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 هایی پیرامون کتابدیدگاه

 سکوت قدرت کتاب هایی پیراموندیدگاه

 گی باشد،ند عاملی در جهت تحول زندتواانگیز روان بشر که میوسوسه تحلیل و بررسی»

 .«ها به یک نسبت سودمند استگراگراها و بروندرونطور یقین برای به

 دار()بررسی ستاره 1مجله کرکس -

ضاد در های متمهربانی قدرتمند است... تنهایی به لحاظ اجتماعی سازنده است... این ایده»

آن  تفکربرانگیزرخشان، و دبرند و پیام میآرام ای را به گوشهسکوت  های بسیار،استداللمیان 

  .«کنندمی جذبرا 

اعتماد به نفس و  ، نویسنده کتابوکار هاروارددانشکده کسب، استاد 2رزابت موس کانتر -

  3های موفقشرکت

های ی قدرت سکوت و مزیتجامع درباره یکتابی حاوی اطالعات مفید و حاصل تحقیقات»

ای گوید برکه میاست ای افسانهناقض  ،برخورداری از زندگی غنی درون. این کتاب

  .«گرا باشیدخوشبختی و موفقیت باید برون

 4عاطفی آزادیی کتاب جودیت اورلف، پزشک، نویسنده -

خرد ی دربارهسوزان کین، در این کتاب جذاب که نگارشی زیبا دارد، استدالل قدرتمندی را »

فرهنگمان کند. بعالوه، به نحوی شایسته ما را از ابعاد منفی سروصدای گرایی مطرح میدرون

ی بیان سوزان همچون ، نحوهترمهمسازد. از همه ه میو خطرات غرق شدن در آن آگا

                                                                 

1 Kirkus Reviews 
2 Rosabeth Moss Kanter 
3 Confidence and SuperCorp 
4 Emotional Freedom/Judith Orloff 
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سزاوار رهبری بس  ،سکوتمتفکرانه، سخاوتمند، آرام و شیوا.  -ماندحضوری جذاب باقی می

 .«عظیم است

 1شدچگونه رفتار طبیعی به بیماری تبدیل : کمروییکریستوفر لین، نویسنده کتاب  -

ن سال هبآغاز و  گرایی که از صندلی آزمایشگاهسوزان کین برای درک درونتحقیقاتی سفر »

صدای  اولویت ارزش ماده به سبک، استیک به در خصوص، شودمیختم سخنران انگیزشی 

ای کنندهعدلیل قان ،شوندهایی که در آمریکا اغلب به سخره گرفته میکباب شدن، و ویژگی

 «.بینش شان، عمیق و مملو از احساس ودهد. کتابی درخارائه می

 2یبیمارستان جنگ کتابشری فینک، پزشک و نویسنده  -

هت ج، نه تنها یک صدا، بلکه راهی است در سکوتدرخشان، روشنگرانه، توانمندساز! »

 اند و فکرادهبرای بسیاری از کسانی که به بخش بهتری از زندگی خود گام نه خود،بازگشت به 

 «.اند، نیاز به اصالح داردکه برای تعامل با جهان برگزیدهکنند راهی می

 3موفقیتبه سوخت  دو تردی ترستبدیل : عدم قطعیتی کتاب جاناتان فیلدز، نویسنده -

جدیدی پیش  یدهندههای تکانکه بینشآید های مدید، کتابی به عرصه میپس از مدت»

ی پیشگام در دانگیز و تا ححدی هیجانتا : ، همان کتاب استسکوتدهد. رویمان قرار می

 سکوت،: ای برخوردار استاز ارزش ویژه وکارکسبی علم. کاربردهای آن در عرصه

توانند رهبری مؤثری گراها چگونه میدهد در این خصوص که درونرهنمودهایی ارائه می

ور باشند و آمیزی ارائه دهند، از فرسودگی شغلی به دهای موفقیتداشته باشند، سخنرانی

 قیقجذاب و دلپذیر که سرتاسر حاصل تح ی با نگارشهای درست را انتخاب کنند. کتابنقش

 «.و بررسی و بواقع استادانه است

 1، دانشیار مدیریت، دانشکده بازرگانی وارتونآدام ام. گرانت، پروفسور -

                                                                 

1 Shyness: How Normal Behavior Became Sickness/Christopher Lane 
2 War Hospital/Sheri Fink 
3 Uncertainty: Turning Fear and Doubt into Fuel for Brilliance/Jonathan Fields 



 7صفحه    |||   کتاب رامونیپ ییهادگاهید

ی ئهسپس ارارفی مشخصات افراد... و مع با اوشکند... تصورات غلط را در هم میکین »

کار، دارد. پشتهایی در خصوص آخرین تحقیقات، خواننده را همواره عالقمند نگاه میگزارش

 «.بسیار ثمربخش بوده است، تحقیق و شور و اشتیاق او در قبال این مبحث مهم

  2پابلیشرز ویکلی وکارکسباخبار  یهفته نامه -

ی ما که سمت و سوی ر جامعهدرا گرا افراد درونپیرامون  ی، گفتگوسکوتکتاب »

گراها کنم بسیاری از درونکند. فکر میگرایانه دارد به فرازهای جدیدی هدایت میبرون

 «.انددانستند، اما تمام عمر منتظر این کتاب بودهنمیهرچند خودشان خواهند فهمید، 

 3در کلیسا گراهادرونکتاب سنده ی، نومک هیوآدام اس.  -

 نآرماانگیزی اطالعات مفیدی در خصوص فرهنگ کین، به طرز شگفتسوزان  سکوت کتاب»

 ر ایندهد، و بینش مفیدی دبه ما ارائه می را نوعی سرشت حساسگرا و روانشناسی برون

های لویتتوانند در تمام ابعاد زندگی به باالترین اوگراها میخصوص دارد که چطور درون

های تواند از بینشگراها نیاز دارد، لذا، هر کسی میخویش دست پیدا کنند. جامعه به درون

 «.مند گرددمطرح شده در این کتاب مهم بهره

: کمروییو کمک ویراستار کتاب  5، استاد روانشناسی در دانشکده ولزلی4جاناتان ام. چیک -

  6هایی پیرامون تحقیق و درماندیدگاه

ی گرایانهد که آرمان بروندهن نشان میبخش، مهم، و دارای تأثیر شخصی. کیکتابی آگاهی» 

کند. کین به ، اکسیژن خیلی زیادی را مصرف میی که داردهایآمریکا، با وجود تمام حسن

                                                                                                                                                    

1 The Wharton School of Business/Adam M.Grant 
2 Publishers Weekly 
3 Introverts in the Church/Adam S. McHugh 
4 Jonathan M.Cheek 
5 Wellesley College  
6 Shyness: Perspectives on Research and Treatment 
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دهد او با ظرافت و شفافیت به ما نشان می -شخصه، بهترین فرد برای اثبات این نکته است

 «.هایی داردخارج از گروه چه ویژگی اندیشیدن

 1کتاب نخستین واژه ی، نویسندهیلکریستین کن -

رد، های کین و آنچه خوانندگان این کتاب جذاب به زودی آن را تحسین خواهند کدانسته»

ر ی پرشتاب و پرگوی ما برای درک آن بسیاهمان چیزی است که علم روانشناسی و جامعه

ن گرا بودبودن، اندیشمند، کمرو و درون کم حرفدر حقیقت، نه تنها : کند عمل کرده است

 «.های مشخصی نیز دارندهای فردی مزیتهیچ اشکالی ندارد، بلکه این قسم ویژگی

 2دانشگاه کالیفرنیا، دیویساستاد جی بلسکی، رابرت ام و ناتالی رید دورن،  -

دش را ت خوب با نگارش منحصر به فرد و روان، نیروی سکوسوزان کین نویسنده، در این کتا»

 «.دهدگرایانه را ارائه میدرون یی مهم و تجربهزند. او تحقیقمثال می

 3گرارهبر درونجنیفر بی کانویلر، استاد دانشگاه، نویسنده کتاب  -

ر ی که دتوجه هستند. قبل از هر چیز، ادبیاتی تحقیق شایان ،سکوتچندین بعد از کتاب »

آن  یمطالعه ، نگارش استثنایی کهی دومدر وهلهعین حال باعث محدودیت آن نشده است. 

اری از بسی کند. سوم اینکه روشنگرانه است. اطمینان دارمرا برای خواننده بسیار آسان می

شود، در یماده دکنند که چرا در جامعه به رفتارهای بی پروایانه و هیجانی بها افراد تعجب می

رهای رفتا چنین . این کتاب ازشودشمرده می کم ارزشحالی که رفتار مبتنی بر تأمل و تفکر 

 «.دهدنهد و تحلیل نافذتری ارائه میاحساساتی و سطحی پا فراتر می

 4ویلیام گرازیانو، استاد دانشگاه، دپارتمان علوم روانشناختی دانشگاه پوردو -

                                                                 

1 The First Word/Christine Kenneally 
2 Jay Belskey, Robert M. Natalie Dorn Professor/ University of California, Davise.  
3 Introverted Leader/ Jennifer B. Kahnweiler 
4 William Graziano, professor, Department of Psychological Sciences, Purdue University 



 

 

 

 

 

 

 

 امتقدیم به خانواده دوران کودکی
 

 سوزان کین -



 

 

هم  2هاموفق نبودند، موفقیت ون سان ونگوکدر آنها  1هانرال پتنژهایی که در نسل

قهرمانان دهم فکر کنم این سیاره به بیش از آنها نبود. من ترجیح میچندان 

های ها و دانشمندان نیاز دارد؛ این سیاره به انسان، نقاشهایلسوفورزشی، ف

ما به کسانی نیاز دارد که  یسیارهمهربان، سنگدل و خونسرد و ترسو نیاز دارد. 

