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چکیده
امنيت هر جامعه اي از مهمترين عوامل حياتی در بقاي كشور و حفظ حاكميت ارضی و سياسی آن می
باشد كه در هر كشوري می بايستی اين امنيت با ابزارهاي مختلف به صورت پايدار حفظ و استمرار داشته
باشد  .در بسياري از مواقع وقوع بحران هائی از قبيل خشكسالی  ،تورم و وضعيت نامناسب اقتصادي و
سياسی  ،فساد مديران اداري  ،نارضايتی هاي قومی و مذهبی  ،مسائل زيست محيطی و  ...موجب وقوع
نارضايتی و شكل گيري تجمعات و اغتشاشات می گردد كه در طول سال هاي اخير نمودهائی از آن به
كرات در كشور مشاهده شد  .وجود و ظهور علل و عوامل مختلف اقتصادي  ،فرهنگی  ،اجتماعی  ،جامعه
شناختی  ،روانشناختی و ...در بروز اغتشاشات  ،شورشگري و آشوب هاي منجر به تخريب و ...نقش
اساسی و تعيين كننده دارند كه هر كدام در جاي خود محل بحث و بررسی قرار می گيرند  .نتايج حاصل
از مطالعات نظري و ميدانی در حوزة اغتشاشات شهري در ايران نشان می دهد خشونت گرايی معترضان و
ساير افراد حاضر در صحنه ،نقش تعيين كننده اي در بروز و توسعة ناآرامی هاي شهري و مديريت آن دارد
و اين عامل می تواند پديدة طبيعی رفتارهاي جمعی اعتراض آميز را به سمت يك بحران جدي امنيتی
سوق دهد  .در پژوهش زير انتظار می رود علل و انگيزه هاي اين تخريب ها و شورشگري در اغتشاشات
از منظر روانشناختی بررسی  ،و به منظور ارائة روش هاي تأثيرگذاري بر خشونت گرايی معترضان و ساير
افراد حاضر در صحنه  .،نخست نسبت به تعريف اصطالحاتی از قبيل(تجمع  -اغتشاش  -تخريب –
شورشگري و  )...پرداخته و سپس مفاهيم نظري مورد بررسی قرار خواهد گرفت اميد است كه مورد توجه
استاد محترم قرار گرفته و همچنين در برآوردهاي اطالعاتی دستگاههاي امنيتی ناجا مورد بهره برداري الزم
قرار گيرد.
واژگان كلیدي :تجمع  ،اغتشاش  ،آشوب  ،شورشگري  ،تخريب ،روانشناختی
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مقدمه
سير اغتشاشات و ناآرامی ها در كشور  ،نشان می دهد پس از هر سال ناآرامی خشونت آميز تنها به طور
متوسط ده سال آرام و مسالمت آميز طی شده است اما در دهه اخير اين ناآرامی ها سير صعودي داشته و
متاسفانه از هر ده سال يكبار به دو سال يكبار تبديل شده است  .همچنين دامنه اغتشاشات از شهرهاي
بزرگ به محله ها كشيده شده است كما اينكه شدت تخريب و روش هاي ظهور و بروز خشونت نيز رشد
بی رويه و نگران كننده اي به همراه داشته است  .بازخوانی ادبيات پژوهشی كنش هاي اعتراض آميز
شهري آشكار می سازد كه اين قلمرو پژوهش ها  ،مطالعات و بررسی هاي متعدد و متنوعی را به خود
اختصاص داده است  .افزون بر آن  ،اهميت اين گونه كنش ها در زندگی و حيات اجتماعی و سياسی
شهروندان موجب شده است تا در اين قلمرو رويكردهاي نظري مختلفی صورت بندي شود  .از طرفی
بسترهاي وقوع بحران در هر جامعه اي به مؤلفه هاي مختلفی كه مخصوص آن جامعه است بستگی دارد .
نابسامانی هاي اقتصادي  ،طبقاتی  ،فرهنگی و سياسی از جمله رايج ترين علل بروز بحران و اغتشاش در
جوامع امروزي است ؛ ولی از آنجا كه سياست هاي مستقل برخی كشورها باعث به چالش كشيدن هژمونی
قدرت هاي بزرگ جهانی می شود يكی از حربه هاي اين قدرت ها براي به زانو درآوردن كشورهايی است
كه با سياست هاي آنها همسو نيستند  .تهديدهاي نرم  ،يكی از مؤثرترين شيوه هاي ايجاد بحران براي اين
كشورهاست و نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران نيز به عنوان پرچمدار مبارزه با استكبار جهانی از اين
قاعده مستثنی نيست و سال هاست كه آماج تهديدهاي نرم دشمنان بوده است لذا در اين راستا با وضعيت
نابسامان اقتصادي و گاهاً سياسی كشور در طول سال هاي اخير كه به داليلی نظير سوء مديريت ها  ،فساد
اداري  ،تورم و نابسامانی قيمت سكه  ،ارز و حامل هاي انرژي و خشكسالی هاي مكرر و...بوده است
مجال سوء استفاده معاندين  ،فرصت طلبان و د شمنان قسم خورده خارج نشين مخالف نظام مقدس
جمهوري اسالمی ايران را فراهم آورده تا آنان نيز از بستر اين گونه تجمعات به عنوان ابزاري براي دستيابی
به اهداف شوم خود موج سواري نمايند.
طرح مسئله
با بررسی علل مشاركت كنش گران اجتماعی در آشوب دو نوع جهت گيري مشاهده می شود ؛ يكی بينش
جبري كه بر تأثير عوامل انفرادي(ويژگی هاي روان شناختی و شخصيتی) يا بر تأثير عوامل اجتماعی،
فرهنگی تأكيد می كند؛ آن چنان كه گويی فرد هيچ اختياري از خود ندارد و ناگزير از تحمل انفعالی
تأثيرات وضعيت درونی يا بيرونی است .جهت يابی دوم  ،متأثر از بينشی كنش گرايانه (گزينش عقالنی)
است و ايدة انقياد انفعالی رفتارها به وضعيت هاي درونی (روان شناختی) يا بيرونی (اجتماعی -فرهنگی)
را رد كرده و فرد را به عنوان كنش گري مختار و قادر به مداخله در آشوب و خنثی كردن ضرورت هاي
122

