش م،   خال، است.  کیف، 

کی   آن ابعاد  کیف،  و  واقع      هیچنین  . کرد شناسای،    ،  هر  معرف  اینخلق    قابل   روش   با 
هسب،   است   شناسای،  ایراهیان  بودن خلقک   م، وخوی  هشان  مهدی   دهدرا  و      زاده )قاسی،  

قحط،      مقال این    هدف   بنابراین .  (1400قاسی،   و  ؛  1399باستاه،    های سال بررس، 
ب  روش فازی کیف،   مردم وخویخلق و تأثیر آن بر جنگ جهاه، اول در .ق ه 1338-1336

. شناسای، خلق معرف  شود  شناسای،   واقع    در این و خلق معرف ایراهیان  ها  یژگ، و است تا  
م،  خلق هشان  هییش   ایراهیان  ک   هداشتدهد  یکساه،  و  ا  وخوی  تأثیر    خلقیاتشان هد  تحت 

 . ه است کرد مختلف تغییر م،  شرایط

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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هد از: در قحط، جنگ جهاه، اول کدام  احاضر عبارت  ۀ های مقال پرسش   با این توضیح  
گرای،   د )ماهند فر  هاویژگ، هیود یافت؟ مصادیق هریک از    وخوی ایراهیان خلق   هایویژگ، 

قاهون جیع  هیرگرای،   چ   مصادیق  از  یک  هر  بودهد؟  کدام  استبدادستیزی(  و    ۀ گریزی 
 ؟ خلق معرف ایراهیان در قحط، جنگ جهاه، اول چ  بود؟ دریافت کردهد عضویت، 

 
 نظری  ۀپیشین. 2

هظری     مقال این  در   واز  مل،  شخصیت  منش  استفاده    های  ایراهیان  است خلقیات  .  شده 
  4س لو الکس اینک  3  فریدریچ هرتز2  ارهست بارکر 1پردازان مختلف، ماهند مارگارت مید هظری  
و ساموئل    6من  ویلیام ب، 5پردازاه، ماهند بیتسون هد. هظری  اهمنش مل، هظرات، ارائ  کرد   ۀ دربار

وخوی هد. در ایران هیز محققان مختلف خلق ا ایراهیان پرداختب  شخصیت و خلقیات  هیز    7بار 
 شود. ها پرداخت  م، ک  در ادام  ب  آن  اهدکرده ایراهیان را بررس، 

کید م، شخصیت  فرهنگ و    بر هیبستگ، مید   (  129   1396اینکلس   ب  هقل از  )   کندتأ
رات با تغییدر شخصیت    اتاجتیاع، و فرهنگ، و تغییر  اتتغییر  ۀ ک  مقایس   معتقد است و  

در   از  ) شود  اجتیاع، مشخص م،   هظاماساس،  هقل  (.  175-179   5319   8ماهدلبائومب  
ابعاد بارکر   غیرمادی    بر  و  م، مادی  کید  تأ ومنش  مادی    کند  هژادی     رابنیان  عوامل  شامل 

عوامل سیاس،  مذهب  زبان     ۀدربرگیرهدرا  غیرمادی    ان جغرافیای، و عوامل اقتصادی و بنی
تفکر   و  ک    او   (. هیچنین2-3   1927)بارکر     داهد م، ادبیات  است  و شکل    معتقد  اهدازه 

.  (2    1927)بارکر   گذارد  قلیرو  اتیسفر و آب و هوا بر منش مل، افراد یک ملت تأثیر م، 
تأثیر  هیز  اینکلس  اقتصادی  بر  سیاس،   بوم منزلت،     ساختار  شکل شناخت،  و  گیری در 

کید م، ن بزرگساال مل،  شخصیت   (. 143-144   1396) کندتأ

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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  شناسای، را  ایراهیان مفهوم »صفای باطن«    در بررس، خلقیات مثبت و منف،   بیتسون و هیکاران 
  شود  هام و تصویر های خلق، پسندیده صحبت م، در بیشتر مواقع وقت، از ویژگ،   و مشخص شد   کردهد 

 (.  41- 42   1372ثریا   ب  هقل از  شود ) )ع( ب  عنوان هیوه  یادآوری م، عل،   حضرت 
گری و جواهیردی و  لوط،     عد قهرماه، قهرماه، و روحاه، دارد. برای ب    ۀ دو جنب   صفای باطن 

ب   روحاه، برای  صوف،     عد  و  شد.  گری  درویش،  روحاه،   ، قهرماه شناسای،    ۀ هتیج بودن  و 
صفای باطن  در واقع   (.  43   1372ثریا   ب  هقل از  های جغرافیای، و سیاس، ایران است ) ویژگ، 

طور مبهی، هم باشد  شاهد  حت، اگر ب  (  1دهد: » منش ایراهیان هشان م، ب  س  شکل خود را در  
خواهد خود را دارای صفای باطن بداهد. البت  با توج  ب  اینک  در بسیاری موارد   ایراه، دلش م، 

در بعض، از روابط دوستاه  و  (  2دهند.  الشعاع قرار م، واقعیات زهدگ، این خواست را تحت 
اهد  صفای باطن حالت، است  های، ک  حاالت عاطف، در شدت و غلیان ت هزدیک و یا در موقعی 

صفای باطن  جزئ، از تصویری است ک  ایراهیان میکن  (  3رود.  ک  اهتظار آن از هر کس، م، 
 (.  46    1372ثریا   ب  هقل از  های خود ترسیم و ارائ  کنند« ) است سع، کنند از زرهگ، 

آهان را با    .هداییییت قائل برای دوست، و ص   زیادیایراهیان ارزش   این موضوع در عیل 
بزرگ، روب ک   رو م،   مشکل  ب  کیاالت  درعین  هاآن کند چرا  پایبند  حال ک  خود را عییقًا 

ب  عیل، م،  آن داهند  بیشتر  پایبندیبودن  آن  ابراز  را در  ها شک دارهد. »ب  هیین جهت   ها 
عواطف قرار گرفت  و یا در بین هزدیکان و اقربای  شدت تحت تأثیر  یابند ک  ب  حالت، مقدور م، 

ب  هقل  خویش هستند و حت، در این حالت هیز میکن است شک و تردید آهان را آزار دهد« )
 (.  49   1372ثریا  از 

مطالعم ب،  را    ۀ ن  ایراهیان  مل،  تحلیل،  منش  کل  شبک  تفسیر  در  موجود  ارتباط،  های 
حال ک   درعین(.  23    1976د )شوه ه، و الگوی، م، شامل الزامات قاهو  داهد ک  م، جامع   

د.  نکنهای زباه، فراهم م، برای کنش هیز    زیادی امکاهات    هیستند چندان پیچیده    الگوها این  
. در  است  مراتب و برابری تقابل میان درون و بیرون و سلسل   فرهنگ، هیادین  بلتقا ۀ دو حوز

تر و در سر دیگر  های دروه، تعامل پیوستاری است ک  یک سر آن موقعیت    هابررس، تقابل 
 (.  34-35  1386 من تر قرار دارهد )ب، های بیروه، موقعیت 

شرایط جغرافیای،  کیفیت    است ک  ریش  در ترین ویژگ، ایراهیان فردگرای،  مهم     باراز هظر  
های، چون گیری ویژگ،   شکل منجر ب   دارد وحکومت    ۀزهدگ، خاهوادگ، یا ساختار مستبداه
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دایر از  بیرون  افراد  ب   اعتیاد  عدم  و  دایر  صیییت   ۀ سوءظن  در  افراد  و    ۀ و  دولت  قدرت  
م، درت ق بیگاه   از  های  م، یژگ، وشود.  ایراهیان  دیگر  حیهای  ب   طیاع     گر ل  توان 