قطره  ه تعداد، چیشرایط چهاین کنند که بدانند تحت بتوانند زندگی خود را وقف 

شود، همچنین نیاز به کسانی دارد که تجسم آب از غدد بزاقی سگ ترشح می

بی درک کنند یا پنج صفحه به های گیالس را در یک شعر چهارده سیالوفهکش

تشریح احساسات پسر کوچکی که در رختخواب منتظر مادرش است تا بوسه شب به 

 در برخی افراد عظیمهای وجود قدرتخیر را به او بدهد، اختصاص دهند... در واقع، 

 از آنها دور شده است.  هاحوزهدر سایر برای حضور انرژی الزم به این معناست که 

 

 3اونآلن ش -
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 دوم شرکت داشت.
 (Vincent van Gogh :1853-9018نقاش معروف هلندی ) 2
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 یادداشت نویسنده

 یادداشت نویسنده

ام روی این تمام دوران بزرگسالی ی،غیر رسمبه طور ، و 2005از سال  یرسمبه طور 

ر این درح شده از مردم درباره موضوعات مطنفر  ام. با صدها یا شاید هزارانکار کردهکتاب 

و  ت، مطالبمجال، مقاالت علمی، هاکتابدر این زمینه ، و امکتاب صحبت و یا مکاتبه کرده

ه . در این کتاب باممطالعه کردهزیادی های وبالگی فضای مجازی و همینطور پست هایبحث

ب . کتاستاستتر مای که نوشتم هر جملهام، سایر آنها تقریباً در اشاره کرده منابع برخی از آن

پژوهان و محققانی که کار افراد بسیاری است، بویژه دانشزحمات مرهون  ،«سکوتقدرت »

تک منابع، اساتید و بایست از تکمی بهترین شکلآنها مطالب بسیاری به من آموخت. در 

 ز اسامیاخی لعه، به بربردم. اما به خاطر سهولت مطاکسانی که با آنها مصاحبه کردم نام می

 ها اشاره شده است.ها یا تقدیرنامهتنها در یادداشت

قین ی، اما ه نکردماستفاد از عین عبارات اصلیها یل، در برخی نقل قولهمین دال بنابر 

 .ده باشدبه خوبی و بدون تغییر منتقل شیا نویسنده  گویندهمدنظر مفهوم حاصل کردم که 

ی خودم به عنوان وکیل و مشاور، هاداستانکنم و می از دیگران نقل یی کههاداستاندر  

به منظور  ام.ام، تغییر دادهبازگو کردهرا  شاننام و مشخصات برخی از افرادی که سرگذشت

که در کارگاه سخنرانی چارلز دی کاگنو شرکت کردند، چون  کسانیصیانت از حریم خصوصی 

شود، داستان نخستین  ذکرقرار نبود نام آنها در کتاب  زمانی که برای کالس ثبت نام کردند

طور داستان گرگ و امیلی، که براساس عصر در کالس، ترکیبی از چند جلسه است؛ همین

. بنا به محدودیت حافظه، ، نقل شده استامهای مشابه داشتههای بسیاری که با زوجمصاحبه

اند. اند، بازگو شدهند یا برایم نقل شدهاطور که اتفاق افتادههمگی همان هاداستانسایر 

سنجی نکردم، اما فقط مواردی را در این حقیقت کردندبرایم نقل مییی را که مردم هاداستان

 به حقیقی بودن آنها باور داشتم. ام کهکتاب آورده





 

 

 پیشگفتار( دو قطب شمال و جنوب خلق و خو

 پیش گفتار

 1شمال و جنوب خلق و خودو قطب 

. یک اتوبوس عمومی در ایستگاه . اوایل عصر1955اول دسامبر سال  .2، آالباماگومریمونت

شود. با وجود اینکه تمام روز در کند و خانمی چهل ساله با لباسی موقر سوار میتوقف می

روی میز اتو خم بوده است،  3گومریمغازه خیاطی تیره و تاریک، واقع در مجتمع تجاری مونت

کنند. در نخستین ردیف هایش درد میو شانه ندکند. پاهایش متورمبا قامت راست حرکت می

 به آرامیشود، همچنان که اتوبوس پر از مسافر مینشیند و می افراد رنگین پوستاز بخش 

به یک مسافر  ش رادهد جایکند. تا اینکه راننده به او دستور میتماشا می این صحنه را

 سفیدپوست بدهد.

قوق حاعتراض به های جرقهین ترمهمیکی از به آورد که تنها یک کلمه به زبان می ،زن 

بهتری از  موجودیتکند به ای که به آمریکا کمک می، کلمهشودتبدیل میمدنی قرن بیستم 

 خود دست پیدا کند. 

 است. « نه»این کلمه 

 کند. می ریدستگیراننده او را تهدید به  

                                                                 

های شخصیتی فرد اشاره است. این کلمه در روانشناسی به ویژگی Temperamentخلق و خو ترجمه کلمه  1

برونگرایی و ...، در این -دارد که بیشتر جنبه طبیعی و ذاتی دارند و از بدو تولد در او وجود دارند، نظیر درونگرایی

 استفاده شده است، به همین مفهوم اشاره دارد. )مترجم(کتاب، هر جا از عبارت خلق و خو 
2 Montgomery, Alabama 
3 Montgomery Fair department store 
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  .«همین کار را بکن» گوید:می 1زا پارکسرُ

 شود. پرسد چرا از جایش بلند نمیرسد. از پارکس مییک افسر پلیس سر می

 «د؟گوییبه ما زور میی شما چرا همه»: دهداو به سادگی پاسخ می

 « !ن است و شما اکنون بازداشتیدقانو ،دانم، اما قانوننمیمن »: گویدمی پلیس

ی این زن و محکومیت او به رفتار آشوبگرانه، انجمن بهبود ارتباط روز محاکمه عصر

، فقیرترین بخش شهر تجمع 3، در کلیسای باپتیست واقع در خیابان هولت2گومریمونت

آیند. آنها به صورت ی پارکس گرد هم میکند. پنج هزار نفر برای حمایت از عمل شجاعانهمی

د. بقیه با شکیبایی شوها پر میشوند تا اینکه دیگر تمام نیمکتفشرده در کلیسا جمع می

 4جونیورمارتین لوتر کینگ دهند. مانند و از بلندگوها گوش میبیرون از کلیسا منتظر می

رسد که مردم از لگدمال شدن زیر پاهای میفرا زمانی » گویدخطاب به جمعیت سخن می

از محروم شدن از آفتاب رسد زمانی که مردم دیگر آیند. میآهنی ظلم و ستم به ستوه می

 «.شوندی زمستان خسته میتابستان و ماندن در سرمای کشنده

ایستد، حضور او می بی آنکه چیزی بگویدکند. پارکس او شجاعت پارکس را تحسین می 

ر سطح تحریم اتوبوس د ،این انجمنورد. هیجان آبه خودی خود کافیست تا جمعیت را به 

ها ارشان مایلکبرای رفتن به محل  انجامد. مردمول میروز به ط 381کند که را آغاز می شهر

 دهند.آمریکا را تغییر می تاریخ شوند. آنها مسیرها همسفر میبا غریبه یا کنندروی میپیاده

                                                                 

تبار و از فعاالن جنبش حقوق پوست آمریکایی آفریقایی( یک زن سیاهRosa Parks :1913-2005رزا پارک ) 1

« بانوی اول جنبش حقوق مدنی»و « مادر جنبش آزادی»مدنی آمریکا بود که بعدًا توسط کنگره آمریکا به عنوان 

 م شناخته شد.

2 Montgomery Improvement Association 
3 Holt Street Baptist Church 

پوستان آمریکا. ( رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهMartin Luther King Jr :1929-1968مارتین لوتر کینگ ) 4

 م
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، ده بودمقامت و با خلق و خویی جسورانه تصور کر من همیشه رزا پارکس را زنی بلند 

ر تی ده راحتی توانست در مقابل مسافران خشمگین یک اتوبوس بایستد. اما وقکسی که ب

فردی  های ترحیم از او به عنواندر سن نود و دو سالگی از دنیا رفت، سیل آگهی 2005سال 

، بود« محجوب و خجالتی»گفتند رزا پارکس کردند. آنها میمالیم، دلنشین و کوتاه قد یاد می

فروتنی »مملو از عباراتی همچون  هاداشت. تمام آن نوشته« ن شیرجرأتی همچودل و »اما 

ر ضمنی ف به طوبودند. آرام و شکیبا چه معنایی دارند؟ این تعاری« شکیبایی آرام»و « افراطی

 توان خجالتی و در عین حال شجاع بود؟ شدند. چطور میمورد پرسش واقع می

قدرت اش را ود، زیرا زندگینامهبنیز به این تناقض واقف  سرسید خود رزا پارکبه نظر می

ا آرام را زیر سؤال ببریم. چر هایماننگرشدارد تا نوانی که ما را برآن میع -نام نهاده بود آرام

 های دیگری دارد که ما به آن باور نداریم؟تواند قوی باشد؟ و آرام بودن چه قابلیتنمی

ظر یک اند. و بنا به ننژاد شکل گرفته یات، جنسیت های ما عمیقاً با شخصیزندگی 

ست که ما جایی ا« شمال و جنوب خلق و خو»ین بعد شخصیت یعنی ترمهمدانشمند، تنها و 

ی انتخاب نحوه دهد. و جایگاه ما در این زنجیره، برگرا قرار میبرون-گرارا در طیف درون

گذارد. این ها و ابراز عشق تأثیر میوتشریک زندگی، گفتگو، تجزیه و تحلیل تفادوستان و 

مین ت. هکنیم و موفقیت یا ناکامی ما در آنها مؤثر اسجایگاه بر مشاغلی که انتخاب می

، درس تاستراحبدون  مداومبه ورزش، خیانت، فعالیت را جایگاه است که میزان تمایل ما 

بودن  یستهشا، رهبر دیرهنگام های مهم در بازار سهام، کامجوییگرفتن از خطاهایمان، ریسک

 زند. جایگاه ما در این طیف، بر خط سیرهایرقم می« شود اگرچه می»مطرح کردن پرسش و 

گردد. امروزه، های عصبی ما منعکس میهای عصبی و زوایای دور سیستممغزی، انتقال دهنده

وانشناسی شخصیتی ی رقاتی را در حوزهترین موضوعات تحقیگرایی، جامعگرایی و بروندرون

 انگیزند.ی صدها دانشمند را برمیکنجکاوحس دهند و به خود اختصاص می

اند، اما آنها بخشی از انگیزی دست یافتهبه کشفیات هیجان فناوریاین محققان به کمک  

گراها گراها و بروندرون، به تاریخسنتی دیرین و داستانی هستند. شعرا و فالسفه از ابتدای 