سال هفتم _ شماره بیست و سوم _ تابستان 9311

فصلنامه علمی دانش انتظامی اصفهان

 علل و انگیزه هاي خشونت و پرخاشگري در اغتشاشات و آشوبگري از منظر روانشناختی

اين جبر و انفعال می شناسد  .اين گونه اغتشاش ها از خصوصيات زندگی اجتماعی انسان هاست و اغلب
از يك حادثة دفعی يا با سابقة قبلی يا يك تجمع كوچك چند نفره آغاز می شود ؛ اما آنچه كه با توجه به
سير صعودي و رو به تزايد اغتشاش ها و آشوب هاي شهري مطرح و ماية نگرانی است  ،شكل حوادث و
پديده هاي خشونت آميز اخير در برخی شهرها در حوادث دي ماه  69و آبان ماه  69می باشد .اين شرايط
پرسش هاي اساسی را به ذهن متبادر می كند  ،به طور مثال دليل به وجود آمدن اين پديده هاي خشونت
آميز كه عامل تهديد امنيت داخلی كشور و برهم زنندة نظم اجتماعی است و درصورت عدم كنترل می
تواند به خشونت سياسی مفرط تبديل گردد  ،چيست؟ چگونه می توان آن را تحليل و بررسی كرد؟ ريشة
اين حوادث و رخدادها كجاست؟ و سازوكارهاي گسترش اين شورشگري ها و تخريب ها از نظر روانی
چيست؟راههاي مديريت بحران و روش هاي جلوگيري و مقابله با تجمعات غيرقانونی و اغتشاشات
چگونه می باشد و پليس در اين ميان چه نقش ايفا می نمايد ؟
اهمیت و ضرورت
انسان ها موجوداتی پيچيده اند كه وجودشان از عوامل متعددي شكل گرفته و همين طور عوامل مختلفی
وجود دارد كه بر رفتار آنها تأثير و شخصيت آنان را تشكيل می دهد؛ به همين دليل انسان ها موجودات
ناشناخته اي هستند  .عواملی كه انسان را به صورت فردي كامالً پرخاشگر  ،خشن و طغيانگر جلوه می
دهند و عدم توجه به موقع به اين گونه عوامل و پديده ها از طرف مسئوالن و كارگزاران دولتی  ،زمينه و
بسترهاي هنجار شكنی  ،بی قانونی و بروز اغتشاش و زيان هاي مادي و معنوي را براي كليت جامعه و
حكومت فراهم می آورد ؛ برخی از اين عوامل مهم عبارتند از عوامل اجتماعی ؛ مانند اختالفات مذهبی ،
نژادي و زبانی  ،عوامل اقتصادي از قبيل وجود تبعيض و نابرابري در تحصيل امتيازات از طرف حكومت ،
عوامل سياسی مانند عملكرد سوء و نامطلوب كارگزاران  ،تحريك مردم به آشوب از سوي افراد ذي نفوذ
براي به دست آوردن قدرت  ،رأي مردم و استفاده ابزاري از آنان به عنوان اهرم فشار بر حكومت براي
كسب قدرت و رسيدن به هدف ،قدر مسلم هيچ حكومتی قادر نيست تا كليه مطالبات شهروندانش را
برآورده سازد ؛ بنابراين دستگاههاي دولتی همواره با نيازهاي ارضاء نشدة شهروندان مواجه می باشند .
نيازهايی كه در كف خيابان ها و سطح شهرها با تخريب و شورشگري با مسدود كردن راهها و سد معبر ،
آتش زدن اموال عمومی و خصوصی  ،بانك ها  ،پمپ بنزين ها و ادارات دولتی و...و كشته و مجروح
نمودن ا نسان ها و تحميل هزاران و ميليون ها تومان هزينه مادي به دولت و مردم دنبال می شود  .فلذا نظر
به سوابق تلخ اغتشاشات دي ماه  69و آبان ماه  69با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي كشور  ،گرانی ،
تورم و شرايط ناشی از كرونا و به تبع آن شكل گيري تجمعات در سراسر كشورضرورت و اهميت انجام
اين پژوهش آشكار می گردد(.دستمالچی )1161 ،
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پیشینه و سوابق پژوهش
نظر به نو بودن موضوع پژوهش و محرمانه بودن اطالعات در اين خصوص سوابق اندكی موجود می
باشد .فلذا پژوهش هاي محدودي در باب اغتشاشات انجام شده است لكن تاكنون هيچكدام به بررسی
علل و انگيزه هاي تخريب و شورشگري در اغتشاشات و آشوب هاي شهري از منظر روانشناختی نپرداخته
است .
روش و ابزار تحقیق
حاصل گردآوري از كتب و پژوهش هاي صورت گرفته عمدتاً سازمان هاي اطالعاتی  ،انتظامی و پژوهش
هاي مكتوب و علمی انديشمندان می باشد.
مبانی نظري
جمعیت :در مفهوم ساده و لغوي جمعيت به عده افرادي اطالق می شود كه در يك قلمرو ( شهر ،محله،
ده) با آداب و سنن مشترک زندگی می كنند.
ازدحام :تجمع موقتی است كه به سبب يك حادثه يا يك موضوع خاص كه اقتضاي اقدام دسته جمعی را
دارد به وجود می آيد .
نارضايتي :نارضايتی بيان خواسته ها و درخواست هاي مردم بدون داشتن رنگ سياسی است كه شامل
طومار نويسی ،تظاهرات در حد محدود و  ...می باشد.
اعتصاب و تحصن  :عبارت است از تجمع افراد در يك نقطه و يا دور از يك نقطه و يا تعطيل كردن كار
و بست نشستن در يك مكان تا رسيدن به خواسته خود...
تظاهرات ( میتینگ ) :عبارت است از گرد آمدن افراد به منظور نشان دادن عالقه و يا ابراز تنفر نسبت به
مقام رسمی يا شرايط اقتصادي  ،اجتماعی و سياسی كشور كه معموال توسط سازمان و يا احزاب سياسی
رهبري می شود و معموال به دو شكل قانونی و غير قانونی بروز پيدا می نمايد .
نكته  :به شكل قانونی تظاهرات راهپيمايی گفته می شود .
اجتماع قانوني :اجتماعاتی كه مجوز از مقامات ذي صالح دارند يا تجمع آنان يك امر اجتماعی
طبيعی تلقی می شود.
اجتماع غیر قانوني :اجتماعاتی كه مجوز از مقامات ذي صالح ندارند يا تجمع آنان يك امر
اجتماعی طبيعی تلقی می شود.
اغتشاش :در لغت به معناي آشفتن ،آشفته شدن و در اصطالح به معناي شرايطی كه جامعه از حالت
عادي خارج می شود  ،به عبارتی اقدام شديد دو نفر يا بيشتر براي برهم زدن آرامش عمومی جامعه(.
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الياسی و همكاران )1199 ،
آشوب :عبارتست از طغيان مردم عليه حكومت كه هنوز به يك جنگ داخلی تبديل نگرديده است .
شورش :شورش به معناي به هيجان آمدن و پريشان كردن است و در اصطالح ،اقدام همراه با خشونت
دسته اي از افراد كه در مقابله با نظام حاكم بر هر مجموعه اي اتفاق می افتد و با خود بی نظمی و ناامنی
به همراه دارد.
نظریه ها و رویکردهاي روانشناختی اغتشاشات
به منظور تسهيل در درک ماهيت روانشناختی كنش هاي اعتراض آميز و اغتشاشات شهري نظريه ها و
رويكردهاي صورت گرفته به شرح زير می آيد و در ادامه اصول موضوعه هر يك از نظريه ها در
خصوص ماهيت  ،علل و فرايند پديد آيی كنش هاي اعتراض آميز شهري و اغتشاشات مرور می شوند.
-1نظريه توده هاي گوستاو لوبون
-2نظريه رفتار جمعی اسملر

