
 

   
    

   
    

   
یم

را
ج

از 
ی 

یر
شگ

 پی
در

م 
خش

ت 
ری

دی
ش م

نق
 

 

1 

 جرایم از پیشگیری در خشم مدیریت نقش
 1سعید جاللی

 

 چکیده

ه باشدد وان ممدوح و پسندیدتمیهم  .ی گوناگونهاهنباحساسی است دارای ج ،«خشم»

انحرافات و جدرایم محسدو  ، سیاری از رذایل اخالقیبتواند مذموم و منشاء م میو ه

ز کدا  برخدی ای متعددی اثبات گردیده است که بین خشدم و ارتهاش. در پژوهگردد

ی وجدود ، توهین، خشونت خانگی و حتی قتدل رابهده مثبتدجرایم، مثل ضر  و جرح

وان آن را بده تدمین ،غیرقابل انکار در طبیعت آدمی است بندابراین یدارد. خشم ضرورت

بهتدر  ،ربلکه باید در صدد کنترل و مدیریت آن برآمد. بده ببدارت دیگد ،کلی از بین برد

ن را آاست بستر به وجود آورنده خشم را از بین برد و یا چنانچه خشمی حاصل گردید 

ت دا در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گدردد و موجبدات دخالدمدیریت نمود تا مبا

کاری برای واند به بنوان راهتمیمدیریت خشم  ،حقوق کیفری را فراهم نماید. بنابراین

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

شدم بده مددیریت خکده  پرداخته شده است. مضافاً ایدنگی دیدب ههمچنین رابهه آن با 

ایدن جده نتیبنوان طریقی برای مقابله با پدیده ب هکاری مورد بنایت قرار گرفته اسدت. 

به  ی مهارت زندگی و مدیریت خشم باید در سهح جامعههاکپژوهش که فنون و تکنی

آمدوزد مددیریت خشدم بدر زنددانیان و  همچندینطور همگدانی آمدوزد داده شدود. 

 س ایی دارد.  کرار جرایم تأثیر بهر پیشگیری از تبن امحکوم

 ب هکاری. ،خشونت م،مدیریت خش م،خش م،پیشگیری از جرواژگان کلیدی : 
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 مقدمه

و در تمامی محافل ، ببارتی رایج و مرسوم است «پیشگیری بهتر از درمان است»ببارت 

ری از بودن پیشدگیآشنا باشدد، از پسدندیدهناسی شمجرم و جر بابلمی و قضایی هر که 

نی  بر اهمیدت پیشدگیری  گوید. نگارندهبدم اولویت برخورد کیفری سخن می جرایم و

امّا مهم آن است که راهکاری برای جلوگیری از جدرایم اراهده  ؛مایدنمیاز جرایم اذبان 

فقط به تعریف و تمجید از آن پرداخته شود. در این نوشته سدعی بدر آن  کهآننه  ،گردد

امّدا  ،سدرمیپیشگیری از جرایم که در ظاهر کم اهمیت به نظر  هایراهیکی از که است 

واند موجب جلوگیری از تودۀ بظیمی از جرایم گردد، مورد بررسی و مداقده قدرار تمی

م کده بددون هدی  ایهی شدهر بدودهانگیرد. بارها شاهد درگیری افراد متعددی در خیابا

م ایهمایند و بسدیار دیددناقدام می به ضر  و جرح یا توهین به هم شناختی از یکدیگر

ن به قصاص را که بامل اصلی ارتکا  قتلشان را خشم و بدم تواندایی کنتدرل امحکوم

از خشم و از طرفی دیگدر، توجده بسدیار ناشی از یک طرف، انبوه جرایم  .1اندهآن دانست

                                                      
. صفحه حوادث سایت ها و روزنامه ها پر است از ابتراف های قاتالن و ضاربان خیابانی که بلدت اصدلی  1

 آنی دانسته اند . در ذیل به چندی از آنان اشاره گردیده است :  جنایت ارتکابی را فقط و فقط خشم

 ?alef.ir/vdcbaabagrhb5gp.uiur.htmlقتل زن توسط شوهرد ؛ پایان زندگی پر مشداجره ؛  

42404.) 

ک درگیدری خیابدانی ید در...  ندود سدال...   حتمدا خاطرتدان هسدت ترین مرد ایران به قتل رسیدقوی

بامل اصلی این قتدل مدی  ... یک درگیری خیابانی توسط جوانی به قتل رسید ترین مرد ایران درقوی

 یکی ، کرد برخورد یکدیگر با خودروهایمان آیینه کردیم،می ببور  او وقتی از کنار خودروی»گفت : 

. پیداده شددیم و ایدن آغداز  شدد ما بین درگیری بابث موضوع همین.  کرد فحاشی او به دوستانم از

در یک لحظه کنترلم را از دست دادم و با چاقویی که داشتم سه ضرربه بره او . ر شددرگیری مرگبا
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دسدت بده  زمیندهنگارنده را بر آن داشت در ایدن  ،تعالیم و اخالق اسالمی به این مقوله

و وقدوع برخدی از  بین خشم ایهکه آیا واقعاً چنین رابه مشخص سازدهش ب ند و وپژ

ی او اگر پاسخ مثبت است چه چی ی بابث گردیدده مردمدی کده دار جرایم وجود دارد

 رد و توصیه به صبر، حلم، برباری، کظم غدی،، بخشدش وبا این همه سفاهستند دینی 

ارتکا  جرم  خود تن به شکست داده و در ورطه نی در برابر خشمبه این آسا ؛گذشت

تواندد از تحقدا ایدن و معصیت دچار شوند. همچنین دستگاه بدالت کیفری چگونه می

 گونه جرایم پیشگیری به بمل آورد.

نگارد حاضر در دو فصل به موضوع پرداخته است: فصل اول تحت بنوان کلیدات و 

فتارهدای اول و دوم بده ترتیدب تعداریفی از مفاهیم که به چهار گفتار تقسیم شدده و در گ

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. 

ته شدده اسدت. ای برای ورود به فصل دوم در نظر گرفبنابراین، فصل اول به بنوان مقدمه

فصل دوم نی  با بنوان مدیریت خشم و پیشگیری از جرم، مانند فصل اول به چهار گفتدار 

تقسیم شده است. در گفتار اولِ فصل اخیر به رابهه بین خشم و ارتکا  جرم و در گفتدار 

دوم نی  به اهمیت آموزد مدیریت خشم پرداخته شده است. در گفتار سوم به رابهه بدین 

و پیشگیری از جرایم توجه شده و در نهایت پیشگیری از جرایم از طریدا  مدیریت خشم

 مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است.    

  مفاهیم ت،کلیا:  اول فصل

. ایدن فصدل بده چهدار کلّیاتی از موضوع اراهه گدرددشده است  در فصل نخست سعی 

دایی به ترتیب از مفاهیمی چون خشدم و مددیریت گفتار تقسیم شده که در دو گفتار ابت

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. 

