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مقدمه
خشم بخشی از زندگی است – از خاطره ،شادی و همدردی چیزی کمتر ندارد .هیچکس خشمگین
ش��دن را بر نمیگزیند .خش��م واکنشی است که در سیستم عصبی ما کار گذاشته شده .در حقیقت،
خش��م یکی از نخس��تین هیجانهایی اس��ت که مادران در نوزادان خود تشخیص میدهند .بنابراین
برای شروع مدیریت خشم هیچوقت زود نیست.
خش��م ،بیش از آنچه که با دیگران میکند درباره خلق و خوی ش��خص خشمگین ،دید او از جهان،
میزان توازن زندگی و آسانی و سختی بخشیدن دیگران حرف میزند .نکته مثبت مربوط به خشم این
است که الزم نیست انسان قربانی خشم شود – وقتی دنیا آنطور که میخواهیم با ما سر سازگاری
ندارد ،میتوانیم پاسخی را که به خشم میدهیم انتخاب کنیم .تعداد گزینههای متعدد پاسخگویی به
خشم با گزینههای انتخاب رنگ پیراهنی که میخواهیم بپوشیم ،صبحانهای که میخواهیم بخوریم،
یا س��اعتی در بعد از ظهر که میخواهیم برای ورزش برویم برابر اس��ت .انتخابی هم در مورد مقدار
خش��می که از دیروز در ما باقی مانده و میخواهیم ب��ه فردا ببریم داریم ،به عبارت دیگر ،میتوانیم
انتخاب کنیم که فردا چه قدر خشمگین باشیم .اگر واقعاً به این باور نرسیده بودم ،چهل سالی را که
تاکنون در فعالیت حرفهای خود گذراندهام صرف کار کام ً
ال متفاوت دیگری میکردم!
هیچکس از مس��ائلی که خش��م برایش پدید میآورد در امان نیست .خشم بهدلیل اینکه برای زن و
مرد ،کوچک و بزرگ ،ثروتمند و فقیر ،تحصیلکرده وغیر تحصیلکرده ،و مومن و کافر مسئله میسازد
هیجانی بس��یار فراگیر اس��ت .دهها میلیون نفر انس��ان در تک تک روزهای زندگی خود از آنچه که
نام��ش را خش��م زهرآلود میگذارم – یعنی خش��می که زندگی را زهرآلود میکن��د – بیهوده رنج
میبرند.
خشم چیزی نیست که بتواند – یا باید – درمان شود .اما اگر میخواهید از آن بهره ببرید باید آنرا
بخوبی – در خانه ،سر کار و در صمیمانهترین روابط خود – مدیریت کنید .مدیریت خشم ،عالوه بر
خیلی چیزهای دیگر ،به شما میگوید که چگونه میتوانید با تمرکز روی چیزهای مثبت ،خشم خود
را مدیریت کنید ،خواب راحتی داش��ته باش��ید ،چطور دیدتان را به زندگی تغییر دهید ،و چگونه
برخوردها را به چالش تبدیل کنید .مدیریت خش��م از نصیحتهای س��اده س��الهای گذشته – که
میگفتند هر وقت خش��مگین ش��دید از یک تا ده بش��مرید یا چند نفس عمیق بکش��ید – بهطور
عمدی بس��یار فراتر رفته اس��ت و این خبر خوبی اس��ت.