1

2

-1نظريه همگرايی جمعی هوفر

1

-1نظريه هنجار نوخاسته ترنر وكيليان
-1نظريه فرديت زدايی زيمباردو

1

1

-9نظريه محروميت نسبی رابرت گر

9

-9نظریه روان شناسی توده لوبون
لوبون را نخستين نظريه پردازي می دانند كه به صورت دقيق به مطالعه پيرامون كنش هاي جمعی پرداخته
است از همين رو به باور مولفان و محققانی همچون تايلور وديگران ( )2222او را بايد از پيشتازان مطالعه
علمی و نظام مند كنش هاي جمعی و روانشناسی توده ها تلقی كرد  .اهميت كار لوبون به ويژه از آن رو
است كه از ديدگاه روانشناختی به مداقه در روانشناسی توده ها و كنش هاي جمعی پرداخته است  .او
معتقد است كه بدون آگاهی ژرف و عميق از ماهيت روانشناختی توده ها حكم راندن بر توده هاي مردم
دشوار و يا حتی ناممكن است  .توده از منظر روان شناسی عبارت است از جماعتی از انسان ها كه تحت
شرايط خاصی و تنها تحت همين شرايط  ،گرد هم می آيند و ويژگی هاي جديدي كسب می كنند كه با
1- Gustave Lebon
2- Asmler
3- Hoover
4- Turner and lawyers
5- Zimbardo
6- Robert Ger
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ويژگی هاي تك تك آنها تفاوت دارد  .در اين شرايط  ،شخصيت خودآگاه فرد ناپديد می شود و احساس
ها و افكار تما می افراد توده همسان و همسو می شود(.ترجمه خواجوي ها  ، 1191 ،ص  )11بنظر لوبون
عامل اصلی مولد و هدايت گر رفتار افراد به هم پيوسته (توده)  ،سائق ها تمنيات و احساس هاي به شدت
مشابه آنان است و نه هوشمندي و عقالنيت آنان  .بنابراين به اعتقاد وي توانمندي هاي عقالنی و نيز
شخصيت افراد در درون روح عمومی توده محو می شود  .ناهمگونی ها در همگونی غرق می گردند و
ناخود آگاه افراد بر آنان حكم می راند(.ص) 12
 -9-9ویژگی هاي توده از نظر لوبون
الف-نخستين ويژگی توده (گروه تجمع كننده)از نظر لوبون" ،احساس قدرت مغلوب نشدنی" است به
باور او افراد معترض با قرارگرفتن در كنار ديگران و شكل دهی توده احساس می كنند كه از توان و قدرت
فوق العاده اي برخوردارند و كس يا گروهی را ياراي مقاومت در برابر آنان نيست .با اين وجود هر چقدر
تعداد افراد تجمع كننده بيشتر باشد و آنان بيشتر احساس گمنامی كنند به همان ميزان رفتار و واكنش
تجمع كنندگان شديدتر و غير عاقالنه تر خواهد بود.
ب -دومين ويژگی توده تجمع كننده " ،تحريك پذيري و تكانش گري" است  .به باور لوبون كردار توده
از نخاع شوكی افراد آن نشئت می گيرد و نه از مراكز عالی مغز آنان .به همين منظور توده همچون گويی
است در دست تحريكات دنياي خارج از تك تك افراد و توده بنده تحريكات دريافتی است و قادر نيست
بر دريافت هاي خود تسلط پيدا كند به همين سبب به شدت تحت تاثير محرک هاي آنی قرار می گيرد.
ج  -سومين ويژگی توده " تلقين پذيري شديد " است  .از نظر لوبون هر جماعتی كه خاصيت توده را
پيدا كند تلقين پذير می شود او براي تبيين تلقين پذيري توده به ويژه توده معترض از استعاره اسب و
آخور و تقليد در گوسفندان استفاده می كند .به زعم لوبون توده معترض پس از مدتی دچار يك توهم
جمعی می شود او اين توهم جمعی را حاصل مغناطيسم گروهی می داند يعنی تمام معترضان گويی دچار
نوعی هيپنوتيزم می شوند .وي همچنين براي تبيين تلقين پذيري توده از اصل سرايت جمعی استفاده می
كند به باور او ويژگی ها و احساسات يك توده اعتراض گر همانند ويروس سرما خوردگی به سرعت در
بين آنها منتشر می شود به ويژه او تاكيد می كند ك ه شعارها و اورادي كه معترضان به دنبال ليدرهاي خود
سر می دهند به سرعت روحيه هيجان طلبی و تمايل به خشونت گري را در ميان آنان رواج می دهد.
امروزه از مفهوم سرايت جمعی لوبون عمدتاً با عنوان هيستري جمعی ياد می شود  .به باور زاجونس
(  )169هيستري جمعی زمانی پديد می شود كه گروهی از افراد جامعه بر اثر پيام هاي داراي بار هيجانی
و متاثر از ضرباهنگ هاي مختلف مهار خويشتن را از دست بدهند و به گونه اي برانگيخته و غير خرد
7- Zaguns
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ورزانه عمل كنند.
سينگر 9و ديگران ( )1692پديده سرايت را بر اساس فرايند مقايسه اجتماعی تبيين می كنند  .به باور آنان
چون فضاي بسياري از ازدحام ها مبهم است  ،فرايند مقايسه اجتماعی موجب می شود تا افراد هنگام تعبير
موقعيت به شدت به واكنش ديگران اتكا كنند  .فورسايت )1192( 6به نقل از بلومر براي تسهيل درک
فرايند واكنش هاي درونی و سرايت جمعی سرايت وحشت زدگی از يك فرد به گروهی از افراد را مثال
ميزند.
د  -چهارمين ويژگی توده معترض از نظر لوبون "مبالغه و يكجانبه گرايی" است .به باور لوبون احساسات
توده از دو خصيصه سادگی زياد و مبالغه آميز بودن افراطی برخوردار است كه احساس مبالغه آميز يك
گروه معترض نيز  ،به سرعت از طريق تقليد و سرايت انتشار می يابد و همه تجمع كنندگان را در برمی
گيرد.
و" -برتري جوي " پنجمين ويژگی توده از نظر لوبون است به زعم لوبون توده هاي معترض احساس می
كنند كه از حيث ايدئولوژيكی و اعتقاد برتر و مهم تر از ديگران هستند آنان عقايد و ايدئولوژي هاي
ديگران را به ديد حقارت می نگرند .چنين احساسی موجب تقويت حس سازش ناپذيري توده معترض
است اين دو احساس نيز به نوبه خود موجب تمايل به ويرانگري و تخريب در آنان می شود .
ر  -ششمين ويژگی توده معترض " برخورداري از اخالقيات ويژه" است  .توده معترض از يك سو در
برابر گروه يا حكومت ی كه عليه آن دست به اعتراض زده است خشن  ،بی رحم  ،قسی القلب و فاقد مدارا
و تساهل است اما از سويی ديگر همين توده در برابر رهبران خود مطيع و فرمانبر و در برابر ساير
معترضان فداكار و از خود گذشته است او حتی حاضر است جان خود را در برابر توهمات رهبران
معترض فدا كند.
 -2-9بازخوانی یافته هاي پژوهشی جدید
بررسی هاي مختلف (براي مثال فرانزوي  222 ،و ميرز  )1666 ،نشان داده است كه برخی عوامل برخی
عوامل موجب افزايش همرنگی و تقليد مردم می شود .برخی از آن عوامل عبارت اند از :
اتفاق نظر اعضاي گروه  .هر چقدر اتفاق نظر ميان اعضاي گروه بيشتر باشد احتمال همنوايی ديگران با
آنان بيشتر است.
عزت نفس فرد  .افرادي كه از عزت نفس كمتري برخورداراند بيشتر از ديگران از خود همنوايی نشان می
دهند.
8- Sanger
9- Forsight
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اهميت اعزاي گروه براي فرد  .هرچقدر اعضاي گروه از نظر فرد مهمتر باشند احتمال همرنگی فرد با آنان
بيشتر است.
قابل مقايسه بودن افراد گروه با فرد .هرچقدر اعضاي گروه شباهت بيشتري با فرد داشته باشند.همنوايی
بيشتر است.
احساس امنيت حاصل از همنوايی .چنانچه همنوا شدن با گروه بر امنيت فرد بيفزايد او بيشتر همرنگی
نشان ميدهد.
انسجام گروه  .گروه داراي انسجام بيش از ساير گروهها قادر است ديگران را وادار به همنوايی كند.
شرايط بحرانی  .در شرايط بحرانی ونيز زمانی كه موقعيت داراي ابهام است بر ميزان همنوايی افراد افزوده
می شود.
حمايت اجتماعی  .زمانی كه فرد احساس كند با پيوستن به جمع از حمايت آنان برخوردار خواهد بود .
(الياسی)1192،
-2نظریه رفتار جمعی اسملر
اسملر (ترجمه داژكام  )1192براي تبيين كنش هاي اعتراض آميز و رفتارهاي بحران زا نظريه اي ارائه داده
است كه به نظريه رفتار جمعی اشتهار يافته است  .منظور او از رفتار جمعی كنشی است كه از سوي
گروهی از افراد جامعه به وقوع می پي وندد و اغلب ماهيتی هيجانی و انفجار آميز دارد و نظم مستقر را
دست خوش اختالل می سازد.
اسملر در ذيل مفعوم رفتارهاي جمعی اعتراض آميز  ،چهار دسته واكنش زير را جاي می دهد :
-1وحشت زدگی
-2هيجان جمعی(هيستري جمعی)
-1طغيان خصومت آميز(شورش)
-1جنبش معطوف به هنجار
-1جنبش معطوف به ارزش
منظور اسملر از وحشت زدگی نوعی رفتار جمعی است كه بر اثر يك عامل تهديد كننده واقعی يا خيالی
پديد می آيد و در نتيجه گروهی از افراد جامعه مبادرت به اعمالی نظير گريز و يا ستيز هيجانی شديد می
نمايند  .به عبارت ديگر  ،گروهی از افراد جامعه دچار هراس و سراسيمگی ميشوند كه ممكن است براي
غلبه ناهشيارانه بر وحشت زدگی خود  ،به اعمال شديد و خشونت آميز دست بزنند(.اشنايدر)2221 ،
هيجان (هيستري) جمعی نيز به واكنش هاي احساسی و غير خردمندانه گروهی از افراد جامعه اطالق می
شود كه پيامدهاي روانشناختی مختلفی در پی دارد  .فور سايت (ترجمه نجفی زند و پاشا شريفی ) 1192 ،
هيستري جمعی را عمدتاً محصول شايعات می داند  .به زعم او پايه و اساس هيستري جمعی را شايعات
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تشكيل می دهند  .شيوع خودجوش افكار  ،احساسات يا اقدامات نابهنجار در يك گروه يا جمع  ،از جمله
بيمارهاي روان زاد  ،توهمات معمولی و رفتار هاي عجيب و شگفت آور  ،همه محصول شايعات است.
طغيانهاي جمعی (آشوب  ،بلوا  ،اغتشاش  ،شورش ) نيز به آن دسته از واكنش هاي جمعی گفته می شود
كه اغلب خشونت آميز  ،پرخاشگرانه و اعتراض آميز هستند  .گرچه شدت و ضعف و دامنه استمرار هر
يك از اي ن طغيانها از ديگري متفاوت است اما همه آنها موجب پديد آيی بحران و نقص امنيت عمومی می
شوند و نظم موجود را دستخوش اختالل می سازند.
به اعتقاد اسملر شش دسته عوامل موجب شكل گيري و بروز رفتارهاي بحران زاي جمعی می شوند  .آن
عوامل عبارتند از :
-1شرايط مساعد ساختاري  :جامعه و نهادهاي آن تا چه ميزان وقوع برخی اعتراضات را مجاز تلقی می
كنند.
-2فشار ساختاري :پتانسيل بروز نارضايتی و اعتراض در شهروندان جامعه است.
-1رشد و انتشار عقيده تعميم يافته :كنش جمعی پيش ازآنكه بتواند باعث بازسازي موقعيت شود بايد براي
كنش گران معنا دارشود.
-1عوامل تسريع كننده  :بايد يك يا چند عامل  ،فرصت تبديل ايده به عمل را فراهم سازند.
-1بسيج توده ها
-9ميزان كنترل اجتماعی
-3نظریه همگرایی هوفر
سومين ديدگاه تبيين كننده كنش هاي جمعی بحران زا ديدگاه همگرايی است  .هوفر ( )1691كه از بانيان
ديدگاه همگرايی است معتقد است افراد شركت كننده در يك كنش بحران آفرين صرف نظر از وجوه
افتراقی كه از حيث هوش ،شخصيت  ،اقتصاد و جز آن دارند داراي يك يا چند ويژگی مشترک برجسته
اي هستند كه موجب پيوستگی و انسجام می شود به باور او  ،يك اجتماع معترض صرفاً گرد هم آمدن
اتفاقی عده ا ي غريبه و نا آشنا نيست بلكه تجمع عده اي از افراد ناراضی و معترض است كه دست كم
برخی انگيزه ها و نيازها و هيجانات آنان مشترک است  .از نظر حاميان ديدگاه روان تحليل گري فرويد
انگيزه هاي جنسی و تمايالت پرخاشگرانه از مهم ترين عواملی است كه گروهی از افراد را گرد هم می
آورد و آنان را براي انجام رفتارهاي مخل امنيت ديگران بر می انگيزاند (.بارون  )2222 ،به باور آنان در
موقعيت هاي گروهی  ،كنترل افراد گروه به رهبر گروه منتقل می شود  ،به همين سبب آنان آزادانه و
بدون احساس گناه مبادرت به رفتارهاي مخل امنيت عمومی می نمايند.
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 -4نظریه هنجار نوخاسته ترنر وكیلیان
چهارمين ديدگاه تبيين كننده كنش هاي جمعی گروه هاي بحران آفرين  ،ديدگاه هنجار نوخاسته است .اين
ديدگاه بر اساس مطالعات مظفر شريف و توسط ترنر و كيليان ( )169ارائه شده است  .بر اساس اين
ديدگاه  ،كنش گران معترض و مخل امن يت  ،براي مثال گروههاي اوباش و تماشاچيان اخاللگر فوتبال  ،در
بين خود هنجاري بوجود می آورند و همه آنان به آن هنجار گردن می نهند .بنابراين  ،گر چه اين هنجار
نوخاسته مباين با هنجارهاي مقبول جامعه است  ،اما چون گروه معترض بدان پايبند شده است و به قاعده
اي براي رفتار تبديل می شود  .در چنين شرايطی  ،آشوبگران نه تنها بخاطر كنش هاي شديد  ،خشن و غير
اخالقی خود احساس گناه نمی كنند  ،بلكه آن كنش را مايه مباهات خويش نيز می دانند.
-5نظریه فردیت زدایی زیمباردو
پنجمين رويكرد روانشناختی مربوط به كنش هاي آشوب گرانه و بحران آفرين گروهی نظريه فرديت
زدايی است  .بر اساس نظريه فرديت زدايی انسانها وقتی كه در گروه معترض جذب می شوند فرديت
خود را از دست می دهند و بر اثر آن ممكن است مبادرت به كنش هاي خشونت آميز و غير عقالنی
نمايند .از نظر حاميان اين نظريه فرديت زدايی بر اثر سه عامل روانشناختی پديد می آيد و به پيامد هاي
خاصی منجر می شود .فور سايت ( )1192عوامل پيش آيند  ،واسطه اي و پس آيند فرديت زدايی را به
شرح مندرج در جدول زير خالصه كرده است .
عوامل پيش آينده