 (. 33-35   2004اشاره کرد )  و متقلب  بازرو  دغل طلب  دوفرصت 
فرهنگ، مهم   بازرگان  و  روح،  ویژگ،  محیط، مردم    ترین  عوامل  با  سازگاری  را  ایران 

ایران بوده و    ۀمعتقد است سازگاری ایراه، حاصل وضع اقلیی، و جغرافیای، جلگ   اوداهد.  م، 
پای ب   مراجع   بدون  ایراهیان  امکاهات  و  روحیات  و  کیفیات  و    شناسای،  جغرافیای،  های 

تأثیرش  ری  و کشف  تاریخ،  جریهای  و  محل،  عوامل  معنوی  و  مادی  تاریخ،  ان های  های 
 . (4   1357) میکن هیست 

هقش استبداد    برو پیران      ثریاالقلم  هراق، مرادی  سریع کاتوزیان  قاض،   محققاه، چون 
کید هیودهد.    آن وخوی مردم  گیری خلقدر شکل ایران    ۀ و ساختار سیاس، جامع کاتوزیان  تأ

اصل،   ویژگ،  کوتاه س   استبدادی   را  جامع   و  حکومت  سطح  در  و  دبومدتایراهیان  ن 
دهد. در  توضیح م،   «مدتکوتاه   ۀ»جامع  ۀو آن را براساس هظری  داهدبودن م، طلب ومرج هرج 

(. در  33-34    1388)  مدت بود کوتاه   ۀ ایران قاهون وجود هداشت و ایران یک جامع  ۀجامع
ایران   مدت، کوتاه   جوامع بنیادین     مثل  داهم  تغییرات  کوتاه  و فالمک،   عیری  رهد )شصت، 
1393   123 .) 

مردم    مرادیقاض،  و  حکومت  میان  تبعیت  آمریت/  بر  مبتن،  را  ایران  سیاس،  فرهنگ 
ه  گیری فرهنگ خودمداراه  در جامع  شدداهد ک  خودمداری حاکم مستبد باعث شکل م، 

گذار است  منصب قاهون هر فرد صاحب پادشاه و     آهجا ک  در حکومت استبدادی   است. از
قاهوه،  ب، ۀ  هتیج  . (44-56   1380)قاهوه، در جامع  شده است  این امر منجر ب  حکومت ب، 

بین، است  ک  این امر ب  معن، وجود وضعیت غیرقابل پیش   ثبات، ساختاریهیز هاامن، و ب، 
 (. 56   1392مرادی  )قاض، و هظارت است 

  او   . داهدم،   ی جامع  ساختارهامعلول  را    مثبت و منف، ایراهیان های  خصلت   القلم سریع 
ک    است  م، معتقد  شکل  را  ایراهیان  زهدگ،  شئون  اقتدارگرای،  فهم  منطق  عدم  و  دهد 

ایراهیان  تفاوت  بین  در  و  اهای یکدیگر  اهسان  مری اجتیاع، آموزش، است  این یک    ایراه، 
زش،  رادیو و تلویزیون  هظام اجتیاع، و    جامع   هظام آموها را از خاهواده  مدرس خصلت 

 (. 173   1386) اقتصادی دریافت کرده است 
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ب،  فرهنگ  ویژگ، ثریا  از  را  اضطراب  فرهنگ  و  جامعثبات،  م،   ۀ های  داهد. ایران 
خود  او   اساسبراین جغرافیای،  موقعیت  اثر  در  ایران  ک   است  راه    معتقد  سر  بر  هییش  
توان  آن م،   آخرین موارد از  ک     هها و تجارت بودی بزرگ و کشورگشای، هاقدرت برداری  بهره 

هیز  کرد اشاره  ه، دوم  ایران برای متفقین در جنگ جهاب  پل پیروزی قرارگرفتن   . پیش از آن 
لون  های داخل،  آشوب قبایل و اقوام و خودکامگ، و تکش ی مورد هجوم قبایل مختلف  کش 

  ۀ . مال و جان مردم هییش  در معرض تعرض قرار داشت  و هی گرفت  بود  مزاج حاکیان قرار
  ۀ هگراه، و اضطراب دائی، و احساس وقوع خطر هییشگ، بوده است. هیها باعث دل این

حاکی، دارد ک  در کشور وجود داشت  و فرهنگ مردم را شکل  این مسائل ریش  در هظام تک
 (.118-195   1389داده است )

ر گذاشت   یثتأ ای از عوامل گوهاگون بر خلقیات ایراهیان هراق، هیز معتقد است ک  مجیوع 
تک  روی  بر  اجتیاع،  ساختار  است.  داده  شکل  را  آن  و  و  داشت   تأثیر  مردم  هیز تک    مردم 

بر خلق اهدداده شکل    راساختارها   ایران  اقتصاد  اقتصاد  و.  است.  بوده  تأثیرگذار  مردم  خوی 
کشاور  بر  سرهوشت زمبتن،  هقش  آن  در  آب  ک   بود  اقی  مشکالت  داشت.  و  لیسازی  ی، 

ها باعث شد  ها ط، قرن جغرافیای، و دشواری دسترس، ب  آب و بالیای مختلف و تکرار آن 
ک     شود هفس خود را از دست داده و مأیوس گردد و ب  هیروی حاکیاه، متک،  ایراه، اعتیادب  

 (. 92- 93   1392آوردهد )رم، دمار از روزگار کشاورز د
»اهسان ایراه،    :داهدبقا م،   ی برای های شخصیت جیع، ایراهیان را سازوکارپیران ویژگ، 

کند«  ًا براساس عالق  اهتخاب م، حیات  آگاهاه  و ه  ضرورت  ۀ شرایط سخت  برای ادام   در 
(1388  19 .) 

موجود هقد    در است هیز    فراستخواه   رویکرد  هبوده   معتقد  ذات،  امری  ایراهیان    خلقیات 
 .  شودبررس،   تری گرایاه هسب،  باید با رویکرد این امر و  ( 15  1394)

های  ت در موقعی  ای دوگاه  است وجامع     ایران   ۀهیز معتقد است ک  جامع  جوادی یگاه 
)اجتیاع،/  گوهاگون  غیرهفع  و  اقتصادی(  )سیاس،/  گوه    هفع  ب   عیل    ایمذهب،(  متفاوت 

 (.  308  1395) کندم، 
شوهد   عنوان خلقیات ایراه، شناخت  م،   باهای، ک   معتقد است ک  بیشتر ویژگ، هیز  مردیها  

 (. 257   1398) هیست ایران  ۀ جامعمختص صرفًا سطح فرهنگ ایران است ک   ۀهتیج
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وخوی جوامع تحت تأثیر شرایط اجتیاع،   دهد ک  منش و خلق ها هشان م، بررس، هظری  
کند.  سیاس،  فرهنگ، و جغرافیای، قرار دارد و با تغییرات ساختاری منش مل، هیز تغییر م، 

ثبات، و هاامن، حاصل از استبداد و وقایع و رویدادهای  شرایط جغرافیای،  ب،   ماهندمتغیرهای،  
بار بر فردگرای، ایراهیان و پیامدهای   وخوی ایراهیان تأثیرگذار هستند. ساموئل مختلف بر خلق 
قحط، ب  عنوان    این مقال  . در کرده است اشاره   ...فریبکاری و    طلب،  تقلب آن ماهند فرصت 

ای ک  منجر ب  شرایط آهومیک و احساس هاامن، و بروز خلقیات، مشخص در ایراهیان  واقع  
 .   است مورد بررس، قرار گرفت شده 
 

 تجربی  ۀپیشین. 3
ب    دربارپژوهش محققان  ایران  خلق  ۀ های،  داخل  و  خارج  در  ایراهیان  . اهدپرداخت وخوی 

ویژگ، پژوهش و  مل،  منش  بررس،  شامل  خارج،  م، های  ایراهیان  شخصیت،  شود. های 
پژوهش پژوهش شامل  هیز  داخل،  دربارهای  جیع قاهون   ۀ های،  فردگرای،   و گریزی   گرای، 

