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 دیمنمو. در این مقاله تالش با رویکرد صفر و یکی مورد بررسی قرار گرفته است ،هاي انجام شدهپژوهش
زاین اتوان با رویکرد صفر و یکی به آن پرداخت. نشان دهیم که خلقیات ایرانیان امري فازي است و نمی، 

ش پژوه. نتایج پرداختیمي رژي واقعهروش فازي به خلقیات ایرانیان در  با استفاده از در این پژوهش رو،
بدادستیزي و گرایی، استجمعهایی چون ویژگی را در عضویتی رژي نمراتي واقعهداد که مردم در  شانن

گرایی، مشارکت مردم در اعتراض به قرارداد رژي جمعمصداق در  .گریزي به خود اختصاص دادندقانون
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عضویت فازي را به خود ي ) نمره06/0( و بیگانگان تهدید جانی مسلمانان ،یزيگرفازي و در قانون عضویت
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  لهئمسبیان مقدمه و  -1

 از زمانی نظران ایرانی قرار گرفته است.اخیر خلقیات ایرانیان مورد توجه صاحبي طی چند دهه
هاي مثبت و منفی زیادي توسط گیویژ ؛مورد چون و چرا قرار گرفت انایرانی یاتکه خلق

 )،1357بازرگان ( )،1345جمالزاده (. ایرانیان نسبت داده شدنویسندگان داخلی و خارجی به 
)، رضاقلی 1388، 1377( همایون کاتوزیان)، 1390، 1386لم (الق)، سریع1361، 1382ایزدي (

،  )1391 ،1387، 1380مرادي ()، قاضی 1392، 1391، 1380)، نراقی (1377، 1389(
ایی هو در صدد برآمدند تا تحلیلبه خلقیات ایرانیان پرداختند  غیره )  و1394، 1389فراستخواه (

  خلق و خوي ایرانیان ارائه دهند. عللي درباره
اضی نراقی، ق ایزدي، اقلی،ض، رهمایون کاتوزیانالقلم، سریع ؛برخی از این نویسندگان مانند

- استبدادزدگی، خودمداري، فردگرایی، هرج و مرج طلبی، قانون ؛خلقیاتی مانند غیرهمرادي و 
دهند. این خلقیات در شرایطی به ایرانیان نسبت داده شده و گریزي و ... را به ایرانیان نسبت می

ها از جمله جمالزاده، ایزدي، گیرد که نویسندگان این کتابها در شرایطی صورت میاین تحلیل
 هگیري نظم دانش کنونی نقش بو ... در شکل همایون کاتوزیانمرادي، القلم، نراقی، قاضی سریع

 ،هاي جمالزاده، نراقیهایشان به چندین چاپ رسیده است. کتابسزایی داشته و دارند و کتاب
ایران مورد استقبال ي هایی از علت وضعیت جامعهمرادي نیز به عنوان تحلیلو قاضی رضاقلی

که اگر پیش از انقالب  ؛توان گفت. در واقع میاستهاي پرفروش کتابمخاطبان قرار گرفته و از 
خلقیات ایرانی پس از کتاب جمالزاده، کتاب سازگاري ایرانی مهندس ي تنها منبع مهم درباره

خلقیات ایرانی و آنچه ي مطالب بسیاري درباره ،اخیري پس از انقالب و در دو دهه ؛بازرگان باشد
رو شده  هاندگی ایرانیان مرتبط است، منتشر و با اقبال عمومی نیز روبمبه علل شخصیتی عقب

کشی (رضاقلی، شناسی نخبه)، جامعه1361ایم (ایزدي، چرا عقب مانده ؛هایی ماننداست. کتاب
) و جامعه شناسی خودمانی 1388)، چرا ایران عقب ماند و چرا غرب پیش رفت؟ (علمداري، 1377

ها گاه تا سی و هفت بار تجدید رو شده و این کتابه عمومی فراوانی روب) با اقبال 1380(نراقی، 
  ). 7: 1394اند (جوادي یگانه و زاد قناد، چاپ شده

د نارنیز وجود دها اندیشمندان ایرانی منابع دیگري مانند سفرنامه آثار در کنار ،از سوي دیگر
ی هاي مثبت و منفویژگی نویسندگان آنهاتوان به این نتیجه رسید که که با بررسی آنها می

گویی، تظاهر، ریا و تنبلی نوازي، تقدیرگرایی، دروغگرمی، مهربانی و مهمانخون ؛ دیگري از جمله
این سوأل ي با بررسی منابع موجود براي خواننده ازاین رو،اند. را مورد تأکید قرار داده غیرهو 

ند و بر ای که اندیشمندان ایرانی به ایرانیان نسبت دادههایآید که چرا بسیاري از ویژگیپیش می
ید خارجی کمتر مورد تأکنویسان اند را سفرنامهاساس آن خلقیات ایرانی را تحلیل و تبیین نموده
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ایرانیان ي هاي مورد تأکید در زندگی روزمرهاند و در این میان جایگاه هر یک از ویژگیقرار داده
  کدام است؟ 

توان با رویکرد دیگري غیر از رویکردي آیا می ؛شود این است کهکه مطرح می سوأل دیگري
که تا به امروز مورد توجه محققان بوده است به خلقیات ایرانیان نگریست؟ و آیا جاي خالی آن 

ت فازي به خلقیانگاه  از هایشاندر بررسی ایرانی محققانکه رسد گردد؟ به نظر میاحساس نمی
با رویکردهاي متفاوت به موضوعات مختلف  بایداین در حالی است که  . اندبودهگردان روي ایرانیان

ز ا تري از آن به دست داد. روش فازياز جمله خلقیات ایرانیان نگریست تا بتوان تبیین دقیق
وش ردهد. در واقع ارزشی را به چالش کشیده و آن را بسط میهایی است که روش دوجمله روش
د تا بتوانیم به خلقیات ایرانیان به مثابه امري خاکستري بنگریم. سازکان را فراهم میفازي این ام

 تواند تنها بهشناسی فازي مدعی است گزاره به مثابه یک حقیقت علمی نمیمعرفت«چرا که 
بلکه حقیقت فازي تابع درجات است و ممکن است  ؛فضاي دوارزشی صدق یا کذب محدود شود

اي دازهبلکه تا ان؛ هاي معرفتی فقط سیاه یا سفید نیستنددر این معنا گزاره. همواره تغییر کند
  ).123: 1392(ساعی،  »خاکستري (غیردقیق و فازي) هستند

) و 5/0تقاطع (ي )، نقطه1گسست کامال عضو (ي معرفت فازي مبتنی بر سه نقطه«از آنجا که 
ند به ما کمک نماید تا از نگاه صفر و یکی توااست می). 30: 2009، 1(راگین »)0( کامال غیرعضو

نگاه مچنین ه به آن بپردازیم. ترگرایانهنسبیرویکرد  به خلقیات ایرانیان دست برداشته و با یک
تر بد تا بتوانیم به نتایج مناسکنبه خلقیات ایرانیان از منظر رویکرد فازي این امکان را فراهم می

ند تا کرویکرد فازي به ما کمک مینگاهی فراتر از رویکرد دوارزشی دست یابیم. و در نتیجه به 
تري به خلقیات ایرانیان داشته باشیم و در نتیجه  نسبی بودن آن را گرایانهتر و واقعبررسی دقیق

  تر گردیم.در ادوار مختلف نشان دهیم و در تبیین علی آن نیز دقیق
ز است. ا مقابله با قرارداد رژيهدف این مقاله بررسی وضعیت خلقیات ایرانیان در  ازاین رو،

مردم ایران در ي رژي یکی از نقاط حساس و مهم تاریخ ایران از منظر مداخلهي آنجا که واقعه
کرد مسلط به خلقیات رویکردي متفاوت از رویي ارائهتواند به ما در تصمیمات حکومت است می

ایرانیان کامالً احساس  در خلقیات هاي متفاوتچرا که جاي خالی رویکرد کمک نماید.ایرانیان 
  گردد.می

 

1- Ragin 
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  پژوهشي پیشینه -2

  هاي تجربیپژوهش -2-1
 خصایل و رفتار ایرانیان است.ي ) از نخستین آثار درباره1345جمالزاده ( "خلقیات ما ایرانیان"

ایران را شناسایی نماید. وي معتقد است ي تا دردهاي جامعه جمالزاده در این کتاب تالش نمود
ماندگی ما است و اگر بخواهیم مانند کشورهاي پیشرفته جلو که خلقیات ما ایرانیان علت عقب

هایی که جمالزاده به ایرانیان و آنها را تغییر دهیم. ویژگی شناختهباید این خلقیات را  ؛برویم
 د، آبرومنبودن ، مبادي آدابي، بلندنظری، خوش مشرببودن گرمنخو ؛دهد عبارتند ازنسبت می

 و قناعت، دقت ي و، بردباری، مهربانییراستگو، يجوانمرد بودن، وفاپروري و کش، زحمتبودن
اهی خودخو، یی، پرگويکار، پنهانییگو، دروغیدانو نکته یسنج، نکتهبودن نواز، مهماناطیحتا

  و غیره.  بودن ، مستبدبودن متکبریی، خودستاحد و حساب، بی
هاي خلق وخویی ایرانیان و علل ) به ویژگی1357( "سازگاري ایرانی"بازرگان در کتاب 

ترین ویژگی روحی و فرهنگی در این کتاب نشان داده است که مهم ويپردازد. دهنده آن میشکل
هایی از ویژگی. ده استساله سازگاري با عوامل محیطی بو 2500مردم و ملت ایران طی تاریخ 

ري، گجویی، مالیمتتوان به موارد زیر اشاره کرد: صلحدهد میکه بازرگان به ایرانیان نسبت می
م، عدم اعتنایی نسبت به مردزیستی، ضعف اتکاء به نفس، انصراف از کار، بیبردباري، وارهایی، تک

، نداشتن اخالق اجتماعی، بودن الطبع، انفراديی، خودخواهیهاي فوري، خودبیناتحاد، قضاوت
گویی و تقلب، جویی، دروغبندوباري، فرار از مبارزه و چارهنظمی و بیاجتماعی، بیي تفرقه

  دوگانگی، روح استبدادي، تزلزل راستی و اخالق، حسادت، خیانت.
ایران ي ماندگی جامعه) معتقد است که خلقیات ایرانیان مهمترین عامل عقب1361ایزدي (

ن دچارند. ایرانیان به آ بیشتردهد و معتقد است که و خلقیاتی منفی را به ایرانیان نسبت می است
تجسس و دخالت در کار همه، عالمه دهر بودن، استهزاء، غیبت و  ؛این خلقیات عبارتند از
رسو تجویی، کاري، فرار از نظم و برنامه، رشاء و ارتشاء، لجبازي و انتقامبدگمانی، عجله و سمبل
به قانون و مقررات،  ییاعتناگري، بی، عدم اطاعت و یاغیییگون، دروغردو کجدار و مریز رفتار ک

افراط و تفریط، بوقلمون صفتی، دورویی و نفاق، عهدشکنی، اهل گول زدن و گول خوردن، بگو 
  چشم ولی نکن و اهل قهر و آشتی. 

