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چکیده
«خشم» ،احساسی است دارای جنبههای گوناگون .هم میتوان ممدوح و پسندیده باشدد
و هم میتواند مذموم و منشاء بسیاری از رذایل اخالقی ،انحرافات و جدرایم محسدو
گردد .در پژوهشهای متعددی اثبات گردیده است که بین خشدم و ارتکدا
جرایم ،مثل ضر

برخدی از

و جرح ،توهین ،خشونت خانگی و حتی قتدل رابهده مثبتدی وجدود

دارد .خشم ضرورتی غیرقابل انکار در طبیعت آدمی است بندابراین ،نمیتدوان آن را بده
کلی از بین برد ،بلکه باید در صدد کنترل و مدیریت آن برآمد .بده ببدارت دیگدر ،بهتدر
است بستر به وجود آورنده خشم را از بین برد و یا چنانچه خشمی حاصل گردید آن را
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مدیریت نمود تا مبادا در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گدردد و موجبدات دخالدت
حقوق کیفری را فراهم نماید .بنابراین ،مدیریت خشم میتواند به بنوان راهکاری برای
همچنین رابهه آن با ب هدیدگی پرداخته شده است .مضافاً ایدن کده مددیریت خشدم بده
بنوان طریقی برای مقابله با پدیده ب هکاری مورد بنایت قرار گرفته اسدت .نتیجده ایدن
پژوهش که فنون و تکنیکهای مهارت زندگی و مدیریت خشم باید در سهح جامعه به
طور همگدانی آمدوزد داده شدود .همچندین آمدوزد مددیریت خشدم بدر زنددانیان و
محکومان بر پیشگیری از تکرار جرایم تأثیر بهس ایی دارد.
واژگان کلیدی  :پیشگیری از جرم ،خشم ،مدیریت خشم ،خشونت ،ب هکاری.

 . 1جاللییی ع دیییدان ع ی دکییی (ح یق یییرح و جییی(ن قا)یییرح ش جیییرر ن ،دییی
saeidjalali30@yahoo.com

ع ی دکییی ،

یییر ع

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

پیشگیری از جرایم مهرح گدردد .در پدژوهش حاضدر بده رابهده خشدم و ب هکداری و

مقدمه
ببارت «پیشگیری بهتر از درمان است» ،ببارتی رایج و مرسوم است و در تمامی محافل
بلمی و قضایی هر که با جرم و جرمشناسی آشنا باشدد ،از پسدندیدهبودن پیشدگیری از
جرایم و بدم اولویت برخورد کیفری سخن میگوید .نگارنده نی بر اهمیدت پیشدگیری
از جرایم اذبان مینماید؛ امّا مهم آن است که راهکاری برای جلوگیری از جدرایم اراهده
گردد ،نه آنکه فقط به تعریف و تمجید از آن پرداخته شود .در این نوشته سدعی بدر آن
است که یکی از راههای پیشگیری از جرایم که در ظاهر کم اهمیت به نظر میرسد ،امّدا
میتواند موجب جلوگیری از تودۀ بظیمی از جرایم گردد ،مورد بررسی و مداقده قدرار
گیرد .بارها شاهد درگیری افراد متعددی در خیابانهای شدهر بدودهایم کده بددون هدی
شناختی از یکدیگر به ضر

و جرح یا توهین به هم اقدام مینمایند و بسدیار دیددهایم

محکومان به قصاص را که بامل اصلی ارتکا

قتلشان را خشم و بدم تواندایی کنتدرل

آن دانستهاند 1.از یک طرف ،انبوه جرایم ناشی از خشم و از طرفی دیگدر ،توجده بسدیار
 . 1صفحه حوادث سایت ها و روزنامه ها پر است از ابتراف های قاتالن و ضاربان خیابانی که بلدت اصدلی
جنایت ارتکابی را فقط و فقط خشم آنی دانسته اند  .در ذیل به چندی از آنان اشاره گردیده است :
قتل زن توسط شوهرد ؛ پایان زندگی پر مشداجره ؛

?alef.ir/vdcbaabagrhb5gp.uiur.html

.)42404
قویترین مرد ایران به قتل رسید حتمدا خاطرتدان هسدت  ...سدال ندود  ...در یدک درگیدری خیابدانی
قویترین مرد ایران در یک درگیری خیابانی توسط جوانی به قتل رسید  ...بامل اصلی این قتدل مدی
گفت « :وقتی از کنار خودروی او ببور میکردیم ،آیینه خودروهایمان با یکدیگر برخورد کرد  ،یکی
از دوستانم به او فحاشی کرد  .همین موضوع بابث درگیری بین ما شدد  .پیداده شددیم و ایدن آغداز
درگیری مرگبار شد .در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با چاقویی که داشتم سه ضرربه بره او

تعالیم و اخالق اسالمی به این مقوله ،نگارنده را بر آن داشت در ایدن زمینده دسدت بده
پژوهش ب ند و مشخص سازد که آیا واقعاً چنین رابههای بین خشم و وقدوع برخدی از
جرایم وجود دارد و اگر پاسخ مثبت است چه چی ی بابث گردیدده مردمدی کده دارای
دینی هستند با این همه سفارد و توصیه به صبر ،حلم ،برباری ،کظم غدی ،،بخشدش و
گذشت؛ به این آسانی در برابر خشم خود تن به شکست داده و در ورطه ارتکا

جرم

و معصیت دچار شوند .همچنین دستگاه بدالت کیفری چگونه میتواندد از تحقدا ایدن
گونه جرایم پیشگیری به بمل آورد.
نگارد حاضر در دو فصل به موضوع پرداخته است :فصل اول تحت بنوان کلیدات و
مفاهیم که به چهار گفتار تقسیم شدده و در گفتارهدای اول و دوم بده ترتیدب تعداریفی از
خشم و مدیریت خشم به بمل آمده است .در گفتارهای سوم و چهارم نی خشم از منظدر
اسالم و بوامل به وجود آورنده خشم در افراد مورد بررسی و مداقده قدرار گرفتده اسدت.
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بنابراین ،فصل اول به بنوان مقدمهای برای ورود به فصل دوم در نظر گرفته شدده اسدت.
فصل دوم نی با بنوان مدیریت خشم و پیشگیری از جرم ،مانند فصل اول به چهار گفتدار
دوم نی به اهمیت آموزد مدیریت خشم پرداخته شده است .در گفتار سوم به رابهه بدین
مدیریت خشم و پیشگیری از جرایم توجه شده و در نهایت پیشگیری از جرایم از طریدا
مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول  :کلیات ،مفاهیم
در فصل نخست سعی شده است کلّیاتی از موضوع اراهه گدردد .ایدن فصدل بده چهدار
گفتار تقسیم شده که در دو گفتار ابتدایی به ترتیب از مفاهیمی چون خشدم و مددیریت
خشم تعریف به بمل آمده است .در دو گفتار پایانی بده بررسدی خشدم در دیدن مبدین
اسالم و بوامل به وجود آورنده خشم در افراد پرداخته شده است.
زدم  ،اما هرگز قصد کشتنش را نداشتم» .)ww.tebyan.net/newindex.aspx?pid=301417
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تقسیم شده است .در گفتار اولِ فصل اخیر به رابهه بین خشم و ارتکا