تاثيرات واسطه اي

پيامد ها

احساس گمنامی

كاهش خود آگاهی

رفتارهاي قطبی

پخش مسئوليت

دگر گونی در تجزيه

افراط در رفتار
واكنشهاي نابه هنجار

احساس بر انگيختگی

همانگونه كه جدول باال نشان داد احساس گمنامی  ،پخش مسئوليت و ايجاد بر انگيختگی شديد  ،از جمله
مهم ترين عواملی هستند كه موجب فروكش كردن مهار شخص می شوند و اعضاي گروه معترض را براي
انجام رفتارهاي خشن بر می انگيزد.
رهبران گروه اغلب براي فراهم ساختن اين زمينه  ،از روش ها مختلفی سود می برند .براي نمونه  ،به
منظور افزايش احساس گمنامی افراد همراه  ،آنان را ترغيب می كنند تا از نام مستعار  ،لباس مبدل و
ماسك استفاده كنند.سر انجام سومي ن عامل مهمی كه موجب فرديت زدايی می شود بر انگيختگی هيجانی
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است  .به باور زيمباردو  ،بر انگيختگی  ،احتمال بروز رفتارهاي خشن و تحريك آميز را به ويژه در
جمعيت معترض افزايش ميدهد  .به نوشته فور سايت  ،زيمباردو اظهار می دارد  ،برخی مراسم جنگی از
قبيل رقص جنگ و آ واز هاي گروهی كه پيش از شروع عمليات جنگ برگزار می شود در واقع به منظور
برانگيختگی افراد طراحی می شوند تا بدين وسيله افراد پيش از شروع نبرد  ،فرديت خود را از دست
بدهند)1192(.
-6نظریه ناكامی – پرخاشگري و محرومیت نسبی رابرت گر
بر اساس نظريه ناكامی پرخاشگري كنش هاي بحران آميز و آشوب طلبانه گروهی از شهروندان ناشی از
عدم دست يابی آنان به اهداف و مقاصد خويش است .تد رابرت گر (ترجمه مرشدي زاد ،