 استبدادستیزی است.
اخالق در ایران فراتر از   ۀ پای دهدم، ( هشان 2020) 1عطاری  گراهام و دهقاه،  هاییافت  

های اصل، اخالق در ایران است. »غیرت«یک، از پای  MFT  از سویشده شناسای،  ۀپنج پای
 شود.  است و شامل حفاظت از هیسر  زهان فامیل  خاهواده و کشور م، 

بین جواهان گرجیع    فردگرای،    (2016هوردفیرن و زواره )  ای، و ایین، عابر پیاده را در 
های هشان داد فردگرای، عیودی با هگرش   ی آهان ها. یافت  اهدکرده ایراه، و پاکستاه، بررس،  

گرای، عیودی تنها در بین  هاایین هسبت ب  عابران پیاده در هر دو کشور مرتبط بود اما جیع 
 .  ایین مرتبط بود ۀ جواهان ایراه، با هگرش عابر پیاد

هیکاران   هوردفیرن  جاده    (2014)  و  ترافیک  ویژگ، فرهنگ  بین  ای  را  شخصیت،  های 
بررس،   ایراه،  و  ترک  یافت  اهدکرده شهروهدان  ایراه،  .  راهندگان  داد  هشان  با ها  مقایس     در 

 راهندگان ترک بیشتر احتیال دارد قواهین را هقض کنند.  
زباهان  زباهان استرالیای، و فارس، های تعارف بین اهگلیس، واکنش   ۀ دربار  2های رازی یافت  

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

.

 



 

 

 

بررسی خلقیات ایرانیان در  
 ...   خالل قحطی 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

77 

هیتایان استرالیای، کیتر از راهبردهای   در مقایس  بازباهان ایراه، فارس،  دهدم، ایراه، هشان 
 .  (61    2013)  کنندپذیرش و بیشتر از راهبردهای رد و طفره استفاده م، 

ی شخصیت و تندرست، بزرگساالن سوئدی ها ( تفاوت ویژگ، 2013)   1و هیکاران   جل ک، 
شناخت، باالتری  ها بهزیست، ذهن، و روان ها هشان داد ک  سوئدی . یافت  کردهد و ایراه، را بررس،  

شناس، را گزارش کردهد.  پذیری  باز بودن و وظیف  باالتری از توافق  ۀ ها هیز درج داشتند و ایراه، 
هیراه در ایران و تایلند هشان    گوش، تأثیر فرهنگ بر خرید    ۀ دربار   و حامد   بررس، تطبیق، رضای، 

کنندگان بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و مصرف   این کاال کنندگان تایلندی در خرید  مصرف   دهد م، 
 . ( 146    2012)   بیشتر تحت تأثیر خاهواده و دوستان هستند ایراه،  

صیدپور خاهای  یافت   و  خ   ۀ دربار  2مطلب،   خورین  بر  فرهنگ  داهشجویان  تأثیر  القیت 
عوامل اجتیاع، و فرهنگ، بر پتاهسیل خالق تأثیر   دهدم، مریکای،  روس، و ایراه، هشان  ا

ها تواهای، بیشتری برای بررس، یک مشکل  ها و روس مریکای، اها   دارد. در مقایس  با ایراه، 
 .  (404   2008های بدیع دارهد ) حلتلف و ایجاد راههای مخاز دیدگاه 
وخوی مردم ایران  آلیان و سوئد هشان خلق   ۀ ( دربار2007)   و هیکاران   های ریچریافت  

ایراهیان گروه   دهدم،  . در  جیع، است محور بوده و سبک زهدگ، در فرهنگ ایراه،  هگرش 
 شده است.   فرهنگ ایراه، مفهوم »من« با »خودمان« جایگزین

گریزی هشان قاهون   ۀود در زمینهای موج ( از پژوهش 1398فراتحلیل عشایری و هامیان )
 ان تأثیرگذارهد. گریزی ایراهیهنجاری بر قاهون ب، م  آهوم، ی، چون فردگرای، متغیرها دهدم، 

هیکاران    میرزای، پژوهش   زمین(  1396) و  م   ۀ در  قاهون ؤعوامل  بر  هشان هیز  گریزی  ثر 
 .  دارهد گریزیاعتقاد ب  اعتبار اخالق، و هنجاری باالترین سهم را در تبیین قاهون  دهدم، 

ک  پنداشت از فردگرای،    دهدم، ( هشان  1395های پژوهش فیروزجائیان و هاشی، )یافت  
 گریزی تأثیر دارهد.  در جامع  و فردگرای، افراط، بر قاهون 

بین    دهدم، ( هیز هشان  1394)  پیرحیات، عباس،  هطق، کاشاه،  و      های عشایری یافت  
جامع   طبقات،   هابرابری  فردگرای،   و  قاهون  از  و  آگاه،  شهروهدی  اخالق  ضعف  پذیری  

 گریزی شهروهدان رابط  وجود دارد. ضعف عیلکرد ههادهای قضای، و اهتظام، با قاهون 
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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هیبستگ،    ویژگ، ایراهیان دارای    دهد م، ( هشان  1398مقدم و هوروزی ) های هظری یافت  
های سنت، محل،  هیبستگ،  در قالب فرهنگ هییاری   این ویژگ،   ک    هستند  و وحدت مل، 
فعالی برپای،  ماهند  )  مذهب،   ۀالینفع عام   هایت بازاریان   در  مردم  مشارکت  و  وقف  هذر  
 شناسای، شد.   مجالس آیین،(

های  در عزاداری   ک  ویژگ، اصل، ایراهیان  ( هیز هشان دادهد1397مقدم و احیدی )هظری 
 .  است  (هات خصوصًا با اقلی)تساهل   و  دگرخواه، مشارکت   دین، 

  هاصری   دورۀ در    وخوی ایراهیان ( در بررس، خلق 1397هسب )های شهیداه، و مهدی یافت  
ویژگ،   دهدم، هشان   ایراهیان  اگرچ   منف، ک   دروغ های  ایستااهگاری   چون  گوی،   ای 

اما    دوگاهگ،  دارهد  رفتار  در  تناقض  مثبت، ویژگ، از  و  مهیان   هظیر  های  هوازی   مهرباه،  
 هیز برخوردارهد.   سخاوت و گذشت 

  دهد م، هشان  هام   ( در بررس، فتوت 1393) مقدم و بهستاه،    هظری های قنبری برزیان یافت  
  ثروت و سود شخص،(    )ماهند سلط   تحکم  مالکیت   های معطوف ب  خود ارزش   ایراهیان دارای 

  محوری  تواضع و سخاوت( دوست،  صداقت  وظیف  )مهرباه، و ادب  هوع   و معطوف ب  دیگری 
هشان داد ک  میزان تعلق مردم مشهد در حد  هیز  (  1391های بیدل و محیودزاده ) یافت  .  هستند 

 فردگرای، افراط، و تعلق اجتیاع، وجود دارد.    عکس بین   ای رابط  متوسط است و  
میرزای، وثوق،  رحیاه،        دادهد  1384)و  هشان  عرص   ۀفردگرایاه  ویژگ، (  در    ۀ ایراه، 

و خاهواده    مذهب   ۀ عرص   در دوهیز    گرایاه عیوم، و غیرخاهوادگ، و غیرمذهب، و ویژگ، جیع 
پذیری اجتیاع، مسئولیت   دهدم، ( هشان  1398مقدم و موسوی )های هظری یافت    وجود دارد. 