جرم و در گفتدار

گفتار اول :خشم
«خشم» از هیجاناتی است که با آدمی زاده میشود و تمام بمر وی را همراهی مینماید
و حتی سرنوشت او را رقم میزند و بابث موفقیتها و شکسدتهای حیدات فدردی و
اجتمابی میگردد و بامل آرامش جسدم و جدان میشدود یدا زنددگی را دوزس سدوزان
میکند .میگویند که حتی نوزادان با خشم به دنیا میآیند؛ لکن سایر هیجانات را بعددها
در طول زندگی تجربه مینمایند] .رزرآزم،ع  :1387ص [9

خشم احساسی پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز میشود .خشدم
واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیتهایی است که در آن دچدار ناکدامی
میشویم و احساس تهدید میکنیم ،یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا فردی در مورد مدا
دچار اشتباه شده است .این احساس میتواند از یک احساس خفیف ناخوشایند تا یدک
احساس شدید بصبانیت را در بر بگیرد .باید توجه داشت که خشم اگرچده ظداهراً بده
مفهوم «پرخاشگری» بسیار ن دیک است؛ این دو مفهوم متفداوت از یکددیگر میباشدند.
پرخاشگری رفتاری است که هدف آن صدمهزدن به یک فدرد دیگدر یدا امدوال اوسدت.
پرخاشگری میتواند به شکل سوء استفاده کالمی ،تهدیددکردن یدا ابمدال آسدیبزننده
باشد؛ لکن خشم احساسی است که ال اماً به پرخاشگری منجر نمیشود .بندابراین ،فدرد
ممکن است خشمگین شود ،بدون اینکه ال اماً رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.

][fth.umsha.ac.ir/uploads/manage20% anger
بنابراین خشم و پرخاشگری مترادف و مدالزم هدم نیسدتند؛ امّدا پرخاشدگری میتواندد
تجلیگر خشم باشد .پرخاشگری را رفتاری تعریف کردهاند که هدف آن صدمهزدن به خود
یا دیگری باشد ] .صنعتی و  :1391...ص  [88در اینجا بهتر است «خشونت» نید تعریدف
گردد تا با دو مفهوم فوق خلط نگردد .خشونت آن اسدت کده شدخص بخواهدد بدا زور و
اربا و تهدید ،کسی را وادار کند که مهابا میل و خواست او بملی را انجدام دهدد و یدا
مهابا میل او فکر کند یا به تعبیر مگارژی؛« 1خک(دت نکل فر ط رف ،ر پرخاشدگرانه اسدت
1. megargee

که بابث آسیب مشخص به فرد قربانی میشود» ]نور محمدی :1389 ،ص .[35
خشم به طور کلی به دو ندوع «تهداجمی» و «انفعدالی» دسدتهبندی میشدود خشدم
انفعالی شکلهای متفاوتی دارد؛ اما میتواند به نوبی پرخاشگری غیرکالمی تعبیر شدود
که به صورت منفی خود را بروز میدهد و معموالً جایی به وجدود میآیدد کده فدرد از
دست کسی بصبانی است؛ اما نمیتواند به او بگوید و بده جدای ایدن کده بده درسدتی
احساسش را بیان کند ،ناراحتی و آزردگی خدود را مخفدی میکندد و چید ی بدر زبدان
نمیآورد .سپس به جای آن با خشم به دیگران نگداه میکندد و رفتداری بسدیار سدرد و
خشن در پیش میگیرد؛ لکن در خشم از نوع تهاجم؛ فدرد بصدبانی ناگهدان دسدت بده
برخوردی تند کالمی یا فی یکی) زده و به خود و اطرافیانش صدمه میرساند و کنتدرل
رفتار خود را به کلی از دست میدهدد .ایدن افدراد معمدوالً بدا کوچدکترین تحریکدی
بصبانی شده و بکسالعمل شدیدی از خدود نشدان میدهندد .در برخوردهدای کالمدی
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ممکن است دیگران را تهدید و به آنها توهین کنند؛ آنها را دست بیندازندد ،یدا حتدی
ارتکا

ابمال دور از اخالق را به آنها نسبت دهند و در برخوردهای فی یکی شروع به

برهم ب نند .مثالً صدای موسیقیشان را تا آنجا که میتوانندد بلندد میکنندد؛ بیشتدرین
تخلفات رانندگی را مرتکب شوند؛ خودخواه هستند و میخواهند تمام وقدت در مرکد
توجه باشند؛ به نیازهای هی کس توجهی ندارندد و بهشددت انتقدامجو میشدوند و در
واقع هی برخورد ناراحتکنندهای را بیپاسخ نمیگذارند و بده بددترین شدکل ممکدن
تالفی میکنند؛ خاطرات بد گذشته از ذهنشان هرگ پاک نمیشود؛ رفتارهای قلدرمآبی
دارند و اگر قدرتی به دست آورند برای سرکو

دیگران استفاده میکنندد .اغتشداد و

آشو های خیابانی معمدوالً از سدوی ایدن افدراد صدورت میگیدرد .حتدی ندوع لبداس
پوشیدنشان به گونهای است که خشونتشدان را تددابی میکندد و از ضدعف دیگدران
سوءاستفاده میکنند .گاهی نی رفتارهای جنونآمی ی از آنها سر میزند ،مثالً خیلی تند
حرف میزنند ،سریع راه میروند و با سربت باال رانندگی میکنند.
][285723http://www.asriran.com/fa/news
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کتککاری با فرد مقابلشان کنند .این افراد در هر شرایهی سعی دارند آرامش دیگدران را

گفتار دوم :مدیریت خشم
خشم میتواند نیروی مثبت باشد ،به این شرط که با حساسیت و قاطعیت کنترل شدود .
افراد حا دارند خشم خود را به شکلی بیخهر و جرأت مندانده ابدراز نمایندد ] .فالینع
 :1389ص  [ 105مدیریت خشم ،بالوه بر خیلی چی های دیگر ،به افدراد میگویدد کده
چگونه بدا تمرکد بدر روی چی هدای مثبدت ،خشدم خدود را مددیریت کنندد؛ چگونده
دیدگاهشان را به زندگی تغییر دهند و چگونه برخوردها را به چدالش تبددیل نمایندد] .