مورد رومی  اطبای نظرات های یونانی ونوشته ،شخصیتی در انجیل ی. هر دو گونهانداندیشیده

شخصیتی  یتاریخ این دو گونه ، معتقدندسیر تکاملی و برخی روانشناسانِ انداشاره قرار گرفته
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طور که خواهیم دید به قلمرو حیوانات نیز، همان: گردددورتر برمی زمانی به حتی

های اشاره دارد، از کرم میوه گرفته تا ماهی حلوا و میمون« گراهابرون»و « گراهادرون»

خواه و مردانگی و زنانگی، شرق و غرب، آزادی -مکملهای چون سایر زوج. هم1رزوس

ور وسیعی رو به انسانیت بدون هر دو سبک شخصیتی غیر قابل شناخت و به ط -کارمحافظه

 .رفتزوال خواهد 

 نمند ازتوا اگر یک سخنور: را درنظر بگیرید مارتین لوتر کینگرزا پارکس و مشارکت 

توانست تأثیری کرد، نمیدادن صندلی خود در یک اتوبوس مجزاسازی شده امتناع می

رورت ضما بنا به او آرام باشد  ساکتداد ترجیح می اهمچون زنی فروتن داشته باشد که آشکار

 عالم کندکرد بایستد و او چنانچه پارکس سعی میرفتار دیگری از خود بروز داد.  ،آن موقعیت

 گر الزم، دیکه رؤیایی دارد، امکان به هیجان آوردن یک جمعیت را نداشت. اما به کمک کینگ

 ود در این راستا کاری انجام دهد.نب

ه ما ب. هستیمهای شخصیتی طیف بسیار محدودی از سبکپذیرای با این حال امروزه ما 

یم. ما باش بودن باید جسور باشیم، و برای خوشحال بودن باید اجتماعی اند برای عالیگفته

چه کسی دانیم در واقع ه این معنا که نمیب - دانیمگراها مینخود را ملتی متشکل از برو

اقل یک حده عبارت دیگر، ب -ها یک سوم تا نیمی از آمریکایی ،بنا به آمارهای مختلف هستیم.

ده رض بر اینکه ایاالت متحف)با  گرا هستندروند ،شناسیدکه می از هر دو یا سه نفرینفر 

ی سایر ها قرار دارد، این رقم باید دست کم به اندازهگراترین ملتآمریکا در زمره برون

گرا دارید، بر گرا نیستید، حتماً فرزندی دروناگر خود شما یک درون .های جهان باشد(بخش

 اید. گرا ازدواج کردهیا با یک درون کنید،گرا مدیریت میفردی درون

سازد، احتماالً به این دلیل است که بسیاری از افراد چنانچه این آمار شما را متعجب می

های بازی کشف نشده در زمین ی ناپیداگراهادرونبرخی گرا هستند. کنند که برونوانمود می

های بزرگ. حتی برخی رکتهای دبیرستان و راهروهای شطور در رختکنمانند، همینمی

همچون بیکاری، پاتوغی - رخدادهای زندگی عضی اززنند تا زمانی که بخودشان را گول می

                                                                 

1 Rhesus monkey 
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خواهند سپری گونه که می دهد تا زمان خود را آنبه آنها فراغتی می -یک ارثیهیا خالی، و 

ین کتاب را با . کافیست موضوع امجالی پیدا کنندهای واقعی خود کنند و برای ارزیابی سرشت

کنید، نمیهم دوستان و آشنایانتان مطرح کنید تا متوجه شوید اغلب کسانی که فکرش را 

 ند.هستگرا درون

شوند. ما با حتی از خودشان هم پنهان می هاگراقابل درک است که بسیاری از درون

باوری رایج مبنی  ؛نامممی آلی ایدهگرابرون آن را کنیم که منکاری ارزشی زندگی میوساز

ا اینکه ب آل، فردی اجتماعی و پیشقدم در ایجاد ارتباط است، بعالوهبر این که خویشتن ایده

پذیری را عمل را به تفکر، ریسک ،گراالگوی برونکانون توجه قرار گرفتن مشکلی ندارد. کهن

یع است، حتی دهد. او طرفدار تصمیمات سرکاری، و یقین را به تردید ترجیح میبه محافظه

روهی گی کار تیمی و فعالیت عهدهاز اگر ریسک اشتباه کردن وجود داشته باشد. او به خوبی 

از  نهیم، اما در بسیاریارج می شخصیت هر دو نوع کنیم که بهمیفکر معموالً آید. ما برمی

مع ج خودش را در»تیپی که به راحتی  کنیم؛را تحسین می شخصیتی تیپموارد تنها یک 

هایشان دارند و در خانه فناوریاد هایی که استعدبه طور حتم، به انزواطلب .«کندابراز می

دهیم هر نوع تیپ شخصیتی که برایشان خوشایند کنند، اجازه میهایی تأسیس میشرکت

نی ر حد کسای تحمل ما عمدتًا دآستانه .نه قاعده ه باشند، اما آنها استثناء هستنداست داشت

  دهند.ین چیزی را وعده میای دارند یا چنوت افسانهاست که ثر

پ اکنون یک تی -مراه با پسرعموهایش یعنی حساسیت، جدیت و کمروییه- گراییدرون

گیرد. شناسی قرار میشود که جایی بین ناامیدی و آسیبشخصیتی درجه دو محسوب می

در  نانی هستند کهکنند، همچون زآل زندگی میایدهگراهای برونگراهایی که در دنیای درون

خیزد، دست از ویژگی درونیشان برمیکنند، آنها به خاطر رفتاری که دنیای مردان زندگی می

رود، اما ما گرایی تا حد وسیعی سبک شخصیتی جذابی به شمار میشوند. برونکم گرفته می

 شویم.  باید با آن همنوا کنیمحساس میایم که اغلب اای تبدیل کردهآن را به معیار ظالمانه

در تمام تحقیقات به ثبت رسیده است، گرچه این تحقیق هرگز تحت  آلایدهگرای برون

تر تر، زیباتر، جالبهای پرحرف، باهوشبندی نشده است. به عنوان مثال، آدممجزا دسته ینام

ما : یت استحائز اهم ی حجم آنو به عنوان دوست دلپذیرتر هستند. سرعت کالم به اندازه
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صحبت  پنداریم که کندتر از کسانی میداشتنیتر و دوستتر را شایستههای پرحرفانسان

دهند که افراد تحقیقات نشان می خورد.چشم میها نیز به در گروه نگرشکنند. همین می

های گرچه بین پرگویی و ایده - ندشومیدر نظر گرفته تر باهوشپرحرف از افراد کم حرف 

تحقیقی  - گرا، نوعی بدنام کردن استی درونخوب هیچ ارتباطی وجود ندارد. حتی واژه

با گراها ظاهر فیزیکی خود را روانشناس، نشان داد که درون 1غیررسمی توسط الری هلگو

، «عجیب و غریب»، «آبی-های سبزچشم)»د ردنکسرزنده و شاداب توصیف می واژگان

گراها را به طور کلی وصف کنند، شد درونی از آنها خواسته می، اما وقت«(های برآمدهگونه»

ملبس به »، «غیرجذاب»و آنها را افرادی د ردنکتصویری بی روح و ناخوشایند رسم می

 کردند. عنوان می« دارای مشکالت پوستی»و  «های خنثیرنگهایی با لباس

ی از فکرانه بپذیریم. برخرا چنین بی آلی ایدهگرااما اشتباه خطرناکی است اگر برون

های آفتابگردان ون گوک ز نظریه تکامل تا گلا - ها، آثار هنری و اختراعات ماترین ایدهعظیم

دانستند چگونه با دهای افراد آرام و متفکری هستند که میهمگی دستاور -ی شخصیو رایانه

اقد فدنیا ، گراهارونهایی را در آن بیابند. بدون ددنیای درون خود هماهنگ شوند و گنج

 : بودمیآثاری از این قبیل 

 نظریه جاذبه

 نظریه نسبیت

 2«ظهور دوباره» شعر ویلیام باتلر ییتس به نام

 

 3اشعار شوپن

 1پروست ثری زمان از دست رفته اجستجودر 

                                                                 

1 Laurie Helgoe  
( یکی از William Butler Yeats :1865-1939( اثر ویلیام باتلر)The Second Comingظهور دوباره ) 2

 نویسان ایرلندی است. مبزرگترین شاعران و نمایشنامه
دانان لهستانی و ( یکی از تأثیرگذارترین موسیقیFryderyk Francizek Szopen: 1810-1849شوپن ) 3

 ی مشهور پیانو. منوازنده
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 2پیتر پن

 3حیوانات یقلعهو  1984های ول به نامرهای جورج اوکتاب

 4گربه در کاله

 5چارلی براون

 8برخورد نزدیک از نوع سوم، 7، ای.تی. موجود فرازمینی6فهرست شیندلر

 گوگل

 هری پاتر

آنهاست  ذاتشکوه و عظمت »: نویسدمی 9الگرنگار علمی وینیفرد گطور که روزنامههمان

انگیزه، آن را مورد تأمل قرار دهند، به دست آوردن شود به جای تعجیل برای موجب می که

 E=mc2نه  .به دنبال داردبرایشان را فکری و هنری  هایآورددستعاملی که در درازمدت 

عاشق  ی باشد کهگرایبرونفرد  اثرتواند نمی 11و نه بهشت گمشده 10)نظریه نسبیت انشتین(

های عملی که مشخصاً هایی همچون اقتصاد، سیاست و فعالیت. حتی در حوزهاستمهمانی 

                                                                                                                                                    