 ثرموست که به خلقیات ایرانیان و علل نیز از جمله اندیشمندانی ا )1388( همایون کاتوزیان
پرداخته است. وي سه ویژگی اصلی ایرانیان را استبدادي بودن، کوتاه مدت بودن و هرج و  بر آن

 لکهب ؛نبودهفقط مختص حکومت ایران  هااین ویژگیدانسته و معتقد است که مرج طلب بودن 
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علت خلق و خوي  همایون کاتوزیان .دهدها را از خود بروز میایران این خصلتي کل جامعه
شود باعث میم امنیت عددانسته و معتقد است که ایرانیان را در احساس عدم امنیت در جامعه 

بیفتد. غیرقابل برایش اي نه چندان دور قرار است چه اتفاقی یک فرد ایرانی نداند در آینده
د و بر روحیات و خلقیات آنان ناامنی در زندگی همه افراد وجود دار اسحسابینی بودن و پیش

  .گذاردتأثیر می
هاي ایرانیان را استبدادزدگی، ترین ویژگی) از مهم1391، 1387، 1380مرادي (قاضی 

نگري، ناتوانی در انجام گویی، تعصب، گرایش به مطلقگریزي، فرهنگ تکخودمداري، قانون
طلبی، طلبی، فرصتجمعی، پرهیز از صداقت و صراحت، تقدیرگرایی، هرج و مرج هايفعالیت
د که دانخلقیات ایرانیان را حکومت استبدادي میموثر بر علت وي  داند.میو غیره  پرستیقدرت

ده شفرهنگ و مناسبات شخصی ،بد. خودمداري حاکم مستدر کل تاریخ سیاسی ایران وجود دارد
  گسترانده که باعث خودمداري مردم ایران نیز شده است.ر جامعه یا خودمدارانه را د

 "شناسی خودکامگیجامعه") و 1377( "کشیشناسی نخبهجامعه"رضاقلی در دو کتاب 
-عدم درگیري عقالنی با دشواري؛ که عبارتند ازنموده ) به برخی از خلقیات ایرانیان اشاره 1389(

 ره.غیو بودن  غیرخالق، فرهنگ پرکار، خودکامگی، غیرمولدپرور، فرهنگ ها، عجز، فرهنگ سفله
ز دهد نیشناسی خودکامگی به ایرانیان نسبت میهایی که وي در کتاب جامعهبرخی از ویژگی

نشان دهد  وي تالش نمود تا ناپذیري.تقدیرگرایی، تجربه نگرفتن از گذشته، مسئولیت ؛عبارتند از
وي  ي و فرهنگی جامعه تاب تحمل اصالحات را نداشت.ساختارهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصاد

، هر گونه که با آن گالویز وجود دارندتا زمانی که ساختارهاي استبدادپرور همچنین معتقد است 
  دهند. شویم و آن را تحویل دیگري بدهیم، همچنان به تولید محصول خود ادامه می

ان در سه سطح فرد، ماهیت روابط شهروندهاي رفتاري ایرانیان را ) ویژگی1386سریع القلم (
اگر بخواهیم بین سه سطح تحلیل و تبیین نموده است. وي معتقد است  و ساختارها شناسایی

فوق رابطه علت و معلولی برقرار کنیم طبیعی است که سطح تحلیل سوم یعنی ساختارها را باید 
 که سریع القلم در سطح روابط هاییاز جمله ویژگی .دو سطح دیگر را معلول تلقی کنیم علت و

حترام ساالري، ااعتماي، ضعف در شایستهبی ؛دهد عبارتند ازمیان شهروندان به ایرانیان نسبت می
قائل نبودن واقعی براي دیگران، نگاه ابزاري به دیگران، ضعف در پیگیري اهداف جمعی، آشنا 

  هاي یکدیگر.نبودن به قواعد رقابت، نپذیرفتن تفاوت
و سعی نمود عوامل  است به خلقیات ایرانیان پرداختهنیز  )1392( ،)1391)، (1380( نراقی

هایی که وي براي ایرانیان دهنده بر خلقیات ایرانیان را شناسایی نماید. از جمله ویژگیشکل
روري پکاري، ظاهرسازي، قهرمانگریزي و پنهانبیگانگی با تاریخ، حقیقت ؛شمارد عبارتند ازبرمی
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ودن طلبی، احساساتی ببرنامگی، ریاکاري و فرصتجویی، بیتبدادزدگی، خودمحوري و برتريو اس
عوامل مؤثر بر خلقیات ایرانیان نیز معتقد است که همیشه ترکیب و تقاطع ي غیره. نراقی دربارهو 

 اییهها و افکار گوناگون است که خلقیات ایرانیان را شکل داده است که شباهتحرکات و خواست
اما  ؛گذاردن خود دارد. ساختار اجتماعی روي رفتار تک تک افراد جامعه اثر میبا تک تک عامال

  .گیردباید در نظر داشت که ساختارهاي اجتماعی توسط تک تک مردم شکل می
- ) معتقد است که خلقیات ایرانیان امري ایستا نبوده و نباید ذات1389، 1394فراستخواه (

 56دهد و آنها را در نوع خلق و خو و روحیه به ایرانیان نسبت می 80وي  نگریست.باورانه به آن 
وي معتقد است که باید با رویکردي سیستمی و  کند.دسته علل (در چهار سطح) بازنمایی می

کند. وي معتقد و چهار سطح را براي بررسی پیشنهاد می نگر به روحیات ایرانیان پرداختکل
اي و جهانی، وقایع و رویدادها، انیان تحت تأثیر چهار عامل محیط منطقهاست که خلقیات ایر

  نهادها و ساختارها و عاملیت انسانی قرار دارد.
و آثاري از حسن  است ) به تبارشناسی متون منش ملی ایرانیان پرداخته1395، 1394امیر (

شریعتی، جالل آل احمد، القلم، علی رضا قلی، علی مرادي، محمود سریعنراقی، حسن قاضی
است. وي به این نتیجه  نمودهمنش ملی ایرانیان بررسی ي مهدي بازرگان و جمالزاده را در زمینه

ي تشریح منش ملی ایرانیان در عرصهي شناسی خوانش غالب بر حوزهرسیده است که خودشرق
دگی آل احمد و زاما تنها خوانش موجود نیست. غرب ؛عمومی ایران در بیست سال اخیر است

ناسی، شبازگشت به خویشتن شریعتی از جمله متونی هستند که گفتمان آنها ترکیبی از ضدشرق
  نند.کشناسی متعارف وارد میخودشرقی کردن است. این دو متن نقدهاي مستقیم به دانش شرق

ایرانی ي جامعه«و معتقد است که  می داندایرانی را یک جامع دوگانه ي یگانه جامعهجوادي 
هاي کند. در موقعیتهاي گوناگون، متفاوت عمل میدوگانه است که در موقعیتي یک جامعه

 اجتماعی/مذهبی) بههاي غیرنفع (کند و در موقعیتاي عمل مینفع (سیاسی/اقتصادي) به گونه
). وي معتقد است که در تبیین علت این دوگانگی 308: 1395(جوادي یگانه،  »اي دیگرگونه
  ). 309 ،(همان و ترس ناشی از آن استفاده نمود توان از نظریات استبداد و ناامنیمی

- ژگی. ویاست پژوهشگرانی است که به خلقیات ایرانیان پرداختهجمله نیز از ) 1976( 2بی من
اعتمادي، بدگمانی، زرنگی، عیاري، بی ؛از است دهد عبارتبه ایرانیان نسبت میهایی که وي 

 نوانع ایرانیان را باید به ملی اقتدار، انقیاد و خودمختاري. بی من معتقد است که منشاحساسی، 
 تحلیلی تفسیر مورد در عمدتاً ملی منشي مطالعه دانست که ارتباطی هايسیستم بازتاب

 

1- Beeman 
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 اطیارتب رفتارهاي از الگوهایی که هاسیستم این. است جامعه کل در موجود ارتباطی هايسیستم
  . هستند الگویی و قانونی الزامات ؛شامل هستند شناختیزبان غیر و شناختیزبان

شرایط  داند که ریشه درمیترین ویژگی ایرانیان را فردگرایی ) مهم2004( 3ساموئل بار
. بار معتقد است که دارد جغرافیایی، کیفیت زندگی خانوادگی یا ساختار مستبدانه حکومت

دم شود: سوءظن و عدیگري است که اغلب به ایرانیان نسبت داده میهاي فردگرایی منشأ ویژگی
ي دایره که در صمیمت قرار دارد و خصوصاً هر کسیي اعتماد به هر کسی که بیرون از دایره

هاي فردگرایی در حوزهوي همچنین معتقد است که  هاي بیگانه قرار دارد.قدرت، دولت و قدرت
گري) و روابط بازي (حمایتسنت دوره (محفل)، پارتی ؛که شامل خارج از خانواده نیز وجود دارد

  شود. (ارتباطات) می
منفی و که نگاه  ؛توان گفتخلقیات ایرانیان میي هاي حوزهبا بررسی پژوهش ،در نهایت

ر است که این نگاه ب ایرانیان خلقیاتي اندیشمندان حوزه هايپژوهش غالب بر رویکردبدبینانه 
رسیم هاي جدیدتر میو هر چه به پژوهش تر استمسلطاندیشمندان اولیه این حوزه رویکرد 

سایه این نوع نگاه بر سر  )هاي محققانی چون فراستخواه، جوادي یگانه و امیرمانند پژوهش(
دکتري خود رویکرد محققان ي امیر در پایان نامه ،مثالبراي شود. میخلقیات ایرانیان کمتر 

 شناسانه خواهش غالبو معتقد است که رویکرد شرق نقد و بررسی قرار داده است پیشین را مورد
...  القلم وسریع ،مرادي، رضاقلیجمالزاده، بازرگان، ایزدي، قاضی ؛بر نظریات اندیشمندانی چون