دربارهي این کتاب

چطور متوجه میش��وید که خش��م خیلی زیادی بر شما غلبه کرده؟ خودتان این را تعیین میکنید،
ی��ا اینکه میگذارید دیگران این کار را بکنند؟ آیا وقتی عم ً
ال پرخاش��گری میکنید – یعنی دیگران
را بهص��ورت فیزیکی آزار میدهید یا مش��تی به دیوار میکوبید ک��ه جای آن میماند ،معنیاش این
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مديريت خشم
نیس��ت که خشمگین هستید؟ این حرکات واقعاً به تخلیه یا برداشتن فشار از روی سینه شما کمک
میکند ،یا فکر میکنید برای حفظ آرامش اگر دهانتان را ببندید بهتر اس��ت؟ آیا افراد خش��مگین
واقعاً میتوانند تغییر کنند یا مجبورند همه عمر در عذاب باشند ،چون همین است که هست؟ و اگر
ش��ما مخاطب خشم شخص دیگری باش��ید چه باید بکنید؟ همه اینها سوالهای مهمی هستند که
مدیریت خشم به آن پاسخ میدهد.
وقتی مدیریت خشم را مینوشتم ،چهار هدف اساسی در ذهن داشتم:

میخواس�تم نشان بدهم که خشم چیزی بیشتر از یک کلمه سه حرفی است – یک
هیجان فوقالعاده پیچیده اس�ت که معنی آن بسیار فراتر از کلمات خام و گزندهای
اس�ت که برای ابراز آن بهکار میبریم .جوهر مدیریت خشم عبارت است از دانستن همه
آن چیزهایی که خشم به ما میگوید.
میخواستم همه شیوههای مختلفی را که خشم میتواند با تکرار و شدت خود اثری
تلخ روی زندگی بگذارد – و میگذارد – نشان دهم.
میخواس�تم توضیح بدهم که مدیریت خش�م در س�ه مقطع زمانی مختلف صورت
میگی�رد :دیروز ،امروز و فردا .البته راهبردهایی که من برای مدیریت خش��م پیش��نهاد
میکنم با توجه به اینکه میخواهید از شر خشمهای کهنه رها شوید یا میخواهید با خشمی
که امروز دارید برخورد کنید و یا از خشمی که سرنوشت فردا در برابرتان قرار میدهد پیش
گیری کنید (بله ،گفتم پیشگیری کنید!) فرق دارند.
میخواس�تم نش�ان دهم چنانچه مایل باش�ید در زندگی خود دس�ت به تغییراتی
بزنید ،مدیریت خشم کاری است که کام ً
ال توانش را دارید و برای آن نیازی به کمک
متخصص نیست .مهم نیست چند سال دارید یا چند وقت است که خشم تبدیل به بخشی
از زندگی شما شده است – مهم این است که هرگز برای مدیریت خشم دیر نیست.
مدیریت خش��م یکی از آن کتابهای  12پلهای نیس��ت که در آنها باید قبل از رفتن به پله  2پله
ی��ک را بخوانی��د (و نصیحتها را گوش کنید) و همینطور به جلو بروی��د .این کتاب ،بهعنوان یک
منب��ع ،همه اطالعات��ی را که طی چهار ده��ه کار بالینی همراه با پژوهش علم��ی درباره مدیریت
خش��م جمع آوری کردهام در خود دارد .برای خواندن آن مجبور نیس��تید از فصل یک شروع کنید
و تا آخر کتاب بروید . .میتوانید نگاهی به فهرس��ت مطالب بیندازید و چیزی را که دوس��ت دارید
بدانید پیدا کنید و از همانجا ش��روع کنید .ممکن است بخواهید روی حوزهای – مثل حوزه کاری
خودتان – تمرکز کنید که بیش��ترین مشکل برای کنترل رفتار خود را در آن حوزه دارید .یا شاید
بخواهید بهطور مس��تقیم به فصل مربوط به اداره کردن اس��ترس (که یکی از معمولیترین دالیل
خش��م اس��ت) رجوع کنید .حتی نمیخواهم پیش��نهاد کن��م که همه کت��اب را بخوانید – این به
خودتان مربوط اس��ت .مثل یکی از دوس��تان من باشید ،هر قسمت کتاب که نظرتان را جلب کرد،
همانجا را بخوانید .باور کنید که آخر به همان جایی میرس��ید که باید برس��ید.
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قواعد رعايتشده در این کتاب