1 In Search of Lost TimeMarcel Proust/ :(1871-1922نویسنده و مقاله ) نویس فرانسوی. او به دلیل

های تاریخ ادبیات ، یکی از بزرگترین نویسندهدر جستجوی زمان از دست رفتهنگارش اثر عظیمش با عنوان 

 شود. مقلمداد می
2 Peter Panنویس اسکاتلندی جیمز بری خلق شده یشنامهنویس و نما: یک شخصیت کارتونی که توسط رمان

 م است.
 نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی. منویس، روزنامه( داستانGeorge Orwell :1903-1950جورج اورول ) 3
 کتاب مشهور کودکان نوشته تئودور سئوس گایزل، مشهور به دکتر سوس. م The Cat in the Hatاثر  4

5 Charlie Brown 
. 1993، فیلمی آمریکایی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ محصول سال Schindler's Listهور فیلم مش 6

دار آلمانی است که جان بیش از هزار لهستانی ی زندگی واقعی اسکار شیندلر، کارخانهفهرست شیندلر بر پایه

 یهودی را در جریان هولوکاست نجات داد. م
7 E.T. the Extra Terrestrial 

تخیلی به کارگردانی و نویسندگی استیون -، در ژانر علمیClose Encounters of the Third Timeفیلم  8

 بر پرده سینماها رفته است. م 1977اسپیلبرگ که در سال 
9 Winifred Gallagher 

 شوند. مانرژی، جرم و انرژی با هم هم ارز هستند و به هم تبدیل می -هم ارزی جرم 10
 نام اثری حماسی از شاعر انگلیسی قرن هفدهم جان میلتون. م (ise LostParadبهشت گمشده ) 11
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به دست ها ترین پیشرفتکنند، برخی از عظیمگراهای کمتری را به خود جذب میدرون

، 1هایی همچون الینور روزولتگراها انجام شدند. در این کتاب خواهیم دید، چگونه چهرهدرون

بلکه ، خودن گرا بوددروندستاوردی را نه به رغم  -و رزا پارکس – 4، گاندی3، وارن بافت2الگور

 د.بدست آوردنخاطر آن دقیقاً به 

ین اصول ترمهمخواهد شد، بسیاری از  آشکارطور که در این کتاب با این حال، همان 

تحریک  سطوح باالیی ازهای گروهی و اند که از پروژهزندگی معاصر، برای کسانی طراحی شده

ت منظم لی فزاینده به صوریمان به شکهاکالس. در کودکی میزهای برندلذت میشوندگی 

قات نشان د، تحقینباش ترمناسبآموزش گروهی  یتوسعهشوند، به نحوی که برای چیده می

  گراست.آل، یک برونآموز ایدهها بر این باورند که دانشی کثیری از معلمدهند عدهمی

ارند در اصرار دکنیم که یی کار میهاسازمانبسیاری از ما در جایگاه افراد بزرگسال برای  

چیز  ز هرابیش  قالب تیم فعالیت کنیم، در دفتر کارهایی بدون دیوار، برای سرپرستانی که

 هموارهرود به منظور پیشرفت کاری، شوند. از ما انتظار میارزش قائل می« مهارت افراد»برای 

 ب داراید، اغلکننتحقیقاتشان بودجه دریافت میبرای خودمان را ارتقاء دهیم. دانشمندانی که 

 هایی با اعتماد به نفس بسیار زیاد هستند. هنرمندانی که آثارشان دیوارهایشخصیت

زی به انگیهای تحسین برد، در مراسم افتتاحیه گالری، ژستنسازهای معاصر را مزین میموزه

 افرادیکه روزگاری ها همان- شوندهایشان منتشر میگیرند. نویسندگانی که کتابخود می

گیرند که به طور نگاران مورد ارزیابی قرار میی روزنامهاکنون از سو -شدندنزوی تلقی میم

تقاعد مم را )اگر من ناشرحتم برای تاک شو )برنامه گفت و گو محور( آمادگی داشته باشند. 

این  اندنا در حال خوگرایانه دارم، اکنون شمهای برونه قدر کافی ویژگیبنکرده بودم که 

 .(نبودیدکتاب 

                                                                 

1 Eleanor Roosevelt 
2 Al Gore 
3 Warren Buffett 
4 Mahatma Gandhi 
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د آرام ه افرادانید که تبعیض قائل شدن نسبت بد، این را هم میباشیگرا اگر شما یک درون

ز ادینتان اید که والد. شاید در کودکی بارها شنیدهسازرنج روانی عمیقی آنها را دچار تواند می

از  راًی خاندان سلطنتی بودند، مکروالدینی که شیفتهکنند. )شما احساس شرم می کمرویی

 توانی بیشتر مثل پسرهای کندییچرا نم»: پرسیدندکردم، میمردی که با او مصاحبه می

نگرش  -« الکتان بیرون بیایید»یا شاید در مدرسه ترغیب شده باشید که از « باشی؟

روند، ه میکی از حیوانات به طور طبیعی به هر کجا ختواند بپذیرد برای که نمیکنندهگمراه

د. طور هستندقیقاً همینهم ها از انسان عضیبرند و بحافظشان را نیز با خود میی مپوسته

ان در دور تمام اظهار نظرهایی که»: نویسدمی گرادرون بازگشت یایمیل گروهیکی از اعضای 

 .ستمهکسل کننده  کنند، اینکه تنبل، نادان، کند وکودکی شنیدم هنوز در گوشم صدا می

 نگرش گرا هستم، اینکه من فقط فردی درون دادمتشخیص  ووقتی به قدر کافی بزرگ شدم 

 توانستم بقایایای کاش میشده بود. تبدیل بخشی از وجودم که من مشکلی ذاتی دارم، به 

 .«آن تردید را بیابم و از وجودم بزدایم

ی یک کتاب مطالعههنوز هم از اینکه به خاطر نون که فردی بزرگسال هستید، شاید اک 

ر . شاید هم دوست دارید دشویداحساس گناه دچار خوب، دعوت به شام را رد کنید، 

ه شما با شاید ی. غذا بخورید همراهانتان یدلسوزانهبه دور از نگاه  وها به تنهایی رستوران

 متفکر وای که اغلب به افراد آرام جمله ،«خودتان هستید تویبیش از حد »گفته شده که 

  شود.میگفته 

 اندیشمندان. : البته چنین افرادی نام دیگری هم دارند

گراها دشوار است که استعدادهای ام، چقدر برای درونهخود من به شخصه شاهد بود

کنند، چه ارزیابی قدرتمندی ارائه خودشان را ارزیابی کنند و وقتی سرانجام چنین می

ی مذاکره را به افراد گوناگون آموزش دادم؛ از هامهارتدهند. به مدت بیش از ده سال، می

ها. البته ما گذاری و زوجوکالی شرکت و دانشجویان کالج گرفته تا مدیران صندوق سرمایه

نخستین  یچگونه برای یک مذاکره آماده شویم، چه زمان: دادیماصول ابتدایی را آموزش می

 چه کنیم.« کاًل فراموشش کنیدیا بپذیرید یا » گویدپیشنهاد را بدهیم، و وقتی طرف دیگر می
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را بشناسند و از این  خودهای ذاتی کردم تا شخصیتاما در عین حال به افراد کمک می

 موضوع به بهترین نحو استفاده کنند.

بود. او وکیل وال استریت بود، اما فردی آرام  1نخستین مراجع من، خانم جوانی به نام لورا

ز مورد توجه قرار گرفتن واهمه داشت و رفتار پرخاشجویانه را دوست نداشت. و رؤیاپرداز که ا

ای که تا حدی توانسته بود آزمون سخت دانشکده حقوق هاروارد را پشت سر بگذارد؛ دانشکده

شد و او یکبار به حدی عصبی تئاترهای وسیع و گالدیاتوری برگزار میهایش در آمفیکالس

. اکنون که در دنیای واقعی بود، اطمینان نداشت شدس منصرف که از حضور در کال ه بودشد

 . کندوجود بتواند با توان و نیرویی که موکالنش انتظار داشتند، ابراز 

 ود اینبلورا، طی سه سال نخست فعالیتش، چنان تازه کار بود که هرگز مجبور نشده  

ود و فته برکرد، به مرخصی فرضیه را بیازماید. اما یک روز وکیل ارشدی که با او کار می

کننده واقع در ی مهمی را به او واگذار کرده بود. موکل، شرکتی تولیدمذاکره مسئولیت

ط ود شرایبوار آمریکای جنوبی بود که در شرف عدم توانایی برای پرداخت وام بانک بود و امید

وی د، آن سم دهنده بوی بانکداران که طرف واآن را بار دیگر مورد مذاکره قرار دهد؛ اتحادیه

 میز مذاکره قرار داشت. 

هایی مبارزه داد زیر همان میز پنهان شود، اما آموخته بود با چنین وسوسهلورا ترجیح می 

در حالی که موکالنش در دو طرف اما توأم با عصبیت روی صندلی نشست، ، کند. با شجاعت

 ،مالی ارشد در سوی دیگر بودند. از اتفاق مسئولمشاور عمومی در یک سو و : نشسته بودند

که و خودبین های مغرور مهربان و مالیم، و با آن تیپ: محبوب لورا بودند هایاینها موکل

کرد، تفاوت بسیاری داشتند. در گذشته، لورا، مشاور عمومی را معرفی می آنهای مؤسسهاغلب 

جهت خرید کیف برای خواهرش با مالی  مسئول و برده بود 2زیانکینیویورک ی تیم مسابقهبه 

های و کفش برازندهبانکدار ناراضی با کت و شلوار  9لورا همراهی کرده بود. آن سوی میز 

گران قیمت همراه با وکیلشان که زنی با آرواره چهارگوش و رفتاری شجاعانه بود نشسته 

                                                                 

1 Laura 
2 New York Yankees 



 25صفحه    |||   ( دو قطب شمال و جنوب خلق و خوشگفتاریپ

 این در ،زداری تأثیرگذ یهاحرفبودند. این زن که شخصیت با اعتماد به نفسی داشت، 

توانند شرایط بانکداران را بپذیرند. به اند که میلورا شانس آورده هایخصوص که موکل

 بود. ای سخاوتمندانهی او این پیشنهاد گفته

جا رسید که بگوید. لذا فقط آنهمه منتظر پاسخ لورا بودند، اما چیزی به فکرش نمی 

ا ناراحتی روی هایش ببود. موکل دوخته شدهاو ها به چشم ینشست. و نگاه کرد. همه

: وم آورده بودندشدند. همان افکار آشنای همیشگی به ذهنش هججا میهایشان جابصندلی

د از ح و آرام هستم، بیش از حد فروتن و بیش کم حرفمن برای چنین موضوعی بیش از حد 

ری ذارتملکرد تأثیرگتوانست عفکری هستم. او فردی را تصور کرد که در چنین شرایطی می

در اواسط  شخصی با شهامت، نرم و آماده برای مشت کوبیدن روی میز. آن فرد،: داشته باشد

ود که خاری بمعروف بود، این باالترین افت« بودن بشرخوش م»ن مدرسه، برخالف لورا به دورا

ای یک و بر« زیبا»شناختند، صفتی که برای یک دختر از های کالس هفتمی او میهمکالسی

رد. و ر بگذاسهم باالتر بود. لورا به خودش قول داد فقط آن روز را پشت « ورزشکار»پسر از 

 فردا به دنبال شغل دیگری برود. 