ه صفر و یکی و نگا تسلطه نسبت به خلقیات ایرانیان این نگاه بدبیناني غلبهیکی از دالیل . است
بر گسست در خلقیات همچنین عدم توجه . استعدم توجه به رویکردهایی مانند رویکرد فازي 

است. نجر مایرانیان به تسلط نگاه بدبینانه به خلقیات ایرانیان در پژوهش اغلب پیشینیان شده 
لقیات را خ ییر درو علل تغتوانیم لحظات بپردازیم میایرانیان خلقیات  بهاگر با رویکرد گسست 

  یم.نسبت خلقیات ایرانیان داشته باش تريگرایانهشود نگاه نسبیمنجر میکه شناسایی نماییم 

  نظريي پیشینه -2-2
 وجود و علل ماهیت، است، شده داده اختصاص ملی شخصیت به که عظیم ادبیات یک علیرغم

 ولمحص عنوان به منحصراً تقریبا ملی روح این، از پیش. است اختالف ترین مواردمهم همچنان آن
 صولمح عنوان به عمدتاً را آن هجدهم قرن نویسندگان. بود تغییر قابل در نتیجه غیر و طبیعت
دوم  نیز مسئول بودند. این دیدگاه آن تغییر به نسبت ترتیب این به و شناختند، جامعه و حکومت

 

1- Samuel Bar 
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 به مردم دنیا داراي حداقل شخصیتعمدتاً دیدگاه دیوید هیوم است که گفت مردم انگلیس نسبت 
   ).347: 1934،  4(هرتز ملی هستند
 در هجدهم قرن دومي نیمه در بار اولین مفهوم منش ملیآنجا که  معتقد است از 5نیبرگ

 شتركم فرهنگی و روانشناختی هايویژگی داراي ملتی هر ساکنان که ایده این گرفت، شکل اروپا
 عمل و ایدئولوژي از بخشی همواره سازد،متمایز می دیگران از را آنها و داده هویت آنها به هستند،

 یفیتوص یک عبارت هم همزمان طور به آن،ي دوگانه وضعیت ،رو این از. ناسیونالیسم قرار گرفت
 را احساس جوامع و وجود اشکال رسوم، و آداب طرف، یک این مفهوم از. است هم تجویزي و

 یسیاس عمل اشکال و حاکمیت براي مشروع براي ایجاد ادعاهاي دیگر، سوي از کند،می توصیف
 جمعی اقدام که کندمی فرض دیگري و دارد، اشاره ملت یا مردم و ذات به یکی. کندمی خدمت

: 2001(نیبرگ، کند  خدمت سیاسی اجتماع یک ملی شخصیت خلق حتی یا و نفع به تواندمی
10296 .( 

اي هبرجست هايویژگی از ترکیبی باید ملت یک شخصیت معتقد است که 6ریچارد کنویکس
 خاص تفکري طرز داراي جامعه عضو هر چه اگر. شودمی متمایز ملت آن توسط کهشود  درك
 دگیرمردم را فرا میي توده که دارد وجود مشخصی کلیات اما؛ دهدمی تشکیل را او ذهن که است

  ).533: 1976، 7(باندیوپادایایا
هاي متفاوت تفکر ملی و تنوعات در شخصیت محبوب نیز منش ملی را عادت 8توماس بوکل

ارنست بارکر معتقد است که منش ملی مجموع گرایشات اکتسابی است . )(همانکند تعریف می
بومی چون آمیختگی نژادي، قلمرو و تنوع اجتماعی و گروهی ي که مردم یک جامعه در یک زمینه

   ).533-534(همان،  سازدجمعیت آن می
هاي مختلف زمانی تواند به عنوان تغییر در دورهمطالعه منش ملی میي گیري دربارهموضع

توان براي مفهوم اولین بار اشاره کرد که حداقل دو معنی را می 9نشان داده شود. گینسبرگ
عنوان  به -2هاي مشترك افراد در یک گروه؛ به عنوان ویژگی -1شخصیت ملی اتخاذ کرد: 

الگوهاي رفتاري گروه به عنوان یک کل. در آن زمان نظر وي این بود که اغلب کارهاي برتر 

 

1- Hertz 
2- Neiburg 
3-Richard Chenevix 
4- Bandyopadhyaya 
5-Thomas Buckle 
6-Ginsberg 
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این موضوع را با این جمله  10منش ملی مربوط به شیوع صفات در گروه است. کالینبرگي درباره
تواند با مطالعه افراد آن که هر دو رویکرد معتبر هستند و گروه صرفاً مجموع افرادش نیست و می

ت نوع شخصی«قطه نظر افراطی گینسبرگ و واکنش به آموخته شود خالصه کرد. واکنش به ن
-است که تمام فرهنگ 13نقطه نظر بندیکس 12فروم» شخصیت اجتماعی«و  11کاردینر» اساسی

 اهايها تقاضاما فرهنگ ؛هاي تمدن غربی اساساً طیف یکسانی از انواع شخصیت را دارا هستند
 14سال پس از گینسبرگ، اینکلس 15 ،دهند. در نهایتهاي اجتماعی افراد میمختلفی به واکنش

» ساختار شخصیت نمایی«بیان کردند که باید مفهوم منش ملی را با مفاهیمی مانند  15و لوینسون
   ).299-300: 1957، 16(نت فروم یکسان فرض کرد» اجتماعی شخصیت«و 

ملی باید با ساختار شخصیت نمایی معادل گرفته شود. به این معنا، اینکلس منش ي به عقیده
انواع شخصیت در یک جامعه باشد  نما یا نماهاي موجود در توزیعي دهندهمنش ملی باید نشان

ها و الگوهاي شخصیتی نسبتاً پایدار ). منش ملی به ویژگی40: 1396و همکاران،  17اینکلس(
توان گفت منش ملی زمانی می ).40(همان، در بین اعضاي بزرگسال یک جامعه اشاره دارد » نما«

هاي شخصیت نمایی موجودیت داشته باشند؛ اما تعداد ها و نشانهموجودیت دارد که صرف ویژگی
  ). 44(همان، منش ملی ندارد  نماها، فارغ از اهمیت نظري و تجربی آن ارتباطی به تعریف

ناپذیري با یکدیگر صورت تفکیکه که شخصیت و فرهنگ ب استمعتقد  18میدمارگارت 
 فرهنگ که مطالعات استمعتقد وي  ).129(همان،  اند و تار و پودشان در هم تنیده است بستههم

 همچنین و رسمی نهادهاي معنا، این به. برد پیش را ملی شخصیت تحلیل گونه هر ملی باید
 به شود، مشخص باید کنند،می مشخص را هاي یک ملتخصیصه که رفتار، قواعد غیررسمی

 هستند، شناسانسان نظارت از خاصی موضوع که کوچکی هايگروه در که طور همان خصوص
 هاي مختلفبه عنوان جنبه – زبان مذهب، هنر، اجتماعی، سازمان اقتصاد، فناوري،. شودمی آشکار

 کار یشخصیت عوامل آن در که فرهنگیي صحنه تا شود توصیف کافی دقت با باید -فرهنگ یک
 اییفراینده بر توانیممی ما شود،می توصیف فرهنگ که باشد. هنگامی شده شناخته ،کنندمی

 

1-Klineberg 
2-Kardiner 
3- Fromm 
4- Bendix 
5- Inkeles 
6-Levinson 
7-Nett 
8- Inkeles& et al. 
9- Margaret Mead 
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 و فرهنگ میان آن از که فرآیندهایی اند، دخیل مردمي روزمره زندگی در کهشویم  متمرکز
 ).175: 1953، 19(ماندابلوماست  مجموعه یک شخصیت

-الگوهاي مشترك شخصیتی اعضاي یک جامعه تعریف می«منش ملی را به معنی  20ریزمن
 جوامع و مریکاآ بین توجهی قابل هايتفاوت معتقد است که  وي ).397: 1388(عضدانلو، » کند 
 .شودمی مشاهده اجتماعی و مذهبی قومی، هايویژگی و جنسیت به مربوط هايانتظار در دیگر

 آمریکا ملی شخصیت بر تأثیرگذاري در پرورش و آموزش و جمعی هايرسانه اقتصادي، عوامل
ریزمن مدرنیته یکی از عوامل مهم تغییر شخصیت ي به عقیده ).36: 1967(ریزمن،  هستند مهم

  ).397: 1388یا منش اجتماعی افراد بوده است (عضدانلو، 
که منش ملی، اساس مادي و غیرمادي دارد. بنیان مادي آن شامل عوامل  معتقد است 21ربارک

نژادي، جغرافیایی (مانند محیط و آب و هوا) و عوامل اقتصادي (مانند جمعیت و شغل) است. 
عوامل غیرمادي شامل فاکتورهاي سیاسی (مانند قانون و دولت)، مذهب (تحت تأثیر کلیسا) و 

  ).2-3: 1927بارکر، ( شودزبان، ادبیات و تفکر می
 که داندمی هاییعادت و اندیشه اشکال باورها، آرزوها، ها،آرمان ؛منش ملی را شامل، هرتز

 فراهم را ملت وجود امکان طریق این از و دهندمی لشک را هاملت احساسات و مشترك اهداف
 رد و مؤسسات و هاسنت در که است تاریخ از محصولی عمدتاً امر این که است بدیهی. دنسازمی

 رد نژادي هايگرایش و طبیعی عوامل آیا که شود بررسی باید وجود، این است. با تغییر معرض
: 1934(هرتز، دارد  وجود هاآن تغییرپذیري براي هاییمحدودیت یا دارند نقش آن گیريشکل
348 .(  

ه بیگانگان است و یا بنامیم کم و بیش حاصل نفوذ بخش بزرگی از آنچه که ما روح ملی می
یکسان در کشورهاي مختلف توسعه یافته است. بنابراین نباید ي خودي و به شیوهه صورت خودب

ت که هایی اسهر ویژگی را مختص و اصیل یک ملت دانست. اصالت ملی عمدتاً ترکیبی از ویژگی
ه توسعه قوي آنها ویژه هاي خاص و بتوان آن را در ملل مختلف یافت و یا عمدتاً به ویژگیمی

  ).356(همان، شود (اصالت ملی) منجر می
 هايزمینه بین مشخص هماهنگی یک و فرهنگي حوزه هر در خاص نسبی وحدت یک
دارد. این وحدت بیشتر جایی مشخص است که دولتی متمرکز، کلیسا یا جامعه  وجود مختلف

کنند. به این مورد همچنین باید تأثیرات متحد را اضافه استانداردهایی را تعیین و در کنار هم کار 
 

1- Mandelbaum 
2- Riesman 
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کرد مانند سنت، منافع اقتصادي و فاکتورهاي جغرافیایی. یک کشور کوچک و نفوذپذیر نسبت 
تر خواهد بود. منافع اقتصادي براي اتحاد دستبه یک امپراتوري وسیع با مرزهاي درونی زیاد، یک

دارند  غیرهادي نیاز به وحدت ارزي، اقدامات، قانون و شود چرا که منافع اقتصملی ایجاد می
 (همان). 