                                                                                                                             
 (.ww.tebyan.net/newindex.aspx?pid=301417  «زدم ، اما هرگز قصد کشتنش را نداشتم



 گفتار اول: خشم 

ماید نیمی ود و تمام بمر وی را همراهشمیاز هیجاناتی است که با آدمی زاده « خشم»

ی حیدات فدردی و هاتو شکسد هاتند و بابث موفقیزمیو حتی سرنوشت او را رقم 

 ود یدا زنددگی را دوزس سدوزانشدمیردد و بامل آرامش جسدم و جدان گمیاجتمابی 

جانات را بعددها لکن سایر هی ؛یندآمیبا خشم به دنیا  ویند که حتی نوزادانگمیند. کمی

  ]9ص  :1387آزم،ع  رزر[ ایند.منمیدر طول زندگی تجربه 

ود. خشدم شمیپیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز  یخشم احساس

اکدامی یی است که در آن دچدار نهاتواکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعی

مورد مدا  نیم، یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا فردی درکمیویم و احساس تهدید شمی

یدک  واند از یک احساس خفیف ناخوشایند تاتمیباه شده است. این احساس دچار اشت

ه بدظداهراً احساس شدید بصبانیت را در بر بگیرد. باید توجه داشت که خشم اگرچده 

اشدند. بمیاین دو مفهوم متفداوت از یکددیگر  ؛استبسیار ن دیک  «پرخاشگری»مفهوم 

فدرد دیگدر یدا امدوال اوسدت.  زدن به یکاست که هدف آن صدمه یپرخاشگری رفتار

زننده تهدیددکردن یدا ابمدال آسدیب ی،واند به شکل سوء استفاده کالمتمیپرخاشگری 

فدرد  ،نود. بندابرایشمیاست که ال اماً به پرخاشگری منجر ن یلکن خشم احساس ؛باشد

 .که ال اماً رفتار پرخاشگرانه داشته باشدبدون این د،ممکن است خشمگین شو

 [fth.umsha.ac.ir/uploads/manage20% anger] 
تواندد بنابراین خشم و پرخاشگری مترادف و مدالزم هدم نیسدتند؛ امّدا پرخاشدگری می

زدن به خود اند که هدف آن صدمهگر خشم باشد. پرخاشگری را رفتاری تعریف کردهتجلی

ریدف نید  تع« خشونت»جا بهتر است در این ]88: ص 1391صنعتی و ... [یا دیگری باشد. 

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 

پرخاشدگرانه اسدت خک)دت نکل  فر ط  رف ،ر »؛ 1مهابا میل او فکر کند یا به تعبیر مگارژی

                                                      
. megargee1 
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 . ]35: ص 1389نور محمدی، [« شودفرد قربانی میکه بابث آسیب مشخص به 

ود خشدم شدمیبندی دسدته «انفعدالی»و  «تهداجمی»خشم به طور کلی به دو ندوع  

واند به نوبی پرخاشگری غیرکالمی تعبیر شدود تمیاما  ؛ی متفاوتی داردهالانفعالی شک

کده فدرد از  یددآمیجایی به وجدود  معموالًهد و دمیکه به صورت منفی خود را بروز 

واند به او بگوید و بده جدای ایدن کده بده درسدتی تمیاما ن ؛دست کسی بصبانی است

ندد و چید ی بدر زبدان کمیاحساسش را بیان کند، ناراحتی و آزردگی خدود را مخفدی 

ندد و رفتداری بسدیار سدرد و کمیسپس به جای آن با خشم به دیگران نگداه  .وردآمین

م از نوع تهاجم؛ فدرد بصدبانی ناگهدان دسدت بده خش ؛ لکن دریردگمیخشن در پیش 

ساند و کنتدرل رمیبرخوردی تند  کالمی یا فی یکی( زده و به خود و اطرافیانش صدمه 

ین تحریکدی ترکبدا کوچد معمدوالًایدن افدراد هدد. دمیرفتار خود را به کلی از دست 

مدی هندد. در برخوردهدای کالدمیشدیدی از خدود نشدان  العملبکسبصبانی شده و 

یدا حتدی  ،را دست بیندازندد هاآن؛ توهین کنند هاآنممکن است دیگران را تهدید و به 

نسبت دهند و در برخوردهای فی یکی شروع به  هاآنابمال دور از اخالق را به  رتکا ا

کنند. این افراد در هر شرایهی سعی دارند آرامش دیگدران را  کاری با فرد مقابلشانکتک

تدرین بیش ؛ننددکمیوانندد بلندد تمیکه  جاآنرا تا  شانیصدای موسیق مثالًبرهم ب نند. 

واهند تمام وقدت در مرکد  خمیهستند و  خودخواه؛ وندشتخلفات رانندگی را مرتکب 

وند و در شدمیشددت انتقدامجو هبه نیازهای هی  کس توجهی ندارندد و ب ؛توجه باشند

ذارند و بده بددترین شدکل ممکدن گمین پاسخرا بی ایهکنندواقع هی  برخورد ناراحت

ی قلدرمآبی رهارفتا ؛ودشمیهرگ  پاک ن شاننخاطرات بد گذشته از ذه ؛نندکمیتالفی 

اغتشداد و  .ننددکمیدارند و اگر قدرتی به دست آورند برای سرکو  دیگران استفاده 

یدرد. حتدی ندوع لبداس گمیاز سدوی ایدن افدراد صدورت  معمدوالًی خیابانی ها آشو

ندد و از ضدعف دیگدران کمیرا تددابی  شدانتاست که خشون ایهبه گون شاننوشیدپ

خیلی تند  مثالًند، زمیسر  هاآنآمی ی از ی جنونرهانند. گاهی نی  رفتاکمیسوءاستفاده 

  .نندکمیوند و با سربت باال رانندگی رمینند، سریع راه زمیحرف 

http://www.asriran.com/fa/news]285723[ 



 مدیریت خشم  :مگفتار دو 

به این شرط که با حساسیت و قاطعیت کنترل شدود .  د،واند نیروی مثبت باشتمیخشم 

فالینع  [د. خهر و جرأت مندانده ابدراز نمایندافراد حا دارند خشم خود را به شکلی بی

ویدد کده گمیبه افدراد  ر،بالوه بر خیلی چی های دیگ م،خشمدیریت  ] 105: ص 1389

 گوندهچد؛ خشدم خدود را مددیریت کنند ت،بدا تمرکد  بدر روی چی هدای مثبدچگونه 

 [ را به چدالش تبددیل نمایندد. دهادیدگاهشان را به زندگی تغییر دهند و چگونه برخور

 .]1ص  :1390ج  رحع 

وانندد خشمشدان را مهدار کنندد. نمدود تمیاکثر مردم به این نکته واقف نیستند کده 

فتدد؛ امیندازد، ظاهراً بدون هی  اخهدار قبلدی اتفداق امیرا به دردسر  هاآنخشمی که 

ای غافلگیرانه دانیم که خشم در واقع حمله. میودشمیبارض  هاآنگویی این حالت به 

 نید د. گدردمیود که انتظدارات شدخص بدرآورده نشمینیست، بلکه هنگامی برانگیخته 

وانیم از تدمی ،تدرگرایاندهقعارات واگرایانه به انتظدانیم که با تغییر انتظارات غیرواقعدمی