ه گرا بود، و باو فردی درون: سپس آنچه را بارها و بارها به او گفته بودم به خاطر آورد

آمدند اید کمتر به چشم میر مذاکره داشت که شهای منحصر به فردی دهمین دلیل قدرت

طعیت ا با قابه آرامی ام ،تر از هر کس دیگری بوداو احتماالً آمادهاما بسیار نیرومند بودند. 

زد. او که اخالق مالیمی داشت، به ندرت بدون اندیشیدن حرف می و گفتسخن می

هایی سوالتوانست در موارد واقعًا معقول، قوی و حتی پرخاشگر باشد. و او مایل بود می

 ها گوش دهد، این ویژگی فارغ از نوع شخصیت فرد،پاسخ و واقعاً به -های بسیارسوال -بپرسد

 . ی تأثیرگذار، امری حیاتی استبرای یک مذاکره

 لذا، لورا سرانجام شروع کرد به گفتن آنچه به طور طبیعی به ذهنش رسید.  

 « تند؟ایی هسبیایید یک گام به عقب برگردیم. اعداد و ارقام شما بر چه مبن»: او پرسید

 «؟ری داردکنید تأثیاگر بتوانیم بازپرداخت وام را به این ترتیب تعیین کنیم چه؟ فکر می»
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 «یا به آن ترتیب؟»

 «یا به نحوی دیگر؟»

تر جسارتش بیشرفت به تدریج که پیش می .ی امتحانی داشتجنبههای او ابتدا پرسش

از ه رد ککرد و برای آنها تصریح کشد و با قدرت بیشتری نظراتش را به آنها تحمیل میمی

ود یاق خ. در عین حال به سبک و سشرایط را نخواهد پذیرفتتمام موارد مطلع است و این 

ان کداره بانکی ادب خارج نشد. هر بار ، هرگز صدایش را بلند نکرد یا از دایرهماندوفادار 

منظورتان » کرد سازنده و مثبت باشد.کردند که انجامش مقدور نبود، لورا سعی میادعایی می

  .«نیمکاین است که این تنها راهی است که وجود دارد؟ شاید بتوانیم راه دیگری پیدا 

آنچه در ا بو همه چیز مطابق  تغییر دادرا جلسه فضای  لورای های سادهباالخره، پرسش 

جویانه روش سخنورانه و سلطهاز ران . بانکدابینی شده بود پیش رفتپیشمذاکره های کتاب

 ردند. غاز کآکه لورا توان مقابله با آن را نداشت دست کشیدند و یک گفتگوی واقعی را خود 

، در رفت ز کورهبحث باال گرفت. هنوز توافقی حاصل نشده بود. یکی از بانکداران دوباره ا 

ادیده نو را امیز انداخت و با عصبانیت از اتاق خارج شد. لورا عدم حضور کاغذهایش را روی 

ه او بکند. کمی بعد، شخصی بد بایدانست چه کار دیگری گرفت، بیشتر به این دلیل که نمی

ارد؛ اما دنام « جودوی مذاکره»ی مهم بازی خوبی را به راه انداخته است که گفت در آن لحظه

 وصدا یاددهد که در دنیایی پرسرردی آرام، صرفاً کاری را انجام میدانست به عنوان فاو می

 گیرید که طبیعتاً انجام دهید. می

ا ترک رین بانک ساختمان مسئولبه توافقی دست پیدا کردند.  سرانجام طرفین مذاکره

لی که های محبوب لورا به سمت فرودگاه رفتند و لورا به خانه رفت. و در حاکردند، موکل

 های آن روز را به دست فراموشی بسپارد. ی در دست داشت، سعی کرد تنشکتاب

ای بزرگ داشت، با لورا اما صبح روز بعد، وکیل ارشد بانک؛ همان زن قوی هیکل که چانه 

و در  تا به حال هرگز فردی چنین دلنشین»: تماس گرفت تا به او پیشنهاد کار بدهد. او گفت

، بانکدار ارشد با لورا تماس گرفت و پرسید بعد از آن و روز ،«عین حال مستحکم ندیده بودم
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ما نیاز »: را خواهد پذیرفت. او گفت آنهادر آینده نمایندگی شرکت  لورای حقوقی آیا مؤسسه

اش وجودی طبیعتبه فردی داریم که بتواند به ما در انجام معامالت کمک کند بدون اینکه 

 «.مانع از انجام درست کار شود

شنهاد ی مالیم خود، جایگاه شغلی جدیدی در شرکت و یک پیا با ادامه دادن به شیوهلور 

  اشت.کاری برای خودش بدست آورد. باال بردن صدا و مشت کوبیدن روی میز، ضرورتی ند

گرایی، بخش اصلی هویت اوست و سرشت متفکر خود را داند که درونامروز، لورا می 

کرد، یمد آرام و متواضع بودن متهم درونی که او را به بیش از حپذیرد. دیگر، آن ندای می

ای تواند هرگاه که الزم باشد، عملکرد شایستهداند که میرسد. لورا میکمتر به گوش می

 داشته باشد. 

گراست، دقیقًا منظورم چیست؟ وقتی نوشتن این کتاب را گویم لورا یک درونوقتی می 

معنایی از خواستم بفهمم این بود که محققان دقیقًا چه ه میآغاز کردم، نخستین چیزی ک

روانشناس  1، کارل یونگ1921دانستم که در سال . میدهندارائه میگرایی گرایی و بروندرون

های منتشر کرده بود، و واژه 2یختهای روانشناتیپ، کتاب بسیار مهمی تحت عنوان برجسته

های اصلی شخصیت به عموم جامعه شناسانده بود. ونبه عنوان سترا گرا گرا و بروندرون

گراها ، برونگرایش دارنده سمت دنیای درونی افکار و احساسات بگراها درون گفتیونگ می

گراها همواره بر مفهوم رخدادهای کنند. درونها سوق پیدا میبه زندگی بیرونی مردم و فعالیت

گراها انرژی شوند. درونخود آن رخدادها غرق میگراها در پیرامون خود تمرکز دارند؛ برون

کنند گراها زمانی به بازیافتن انرژی خود نیاز پیدا میکنند؛ برونخود را در تنهایی بازیابی می

                                                                 

هایش در روانشانسی ( روانپزشک و متفکر سوئیسی که به خاطر فعالیتCarl Jung :1875-1961کارل یونگ ) 1

گذاران دانش ارائه نظریاتش تحت عنوان روانشناسی تحلیلی معروف است. یونگ در کنار زیگموند فروید از پایهو 

 نوین روانکاوی است. م
2 Psychological Types 
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 1زگبری-زمعاشرت نکرده باشند. چنانچه تاکنون آزمون شخصیت مایربا مردم که به قدر کافی 

یشتر نحوه تفکر یونگ طراحی شده است و برا انجام داده باشید، آزمونی که براساس 

اند، پس احتمااًل با این آن را به کار برده 1002فورچونشرکت برتر لیست  100 ها ودانشگاه

 ها آشنایی دارید. ایده

مه هتعریف  فهمیدمگویند؟ من خیلی زود اما محققان عصر حاضر در این خصوص چه می

 مو»های کلی همچون بندیوجود ندارد؛ اینها طبقهگرایی گرایی و بروناز درونای جانبه

ها را ویژگی نیستند که هر کسی بتواند بر سر اینکه چه کسی کدام« شانزده ساله»یا « فرفری

تقدند که معمهم روانشناسی شخصیتی ) عنصردارد توافق کند. به عنوان مثال، طرفداران پنج 

 فهوممبه گرایی را نه تقسیم شود(، درونتواند به پنج ویژگی ابتدایی شخصیت انسان می

رت معاشی توانایهایی همچون ابراز وجود و فقدان ویژگیبه معنای زندگی غنی درونی، بلکه 

سان روانشناوسعت به  ،گراگرا و برونمعانی درون وسعتتوان گفت کنند. تقریباً میمی وصف

ترین معنی صوص درستاست که بخش عظیمی از زمان را به بحث در خ ی شخصیتحوزه

اند؛ برخی های یونگ منسوخ شدهکنند ایدهدهند. برخی فکر میاین اصطالح اختصاص می

 مفهوم را به درستی درک کرده است.ها کسی است که این خورند او تندیگر قسم می

به عنوان مثال، : ی مهم توافق دارندبا این همه، روانشناسان امروزی بر سر چندین نکته 

منظور عملکرد به  محرک بیرونینیاز آنها به  گراها در میزانگراها و برونه تفاوت دروناینک

صرف چای ، مثل کمتری نیاز دارند برای احساس رضایت به محرک گرها. دروناستمطلوب 

گراها از محرک . برونخواندنیا کتاب کلمات متقاطع جدول حل کردن ، با دوستی صمیمی

های لغزنده هایی همچون مالقات با افراد جدید، اسکی روی شیبفعالیت؛ برندبیرونی لذت می