ج رحع  :1390ص .[1
اکثر مردم به این نکته واقف نیستند کده میتوانندد خشمشدان را مهدار کنندد .نمدود
خشمی که آنها را به دردسر میاندازد ،ظاهراً بدون هی اخهدار قبلدی اتفداق میافتدد؛
گویی این حالت به آنها بارض میشود .میدانیم که خشم در واقع حملهای غافلگیرانه
نیست ،بلکه هنگامی برانگیخته میشود که انتظدارات شدخص بدرآورده نمیگدردد .نید
میدانیم که با تغییر انتظارات غیرواقعگرایانه به انتظدارات واقعگرایاندهتدر ،میتدوانیم از
احتمال وقوع خشم خود بکاهیم؛ امّدا همده مدا بده ایدن گدرایش داریدم کده انتظدارات
غیرواقعگرایانه را در پستوی ذهنمان نگده داریدم و بدا بدرآورده نشددن ایدن انتظدارات
میتوانیم پیشبینی کنیم که شعلهورشدن آتش خشم ،حتمی است .همین طور میتدوانیم
پیشبینی کنیم که آتش خشم گهگاه با برآوردهنشدن انتظارات کامالً منهقی مدا شدعلهور
شود .در هر دو حالت ،راه حل این است که تشخیص دهیم خشم چهرۀ کریده خدود را
نشان میدهد تا بتوانیم پیش از آنکه خشم بر ما مسلط شود و کنتدرل مدا را بده دسدت
بگیرد؛ آن را به بند بکشیم ] .دِ ع  :1389ص [ 100

نگاه و نگرد انسان ،نقش تعیدین کننددهای بدر دیگدر جنبدههای رفتداری وی دارد.
هیجانها و رفتارهای انسان ،تحت تأثیر نوع شناخت و نگرد او قرار دارند .ما آن گونه
که میاندیشیم ،واکنش نشان میدهیم .واکنشهای هیجانی و رفتداری مدا تدابع نگدرد
ماست .بنابراین ،مددیریت اندیشده ،ضدرورتی اجتنا ناپدذیر اسدت و تغییدر شدناخت،
بمدهترین و اساسیترین بامل اصالح است ] .پس ندن  :1388ص [. 116

مدیریت خشم ،فرآیند یادگیری نحوۀ تشخیص نشانههای بصدبانیت و اقددام بدرای

رسیدن به آرامش و مواجهه با موقعیت به شیوه مثبت است .مددیریت خشدم ،یدادگیری
برای کنترل واکنشهای خود به موقعیتهای تحریککننده خشم ،از جملده احساسدات
باطفی خشم ،تحریک فی یولوژیک همراه با خشم و پیامد رفتدار خشدمگینانه را شدامل
میگردد .به ببارت دیگر ،مدیریت خشم بر تحریک و پاسخ فی یکی به ایدن تحریدک و
بیدان مناسدب خشدم متمرکد اسدت[-Hollenhorst,p.s.(1998).what do we know .
[ about anger management programs in correction?. 52-64

گفتار سوم :خشم در دین مبین اسالم
یکی از محرّماتی که مسلمانان باید از آن دوری کنند« ،غضب» است .امدام هشدتم در
ض ِ
فتاح ُک ِل َشر؛ غضب کلید هر بدی است ».خشم و
بم ُ
خصوص غضب میفرمایند « :الغَ َ ُ
غضب اگر کنترل نگردد ،چه بسا جنایتها و گناهدانی را موجدب شدود کده جبدران آن
غیرممکن است .آنگاه که آتش خشم شعلهور شود ،انسدان خشدمگین بده هدر چید ی
متوسل میشود تا خشم خویش را فرونشاند و بقدۀ دل بگشاید و این وسایل واکنشها
ببارتند از :دشنام ،تهمت ،غیبت ،دروغ ،افترا ،توهین و تحقیر ،ضر
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آن .بدیهی است آن که با این گونه رفتارها غضب خویش را فروبنشاند ،آتدش دوزس را
ق ع  :1388ص  304ش [ 307

بلمای اخالق در این نکته اختالف دیدگاه دارند که آیا میتوان غضب را به کلّی از
میان برد یا نه .بعضی گفتهاند :ریشهکنکردن غضب از دل غیرممکن است؛ زیرا غضدب
مقتضای طبع آدمی است .آنچه ممکن است ،شکستن شدّت و حددّت آن و تضدعیف و
تخفیف آن است؛ به طوری که انسان دستخود هیجان شدید نشود] .در قی ع  :1389ص
 [354بنابراین ،مهمترین اقدام کاربردی در مورد خشم ،کنترل و مدیریت آن است.

گفتار چهارم :عوامل به وجود آورنده خشم
برخی معتقدند هنگامی که فردی خشدمگین میشدود ،ایدن حالدت بده دالیدل فدردی و
روانشناختی است؛ درصورتی که این پرخاشگری میتواندد دالیدل بسدیاری ،از جملده
دالیل اجتمابی ،اقتصدادی ،فرهنگدی و حتدی سیاسدی داشدته باشدد .بده نظدر میرسدد

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

در خود مشتعل ساخته است که در آن خواهد سوخت و نابود خواهد گردید ] .م ینشح

تحصیالت کم ،پایگاه پایین اقتصادی فرد در جامعه ،فقر و بدی پدولی ،بیکداری ،فقددان
فضای گفتمان در جامعه و حتی برنامههای یک سویه رسدانهها ،همده و همده در بدروز
خشونت تأثیرگذارند .به ببارت دیگر ،اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسدی
واکاوی کنیم ،این نکته روشن میشود که خشونت نتیجه تحدوالت فرهنگدی ،تداریخی،
اجتمابی ،سیاسی و اقتصادی در جامعه است[ http://www.salamatonline.ir/news ].

دولتها نی با مدیریت بهتر شهری ،کاهش ترافیدک و تسدریع امدور در ادارات ،ایجداد
فضای سب  ،از بینبردن یکنواختی ساختمانها و محالت و حتدی کداهش آلدودگی هدوا
میتوانند به می ان قابل توجهی زمینههای تولّد خشم در جامعه را کاهش دهند و به تبدع
آن ،جرایم نشأت گرفته از خشم را به کنترل خویش درآورند.
ناهنجاریهایی که از دنیای بیرون بده درون خانده رسدوس میکنندد ،از بوامدل اصدلی
بصبانیت در خانوادهها میباشند .افد ایش بصدبانیت در خانوادههدا تدا حددودی معلدول
تغییرات چشمگیر محیط زندگی انسانها است .برای مثال ،تحوالت اجتمابی و اقتصادی،
مانند مشکالت شدغلی و مسدکن ،تدک فرزنددی ،اشدتغال زوجدین ،زنددگی شهرنشدینی،
تحوالت سریع فناوری ،بیکداری والددین و افد ایش فعالیتهدای فدوق درسدی کودکدان،
تنشهای درون خانواده را در پی دارند .این تنشها با تشدید مشکالت خانواده ،به هیجان
درون خانواده ،مانند خشم و بصبانیت دامن میزنندMcKay, G. D., & Maybell, S. ] .
A. (2004). Calming the family storm: Anger management for moms,dads, and
 all the kids. Atascadero, CA: Impact.به دجل ز نک(ه یک ،ع  :1389ص .[138