نمیخواس��تم مدیری��ت خش��م از جنس کتابهایی باش��د که روانشناس��ان برای روانشناس��ان
مینویس��ند .میخواس��تم با نوشتن این کتاب نش��ان بدهم که آدمهای معمولی چطور میتوانند
زندگ��ی خود را بدون خش��م اداره کنند ،بنابراین همه اصطالح��ات تخصصی را حذف کردهام و
واژهها و مفاهیمی را بهکار بردهام تا بهقول یکی از اس��تادانم در دانشکده «مادر بزرگم هم بتواند
بفهمد».
این کوش��ش را هم کرد هام که وقتی مدیریت خش��م را میخوانید ،از آن خوش��تان بیاید.
فق��ط ب��ه دلیل جدی بودن عنوان خش��م نباید با رفتاری خش��ک و ج��دی به آن نزدیک
ش��د .در حقیق��ت ،یکی از بهیاد ماندنیترین خاطر ههای علمی زندگیام این اس��ت که پچ
آدام��س (  ،)Patch Adamsپزش��کی گمنام که اس��تاد ما بود ،یک روز قبل از ش��روع
درس در کالس دم��اغ هم��ه ما را با رن��گ قرمز کرد تا قیافههایمان زیاد خش��ک و جدی
نباشد.
مهمترین نکته این اس��ت که مدیریت خش��م پر از داستانهایی درباره آدمهایی مثل خود شما است
ک��ه در زندگی بهطور موفقیتآمیزی به خش��م غلبه کردهاند .آدمهای��ی که درباره آنها در این کتاب
میخوانید واقعی نیس��تند ،آنها مخلوطی هستند از انبوه خویشان ،دوستان و مراجعینی که در طول
س��الها با آنها روبرو ش��دهام و درسهای مهمی درباره مدیریت خش��م بهمن دادهاند .نقل قولها و
گفتگوهای دونفرهای که در این داستانها نقل کردهام بر اساس صحبتهایی است که با افراد مختلف
داشته و دوباره آنها را گردآوری کردهام.
برای فهمیدن این کتاب الزم نیست روانشناسی بدانید .اما یکی دو قرار باهم میگذاریم:

همین!

وقتی یک لغت تازه بهکار میبرم ،آنرا با حروف کج ( )italicsمینویسم و بعد بهطور خالصه
(معموالً داخل پرانتز) آنرا توضیح میدهم.
وقتی یک آدرس رایانامه (ایمیل) یا تارنما (وب) میدهم ،از حروف التین استفاده میکنم تا
در هنگام لزوم دقیقاً بدانید چه تایپ کنید.

چه چیزی را نخواهید خواند

هرک��س گفت��ه «کاچی ،بعض هیچ چی» حق با او بوده اس��ت .الزم نیس��ت ت��ک تک لغتها،
جملهه��ا ،بخشه��ا و ی��ا فصله��ای مدیریت خش��م را بخوانید ت��ا پولی که ب��رای این کتاب
پرداختهای��د ه��در نرود .اگر دیدید چیزی با عالمت «بهیاد داش��ته باش��ید» مش��خص ش��ده
معنیاش این نیس��ت که از ش��ما انتظار میرود هرچه را که میخوانید حفظ کنید .آخر کتاب
ش��ما را امتحان نخواهم کرد.
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در جداول خاکستری رنگ مقدار زیادی مطالب حاشیهای جای دادهام ،که فکر میکنم با وجود غیر
اساسی بودن ،شاید در جای خود برای رساندن پیام کلی این کتاب جالب باشد .میتوانید فکر کنید
که آنها «مخلفات» مطالب اصلی هس��تند .خواندن آنها بستگی به این دارد که چقدر تشنه اطالعات
هستید .اما بدون خواندن آنها هم میتوانید مطالب مهم این کتاب را از دست ندهید.
از کنار پاراگرافهای مشخص شده با عالمتهای مطالب فنی (برای اطالع بیشتر «عالمتهایی را که
در این کتاب بهکار رفته» کمی جلوتر خواهید دید) هم میتوانید بسالمت بگذرید.