امّدا همده مدا بده ایدن گدرایش داریدم کده انتظدارات  ؛احتمال وقوع خشم خود بکاهیم

گرایانه را در پستوی ذهنمان نگده داریدم و بدا بدرآورده نشددن ایدن انتظدارات غیرواقع

م وانیتدمیشدن آتش خشم، حتمی است. همین طور ورشعلهکنیم که  بینیپیشوانیم تمی

 ورشدعلهنشدن انتظارات کامالً منهقی مدا کنیم که آتش خشم گهگاه با برآورده بینیپیش

شود. در هر دو حالت، راه حل این است که تشخیص دهیم خشم چهرۀ کریده خدود را 

خشم بر ما مسلط شود و کنتدرل مدا را بده دسدت  کهآنهد تا بتوانیم پیش از دمینشان 

  ] 100ص  :1389دِ  ع  [بکشیم. آن را به بند  ؛بگیرد

ی رفتداری وی دارد. هاهبدر دیگدر جنبد ایهنگاه و نگرد انسان، نقش تعیدین کنندد

ی انسان، تحت تأثیر نوع شناخت و نگرد او قرار دارند. ما آن گونه رهاو رفتا هانهیجا

ی هیجانی و رفتداری مدا تدابع نگدرد هاشهیم. واکندمیندیشیم، واکنش نشان امیکه 

 ت،ناپدذیر اسدت و تغییدر شدناخبراین، مددیریت اندیشده، ضدرورتی اجتنا ماست. بنا

 ]. 116ص  :1388پس ندن   [ ترین بامل اصالح است.ترین و اساسیبمده

ی بصدبانیت و اقددام بدرای هاهمدیریت خشم، فرآیند یادگیری نحوۀ تشخیص نشان
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یدادگیری  ،مآرامش و مواجهه با موقعیت به شیوه مثبت است. مددیریت خشدرسیدن به 

کننده خشم، از جملده احساسدات ی تحریکهاتی خود به موقعیهاشبرای کنترل واکن

را شدامل باطفی خشم، تحریک فی یولوژیک همراه با خشم و پیامد رفتدار خشدمگینانه 

مدیریت خشم بر تحریک و پاسخ فی یکی به ایدن تحریدک و  ،به ببارت دیگر .گرددمی

 Hollenhorst,p.s.(1998).what do we know-] بیدان مناسدب خشدم متمرکد  اسدت.

about anger management programs in correction?. 52-64 [ 

 خشم در دین مبین اسالم  :مگفتار سو

در  است. امدام هشدتم «غضب» ،یکی از محرّماتی که مسلمانان باید از آن دوری کنند

خشم و « .غضب کلید هر بدی است ؛الَغَضُب ِمفتاُح ُکلِ  َشر   »رمایند : فمیغضب  خصوص

و گناهدانی را موجدب شدود کده جبدران آن  هاتچه بسا جنای ،کنترل نگردد رغضب اگ

شود، انسدان خشدمگین بده هدر چید ی  ورشعلهگاه که آتش خشم غیرممکن است. آن

ها واکنشدل بگشاید و این وسایل  ۀود تا خشم خویش را فرونشاند و بقدشمیمتوسل 

ضر  و جدرح و مانندد  ر،: دشنام، تهمت، غیبت، دروغ، افترا، توهین و تحقیببارتند از

آتدش دوزس را  ،غضب خویش را فروبنشاند رهاآن. بدیهی است آن که با این گونه رفتا

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

 ] 307ش  304: ص 1388ق  ع 

 وان غضب را به کلّی ازتمیند که آیا ن نکته اختالف دیدگاه داربلمای اخالق در ای

زیرا غضدب  ؛کردن غضب از دل غیرممکن استکن: ریشهاندمیان برد یا نه. بعضی گفته

و تضدعیف و  مکن است، شکستن شدّت و حددّت آنمقتضای طبع آدمی است. آنچه م

ص  :1389 عدر قی [ .دستخود هیجان شدید نشودانسان به طوری که  ؛تخفیف آن است

 خشم، کنترل و مدیریت آن است.  موردترین اقدام کاربردی در مهم ،بنابراین ]354

 عوامل به وجود آورنده خشم  :مچهار گفتار

بده دالیدل فدردی و  ، ایدن حالدتشدودمی خشدمگینهنگامی که فردی برخی معتقدند 

از جملده  بسدیاری، تواندد دالیدلدرصورتی که این پرخاشگری می است؛شناختی روان

رسدد نظدر میبده  دالیل اجتمابی، اقتصدادی، فرهنگدی و حتدی سیاسدی داشدته باشدد.



 فقددانحصیالت کم، پایگاه پایین اقتصادی فرد در جامعه، فقر و بدی پدولی، بیکداری، ت

ها، همده و همده در بدروز های یک سویه رسدانهفضای گفتمان در جامعه و حتی برنامه

اگر بخواهیم خشونت را از منظر جامعه شناسدی  ،ه ببارت دیگرب. ثیرگذارندأخشونت ت

شود که خشونت نتیجه تحدوالت فرهنگدی، تداریخی، روشن می نکتهاین  ،واکاوی کنیم

 ] http://www.salamatonline.ir/news [اجتمابی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است.

مدور در ادارات، ایجداد ها نی  با مدیریت بهتر شهری، کاهش ترافیدک و تسدریع ادولت

ها و محالت و حتدی کداهش آلدودگی هدوا بردن یکنواختی ساختمانفضای سب ، از بین

های تولّد خشم در جامعه را کاهش دهند و به تبدع زمینه هیتوانند به می ان قابل توجمی

 جرایم نشأت گرفته از خشم را به کنترل خویش درآورند. ،آن

کنندد، از بوامدل اصدلی رون بده درون خانده رسدوس میهایی که از دنیای بیناهنجاری

هدا تدا حددودی معلدول باشند. افد ایش بصدبانیت در خانوادهها میبصبانیت در خانواده

ها است. برای مثال، تحوالت اجتمابی و اقتصادی، تغییرات چشمگیر محیط زندگی انسان

هرنشدینی، مانند مشکالت شدغلی و مسدکن، تدک فرزنددی، اشدتغال زوجدین، زنددگی ش

هدای فدوق درسدی کودکدان، تحوالت سریع فناوری، بیکداری والددین و افد ایش فعالیت

ها با تشدید مشکالت خانواده، به هیجان های درون خانواده را در پی دارند. این تنشتنش

 .McKay, G. D., & Maybell, S [زنند. درون خانواده، مانند خشم و بصبانیت دامن می

A. (2004). Calming the family storm: Anger management for moms,dads, and 

all the kids. Atascadero, CA: Impact.   138ص  :1389نک)ه  یک ،ع به دجل  ز[. 