از دیدگاه روانشناختی یکی از بوامل مهم ،اختالالت شخصدیتی اسدت ،مانندد داشدتن
سوءظن و بدبینی ،خودشیفتگی ،ابتیاد به برخی از مدواد مخددر ،داشدتن وسدواس شددید،
لجبازی و کمبود ابتماد به نفس .بالوه بر موارد ذکر شده ،به طور کلی بصبانیشدن ،یکدی
از نتایج ثانوی ناکامی است ،بنابراین ،هر آنچه بابث ناکامی میشود ،خشم و بصدبانیت را
ایجاد میکند که بابث کاهش آستانه تحمل میشود .منظور از ناکامی ،هر نیازی اسدت کده
برآورده نشده است .بنابراین ،برای بررسی بصبانیت باید بررسی کرد نیاز اولیهای که ناکدام
باقی مانده است ،چیست .بوامل جسمی مانند خستگی ،گرسنگی ،بیخوابی و هر احساس

ناخوشایند جسمی و همچنین بوامل بیرونی و محیهی مانندد بددی آ و هدوا ،مشدکالت
کاری و اداری ،مشکالت خانوادگی ،نابسدامانیهای اجتمدابی و اقتصدادی نید در کداهش
آستانه تحمل مؤثر هستند .در بسیاری از مدوارد ،بصدبانیت در ناکامیهدا ،سدرخوردگیها،
محرومیتها ،تنبیهها ،تحقیر و تهدید و ترسهایی ریشه دارد که در دوران کودکی بر افدراد
وارد آمده است .در دوران کودکی بقای کودک به والدین وابسته است .بنابراین ،حتدی اگدر
کودک بدون دلیل تهدید ،تنبیه یا تحقیر شود ،از آنجا که خانواده پدرساالر اسدت و فرزندد
بدون فکرکردن باید گود کند و فقط فرمانها را اجرا کندد؛ او سدکوت میکندد تدا مدورد
نوازد و محبت قرار گیرد .انرژیای که از چنین خشمی ایجاد میشدود ،تدا ب رگسدالی در
درون کودک باقی خواهد ماند .همین کودک ،وقتی پا به سن گذاشت و خانواده تشکیل داد،
بدون اینکه خودد متوجه باشد ،حدس طغیدانگر و قدرتمندد خشدم را بدر سدر همسدر و
فرزندان خالی میکند .همچنین کودکی که مدام مورد حمایت ،توجه و محبتهای افراطدی
والدین خود قرار گرفته ،مسلماً در آینده همیشه حا را به خود داده و تصور میکند باید در
همه کارها کامیا

شود و در صورت بدم کامیابی ،سعی میکند بدا مکانیسدم بصدبانیت و

فصل دوم :مدیریت خشم و پیشگیری از جرایم
این فصل مانند فصل پیشین به چهار گفتار تقسیم گردیده است .در گفتار اول رابهه بین
جرم مورد توجه قرار گرفته و سپس به اهمیت آموزد مدیریت خشدم

پرداخته شده است .در سومین گفتارِ فصل حاضر ،رابهه مدیریت خشم و پیشگیری از
جرایم مورد مداقه و بررسی قرار گرفته و گفتار پایانی به بیدان مؤلفدههای پیشدگیری از
جرایم از طریا مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

گفتار اول :خشم و ارتکاب جرم
انسانها از نظر خلا و خو ،تفاوتهای بسیاری با یکدیدگر دارند .هدرکس ویژگیهدای
شخصیتی منحصر به فردی دارد و در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی از خدود نشدان
میدهد .واکنش افراد مختلف در مواجهه با موقعیتهای دشوار ،متفاوت اسدت .بعضدی

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

پرخاشگری به خواستههای دست یابد[ ] http://movafaghiat.com/Blog/1040/ .

خشم و ارتکا
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به گونهای تهاجمی و خشمگینانه بمل میکنند؛ برخی گوشهگیر میشوند و افرادی نید
هستند که قادرند با آرامش و تسلط برخدورد کنندد] .قیا پلیا ع  :1382ص [4چنانکده
شخصی قادر به کنترل خشم و یا مدیریت آن نباشد و دچار بصبانیت آنی و غیدر قابدل
کنترل گردد ،الجرم آن را بروز میدهد .بروز خشم در ایدن زمدان حالتهدای متعدددی
میتواند به خود بگیرد .برخی از این حاالتِ ابراز خشونت در محدودۀ حقدوق کیفدری
وارد میگردد ،مانند پرخاشگری کالمی که میتواند قذف ،توهین به افراد یا تدوهین بده
مقدّسات تلقی گردد یا پرخاشگری بملی که میتواند به صورت رانندگی با سربت غیر
مجاز و بدم ابتنا به اخهار نیروی پلیس ،ضر

و جرح طرف مقابل یا حتدی قتدل ،بده

وقوع بپیوندد.
به ابتقاد برخدی از طرفدداران مکاتدب و نظریدات کیفدری ،مجدرمِ بدالقوه شخصدی
حسابگر میباشد و این ویژگی بابث میشود شخصِ مصمّم به ارتکا
آن محاسبهگری کند و بسنجد که در صورت ارتکا

جدرم ،پدیش از

جرم و بدم دستگیری چده مید ان

منفعت باید او میشود و در مقابل ،در صورت دستگیری چه می ان مجازات انتظار وی
را میکشد .این حسابرسی اگر به نفع ارتکا

جرم باشد ،یعنی احتمال دستگیری مجرم

کم باشد و در صورت دستگیری نی مجازات قلیدل و غیرحتمدی در انتظدار وی باشدد،
مجرم تصمیم خود را مبنی بدر ارتکدا

رفتدار مجرمانده بملدی مینمایدد و در مقابدل،

چنانچه مضرّات و شدّت مجازات و احتمال دستگیری او بدر مندافع جدرم بچربدد ،وی
ناگ یر از انصراف بملی است .بر فرض که بپذیریم همه یا اغلب مجرمان به شرحی که
توصیف آن رفت ،حسابگر میباشند ،خشم به مید ان قابدل تدوجهی میتواندد بدر ایدن
ویژگی حسابگربودن مجرمان بالقوه خدشده وارد نمایدد .زمانیکده شدخص گریبدانگیر
خشمی غیرقابل کنترل باشد ،به خو