فعالیت  و  کار  سخت   و  جامع    ب   خیررساه،  ماهند  مسئولیت جیع،  اهجام  و  های  کوش، 
های صنف، ایراه، ضین  هام های ایراهیان است. در هظام محول  ب  هحو احسن از جیل  ویژگ، 

و اهل خبره و    استادان بر لزوم مشورت و هظرخواه، از جیع و     مراتب، وجود هظام سلسل  
کید  پرهیز از تک  مرحیت و مدارا و صبر در برابر دیگران و پرهیز     . هیچنینشده است روی تأ

کیداز دشین، از دیگر ارزش    های ایراه، است.هام در فتوت  شدههای تأ
قاسی،  مهدبررس،  با     زاده ی   واقع1399)  ستاه، و  در  ایراهیان  داد  هشان  رژی    ۀ ( 

  ۀ . خلق معرف در واقع داشتند  گریزیگرای،  استبدادستیزی و قاهون های، چون جیع ویژگ، 
  هد.اه دهد ایراهیان هییش  مردماه، فردگرا و استبدادپذیر هبودک  هشان م،   ودبگرای،  جیع   رژی 
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( قاسی،  بررس،  دربار1400هیچنین  اهقالب    1288سال  قحط،    ۀ (  و  هاصری  عصر 
هشان   ب  درجات مختلف فردگرا  جیع   دهدم، مشروط   وقایع مختلف  در  ایراهیان  گرا  ک  

 هد. اه گریز و استبدادستیز بودقاهون 
در بستر زهدگ،  را    ها خلقیات ایراهیان پژوهش این  توان گفت اغلب  یک بررس، کل، م،   در 

های اهدک، هیز ب  روش فازی کیف،  پژوهش .اهدکرده یا کیف، بررس،  ، روزمره و ب  روش کی  
پژوهش، ک  ب  تأثیر قحط، جنگ جهاه، اول بر   خلقیات ایراهیان اهجام شده است اما ۀ دربار

 ردازد وجود هدارد. پوخوی مردم ایران ب زهدگ، و خلق 
 

 روش پژوهش. 4
ب   این  در   برای تحلیل اسناد مربوط  فازی کیف،  از روش  ایراهیان در قحط، مقال   خلقیات 

اسناد  .  ه است ( استفاده شدم1917-1919  /.قه  1338تا    1336های جنگ جهاه، اول )سال 
  آوری و سپس ب  روش فازی جیع   کتابخاه    از  قحط، و تأثیرات آن بر زهدگ، مردم این  مرتبط با  

بحران   است ک   ترین فجایع تاریخ ایران بزرگ   از  شدهد. قحط، جنگ جهاه،   تحلیلکیف،  
(. کیبود  33- 36   1387)مجد     ه بود از یک سال پیش از قحط، آغاز شدکیبود مواد غذای،  

از   تهران و سپس در سایر شهرها احساس شد.    1335  سالمحصول  در  های ماهبین  ابتدا 
 ومیرمیزان مرگ سرما  یز  هو   آن ک  ب  علت   بود اوج قحط،   1336  خرۀ اآلاالول تا جیادی ربیع

 (.  2- 5  1398 ب  پایان رسید )کریی، قه،   1397م قحط، در محر  . بسیار افزایش یافت 
  های فازی مجیوع  فازی کیف، است.   این مقال روش  طور ک  پیشتر هم گفت  شد   هیان 
کی  ارزیاب،   ۀ دربرگیرهد و  شوهد  محسوب م،   ، های کی  ارزیاب،   0و    1  هد ک  ا، و کیف، های 

عضویت  هیز   0و    1  بین  هایارزش شوهد.  را شامل م،  ترتیب کاماًل عضو و کاماًل غیرعضوب  
 (.  424   2005   1پذیرهد )راگین و پنینگهسب، را م، 

کالیبراسیون  کیف، داده   مراحل  شناسای،  اعبارت   های  از:    ساخت پژوهش   مفاهیمهد 
کالیبراسیون  چارچوب  تعریف  مفهوم،   ازدرخت  برای   استفاده  کالیبراسیون    چارچوب 

و      زادهمهدی    قاسی، و  ؛  98   1400قاسی،   عضویت ب  مفاهیم )   ۀ هیر  تخصیص ها   داده 
ابتدا  229   1399   باستاه،  در  کالیبراسیون شناسای، (.  هیازمند  و    مفاهیم  )باسورتو  شدهد 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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در  98    1400قاسی،   و    ؛ 160    2012   1اسپیر مقال  (.  ایراهیان   این  چهار    در   خلقیات 
قاهون جیع شدۀ  شناسای، مصداق   فردگرای،   استبدادستیزیگرای،   و  شده    گریزی  بررس، 

مفاهیم در سطح اول  دوم  . تدوین درخت مفهوم، دومین مرحل  است. در این مرحل   است 
   و باستاه،    زاده   مهدیقاسی، و  ؛  7-6   2006   2)گورتز   شوهدها شناسای، م، و شاخص 

1399   229 .) 
 

 قحطی در  ایرانیان خلقیات  مفهومی درخت .1 شکل
 

برای  لنگر  ۀ هقط  مرحل   . در اینشد تعریف  برای هر مفهوم سپس چارچوب کالیبراسیون 
  چگوه  موارد مختلف بیشتر   شود م، مشخص  لنگر    ۀ با استفاده از هقطد.  ش  شناسای، هر مفهوم  

    1400قاسی،     ؛161   2012اسپیر   گیرهد )باسورتو و  فازی قرار م،   ۀیا کیتر در یک مجیوع 
راگین از  فازی    ۀکل، مجیوع   ۀاید  .(235   1399   و باستاه،    زاده  مهدی قاسی، و    ؛101
و شامل س  ارزش    فازی اولی  است  ۀیک مجیوع شود ک  م، ارزش، شروع  س    ۀمجیوع   یک

مجیوع  شودم،   5/0و    1   0 مجیوع قدقی  های.  شامل  ارزش،   ۀ تر  شش  یا  چهار    فازی 
های  شود. ارزش م،   1و    0/ 67   33/0   0های  ارزش، شامل ارزش   چهار   ۀ . مجیوع شوهدم، 

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
 

 

    
 قحط،  خلقیات

گریزیقاهون  

 استبدادستیزی
حاکیاندخالت در امور   

هامفهوم سطح شاخص مفهوم سطح دوم  مفهوم سطح اول شرایط  
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فیای، ۀ گستر جغرا  

 فردگرای،
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رفتن منافع فردی  درهظرگ
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و  ؛  90   2009)راگین     شودم،   1و    9/0   6/0   4/0   1/0   0  شاملشش ارزش،    ۀ مجیوع 
 (. 101   1400قاسی،  

تعریف داده     بعد  ۀلمرح   در  کالیبراسیون  قرار  های کیف، هر شاخص در چارچوب  شده 
    زادهمهدی    یافت )قاسی، عضویت ب  هر مفهوم اختصاص    ۀ هیر    . پس از این مرحل گرفتند

ترین نها )پایی»ابتدا از سطح شاخص عضویت    ۀ اختصاص هیر.  (237   1399   و باستاه، 
«  شدهد  مفهوم، روابط بین ابعاد تعریف  ابتدا در هر درخت   بنابراین  .  شد  اهجامسطح اهتزاع(  

رابط4    2017   1)لگوی  دارد:  وجود  مفاهیم  دوم  و  اول  سطح  بین  رابط   س   عل،     ۀ (. 
و  هست،  برای  شناخت،  آن   مختلف  سطوح  و  مفاهیم  بین  رابط   هوع  براساس  جاهشین،. 