مانندد داشدتن  ،یکی از بوامل مهم، اختالالت شخصدیتی اسدتشناختی از دیدگاه روان

خددر، داشدتن وسدواس شددید، مدواد ماز سوءظن و بدبینی، خودشیفتگی، ابتیاد به برخی 

یکدی  ،شدنبالوه بر موارد ذکر شده، به طور کلی بصبانیس. نف به کمبود ابتماد و لجبازی

را شود، خشم و بصدبانیت چه بابث ناکامی میهر آن ،از نتایج ثانوی ناکامی است، بنابراین

ازی اسدت کده شود. منظور از ناکامی، هر نیکند که بابث کاهش آستانه تحمل میایجاد می

ای که ناکدام نیاز اولیه کرد ررسیبرای بررسی بصبانیت باید ب ،برآورده نشده است. بنابراین

خوابی و هر احساس خستگی، گرسنگی، بی مانندبوامل جسمی  .چیست ،باقی مانده است
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ناخوشایند جسمی و همچنین بوامل بیرونی و محیهی مانندد بددی آ  و هدوا، مشدکالت 

نید  در کداهش  های اجتمدابی و اقتصدادیمشکالت خانوادگی، نابسدامانی کاری و اداری،

ها، هدا، سدرخوردگیآستانه تحمل مؤثر هستند. در بسیاری از مدوارد، بصدبانیت در ناکامی

 افدراددارد که در دوران کودکی بر ریشه هایی ها، تحقیر و تهدید و ترسها، تنبیهمحرومیت

حتدی اگدر  ،بنابراین .بقای کودک به والدین وابسته است. در دوران کودکی وارد آمده است

جا که خانواده پدرساالر اسدت و فرزندد کودک بدون دلیل تهدید، تنبیه یا تحقیر شود، از آن

کندد تدا مدورد او سدکوت می ؛ها را اجرا کنددبدون فکرکردن باید گود کند و فقط فرمان

شدود، تدا ب رگسدالی در می ایجاد میای که از چنین خشنوازد و محبت قرار گیرد. انرژی

پا به سن گذاشت و خانواده تشکیل داد، ، وقتی همین کودک درون کودک باقی خواهد ماند.

 و که خودد متوجه باشد، حدس طغیدانگر و قدرتمندد خشدم را بدر سدر همسدربدون این

اطدی های افرهمچنین کودکی که مدام مورد حمایت، توجه و محبت کند.خالی میفرزندان 

کند باید در در آینده همیشه حا را به خود داده و تصور می اًوالدین خود قرار گرفته، مسلم

کند بدا مکانیسدم بصدبانیت و سعی می ،همه کارها کامیا  شود و در صورت بدم کامیابی

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

  جرایم از پیشگیری و خشم مدیریت :مدو فصل

این فصل مانند فصل پیشین به چهار گفتار تقسیم گردیده است. در گفتار اول رابهه بین 

خشم و ارتکا  جرم مورد توجه قرار گرفته و سپس به اهمیت آموزد مدیریت خشدم 

از  گیریپیشرابهه مدیریت خشم و  ،صل حاضرپرداخته شده است. در سومین گفتارِ ف

ی پیشدگیری از هاهجرایم مورد مداقه و بررسی قرار گرفته و گفتار پایانی به بیدان مؤلفد

 جرایم از طریا مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.    

 گفتار اول: خشم و ارتکاب جرم 

ی هدایی با یکدیدگر دارند. هدرکس ویژگی بسیارهاتتفاو ،ها از نظر خلا و خوانسان

های متفاوتی از خدود نشدان شخصیتی منحصر به فردی دارد و در شرایط مختلف رفتار

ی دشوار، متفاوت اسدت. بعضدی هاتد. واکنش افراد مختلف در مواجهه با موقعیدهمی

http://movafaghiat.com/Blog/1040/


ید  وند و افرادی نشمیگیر برخی گوشه ؛نندکمیتهاجمی و خشمگینانه بمل  ایهبه گون

کده چنان ]4ص :1382 قیا  پلیا ع[ هستند که قادرند با آرامش و تسلط برخدورد کنندد.

شخصی قادر به کنترل خشم و یا مدیریت آن نباشد و دچار بصبانیت آنی و غیدر قابدل 

ی متعدددی هداتبروز خشم در ایدن زمدان حال .هددمیالجرم آن را بروز  ،کنترل گردد

حقدوق کیفدری  ۀاین حاالتِ ابراز خشونت در محدودواند به خود بگیرد. برخی از تمی

واند قذف، توهین به افراد یا تدوهین بده تمیمانند پرخاشگری کالمی که  ،رددگمیوارد 

واند به صورت رانندگی با سربت غیر تمیمقدّسات تلقی گردد یا پرخاشگری بملی که 

یا حتدی قتدل، بده ضر  و جرح طرف مقابل  مجاز و بدم ابتنا به اخهار نیروی پلیس،

 وقوع بپیوندد.  

به ابتقاد برخدی از طرفدداران مکاتدب و نظریدات کیفدری، مجدرمِ بدالقوه شخصدی 

ود شخصِ مصمّم به ارتکا  جدرم، پدیش از شمیاشد و این ویژگی بابث بمیحسابگر 

بسنجد که در صورت ارتکا  جرم و بدم دستگیری چده مید ان گری کند و محاسبهآن 

ود و در مقابل، در صورت دستگیری چه می ان مجازات انتظار وی شیممنفعت باید او 

این حسابرسی اگر به نفع ارتکا  جرم باشد، یعنی احتمال دستگیری مجرم  .شدکمیرا 

کم باشد و در صورت دستگیری نی  مجازات قلیدل و غیرحتمدی در انتظدار وی باشدد، 

مایدد و در مقابدل، نمیلدی مبنی بدر ارتکدا  رفتدار مجرمانده بمرا مجرم تصمیم خود 

چنانچه مضرّات و شدّت مجازات و احتمال دستگیری او بدر مندافع جدرم بچربدد، وی 

ن به شرحی که اناگ یر از انصراف بملی است. بر فرض که بپذیریم همه یا اغلب مجرم

واندد بدر ایدن تمی هیاشند، خشم به مید ان قابدل تدوجبمیتوصیف آن رفت، حسابگر 

کده شدخص گریبدانگیر ن بالقوه خدشده وارد نمایدد. زمانیان مجرمبودحسابگرویژگی 

نمایدد تکابی توجه چندانی نمیبودن بمل اریرقابل کنترل باشد، به خو  یا بدخشمی غ

واند با از بین بدردن تمیخشم  ،بنابراین .رسد به حسابرسی در مضرّات و منافع جرمچه 

 .را نادیده بگیرد هاتویژگی بازدارندگی مجازا م،حسابگری مجر ۀقو

وان گفت جرم نوبی ابتدراض بده وضدع موجدود تمی ،از جرم تحلیلیدر یک بیان 

واندد تمی هداضامّا ابتراضی که از چهارچو  قانون خارج شده است. ایدن ابترا ؛است
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دختدران فدراری اقددام  مدثالًاز خشم و با چاشنی خشونت همراه باشد.  اشیگهگاهی ن