تاریخی روح ملی یک وحدت سخت وجود ندارد ي هرتز همچنین معتقد است که در توسعه
هاي امروزمان و قطعاً این درست نیست که منش اجداد ما در هزار یا دوهزار سال پیش مشابه نسل

  ).357(همان، باشد 
ي همچنان دربارهرغم ادبیات عظیم در مورد خلقیات، توان گفت که علیبندي میدر یک جمع

هایی چون پردازان مختلف در رشتهتعریف و علل موثر بر  آن اختالفات زیادي وجود دارد. نظریه
شناسی به تعریف و بررسی آن پرداختند و در تبیین آن بر علل مختلف شناسی و جامعهمردم

  ي و سیاسی تأکید نمودند.اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد

  روش تحقیق -3
 رژيي براي تحلیل اسناد مربوط به خلقیات ایرانیان در واقعه در این پژوهش از روش فازي کیفی

آوري شده و سپس به روش فازي اي موجود جمعهاي کیفی از اسناد کتابخانهداده استفاده شد.
  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

  امتیاز رژي
: 1377رژي به عنوان اولین تکان و جنبش ملت ایران در تاریخ ایران ثبت شد (سرداري نیا،  قیام
 تالبوت انگلیسیبین ایران و ه.ش 1268اسفند  30در ي رخ داد که پی قراردادقیام رژي در ). 42

قرار شد دولت ایران، انحصار کامل خرید و فروش و  ،). به موجب این قرارداد10امضا شد (همان: 
سال، از تاریخ  50به عمل آوردن توتون و تنباکو در کلیه ایاالت ایران و حق صدور آن را به مدت 

انگلیسی ي هزار لیره 15شرکاي او واگذار کند و در مقابل سالی  امضاي انحصارنامه به تالبوت و
). همچنین به موجب این امتیاز، 12پرداخت شود (همان:  به عنوان حق انحصار به خزانه دولت

ساخت. در عوض هر عملی در مورد تنباکو را مطلقاً به کسب اجازه از صاحب امتیاز، مشروط می
شان، پول نقد به آنها بپردازد و داد که در مقابل محصولکاران وعده میصاحب امتیاز به توتون

  ).40 :1356خرید کند (کدي، نازلی پیشي احیاناً محصول آنها را با نرخ بهره
اعطاي امتیاز تنباکو براي نخستین بار رسماً توسط ناصرالدین شاه اعالم شد و تقریباً بالفاصله 

 به محض اینکه نمایندگان انحصارو  )62، 1356مخالفت با آن در داخل ایران شروع شد (کدي، 
نارضایتی عمومی به  .)308: 1369 شد (الگار،ی عمومی آغاز فعالیت خود را آغاز کردند نارضایت



 99/ پاییز و زمستان 16شناسی نهادهاي اجتماعی/ دوره هفتم / شماره ............................................................................ جامعه 228
 

تهران، شیراز، تبریز، مشهد، کرمان،  ؛ایران از جملهشهرهاي مختلف شهرهاي ایران کشیده شد و 
امتیاز دست به شورش زدند که این در مخالفت به این سبزوار، کرمانشاه، یزد، جهرم و ...  قزوین،
آژند، ، 1360شد (آدمیت، منجر شاه ت ناصرالدینبه دسرژي به لغو امتیاز  ها در نهایتشورش
1367.(  

  روش فازي
شناسی و تحقیقات اجتماعی ارتباط پیدا کرد که اصول اساسی تحلیل فازي هنگامی با جامعه

ین گي براي تحلیل تطبیقی کیفی توسط راگین تدوین شد. در این راستا راهاي فازمجموعه
ناسی ششناسی نوینی را براي جامعهمجموعه فازي روشاستدالل نمود که تحلیل تطبیقی کیفی 

هاي کمی متعارف در علوم اجتماعی (که عمدتاً مبتنی بر کوواریانس و آورد که با روشفراهم می
  ).199: 1394گین به نقل از طالبان، است (رامغایر باشد) گی میان متغیرها میهمبست

) 111: 1392است (ساعی،  1شناسی دوارزشیاز آنجا که رویکرد فازي حاصل انتقاد از معرفت
راگین (دهد مجموعه کالسیک (قطعی) را بسط می 1و  0بین ي و با اتخاذ نمرات اعضا در فاصله

هاي اجتماعی به ما ارائه تواند چارچوب جدیدي براي بررسی پدیدهمی). 423: 2،2005و پنینگ
را در اختیار داریم  "درجات صدق" کذب، و صدق دوگانه حالت جاي به فازي منطق درنماید. 

توان میزان انطباق هر مصداق را با معنا بسنجیم (ساروخانی و صادقی پور، که به کمک آن می
1393 :59.(   

هاي کمی و ارزیابی 0و  1شوند: هاي کمی و کیفی ترکیب میهاي فازي با ارزیابیمجموعه
پذیرند. در عضویت نسبی را می 0و  1مابین هاي به ترتیب کامالً عضو و کامالً غیرعضو؛ و ارزش

راي مندانه بتواند به عنوان یک متغیر پیوسته دیده شود که هدفاین معنا یک مجموعه فازي می
اي تنها از طریق بندينشان دادن درجه عضویت در یک مجموعه تعریف شده است. چنین درجه

اي مشخص نمودن سه نقطه انفصال کیفی پذیر است که برناستفاده از دانش نظري و اساسی امکا
اکثر ابهام در مورد عضویت ) و نقطه حد0)، عدم عضویت کامل (1ضروري است: عضویت کامل (

  ). 424: 2005(راگین و پنینگ، ) 5/0(
تنظیم کردن و تحت «است. کالیبراسیون  3کالیبراسیونیکی از مفاهیم اساسی در روش فازي 

کالیبراسیون  ).1388(چلبی،  »سنجش استي (فواصل) وسیلهتحت قاعده در آوردن مدارج 

 

1- Binary 
2- Ragin & Pennins 
1- Calibration 
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هاي کیفی هاي روشبا دغدغهخصوص به هاي کمی و کیفی، فازي همزمان با اهداف روش
ل شود. و تفسیر آن تمایز قائ "تغییر مرتبط"با  "ربطتغییر بی"که مایل است بین سازگاري دارد 

گذاري دقیق موارد هاي کمی جهت جايشهمچنین کالیبراسیون فازي نسبت به حساسیت رو
  ).1388آوایی دارد (چلبی، نسبت به یکدیگر، یعنی سنجش دقیق، هم

 ؛از عبارتند مراحل نیا چند مرحله را طی نمودیم که یفیک يهاداده ونیبراسیکال يبرا
ها و چارچوب ، تعریف ویژگیدرخت مفهومی، تدوین پژوهشمشخص نمودن مفاهیم 

به  ازيف ، اختصاص نمرات عضویتهاکالیبراسیون براي دادهکارگیري چارچوب ه کالیبراسیون، ب
  گردد.هر مرحله به اختصار توضیحی ارائه میي مفاهیم. در ادامه درباره

 پژوهشمشخص نمودن مفاهیم مربوط به 

). 1،2012باسورتو و اسپیر، 2000(راگین،  شدندمشخص  گردندکالیبره باید ابتدا مفاهیمی که 
در این پژوهش مفهوم  هاي نظري و ... هستند.ها و مدلها، گزارهمفاهیم برگرفته از نظریه این

-گرایی، استبدادستیزي و قانونمورد بررسی خلقیات ایرانیان است که در قالب سه مصداق جمع
  گریزي مورد بررسی قرار گرفت.

  تدوین درخت مفهومی

(خلقیات در قالب سه مصداق  سیرمورد بربه مفاهیم  ،دومین مرحله، تدوین درخت مفهومی
است. براي تدوین درخت مفهومی مفاهیم در سطوح و ابعاد مختلف شناسایی مربوط  ذکرشده)

هاي تئوریکی مورد . مفاهیم سطح اول مفاهیمی هستند که از نظر تئوریکی براي گزارهشدند
  مانند مفهوم خلقیات در این پژوهش. ).6-7: 2006 ،2(گورتز گیرنداستفاده قرار می

زمانی که  ،شوند (همان). براي مثالسطح بعدي و با انتزاع کمتر، مفاهیم سطح دوم نامیده می
ح دوم شود به سطگریزي و استبدادپذیري میقانونگرایی، جمعگوییم خلقیات ایرانیان شامل می

  کنیم.مفاهیم حرکت می

 

2- Basurto & Speer 
3- Goertz 
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هستند که با استفاده از آنها محقق به اطالعات تجربی واقعی  ها مفاهیمیمفاهیم در سطح شاخص
 گیري کمیاند و اساس اندازهها متغیرهایی هستند که کدگذاري شدهیابد. این شاخصدست می

  گیرند (همان).قرار می

  درخت مفهومی خلقیات ایرانیان: 1شکل 

ه وبگریزي ري و قانونگرایی، استبدادستیزدر این پژوهش با سه مصداق خلقیات یعنی جمع
  رو هستیم.