هیر منطق    ۀ اختصاص  از  م،     یا  عضویت  اتصال سطوح  شود.  استفاده  در  برای 
از   کالسیک  م،   رویکرد  گورتزد  وشاستفاده  ماهوه،   اما    کردهد استفاده    ORاز    2و 

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

اجتیاع،    ۀ حوز هتیج»علوم     قاسی، و  ؛  97   1973   3)دیویس   «ترمناسب ۀ  برای حصول 
گستردگ، قحط،    ۀ دربار  ایپرسشنام   ابتدااستفاده شد.    (238   1399   و باستاه،    زادهمهدی

خواست   تهی  و از متخصصان گریزی و استبدادستیزی گرای،  فردگرای،  قاهون و مفاهیم جیع 
کدام    شود وزه، اختصاص دهند تا مشخص    شان ت براساس اهیی  هااز شاخص   ب  هر یک   شد

  ت علی، ئشاخص در مفهوم مورد بررس، اهییت بیشتری دارد. متخصصان شامل اعضای هی
  سازی پس از هرمال ».  التحصیالن و داهشجویان دکتری علوم اجتیاع، بودهدها و فارغ داهشگاه 

ن مختص ب  هر  گیری  وزن با میاهگی 1تا    0متخصصان بین   از سوی یافت   ص های تخصیوزن 
عضویت، ک  محققان ب  هر    ۀ شاخص ب  دست آمد. سپس با ضرب وزن هر شاخص در هیر

  عضویت ههای،   ۀ ها براساس مطالعات اسنادی تخصیص داده بودهد یک هیراز شاخص   یک 
های و شاخص   میزان عضویت هر یک از مصادیق  ۀدهندهر شاخص ب  دست آمد ک  هشان 

 (. 238   1399  و باستاه،    زاده« )قاسی،  مهدی است  خلقیات
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 تعریف مفاهیم . 1-4
ب  معن، خوی  طبع  سجب   عادت و جیع آن اخالق است )عیید    .  (491    1371خلق 

خلقیات  عاطف،   را   باتسون  احساسات  و  افکار  م،   ای»هظام  تعیین  در  جامع    کندک   ای 
  1)گولد   کندکند« تعریف م، های، باید عیل  چ  ارزش   ۀمالییات و هامالییات زهدگ، بر پای

ای است ک  ب   ها و الگوهای رفتاری ویژگ،   مقال منظور از خلقیات در این    (.386   1376
  گرای،  استبدادستیزی جیع   و در قالب چهار مصداق فردگرای،   شودداده م، ایراهیان هسبت  

 .شودگریزی بررس، م، و قاهون 
حت، اگر ب  ضرر جامع      هفع خود را ب  هفع جیعفردگرای، وضعیت، است ک  در آن افراد  

گرایان توج   جیع     در مقابل  (. 95   1395دهند )فیروزجائیان و هاشی،   ترجیح م،    باشد
های در فرهنگ (.  1007   1990   2کاسکر و هو مک    زیادی ب  درون گروه دارهد )تریاهدیس

شود  گروه، اطاعت م، درون   هنجارهایگران صورت گرفت  و از  تعریف خود با دی   گراجیع 
با گروهو    شناس، ف  وظیو   دارد   هیاهنگ،  در  119-120   1988)تریاهدیس     وجود  این  (. 

هیز    گرای، جیعی  هاشاخص   و  منافع مادی و غیرمادی  ترجیح  های فردگرای، شاخص    مقال 
 بودهد.  بخشش و مشارکت اجتیاع، 

    1371  ل  طرز« آمده است )عیید ؤامعنای »رسم  دستور  مقیاس  س قاهون در لغت ب   
گریزی وضعیت، است ک  افراد قواهین و مقررات اجتیاع، را هادیده گرفت  و آن  قاهون (.  933

مقال  از ارتکاب جرم برای  این  در    (.175    1394   و هیکاران   کنند )عشایری را رعایت هی، 
 استفاده شد.  گریزیبررس، قاهون 

بودن  ب   خود ب  کاری پرداختن  خودرأی خودی »یک  و تنها و ب  بداد در لغت ب  معن،  است
ک    حکومت،  و طرز  است  خودکامگ،  و  خودسری  خودرأی،   کردن   کار  خود  رأی  و  میل 

در  (.  108   1371)عیید     « خود کار کنند  ۀ فرماهروایان مقید ب  قاهون هباشند و ب  میل و اراد
برای بررس، استبدادستیزی    حاکیان و پاسخگوی،  در امور    دخالت   هایشاخص     مقال این  

 . هداستفاده شد
 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 ها یافته. 5

های، از خلقیات ماهند فردگرای،   شاخص   و  شامل شناسای، گستردگ، قحط،   مقال های  یافت  
اول در بین    قحط، جنگ جهاه،   اثر  گریزی و استبدادستیزی است ک  درگرای،  قاهون جیع 

  1و    هبود   ۀدهند ک  صفر هشان   هدمتغیر  1تا    0یافت  بین  های اختصاص . هیره مردم ظاهر شد
 آن است.   ۀوجود هر مصداق در باالترین درج  ۀدهندهشان 
 گستردگی قحطی . 1-5

برای   ومیر و گستردگ، جغرافیای، چهار شاخص قییت مواد غذای،  وجود مواد غذای،  مرگ 
 بررس، گستردگ، قحط، در جنگ جهاه، اول شناسای، شد.

 
 فازی  عضویت نمرۀ و متخصصان وزن و قحطی هایشاخص .1 جدول

 نهایی ۀنمر  متخصصان  وزن اولیه  ۀنمر  قحطی  گستردگی
 71/0 71/0 1 غذای،  مواد قییت
 68/0 79/0 9/0 غذای، مواد وجود
 87/0 87/0 1 ومیرمرگ 

 7/0 78/0 9/0 جغرافیای، گستردگ،

 
های  عضویت فازی بیش از شاخص   ۀ هیر  87/0ومیر با  های قحط،  مرگ شاخص   از بین

دوره    ۀدهندهشان    دیگر این  قحط،  با  است گستردگ،  هیز  غذای،  مواد  قییت    ۀ هیر  0/ 71. 
هیز   مواد غذای،  و وجود  قحط،  بود. گستردگ، جغرافیای،  فازی دومین شاخص  عضویت 

 ت فازی را ب  خود اختصاص دادهد.  یعضو  ۀ هیر 68/0  و 7/0ترتیب ب  
 گراییجمع . 2-5
دو شاخص  مفهوم جیع   برای ک  شامل    بخششگرای،  اجتیاع، شناسای، شد  مشارکت  و 

 شود. تواهیندان  اعتراض برای رفع قحط، و کیک ب  هیازمندان م،  بخشش
 

 فازی  عضویت نمرۀ و متخصصان  وزن و گراییجمع هایشاخص .2 جدول
یرشاخص گراییجمع  نهایی ۀنمر  متخصصان  وزن اولیه  ۀنمر  هاز

 15/0 5/0 33/0 تواهیندان بخشش بخشش

 17/0 54/0 33/0 قحط،  رفع برای اعتراض اجتیاع،  مشارکت
 22/0 67/0 33/0 هیازمندان ب   کیک
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تواهیندان برای رفع قحط، در جامع     بخشش  سطح پایین  ۀ دهندهشان   0/ 15فازی    ۀ هیر
  اما باید شرایط، ک  در آن تواهیندان دست ب  بخشش  است   است. اگر چ  این میزان پایین

قحط،     زدهد هیر   یعن،  داشت.  هظر  در  اولی  ۀ را  مصداق  اختصاص  ۀعضویت  این  ب   یافت  
است    0/ 5ک  از میزان متوسط کیتر است اما وزن متخصصان ب  این شاخص    است   33/0

گرای، جامع  در شرایط قحط، است.  اهییت متوسط این مصداق در جیع   ۀدهندک  هشان 
شاخص  با  اجتیاع،  ب   مشارکت  کیک  برای  مشارکت  و  قحط،  رفع  برای  اعتراض  های 

  عضویت فازی   ۀ هیر  22/0و    17/0ترتیب  ها ب  هیازمندان سنجیده شد ک  هر یک از شاخص 
کردهد هیردریافت  اولی  ۀ .  شاخص    ۀعضویت  دو  ب     ت اس   33/0هر  کیک  ههایت  در  اما 
  ۀ دهنداعتراض برای رفع قحط، دریافت کرد ک  هشان   در مقایس  باباالتری را   ۀ هیازمندان هیر