و  هدداهننددد و خددود را قربددانی روابددط ناسددالم خانوادادمیخددود را نددوبی ابتددراض 

را در  ایهکارمند ادار ]20: ص 1386خ)ن )   ر د ع  [ انند.دمیشدن در جامعه فرامود

یرندد و گمیند افراد ضعیف و ناکارامدی به جای او پاداد کمینظر بگیرید که احساس 

مری پیش پا افتاده یدا اشدتباهاتی به خاطر ا هاآنیابند یا افراد باالدست ارتقای شغلی می

به خشم کارمند منتهدی  رهااین رفتا .نندزمی هاآندست به توبیخ  ،نبوده هاآنکه تقصییر 

، غرض ورزی و لجبازی با اربا  رجدوع نی  خشم خود را در قالب کم کاری شده و او

ده کده وی در با این بقی ؛ندزمیهد و یا از آن بدتر دست به اختالس یا ارتشا دمیبروز 

. یا جوانی را در نظر بگیریدد کده بده تدازگی احقاق حاِ پایمال شدۀ خویش استحال 

مادرد را در اثر بیماری صعب العالج از دست داده است و بلت مرگ مادرد را کدم 

اند. او که دمیکاری و ترک وظیفه از جانب پ شک معالج یا جراح وی با انگی ه ی مالی 

ر پرداختِ حا ال حمه ی پ شک، مجبور به مشاهده مرگ مدادر به جهت بدم توانایی د

ود و درصددد ورود صددمه بده شدمیشده است، زین پس دچار خشمی لجام گسدیخته 

 ید.آمیپ شکان و جراحان بر

موجبات ارتکا  جرم  ،نواند در فرد خشمگیتمیتنها مسئله این نیست که خشونت 

 ،نشدده. خشدم کنترلی ابعاد گسترده تری باشداند داراوتمیبلکه مسئله  د،را فراهم آور

که از صرف احساس خارج و به بندوان یدک رفتدار در قالدب پرخاشدگری و یدا زمانی

ارتکا  جرایمی چدون ضدر  و مۀ واند مقدتمیکه بالوه بر این د،خشونت جلوه نمای

برای ارتکا  جدرم توسدط دیگدری  ایهشود، ممکن است مقدم تخریب اموال و جرح

بده  ،واندد تبعداتی غیرقابدل جبدران بدر دیگدرانتمیبدم توانایی در کنترل خشدم  باشد.

ه برخدی از کارشناسدان امدور تربیتدی اشدعار کخصوص اطرافیان وی داشته باشد. چنان

است. اغلدب  هاهفرار دختران از خانه محصول خشونت و فقر فرهنگی خانواد اندهداشت

درگیدر  هداآن، کسدانی هسدتند کده والددین ننددکمیاوقات دخترانی که از خانده فدرار 

، رواندی و فحاشدی هسدتند و بده حدل نی و جسدمیابدم از بدد ،ی مختلفهاتخشون

وانندد نداراحتی تمیمشکالت در داخل محیط زندگی خود قادر نیستند. گاهی فرزندان ن



نند تا بدین نحدو از کمیناشی از تنبیه و خشونت را تحمل نمایند و از خانه پدری فرار 

 ]67ش  20ص  همی، :[. خود را نجات دهند ،محیهی که در آن رنج و شکنجه وجود دارد

ی مددیریت خشدم، هداکهستند که با بدم آشنایی از تکنین هاهاین خانواد ،با این تفاسیر

هدا و مشدکالت آورند و آنان را بده اندواع بالمیمقدمات فرار دختران خویش را فراهم 

 نند.  کمیگرفتار 

زیرا در بسیاری از مدوارد  ؛ودشمینگرانی بمده برای جوامع محسو   ، نوبیخشم

ندد. بدرای کمیتحمیدل  رهای فراوانی به کشوهاتود که خسارشمییی منجر رهابه رفتا

اشدد. همچندین بمیی خشم دهای ضداجتمابی و تهاجمی از تبعات و پیامرهامثال رفتا

 [ی دارد. به خودکشی همبستگ خشم با شدت افسردگی، مصرف کوکاهین، الکل و اقدام

 ] 502ص  :391ع ش...  آه  ر ز ی  رض،ی 

نی  بین بددم تواندایی در مددیریت  م،بالوه بر وجود رابهه بین خشم و ارتکا  جر

دیده انیم که تحریک ب هکار توسط ب هدمیظریفی وجود دارد.  ۀدیدگی رابهخشم و ب ه

به ویژه آن دسته که دارای  ،کاران بالقوهر بروز ب هکاری است. ب هبیکی از بوامل مؤثر 

با کمترین فشار رواندی برانگیختده  ،روانی و مشکالت روحی و بصبی هستند یهاهبقد

آمی  از طدرف کمتدرین برخدورد تحریدک ،نند. بندابراینزمیدست به ارتکا  ب ه  ،شده

هکار نسبت ب  شود و در نتیجهرا بابث میزمینه ارتکا  جرم  ،ن این گونه افرادامخاطب

داری، صدبر و سدازد. خویشدتنمیشده و مقاصد خود را بملی به ارتکا  جرم تحریک

دیده موجب از بین رفتن زمینه ارتکا  بردباری و در نهایت مدیریت خشم از جانب ب ه

 ]125ص  :1394-1393مار خلال  ع  [ جرم خواهد شد.