) 11بر

اساس نظريه ناكامی – پرخاشگري  ،نظريه اي جديد تحت عنوان " محروميت نسبی " فرمول بندي
نموده است كه از آن طريق به تبيين شورش ها و آشوب هاي شهري می پردازد  .پيش شرط الزم براي
بروز رفتارهاي خشونت اميز جمعی شهري  ،وجود محروميت نسبی است كه می توان آن را به عنوان
احساس وجود اختالف بين ميزان توقعات و امكانات تعريف كرد  .توقعات  ،شامل آن دسته از تسهيالت
و امكاناتی است كه مردم خود را محق می دانند  ،امكانات هم شامل ان سري از تسهيالتی است كه در
محل زندگی وجود دارد.
مولفه هاي روانشناختی خشونتگرایی اغتشاشگران
مقايسة تعداد پژوهش هايی كه از پايان قرن نوزدهم تا سال  2222ميالدي ساالنه در نشريات روان شناسی
به چاپ رسيده است ،نشان می دهد كه طی صد سال تحقيق  ،تعداد بسياري از پژوهش ها به خشونت و
پرخاشگري اختصاص يافته و تعداد كتاب هاي منتشر شده در گروه ضد اجتماعی  ،حدود ده برابر گروه
اجتماعی بوده است  .بر اين اساس می توان استنباط كرد كه شيوه و سبك زندگی رايج در شهرها به ويژه
شهرهاي بزرگ با ماهيت پيچيده و رو به تزايد آن و تحت تأثير قانون ضمنی سبك زندگی در اين شهرها
(مبنی بر نفع گرايی و خودمحوري) به طور طبيعی منجر به افزايش گرايش انسان ها به سوي عصبانی
شدن  ،ضعف در حل مسائل فردي و اجتماعی  ،بدرفتاري و به ويژه خشونت و پرخاشگري نسبت به
ديگران می شود.
عالوه بر اين  ،در مسئله بروز و توسعة ناآرامی ها و اغتشاشات شهري  ،صرف نظر از عوامل درونی و
بيرونی موثّر در اين پديده  ،موضوع خشونت گرايی برخی معترضان و افراد مخالف آنها در صحنه ،
موضوع حائز اهميت و تعيين كننده اي به شمار می آيد  .بر اين اساس  ،در ادبيات موضوع  ،رفتارهاي
جمعی اعتراض آميز به ويژه در ابعاد فردي و روان شناختی گرايش معترضان به خشونت و رفتار هاي
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تخريبی  ،تاكنون بررسی هاي متعددي صورت گرفته و فرضيه ها و ديدگاههاي متنوعی مطرح شده است
كه در اينجا به اختصار برخی از مهم ترين آنها مورد بررسی قرار می گيرد:
الف-تأثیر جماعت
طبق مرور الياسی( )1192و بر اساس نتايج مطالعات لوبن در كتاب جماعت  ،رفتار مردم زمانی كه در يك
هيجان جمعی گرفتار شده اند  ،با رفتار آنان در گروه هاي كوچك تر و به صورت فردي تفاوت آشكار
دارد ؛ زيرا افراد در يك جماعت ناراضی آنچنان رفتاري قهرمان گونه و وحشيانه اي از خود بروز می دهند
كه به تنهايی هرگز حتی جرئت انديشيدن پيرامون آن را ندارند .او در تبيين اين تفاوت می نويسد :مردم
هنگامی در جريان يك هيجان جمعی قرار می گيرند كه در يك جماعت  ،موقتاً برخی قواي تعقّل منطقی
اي را كه در زندگی عادي دارند ،از دست می دهند .آنان بسيار تلقّين پذير می شوند و به آسانی تحت
تأثير رهبران متقاعدساز غوغاانگيز و عوام فريب قرار می گيرند .عالوه بر آن  ،افراد در جمع ناراضيان ،
دستخوش يك سير قهقهرايی به سوي ارتكاب انواع رفتارهاي ابتدايی می شوند  .شخص تنها و جدا از
ديگران ممكن است فردي فرهيخته و خردورز باشد  ،اما جماعت او را به يك وحشی تبديل می كند .او
در جمع بر اساس غريزه عمل می كند؛ به همين خاطر رفتار او خود انگيخته ،خشونت آميز و وحشيانه می
شود.
ب -فرديت زدايي
روان شناسان اجتماعی فهم لوبن را مورد بررسی مجدد قرار داده  ،تبيين هاي جديدي بدان افزوده اند .
در تبيين جديد  ،يكی از اصول اساسی  ،در تبيين فرديت زدايی است  .بر اساس اين اصل  ،آدم ها وقتی
در يك جماعت معترض قرار می گيرند «فرديت» خود را از دست می دهند و در نتيجة آن  ،رفتارهاي
خشن و غير قابل كنترلی از آنها سر می زند  .به تعبير دقيق تر؛ هيجانات تلطيف نشده و تكانه هاي
سركوب شدة افراد  ،در جمع فرصتی براي بروز و تجلّی پيدا می كنند .اين تكانه هاي داراي ماهيت خشن
و غير انسانی ،زمانی شديدتر و بيشتر بروز می كنند كه به سبب تراكم زياد جمعيت معترضان  ،امكان
«گمنامی» بيشتر باشد (الياسی .)1192،به اعتقاد كلی( )1691مراد از فرديت زدايی ،مسخ ويژگی ها و
برانگيختگی هاي درونی و پنهان آدميان نيست ،بلكه منظور از آن ،از بين بردن ماسكی است كه آدميان
ناگزير و اغلب ناهشيارانه بر چهره می زنند تا از خود موجودي خردورز  ،عقاليی  ،اجتماعی و نوعدوست
 ،نه خشن و هيجانی به نمايش گذارند .وي همچنين اذعان می دارد كه هر چقدر اعتماد به نفس و
جسارت فردي آدمها كمتر باشد به همان ميزان «رفتار خشونت آميز» آنان در گروه بيشتر خواهد بود.
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ج  -سرايت اجتماعي
اصل ديگري كه روان شناسان اجتماعی به نظرية جماعت لوبن افزودند  ،اصل سرايت اجتماعی است .
طبق اين اصل  ،صرف حضور جمع  ،افراد را ترغيب به انديشه و عمل يكسان می سازد ؛ زير ا ذهن
گروهی از افراد كه در يك فرايند جمعی اعتراض آميز گرد آمده اند  ،برانگيخته می شود و واكنش هاي
عاطفی و هيجانی از شخصی به شخص ديگر سرايت می كند ؛ درست همان گونه كه ويروس از شخصی
به شخص ديگر سرايت می كند و به يكباره يك بيماري اپيدمی پديد می آيد  ،ويروس خشونت و
مخالفت ورزي شديد نيز به يكباره در بين گروهی از افراد شيوع پيدا می كند(Simon & et al, 1995 ( .

برجسته ترين عامل روانی در شدت يافتن اغتشاش و پيوستن افراد ديگر به آن  ،انتقال احساسات
است .احساسات از يك فرد به فرد ديگر سرايت می كند و يك احساس و هيجان گروهی
خيلی شديد به وجود می آيد .تايلور و همكارانش (الياسی )1192،نيز تأكيد می كنند كه مهمترين دليل
نقض هنجارهاي اجتماعی توسط جماعت معترض ،عامل سرايت است ؛ زيرا وقتی يك يا چند نفر از
معترضان  ،به صورت تكانه اي يا آگاهانه  ،هنجاري را نقض می كنند(براي مثال  ،يك مأمور انتظامی را
مورد يورش قرار می دهند يا شيشة يك ساختمان دولتی را آماج حمله قرار می دهند) ،ديگران نيز
نيانديشيده و خودانگيخته با آنان «همنوايی» می كنند .گويی  ،هنجارشكنی به يكباره به «هنجار» تبديل می
شود  .در ديدگاه روان تحليل گري فرويد  ،نظام روانی انسان به منزلة يك هيدروليكی تلقّی می شود كه
فشارهاي حاصل از «محروميتهاي اقتصادي -اجتماعی»« ،تنش هاي سياسی» و «تعارضات روان شناختی»
به صورت فزاينده در آن متراكم می شوند  .اما  ،نظام روانی انسان يك «ساز و كار سركوبگري» دارد كه
تنش ها در ساختار ناهشيار ذهن فعال باقی می مانند و مترصد فرصتی هستند تا خود را بنمايانند  .اگر
تراكم فشارها و سركوبگري ناشی از آن  ،آنقدر افزايش پيدا كنند كه وراي تحمل روان شناختی افراد شوند
 ،آنگاه ماهيت تخريبی پيدا می كند و به صورت كنش هاي تكانه اي و تهاجمی بروز می كنند  .البته در
اين زمينه استثناهايی وجود دارد كه يكی از آنها زمانی است كه مقامات سياسی و حكومتی با بقية سوپاپ
هاي اطمينان  ،زمينة بروز اجتماعی پسند و تعديل شدة فشارها را فراهم می سازند(Baron, 1992).

د – ناكامی -پرخاشگري
داالرد و ميلر 12در سال  1612با طرح اين فرضيه  ،مطرح ساختند كه پرخاشگري و اعتراضات جمعی
مردم  ،همواره ناشی از ناكامی است  .آنها ناكامی را نيز حالتی می دانستند كه بر اثر منع واكنش معطوف به
هدف به وجود می آيد  .به بيان ديگر؛ اين فرضيه اذعان می دارد هرگاه گروهی از مردم در تحقق خواسته
ها و دستيابی به اهداف و آرزوهاي خويش با موانعی روبه رو شوند  ،واكنشی از خود نشان می دهند كه

