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خش��م زمانی بروز میکند که حق ش�ما ضايع شده
اس��ت و يا به شأن شام و یا س��ایر افراد بیاحرتامی
شده باش��د اما خش��م زمانی مشکلس��از میشود
ک��ه فراگی��ر ش��ده و ش�ما را ب��ه راهه��ای مخرب
س��وق دهد و به ش�ما یا دیگران آس��یب برس��اند.

خش��م هرگز برنخيزد جز ز ك�بر و ما و من
هر دو را چون نردبان زيرآور و بر افالك شو

با عصبانیت راهمیروید ،فریاد میکش��ید و همه چیز را پرتاب
میکنید .در خانه و محل کار خشونت نشان میدهید ،با دیگران
دعوا میکنید .دیگران را تحقیر میکنید و مثل آتش زیر خاکسرت
هر لحظه ممکن است شعلهور شوید.
اینها منونههایی از خشم خارج از کنرتل هستند .شاید این موارد
دامئا برایتان اتفاقبیفتد .اگر چنین است ،شام با عصبانیت دچار
مشکل هستید ،اما نگران نباشید شام تنها نیستید.
خش��م یکی از عواطف طبیعی انسان اس��ت .خشم یک روش
طبیعی برای نشان دادن واکنش به خطر ،چه واقعی و چه ادراکی،
است .خشم زمانی بروز میکند که حق شام ضایع شده است و یا
به شأن شام و یا سایر افراد بی احرتامی شده باشد اما خشم زمانی
مشکلساز میشود که فراگیر ش��ده و شام را به راههای مخرب
سوق دهد و به شام یا دیگران آسیب برساند.

راه خود را چنین برگزینید:

همچون س��ایر عواطف ،خشم نیز ش��کلی از انرژی است .انرژی
هرگز از بین منی رود ،فقط تغییر میکند و به اشکال گوناگون در
میآید .بنابراین مدیریت خشم به معنای از بین بردن آن نیست.
رسکوب کردن خشم  -تالش برای از بین بردن آن -میتواند اثرات
مخرب مانند افزایش فش��ار خون ،افرسدگی و یا ایجاد مشکل در
برقراری ارتباط با دیگران را به همراه داشته باشد .از سوی دیگر،
بیان خشم با استفاده از الفاظ و اعامل خشن نیز به هامن اندازه
میتواند مخرب باشد.
مدیریت خشم به معنای روبرو شدن با انرژی خشم درونی و یافنت
راههای سازنده برای بیان و واکنش بیرونی به احساسات است .در
نهایت اینکه ،مسئولیت خشم ما بر عهده خودمان است نه دیگران
بنابراین ،در هر رشایطی كه باشید میتوانید از برخی گامهای عملی
برای مدیریت خشم خود استفاده کنید.
• توقف کنید و لحظهای بیاندیش��ید :هنگامی که عصبانی
هستید ،لحظهای توقف کردن و اندیش��یدن ،از دشوارترین
کارهاست با این وجود ،تفکر منطقی در خصوص
موقعیت به ش�ما کمک میکن��د تا از
عصبانیت فاصله بگیرید .خیلی چیزها
میتواند ش�ما را خشمگین کند :یک
ش��خص و یا موقعیت خاص ،یادآوری
ی��ک حادثه هولناک و ی��ا تنش .درک
آنچه ش�ما را در آن لحظه دچار خش��م

