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رد پای خشم در
پروندههای جنایی

مزنبرسرناتواندستزور

یکبالدرامیرزاقاسمیهمیشودداد.پیرفرهنگچون
این صحنه بدید ،بانگ برآورد که ای مریدان! دست نگه
دارید .چرا همدیگر را چنین میزنید؟ سبب این خشم و
خشونتچیست؟مریدانباشنیدنصدایمرادخویش
از دعوا دست کشیدندی و یکی از آنها که هنوز در دهان
دندانی داشت ،گفت :یا پیر! من مشغول گذر از کوچه

وقتی از کوره در رفتن ما توهین ،نزاع و تهدیدرا صدر نشین جرائم میکند

فحشت را قورت بده

عزیز مــن! خیابان کــه امـــوال شخصی یــا ارث پدر
خدابیامرزت نیست که سر جای پارک ماشین با مردم
دعوا میکنی؛ حاال ای کاش حق هم با تو باشد! چه
اشکالی دارد در این شلوغی و ترافیک که معجزه نازل
شده و این بندهخدا یک جای پارک پیدا کرده ،اینقدر
موردتوهین و ناسزا قرارش ندهی؟ حاال 5سانت با سپر
ماشینت فاصله دارد ،آسمان که به زمین نیامده .بعد
هم تا مغازه روبهرو میخواهد برود و جلدی برمیگردد.
دست از توهین بــردار .خجالت دارد به خدا .آن قفل
فرمان را هم ببر داخل ماشینت .خشمت را قورت بده.

معجزه «ببخشید»

خدا میداند هیچکس با کتک و دعوا سر به راه نشده
است .چهکاری است که پز هیکلت را میدهی! خدا
نکند روزی به پستش بخورید که از در باشگاه بدنسازی
آمده باشد بیرون .حاال این بندهخدا سرش تو گوشی
موبایلش بــوده و متوجه هیبت آقــازاده نشده .شما
بزرگواری کن و این شانهبهشانهشدنتان را بگذار روی
حساب یک نوازش دوستانه .شما هم دوست بزرگوار
بهجای پــرروبــازی و کلکل با یک جمله «ببخشید،
حواسم نبود» سروته ماجرا را جمعوجور کن .بر فرض
مثال که دو تا خوردی ،یکی هم زدی .آخرش چه؟ حتما
میخواهی در بوق و کرنا کنی که یکی بزرگتر از خودت
را زدهای!

کار را به جاهای باریک نکشان

ای خــدا! چه کنیم از دست اینهایی که مــدام رجز
میخوانند؟ بس است دیگر! سر تیکشی یک مغازه
15متری که طفلک یک لحظه سرش توی گوشی بوده،
اینقدر عرصه را به این کارگر بدبخت تنگ میکنی
که هرکسی نداند فکر میکند چهکار کرده! اینقدر
بزرگنمایی نکن .گاهی کار را آنقدر به جاهای باریک
میکشانی که از اخراج میگویی و دستآخر نقشه قتل
طرف را هم در همان چند دقیقه میکشی .چقدر تهدید
الکی؟ آخر خد اآمرزیده! اگر فــرد اروز کوچکترین
بالیی سرش بیاید که قبل از همه ،یقه تو را میگیرند.

بودم که دیدم دو تن از مریدان با هم دعوا میکنند؛ پس
فیالفورواردمهلکهشدمتاآنهاراآرامکنم،ولیدرگیری
شدت گرفت .تکتک مریدان برخاستند و گفتند که
چون به صحنه دعوا رسیدند ،وارد آن شدند تا دیگران را
پیر
جدا کنند ،ولی خود بخشی از دعوا شدند .پس ِ
گفت :باید صحبت آن دو نفر که نخست دعوا را شروع

کردند ،همیشنویم .پس مریدان از وسط مهلکه کنار
رفتندی و دو تن از مریدان را مانند گوشت چر خشده در
آنوسطیافتندی .یکیشانگفت:ایپیرفرهنگ،منو
این دوستم به دیوار تکیه داده بودیم و مشغول صحبت
بودیم؛ چون خواستیم بهسمت خانه برویم ،دوستم
همیگفت:پشتتخاکیشده.پسمنپشتبهاوکردم