گرایی قائل به این است که گروه، ملت، اجتماع، طبقه، نژاد واحد اساسی واقعیت و معیار جمع
اما در نهایت بر این اعتقاد است که  ؛کندنهایی ارزش است. این دیدگاه واقعیت فرد را انکار نمی

آنها کنش متقابل دارد، و در اساس هویت که فرد با شود تعیین میهایی هویت فرد توسط گروه
گرایی مبتنی بر این است که پیشرفت، محصول گیرد. جمعهر فرد در ارتباط با دیگران شکل می

گوي موقتی براي فرآیندهاي اساسی پیشرفت جمعی جامعه است. در این دیدگاه فرد سخن
  ).306: 1387، به نقل از وثوقی و میرزایی 1992، 1شود (استاتامحسوب می

 

1- Stata 
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گرایان توجه زیادي به درون گروه معین خود دارند و در مقایسه با فردگرایان به سمت جمع
گرا رفتارها هاي جمعکنند. در فرهنگتر از اعضاي برون گروه رفتار میاعضاي درون گروه متفاوت

که در شود. این در حالی است مند میهنجارهاي درون گروه ضابطهي طور وسیعی به وسیلهه ب
فایده تنظیم شده است. -هاي فردگرا رفتارها وسیعاً توسط عالیق فردي و تحلیل هزینهفرهنگ

گرا تأکید زیادي بر سلسله مراتب وجود دارد و معموالً پدر سرور و مرد برتر هاي جمعدر فرهنگ
-عو جم هاي فردگرااما در فرهنگ فردگرایانه این گونه نیست. خوداتکایی در فرهنگ؛ از زن است

ر توانم هگرا معانی متفاوتی دارد. خوداتکایی در بین فردگرایان به این معنی است که من می
گرا به معنی این است که من باري هاي جمعولی در فرهنگ ؛چیزي را که بخواهم انجام دهم

عه امها را به عنوان واحد اساسی تحلیل جگرایان تمایل دارند گروهبراي درون گروه نیستم. جمع
و فردگرایان تمایل دارند افراد را به عنوان واحد تحلیل اساسی جامعه تصور کنند. فردگرایان فکر 

گرایان برعکس هستند (تریاندیس کنند که درون گروه ناهمنواتر از برون گروه است، ولی جمعمی
  ).1007: 1990، 1و همکاران

تعریف خود با دیگران، پیروي  ؛استهاي زیر گرا داراي ویژگیبه نظر تریاندیس فرهنگ جمع
 شناسی، هماهنگی با گروهاز هنجارهاي درون گروه، تجربه اختالف شناختی اندك، وظیفه

گرایی افقی و عمودي نام برده و پیامدهایی وي از دو نوع جمع). 119-120: 2،1988(تریاندیس
ها تعیین هنجارها و ارزش اهمیت اهداف گروهی، ؛شمارد که عبارتند ازگرایی برمیرا براي جمع

از طریق گروه مرجع، اهمیت رضایت گروه، تعیین باورهاي فرد از طریق جمع، رابطه تنگاتنگ 
گرایی ). بر اساس زمینه نظري و تجربی چهار شاخص براي جمع1998، 3اعضا (تریاندیس و گلفاند

 ر نظر گرفتن نفع جمعیرکت اجتماعی، دانسجام اجتماعی، مشا؛ در نظر گرفته شد که عبارتند از
شواهد تاریخی گرایی به همراه هاي جمعها و زیرشاخصشاخص 1در جدول  و اطاعت از گروه.

هایی چون همبستگی اقشار، شهرها، همبستگی اجتماعی با زیرشاخص .گردیدارائه مرتبط با آن 
ر جامعه و دنیروهاي اقتصادي و همبستگی مذاهب بررسی شد. مشارکت نیز با مشارکت اعضاي 

مختلف  هايهایی چون در نظر گرفتن منافع کشور و گروهنظر گرفتن نفع جمعی نیز با زیرشاخص
سنجیده شد. اطاعت از گروه نیز شامل دو زیرشاخص اطاعت مردم از رهبران قیام و اطاعت اندرون 

  شود.سلطنتی می

 

2- Ttiandis et al. 
3- Triandis 
4- Triandis & Gelfand 
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  گراییتاریخی مفهوم جمع شواهدها و زیرشاخصها، : شاخص1جدول 
  تاریخی شواهد  هازیرشاخص  هاشاخص  فهومم

-جمع
  گرایی

انسجام 
  اجتماعی

همبستگی اقشار 
  مختلف جامعه

خواندگان در پایتخت بازرگانان و بازاریان، درس
جدید، طالب مدارس و عامه مردم در این جنبش 

هاي شتند، گرچه با انگیزههمگانی همراه گ
این کار مردم از زن و مرد، عالم و عامی در مختلف...

مآبان که به اند. همچنین فرنگیسخت ایستاده
بات دینی اعتنا و اعتقاد فرایض و مستح

در واقع اعالن جنگ ملت بر دولت بود نداشتند...
  ).39: 1355(آدمیت، 

پس از انتشار فتواي تنباکو در همه بلدان ایران عموم   همبستگی شهرها
دند ك کرمردم متفق شده، قلیان و چپق و سیگار را تر

  ).21-22: 1357(کرمانی، 
همبستگی 

نیروهاي اقتصادي 
  و مذهبی

از آغاز هیجان بازرگانان و علما با یکدیگر همکاري 
داشتند. ... آنان دو قدرت بسیار مستقل از دولت 
تشکیل دادند: یکی قدرت اقتصادي و دیگر مذهبی 

  ).310: 1369(الگار، 
به هر مذهبی که  عموم مردمپس از انتشار فتوا   همبستگی مذاهب

  ).21-22: 1357(کرمانی،  بودند متفق شدند
مشارکت 
  اجتماعی

مشارکت اعضاي 
  جامعه

؛ ها این قیام ملی هم نه تنها در طهران و شهرستان
بلکه از تمام والیات و دهات کوچک و بزرگ بلند شده 

هم بود به طوري که فالن رعیت (کشاورز) در صحرا 
براي رفع خستگی خود حاضر نبود توتون و سیگار 

نشین و ایالت و بکشد، تمام مردم از زن و مرد و بادیه
عشایر دست به تحریم توتون و تنباکو زدند (اعظام 

  ).43-44: 1342قدسی، 
در نظر 

گرفتن نفع 
  جمعی

در نظر گرفتن 
منافع اقتصادي 

  کشور

نوشت: گر الضرب حاج محمدرحیم اصفهانی به امین
چه به ظاهر سالی پنجاه هزار تومان از بابت امتیازنامه 

رسد، لکن... بعداً ملتفت خواهند به خزانه دولت می
شد که براي دولت و ملت ضرر کلی دارد. وي میزان 
زیان مالی دولت را با محاسبه دقیق و ذکر ارقام به 

  ).16-17: 1360دهد (آدمیت، دست می
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در نظر گرفتن 
هاي گروه منافع

  مختلف

فرستاده ناصرالدین شاه از آشتیانی پرسیده بود که 
جنگد و او چنین پاسخ داده بود: چرا با پادشاهش می

 چون من نماینده ملت هستم، ملتی که از همه
، 1356(کدي،  هاي او به تنگ آمده استتحمیل

141.(  
اطاعت از 

  گروه
اطاعت مردم عادي 

  از رهبران قیام
همه اصناف مختلف مردم «شیرازي  پس از فتواي

دارالخالفه، از مرد و زن، عالم و عامی، بزرگ و کوچک 
با همه آن طبایع مختلفه و آراء متخالفه، چنان در 
کمال تمکین و انقیاد، همگی بر سر این نقطه متفق و 
مجتمع شدند که تا عصر جمعه در تمامی این شهر 

و قلیان  د دخان چپقعظیم، از هیچ نقطه و محلی، دو
  ).140: 1382(اصفهانی کربالئی، شد بلند نمی

اطاعت اندرون 
  سلطنتی از مجتهد

و نه ظاهراً از حرمسراي شاهی دود چپق و قلیان...
بلند شد. به دستور شاه در آبدارخانه سلطنتی هم 

 السلطانبساط غلیان را برچیدند، گر چه او و امین
پرهیز نجستند و بسیاري از اهل دولت از دخانیات 

  ).76-77: 1360(آدمیت، 
  

یک فرد بدون در ي یک عمل و یا تصمیم خودسرانه«؛استبداد عبارت است از ي معنی کلمه
-اجتماعیي استبداد یک پدیده ،). به عبارتی539: 1353(حائري، » نظر گرفتن عقاید دیگران

یا روش حکومتی است که  بار قدرت سیاسیسیاسی است و به معناي اعمال خودسرانه و خشونت
حکومت استبدادي نیز ). «83: 1381تواند مشروعیت سنتی هم داشته باشد (علمداري، می

تعبیر  تابد. بهگونه ضابطه، قانون و قراردادي مکتوب یا نانوشته را برنمیحکومتی است که هیچ
  ). 189: 1389(گودرزي، » نظام سیاسی فاقد عقالنیت است ،دیگر

  ؛صوصیت براي استبداد برشمرد که عبارتند ازکواکبی چند خ
 ؛گیري خودسرانه در اموري که مستلزم مشورت استتصمیم -
 ؛عدم وجود نظارت و بازخواست از حکومت -
عدم تقید افعال حکومت به شرع و یا به آزادي مردم و تبعیت از هواي نفس (کواکبی،  -
1363.( 

براي مفهوم استبدادستیزي  ورد بررسینظري و تجربی مي در این پژوهش با توجه به زمینه
که هر یک داراي دو شاخص مداخله در امور حکومت و پاسخگو نمودن حکومت شناسایی شد 

هاي مداخله در امور حکومت با دو زیرشاخص سطح مبارزه و گروه .هستندهاي تجربی زیرشاخص
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طریق مبارزه در  به این معنا که مردم تالش نمودند تا ازمعترض مورد سنجش قرار گرفت. 
مردم جامعه اتفاق  بیشتر تصمیمات حکومت در سطح شاه دخالت نمایند و این مبارزه توسط

شان را به کدام یک از سطوح حکومت (شاه منظور از سطح مبارزه این است که مردم مبارزهافتاد. 
اند ردهطوف ک) معاستحکمرانان محلی مد نظر  ؛تر مانندبه عنوان باالترین سطح تا سطوح پایین

حاضر هایی است که به مبارزه براي رسیدن به اهداف خود هاي معترض، گروهو منظور از گروه
در بعد پاسخگو نمودن  شدند که در این قیام عمومی، بخش کثیري از جامعه شرکت داشتند.

  حکومت نیز از شاخص تالش براي جلب رضایت مردم استفاده شد.

  تاریخی مفهوم استبدادستیزي شواهدا و هزیرشاخصها، : شاخص2جدول 
  تاریخی شواهد  هازیرشاخص  هاشاخص  مفهوم

مداخله در   استبدادستیزي
امور 

  حکومت

مردم باالترین سطح مبارزه یعنی مبارزه با شاه را   سطح مبارزه
محرم مستدعیات خود  21مردم تبریز در  د:نبرگزید

ند ارا به شاه تلگراف کرده و به او خاطرنشان ساخته
که از واگذاشتن منافع مسلمین به عیسویان که 
مخالف قرآن است خودداري نمایند و اگر این تقاضا 
مورد قبول نیاید خود با اسلحه از حقوق حقه خویش 

  ).216: 1385دفاع خواهند کرد (فووریه، 
هاي گروه

  معترض
اوت چنین  15انگلیس در تبریز به تاریخ ي نماینده

نهایت مشکل خواهد بود که بی«گزارش کرد: 
خصوصی را در این آشوب مقصر بدانیم، ه شخص ب

چون محدود به یک فرقه نیست و روشن است که 
تمام مردم از وضیع و شریف به عنوان کوششی براي 
دخالت در حقوق ملی و مذهبی خود، شدیداً به آن 

  ).98، 1356(کدي، » زننددامن می
مبارزه تا 

دستیابی به 
  هدف

هاي فراوان سرانجام ناصرالدین از کشمکشپس 
  شاه مجبور شد قرارداد رژي را ملغی کند.