 آموزش مدیریت خشم  :مگفتار دو

ی زنددگی رهااد بیش از گذشته در برابر شرایط نامسابد و فشدادر جوامع کنونی که افر

بدا یکددیگر، افدراد را در  هدان، اف ایش مشکالت، پیچیدگی و آمیختگی آاندهقرار گرفت

آه  یر ز ی   [ ی رواندی را تجربده کنندد.رهاهد که به طور داهدم فشدادمیشرایهی قرار 

که فشدارهای اجتمدابی و هیجدانی باید پذیرفت  ،بنابراین ]503ص  :1391ش ...  رضی،ی 

اشد. با التفات به این موضدوع، لد وم آگداهی بدر بمیج هی از زندگی در جوامع کنونی 
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ی مهارت زندگی و به خصوص مدیریت خشم را برای داشتن زندگی سدالم در هادرو

 ابیم.یمی

ها و تحقیقات متعددی نشان داده اسدت کده بدین فراگیدری مددیریت خشدم و آزمایش

یری از جرایم رابهه مستقیمی وجود دارد. به ببارت دیگر، هر چه افراد به فنون کنترل پیشگ

تدر تحدت تری در کنترل خشم خویش داشدته باشدند، کمتر باشند و توانایی بیشخشم آگاه

نفر از مددجویان زندانی  45شوند. پژوهشی که بر روی تأثیر خشم افراطی مرتکب جرم می

گیری تصدادفی سداده از بدین زنددانیان کده بداالترین نمدره وندهشهر فسا که به صدورت نم

پرخاشگری را داشتند، صورت گرفت؛ نشان داد که آموزد مدیریت خشم حتی نسبت بده 

تری داشته است. این افراد با شدرکت دارو درمانی در کاهش پرخاشگری زندانیان تأثیر بیش

های مورد بازسازی شناختی، مهارتهای آموزد مدیریت خشم، توانستند در کنار در برنامه

های سازگارانه نشان دهند و روابط های متفاوت، واکنشنیاز را به دست آورند، در موقعیت

 ] 29ش  20: ص 1390رشد ،ی  ش ...ع [اجتمابی خود را بهبود بخشند. 

های آموزشی مدیریت خشم، به نسبت یکسان است و های اصلی و محتوای برنامهمؤلفه

های های خشم و پاسخشود؛ آشنایی با خشم و پیامدهای آن، محرکیل را شامل میموارد ذ

ها و تجربه خشم، نقش افکار منفی در تجربده خشدم، متداول، ادراک پدیدارشناختی محرک

ها و الگوهای شخصی تجربه خشم و رفتار، نظارت بر بالیم هشداردهنده، گ ارد تجربده

تنش، تغییر افکدار منفدی و کنتدرل خشدم، آمدوزد  سازی و کاهشرویدادهای خشم، آرام

سدازی های ارتباطی، آموزد راهبردهای حل مسئله، آمدوزد مصونورزی و مهارتجرأت

 ].50: ص 1388نک)ه  یک ،ع ش ...ع [باشد. در مقابل اضهرا  در مقابل خشم می

سد ایی بدر روابدط زوجدین بدا یکددیگر و واند تدأثیر بهتمیآموزد مدیریت خشم 

ی جرمِ خشونت هاهزمین ،چنین با فرزندانشان داشته باشد و با بهبود روابط خانوادگیهم

هند، از بین ببدرد. آمدوزد دمیدیده آن را غالباً زنان و کودکان تشکیل خانگی را که ب ه

ود و در نتیجه بهبود شمیموجب کاهش تعارضات زناشویی  ،ی مدیریت خشمهاتمهار

ردد. گدرا بابدث میمندی زناشدویی و افد ایش رضدایت هاشکیفیت زندگی، کاهش تن

ها امکان حل و کنترل ی مناسب حل تعارض و مدیریت خشم به زوجهادیادگیری رو



هدد و از اختالفدات زناشدویی، درگیدری و طدالق دمیتعارضات بده شدیوه سدازنده را 

 ]221ص  :1391ع ش ...  بکک،ر [ ماید.نمیپیشگیری 

تند که در محیط خانوادگی بر خلا و خوی فرزنددان تدأثیر والدین نخستین کسانی هس

های فضایل یا رذایل اخالقدی را ها با برخورد و حرکات و سکنات خود پایهگذارند. آنمی

گیری حاالت و کماالت اخالقی های شکلکنند و زمینهدر نهاد فرزندانشان پایه گذاری می

موقعیدت نامناسدب خدانوادگی، تدأثیرات  کنند. بددون تردیددحمیده یا رذیله را فراهم می

زایی بر روی ابضای خود دارد. در بینش اسالمی، والدین نخستین مسدئوالن حفد، و جرم

 ]95: ص 1393مارخلال ع  [های خداوند هستند. صیانت فرزندان به بنوان امانت

 برخی از تحقیقات نشان داده است که آموزد گروهی مهار خشم به شیوه شدناختی

ر کاهش خشم والدین مدؤثر بدوده و ارتبداط آندان را بدا فرزندانشدان بهبدود بری رفتاد 

ی آموزد مدیریت خشم در کاهش می ان رگه خشم هاهبخشیده است. شرکت در کارگا

ی فراخدوان خشدم در ارتبداط بدا کدودک، نقدش هداتو شدت خشم والدین در موقعی

 ]143ص  :1389 ش ...  نک)ه  یک ، [ داشته است. ایهکنندتعیین

 مدیریت خشم و پیشگیری از جرم  :مگفتار سو

احساسدی  ،که خشم همیشه امری مذموم و ناپسند نیست. خشم کرددر ابتدا باید اشاره 

واند نقش سازنده داشدته تمی ،انسانی است که اگر به موقع و به می ان مناسب ابراز شود

میدی، تأسدف و ناخشدنودی باشد. خشم وسیلۀ قاطع و آشکاری برای ابراز ابتراض، ناا

دیگران است. خشدم بدر خدالف تدرس، فدرد را قدوی و پراندرژی  ۀاز ابمال فریبکاران

ازد تا بتواند موانع را از سر راه خود بردارد. برخدی اوقدات ابدراز خشدم در قالدب سمی

ستمکاران و افدرادی  ۀود تا به همشمیگر ی بشردوستانه بلیه ظلم و بیداد جلوهدهافریا

ه بده کمیهشدار دهد. البته باید توجده داشدت خشد ،ذارندگمیق بشر را زیر پا که حقو

که فرد را به هدف قبل از این د،صورت بادت درآید یا به شکل لجام گسیخته ظاهر شو

 ]  41: ص 1387حامدی ،  [سازد. نابودد می د،برسان

گفتارهدای  در کنار اذبان برکارکرد سازندگی و پسدندیده خشدم در برخدی اوقدات، در

تواندد منشداء برخدی از جدرایم، از جملده ضدر  و جدرح، پیشین اشاره شد که خشدم می
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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. 