. متخصصان است اعتراض و اقدام مسئوالن    دراهییت اقدام فوری برای حل مشکل مردم  
رفع  ری ب  مصداق اعتراض برای  تبیش   ۀ هیز ب  مصداق مشارکت برای کیک ب  هیازمندان هیر

 اهییت اقدام فوری برای رفع قحط، هسبت ب  اعتراض است. ۀ قحط، دادهد ک  هشاه
دهد ک  مردم برای رفع قحط، و پیامدهای آن در شرایط دشوار هیز دست  ها هشان م، یافت  

مشارکت  ک   ب   بکاهند  قحط،  مشکالت  از  بتواهند  تا  زدهد  غیراعتراض،  و  اعتراض،  های 
 هیان حت، در شرایط سخت قحط، است. گرای، ایراجیع  ۀدهندهشان 
 فردگرایی . 3-5

  منافع ترجیح  شد.    سنجیده  منافع مادی و غیرمادی  ترجیحماهند  های،  شاخص   با   فردگرای، 
شامل    خود  هفع غیرمادی  ترجیحتواهیندان و    از سوی  خود  هفع مادی  ترجیحۀ  مادی دربرگیرهد

 شد. م،  ماهدن زهده  خواری و فرزهدخواری برایآدم
 

 فازی  عضویت نمرۀ و متخصصان  وزن و فردگرایی هایشاخص .3 جدول

یرشاخص فردگرایی   نهایی  ۀنمر  متخصصان  وزن اولیه ۀنمر  ها ز
 48/0 72/0 67/0 تواهیندان  مادی هفع ترجیح مادی هفع ترجیح

 غیرمادی هفع ترجیح
 31/0 63/0 5/0 خواری آدم

 16/0 5/0 33/0 فرزهدخواری 
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عضویت فازی را دریافت    ۀ هیر  48/0تواهیندان    از سوی خود    مادی   منافع   ترجیحشاخص  
اهییت آن در بررس، فردگرای،    ۀ دهندک  متخصصان ب  این شاخص دادهد هشان   ، کرد. وزه

هیر اولی  ۀ است.  بیشتر  اختصاص  ۀعضویت  متوسط  از  شاخص  این  ب   ک     است یافت  
تواهیندان در شرایط، است ک  بسیاری از مردم در اثر   از سوی هفع مادی   ترجیح  ۀدهندهشان 

ترتیب    خواری و فرزهدخواری برای حفظ جان ب  آدم   دادهد.قحط، جان خود را از دست م، 
  خواری برای دهند آدمها هشان م، افت  عضویت فازی را دریافت کردهد. ی  ۀ هیر  16/0و    31/0

هفع    ترجیحرواج بیشتری از فرزهدخواری داشت. در بررس، متغیرهای فردگرای،   ماهدن زهده 
عضویت اولی  و وزن اختصاص، متخصصان در این   ۀ باالتری دریافت کرد. هیر  ۀ مادی هیر

مصداق   دو  از  غیرمادی  ترجیحدو شاخص  درواقعخویش    هفع  است.  تفاوت      بیشتر  این 
 اهییت و تأثیر بیشتر این متغیر هزد مردم و اهسجام جامع  است.   ۀدهندههای، هشان 

 گریزی قانون . 4-5
مفهومقاهون  با  جدول    هوع   گریزی  در  ک   شد  سنجیده  جرم  ) ارتکاب  جرایم   ( 4شیارۀ    ب  

 شد.  اشاره ها عضویت فازی آن   ۀ و هیر مختلف حاصل از قحط، 
 

 فازی  عضویت ۀنمر  و متخصصان وزن و  جرم ارتکاب نوع هایشاخص .4 جدول

 نهایی  نمره متخصصان  وزن اولیه  نمره جرم  ارتکاب نوع
 25/0 5/0 5/0 خواری آدم

 16/0 5/0 33/0 فرزهدخواری 
 2/0 5/0 10/0 فرزهدکش، 

 45/0 64/0 67/0 احتکار 
 52/0 79/0 67/0 فروش، گران

 25/0 5/0 0.5 تقلب
 40/0 61/0 67/0 دزدی

 30/0 61/0 5/0 غارت  و راهزه،
 05/0 4/0 67/0 اهسان   مردار خوردن
 21/0 32/0 67/0 حرام  گوشت خوردن
 04/0 45/0 10/0 مردم  سوی از حاکیان تهدید

عضویت    ۀ هیر  0/ 52فروش، با  شده برای ارتکاب جرم گران های بررس، شاخص   از بین 
( را ب  این شاخص  79/0بیشترین اهییت و فراگیری را داشت. متخصصان بیشترین وزن )
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( مربوط ب  احتکار بود. دزدی   45/0عضویت )  ۀ بیشترین هیر  ففروشیدادهد. پس از گران 
عضویت باالی،    ۀ فروش، و احتکار هیرراهزه، و غارت از دیگر جرایی، بودهد ک  پس از گران 

  و  خواری  خوردن گوشت حرامتوان ب  جرایی، ماهند آدم را دریافت کردهد. پس از این م، 
اشاره  فرزهد  هیرکرد خواری  کیترین  هیز  حاکیان  تهدید  فازیع  ۀ .  را    04/0یعن،    ضویت 

فروش،  احتکار   های، ماهند گران گریزیها هشان داد رواج و اهییت قاهون د. یافت  کر  دریافت 
هکت است.  بیشتر  قحط،  زمان  در  تقلب  و  قاهون   ۀدزدی  بررس،  در  توج   های گریزیقابل 

وش،  فرگرفت  وزه، است ک  متخصصان ب  هر یک از مصادیق اختصاص دادهد. گران صورت 
اهییت بیشتر    ۀ دهندها را دریافت کردهد ک  هشان باالترین وزن   64/0احتکار با    و   79/0با  

 این مصادیق در جامع  و هزد متخصصان در زمان قحط، است.  
 استبدادستیزی . 5-5

  حاکیان برای بررس، استبدادستیزی شناسای،   کردن گودر امور و پاسخ  دو شاخص دخالت 
 عضویت دریافت کردهد.   ۀ هیر  18/0و  17/0ترتیب شد. این دو شاخص ب  

 
 استبدادستیزی  شاخص  برای فازی عضویت نمرۀ .5 جدول

 
 از متوسط کیتر است اما وزن اختصاص،  (33/0)  حاکیان در امور    دخالت ۀ  اولی  ۀ هیر

اهییت این مصداق برای استبدادستیزی در شرایط    ۀ دهنداست ک  هشان   52/0متخصصان  
قحط،  ب گوی،  پاسخ  است.  سخت  یک،   حاکیان  شاخص   عنوان  استبدادستیزی  از  های 

بود اما وزه، ک     33/0این شاخص هیز    ۀ اولی  ۀ . هیرکرد   عضویت فازی را دریافت   ۀ هیر  18/0
دادهد اختصاص  آن  ب   بررس،    57/0   متخصصان  است.  بیشتر  متوسط  میزان  از  ک   بود 

پایین، را دریافت    ۀ دهد هر یک از متغیرها هیرمصادیق مرتبط با استبدادستیزی هیز هشان م، 
هاست. اگر  اهییت این اقدام  ۀ دهندر یک از مصادیق هشان ب  ه   یافت اختصاص . وزن  کردهد

اما با درهظرگرفتن شرایط    کردهد  پایین، را دریافت   ۀ چ  هر یک از مصادیق مورد بررس، هیر
ک  منجر ب  مرگ بسیاری از افراد جامع      جامع  و درگیری اکثر مردم در شرایط سخت قحط، 