پاسخگو 
نمودن 
  حکومت

تالش براي 
جلب رضایت 

  مردم

در واکنش به اعتراض مردم تبریز براي الغاي قرارداد 
رژي شاه در دستور تلگرافی به حکمران آذربایجان 

ت با دولبراي تسکین هیجان تبریز، «اعالم کرد که: 
کمپانی مذاکره خواهد داشت که تدابیري در رفع 

علل نارضامندي و هراس مردم به کار گرفته ي همه
  ).39-40: 1360(آدمیت، » شود
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گیري نسبت به هنجارهاي قانونی است که بر اساس آن فرد عدم گریزي نوعی جهتقانون«
گیري حاصل ترجیح کنشگري است دهد. این جهتپیروي از این هنجارها را بر پیروي ترجیح می

گریزي نادیده گرفتن ). قانون58: 1384(رضایی، » گیردکه تحت شرایط خاص محیطی شکل می
 ،باشند (کالنتري و دیگرانهاي اجرایی رسمی میرفتارها و هنجارهایی است که داراي ضمانت

1384 :3.(  
پذیر بودن افراد یک جامعه را سنجید گریز یا قانونتوان میزان قانونهایی که با آن میاز معرف

نوع نگرش به قانون، میزان ارتکاب جرم، میزان مشارکت اجتماعی، میزان انسجام  ؛عبارتند از
 بررسی). در این پژوهش با 113-112: 1386اجتماعی و میزان تثبیت نظام حقوقی (فخرائی، 

شناسایی شد که داراي دو گریزي قانونشاخص ارتکاب جرم به عنوان  ،تجربی پژوهشي زمینه
 گریزي صورت گرفته دردر واقع تنها قانون .استمسلمانان و بیگانگان  جانی زیرشاخص تهدید

  ن و مسلمانان بود.رتکاب جرایمی مانند تهدید بیگانگااین قیام سراسري ا

  گریزيتاریخی مفهوم قانون شواهدها و زیرشاخصها، : شاخص3جدول 
-زیرشاخص  هاشاخص  مفهوم

  ها
  تاریخی شواهد

تهدید   گریزيقانون
  انیج

تهدید جانی 
  مسلمانان

کند: شب گذشته به االولی فوریه نقل میجمادي 24
هایی چسبانده و تهدید کرده بودند که اگر دیوارها اعالمیه

ساعت دیگر امتیاز دخانیات لغو نشود جان خارجیان  48تا 
  ).228: 1385در خطر خواهد افتاد (فووریه، 

تهدید جانی 
  بیگانگان

ها تهدید شده بودند که کارمندان ایرانی رژي، در اعالن
کشته خواهند شد و بسیاري از آنا  ،چنانچه استعفا نکنند

شدند و براي نیروهاي کردند. مردم مسلح میاستعفا می
  ).73: 1377کردند (سرداري نیا، آینده آذوقه ذخیره می

  
  هابراي داده تعریف چارچوب کالیبراسیون

لیستی از نقاط لنگر براي هر مجموعه فازي شناسایی مفاهیم در سه سطح مورد بررسی پس از 
  دهند.هاي مهمی هستند که مجموعه فازي را شکل می. نقاط لنگر آستانهشدشناسایی 

فازي ي کنند تا تصریح نماید که چگونه موردي که در یک مجموعهنقاط لنگر به محقق کمک می
 .فازي عضویت کمتري دارد ي که در مجموعه می کندمتمایزیت بیشتري دارد را از موردي عضو

که در جدول زیر ارائه  نمودهاي متفاوت مشخص گین نقاط مختلف عضویت فازي را با ارزشرا
  گردد.می
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 کرد شروع ساده ارزشیسه مجموعه یک از فازي، مجموعه کلی ایده دادن نشان براي راگین
. دهد قرار مجموعه یک "2بیرون" و "1درون" بین خاکستري هايمنطقه در را موارد تواندمی که

 مجموعه( یک و صفر نقطه دو تنها از استفاده جاي به دهد،می نشان 4 جدول که طور همان
 موارديي دهندهنشان 5/0 نقطه که شد مشخص) ارزشیسه فازي مجموعه( ارزش سه) دوارزشی

 یک ارزشی سه مجموعه این. گیرندمی قرار مجموعه بیرون کامالً نه و درون کامالً نه که است
چهار و یا شش  فازي مجموعه ؛تواند شاملتر میدقیق مجموعه یک. است اولیه فازي مجموعه

 کمک محقق به لنگر نقاط این ).90: 2009(راگین،  هاي پیوسته باشدارزشی و یا شامل ارزش
-می قرار فازي مجموعه یک در کمتر یا بیشتر مختلف موارد چگونه که نماید تصریح تا کندمی

   ).161: 2012گیرند (باسورتو و اسپیر، 

  )آ2009و  2005اولیه (راگین،  لنگر نقاط یا مختلف؛ هايارزش با فازي هايمجموعه: 4 جدول

 شش فازي مجموعه  پیوسته فازي مجموعه
  ارزشی

 چهار فازي مجموعه
  ارزشی

 سه فازي مجموعه
  ارزشی

  )1( کامل عضویت  )1( کامل عضویت  )1( کامل عضویت  )1( کامل عضویت

  بیرون تا درون بیشتر
1 < Xi < 5/0  

  

 بیرون تا درون بیشتر
)9/0(      

 مجموعه درون عمدتاً  
)67/0(    

      )6/0( درون کمتر یا بیشتر
  )5/0( گذار نقطه      )5/0( گذار نقطه

  درون تا بیرون بیشتر
5/0 < X i < 0  

 بیرون کمتر یا بیشتر
)4/0(      

 درون تا بیرون بیشتر  
    )33/0( مجموعه

 بیرون کامالً نه اما بیشتر
)1/0(      

  )0( کامل عضویت عدم  )0( کامل عضویت عدم  )0( کامل عضویت عدم  )0( کامل عضویت عدم

 و دادند هاي پژوهش جداولی تشکیل براي هر یک از زیرشاخصمحققان  نیز در این پژوهش

 

1- In 
2- Out 
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 مشارکت اعضاي جامعه در اعتراض ،مثال براي. نمودندنقاط لنگر کمی و کیفی براي آن شناسایی 
گرایی) بود که هاي مشارکت اجتماعی (مربوط به مصداق جمعیکی از زیرشاخص به قرارداد رژي

  گردد.چارچوب کالیبراسیون آن ارائه می

  جامعهچارچوب کالیبراسیون مشارکت اعضاي : 5جدول 
  هاي کیفیلنگرگاه  فازيي مجموعه
  علیه قرارداد رژي شرکت کردند. مردم در اعتراضاتي همه  )1عضویت کامل (

  تعداد بسیار زیادي مردم در اعتراضات علیه قرارداد رژي شرکت کردند.  )9/0رون (بیشتر درون تا بی
  علیه قرارداد رژي شرکت کردند.تعداد زیادي از مردم در اعتراضات   )6/0بیشتر یا کمتر درون (
  تعداد کمی از مردم در اعتراضات علیه  قرارداد رژي شرکت کردند.  )4/0بیشتر یا کمتر بیرون (

  تعداد خیلی کمی از مردم در اعتراضات علیه  قرارداد رژي شرکت کردند.  )1/0بیشتر اما نه کامال بیرون (
  قرارداد رژي شرکت نکرد.مردم در اعتراضات علیه   )0عدم عضویت کامل (

 هاداده براي کالیبراسیون چارچوب بکارگیري
 از کردن کار ،موجودگام در استفاده از چارچوب  اولین یبراسیون،کال بچارچوي یهاز ته پس

در  است. یتنمرات عضو درون شدهآوريجمع هايداده بنديدسته و شاخص سطح بعد طریق
مربوط به هر شاخص را در چارچوب کالیبراسیون تعریف  هاي کیفیتک تک دادهمحققان واقع 

هاي مربوط به مشارکت اعضاي راهنمایی است براي داده 5جدول  ،مثال براي .ندشده قرار داد
  تاریخی را در چارچوب کالیبراسیون مربوط به آن قرار دهیم. شواهدتا  نمودجامعه که به ما کمک 

 مفاهیم به  عضویت نمرات اختصاص
نمره به هر مفهوم  در این مرحله ،هاشاخصي تشکیل چارچوب کالیبراسیون براي همهپس از 

  . یافتاختصاص عضویتی 
 ترینیین(پا هاشاخص سطح از ابتدا« یتعضوي اختصاص نمره، هاداده آوريجمع از پس

» دشدنتعریف ابعاد  ینروابط ب یدر هر درخت مفهومابتدا  ،بدین منظور. آغاز شدسطح انتزاع) 
ي رابطه: تواند وجود داشته باشدمی مفاهیمسطح اول و دوم  ینب رابطه سه ).2017، 3(لگوي

آن، براي بین مفاهیم و سطوح مختلف ي بر اساس نوع رابطه. 6ینیو جانش 5شناختیهستی ،4علی

 

1-Legewie 
2- Casual 
3-Ontological 
4- Substitutability 
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 »و«از  یککالس رویکرد شود. دراستفاده می 8»و«یا  7»یا« از منطقعضویت ي نمره اختصاص
صال ات يبرا »یا«از  یدمعتقدند که با یاما گورتز و ماهون ؛شودمی استفاده متغیرهااتصال  يبرا

 رادا را عضویتي نمره یناست که باالتر یانتخاب شاخص یمعن به »یا“ نمود کهسطوح استفاده 
سطوح  مفاهیم و بیني رابطهنوع . در این پژوهش با توجه به )498: 2006(گورتز و ماهونی،  است

   .گردیدعضویت براي هر شاخص استفاده ي یا همان باالترین نمره »یا«از منطق 
) استفاده شد. به 1973، 9کارآمدتر از متخصصان حوزه (دیویسي سپس براي حصول نتیجه

 قیامسه مصداق مورد بررسی در  هاياهمیت شاخصص یشختبراي در این مرحله  این صورت که
به هر یک  درخواست گردیدمورد بررسی ي و از متخصصان حوزه شداي تهیه نامه رژي پرسش