خـشـماژدهـــا

آتشبیار معرکه نباش

ملیحه ابراهیمییزدی -خیلیها این مدلیاند کهاگر کوچکترین حقی از آنها ضایع شود تا جبران نکنند ،آرام نمینشینند .خیلیها هم از خیر جبران و عواقب بعضا
ناگوارش میگذرند .دراینبین ،افرادی هم هستند که اصال تعریفی از حق ندارند و کال متوجه اتفاقات دو روبرشان نمیشوند یا شاید هم خودشان را به آن راه میزنند.
عدهای هم این طوریاند که حق دیگران را ضایع میکنند و تا ثابت نکنند که همیشه حق با آنهاست(!) خواب و خوراک ندارند .باید حواستان به این گروه آخری باشد.
بهتر است بهجای آنکه تمام ّ
هموغمتان معطوف به شخصیتشناسی آدمهای پیرامونتان شود ،کمی به نوع روابطتان با آدمهایی که روزانه در اجتماع با آنها سروکار
دارید،فکرکنید.حتما در شرایطیکه در ادامه برایتان میگوییمقرارگرفتهاید ،اما یقین داریم اینگونه به ماجرا نگاه نکردهاید.

تمرین سکوت بهجای توهین

بیخیال! دوره کال هشاپوها گذشت .از التی فقط
هارتوپورتش را بلدی .لوتی باش .گذشت کن .حاال
اتفاقی که نباید میافتاد ،افتاده .از قصد که به عقب
خودرویت نــزده .این خانم هم اصال دوست نداشته
ماشین شوهرش در بوداغـــان شــود .هنوز ترمز
نکرده ،در را باز میکنی و شروع میکنی
به بدوبیراه گفتن؟ یک بار هم که شده
پیاده شو و حداقل تا آمدن پلیس سکوت
کن .چه دردی را دوا میکنی اگر این
بند هخدا را ضایع کنی که «کی به
تو گواهینامه داده؟ بهتره بشینی
پشت ماشین لباسشویی و»...؟
بهجای این کارها ماشینتان را
کنار ببرید تا ترافیک پشت سر
روان شود.

آخر تو را سننه که این دو نفر یقهبهیقه شدهاند .بیکاری؟
برو دنبال کار .چرا پایه دعوا میشوی؟ اصال چرا خودت
را قاطی میکنی؟ بهجای دخالتهای بیجا برو وسط
بگو «داداش صلوات بفرستید» ،نه اینکه هیز مبیار
آتش این دعوا شوی و الکی جانبداری یک طرف دعوا
را کنی .درست که همسایه دیواربهدیوارت است و فردا
چشمتوچشمش میشوی ،اما شاید واقعا حق با او
نباشد.
با این کارت هم مشکل دارم که از وقتی گوشی مدلباال
خریدهای،دستبهفیلمگرفتنتدرصحنههاملسشده.
بابارزولشن .نکن ،شاید طرف راضی نباشد که فیلمش
را پخش کنی .بهجای این کارها برو وسط پادرمیانی کن
و آب روی آتش باش .راستی حواست باشد اگر طرف
شاکیشودکهفیلمشراگرفتهای،پایتگیراست.

در چه قرنی داری زندگی میکنی؟

ای آدم مریضی که وقتی چشمت به یک خانم میافتد
از دور خودت را آماده میکنی که متلکی به او بگویی،
خجالت دارد .در چه قرنی داریــم زندگی میکنیم؟
کمی به خودت بیا .اگر یک نفر نگاه چپ به ناموس
خودت بیندازد که زندهاش نمیگذاری! کمی بنشین
صفحه حوادث روزنامهها را بخوان .آنموقع دستگیرت
میشود که چه قتلهایی پشتپرده این رفتارها رخ
داده است و چه جوانهایی زیر خاک رفتهاند و
چه جوا نهای رشیدی پشت میلههای
زنداناند.