تصورات خندهدار

وقتی این کتاب را مینوشتم ،چند چیز را درباره خوانندگان فرض کردم:

ش��اید ش��ما با خشم مش��کلی نداشته باش��ید – اما حتما یکی از کس��انی که میشناسید یا
دوس��تش دارید این مش��کل را دارد .اگر این کتاب را برای خودت��ان نخریدهاید ،حتما برای
همس��ر ،برادر ،خواهر ،پسر ،دختر ،پدر ،مادر ،دوس��ت یا همکارتان خریدهاید ،یا یکی از آنها
این را برای شما خریده است.
الزم نیس��ت همه چیز را درباره خش��م بدانید ،فقط کافی اس��ت آنچه را برای مدیریت خشم
موثر اس��ت بدانید .دانشمندان درباره خشم س��الها پژوهش کردهاند ،اما در صفحههای این
کتاب یک مشت مطالب قلمبه سلمبه علمی نخواهید یافت .تمرکز من روی راهبردهای اثبات
شدهای است که برای مدیریت خشم الزم است ،همین و بس.

ترتيب مباحث این کتاب

مدیری��ت خش��م را در  7بخش و  25فص��ل تنظیم کردهام .مطالبی که در ه��ر بخش پیدا میکنید
عبارتند از:

بخش  :1بنیانهای خشم
در سه فصل اول شما را با بعضی از حقایق بنیانی مربوط به خشم ،بهعنوان احساسی جهانی و نقشی
که هیجانهایی مثل خش��م در زندگی شما بازی میکنند ،آشنا و به شما کمک میکنم تا مشخص
کنید که خش��م س�لامتی ،موقعیت و روابط ش��ما را مس��موم میکند یا خیر .فصل  2به شما نشان
میدهد که چگونه کمیت خشمتان را تعیین کنید و آنچه را که من خشم زهر آلود و خشم غیر زهر
آلود مینامم از یکدیگر تمیز بدهید .میخواهم بهجای اینکه با ش��یوههایی قابل پیشبینی – یعنی
بدون فکر و در حالیکه زانوانتان میلرزد و تقریباً همیش��ه به جایی میرس��ید که واقعاً نمیخواهید
برسید – صرفاً به خشم (و به شرایطی که باعث برانگیختگی آن میشود) واکنش نشان ندهید ،بلکه
بتوانید به آن پاسخ مناسب بدهید.
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بخش  :2اداره کردن خشم امروزتان
در این بخش به ش��ما کمک میکن��م تا چالش اداره کردن خش��متان را درهمان لحظهای که آنرا
احس��اس میکنید به عهده بگیرید .بیش��تر مردم وقتی ش��روع به احس��اس خش��م میکنند ،چون
نمیدانند باید چکار کنند به درد س��ر میافتند .در نتیجه ،چون این را نمیدانند (برای مثال ،اینکه
همه هیجانها گذرا هس��تند) و آنچ��ه را که باید بدان عمل کنند انج��ام نمیدهند (بهعنوان نمونه
میگذارن��د طرف دیگر حرف آخر را بزند) در نتیجه خشمش��ان بد مدیریت میش��ود .فصل ش��ش
ش��یوهای س��اختاری ،چند مرحلهای و موثر را ارائه میکند که میتوانید از آن برای حفظ خونسردی
استفاده کنید.