 ،ریزيگگرایی، استبدادستیزي و قانونجمع شان نسبت بهبر اساس اهمیت ي مفاهیمهااز شاخص
شاخص در مفهوم مورد بررسی اهمیت بیشتري  ینکدام گرددد تا مشخص نوزنی اختصاص ده

به همراه شواهد تاریخی به  هاي شاخصهمه ،یگرایدر بررسی مفهوم جمع ،مثال برايدارد. 
ان شبر اساس اهمیت گراییي جمعهاشاخصو از آنها خواسته شد تا به هر یک از  متخصصان ارائه

خلقیات به ي اختصاص دهند. در این پژوهش یازده نفر از متخصصان حوزه 10تا  0 بینوزنی 
ها و ت علمی دانشگاهاعضاي هیأ ؛متخصصان شامل .ندهایی را اختصاص دادها وزناین شاخص

هاي سازي وزنپس از نرمالبودند.  علوم اجتماعیو دانشجویان دکتري  دانش آموختگان
وزن مختص به هر شاخص به  ،گیري، با میانگین1تا  0بین  یافته توسط متخصصانتخصیص

 هابه هر یک از شاخص انعضویتی که محققي وزن هر شاخص در نمرهبا ضرب . سپس دست آمد
 به دستعضویت نهایی هر شاخص ي یک نمره ندداده بودتخصیص  بر اساس مطالعات اسنادي

رژي ي هاي خلقیات در واقعهمیزان عضویت هر یک از مصادیق و شاخصي دهندهآمد که نشان
  است.

  پژوهشهاي یافته -4
ردم با آن به مخالفت پرداختند م ه.ش 1268پس از عقد قرارداد رژي بین ایران و انگلیس در سال 

. براي مبارزه جهت لغو قرارداد رژي خلقیاتی از ایرانیان نمود یافت که در نمودندآن را ملغی و 
 اییهگریزي از ویژگیگرایی، استبدادستیزي و قانوناین پژوهش به آن پرداختم. سه خلق جمع

  سی آنها پرداخته شده است.رادامه به برکه در رژي شناسایی شدند ي ریان واقعهکه در ج هستند

 

7- OR 
8- AND 
1- Davis 
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  گرایی جمع
ي هگرایی ایرانیان در واقعنظري و تجربی چهار شاخص براي کالیبراسیون جمعي با توجه به زمینه

مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، در نظر گرفتن نفع  ؛رژي در نظر گرفته شد که عبارتند از
براي هر یک از این چهار مفهوم نیز با توجه به  ،نهایت درگروهی توسط مردم و اطاعت از گروه. 

عضویت فازي ي ها نمرهشد که به هر یک از شاخص هایی شناساییتجربی شاخصي زمینه
 اختصاص یافت.

  مشارکت اجتماعی
بعد از قرارداد رژي مردم ایران براي لغو آن مشارکت نمودند. مردم از ابتدا شروع به اعتراض 

  اینکه به فتواي میرزاي شیرازي دست به تحریم تنباکو زدند.نمودند تا 
 ،رژي سنجیده شد. که در ابتداي مشارکت اجتماعی با شاخص مشارکت مردم در مقابله با واقعه

 انعضویت محققي که با ضرب نمره ندعضویت فازي را به آن اختصاص داد 1ي نمره  انمحقق
  .به آن تعلق گرفت عضویت فازيي نمره 92/0در وزن متخصصان 

  شاخص مشارکت اجتماعی براي فازي عضویتي نمره: 6جدول 

 عضویتي نمره  مشارکت اجتماعی
  اولیه

 وزن
  متخصصان

 عضویتي نمره
  نهایی

  92/0  92/0  1  مشارکت مردم در مقابله با قرارداد رژي

  در نظر گرفتن نفع جمعی
مردم ایران در مبارزه با قرارداد رژي منافع یکدیگر و جامعه را در نظر داشتند. آنها منافع اقتصادي 

 افرادي که به نوعیي گرفتند و معتقد بودند که همهنظر میدر  کوتاه مدت و بلندمدتکشور را 
رایی گدر بررسی جمع از این رو،از این قرارداد ضرر خواهند نمود. ؛با توتون و تنباکو سر و کار دارند

  در نظر گرفتن منافع جمعی بود. ؛هایی که مورد بررسی قرار گرفتیکی از شاخص

  نفع جمعی هايشاخص از یک هر براي فازي عضویتي نمره: 7جدول 

 عضویتي نمره  در نظر گرفتن نفع جمعی
 عضویتي نمره  متخصصان وزن  اولیه

  نهایی
  28/0  56/0  5/0  در نظر گرفتن منافع اقتصادي کشور

  76/0  76/0  1  هاي مختلفدر نظر گرفتن منافع گروه
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در نظر گرفتن نفع گروهی که با دو شاخص در نظر گرفتن منافع اقتصادي کشور و در نظر گرفتن 
ي نمره 76/0و  28/0هاي مختلف بررسی شد که هر یک از این دو شاخص به ترتیب منافع گروه

 .)7(جدول  دادندعضویت فازي را به خود اختصاص 

  انسجام اجتماعی
در مقابله با قرارداد رژي مردم ایران انسجام اجتماعی باالیی از خود نشان دادند. این انسجام در 
قالب همبستگی اقشار جامعه، همبستگی شهرها، همبستگی نیروهاي اقتصادي و مذهبی و 

عضویت فازي ي نمره 87/0اقشار جامعه ي همبستگی همه همبستگی مذاهب خود را نشان داد.
را به خود اختصاص داد. همبستگی مذاهب، همبستگی شهرها و همبستگی نیروهاي اقتصادي و 

  عضویت را به خود اختصاص دادند.ي نمره 75/0و  81/0، 83/0مذهبی نیز به ترتیب 

  هاي انسجام اجتماعیشاخص براي فازي عضویتي نمره :8جدول 

 وزن  اولیه عضویتي نمره  اجتماعی انسجام
  متخصصان

 عضویتي نمره
  نهایی

  87/0  87/0  1  همبستگی اقشار مختلف جامعه
  81/0  81/0  1  همبستگی شهرها

همبستگی نیروهاي اقتصادي و 
  75/0  84/0  9/0  مذهبی

  83/0  83/0  1  همبستگی مذاهب

  اطاعت از گروه 
که با دو شاخص اطاعت مردم از رهبران  بودگرایی هاي جمعاطاعت مردم از گروه نیز از شاخص

ي نمره 32/0و  83/0قیام و اطاعت اندرون سلطنتی از مجتهد سنجیده شد که هر یک به ترتیب 
طور که نتایج نشان داد مردم ایران در مقابله با  همان عضویت فازي را به خود اختصاص دادند.

  رداختند.به اطاعت از رهبران قیام در سطح گسترده پقرارداد رژي 

هاي اطاعت مردم از گروه شاخص براي فازي عضویتي نمره: 9جدول 
  معترض

 عضویتي نمره  متخصصان وزن  اولیه عضویتي نمره  اطاعت مردم از گروه معترض
  نهایی

  83/0  83/0  1  اطاعت مردم از رهبران قیام
  32/0  81/0  4/0  اطاعت اندرون سلطنتی از مجتهد
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  استبدادستیزي
پاسخگو نمودن حکومت شناسایی  و استبدادستیزي دو شاخص مداخله در امور مملکتبراي 

  .گرفتهاي هر یک در ادامه مورد بررسی قرار شدند که زیر شاخص

  مردم در امور حکومتي مداخله
هاي معترض و مبارزه تا براي مفهوم مداخله در امور مملکت سه شاخص سطح مبارزه، گروه

ه مردم به مبارزاین موضوع مد نظر است که در سطح مداخله ایی شدند. دستیابی به هدف شناس
ها و اعتراضات مختلف شاه را که نامهها، شببا قرارداد رژي با شخص شاه پرداختند و در تلگراف

. مودندنهدید به مبارزه مسلحانه میطلبیدند و حتی او را تباالترین فرد مملکت بود به مبارزه می
شاخص مبارزه تا دستیابی به عضویت فازي را به خود اختصاص داد. ي نمره 75/0این شاخص 

را به 81/0 ؛عضویت فازي یعنیي باالترین نمرههاي مداخله در امور بود که نیز از شاخصهدف 
هاي گروه شان ادامه دادند. شاخصمردم مبارزه را تا دستیابی به هدف ،در واقعخود اختصاص داد. 

  .یت را به خود اختصاص دادوعضي نمره 76/0معترض نیز 

  مردم در امور حکومتي هاي مداخلهشاخص براي فازي عضویتي نمره: 10جدول 

 عضویتي نمره  مردم در امور مملکتي مداخله
 عضویتي نمره  متخصصان وزن  اولیه

  نهایی
  75/0  75/0  1  سطح مبارزه

  76/0  76/0  1  هاي معترضگروه
  81/0  81/0  1  به هدفمبارزه تا دستیابی 

  
  پاسخگو نمودن حکومت

هاي استبدادستیزي بود که در قالب تالش براي شاخص پاسخگو نمودن حکومت از دیگر شاخص
 عضویت فازي را به خود اختصاص داد.ي نمره 25/0رضایت مردم مورد بررسی قرار گرفت که 

کاهش ضررهایی که ممکن بود هایی براي جلب رضایت مردم و شاه پس از اعتراضات مردم تالش
  گیر مردم شود نمود که مردم راضی به آن نشدند و در نهایت قرارداد رژي لغو شد.گریبان

  هاي پاسخگو نمودن حکومتشاخص براي فازي عضویتي نمره: 11جدول 

 عضویتي نمره  پاسخگو نمودن حکومت
 عضویتي نمره  متخصصان وزن  اولیه

  نهایی
  25/0  76/0  33/0  مردم تالش براي جلب رضایت
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  گریزيقانون
نظري و تجربی پژوهش شناسایی شد وضعیت ي گریزي با توجه به زمینهشاخصی که براي قانون

  تهدید جانی بیگانگان، تهدید جانی مسلمانان. ؛ارتکاب جرم بود که زیرشاخص آن عبارت است از
 06/0تهدید جانی بیگانگان و تهدید جانی مسلمانان  ؛هاي ارتکاب جرم یعنیهر یک از شاخص

  عضویت فازي را به خود اختصاص دادند.ي نمره

  هاي وضعیت ارتکاب جرمشاخص براي فازي عضویتي : نمره12جدول 

 عضویتي نمره  وضعیت ارتکاب جرم
 عضویتي نمره  متخصصان وزن  اولیه

  نهایی
  06/0  60/0  1/0  تهدید جانی بیگانگان
  06/0  66/0  1/0  تهدید جانی مسلمانان