جرمهای اصلی مشهد
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نزاع ،رفتاری آ گاهانه است که با هنجارها
و قوانین اجتماعی مغایرت دارد .منظور از
نزاع در قانون ،درگیریهایی جسمی است
که بین دو یا چند نفر رخ میدهد و موجب
ضربوشتم ،ایراد عمدی و صدمه بدنیای
میشود که برای آن مجازات تعیین شود.
جامعهشناسان ،علت نزا ع را ساختارهای
اجتماعی و روا نشناسان ،نزا ع را معلول
نیروهای درونــی عنوان میکنند و برخی
نیز کنش متقابل فرد و جامعه را در بروز نزاع
دخیل میدانند .دلیل هرچه باشد ،افتادن
افسار انسان بهدست خشم عواقب بدی
دارد .وقتی به پروند ههای جنایی مراجعه
میکنیم ،میبینیم که اغلب با بروز خشم و
مهارنکردن این دیو خودسر ،فجایع بدی در
جامعه اتفاق افتاده است که نهتنها خود فرد
و خانوادهاش را به صدمات بد روانی و مالی
گرفتار کــرده ،بلکه باعث متالشیشدن
کانون گرم خانواد ه و در بسیاری از موارد
مرگ کسی شده که نتوانسته خشم خود را
کنترل کند .این اتفاقات به پیکره جامعه
آسیب میرساند و آرامــش را از آحاد مردم
خواهد گرفت.
کمبود امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی
و کمتوجهی مسئوالن به این موضوع ،ضعف
نهادها و سازما نهای اجتماعی در ارائه
خدمات اجتماعی و پیشگیرانه ،ناآ گاهی
مردم از عواقب قانونی جرائم خشن مثل
نــزاع ،پایبندی به سنتها و ارز شهــای
فامیلی و قومی و گرایشنداشتن به قوانین
و مقررات جدید مناطق ،فعالنبودن مساجد
و کانونهای فرهنگی در ترویج امور فرهنگی
جامعه و ...از عوامل مؤثر در بــروز نزاع
است که نیاز به توجه جدی دارد .البته در
مواجهه با صحنههای خشونتآمیز و نزاع،
راهکارهایی وجود دارد که افراد میتوانند با
اجرای آن از بروز دعوا جلوگیری کنند.
نهگفتن :در مواجهه بــا صحنههای
خشونتآمیز با گفتن «نــه ،من اهل دعوا
نیستم» و ...از بروز درگیری جلوگیری کنید.
تــغــیــیـردادن مــوضــوع :سعی کنید
موضوع صحبت را عوض کنید تا از درگیری
پیشگیری شود.
دلیل آوردن :با دلیلآوردن ،سعی کنید
طــرف مقابل را متقاعد کنید تا خشم او
فروکش کند.
ایجاد احساس شخصیت مهمتر در
طرف مقابل :با گفتن جمالتی مثل «از
شما انتظار نداشتم »...در طرف مقابل این
احساس را ایجاد کنید که شخصیت مهمی
است.
ارائــــه پــیــشــنــهــاد بــهــتــر :بــا دادن
پیشنهادهای بهتر به طرف مقابل ،مانعاز
بروز رفتارهای خشونتآمیز شوید.
نــشــا ندادن منزلت خانوادگی خود
یــا طــرف مقابل :بــا نــشــا ندادن منزلت
خانوادگی خود یا طرف مقابل ،از بروز نزاع
جلوگیری کنید.
بیان موضوع در قالب شوخی :در قالب
شوخی فرد مقابل را از نزاع و رفتارهای تند
برحذر دارید.
عــذرخــواه ـیکــردن :با عذرخواهی،
مــانـعاز افــزایــش خشم فــرد مقابل و بروز
درگیری شوید.
تشکر و قدردانیکردن :با تشکرکردن
از رفتارهای پسندیده فرد ،او را آرام کنید تا
خشمش فروکش کند.
اگـرچــه رعــایــت ایــن نکات در جلوگیری
از ایجاد دعــوا نقشی مهم دارد ،نباید از
وقتگذاشتن کافی و مناسب بــرای ارائه
خدمات نیکوکارانه ،همکاری و مشاوره
بــه دیــگــران و ایــجــاد احــســاس ارتــبــاط و
همبستگی با دیگران غافل شویم .بدانیم
که رفتارهای درســت ما به رفــع بدبینی
و افــزایــش آرامـــش درونـــی انــســان منجر
میشود.
*کارشناس اداره مطالعات اجتماعی
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی
استان خراسان رضوی