یا بدبودن بمل ارتکابی توجه چندانی نمینمایدد

چه رسد به حسابرسی در مضرّات و منافع جرم .بنابراین ،خشم میتواند با از بین بدردن
قوۀ حسابگری مجرم ،ویژگی بازدارندگی مجازاتها را نادیده بگیرد.
در یک بیان تحلیلی از جرم ،میتوان گفت جرم نوبی ابتدراض بده وضدع موجدود
است؛ امّا ابتراضی که از چهارچو

قانون خارج شده است .ایدن ابتراضهدا میتواندد

گهگاهی ناشی از خشم و با چاشنی خشونت همراه باشد .مدثالً دختدران فدراری اقددام
خددود را نددوبی ابتددراض میداننددد و خددود را قربددانی روابددط ناسددالم خانوادههددا و
فرامودشدن در جامعه میدانند ] .خ(ن ( ر د ع  :1386ص  [20کارمند ادارهای را در
نظر بگیرید که احساس میکند افراد ضعیف و ناکارامدی به جای او پاداد میگیرندد و
ارتقای شغلی مییابند یا افراد باالدست آنها به خاطر امری پیش پا افتاده یدا اشدتباهاتی
که تقصییر آنها نبوده ،دست به توبیخ آنها میزنند .این رفتارها به خشم کارمند منتهدی
شده و او نی خشم خود را در قالب کم کاری ،غرض ورزی و لجبازی با اربا

رجدوع

بروز میدهد و یا از آن بدتر دست به اختالس یا ارتشا میزند؛ با این بقیده کده وی در
حال احقاق حاِ پایمال شدۀ خویش است .یا جوانی را در نظر بگیریدد کده بده تدازگی
مادرد را در اثر بیماری صعب العالج از دست داده است و بلت مرگ مادرد را کدم
کاری و ترک وظیفه از جانب پ شک معالج یا جراح وی با انگی ه ی مالی میداند .او که
به جهت بدم توانایی در پرداختِ حا ال حمه ی پ شک ،مجبور به مشاهده مرگ مدادر
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شده است ،زین پس دچار خشمی لجام گسدیخته میشدود و درصددد ورود صددمه بده
تنها مسئله این نیست که خشونت میتواند در فرد خشمگین ،موجبات ارتکا

جرم

را فراهم آورد ،بلکه مسئله میتواند دارای ابعاد گسترده تری باشد .خشدم کنترلنشدده،
زمانیکه از صرف احساس خارج و به بندوان یدک رفتدار در قالدب پرخاشدگری و یدا
خشونت جلوه نماید ،بالوه بر اینکه میتواند مقدمۀ ارتکا
جرح و تخریب اموال شود ،ممکن است مقدمهای برای ارتکا

جرایمی چدون ضدر

و

جدرم توسدط دیگدری

باشد .بدم توانایی در کنترل خشدم میتواندد تبعداتی غیرقابدل جبدران بدر دیگدران ،بده
خصوص اطرافیان وی داشته باشد .چنانکه برخدی از کارشناسدان امدور تربیتدی اشدعار
داشتهاند فرار دختران از خانه محصول خشونت و فقر فرهنگی خانوادهها است .اغلدب
اوقات دخترانی که از خانده فدرار میکنندد ،کسدانی هسدتند کده والددین آنهدا درگیدر
خشونتهای مختلف ،ابدم از بددنی و جسدمی ،رواندی و فحاشدی هسدتند و بده حدل
مشکالت در داخل محیط زندگی خود قادر نیستند .گاهی فرزندان نمیتوانندد نداراحتی

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

پ شکان و جراحان برمیآید.

ناشی از تنبیه و خشونت را تحمل نمایند و از خانه پدری فرار میکنند تا بدین نحدو از
محیهی که در آن رنج و شکنجه وجود دارد ،خود را نجات دهند] .همی : ،ص  20ش [67

با این تفاسیر ،این خانوادهها هستند که با بدم آشنایی از تکنینکهدای مددیریت خشدم،
مقدمات فرار دختران خویش را فراهم میآورند و آنان را بده اندواع بالهدا و مشدکالت
گرفتار میکنند.
خشم ،نوبی نگرانی بمده برای جوامع محسو

میشود؛ زیرا در بسیاری از مدوارد

به رفتارهایی منجر میشود که خسارتهای فراوانی به کشورها تحمیدل میکندد .بدرای
مثال رفتارهای ضداجتمابی و تهاجمی از تبعات و پیامدهای خشم میباشدد .همچندین
خشم با شدت افسردگی ،مصرف کوکاهین ،الکل و اقدام به خودکشی همبستگی دارد] .
آه ر ز ی رض،ی ش ...ع  :391ص [ 502

بالوه بر وجود رابهه بین خشم و ارتکا

جرم ،نی بین بددم تواندایی در مددیریت

خشم و ب هدیدگی رابهۀ ظریفی وجود دارد .میدانیم که تحریک ب هکار توسط ب هدیده
یکی از بوامل مؤثر بر بروز ب هکاری است .ب هکاران بالقوه ،به ویژه آن دسته که دارای
بقدههای روانی و مشکالت روحی و بصبی هستند ،با کمترین فشار رواندی برانگیختده
شده ،دست به ارتکا

ب ه میزنند .بندابراین ،کمتدرین برخدورد تحریدکآمی از طدرف

مخاطبان این گونه افراد ،زمینه ارتکا
به ارتکا

جرم را بابث میشود و در نتیجه ب هکار نسبت

جرم تحریکشده و مقاصد خود را بملی میسدازد .خویشدتنداری ،صدبر و

بردباری و در نهایت مدیریت خشم از جانب ب هدیده موجب از بین رفتن زمینه ارتکا
جرم خواهد شد ] .مار خلال ع  :1394-1393ص [125

گفتار دوم :آموزش مدیریت خشم
در جوامع کنونی که افراد بیش از گذشته در برابر شرایط نامسابد و فشدارهای زنددگی
قرار گرفتهاند ،اف ایش مشکالت ،پیچیدگی و آمیختگی آنهدا بدا یکددیگر ،افدراد را در
شرایهی قرار میدهد که به طور داهدم فشدارهای رواندی را تجربده کنندد ] .آه یر ز ی
رضی،ی ش  :1391 ...ص  [503بنابراین ،باید پذیرفت که فشدارهای اجتمدابی و هیجدانی
ج هی از زندگی در جوامع کنونی میباشد .با التفات به این موضدوع ،لد وم آگداهی بدر