گرایی، استبدادستیزي و جمع ؛رژي سه مصداقي توان گفت که در واقعهبر اساس نتایج می
گرایی با چهار شاخص سنجیده شد که هر چهار گریزي از خلقیات ایرانیان نمود یافت. جمعقانون

عضویت نسبتاً باالیی را به خود اختصاص دادند. مشارکت مردم در مقابله با ي شاخص نیز نمره
 عضویت فازيي عضویت فازي را به خود اختصاص داد که باالترین نمرهي نمره 92/0قرارداد رژي 

همبستگی اقشار مختلف، شهرها، نیروهاي مذهبی و ؛ هایی مانندبود. انسجام اجتماعی با شاخص
 87/0مذاهب مورد بررسی قرار گرفت که همبستگی اقشار مختلف با  اقتصادي و همبستگی

عضویت باالترین نمره را به خود اختصاص داد. همچنین اطاعت مردم از رهبران قیام نیز ي نمره
  عضویت را به خود اختصاص داد. ي نمره 83/0

د کاب جرم مورهایی نیز صورت گرفت که با شاخص ارتگریزيدر مقابله با قرارداد رژي قانون
گریزي ابزاري و اعتراضی بوده که هر دو شاخص ها از نوع قانونگریزيبررسی قرار گرفت. این قانون

  عضویت را دریافت نمودند.ي نمره 06/0تهدید جانی بیگانگان و مسلمانان 
براي مفهوم استبدادستیزي دو شاخص مداخله در امور حکومت و پاسخگو نمودن حکومت 

عضویت ي نمره 25/0و پاسخگو نمودن حکومت  81/0که مداخله در امور حکومت شناسایی شد 
  فازي را به خود اختصاص دادند.

  گیريبحث و نتیجه -5
رژي با استفاده از  قراردادبه در این مقاله تالش شد مصادیقی از خلقیات ایرانیان در اعتراض 

 هاي خلقیات ایرانیانغالب بر پژوهشارزشی  د. برخالف رویکرد دودرگروش فازي کیفی بررسی 
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 ،اساس بر این به خلقیات ایرانیان پرداخت. با رویکرد فازي تواندر این مقاله نشان داده شد که می
 هايخلقیات ایرانیان مانند بسیاري از مفاهیم فازي بوده و ایرانیان در دورهتوان گفت که می

ذیري و پي، قانوندادستیز/ استبپذیرياستبداد گرایی،درجاتی از فردگرایی/ جمعتاریخی مختلف 
  اند.تجربه نمودهرا  غیرهگریزي و قانون

 گرایی، استبدادستیزيرژي درجاتی از جمعي نتایج نشان داد که ایرانیان در اعتراض به واقعه
گرایی، مشارکت در مصداق جمعنتایج نشان داد که همچنین گریزي را تجربه کردند. و قانون

. این سطح عضویت فازي را به خود اختصاص دادي ) نمره92/0در اعتراض به قرارداد رژي (مردم 
 ،ن نتیجهای گردد.محسوب می گراییجمعي در زمینه نظیر ایرانیاناز مشارکت یکی از تجربیات بی

 و جوادي یگانه )1394، 1389( فراستخواه، )976( منبیبیشتر در راستاي نتایج محققانی چون 
 در موجود ارتباطی هايسیستم تحلیلی تفسیر مورد در رامن خلقیات بیاست. چرا که  )1395(

باورانه به خلقیات داشته باشیم و فراستخواه معتقد است نباید نگاه ذاتو یا داند می جامعه کل
وت هاي مختلف، متفاداند که در موقعیتاي دوگانه میجوادي یگانه نیز جامعه ایران را جامعه

گرایی و نه فردگرایی را رژي سطح باالیی از جمع قیامبینیم مردم در چنانچه می .کندعمل می
قاضی  ،)1357( ، بازرگان)1345( جمالزاده ؛تجربه کردند. این نتایج مخالف نظر محققانی چون

 و ساموئل بار )1386( القلم، سریع)1392، 1391، 1380( ، نراقی)1391، 1387، 1380( مرادي
ان ترین ویژگی ایرانیکنند و یا فردگرایی را از مهمایرانیان را فردگرا معرفی میاست که  )2004(

هاي آنها نیز تأثیر گذاشته است. ساموئل بار و قاضی مرادي تأکید دانند که بر سایر ویژگیمی
ز شکل ن را نیهاي ایرانیازیادي بر فردگرایی ایرانیان دارند و معتقدند که فردگرایی سایر ویژگی

رژي یک از وقایعی است که ایرانیان سطح ي بینیم واقعهداده است. این در حالی است که می
  اند. گرایی را تجربه کردهباالیی از جمع

 در ،هاین دور تر گردید. درجدي ه رخ داد، مقابله با استبداد نیزبا مشارکت باالیی که در جامع
ي اخله در امور حکومت و پاسخگو نمودن حکومت در واقعهدو شاخص مد استبدادستیزيي زمینه

 توتوني هدر واقع در این مرحله مردم تالش نمودند تا در تصمیم حکومت دربار رژي ظهور یافت.
اما در نهایت ؛ مداخله نموده و دولت نیز تالش نمود تا حدودي پاسخگو باشدو تنباکوي ایران 

-در بعد استبدادستیزي همچنان نزدیکنتایج این پژوهش  ادامه یافت. مبارزه تا دستیابی به هدف
جمالزاده،  ؛مانندهاي محققانی یافتهتر به رویکرد فراستخواه و جوادي یگانه و در خالف نظر 

  .دانند، رضاقلی و نراقی است که استبدادپذیري را خلق غالب ایرانیان میهمایون کاتوزیان
همایون و ) 1391، 1387، 1380قاضی مرادي (، )1361( ایزدي ؛محققان پیشین مانند

گریز و هرج و مرج طلب بودن مردم ایران تأکید زیادي داشتند. نیز بر قانون )1388( کاتوزیان
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مردم براي دستیابی به هدف خود دست به اعمالی زدند که در راستاي  این دورهدر اگر چه 
ه باید توجه داشت ولیشد. ین جامعه نیز محسوب میاما گریز از قوان ؛شان بوددستیابی به اهداف

در مقابل دو ویژگی دیگر بسیار که  رخ داده )06/0گریزي در سطح بسیار پایینی (باشیم قانون
رژي نیست. همچنین باید توجه داشت ي و در واقع خلق غالب مردم ایران در واقعه بوده نپایی

نمودند  استفادهگان تهدید جانی مسلمانان و بیگان ؛نندگریزي ماقانون از اشکالی خاصکه مردم از 
گریزي ابزاري باشد تا انواع دیگر آن. در واقع این بخش از رسد بیشتر از نوع قانونکه به نظر می

رژي مردم ایران علی  قیامهاي حساس تاریخی همچون دهد که در برههپژوهش نیز نشان می
گریزي اندکی از خود نشان دادند که این قانون ،بردندیرغم اینکه در یک مبارزه بزرگ به سر م

همچنین  د.کننگریز بودن ایرانیان تأکید میاست که بر قانونمغایر اندیشمندانی  نظربا  ،نتیجه
تقد است باید با نگاه است که مع) 1395، 1394(راستا با نظر محققانی مانند امیر این پژوهش هم

نار باورانه و صفر و یکی را کپیشینیان و خلقیات ایرانیان بنگریم و نگاه ذات نقادانه به نظرات
  تري به خلقیات ایرانیان بپردازیم.گرایانهگذاشته و تالش نماییم با نگاه نسبی

که مردم با مشارکت و رژي یکی از وقایع مهم تاریخی است  قیام ؛وان گفتتدر نهایت می
فع گروهی و اطاعت از رهبران قیام توانستند با استبداد مبارزه انسجام باال و در نظر گرفتن ن

   نمایند که این مبارزه و پیروزي تأثیرات زیادي بر عملکرد ایرانیان در وقایع بعدي گذاشت.
 که تاس فازي امري ایرانیان توان گفت که خلقیاتبر اساس نتایج به دست آمده میدر پایان 

 خلقیات از دوارزشی روایت و نگاه و داد اختصاص را به آن 1 و 0 بین عضویتی نمرات توانمی
 تابع رانیانای خلقیات که گفت توانمی اساس این بر ازاین رو،. باشدمی ناسازگار واقعیت با ایرانیان

 در ازيف رویکرد. پرداخت آن تحلیل به یکی و صفر رویکرد با تواننمی و بوده قطعیت عدم اصل
 یرانیانا خلقیات به نسبت منفی و مثبت ارزشی دو نگاه از تا کندمی کمک ما به خلقیات پژوهش

 شخصم و نموده بررسی مختلف هايموقعیت در را ایرانیان خلقیات نماییم تالش و کشیده دست
  .اندداده نشان خود از را با چه درجاتی هاییویژگی چه ایرانیان تاریخی دوره هر در که نماییم

  منابع
 ) پیامتهران: . يرژ ازنامهیامت بر شورش). 1360آدمیت، فریدون.  
 ) پیام.: تهران. )1جلد ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران (). 1355آدمیت، فریدون  
 ) 1309 سال در اتیدخان انحصار خیتار ای يرژ قرارداد). 1361اصفهانی کربالئی، حسن 

  .مبارزانتهران: . )چاپ دوم( ق.ه
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Abstract 
Iranians’ moral is one of the issues researched in recent decades. However, it 
has been studied with a binary approach in all studies. In this article, we have 
tried to show that the Iranians’ moral is fuzzy and cannot be addressed with a 
binary approach. Therefore, in this study, we tried to use a fuzzy approach to 
deal with the Iranians’ morals in Reggie contract. The results of the study 
showed that in the Reggie incident, people gained membership scores in 
charactristics such as collectivism, anti authoritarianism and anarchism. In the 
case of collectivism, people gained a fuzzy membership score of 0.92 due to 
their participation in protesting against the Reggie contract, in the case of anti-
authoritarianism, people gained a fuzzy membership score of 0.81 due to 
struggling until achieving the goal, and in the case of anarchism, people gained 
a fuzzy membership score of 0.06 due to threating the lives of Muslims and 
foreigners. Based on the obtained results, it can be said that the fuzzy approach 
to the Iranians’ morals can give more appropriate results than the binary 
approach. 

Keywords: Iranians’ morals; collectivism; anti-authoritarianism; anarchism; 
Reggie contract. 
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