میکند ،گامی مناسب در راستای رویارویی سازنده با خشم است.
بخشی از روند اندیشیدن به خشم ،این است که بفهمید چگونه
این خش��م شام را وادار به واكنش میكند .خشم موجب میشود
تا ش�ما چیزها را در حد نهایی و مطلق ببینید .یک نفر خطا می
کند و میگویید" :چرا تو هیچوقت منیتوانی هیچ کاری را درست
انجام بدهی؟" .کاری اشتباه پیش می رود و از خودتان میپرسید:
"چرا هیچ چیز هیچ وقت برای من خوب پیش منیرود؟" .یک نفر
هنگام رانندگی ناراحتتان میکند و با خود فکر میکنید " :هیچکس
منیداند که چگونه باید رانندگی کند؟" .با این قبیل واکنش��ها نه
تنها خود را از سایرین جدا میکنید بلکه موجب میشوید تا آنها
در مقابلتان حالتی دفاعی و غیر دوستانه به خود بگیرند و بدین
ترتیب تنها آتش عصبانیت شام تندتر میشود.
کمی عقب کشیدن و اندکی فکر کردن به رشایط کمک میکند تا
شام خشم خود را کاهش دهید .دنیا همیشه به کام شام نیست.
س��ایرین ممکن است اش��تباهات زیادی مرتکب شوند و یا حتی
بسیار کوتهنظر و بیمنطق باشند ،اما در واقع ،شام منیتوانید کار
چندانی در این خصوص انجام دهید .در حقیقت بهرتین کاری که
شام میتوانید انجام دهید این است که خود را در رشایط غرق و
مشکل را از آنچه که هست بدتر نکنید.
خشم میتواند شام را بسیار بیمنطق کند .صرب کنید و از خودتان
بپرسید" :آیا واقعاً همه چیز را هامنطور که هست میبینم؟ آیا
انتظارات من واقع بینانه هس��تند؟ آیا همیشه حق با من است
و س��ایرین در اش��تباهند؟" آیا كلامت "هیچكس" ،هیچوقت" و
"هیچچیز" واقعیت دارد یا این كه من دچار تفكر س��یاه و سیاه
ش��ده ام و خطای یك یا چند نفر را ب��ه همه تعمیم می دهم؟
اندکی منطقگرایی کمک میکند تا احساس��ات خود را با رشایط
تطبیق دهید .آیا بروز خشم راهی به جز اعامل خشونت دارد؟
حتی اگر منیتوانید مشکلی را که خشم شام را برانگیخته حل
کنی��د ،میتوانید یاد بگیرید که این مش��کل را بپذیرید.
ش��اید نتوانید کار زیادی انجام دهید ،اما میدانید که
مت��ام تالش خود را کردهاید تا با آنچه خش��م ش�ما را
برمیانگیزد روبرو ش��وید .شام بهرتین کار را در آن
موقعیت انجام میدهید.
"احس��اس خش��م ،یک جزء طبیع��ی از عواطف
انسانی است و زمانی به یک ناهنجاری تبدیل
میشود که آن را به گونهای بیان کنید که
به خودتان و یا سایرین آسیب برسانید".

• متمرکز مبانید و با خودتان و سایرین ارتباط برقرار منایید :اختالف
میان افراد اجتنابناپذیر اس��ت و حتی میتواند مفید نیز باشد؛
بویژه زمانی که افراد به موضوعات یا افراد مش�ترک بسیار عالقه
مندند اما زمانی که پای موارد نامربوط به میان کشیده می شود و
یا فرد عصبانی سعی کند مشکالت خود را بر دیگران تحمیل کند،
بحث میتواند از کنرتل خارج شود.
اگر کس��ی ش�ما را عصبانی کرده است ،سعی نکنید تا با الفاظی
درباره خانواده ،ش��یوه تربیتی ،عادات ش��خصی و یا حتی ظاهر
فیزیکی او ،برای خشمگین کردنش استفاده کنید .سعی نکنید آنها
را مسئول چیزهایی بدانید که فقط خودتان می توانید حلش کنید.
زمانی که عصبانی هس��تید ،به ویژه هن��گام بحث با دیگران،
توجه خود را بر حل موضوع معطوف سازید تا وقتی که باور
نکنید شام هم مقرصید ،وارد مسایل دیگر نشوید و از دیگری
یک متهم نسازید.
ش��اید كمی سخت باشد ،اما در اوج عصبانیت ،با خودتان ارتباط
برقرار کنید و از خود بپرسید" :چه چیزی واقعاً مرا عصبانی میکند؟
آیا چیزی آزارنده درمن و یا درون من غیر از آنچه دیگری نسبت به
من انجام میدهد ،وجود ندارد؟" .سپس با فرد مقابل ارتباط برقرار
کنی��د " آیا آنچه را که واقعا موجب عصبانیت من میش��ود بیان
میکن��م و یا رصفاً فرد مقابل را به چیزی متهم میکنم که ارتباط
چندانی به موضوع مورد بحث ندارد؟"
تالش کنید آنچه را که ناراحتتان می کند به روشی غیر آسیبرسان
بیان کنید .از فرد مقابل نیز بخواهید که همین کار را انجام دهد.
در ای��ن صورت میتوانید به یک راه حل و توافق مس��املتآمیز
برسید.
البته تالشهای یک جانبه شام برای مدیریت خشمتان کافی نیست.
مذاکره و تعامل با دیگران در ارتباط با خشمتان ،میتواند به شام
در این راستا کمک کند .هامنطور که شناخت خشم خارج از کنرتل
دارای اهمیت است ،توانایی درمان آن نیز مهم است .یک مشاور و
یا درمانگر میتواند در این مورد به شام کمک کند.
• سعی کنید آرامش داشته باشید.
در هنگام عصبانیت ،بدن شام دچار تغییرات شیمیایی میشود .کل
بدنتان تحریک میشود .کاری که میتوانید انجام دهید این است
که به جسم و روح خود آرامش بدهید .سادهترین و مؤثرترین راه،
مترکز بر روی تنفس است" .تنفس خودآگاه" کاری است که در هر
لحظه حتی در اوج عصبانیت ،می توانید انجام دهید.
س��عی کنید تا آنجا که میتوانید نفسهایی عمیق ،آرام و مرتب
داشته باشید .با این کار عصبانیتتان فروکش میکند ،احساساتتان