رودهای مهارت زندگی و به خصوص مدیریت خشم را برای داشتن زندگی سدالم در
مییابیم.
آزمایشها و تحقیقات متعددی نشان داده اسدت کده بدین فراگیدری مددیریت خشدم و
پیشگیری از جرایم رابهه مستقیمی وجود دارد .به ببارت دیگر ،هر چه افراد به فنون کنترل
خشم آگاهتر باشند و توانایی بیشتری در کنترل خشم خویش داشدته باشدند ،کمتدر تحدت
تأثیر خشم افراطی مرتکب جرم میشوند .پژوهشی که بر روی  45نفر از مددجویان زندانی
شهر فسا که به صدورت نموندهگیری تصدادفی سداده از بدین زنددانیان کده بداالترین نمدره
پرخاشگری را داشتند ،صورت گرفت؛ نشان داد که آموزد مدیریت خشم حتی نسبت بده
دارو درمانی در کاهش پرخاشگری زندانیان تأثیر بیشتری داشته است .این افراد با شدرکت
در برنامههای آموزد مدیریت خشم ،توانستند در کنار بازسازی شناختی ،مهارتهای مورد
نیاز را به دست آورند ،در موقعیتهای متفاوت ،واکنشهای سازگارانه نشان دهند و روابط
اجتمابی خود را بهبود بخشند] .رشد ،ی ش ...ع  :1390ص  20ش [ 29
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مؤلفههای اصلی و محتوای برنامههای آموزشی مدیریت خشم ،به نسبت یکسان است و
متداول ،ادراک پدیدارشناختی محرکها و تجربه خشم ،نقش افکار منفی در تجربده خشدم،
الگوهای شخصی تجربه خشم و رفتار ،نظارت بر بالیم هشداردهنده ،گ ارد تجربدهها و
رویدادهای خشم ،آرامسازی و کاهش تنش ،تغییر افکدار منفدی و کنتدرل خشدم ،آمدوزد
جرأتورزی و مهارتهای ارتباطی ،آموزد راهبردهای حل مسئله ،آمدوزد مصونسدازی
در مقابل اضهرا

در مقابل خشم میباشد] .نک(ه یک ،ع ش ...ع  :1388ص [.50

آموزد مدیریت خشم میتواند تدأثیر بهسد ایی بدر روابدط زوجدین بدا یکددیگر و
همچنین با فرزندانشان داشته باشد و با بهبود روابط خانوادگی ،زمینههای جرمِ خشونت
خانگی را که ب هدیده آن را غالباً زنان و کودکان تشکیل میدهند ،از بین ببدرد .آمدوزد
مهارتهای مدیریت خشم ،موجب کاهش تعارضات زناشویی میشود و در نتیجه بهبود
کیفیت زندگی ،کاهش تنشها و افد ایش رضدایتمندی زناشدویی را بابدث میگدردد.
یادگیری رودهای مناسب حل تعارض و مدیریت خشم به زوجها امکان حل و کنترل

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

موارد ذیل را شامل میشود؛ آشنایی با خشم و پیامدهای آن ،محرکهای خشم و پاسخهای

تعارضات بده شدیوه سدازنده را میدهدد و از اختالفدات زناشدویی ،درگیدری و طدالق
پیشگیری مینماید ] .بکک،ر ش ...ع  :1391ص [221

والدین نخستین کسانی هستند که در محیط خانوادگی بر خلا و خوی فرزنددان تدأثیر
میگذارند .آنها با برخورد و حرکات و سکنات خود پایههای فضایل یا رذایل اخالقدی را
در نهاد فرزندانشان پایه گذاری میکنند و زمینههای شکلگیری حاالت و کماالت اخالقی
حمیده یا رذیله را فراهم میکنند .بددون تردیدد موقعیدت نامناسدب خدانوادگی ،تدأثیرات
جرمزایی بر روی ابضای خود دارد .در بینش اسالمی ،والدین نخستین مسدئوالن حفد ،و
صیانت فرزندان به بنوان امانتهای خداوند هستند ] .مارخلال ع  :1393ص [95

برخی از تحقیقات نشان داده است که آموزد گروهی مهار خشم به شیوه شدناختی
د رفتاری بر کاهش خشم والدین مدؤثر بدوده و ارتبداط آندان را بدا فرزندانشدان بهبدود
بخشیده است .شرکت در کارگاههای آموزد مدیریت خشم در کاهش می ان رگه خشم
و شدت خشم والدین در موقعیتهدای فراخدوان خشدم در ارتبداط بدا کدودک ،نقدش
تعیینکنندهای داشته است ] .نک(ه یک  ،ش  :1389 ...ص [143

گفتار سوم :مدیریت خشم و پیشگیری از جرم
در ابتدا باید اشاره کرد که خشم همیشه امری مذموم و ناپسند نیست .خشم ،احساسدی
انسانی است که اگر به موقع و به می ان مناسب ابراز شود ،میتواند نقش سازنده داشدته
باشد .خشم وسیلۀ قاطع و آشکاری برای ابراز ابتراض ،ناامیدی ،تأسدف و ناخشدنودی
از ابمال فریبکارانۀ دیگران است .خشدم بدر خدالف تدرس ،فدرد را قدوی و پراندرژی
میس ازد تا بتواند موانع را از سر راه خود بردارد .برخدی اوقدات ابدراز خشدم در قالدب
فریادهای بشردوستانه بلیه ظلم و بیداد جلوهگر میشود تا به همۀ ستمکاران و افدرادی
که حقوق بشر را زیر پا میگذارند ،هشدار دهد .البته باید توجده داشدت خشدمیکه بده
صورت بادت درآید یا به شکل لجام گسیخته ظاهر شود ،قبل از اینکه فرد را به هدف
برساند ،نابودد میسازد ] .حامدی  :1387 ،ص [ 41

در کنار اذبان برکارکرد سازندگی و پسدندیده خشدم در برخدی اوقدات ،در گفتارهدای
پیشین اشاره شد که خشدم میتواندد منشداء برخدی از جدرایم ،از جملده ضدر و جدرح،