در توضیح اینکه چرا فرد  ،، روانشناس شخصیتی3و باال بردن صدای موسیقی. دیوید وینتر

                                                                 

است که هدف از طراحی آن،  سنجیروانپرسشنامه  (،Briggs personality test-Myersاین آزمون ) 1

تیپ های گیری است. این پرسشنامه را از روی تئوریگیری ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیماندازه

 مشد.  مطرح های روانشناختیتیپدر کتاب  یونگ توسط 1921اند که اولین بار در سال گرفته شخصیتی
 ( 100Fortune) شرکت برتر جهان 100فهرست  2

3 David Winter 
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دهد تعطیالت خود را با مطالعه کنار ساحل سپری کند تا در یک کشتی گرا ترجیح میدرون

گرا کننده هستند، آنها در فرد درونرین خیلی تحریکیسا»: گویدمیتفریحی مهمانی بگیرد، 

کنند. یکصد انسان در قیاس با صد کتاب یا احساس تهدید، ترس، جنگ و عشق را ایجاد می

 «.ترندکنندهصد دانه شن خیلی تحریک

مل عفاوتی گراها به نحو متگراها و برونهمچنین بسیاری از روانشناسان معتقدند درون 

جله( و گاه با ع. آنها به سرعت )کنندمسائل را به سرعت حل و فصل میگراها نکنند. برومی

نها . آکنندو ریسک  را با هم انجام دهندند کار توانند چبه راحتی میگیرند، و تصمیم می

 . ددوست دارند به خاطر منافعی همچون پول و جایگاه اجتماعی دست به مخاطره بزنن

وی رک زمان کنند. آنها دوست دارند در یتر عمل میو آگاهانهتر گراها اغلب آهستهدرون 

ی هایی جذابیتاز قدرت تمرکز باالیی برخوردارند. آنها به ندرت شیفتهو کنند مرکز تیک کار 

  شوند.ثروت و شهرت می همچون

گراها کسانی هستند دهند. برونرا نیز شکل می نماهای اجتماعیهای ما سبکشخصیت 

خندند. آنها های شما سخاوتمندانه میبخشند و به لطیفهکه به مهمانی شام شما نشاط می

اشند. گرند و نیاز بسیاری به این دارند که در جمع بمعموالً با اعتماد به نفس و سلطه

 کنند و معموالً صحبت کردن را به گوش دادن ترجیحگراها با صدای بلند فکر میبرون

گویند که هرگز آید که حرف کم بیاورند و اغلب چیزهایی میدهند، و خیلی کم پیش میمی

 ی نه. کنند اما با تنهایقصد گفتنش را نداشتند. آنها با تضاد و کشمکش احساس راحتی می

ها و از مهمانی ی اجتماعی قدرتمندی داشته باشند وهامهارتگراها شاید در مقابل، درون 

شان انهخواهد با لباس راحتی در خاری لذت ببرند، اما پس از مدتی دلشان میهای کجلسه

 یهنوادهای خود را صرف دوستان صمیمی، همکاران و خادهند انرژیآنها ترجیح می .باشند

کنند کر میآنها بیش از آنکه حرف بزنند، شنونده هستند، قبل از حرف زدن فخویش نمایند. 

نند. کتوانند منظور خود را بیان از گفتگو کردن میبهتر  ،نوشتن ابکنند و اغلب احساس می

های هراسند اما از بحثکوتاه می یگراها از گفتگوهاآنها از کشمکش بیزارند. بسیاری از درون

  برند.عمیق لذت می
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گرا، مترادفی برای منزوی یا ی درونواژه: گراها نسبت دادچند ویژگی که نباید به درون 

هایی داشته باشند، اما اغلب آنها رفتار توانند چنین خصلتگراها میگریز نیست. درونمردم 

 -!«1پیوندفقط »-ها در زبان انگلیسی ترین عبارتای دارند. یکی از انسانیبسیار دوستانه

به در پاسخ  3هواردز اندتحت عنوان  گرا بود، در رمانیکه آشکارا یک درون 2ستررتوسط فو

 نوشته شده بود. « دست پیدا کنیمعشق انسانی  یبه باالترین درجه چگونه» پرسش

یعنی ترس از عدم تأیید یا تحقیر اجتماعی،  ،کمروییهم نیستند.  کمروگراها الزاماً درون 

 کنندهخیلی تحریکهایی است که به معنای ترجیح دادن محیط ،گراییدر حالی که درون

گرایی چنین نیست. یکی از دالیلی که ذاتًا دردناک است؛ در حالی که درون کمرویینیستند. 

گیرند این است که آنها گاهی با هم تداخل پیدا مردم این دو مفهوم را با هم اشتباه می

این دو  نابا هم بحث دارند(. برخی از روانشناسبر سر میزان آن  هاکنند )گرچه روانشناسمی

 خطگرا روی درون-گراکنند، طیف برونمودی و افقی ترسیم میگرایش را بر محورهای ع

تیپ شخصیتی  روی خط عمودی. با این مدل در نهایت، چهار آرام-افقی و طیف مضطرب

گرای گرای آرام، و دروندرون، گرای مضطرب )یا تکانشی(گرای آرام، برونبرون: دارید

، باشید 4یسندامثل باربارا استر کمروی گراتوانید یک برونمضطرب. به عبارت دیگر، شما می

مثل العاده دارد اما به شدت از روی صحنه بودن وحشت دارد؛ یا کسی که شخصیتی خارق

در تنهایی به سر  ش رااغلب اوقات نیست، او کمروگراست اما بیل گیتس که فردی درون

 دیگران ندارد. اتاما ترسی از نظر ،بردمی

گرا به درون 5تی. اس . الیوت: گرا باشیدو در عین حال درون کمروتوانید فردی حتی می 

ترس را در مشتی گرد و »توانست نوشت که می« 1سرزمین هرز»بودن معروف بود و در کتاب 

                                                                 

1 Only Connect  
2 E.M.Forster 

3 Howards End میالدی منتشر شد. در سال  1910: رمانی از ادوارد مورگان فورستر که نخستین بار در سال

 م فهرست صد رمان برتر خود قرار داد. م 38کتابخانه مدرن آن را در جایگاه  1998
4 Barbara Streisand و تئاتر آمریکایی: خواننده و بازیگر فیلم 
5 Thomas Stearns Eliot( :1888-1965شاعر، نمایش )ی و ویراستار آمریکایینویس، منتقد ادبنامه–

 بریتانیایی 
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، تا حدی به برندپناه میبسیاری از افراد خجالتی به درون خویش  .«خاک به شما نشان دهد

. و ، در امان باشندکنددچار چنین اضطرابی می هایی که آنها رااز معاشرت کهدلیل این 

به  آنهاتمایل دریافت این پیام که به دلیل گراها خجالتی هستند، تا حدی بسیاری از درون

و تا حدی به این دلیل که روانشناس آنها همانطور که خواهیم دید،  ،دارد اشکال فکر کردن،

 کند. کننده وادار می های بسیار تحریکگیری از محیطآنها را به کناره

عمیقی  وجه اشتراکدارای هایی که دارند، گرایی، با تمام تفاوتو درون کمروییاما  

ا نشیند، شاید بی کاری آرام میکه در جلسه کمرو گرایرونب یک ذهنی حالت. هستند

دن هراس از صحبت کر کمروفرد - گرای آرام، بسیار متفاوت باشدوضعیت ذهنی یک درون

رونی، یب منظراما از  -شده است برانگیختهگرا صرفاً بیش از حد دارد، در حالی که فرد درون

 نه توجهچگو تواند به هر دو تیپ این بینش را بدهد کهین میهر دوی آنها شبیه هم هستند. ا

ه ندانخردمما نسبت به داشتن جایگاه نخست، ما را از دیدن چیزهای خوب، هوشمندانه و 

گرا ممکن است تصمیم بگیرند و درون کمروتفاوت، افراد دارد. بنا به دالیل بسیار مبازمی

یمار بردی فروزهایشان را در تنهایی صرف کارهایی همچون اختراع یا تحقیق نمایند، یا از 

ی هااینها نقششاید نند. کهای رهبری با شایستگی آرام عمل یا در جایگاه - پرستاری کنند

 کنند همه الگو هستند.ها را ایفا مید، اما کسانی که این نقشباشننخست ن

 

توانید گرا قرار دارید، در اینجا میبرون-گرااگر هنوز مطمئن نیستید در کجای طیف درون

سخی را پاسخ بدهید، پا« نادرست»یا « درست»خودتان را ارزیابی کنید. به هر پرسش با 

 کند. ات در مورد شما صدق میانتخاب کنید که اغلب اوق

 دهم.های گروهی ترجیح میگفتگوهای دو نفره را به فعالیت ....... (1

 ی دلم را روی کاغذ بیاورم. هاحرفدهم اغلب ترجیح می ....... (2

 برم.از تنهایی لذت می ....... (3

                                                                                                                                                    

1 The Waste Land 
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 دهم. یرسد کمتر از دوستانم به ثروت، شهرت و مقام اهمیت مبه نظر می ....... (4

عمیق  کنم، اما از صحبت کردن مفصل وکوتاه استقبال نمی گفتگوهایاز  ....... (5

 برم. د لذت مینموضوعاتی که برایم اهمیت دار یدرباره

 ی خوبی هستم. گویند شنوندههمه به من می ....... (6

 خیلی اهل ریسک نیستم.  ....... (7

متر کسی باشم و ک« خودمغرق در »دهد از انجام کاری که به من اجازه می ....... (8

 برم. مزاحمم شود لذت می

ا یا یک بدوست دارم سالروزهای تولد را در جمعی کوچک جشن بگیرم، تنها  ....... (9

 دو دوست صمیمی یا اعضای خانواده . 

 کنند. توصیف می« مهربان»یا « مالیم»مردم مرا فردی  ....... (10

سی نشان ام، آن را به کاتمام نرساندهدهم تا زمانی که کاری را به ترجیح می ....... (11

 اش صحبت نکنم. ندهم یا درباره

 از تضاد بیزارم.  ....... (12

 دهم. در تنهایی کارم را به بهترین نحو انجام می ....... (13

 مایلم قبل از صحبت کردن فکر کنم.  ....... (14

ام تحلیل کنم انرژیکنم احساس میپس از اینکه مدتی را در جمع سپری می ....... (15

 رفته است، حتی اگر خودم لذت برده باشم. 