بخش  :3پیشگیری از خشم فردا
فصلهای  7تا  11راههای برخورد با خش��م قبل از بروز آن را نش��ان میدهد .این یک نگرش جدید
ریش��های است – بیشتر راهبردهای مدیریت خشم برای بعد از بروز آن طراحی شدهاند (که اگر غیر
ممکن نباش��ند ،حداقل دشوارند – مثل «وقتی در اوج غضب هستی ،سعی کن تا  10بشمری!») .تا
جایی که بهمن مربوط اس��ت ،پیشگیری از خش��م هیجانانگیزترین جنبه مدیریت آن است .در این
قس��مت درباره «تنظیم کردن افکار خود» از لحاظ انتظاراتی که دارید و در جهان اطراف خود از آن
گذش��ت میکنید؛ لزوم دست برداشتن از پنهان کردن خش��م؛ گفتن آنچه که حس میکنید (البته
بهصورت مودبانه)؛ چگونگی اذعان به خش��م در خلوت؛ چگونگی تبدیل ش��دن به کسی که خشم را
دعوت نمیکند؛ و – شاید مهمتر از همه – چگونگی استفاده سازنده از خشم حرف خواهم زد.

بخش  :4اداره کردن خشم دیروز
اگر ش��ما هم مثل من باش��ید ،بیشتر وقتها شدت خشمتان نس��بت به وضعیت پیش آمده بیش از
پیش اس��ت .این س��وال برایتان پیش میآید که «چه بالیی بر س��ر من آمده؟» اتفاقی که افتادهاین
اس��ت :خشم درس��ت در لحظه غلیان در ضمیر ناخودآگاهتان ودر حالیکه منتظر فرصتی برای بروز
خودش بوده تحریک ش��ده اس��ت .در فصل  12برای اینکه نگذارید خش��م امروزتان تبدیل به خشم
فردا ش��ود نکاتی را ارائه کردهام – راهبردهایی مثل گفتن «باید مواظب خودت باش��ی!» و ده دقیقه
یاوه گویی .در فصل  13وارد س��ازوکار بخش��ندگی میش��وم – بخش��ندگی به همان صورتی که در
مدیریت خش��م کاربرد دارد .در اینجا به بخش��ندگی بهعنوان موضوع��ی معنوی نگاه نمیکنم ،بلکه
بیش��تر بهعنوان ابزاری نگاه میکنم که میتواند برای رها ش��دن از خشم دیروز ،که از مدتها پیش
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فایدهاش را از دست داده است ،بهکار رود .

بخ�ش  :5تغییرهایی در ش�یوه زندگی که فایده آنها بیش�تر از
خشمگین شدن است
این چیزی است که من باور دارم :آدمهای سالم به ندرت خشمگین میشوند .به شما نشان خواهم
داد که خش��م زهرآلود محصول فرعی شیوه زندگی زهرآلود است .اگر شما در مرز افسردگی ناشی
از اس��ترس هس��تید ،اگر رژیم غذایی ش��ما را کافیین و الکل (که برای خوش��مزه شدن کمی هم
نیکوتین در آن ریخته اید!) تش��کیل میدهد ،اگر همه زندگی ش��ما از توازن خارج ش��ده (چون
کارتان خیلی زیاد و تفریحتان خیلی کم است) ،اگر شبها هرگز خواب راحتی ندارید ،اگر بهدلیل
نداش��تن اعتقاد به یک قدرت برتر س��نگینی همه دنیا را به دوش میکش��ید و اگر شدیدا ً افسرده
هس��تید چرا نباید خش��مگین باش��ید؟ پس همه اینها را تغییر دهید تا تغیی��رات عمدهای را در
وضعیت خشم خود ببینید.

بخش  :6مدیریت خشم در روابط کلیدی
بیش��تر اوقات زندگی روزمره ما بر س��ر کار ،در خانه و یا نزد دوس��تان و آش��نایان س��پری
میش��ود .س��ه فصل این بخش برای پرداختن به موضوعاتی از مدیریت خشم طراحی شد هاند
که از لحاظ مکان ویژه هس��تند – آنچه که در س��ر کار ب��درد میخورد ،الزاماً در خانه بدرد
نمیخ��ورد .به��ر های را که ب��ا روزی یک وعده غذا خ��وردن بهمراه خان��واده در تالش برای
ک��م کردن برخوردهای خانوادگ��ی خواهید برد در اتاق هیئت مدیره بدس��ت نخواهید آورد.
نکات مش��ترک در س��ه فصل این بخش مجموعهای اس��ت از راهبردها با هدف تبدیل ضدیت
به هماهنگی.