10-Dalard and Miller
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ممكن است منجر به آسيب رساندن به ديگران يا اموال عمومی شود( الياسی  .)1192 ،بركويتز)11 2( 11
فرضية ناكامی -پرخاشگري را  ،به ويژه درحيطة رفتارهاي جمعی اعتراض آميز  ،مورد بازبينی قرار داده
است  .او در بازبينی اين فرضيه  ،سه فرضية ديگر را مطرح ساخته است  .نخست اينكه  ،هر چقدر ناكامی
هاي مردم در دستيابی به خواسته هاي خويش بيشتر باشد  ،به همان ميزان پرخاشگري آنان شديدتر و
بيشتر است.دوم آنكه ،هر چقدر انگيزة رفتار ناكام شده نيرومندتر باشد ،فشار براي بروز كنش هاي
پرخاشگرانه بيشتر خواهد بود و سوم آنكه  ،هر چه تعداد ناكامی هاي مردم بيشتر باشد  ،واكنش اعتراض
آميز آنان بيشتر خواهد بود  .تحقيقات بعدي بركويتز دو اصل اول را مورد تأييد مجدد قرار داد  ،اما به
شواهدي در تأييد فرضية سوم دست نيافت  .به همين سبب  ،نتيجه گرفت كه اعتراض و پرخاشگري به
عنوان واكنش در برابر ناكامی تا يك نقطه برشمار ناكامی ها روبه فزونی می نهد  ،اما پس ازآن رو به
كاهش می گذارد  .دومين يافته  ،با نظرية محروميت نسبی همخوانی كامل دارد ؛ زيرا به اعتقاد بركويتز،
آنچه موجب بروز كنش هاي جمعی اعتراض آميز می شود  ،محروميت و ناكامی مطلق نيست ،بلكه ناكامی
و محروميت نسبی است .بركويتز در تبيين فرضية سوم خود بر «انتظارات نهفته» تأكيد می ورزد .به باور او
وقتی كه برشمار ناكامی ها افزوده می شود« ،مردم وقوع آنها را انتظار دارند» .به همين سبب ،ناكامی كمتر
منفی تلقّی شده و در نتيجه  ،كمتر به پرخاشگري منجر می شود.
و  -تسهیل اجتماعي
روان شناسان اجتماعی واكنش هاي شديد و پرخاشگرانة افراد در تجمعات اعتراض آميز و علت اصلی
شدت يافتن كنش هاي افراد در جمع را به اصل تسهيل اجتماعی نسبت می دهند  .نرمن ترپيلت 12اين
اصل را اولين بار در سال  1969براي تبيين كنش هاي رقابت آميز غير پرخاشگرانه مورد استفاده قرار داد .
اما امروزه از آن براي تبيين كنش هاي جمعی اعتراض آميز نيز استفاده می شود .طبق اين اصل حضور
ديگران موجب تسهيل عملكرد ( )Bierhoff, 2002و تشديد كنش هاي تك تك افراد می شود .به باور
تايلور و همكارانش (الياسی  ) 1192،حضور در جمع و ديگران را ناظر و تماشاچی رفتار خود ديدن  ،هر
يك از كنش گران را براي بروز كنش هاي جمعی شديدتر برمی انگيزد  .چنانچه اين كنش ها به تحقق
هدفی منجر شوند كه گروه معترض در پی كسب آن است  ،ازآن پس استمرار می يابند .اما چنانچه با
موانعی جدي مواجه شوند يا تشديد رفتارهاي جمعی نتوانند بر آن موانع چيره شوند ،چنان كنش هايی را
استمرار نمی بخشند.
تجزيه وتحليل هاي انجام شده نشان می دهد كه حضور افراد ديگر  ،اجراي كارهاي ساده را تشديد می
كند  ،اما اجراي كارهاي دشوار را با مشكل مواجه می سازد .در تكميل اين بحث  ،نظرية درک مورد
11-Berkowitz
12-Norman Triplet
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ارزيابی قرارگرفتن يك گام فراتر گذاشته و اعالم می دارد صرف حضور ديگران فقط در صورتی موجب
تسهيل اجتماعی می شود كه اشخاص توجه خود را به موضوع فعاليت معطوف كنند و نحوة اجراي آن را
مورد دقت قرار دهند  .بر اين اساس ،مشاهده گران زمانی می توانند موجب تسهيل اجتماعی شوند كه
نحوة اجرا را مورد ارزيابی قرار دهند)Bierhoff, 2002( .

در چارچوب همين رويكرد  ،التانه )1691( 11نيز «مدل تأثير اجتماعی» را مطرح ساخته است  .به باور او
 ،هر چند كنش هاي افراد در گروه تشديد می شود  ،ليكن شدت اين كنش ها به سه عامل تعداد  ،نزديكی
و نيرومندي اعضاي گروه بستگی دارد؛ بدين معنی كه با افزايش تعداد اعضاي يك گروه(جماعت)
معترض ،واكنش هاي معترضانة هر يك از اعضا فزونی می يابد .همچنين  ،ميزان پيوند و انسجام اعضاي
گروه و ميزان نيرومندي گروه (بر اساس ادراک افراد از گروه ) بر شدت كنش ها می افزايد.
به تعبير ديگر ؛ چنانچه هر يك از افراد احساس كنند كه در شرايط بحرانی  ،ديگران از آنان حمايت می
كنند  ،احساس ايمنی آنان فزونی می يابد و در نتيجه  ،تهاجمی تر بر مقامات سياسی و نمايندگان آنان
يورش می برند  .همچنين  ،اگر ناراضيان معترض احساس كنند كه گروه آن قدر قدرت و پتانسيل دارد كه
مقامات حكومتی را به تسليم وادارد  ،كنش هاي اعتراضی شديدتر از خود بروز می دهند .افزون بر آن ،
تايلور و همكارانش معتقدند گروهی بيشتر می تواند افراد را به كنش هاي شديد و تخريبی سوق دهد كه
واجد ويژگی هاي خاصی باشد .آنها برخی از آن ويژگی ها را چنين برمی شمارند:
الف-برخورداري از يك رهبر قوي در صحنة اعتراضات جمعی؛
ب-توانايی توجيه اخالقی كنش هاي تخريبی معترضان؛
ج-توانايی توجيه عقاليی مواضع خود؛
د-توانايی معرفی خود به عنوان گروه منحصر به فرد ،ممتاز و تنها آلترناتيو بهبود شرايط موجود.
ر  -عكس العمل متقابل
به نظر جك برم( 11كريمی  )11 1،هر گاه افراد جامعه احساس كنند كه آزادي و احساس كنترل آنها
سلب شده است  ،نقشی در ادارة امور ندارند  ،مقامات حكومتی ارزشی براي نظرات آنان قائل نيستند ،
برانگيخته می شوند و بر اثر اين برانگيختگی و تنش درونی  ،مبادرت به يك سري كنش هاي هيجانی و
شديد می كنند تا بار ديگر احساس كنترل و آزادي سلب شدة خويش را به دست آورند  .به عبارتی ؛ بر
اساس اين نظريه  ،از دست دادن احساس كنترل و تهديد شدن آزادي فرد  ،يك حالت روان شناختی
عكس العمل به وجود می آورد  .اين حالت روان شناختی به اينجا منجر می شود كه شخص دست به