 کنم. وتی دریافت میص صندوقهای تلفنی را از طریق اغلب تماس ....... (16

 دادم که مطلقاً ای را ترجیح میاگر قرار بود انتخاب کنم، تعطیالت آخر هفته ....... (17

 های زیاد نداشته باشم. ریزیکاری برای انجام دادن یا برنامه

 برم. از انجام چند کار با هم لذت نمی ....... (18

 توانم تمرکز کنم. به راحتی می ....... (19

  دهم.ها را به سمینار ترجیح میهای کالسی، سخنرانیدر موقعیت ....... (20
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گراتری شما بیشتر بوده باشد، احتماالً فرد درون« درست»های هر چه تعداد پاسخ 

شما تقریباً با هم برابر بوده باشد، شما « نادرست»و « درست»های اگر تعداد پاسخهستید. 

 ای واقعاً وجود دارد. بله چنین واژه - هستید 1گرااحتماالً یک میان

ه باشید، بگرا پاسخ داده گرا یا برونها را به عنوان یک درونتک پرسشاما چنانچه تک 

د توان گفت هر فرنمی بینی است.قابل پیش یشرایط هراین معنا نیست که رفتار شما در 

طور که عاشق مهمانی، درست همانگرا گرایی عاشق مطالعه است یا هر فرد بروندرون

است.  رزمی هایتوانیم بگوییم هر زنی به دنبال صلح و سازش و هر مردی عاشق ورزشنمی

 گرایگرای محض یا درونچیزی به عنوان برون»گونه که یونگ به شایستگی اشاره کرد همان

  .«محض وجود ندارد. چنین فردی باید در تیمارستان بستری شود

ای هستیم، بعالوه اینکه ی ما موجودات پیچیدهعلت این امر تا حدی این است که همه 

گرایی در تعامل با سایر گرایی و برونگراها انواع بسیار متفاوتی دارند. درونگراها و بروندرون

دهد. لذا، ها را شکل میی از انسانی، انواع بسیار متفاوتهای شخصیتی و سوابق شخصویژگی

ب و ر جنآرزو داشت مثل برادرهای پ نرمند باشید که پدرتاناگر شما یک مرد آمریکایی ه

اوت از گرا از نوعی بسیار متفجوشتان به یک تیم فوتبال ملحق شوید، تبدیل به فردی درون

دریایی  نش نگهبان فانوسشد که والدی فنالندی خواهید وکارکسبمثالً یک زن صاحب 

از کجا : ی فنالندی استگرا بودن شهرت دارند. این یک لطیفهها به درون)فنالندی اندبوده

های خودش، به فهمید یک فنالندی دوستتان دارد؟ از اینکه به جای نگاه کردن به کفشمی

 دوزد(.بهای شما چشم کفش

هستند، که شاید شاعرانه به نظر برسد، « شدت حساس به» گراهابعالوه، بسیاری از درون

گرای حساس باشید، ی فنی در روانشناسی است. اگر شما یک دروناما این درواقع یک واژه

ای با معنا یا عملی بسیار مهرآمیز یا جمله 2بتهوون سونات مهتاببیش از یک فرد معمولی از 

                                                                 

1 ambivertآورد. مگرایی تعادلی بدست میگرایی و برون: کسی که بین درون 
 1801است که در سال  (Beethoven) بتهوونهای یکی از سونات (Moonlight Sonata) سونات مهتاب 2

 نوشته شده و تا امروز به عنوان یکی از مشهورترین قطعات پیانو در تاریخ موسیقی مطرح بوده است. م
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و کشید ایرین از خشونت و پلیدی رنج میتر از س. شما سریعشویدلبریز از احساس شعف می

را به شما نسبت « خجالتی» لقباحتماالً انسان بسیار با وجدانی هستید. در کودکی احتماالً 

احساس  که ایراد یک سخنرانی یا اولین مالقاتهایی مثل در موقعیتو حتی امروز دادند می

 شوید. گیرید، عصبی میکنید مورد ارزیابی قرار میمی

های به ظاهر عدها به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که چرا این مجموعه ویژگیب

داند دقیقًا )هیچ کس نمی گراستد و چرا این فرد اغلب درونمتعلق به یک نفر هستن ربط،بی

ساس، حافراد  درصد از 70دانیم که دارند، اما می ییگراها حساسیت باالچه تعداد از درون

 «اوقات تنهایی»به دارند که به میزان زیادی درصد مابقی اظهار می 30و گرا هستند، درون

 .(نیاز دارند

ما شخوانید، در مورد تمام این پیچیدگی به این معناست که هر آنچه در این کتاب می

ها خشباز  گرای تمام عیار بدانید. در برخیصدق نخواهد کرد، حتی اگر خودتان را یک درون

ت خصوص کمرویی و حساسیت خواهیم پرداخت، در حالی که ممکن اس به شرح مطالبی در

ها در مورد ها را نداشته باشید. اشکالی ندارد. ببینید کدام ویژگیشما هیچ یک از این ویژگی

 .ببرید ند و از سایر آنها به منظور بهبود روابط خود با دیگران بهرهنکشما صدق می

ریف یر تعااب سعی نداریم بیش از حد خود را درگبا وجود تمام این مطالب، در این کت 

ن به منظور دقیق بودکنیم. مشخص کردن دقیق تعاریف برای محققانی حیاتی است که 

یر یابد و ساگرایی پایان میبه این اشاره کنند که در کدام نقطه درون به دقت بایدمطالعاتشان 

ی آن تحقیق ما بیشتر با ثمرهشود. اما در این کتاب کمرویی آغاز می خصوصیات همچون

 سروکار خواهیم داشت. 

شناسی، با استفاده از روانشناسان عصر حاضر، دست در دست دانشمندان عصب

ی نگرش ما به اند که نحوهای را کشف کردههای روشنگرانههای اسکن مغزی بینشدستگاه

: دهنداین دست پاسخ میهایی از سازد. آنها به پرسشجهان و خودمان را دستخوش تغییر می

گویند؟ چرا برخی افراد سنجیده سخن می از افراد پرحرف هستند اما سایرینچرا برخی 

 دهند؟های سالروز تولد را در دفاتر کار ترتیب میسرشان به کارشان است و سایرین مهمانی
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نه  گیرند در حالی که سایرینچرا برخی افراد به راحتی تحت فرمان و مدیریت قرار می

توانند رهبر باشند؟ آیا گراها میخواهند رهبری کنند نه تحت رهبری باشند؟ آیا درونمی

کند؟ از یک ن میتعیی ی آن رااجتماعوضعیت  دهد یاگرایی را ترجیح میبرون ذاتاً ی ما جامعه

این  -است گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی به یک دلیل بقا یافته منظر تکاملی، درون

هایتان را صرف گرا هستید، آیا باید انرژیتواند باشد؟ اگر شما یک درونل چه میدلی

ی هایی کنید که بنا به طبیعت ذاتی خود به سمتشان گرایش دارید، یا اینکه باید حوزهفعالیت

 کرد؟ ر که لورا آن روز سر میز مذاکره چنین طوفعالیتتان را گسترش دهید، همان

 

 زده کند. گفتها ممکن است شما را شپاسخ این پرسش 

 

 

که به  باشد با این حال، اگر تنها یک بینش از این کتاب بدست آورید، امیدوارم مفهومی

من شخصاً تأثیرات  اینکه حق دارید خودتان باشید. است؛ تازگی کشف شده

ا که داستانش ر ایکنندهکنم. نخستین مراجعهش را تأیید میی این نوع نگرکنندهمتحول

 لورا نامیدم؟ اش،برایتان نقل کردم به یاد دارید؟ کسی که به خاطر حفظ حریم شخصی

 بود. من نخستین موکل خودم بودم. خودم از زندگیاین داستانی 
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 «همکار دوست داشتنی توانمند»ظهور 

 آل فرهنگی تبدیل شدگرایی به ایدهچگونه برون

 

 ها، حساس و منتقدانههای بیگانهچشم

 مالقات کنید؟ بدون ترس  و -با اعتماد به نفس –غرور با  توانید آنها راآیا می

 1922، 1شرکت آرایشی بهداشتی وودبری یتبلیغاتآگهی  -

 

، در ایالت میسوری، شهری کوچک همچون 2کلیسای هارمونی: . مکان1902سال : زمان

ی جوان . سردسته3کانزاس سیتی یای روی نقشه بر فراز یک دشت سیالبی، در صد مایلنقطه

 . 4به نام دیل آموز مهربان اما سست عنصر دبیرستاندانش: ما

ل، پسری الغراندام و اخمو که اهل ورزش هم نیست، پدرش خصایل اخالقی خوبی دی 

گذارد دیل به والدینش احترام می یک پرورش دهنده خوک و همیشه ورشکسته است. دارد اما

: کندهراسد. چیزهای دیگری هم دیل را نگران میی آنها میاما از دنبال کردن زندگی فقیرانه

تن به جهنم و اینکه در لحظات حساس زندگی زبانش بند بیاید. حتی طوفان و رعد و برق، رف

                                                                 

1 Woodbury Soap Company 
2 Harmony Church 
3 Kansas City 
4 Dale 
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کند اگر نتواند در آن روز به همسر و با خودش فکر می: ترسداز روز عروسی خودش هم می

 شود؟میاش چیزی بگوید، چه آینده

آغاز شد  1873در سال  جنبشاین آید. به شهر می 1شاتاکوا جنبشیک روز سخنوری از  

آموزشی که سخنوران با استعداد را به سرتاسر  جنبشی و پایگاه آن شمال نیویورک است،

های ی ادبیات، علم و مذهب سخنرانی کنند. آمریکاییکند تا در زمینهکشور اعزام می

جذب  آورند و قدرت آنها درروستایی به خاطر ارمغانی که این سخنرانان از دنیای بیرونی می