آور حضور داشته باشند و هرچه آندان فندون های خشمتر در موقعیتمهرچه افراد جامعه ک

کنترل و مدیریت خشم را بهتر آموزد دیده باشند؛ احتمال دچارشدن به خشم و پیرو آن به 

 یابد. پرخاشگری و سپس روی آوردن به ارتکا  جرم کاهش می

ه شخص بر حلم ، مفهومی فراتر از کنترل یا فرو خوردن خشم، یا توصی«مدیریت خشم»

و بردباری است. مدیریت خشم بالوه بر در بر گرفتن مفاهیمی چون کظدم غدی،، حلدم و 

هدای گیرندد( از راهبردباری  که جملگی در حیهه پیشگیری اجتمدابی از جدرایم قدرار می

های خهرآفرین، دیگری نی  قابل ابمال است. به بنوان نمونه از طریا ایجاد تغییر در محیط

های خاص د که بدا کردن مجرم بالقوه یا محکوم، از اقامت یا تردد در مکان و محلیا ممنوع

کنندده هدایی کده تدابیآور یدا مکانشددن فدرد در شدرایط خشدمهدف جلوگیری از واقع

تواند صورت بگیرد. اکندون ای است که ممکن است منشاء خشم ناگهانی شود د میخاطره

تر از مفاهیم مشابه همچدون حی با مفهوم گستردهمالحظه نمودید که مدیریت خشم اصهال

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

جا کده آید. آنمدیریت خشم در دو حیهه پیشگیری اجتمابی و پیشگیری وضعی به کار می

غدی، بده میدان سخن از کنترل خشم، سفارد اشخاص به حلم و بردباری، گذشت و کظم 

شویم که به اقداماتی متوسل میاست در محدوده پیشگیری اجتمابی قرار داریم؛ لکن زمانی

آفرین  خشدم آور( و همچندین به منظور جلدوگیری از حضدور فدرد در شدرایط خشدونت

 ایم.سازی اشخاص از اِبمال خشم، وارد حیهه پیشگیری وضعی گردیدهناتوان

فراد، آن است که برخی از افراد آگاهی ندارند که چگونه یکی از موجبات اختالف بین ا

شدوند و رفتارهدای احساس خشم خود را مددیریت کنندد. برخدی از افدراد خشدمگین می

کده خشدم ندوبی که برخی دیگر با التفات بده ایندهند؛ در حالیتهاجمی از خود نشان می

ت که وقتدی مدردم خشدم برند. ابتقاد بر این اساحساس منفی است، خشم خود را فرو می

هدا و اختالفدات توانند به طور مثبدت بدا درگیریکنند، میخود را به طور مناسب کنترل می

شدن به رفتارهدای تهداجمی و پرخاشدگرانه، امدری مقابله نمایند. کنترل خشم پیش از منتج



 گیرد کده افدراد آن راحیاتی در روابط بین فردی است. زمانی خشم شکل منفی به خود می

است؛ در حالی « احساس»انکار نموده، سرکو  و یا به نحوی نادرست اظهار نمایند. خشم 

تواند به رفتارهای پرخاشگرانه منجر شود. است و خشم می« رفتار»که تجاوز و پرخاشگری 

های شود. افراد پاسختوان گفت که همیشه خشم به پرخاشگری منجر میاز طرفی دیگر نمی

شود، برخی از افراد رفتارهدای کنند. هنگامی که خشم ظاهر میا  میخود را به خشم انتخ

دهند. اگر فرد بتواندد خشدم خدود را تهاجمی را از لحاظ جسمی و روان شناختی نشان می

تواند پاسخی با رفتارهای مثبت داشته باشد. ایدن، بددان معندی اسدت کده او کنترل کند، می

ازنده مددددیریت کندددد. تواندددد احساسدددات خشدددم خدددود را بددده صدددورت سدددمی
[Tosun,u.(2014).anger management of students for a peasful school 
environment : the group studies. Procedia-Social and Behavioral sciences159. P 

686-690 ] 
از  ،ی پیشگیری از جرمهاهگفتارچهارم: مؤلف

 طریق مدیریت خشم در حقوق کیفری ایران  

کردن منددکه یکی از اهداف و مبانی حقوق کیفدری، قابده وری این نکته الزم استیادآ

ن بوده است. با این توضیح که در دوره دادگستری خصوصی، هر ااِبمال خشم بر مجرم

ردید، خویشتن و یا با مسابدت خانواده یا قبیله در صدد گمیه واقع دیدب هشخصی که 

و انتقام، قصددِ فرونشداندن خشدم حاصدل از  مد و تالفیآمیمجازات شخص مجرم بر

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

د و در شدمیمندد از وقوع جرم تعدیل و قابده ناشیایست خشم و ان جار بمیبمومی، 

وان گفدت تدمیردیدد. لدذا گمیخاص و با بنوان مجازات بر مجرم تحمیل  یهارچوبچ

ه بدر دیدب هجامعه و  ۀمدیریت شد از بروز خشم ِ  ایهبمال مجازات توسط دولت جلوا

خشدم و محکومیدت  کننددۀکه مجدازات را بیان« گرایینبیا»رفتار مجرمانه است. نظریه 

  1]173ص  :1395 عبرشقس [.اشدبمیمؤید این امر  ،انددمیبمومی 

                                                      
ز ق ا ع چی)   مط،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  .1

م،  فر ی ر  صرف،ً چ)  یشدت دن ری   .م،  ب،ین م)جه ب،ننن،  خکم ان هس ا  .  لب ه خک  ر ک،ب جر ی 

 ق ا . چ)  جر ی  ن،  ر   جباح م  ع ا ق ا ع بلکه م ،ز  ک،  م قم ،ز ت دم 
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بر ب هکارانی کده آن را تهدیدد از جامعه در برا محافظتحمایت و  ،به ببارت دیگر

ی مشروع، بدرای هاهرا به سمت هاننند، هدایت خشونتِ  پرخاشگری( طبیعی انساکمی

بدرای  هداتاهددافی اسدت کده همدۀ دول ؛این که قابل تحمل و حتی مفید واقدع گدردد

نظر از تعاریفی که نظم اجتمابی به ها، صرفنند. این ال امکمیتالد  هاآنیابی به دست

و واکنش بلیه ب هکاری را که به پلیس و دادگسدتری محدول شدده  هد، تجلیدمیجرم 

ی بمومی، در هر دولت قانون مددار، انحصدار دهانها ،ماید. بنابرایننمیاست نی  توجیه 

ی آیدین دادرسدی کیفدری در زمینده هاناستفاده از خشونت مشروع را، همراه با تضدمی

  ]114ش  113ص  :1395پاک،ع [ ند.ربایت حقوق فردی را در اختیار دار

اگدر  .قانونگذار کیفری ایران نی  به مبحث پیشگیری از جرایم بی توجه نبوده اسدت

وان گفت به طور خاص بر مدیریت خشم به بنوان راهکاری برای پیشگیری از تمیچه 

بدودن شود که گویدای واقفیفری یافت میموادی در قوانین ک ؛جرایم نظر نداشته است

وان قصدد تدمیاشدد. در مدواد متعدددی بمین به تندوع طدرق پیشدگیری از جدرایم مقن

 ۀقانونگذار را از پیشگیری اولیه و ثانویه جرایم کشف نمود. به بنوان نمونه بدا مالحظد

 ی،در تعویدا مراقبتد»: اسدت قانون مجازات اسالمی که اشدعار داشدته 43بند آخر ماده 

بده  ،کابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی اوواند با توجه به جرم ارتتمیدادگاه 

نحوی که در زندگی وی یا خانواده اد اختالل اساسی و بمده ایجاد نکند مرتکدب را 

 ی زیر در مدت تعویا ، مل م نماید:رهابه اجرای یک یا چند مورد از دستو

ی هداتی خداص آمدوزد و یدادگیری مهارهداهگذراندن دوره یا دور (.... ح

تحصدیلی یدا  ی،مدذهب ی،اخالقد ی،ی تربیتدهداهی یا شرکت در دوراساسی زندگ

توان اذبان نمود که مقنن با وضع این ماده درصدد پیشگیری از تکرار جرم می« ورزشی

  از ناحیه محکوم بوده است  پیشگیری ثانویه( .