Latane 11
Jack Brom
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اعمالی بزند كه به نظر او ،به او كمك می كند تا كنترل خود را بر اوضاع حفظ كرده  ،آزادي شخصی خود
را به دست آورد.
ز  -گمنامي
اغتشاشگران به دليل زياد بودن و موقتی بودن اجتماع براي يكديگر ناشناس هستند و فكر می كنند در
اجتماع شناخته نخواهند شد؛ زيرا فرد در داخل يك جمعيت آشوبگر شخصيت واقعی خود را از دست
داده و فكر می كند كه مسئوليت اخالقی كارهايش به عهدة او نيست و مورد مذمت و سرزنش ديگران
قرار نخواهد گرفت.
ه -رهايي از قید و بندهای اجتماعي و پاسخ به هیجانات دروني
برخی خواسته ها و اميال نامشروع و غيرقانونی افراد كه معموالً در مواقع عادي قابل كنترل است و
ترس از مجازات  ،تنبيه و سرزنش هاي اجتماعی مانع برآورده شدن و ارضاي آنهاست  ،با شركت در
اغتشاش و بلوا آزاد می گردد.
س  -تلقین
رهبران و محركان گروه هاي اغتشاشگر  ،عقايد و افكار خود را به ديگران تلقين می كنند  .معموالً
پذيرش عقايد محركان از طرف جمعيت آشوبگر ،بدون دليل منطقی و بدون تشخيص نتايج مخرب
آشوب  ،صورت می پذيرد.
ش -نوظهوری(تازگي)
هنگامی كه اشخاص ديگر شاهد آشوب و اغتشاش هستند  ،اغلب بدون تصميم و اراده براي
اطالع از كم وكيف قضيه به محل واقعه رفته و همين موضوع سبب می شود كه جمعيت
بيشتري در آشوب حضور داشته باشند و براي ارضاي حس كنجكاوي خود به همراه جمعيت به
حركت در می آيند تا در جريان تمام اتفاقات بعدي باشند.
ض  -پیشنهاد و تقلید
هنگامی كه گروه يا طبقه اي از اجتماع با ترتيب دادن ميتينگ و راه اندازي تظاهرات بتوانند از دولت
امتيازي كسب كنند ؛ گروه هاي اجتماعی ديگر نيز براي كسب امتياز از عمل همان دسته تقليد كرده
و دولت را وادار به تمكين می كنند.
ط  -عملیات رواني حريف و دشمنان
دشمنان  ،فرصت طلبان  ،معاندين  ،منافقين و سلطنت طلبان با حمايت استكبار جهانی و با استفاده از
تمامی ظرفيت هاي تكنولوژي  ،شبكه هاي مجازي و ماهواره به منظور ايجاد جو بدبينی و احساس ياس و
نااميدي نسبت به وضعيت موجود و آينده مبهم بستر و زمينه تحريك افراد را فراهم آورده و زمينه ساز
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ظهور و بروز شكل گيري تجمعات صنفی و  ...می گردند و روش هاي آشوب و تخريب و ترويج
خشونت را آموزش می دهند.
ق  -نقش محرکان و رهبران آشوب
يك آشوبگر ماهر با تحريك احساسات مردم عصبانی می تواند يك تجمع ساده را به آشوب و
آنگاه آن را به سمت و سوي دلخواه خود هدايت كند و با شعارها و سخنان آتشين  ،مردم را
براي ارتكاب اعمال مخرب و ويرانگر آماده سازد و از جمعيت تحريك شده بخواهد كه با
ايستادگی در مقابل مأموران  ،دولت را مجبور به پذيرش خواسته هاي غيرقانونی خود نمايند.
(الياسی)1192،
تبيين هاي روان شناختی اجتماعی كجروي
الف ( نقصان و ناكارآمدي جريان جامعه پذيري؛
ب ( نقصان و ناكارآمدي جريان كنترل اجتماعی؛
ج ( تعدد نامتناسب جريا نهاي اجتماعی وكنترل كننده.
نيل اسملسر شش عامل را به عنوان عوامل اوليه يا ايجاد كنندة آشوب و هر نوع جنبش اجتماعی
ديگر ضروري می داند .
اين عوامل عبارتند از :
الف( زمينه ساختاري)
در جوامعی كه ابراز انديشه  ،مباحثات  ،جدل ها  ،اعتراضات و مبارزة آحاد جامعه با هرگونه
انحراف  ،ممنوع يا غيرممكن باشد  ،بيان افكار و عقايد  ،از طريق رفتارهاي خود انگيختة توأم با
خشونت و آشوب صورت می گيرد.
ب(فشار ساختار نامناسب )
فشار ساختار نامناسب سياسی  ،اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی مانند تبعيض  ،نابرابري  ،فقر  ،عدم
دخالت مردم در تعيين سرنوشت كشور و تقسيم كار اجتماعی؛ از عوامل ايجاد كنندة آشوب و
جنبش اجتماعی می باشند.
ج( باور تعميم يافته)
وجود انديشه ها و عقايد مشترک بين مردم در مورد ارتباط بين متغيرهاي خاص و همچنين
اعتقاد عمومی به توانايی تغيير در وضعيت موجود و سير به سوي وضعيت مطلوب می تواند به
رفتار جمعی منجرشود.
د ( عوامل شتاب دهنده)
11
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پس از ظهور رفتار جمعی (ازدحام يا تجمع) ،برخی از عوامل می تواند موجب تشديد اين رفتار
شود ؛ مانند برخورد نامناسب مأموران.
پيشنهادها
.1

ايجاد ساز و كارهايی در جامعه به منظور پيشگيري از انباشت خشم هاي فرو خورده و سركرب

شده در مردم و ترويج روش هاي كم هزينه و سالم تر به منظور بروز خشم و خشونت .
.2

پيشگيري از درگيري زود هنگام پليس با معترضان و استفاده حداكثري از اقدامات نرم و بازدارنده

و تجهيزات نوين به منظور كاهش شدت آسيب ها و هزينه هاي اغتشاشات.
.1

آموزش افزايش تاب آوري  ،سعه صدر و خويشتن داري كاركنان در برابر معترضان در اغتشاشات.

.1

باز گذاشتن راههاي فرار و گريز معترضان به نحوي كه در صورت اقدام مامورين نسبت به جمعيت

معترض بتوانند از صحنه خارج شوند و پل پشت سر آنان تخريب نگردد.
.1

پرهيز از كشته سازي و ايجاد جراحت هاي منجر به خونريزي به منظور عدم تحريك احساسات و

هيجانات جمعيت معترض.
.9

توجه و دقت در صبغه تاريخی و فرهنگی و اجتماعی حوزه درگيري و پرهيز از درگيري با زنان و

اقشار خاص به منظور پيشگيري از افزايش خشونت ها.
.

نيروهاي كنترل كننده در راستاي فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعی خود  ،با اشراف

اطالعاتی بر تنش هاي احتمالی موجود در گروههاي سياسی و اجتماعی  ،هماهنگی ها و اقدامات
الزم را براي خنثی سازي و تخلية انرژي هاي متراكم گروهها و جمعيت هاي تعيين كنندة جامعه
به كمك ساير سازمان ها تعقيب كنند.
.9

دستگيري هدفمند ليدرها و محركين و رهبران آشوب به منظور جلوگيري از خط ندادن به جمعيت.

.6

.6پيگري جدي طرح و برنامه هاي فرهنگی و اجتماعی براي توسعة آموزش سبك زندگی

مطلوب  ،رفتار مدنی و كنترل خشونت گرايی در رفتار فردي و اجتماعی به ويژه براي نسل
جوان؛
.12

.12كمك به آموزش مهارتهاي حل مسئلة اجتماعی جوانان از طريق برنامه هاي فرهنگی و

اجتماعی و ...؛
.11

تأمين فرصت هاي نشاط و تخلية هيجانی براي جوانان از طريق موقعيت هاي كمتر آسيب

زا؛
.12

افزايش منزلت و اعتبار اجتماعی نيروهاي كنترل كننده و بهبود روابط اجتماعی ؛ نيروهاي

كنترل كننده با اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و... .
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.11

پرهيز از هر گونه افراط يا تفريط در كنترل ناآرامی ها آثار نامطلوبی در افزايش ضريب

بروز مجدد ناآرامی ها يا توسعة سريع تر آن به دنبال داشته باشد .
.11

ساماندهی جريان سازي مقابله با جنگ نرم از طريق تقويت باورها  ،شفاف سازي در اطالع رسانی

و تهاجم مقابله اي با حمالت دشمن.
.11

ورود سازماندهی شده جمعيت انقالبی مدافع نظام جمهوري اسالمی ايران به شبكه هاي اجتماعی

به دليل منطق جمعيت و كثرت اين شبكه ها كه می تواند خنثی كننده عمليات روانی و تبليغی اين شبكه
ها باشد
.19
.1

بسترسازي و ايجاد ظرفيت هاي الزم براي تخليه هيجانات جمعی معترضان.
.1استفاده حداكثري از ظرفيت اقناع سازي و مذاكره توسط افراد روانشناس و صاحب بيان.