خشونت خانگی ،جرایم رانندگی و حتی قتل گردد .اکنون که تأثیر خشم بر به وجودآوردن
مقدمات جرم پوشیده نیست ،باید به دنبال پیشگیری از جرم از طریا مدیریت خشم باشیم.
هرچه افراد جامعه کمتر در موقعیتهای خشمآور حضور داشته باشند و هرچه آندان فندون
کنترل و مدیریت خشم را بهتر آموزد دیده باشند؛ احتمال دچارشدن به خشم و پیرو آن به
پرخاشگری و سپس روی آوردن به ارتکا جرم کاهش مییابد.
«مدیریت خشم» ،مفهومی فراتر از کنترل یا فرو خوردن خشم ،یا توصیه شخص بر حلم
و بردباری است .مدیریت خشم بالوه بر در بر گرفتن مفاهیمی چون کظدم غدی ،،حلدم و
بردباری که جملگی در حیهه پیشگیری اجتمدابی از جدرایم قدرار میگیرندد) از راههدای
دیگری نی قابل ابمال است .به بنوان نمونه از طریا ایجاد تغییر در محیطهای خهرآفرین،
یا ممنوعکردن مجرم بالقوه یا محکوم ،از اقامت یا تردد در مکان و محلهای خاص د که بدا
هدف جلوگیری از واقعشددن فدرد در شدرایط خشدمآور یدا مکانهدایی کده تدابیکنندده
خاطرهای است که ممکن است منشاء خشم ناگهانی شود د میتواند صورت بگیرد .اکندون
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مالحظه نمودید که مدیریت خشم اصهالحی با مفهوم گستردهتر از مفاهیم مشابه همچدون
مدیریت خشم در دو حیهه پیشگیری اجتمابی و پیشگیری وضعی به کار میآید .آنجا کده
سخن از کنترل خشم ،سفارد اشخاص به حلم و بردباری ،گذشت و کظم غدی ،بده میدان
است در محدوده پیشگیری اجتمابی قرار داریم؛ لکن زمانیکه به اقداماتی متوسل میشویم
به منظور جلدوگیری از حضدور فدرد در شدرایط خشدونتآفرین خشدم آور) و همچندین
ناتوانسازی اشخاص از اِبمال خشم ،وارد حیهه پیشگیری وضعی گردیدهایم.
یکی از موجبات اختالف بین افراد ،آن است که برخی از افراد آگاهی ندارند که چگونه
احساس خشم خود را مددیریت کنندد .برخدی از افدراد خشدمگین میشدوند و رفتارهدای
تهاجمی از خود نشان میدهند؛ در حالیکه برخی دیگر با التفات بده اینکده خشدم ندوبی
احساس منفی است ،خشم خود را فرو میبرند .ابتقاد بر این است که وقتدی مدردم خشدم
خود را به طور مناسب کنترل میکنند ،میتوانند به طور مثبدت بدا درگیریهدا و اختالفدات
مقابله نمایند .کنترل خشم پیش از منتجشدن به رفتارهدای تهداجمی و پرخاشدگرانه ،امدری

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

فروخوردن خشم است .به تبعیت از این گستردگی مفهوم ،میتدوان ادبدا نمدود کده مقولده

حیاتی در روابط بین فردی است .زمانی خشم شکل منفی به خود میگیرد کده افدراد آن را
انکار نموده ،سرکو و یا به نحوی نادرست اظهار نمایند .خشم «احساس» است؛ در حالی
که تجاوز و پرخاشگری «رفتار» است و خشم میتواند به رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود.
از طرفی دیگر نمیتوان گفت که همیشه خشم به پرخاشگری منجر میشود .افراد پاسخهای
خود را به خشم انتخا میکنند .هنگامی که خشم ظاهر میشود ،برخی از افراد رفتارهدای
تهاجمی را از لحاظ جسمی و روان شناختی نشان میدهند .اگر فرد بتواندد خشدم خدود را
کنترل کند ،میتواند پاسخی با رفتارهای مثبت داشته باشد .ایدن ،بددان معندی اسدت کده او
میتواندددد احساسدددات خشدددم خدددود را بددده صدددورت سدددازنده مددددیریت کندددد.
[Tosun,u.(2014).anger management of students for a peasful school
environment : the group studies. Procedia-Social and Behavioral sciences159. P
] 686-690

گفتارچهارم :مؤلفههای پیشگیری از جرم ،از
طریق مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران

یادآوری این نکته الزم است که یکی از اهداف و مبانی حقوق کیفدری ،قابدهمنددکردن
اِبمال خشم بر مجرمان بوده است .با این توضیح که در دوره دادگستری خصوصی ،هر
شخصی که ب هدیده واقع میگردید ،خویشتن و یا با مسابدت خانواده یا قبیله در صدد
مجازات شخص مجرم برمیآمد و تالفی و انتقام ،قصددِ فرونشداندن خشدم حاصدل از
ارتکا

جدرم را داشدتند .لکدن پدس از گدذر از آن دوره و ورود بده دوره دادگسدتری

بمومی ،میبایست خشم و ان جار ناشی از وقوع جرم تعدیل و قابدهمندد میشدد و در
چهارچوبی خاص و با بنوان مجازات بر مجرم تحمیل میگردیدد .لدذا میتدوان گفدت
ابمال مجازات توسط دولت جلوهای از بروز خشم ِ مدیریت شدۀ جامعه و ب هدیده بدر
رفتار مجرمانه است .نظریه «بیانگرایی» که مجدازات را بیانکننددۀ خشدم و محکومیدت
بمومی میداند ،مؤید این امر میباشد.

]برشقسع  :1395ص 1[173

 .1مط،بق ین یینگ ،ع م ،ز ت ظ (ر م(جه خک ج م،ع دت  .م ،بزهکی،ر ر م ی،ز ت می ق ا ع چی( ز
ر ک،ب جر ی ن ،خکم ان هس ا  .لب ه خک م ،ب،ین م(جه ب،نن .م ،فر ی ر صرف ً،چ( یشدت دن ری
م ،ز ت دم ق ا ع بلکه م ،ز ک ،م ق ا ع چ( جر ی ن ،ر جباح م ق ا .

به ببارت دیگر ،حمایت و محافظت از جامعه در برابر ب هکارانی کده آن را تهدیدد
میکنند ،هدایت خشونتِ پرخاشگری) طبیعی انسانها به سمت راههای مشروع ،بدرای
این که قابل تحمل و حتی مفید واقدع گدردد؛ اهددافی اسدت کده همدۀ دولتهدا بدرای
دستیابی به آنها تالد میکنند .این ال امها ،صرفنظر از تعاریفی که نظم اجتمابی به
جرم میدهد ،تجلی و واکنش بلیه ب هکاری را که به پلیس و دادگسدتری محدول شدده
است نی توجیه مینماید .بنابراین ،نهادهای بمومی ،در هر دولت قانون مددار ،انحصدار
استفاده از خشونت مشروع را ،همراه با تضدمینهای آیدین دادرسدی کیفدری در زمینده
ربایت حقوق فردی را در اختیار دارند] .پاک،ع  :1395ص  113ش [114

قانونگذار کیفری ایران نی به مبحث پیشگیری از جرایم بی توجه نبوده اسدت .اگدر
چه میتوان گفت به طور خاص بر مدیریت خشم به بنوان راهکاری برای پیشگیری از
جرایم نظر نداشته است؛ موادی در قوانین کیفری یافت میشود که گویدای واقفبدودن
مقنن به تندوع طدرق پیشدگیری از جدرایم میباشدد .در مدواد متعدددی میتدوان قصدد