به  تواند مجرمی را که صدور حکم ویدادگاه می قاضی مذکور،مهابا ماده  ،بنابراین

به گذرانددن دوره آمدوزد و یدادگیری  ،ا افتاده یا اجرای مجازاتش معلا گردیدهتعوی

. ایدن مهدم از طریدا شدرکت در محکدوم کنددو فنون مدیریت و کنتدرل خشدم  هاهرا

پدذیر اسدت. مددیریت خشدم از ی، اخالقی و مذهبی امکانشناسروانی تربیتی، هاهدور



چدون بدا  ؛از جدرم بحدث شدود پیشدگیری اجتمدابی ۀواند در حیهدتمیطریا مذکور 

برخدورد بدا  ۀنحو ،ی روانشناسی و مذهبی پیرامون مدیریت خشم، فردهاهگذراندن دور

را در  ترین تلنگری از جانب قدوه خشدم، آنیند و دیگر با کوچکبمیخشم را آموزد 

 هد.  دمیقالب افعال انحرافی بروز ن

ت قضایی ابهدا شدده اسدت تدا در قانون آیین دادرسی کیفری نی  اختیارتی به مقاما

باشند. بده قادر قضات دادگاه و دادسرا به صدور حکم با هدف پیشگیری از تکرار جرم 

ی ایدن قدانون بده حسدا  هدایقانون اخیرالذکر که یکدی از نوآور 81طور نمونه ماده 

ید، به دادستان اختیار داده است که با وجود شرایهی تعقیب متهم را تعلیا نمایدد و آمی

مکلف  یعیر  ین ص)رتع ی ید ،  م    ر   سب م)ر» ... که:  ضمن اشاره نموده است در

  ن: قم به  جر ح برخ   ز ید )ره،ح زیر 

حداکثر به مدت یک سال ...  ،نخودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معی (... ث

ت ای در ایدام و سداباجلسات آموزشدی، فرهنگدی و حرفدهها یا شرکت در کالس (چ

دیدده معین، حداکثر به مدت یک سال .... د( بدم ارتباط و مالقات با شرکای جرم و ب ه

تواندد در لذا دادستان در مقام تعلیا تعقیب نی  می« به تعیین دادستان، برای مدت معین.

تواند مهابا بند  چ( متهم صدد پیشگیری از جرایم بر آید . به ببارت دیگر، دادستان می

ها و جلسات آموزشی مربوط به کنترل و مددیریت خشدم د که در کالسرا مکلف نمای

که شرکت کند، تا از این طریا به پیشگیری ثانویه از نوع اجتمابی نایل شود. مضافاً این

تواند در ضمن صدور قرار تعلیا تعقیب، مهابا بنددهای  ث(و د( محکدوم دادستان می

اط یدا مالقدات بدا شدرکای جدرم، را از رفت و آمد به محدل یدا مکدان خداص و ارتبد

دیده، برای مدت معدین محدروم نمایدد. دسدتورات منددرج در بنددهای خصوص ب هبه

هدای هدا و موقعیتتواند بدا دلیدل جلدوگیری مجدرم از حضدور در مکاناخیرالذکر می

بینی نماید که حضدور مدتهم در که دادستان پیشآفرین توجیه شود. بنابراین، زمانیخشم

دیدده بابدث شود، یا مالقدات مدتهم بدا ب هآور میب تدابی خاطرات خشممکانی موج

گردد، اختیدار دارد کده مهدابا مداده دیده یا اولیای وی میورشدن مجدد خشم ب هشعله

مذکور اقدام نماید. اقدام دادستان برای پیشگیری از تکرار جرم با توسل به بندهای  ث( 
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 وضعی از جرایم گردد. تواند وارد در حیهه پیشگیریو  د( می

 گیرینتیجه

تواند در قالب پرخاشگری و خشونت ابراز گردد می« خشم»در این نوشتار بنوان گردید که 

دیددگی نید  اشداره ای گردد. همچنین به رابهده خشدم و ب هو منشاء ارتکا  جرایم بدیده

خود نی  ناشدی  زا  خشم( کهبردن این بامل جرممختصری شد. بهترین راهکار برای از بین

باشدد؛ مددیریت از بوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، اجتمابی، محیهدی و ... می

ای که دارد هم کظم غی،، فروخوردن خشدم و خشم است. مدیریت خشم با مفهوم گسترده

شدود و هدم اقدداماتی چدون جلدوگیری از حضدور فدرد در شدرایط کنترل آن را شامل می

های مدیریت خشم، افراد خشم خدویش را کارگیری تکنیکبا به گیرد.یآور   را دربرمخشم

 گردد. گیرند و طبعاً از آثار زیانبار این احساس جلوگیری میدر جهات سازنده به کار می

یعنی افدراد بدرای اِبمدال مددیریت بدر خشدم  ؛امری اکتسابی است ،مدیریت خشم

ط نهداد ی مکرر و کداربردی توسدهادآموز .خویشتن به فراگیری و آموزد نیاز دارند

. چنانچده تواند کارساز باشدمی ی بمومیهاه، دانشگاه و همچنین رسانخانواده، مدرسه

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

بدر د چه در هنگام تحمل حبس و چه در دوران پدس از آزادی د مثل زندانیان  ،خاص

وان انتظدار داشدت کده در آیندده دیگدر شداهد تدمیی غلبه بر خشم تکیده شدود، هاهرا

نویم کده شدهروندی شدمیدیگر ن باشیم وی آنی و اتفاقی  در کوچه و بازار نهایدرگیر

وانیم که خ. دیگر در جراید نمیمورد دشنام قرار دهداو را دیگری را به استه ا بگیرد یا 

الد. چنانچه خشم در جوامع مدیریت نمیی کردۀ خویش فالن محکوم به قتل، از پشیمان

یرندد، مثدل خشدونت گمیتدرین وامِ خدود را از خشدم بسیاری از جرایم که بیش ،شود

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

 خواهد شکست. 
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