 شود. دهد ک  این اقدام مردم در جامع  مهم محسوب م، شد  هشان م، 

یرشاخص استبدادستیزی   نهایی  ۀنمر  متخصصان  وزن اولیه ۀنمر  ا هز
 17/0 52/0 33/0 امور  در دخالت امور  در دخالت

 18/0 57/0 33/0 حاکیان  پاسخگوی، حاکیان  پاسخگوی،
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بین مفاهیم    ۀا رابطشناسای، خلق معرف ایراهیان در قحط، جنگ جهاه، اول ابتد  برای
شد.   ک شناسای،  آهجا  شاخص   از  سطح  مفاهیم  ها  در  دارد     جاهشین،   ۀرابطبین  وجود 

اساس شود. براین عنوان معرف مفهوم اهتخاب م، عضویت فازی ب    ۀ باالترین هیر  شاخص با
 گرای، شاخص مشارکت اجتیاع،  برای  برای جیع فردی  منافع مادیفردگرای، ترجیح    برای

برای  پاسخگوی، حاکیان    فروش، )ارتکاب جرم( و برای استبداستیزی هیزگریزی  گران قاهون 
شناخت، است ک  در  مفاهیم در سطح دوم هیز از هوع هست،   ۀ شود. رابطاین سطح اهتخاب م، 

ک  در بین چهار    کرد استفاده    عضویت   ۀ یعن، باالترین هیر  ORاین مرحل  هیز باید از منطق  
قاهو بررس،   مورد  با  ن مفهوم  را    ۀ هیر  0/ 52گریزی  هیره  باالترین  کرد.  عضویت  دریافت 

قحط،   بنابراین در  ایراهیان  معرف  قاهون   خلق  اول  جهاه،  است جنگ  گستردگ،  گریزی   .
. پس از آن  خود را هشان دادها  عضویت بیش از سایر شاخص   ۀ هیر  87/0ومیر با  قحط، مرگ 

 کند.عضویت گستردگ، قحط، را هیایندگ، م،  ۀ هیر 71/0هیز قییت مواد غذای، با 
 

 اول  جهانی  جنگ قحطی  در ایرانیان خلقیات کالیبراسیون .1 نمودار

OR 

در امور دخالت ارتکاب جرم   
52/0 

OR 

 گریزیقاهون فردگرایی

هیان  خلقیات ایرا

59/0 

 گستردگ، قحط،

فیای، قییت مواد غذای، وجود مواد غذای، ومیرمرگ   گستردگ، جغرا

7/0 87/0 68/0 71/0 

OR 

87/0 

 استبدادستیزی گراییجمع

OR 

ت اجتیاع، ی، پاسخگو مشارک  
22/0 17/0 18/0 

 بخشش

15/0 

OR 

رفتن منافع فردی  درهظرگ

48/0 
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های مختلف، از خود هشان دادهد اما بررس،  گ جهاه، اول ایراهیان ویژگ، ندر قحط، ج 
خلق اصل، ایراهیان در    فروش، گریزی با مصداق گران قاهون ها هشان داد ک   مفاهیم و شاخص 
ک    است  سویقحط،  درواقع   از  است.  داده  رخ  جامع   تواهیند  در  م،    افراد  گفت  توان 

اگر چ  میکن است ویژگ، وضعیت  ماهند قحط،  گرای،   فردگرای،  جیع   ماهندهای،  های، 
قاهون  و  قاهون استبدادستیزی  اما  یابد   هیود  ایراهیان  رفتار  در  اصل،  گریزی  معرف  گریزی 

 وخوی ایراه، است. خلق
 

 گیری بحث و نتیجه. 6
توان ب  هظر مارگارت مید گ جهاه، اول م، در بررس، خلقیات ایراهیان در خالل قحط، جن 

تواهد منجر ب  تغییر در قواهین  اجتیاع، م،   هظامک  معتقد بود تغییرات کل، در یک    کرد اشاره  
تواهد در  شناخت، و اقتصادی م، شخصیت، گردد. اینکلس و بارکر معتقد بودهد تغییرات بوم 

افیای، ایران در بررس، خلقیات ایراهیان  ثر باشد. بازرگان هیز ب  وضعیت جغرؤمنش مل، افراد م 
گ جهاه، اول در ایران باعث قحط، در ایران شد ک  تغییری بزرگ در هظام  نج .  کرده بوداشاره  

. این امر منجر ب  بروز خلقیات، در ایراهیان گردید ک  در شرایط عادی  ب  وجود آورد اجتیاع، 
ثبات، ب،   تواهست منجر ب  احساستغییرات م، . این  ب  وجود آمده بودیا کیتر    اشت وجود هد

پژوهشگران    و چناهچ   داشت.  رفتار  در  را  خود  خاص  پیامدهای  ک   شود  مردم  در  هاامن، 
 .اهدکرده و پیران ب  آن اشاره    هراق،  ثریامرادیمختلف، ماهند کاتوزیان  قاض، 

ایراهیان در قحط، جنگ جهاه، اول م، هاویژگ،   از ب ی   و   گرای، جیع    ، فردگرای  توان 
های های، بودهد ک  در شاخص گرای، از ویژگ، . فردگرای، و جیع کرد استبدادستیزی اشاره  

درجات ب   شدهد.    ، مختلف  ظاهر  در    عضویت   ۀ هیرمتفاوت  جنگ  فردگرای،  قحط،  ایام 
جیع  از  بیشتر  اول  جیع جهاه،  بود.  هیرگرای،  با  پایین  ۀ گرای،  قالب  عضویت  در  و  تر 

این    ۀ. هتیجتا حدودی رواج یافت   بخششو    برای رفع قحط، مشارکت    ندماه  های، شاخص 
مقدم و احیدی (  هظری 1397هسب )های پژوهش شهیداه، و مهدی راستا با یافت  هم   مقال 

در  ( است ک   1398مقدم و هوروزی )( و هظری 1397(  فوالدیان و رضای، بحرآباد )1397)
دارای    تحقیقاتشان  ایراهیان  دادهد  برخ، ویژگ، هشان  در  فردگرای،  ماهند  و  عرص    های،  ها 

 . هدهای دیگردر عرص   گرای، جیع 
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اقتصادی فردگرا    ۀ( هیز هشان دادهد ک  ایراهیان در عرص 1384)    میرزای، و رحیاه، وثوق، 
ا بوده و این  های، چون قحط، فردگرهشان داد ایراهیان در وضعیت  این مقال  های هستند. یافت  

تواهیندان و توج  ب  منافع فردی رخ داده است.    از سوی اقتصادی و    ۀفردگرای، بیشتر در عرص 
وثوق، یافت    هیچنین رحیاه،  های  و  میرزای،  عرص 1384)   در  ایراهیان  ک   داد  هشان    ۀ ( 

های، چون  مشخص شد ک  ایراهیان در وضعیت   این مقال گرا هستند. اما در  خاهوادگ، جیع 
 دهند.خاهواده هیز رفتارهای فردگرایاه  بروز م،  ۀقحط، در عرص 

باعث فروپاش، بیشتر جامع     ک  جرایی، ماهند فرزهدخواری رخ داد   هادر برخ، خاهواده 
هشان    هیز  (1393)مقدم و بهستاه،    هظری پژوهش قنبری برزیان   شد.های خاهواده هیز  و بنیان 
ک   چ    داد  جیع   گرایاه  فرد   هایارزش   دارای   ایراهیان   اگر    های ارزش   اماهستند    گرایاه و 

مشخص شد ک     این مقال   است. در  یاه  های فردگرااز ارزش   بیشتر  یاه  در بین مردمگراجیع 
 .  یابدگرای، رواج در شرایط آهومیک، ماهند قحط، میکن است فردگرای، بیشتر از جیع 

رژی    ۀ( در واقع1399) زاده و باستاه،    مهدی قاسی،   ( و1400قاسی، )  پژوهش هتایج  
رژی منافع    ۀ( هستند. در واقع92/0فازی    ۀ گرا )با هیرهای، جیع هشان داد ک  ایراهیان اهسان 