بخش  :7بخش دهتاییها
چنانچ��ه دنبال ایدههای س��ریعی برای بزرگ کردن یک بچه غیر خش��مگین یا مب��ارزه با حرکات
خش��مآلود در هنگام رانندگی هس��تید ،یا اگر فقط چند توصیه برای رهایی از خشم میخواهید که
بتوانید به آسانی به خاطر بسپارید ،آنها را در این بخش پیدا میکنید.
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نمادهای بهکار رفته در این کتاب

عالمتها آن ش��کلهای کوچکی هس��تند که در تمام این کتاب در حاشیهها دیده میشوند ،و برای
جلب توجه شما به انواع خاصی از اطالعات در آن جاها گذاشته شدهاند:
این عالمت (بهخاطر بسپار) توجه شما را به نکات و مفاهیم مهمی که هم باید بهخاطر بسپارید و هم
میتوانید از آنها حتی وقتی که مدیریت خشم را در دسترس ندارید استفاده کنید جلب میکند .
هرچند وقت یکبار دانش��مندی که در درون من زندگی میکند کمی وراج میش��ود و وقتی وراجی
م��ن در یک پاراگ��راف گل میکند ،آن پاراگراف را با این عالمت (نکته فنی) مش��خص میکنم .اگر
بخواهید میتوانید این پاراگرافها را بخوانید ،اما اطالعات موجود در آنها برای مطلبی که در دس��ت
دارید اساسی نیست.
این عالمت (نکته) نشان دهنده «چه باید کرد»های راهبرد مدیریت خشم است.
این عالمت (هش��دار) زمانی ظاهر میشود که من فکر میکنم یک یادداشت اخطاردهنده الزم است
و شما باید به دنبال کمک گرفتن از متخصص باشید.

مقصد بعدی

منظور از هر بخش وهر فصل این کتاب تمرکز روی بحث مدیریت خش��م اس��ت .وقتی این کتاب
را مینوش��تم ،گریزی به حاش��یهها زدم و فصلهایی را نوشتم که نظم خاصی نداشت – وقتی یک
فصل را مینوش��تم ،به فهرس��ت مندرجات نگاه میکردم ببینم مطلبی که بعد از آن در من ایجاد
عالقه میکند کدام اس��ت و همان مطلب را دنبال میکردم .ش��ما هم آزاد هستید که همین کار را
بکنید – عنوانی را که برایتان جالب اس��ت انتخاب کنید و بهطرفش ش��یرجه بروید.

اگر همه مدیریت خش��م را خواندید و دیدید هنوز هم با خش��م خود دس��ت به گریبان هستید ،جدا ً
توصیه میکنم که از یک متخصص کمک بگیرید .مدیریت خشم یک بازار تخصصی است و شما باید
کسی را پیدا کنید که در این رشته مهارت و اعتبار دارد .اگر برای عالج خشم غیر عادی خود مایلید
بهصورت طبی درمان شوید – درمانی که با داروهای تجویزی ممکن میشود – باید روانپزشکی پیدا
کنید که متخصص این رش��ته باشد .اگر رویکرد خوبی به راهبردهای روان درمانی (یعنی به تغییری
که از برقراری یک ارتباط بین شما و روانپزشک خود) دارید ،بهدنبال یک روانپزشک بالینی معتبر و
یا یک مشاور سالمتی روان بگردید .مطمئن باشید انتخاب هر یک از این راهها به شما کمک خواهد
کرد.