نتیجه گیري
از آنچه گذشت  ،چنين میتوان نتيجه گرفت كه كنشهاي آشوبگرانه شهري  ،اغلب داراي بار هيجانی و
احساسی شديد و جهتگيري خردورزانه محدودي است  .گرچه اغلب مدت استمرار اين كنشها كوتاه
است  ،اما دامنه اثرات روانی و امنيتی آنها بسيار شديد است  .يافتههاي تحقيق مبرهن اين موضوع است كه
می توان با هوشمندي و برنامه ريزي اجرايی در روند مديريت انتظامی از فنون عمليات روانی بهره گرفت
و موجب تسلط بر هجمه هاي سازمان دهندگان كنش هاي آشوبگرانه و خنثی سازي فعاليت هاي مخرب
آنان شد .چرا كه سياست مدبرانه در مقابله روان شناختی و نه فيزيكی محض  ،با اين گونه كنشها توفيق
بيشتري را در هدف اصلی كه همان انتظام بخشی اجتماعی است به همراه دارد .زيرا بسياري از رفتارهاي
انتظامی و عمليات هاي مقابله اي و فيزيكی در شرايط التهاب اجتماعی می تواند به راحتی يك تجمع
اعتراضی ساده را به يك اغتشاش گسترده بحران زا مبدل سازد و بالعكس با انجام برخی تدابير نرم و
سياستمدارانه می توان در بطن آشوب وارد افكار عمومی شد و اقشار مختلف را نه در مقابل بلكه همراه و
همسو با خود كرد .اين يك هنر مديريتی كه توفيق در آن مستلزم يك برنامه ريزي مدون و مستمر است
كه در شرايط عادي غفلت نشود و در بحران عجوالنه تصميم گيري نكرد و پس از بحران فعاليت هاي
ترميمی و اصالحی را فراموش نكرد  .از طرف ديگر در سطح كالن كشور بويژه در سطوح اقتصادي ،
سياسی  ،فرهنگی و حتی اجتماعی تدابيري سازنده انديشيده و نسبت به شفاف سازي و ايجاد عدالت
اجتماعی در جامعه قدم هاي اساسی برداشته در غير اينصورت احتمال زيادي وجود داشته كه اين
تجمعات و اغتشاشات در مناسبت هاي مختلف و با حمايت سردمداران در خارج از كشور مديريت و
موجب شكل گيري بحرانی جدي جهت نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران گردند  .اميد است كليه
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مسئولين و مديران ارشد كشور صادقانه و خالصانه جهت پيشبرد اهداف نظام اسالمی بويژه با پيروي از
رهنمودهاي حكيمانه رهبري نسبت به خدمت رسانی به مردم اقدام نمايند  .نتايج مطالعات ميدانی در
حوزة اغتشاشات شهري در ايران (شريفی ) 1191 ،نشان می دهد خشونت معترضان نسبت به
همة متغيرهاي مورد بررسی  ،بيشترين تأثير را در بروز و توسعة ناآرامی هاي شهري داشته است
 .به عبارتی بهتر؛ مطابق با گزارشهاي موجود  ،آنچه موجب بروز و توسعة ناآرامی ها شده  ،در
گام اول بدرفتاري ها ،رفتارهاي غيرقانونی  ،تحريك آميز و خشونت طلبانه معترضان بوده است .
اين گونه اقدامات معموالً زمينه را براي بر هم ريختن نظم عمومی و بروز ناآرامی ها فراهم می
كند  .لذ ا فارغ از عوامل درونی و بيرونی مؤثّر در بروز و تشديد اين رفتار  ،آنچه در گام اول
اهميت دارد  ،مديريت و كنترل رفتار افراد خشونت گرا در صحنة اجتماعی است .عالوه بر خشونت
معترضان  ،اقدام مشابه و غير قانونی گروه مقابل آنها (عوامل خودسر)نيز تأثير زيادي در بروز ناآرامی
ها دارد ؛ به طوري كه در پی رفتارهاي تحريك آميز معترضان  ،رفتارهاي قانون شكنانة عوامل
خودسر و ميل آنها به مداخله جويی غير مسئوالنه در مقابله با رفتارهاي تحريك آميز معترضان  ،باعث
تشديد تنش هاي ناشی از خشونت طلبی معترضان می شود  .بررسی سوابق موجود نيز نشان می
دهد رفتارهاي غير مسئوالنه و احساسی اين گونه افراد معموالً به عنوان عامل تسريع كننده ،
حوادثی را به وجود آورده كه موجب بروز ناآرامی ها و ميل معترضان به رويارويی با آنها و
تمايل به تسويه حساب شده است  .لذا ضروري است با وجود احتمال دائمی بروز ناآرامی ها
 ،رفتار اين گونه گروهها را از طريق كنترل هاي اطالعاتی زير نظر داشت و با مداخلة بهنگام  ،از
اقدامات غيرقانونی و تحريك كنندة آنها ممانعت كرد .عامل مؤثّر ديگر كه با وجود ماهيت
موقعيتی خود  ،نقش روان شناختی قابل توجهی در رفتار معترضان خشونت گرا دارد  ،نقش منابع
حمايتی به ويژه تماشاچيان است .
يكی ديگر از شرايط موقعيتی كه رفتارهاي اعتراض آميز را تسهيل می كند  ،حضور ديگران
(تماشاچيان حاضر در صحنه ) يا به عبارتی بهتر ؛ توجه و حمايت آنهاست  .حضور جمع و ديگران
را ناظر و تماشاچی رفتار خود ديدن  ،روحية معترضان را تقويت و انگيزه آنها را براي كنش
هاي جمعی شديدتر افزايش می دهد  .چنانچه اين كنش ها به تحقق هدفی منجر شود كه گروه
معترض در پی كسب آن است  ،از آن پس استمرار می يابند ؛ اما چنانچه با مدافعی جدي
مواجه شوند يا با تشديد رفتارهاي جمعی نتوانند به آن موانع چيره شوند  ،چنان كنش هايی را
استمرار نمی بخشند  .بر همين اساس و مطابق با ديدگاههاي رفتارگرا

می توان با

كنترل

تماشاچيان و عدم دريافت تقويت براي معترضان خشونت گرا  ،زمينة خاموشی رفتار آنها را
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فراهم كرد .
تماشاچيان در صحنة ناآرامی ها معموالً از مقتضيات امنيتی حاكم بر شرايط اغتشاش و ضرورت
هاي مطرح در پيشگيري از تبديل يك اعتراض معمولی و صنفی به يك بحران اجتماعی آگاهی
ندارند و به دليل آنكه معموالً تحت تأثير احساسات  ،عواطف و درک ناقص خود از صحنه به
ارزيابی دست می زنند  ،لذا ممكن است تا حدي در ارزيابی ويژگی هاي رفتاري پليس  ،راه
افراط را در پيش گرفته باشند ؛ به ويژه آنكه برخی تماشاچيان جرئت ابراز وجود به شكل
اعتراض علنی را ندارند  .لذا ممكن است با استفاده از مكانيسم هاي دفاعی با افراد معترض
همانند سازي كنند و تمايل داشته باشند تا آنها اميال و آرزوهاي آنها را برآورده كنند.
طبق نتايج پژوهشهاي موجود (مثل شريفی  ) 1191 ،گروه تماشاچيان در موقعيت محالت شهر
نسبت به موقعيت هاي دانشگاهی از انسجام و سازمان يافتگی بيشتري برخوردارند و به نظر می
رسد دريافت حمايت هاي محلی از اماكن محل و همسايگان  ،شناخت بيشتر از مقدور ات و
امكانات

محيط جغرافيايی  ،احساس اطمينان و امنيت بيشتر در محل خود و روحية قوي تر به

واسطة تعلّق محلی و قومی  ،تأثير قابل توجهی در روحيه و انسجام معترضان و تماشاچيان
دارد  .لذا ضروري است در گام اول تالش شود منطقة ناآرامی ها به محالت گسترش نيابد و
در گام بعد ي در صورت تسرّي به محالت  ،در تهيه طرح و برنامه هاي كنترل ويژة ناآرامی ها
در محالت مالحظة فاكتورهاي فوق را نمود .
منابع و مأخذ:
 افشار ،علی(  ،) 1191بررسی عوامل مؤثر بر عملكرد نيروي انتظامی در مقابله با ناآرام يها و اغتشاشات
دانشجويی شهر تهران ،پايان نامة كارشناسی
 تد ،رابرت گر (

 ،) 11چرا انسانها شورش می كنند .ترجمة علی مرشدزاده ،تهران :نشر پژوهشكده

مطالعات راهبردي
 پرسمان سياسی-ويژه اغتشاشات اخير-مجله علمی تحقيقاتی عقيدتی سياسی ناجا معاونت سياسی-
مركزمطالعات سياسی-دي ماه 1169
 جمراسی فراهانی ،علی اصغر (  ،) 11 1بررسی مفاهيم نظرية امنيت تهران :مركز آموزش مديريت
دولتی
 دستمالچی،مهدي كنترل اطالعاتی اجتماعات و نا آرامی ها-تهران -نيروي انتظامی-معاونت تربيت و
آموزش اداره كل منابع و متون درسی1161-
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 شاه بهرامی-فرخ اهلل -اغتشاشات و نا آرامی ها1199 -
 الياسی و همكاران
 فالح

اغتشاش  ،شورشگري و عمليات روانی 1199-

علی -مديريت بحران با رويكرد انتظامی-معاونت تربيت و آموزش ناجا-چاپ اول 1162

 مديريت بحران -جلد 1و-2گروهی از نويسندگان و كارشناسان ناجا-نشر معاونت تربيت و آموزش
ناجا1162 -
 مطالعه موردي گزارش ويژه مديريت بحران-اغتشاشات دي ماه 1169استان اصفهان-معاونت اجتماعی
فرماندهی انتظامی استان اصفهان
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