تنظیم میشود و میتوانید در مورد عکس العملی که میخواهید
نشان دهید ،خوب فکر کنید.
عالوه بر این ،نخوردن غذا و سوءتغذیه نیز بر جسم و ذهنتان
اثر میگذارد و موجب میش��ود تا بیش�تر واکنشهای افراطی
نش��ان دهید .یک رژیم غذایی سامل و ورزشهای مرتب به شام
کمک میکنند تا سیس��تم جسمی و عاطفی خود را در حالت
تعادل نگه دارید.
• محیط خود را تغییر دهید.
گاهی مدیریت خشم میتواند به سادگی اجتناب از عامل خشم
باش��د .چنین رفت��اری لزوماً به معنای فرار یا اجتناب از مش��کل
نیست .بلکه ساخنت جایگزینی برای موقعیت موجود است که به
عصبانیت و ناراحتی منتهی نشود.
اگر از س��بک رانندگی افراد در هنگام عبور از یک مس��یر خاص
ناراحت میشوید ،میتوانید مسیر دیگری را انتخاب کنید .اگر یک
نف��ر با تلفن بلند صحبت میکند ،جای خ��ود را عوض کنید .اگر
همکار و یا یکی از اعضای خانواده شام عادت ناراحت کننده ای
دارد که قابل تغییر نیس��ت ،هنگام بروز این عادت از طرف وی،
خودتان را با کار دیگری رسگرم کنید.
• منصفانه با خشم خود برخورد کنید.
اگر اتفاقی می افتد که ش�ما معتقدید که بی انصافی اس��ت،
خشم خود رانادیده نگیرید ،از حقتان دفاع كنید اما سعی کنید
نگذارید واکنش افراطی رخ دهد .برای یافنت راههای س��ازنده
برای تغییر بکوشید.
در کن��ار عصبانیت ،انصاف به ما حکم می کند که آگاهانه آن را
مدیریت کنیم .یک حقیقت مهم درباره خشم این است که خشم
به خودی خود بد نیس��ت .اما عواقب آس��یب رسان خشم ،نظیر
کنرتل نشدنش ،مش��ک لزا است .برای کسب قدرت ،صرب،بینش و
آرامش دعا کنید تا بهرت بتوانید با خشم مقابله کنید.
• خالصه آنکه:
احساس خشم ،امری طبیعی و حتی سامل در هر انسانی است و
زمانی به یک امر ناسامل تبدیل میشود که شام آن را به گونهای
بیان کنید که به خودتان و دیگران آسیب برسانید .خشم نباید
زندگی شام را فرا بگیرد و روابط و سالمتتان را تخریب کند .با
آگاهی از آنچه خش��مگینتان میکند ،یافنت راههایی جز خشم
ب��رای واکنش به اف��راد و موقعیتهای مختلف ،اس��تفاده از
روشهای تنآرامی و نیز توسل جسنت به ابزارهای معنوی قادر
خواهید بود خشم خود را به شکلی دیگر تبدیل کنید.