بخش 1

پایههای خشم
موج پنجم

اثر ریچ تنانت

"هنوز بخش زیادی از چیزهایی که
میدانیم تئوری است"
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در این بخش...
در مورد این که چرا خش��م یک هیجان جهانی است بحث و به شما
کم��ک میکنم تا فرق یک واکنش هیجانی و یک پاس��خ هیجانی را
تش��خیص بدهید .به ش��ما خواهم گفت چگونه میتوانید با پاسخ به
دو س��وال ساده میزان خشم خود را تعیین کنید« :با چه فاصلههایی
خش��مگین میشوید؟» و «خشم شما چه شدتی دارد؟» با اطالعاتی
که در این بخش در اختیارتان میگذارم ،دیگر الزم نخواهید داش��ت
برای تش��خیص اینکه آیا از خش��م زهر آلود عذاب میکشید یا نه با
سرعت موشک به یک دانشمند تبدیل شوید.
و باالخ��ره در ای��ن بخش میتوانید راههای فراوان مس��موم ش��دن
زندگیتان با خش��م را ،که در اثر هدر رفتن انرژی ،تاثیر بر سالمتی،
خارج کردن خود از مس��یر پیشرفت شغلی ،و آسیب زدن به کسانی
که دوستشان دارید صورت میگیرد شناسایی کنید .شاید اگر بدانید
که خشم با زندگی کنونی و آینده شما چه میکند تعجب کنید.

فصل 1

خشم :هیجان جهانی
در این فصل

 tبررسی افسانهها درباره خشم
 tدانستن ماهیت هیجانها
 tکمک گرفتن در زمان نیاز
نکته اش��تراک دانش��جویان ،مدیران ش��رکتها ،زنان خانه دار ،و بومیانی که پیش از اختراع خط در
بورنئو و گینه نو زندگی میکردند در چیس��ت؟ همه اینها توان تش��خیص یک چهره خش��مگین را
داش��تند و دارند .خش��م هم – مانند ش��ادی ،ترس ،غم و تعجب – یک هیجان جهانی است .خشم
بهعنوان بخش��ی جدا نش��دنی از زندگی روزمره ،در فرهنگهای مختلف همه مردمان سراسر جهان
وجود دارد.
خش��م بخشی از سازوکار بقای انسان است .انسانها هم ،مانند حیوانات ،هنگام رویارویی با تهدید
یا فرار میکنند یا حمله .خش��م س��وخت این حمله است .اما خشم میتواند اثر معکوس هم داشته
باش��د و منجر به مرگ بیهنگام ما ش��ود .بهطوری که در فصل  3توضیح داده ش��ده ،خش��م زیاد
میتواند باعث س��کته قلبی ،بجا گذاش��تن آس��یبهای منجر به از کار افتادگی حرفهای و تسهیل
رفتارهای خطرناک جنس��ی ش��ود .خش��م واقعاً یک شمش��یر دولبه اس��ت.

ابطال طلسم افسانههای معمول خشم

ابتدا الزم اس��ت قبل از اداره و کنترل خش��م خود معنای آنرا بدانید .متاس��فانه افسانههای فراوانی
درمورد خشم نقل شده که درهمین ابتدای کار ضمن اشاره به بعضی به اصالح معنای آنها میپردازم