کمال فرهنگ -آوردهانــد
پشت بام
که در بالدی دور از بالد ما،
پیر بافرهنگی میزیست که هیچ فعل از او سر نمیزد
مگر آنچه قانون و اخالق و عقل سلیم امر میکرد و از
«پیر فرهنگ» نام نهاده بودند .القصه
همین سبب او را ِ
پیر فرهنگ در خیابان مشغول قدمزدن بود که
روزی ِ
گردوخاکی از دور دید .چون نزدیک شد ،مریدان را دید
که به جان هم افتادهاند و همچون خدابیامرز بروسلی با
چــک و لگد بــر ســر و بــدن هــم میکوبند و چونان
بادمجانهایی بر صورت هم میکارند که با هرکدام

حکایتپی ِرفرهنگومریدان()4

و او با دست بر پشت من میکوبید تا خاک از لباسم بلند
شود.بهناگاهیکیازیارانبرسرماپریدکهدعوامکنیدوتا
خواستیم سخن همیگوییم ،مرید چهارم و پنجم و
ششم بر سر ما ریختند و به زد و خورد پرداختند .پیر
فرهنگ با شنیدن این سخن جفت شش آورد و از داشتن
چنین مریدان نادانی «پیشی بیا منو بخور» گویان سر به
بیابانگذاشت.
عوامالناس جز دعوا ندانند /مدامم مست میدارد نسیم
جعد گیسویت /مزن بر سر ناتوان دست زور /چشات
بایدبارونببارهدیگه
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مردمبایدرفتارهایاجتماعیرایادبگیرند

هرچند مجموعههای فرهنگی ،روانشناختی و
دیگرمجموعههاباحداکثرتوانفعالیتمیکنند،
آمار خشم و پرخاشگری روزبهروز درحال افزایش
اســت که مصداق آن بیشتر هنگام رانندگی
مشاهده میشود.توهین و ایراد ضرب و جرح ،متأسفانه دو جرم اصلی
مشهد و استان خراسانرضوی به شمار میآید .آمارها در این دو حوزه
بیانگر آن هستند که مردم باید بیشتر به موضوع روابط اجتماعی توجه
کنند که البته این کار به اقدامات فرهنگی بسیار جدی و ضروری نیاز
دارد.مردم زود از کوره درمیروند ،آستانه تحملشان پایین آمده و از همه
مهمتر اینکه نمیتوانند خشم خود را کنترل کنند؛ همه و همه این
مسائل منتهی به زیادشدن پروندههای قضایی جرائم مذکور میشود.
مشاوران حوزههای اجتماعی باید با درنظرگرفتن علل و عواملی چون
آلودگی هوا ،کمبود فضاهای تفریحی ،کمبود سرانه ورزشی ،ترافیک،
اقتصاد ،درکنارهمنبودن خانوادهها و ...مسائل را ریشهیابی کنند و
خروجی به تخلیه هیجانات سالم مردم منجر شود .البته مدیران فرهنگی
شهر باید به این مهم نیز بیندیشند که ضــرورت دارد مردمکنار هم
رفتارهای صحیح اجتماعی را یاد بگیرند؛ بهعنوانمثال باید فرهنگ
درسترانندگیکردن جا بیفتد تا با یک تصادف ،راننده کنترل خود را از