17

قانونگذار را از پیشگیری اولیه و ثانویه جرایم کشف نمود .به بنوان نمونه بدا مالحظدۀ
دادگاه میتواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او ،بده
نحوی که در زندگی وی یا خانواده اد اختالل اساسی و بمده ایجاد نکند مرتکدب را
به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویا  ،مل م نماید:

 ....ح) گذراندن دوره یا دورههدای خداص آمدوزد و یدادگیری مهارتهدای
اساسی زندگی یا شرکت در دورههدای تربیتدی ،اخالقدی ،مدذهبی ،تحصدیلی یدا
ورزشی» میتوان اذبان نمود که مقنن با وضع این ماده درصدد پیشگیری از تکرار جرم
از ناحیه محکوم بوده است پیشگیری ثانویه) .
بنابراین ،مهابا ماده مذکور ،قاضی دادگاه میتواند مجرمی را که صدور حکم وی به
تعویا افتاده یا اجرای مجازاتش معلا گردیده ،به گذرانددن دوره آمدوزد و یدادگیری
راهها و فنون مدیریت و کنتدرل خشدم محکدوم کندد .ایدن مهدم از طریدا شدرکت در
دورههای تربیتی ،روانشناسی ،اخالقی و مذهبی امکانپدذیر اسدت .مددیریت خشدم از

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

بند آخر ماده  43قانون مجازات اسالمی که اشدعار داشدته اسدت« :در تعویدا مراقبتدی،

طریا مذکور میتواند در حیهدۀ پیشدگیری اجتمدابی از جدرم بحدث شدود؛ چدون بدا
گذراندن دورههای روانشناسی و مذهبی پیرامون مدیریت خشم ،فرد ،نحوۀ برخدورد بدا
خشم را آموزد میبیند و دیگر با کوچکترین تلنگری از جانب قدوه خشدم ،آن را در
قالب افعال انحرافی بروز نمیدهد.
در قانون آیین دادرسی کیفری نی اختیارتی به مقامات قضایی ابهدا شدده اسدت تدا
قضات دادگاه و دادسرا به صدور حکم با هدف پیشگیری از تکرار جرم قادر باشند .بده
طور نمونه ماده  81قانون اخیرالذکر که یکدی از نوآوریهدای ایدن قدانون بده حسدا
میآید ،به دادستان اختیار داده است که با وجود شرایهی تعقیب متهم را تعلیا نمایدد و
در ضمن اشاره نموده است که ... « :یر ین ص(رتع ی ید  ،م

ر سب م(ریع مکلف

به جر ح برخ ز ید (ره،ح زیر م ق ن:
 ...ث) خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ،حداکثر به مدت یک سال ...
چ) شرکت در کالسها یا جلسات آموزشدی ،فرهنگدی و حرفدهای در ایدام و سدابات
معین ،حداکثر به مدت یک سال  ....د) بدم ارتباط و مالقات با شرکای جرم و ب هدیدده
به تعیین دادستان ،برای مدت معین ».لذا دادستان در مقام تعلیا تعقیب نی میتواندد در
صدد پیشگیری از جرایم بر آید  .به ببارت دیگر ،دادستان میتواند مهابا بند چ) متهم
را مکلف نماید که در کالسها و جلسات آموزشی مربوط به کنترل و مددیریت خشدم
شرکت کند ،تا از این طریا به پیشگیری ثانویه از نوع اجتمابی نایل شود .مضافاً اینکه
دادستان میتواند در ضمن صدور قرار تعلیا تعقیب ،مهابا بنددهای ث)و د) محکدوم
را از رفت و آمد به محدل یدا مکدان خداص و ارتبداط یدا مالقدات بدا شدرکای جدرم،
بهخصوص ب هدیده ،برای مدت معدین محدروم نمایدد .دسدتورات منددرج در بنددهای
اخیرالذکر میتواند بدا دلیدل جلدوگیری مجدرم از حضدور در مکانهدا و موقعیتهدای
خشمآفرین توجیه شود .بنابراین ،زمانیکه دادستان پیشبینی نماید که حضدور مدتهم در
مکانی موجب تدابی خاطرات خشمآور میشود ،یا مالقدات مدتهم بدا ب هدیدده بابدث
شعلهورشدن مجدد خشم ب هدیده یا اولیای وی میگردد ،اختیدار دارد کده مهدابا مداده
مذکور اقدام نماید .اقدام دادستان برای پیشگیری از تکرار جرم با توسل به بندهای ث)

و د) میتواند وارد در حیهه پیشگیری وضعی از جرایم گردد.

نتیجهگیری
در این نوشتار بنوان گردید که «خشم» میتواند در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گردد
و منشاء ارتکا جرایم بدیدهای گردد .همچنین به رابهده خشدم و ب هدیددگی نید اشداره
مختصری شد .بهترین راهکار برای از بینبردن این بامل جرمزا خشم) که خود نی ناشدی
از بوامل متعدد اقتصادی ،فرهنگی ،خانوادگی ،اجتمابی ،محیهدی و  ...میباشدد؛ مددیریت
خشم است .مدیریت خشم با مفهوم گستردهای که دارد هم کظم غی ،،فروخوردن خشدم و
کنترل آن را شامل میشدود و هدم اقدداماتی چدون جلدوگیری از حضدور فدرد در شدرایط
خشمآور را دربرمیگیرد .با بهکارگیری تکنیکهای مدیریت خشم ،افراد خشم خدویش را
در جهات سازنده به کار میگیرند و طبعاً از آثار زیانبار این احساس جلوگیری میگردد.
مدیریت خشم ،امری اکتسابی است؛ یعنی افدراد بدرای اِبمدال مددیریت بدر خشدم
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خویشتن به فراگیری و آموزد نیاز دارند .آموزدهای مکرر و کداربردی توسدط نهداد
خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و همچنین رسانههای بمومی میتواند کارساز باشد .چنانچده
خاص ،مثل زندانیان د چه در هنگام تحمل حبس و چه در دوران پدس از آزادی د بدر
راههای غلبه بر خشم تکیده شدود ،میتدوان انتظدار داشدت کده در آیندده دیگدر شداهد
درگیریهای آنی و اتفاقی در کوچه و بازار نباشیم و دیگر نمیشدنویم کده شدهروندی
دیگری را به استه ا بگیرد یا او را مورد دشنام قرار دهد .دیگر در جراید نمیخوانیم که
فالن محکوم به قتل ،از پشیمانی کردۀ خویش مینالد .چنانچه خشم در جوامع مدیریت
شود ،بسیاری از جرایم که بیشتدرین وامِ خدود را از خشدم میگیرندد ،مثدل خشدونت
خانگی ،ضر

و جرح ،توهین و حتی قتل ،تحت کنترل درآمده و نرس این گونه جرایم

خواهد شکست.

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

راهها و فنون مدیریت خشم در سهح جامعه آموزد همگانی داده شود و نی در سهوح
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