مردان از زنان خش�مگینترند .اگر منظور از خش��مگینتر تکرار دفعات خش��مگین شدن
افراد باشد ،پس جمله "مردان از زنان خشمگین ترند" صحیح نیست .پژوهشها نشان دادهاند
که توالی خش��مگین شدن زنان با مردان برابر است .بههرحال ،خشم شدید در مردان بیشتر
گزارش میشود ،ولی طول خشم زنان از مردان بیشتر است.
خش�م بد اس�ت .خش��م برای مقابله با پریش��انی به مجموعه متنوعی از مقصودهای مثبت
مس��اعدت میکند .به ش��ما انرژی میدهد ،ارتباطات شما با دیگران را بهبود میبخشد ،عزت
نفس ش��ما را افزایش میدهد و از ش��ما در مقابل ترس و ناامنی دفاع میکند (عیسی مسیح،
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گاندی و دکتر مارتین لوتر کینگ همه مردانی خشمگین بودند ،اما خشم خود را در اجتماع
معطوف اصالحاتی کردند تا دنیا را به محل بهتری تبدیل کنند).
خش�م خوب اس�ت .وقتی خشم به خشونت خانگی ،خس��ارت زدن به اموال ،سوء استفاده
جنسی ،اعتیاد به مواد مخدر ،زخم معده و نقص عضو منجر میشود قطعاً خوب نیست.
خش�م هنگامی که آن را آش�کارا ابراز میکنید فقط یک مسئله است .عده کمی ،در
حد  10در صد ،از مردم وقتی خش��مگین میش��وند احساس��ات خود را ب��روز میدهند90 .
درصد بقیه یا خش��م خود را فرو میخورند ("که من نمیخواهم درباره آن صحبت کنم!") و
یا آنرا سرکوب میکنند (من اص ً
ال عصبانی نیستم – نه بابا؟!) .کسانی که خشم خود را ابراز
میکنند مانند چرخهایی که صدا میدهند جلب توجه میکنند؛ کسانی که خشم خود را فرو
میخورند یا سرکوب میکنند درست به همان اندازه به مدیریت خشم نیاز دارند.
هرچه پیرتر ش�وید تند خوتر میش�وید .برعکس ،مردم وقتی پیر میشوند هیجانهای
کمتر و کنترل بیش��تری روی عواطف خود دارند .انسانها هم مانند برخی انواع پنیر و سرکه
با گذشت زمان بیشتر جا میافتند.
همه خشم در ذهن است .هیچ چیز نمیتواند دورتر از حقیقت باشد .اساساً ماهیت هیجانها
فیزیکی اس��ت .اگر خش��م صرفاً حالتی از ذهن باش��د ،پس چرا باید یک��ی بگوید "وقتی که
عصبانی میشم ،انگار یه مشت محکم خورده تو سینهام"؟ باور کنید وقتی بهشدت خشمگین
میشوید ،بالفاصله و خیلی پیش از این که متوجه شوید چه اتفاقی دارد میافتد این احساس
در همه ماهیچههای بدن ،موهای پش��ت گردن ،فش��ار خون ،میزان قند خون ،تعداد ضربان
قلب ،تعداد نفسها ،حرکات روده و حتی با گرم شدن نوک انگشتها خود را نشان میدهد.
همه خشم برای ایجاد تعادل است .عادیترین انگیزهای که برای خشم معرفی شده میل
به اثبات قدرت یا اس��تقالل و یا ارائه تصویر بهتری از ش��خص اس��ت – نه الزاماً آسیب زدن.
انتقام انگیزهای ثانویه اس��ت .انگیزه سوم نیز تخلیه بخار ناکامی انباشته شده است – در این
حالت هم هیچ تمایل ظاهری برای آسیب زدن به کسی نیست.
تنها افراد خاصی با خش�م مش�کل دارند .در طول س��الهایی که عم ً
ال کوش��یدهام در
مدیریت خش��م به مردم کمک کنم ،با همه نوع آدمی کار کردهام – راننده کامیون ،اس��تاد
دانشگاه ،پزشک ،زن خانه دار ،مادر بزرگها ،وکیلها ،پلیسها ،جنایتکاران حرفه ای ،فقیران،
میلیونرها ،کودکان ،بزرگس��االن ،افرادی با رنگ پوست متفاوت و ملیتهای مختلف .خشم
یک هیجان جهانی است!
خشم از استرس بین انسانها ناشی میشود .البته گاهی اینطور است و گاهی هم نیست.
یکی از متخصصان پیش��رو در زمینه خشم کش��ف کرده است که مردم میتوانند در اثر بوی
بد ،درد مداوم ،رنج و گرمای شدید خشمگین شوند و هیچکدام از اینها نه ربطی به دیگران
دارد و نه میتواند داشته باشد.