دست ندهد و منجر به قتل یک شهروند نشود.تاکنون به این موضوع فکر
کردهاید که چقدر بر تفکر خود تسلط دارید؟ درصورتیکه حتی بر افکار
خود تسلط نداشته باشیم ،آیا بهتر نیست حداقل احساسات خود را
بشناسیم و با آنها کنار بیاییم تا بهتر بتوانیم رفتار پرخاشگرایانه را که
زاییده این افکار و احساسات است ،مدیریت کنیم؟در روش مدیریت
پرخاشگری کوتا همدت ،تنفس عمیق در مواجهه با موقعیتهای
ایجادکننده میتواند خشم فرد را تا اندازهای مدیریت کند .این مدیریت
هنگامی میتواند بهصورت بهینه اعمال شود که روشهای بلندمدت
کنارآمدن با خشم را همچون ورزشهای هوازی ،انجام تمرینهای
مستمر آرامسازی عضالنی ،پیشبینی موقعیتهای ایجادکننده خشم
و اجتناب از قرارگرفتن در این موقعیتها و تخلیه احساسات منفی به
افراد و موقعیتها به کار گیریم .درصورت استفاده از این تکنیکها
میتوانیم تا اندازه نسبتا زیادی بر خشم خود که حسی طبیعی است و
در نهاد نوع بشر وجود دارد ،فائق آییم و از تبدیل آن به رفتار پرخاشگرانه
پیشگیری کنیم.
محمدبخشیمحبی
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی
وانقالبمشهد

آتشخشمراهمانابتداخاموشکنیم

اصلیترین عاملی که درجریان یک بحث ،آن را
بهسمت دعوا هدایت میکند ،ا زدسترفتن
کنترل آ گاهانه روی فرایند است .کمی مکث و
توقف د رجــریــان یک حادثه میتواند کمک
شایانی به جلوگیری از بروز بسیاری از دعواها و مشاجرات کند .گاه
خشم بهدلیل ناتوانی در کنترل و مدیریت شرایط به وجود میآید و در
این مواقع با کمی درایت و آرامش میتوان فرد را آرام کرد .گاهی هم
افــراد باید آمــوزش ببینند تا بتوانند در دعواها و مشاجرات روی
موضوع کنترل کافی داشته باشند؛ آموز شهایی مثل «تا بآوری»
که در آن ،فرد یاد میگیرد بعداز شکست و حادثه ناگوار دوباره به روال
عادی زندگی برگردد یا آموزش «کنترل استرس و کنترل خشم» که
هر دو جزو مهارتهای دهگانه زندگی است و از کودکی باید به افراد
آموزش داده شود.با این حال کنترل خشم در مراحل اولیه بهمراتب
سادهتر است.
گام اول :تشخیص عالئم جسمانی و تشخیص زودهنگام خشم
بهمنظور کنترل آن .عالئمی مثل افزایش ضربان قلب ،افزایش فشار
خون ،گشادشدن مردمک چشم ،داغشدن صورت ،کبودی صورت
و لبها ،انقباض عضالت بدن ،صورت و رگهای گردن ،داغشدن یا

سردشدن بدن ،تغییر تنفس ،گرفتن صدا ،بیحسی قسمتهایی از
بدن ،جمعشدن لبها و ...به ما نشان میدهد در این لحظه حتما باید
مهارت کنترل خشم را به کار بگیریم .
گام دوم :پیبردن به اهمیت تفسیر موقعیت در ایجاد خشم .بهتر
است بدانیم تفسیر ما از موقعیت ،بیش از خود آن موقعیت اهمیت دارد.
اگر بتوانیم برداشت و تعبیرمان را از موقعیت عصبانیکننده تغییر
بدهیم (که میتوانیم) ،حتما احساس ما عوض میشود.
گام سوم :آشنایی با خودگوییها در ایجاد احساس خشم .هنگام
برخورد با مسائل ،آنچه خشم ما را دامن میزند ،گفتوگوهای درونی ما
با خودمان است؛ یعنی خودگوییهای منفیمان درباره توجیه خشم
خود .این خودگوییها که ریشه در باورها  ،ارزیابیهاو نظام اعتقادی
ما دارد باید شناسایی شود ،تغییر یابد و خودگوییهای مثبت جانشین
آنها شود.
گام چهارم :تعیین واکنشهای سازگارانه .در موقع بروز خشم،
روشهای آرامسازی مثل تنفسعمیق ،ترک موقعیت ،پرداختن به کاری
دیگروآرامسازیعضالتمیتواندخیلیمؤثرباشد.
دکترسیدمهدیکشمیری
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