گرای، باالی، را تجرب  کنند.  بسیاری از مردم ب  خطر افتاد و این امر باعث شد ایراهیان جیع 
اما افتاد  خطر  ب   ایراهیان  از  بسیاری  جان  بلک   مال  تنها  ه   هیز  جهاه،  جنگ  قحط،   در 

ه  رقم زد   حال بسیاری از مردم هفع خود را ب  هفع جامع  ترجیح دادهد و فردگرای، باالی، درعین
دو ویژگ، ایراهیان ب  شکل کاماًل افراط، است    ۀدهنداگر چ  هشان   تحقیقاین دو    ۀ. هتیجشد

آهومیک  . ب  این معنا ک  در موقعیت  دهدهشان م، هیز  را  بودن رفتار ایراهیان  حال هسب، اما درعین
حال در موقعیت، ک  هفع اکثر مردم در شرایط  تواهند بسیار فردگرا باشند و درعینایراهیان م، 

م،  خطر  ب   غیرخودی  عنصر  مقابل  در  و  ترجیح  جیع    افتدعادی  فردگرای،  ب   را  گرای، 
های متفاوت  یگاه  ک  معتقد است ایراهیان در شرایط هفع و غیرهفع ب  گوه    دهند. جوادی م، 
 .کنندتار م، رف 

کید   تأ ایراهیان  فردگرای،  بر  هیز  بار  این   کردهساموئل  امر  ک   و  ب   م، هیین  منجر  تواهد 
    بازی و تقلب گردد. در قحط، جنگ جهاه، اول طلب،  دغل هند فرصت ما  های دیگری ویژگ، 

سطح در  شکل   ، فردگرای،  ک   شد  شناسای،  باال  ماهند  ویژگ،   ۀدهندهسبتًا  دیگر  های 
 شد. م، ( هیز ...فروش،  تقلب  دزدی وگریزی )در قالب مصادیق، چون احتکار  گران قاهون 
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ب،  هاامن،   جامع   احساس  آهومیک  شرایط  و  ب  ثبات،  مختلف    منجر  جرایم  افزایش 
ت  یعضو  ۀ فروش، باالترین هیردوره گران قابل توج  این است ک  در این    ۀاما هکت  .شودم، 

گران   52/0یعن،    فازی  از  پس  داد.  اختصاص  خود  ب   هیر   فروش، را  باالترین    ۀ احتکار 
  مرتکب شدهد افراد تواهیندی    رااین جرایم    ی( دریافت کرد. هر دو 45/0عضویت فازی را ) 

ک  ب  جای تالش برای بازگرداهدن سامان جامع   باعث فروپاش، هر چ  بیشتر جامع  شدهد.  
با گران    گسترش جرایم بر  در ههایت  و  ومیر  فروش، و احتکار بر شدت قحط، و مرگ چون 

با تأمل بیشتر     خواری  فرزهدخواری  قتل و غارت و دزدی افزودهد. درواقعدیگری چون آدم 
ک م،  دریافت  هیز طبقات، توان  ماهند گران شد    در دوران قحط، جرایم    را فروش،  . جرایی، 
هیز طبقات  را    هاماهند اینخواری و  خواری  آدم و جرایی، ماهند دزدی  فرزهد   تواهیند  ۀطبق 

جامع    م، هیازمند  یافت  شدهدمرتکب  چناهچ   عشایری .  و  های  کاشاه،  هطق،  عباس،     
 گریزی تأثیرگذار است. ری طبقات، بر قاهون ( هشان داد هابراب 1394)پیرحیات، 

بر  2014)   و هیکاران   هوردفیرن   هاییافت   مبتن،  ایراهیان  راهندگ،  داد ک  فرهنگ  ( هشان 
ک  مشخص   این مقال  است. اما برخالف    این مقال   ۀ راستا با هتیجگریزی است ک  همن قاهو 

ایراهیان در وضعیت  ماهند قحط، قاهون شد  بهای،  متفاوت، گریزی را  ا شدت و در مصادیق 
م،  قاسی، یافت    کنند تجرب   مهدیهای  باستاه،     و  در  1399)زاده  ایراهیان  ک   داد  هشان   )

با قرارداد رژی قاهون    ۀ دهندتواهد هشان گریزی اهدک، از خود بروز دادهد. این امر م، مقابل  
هسب،  و  خلق موقعیت،  در  بودن  ک   باشد  ایراهیان  قاهون   ، موقعیتوخوی  در  کاماًل  و  گریزهد 

 پذیر. موقعیت، دیگر قاهون 
درعین دوم  جهاه،  جنگ  قحط،  قاهون در  بود  باال  فردگرای،  سطح  ک   های  گریزیحال 

واقع  در  داد.  رخ  هیز  درعین  ۀزیادی  جیع رژی  بسیار  مردم  ک   کردهد  حال  رفتار  گرایاه  
یافت  قاهون  هیز مرتکب شدهد.  اهدک،  هامیان )های عگریزی  و  دهد ( هشان م، 1398شایری 

قاهون ب، مآهوم،  بر  فردگرای،  و  یافت  هنجاری  تأثیرگذارهد.  ایراهیان  پژوهش  گریزی  های 
( هیز هشان داد ک  پنداشت از فردگرای، در جامع  و فردگرای،  1395فیروزجائیان و هاشی، )

صل از قحط، جنگ جهاه،  شرایط آهومیک حا    گریزی تأثیر دارهد. درواقعافراط، بر قاهون 
گریزی در جامع  شد ک  متغیرهای، چون فردگرای، هیز با آن هیراه بودهد  افزایش قاهون   منجر ب  

 یا آن را تشدید کردهد.  
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توان  عنوان خلق معرف جامع  هیز م، فروش،( ب  گریزی )مصداق گران با شناسای، قاهون  
واری ب  ظاهر بسیار شدیدتر و هاگوارتر  خ خواری و فرزهد گفت ک  اگر چ  جرایی، ماهند آدم

هیایندگ، م، چشوهد اما آهمحسوب م،  ایراهیان را در قحط،  گریزی و  کند قاهون   خلقیات 
 است. فروش، تالش برای گران 

استبداد شاخص  امور  های  در  دخالت  شامل  م، ستیزی  حاکیان  پاسخگوی،  ک   شد  و 
  ۀ با هتیج  این مقال   ۀ. هتیجدریافت کرد عضویت را    ۀ بیشترین هیر  18/0حکومت با  ی،  پاسخگو

قاسی،  مهدی پژوهش  باستاه،    و  هظری 1399)  زاده  و   )( موسوی  و  (  1398مقدم 
. برخالف بسیاری  های استبدادپذیری هبودهدمعتقدهد ایراهیان هییش  اهسان   ست ک راستامه

قاض،  کاتوزیان   ماهند  پژوهشگران  سریاز  بر  و    القلمع مرادی   زیادی  کید  تأ ک   هراق، 
ک  ایراهیان حت، در    دهدم، ها هشان  یافت     اهدداشت  بودن و استبدادپذیری ایراهیان  استبدادی 
های دشواری ماهند قحط، هیز برای مبارزه با شرایط استبدادی تالش کردهد و باید ب   وضعیت 

ویژگ،  کنار  در  هیز  ایراهیان  استبدادستیزبودن  توویژگ،  دیگر  ک     کرد شناسای،    و    ج های 
 دارا بودهد. ها را در چ  موقعیت، و ب  چ  میزاه، ایراهیان هر یک از این ویژگ، 

های مختلف  توان گفت خلقیات ایراهیان امری فازی است و ایراهیان در موقعیت در ههایت م، 
 تری بیناه  تواهد هتایج واقع دهند و بررس، فازی خلقیات م، های متفاوت، از خود بروز م، ویژگ، 

 ب  دست دهد. 
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