 دهند. این سخنران خاص با شرح دادن داستان زندگی خود وبه آنها پاداش می ،شنوندگان

روزگاری او کشاورزی : سازدی خود میفقر به ثروت رسید، دیل جوان را شیفته اینکه چگونه از

در سبک سخنوری کاریزماتیک با آموختن نوعی توانست  بود، اماتیره و تار ای فقیر با آینده

 کند.سخنان او به دقت گوش میی کند. دیل به کلمه کلمهفعالیت شاتاکوا  تنهض

گیرد. چندین سال بعد، دیل باز هم تحت تأثیر ارزش سخنرانی در جمع قرار می 

کنند و به این نقل مکان می 2سه مایل خارج از وارنبرگ میسوری ایی او به مزرعهخانواده

ی مسکن و غذا بدهد. دیل تواند آنجا به کالج برود بدون اینکه بخواهد هزینهترتیب دیل می

شوند، رهبر به حساب آموزانی که در مسابقه سخنرانی دانشکده برنده میبیند دانشمی

کند و شب ثبت نام میگیرد یکی از آنها باشد. او برای هر مسابقه آیند و او نیز تصمیم میمی

خورد؛ دیل سرسخت شتابد تا تمرین کند. بارها و بارها شکست میهنگام با سرعت به خانه می

دهند. او خود را به قهرمان یش نتیجه میهاتالشاست اما هنوز یک سخنور نیست. اما باالخره 

 هایرسیادگیری دسایر دانشجویان برای به حدی که کند. سخنوری دانشکده تبدیل می

کنند به برنده دهد و آنها نیز شروع میکنند؛ او به آنها آموزش میسخنرانی به او مراجعه می

 شدن.

                                                                 

1 Chautauquaنهضت آموزش بزرگساالن در آمریکا. م : 
2 Warrensburg Missouri 
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اش هنوز فقیر هستند، اما کند، خانوادهدانشکده را ترک میکه دیل  1908در سال 

خود  2های مدل تیماشین 1. هنری فوردهستنددر حال شکوفایی  های بزرگ آمریکاییشرکت

جی سی پنی، وول ورث  .«و لذت وکارکسببرای »: فروشد، و این شعار اوستمی باقلوال را مث

ی متوسط را روشن های طبقهخانه ،اند. برقهای لوازم خانگی تبدیل شدهبه نام 3و سیر روبوک

رای آوردن آب از خانه بنیمه شب کشی داخلی باعث شده دیگر مجبور نباشند کند؛ و لولهمی

 خارج شوند.

ی ادهآم ل اجتماعی، فردیروشنده، فعاف -طلبداقتصاد جدید، نوع جدیدی از انسان را می

ن حال ن و در عیبا همکارا آمیزهمزیستی مسالمت، دست دادن استادانه و توانایی لبخند زدن

ا بشود و در این مسیر ی فروشندگان ملحق میرقابت با آنها. دیل به صفوف فزاینده

 .آنهاست ینترمهمکه قدرت کالم رود میهایی پیش دارایی

تا اندرو  دهداست )کارنگی؛ بعدها امالی این نام را تغییر می 4نام خانوادگی دیل، کارنگی 

 آورفعالیت ماللرا از آن حذف کند، کسی که صنعتگر بزرگی است(. پس از چندین سال 

معلم سخنرانی به عنوان گیرد ، تصمیم می5و شرکا گوشت گاو برای شرکت آرمور ندگیفروش

در  6ایسیایشبانه وای یمدرسه. کارنگی نخستین کالس خود را در تدریس کنددر جمع 

 معمول دالر 2 همان . او به ازای هر جلسهکندو بیست و پنجم نیویورک برپا میخیابان صد 

کالس  داز آنجا که تردید دارکند. اما مدیر مدرسه، شبانه را درخواست میحقوق معلمان 

 ورزد.پرداخت چنین پولی امتناع میاز  ،سخنرانی سودآوری چندانی داشته باشد

                                                                 

پرداز آمریکایی بود که شرکت خودروسازی : کارآفرین، مخترع، نویسنده و نظریه(Henry Fordهنری فورد ) 1

 تأسیس نمود. م 1903فورد را در سال 
2 Model T 
3 J.C. Penney, Woolworth, Sears Roebuck 

ی پیشرفت هایی در زمینهدرس یدهنده: نویسنده و سخنران آمریکایی توسعه(Dale Carnegieدیل کارنگی ) 4

 شخصی، فروشندگی و سخنرانی در جمع. م
5 Armour and Company 
6 YMCA night school 
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گیرد بنیاد دیل کارنگی را و کارنگی تصمیم می است هیجانی زودگذر ،اما این کالس 

هایی که خود یابی همان ناامنیبرای ریشه وکارکسبتأسیس نماید، با هدف کمک به صاحبان 

نخستین کتاب خود را تحت عنوان آیین  1913سروکار داشت. در سال او در جوانی با آنها 

در روزگاری که »: نویسدکند. کارنگی میمنتشر می 1وکارکسبسخنوری و نفوذ در مردم در 

 خاصیشدند، مردم توانایی سخنرانی را استعداد پیانو و حمام کاالهایی تجملی محسوب می

دانیم . امروزه میضرورت داشتوکال، کشیشان یا سیاستمداران  برایکردند که فقط فرض می

به رقابت  وکارکسبی توانایی، سالح ضروری کسانی است که مشتاقانه در حوزهاین که 

 «.مشغولند

~ 

توان دگردیسی کارنگی از پسر مرزعه به فروشندگی و سپس نماد سخنرانی در جمع را می

فرهنگی بود که  یتحول نیز تشبیه کرد. سفر کارنگی بازتابآل ایده گرایبرون به داستان ظهور

 ،وج خود رسید و خیلی چیزها را برای همیشه تغییر داد؛ از جملهادر آغاز قرن بیستم به 

های شغلی و اینکه در کنیم، عملکرد ما در مصاحبهکسی که هستیم، کسی را که تحسین می

پرورش فرزندانمان.  یابراز عشق و نحوه یههایی هستیم، نحویک کارمند به دنبال چه ویژگی

تبدیل آن را  ،فرهنگی توانمند شناس، تاریخ2وارن ساسمندستخوش تغییری شد که آمریکا 

و ما را در منجالبی از انواع  - نام نهادشخصیت  مبتنی بر به فرهنگ منش مبتنی بر فرهنگ

 های فردی گرفتار کرد که هرگز به طور کامل از آن رهایی نخواهیم یافت. نگرانی

 ،آل، جدی، منظم و شریف بود. در این فرهنگ، خویشتن ایدهمنشدر فرهنگ مبتنی بر  

 یواژه رفتار فرد در زندگی شخصی به مراتب بیش از تأثیر او در جمع حائز اهمیت بود.

« شخصیت خوبداشتن »ی تا قرن هجدهم در زبان انگلیسی وجود نداشت، و ایده شخصیت

 تا قرن بیستم مطرح نشده بود. 

                                                                 

1 Public Speaking an Influencing Men in Business 
2 Warren Susman 
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کم روی چگونگی درک را پذیرفتند، کم شخصیتفرهنگ مبتنی بر ها آمریکاییاما وقتی  

ند. بودکننده دیگران از خودشان تمرکز کردند. آنها اسیر کسانی شدند که جسور و سرگرم

ر مبتنی بجدید نقش اجتماعی که فرهنگ »: گویدمیدر سخنان معروف خود ساسمن 

بایست به یک خویشتن بازیگر کرد، نقش یک بازیگر بود. هر آمریکایی میطلب می شخصیت

  .«شدتبدیل می

این تحول فرهنگی بود. کشور به سرعت از  عاملین ترمهم ،ظهور آمریکای صنعتی

 ،آمریکا وکارکسب»شهری به نیروگاه ، هادر چمنزارهای کوچک خانهبا ی کشاورزی جامعه

ها، همچون تبدیل شد. در روزهای نخست این کشور، اغلب آمریکایی« است وکارکسب

کردند و با کسانی ارتباط ی دیل کارنگی در مزارع یا شهرهای کوچک زندگی میخانواده

اما با فرارسیدن قرن بیستم، طوفان تمام عیاری از شناختند. داشتند که از کودکی می

، شهرسازی و مهاجرت وسیع، انبوه جمعیت را به شهرها سرازیر کرد. در سال کالن وکارکسب

 8، فقط 1840کردند؛ در سال ها در شهرها زندگی میدرصد از آمریکایی 3، فقط 1790

 1867 ن بودند. در سال، بیش از یک سوم جمعیت کشور شهرنشی1920درصد؛ و در سال 

توانیم در شهرها زندگی کنیم، اما به ی ما نمیهمه»: ویراستار اخبار، نوشت 1هوراس گریلی

  .«کاری هستندچنین مصمم به رسد تمام مردم نظر می

ها کار ها بلکه با غریبهدیگر نه با همسایهبه خودشان آمدند، دیدند مردم آمریکا  وقتی

شدند و با این پرسش مواجه شدند که چگونه « کارمندان»تبدیل به « شهروندان»کنند. می

ی اجتماعی یا خانودگی ندارند، تأثیر خوبی بگذارند. رونالد روی کسانی که با هم رابطه

 اعتناییبیگرفت یا زنی با دالیل اینکه چرا مردی پاداش می»: نویسدشناس میتاریخ 2مارچاند

های های دیرین یا دشمنیهای وابستگیبه زمینهنگاه با  شدبود را دیگر نمیاجتماعی مواجه 

آشنا رو به ها و روابط اجتماعی ناوکارکسبدر آن دوران که  .«دداخانوادگی قدیمی توضیح 

ای داشته باشد، از جمله اینکه نخستین تأثیر، ، هر کسی ممکن بود هر فرضیهفزونی داشتند

سعی کردند تبدیل به  ،ا در پاسخ به این فشارهاهآمریکایی .«کردتفاوت مهمی ایجاد می

                                                                 

1 Horace Greeley 
2 Roland Marchand 
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ه توانستند نه تنها تمام اجناس شرکتشان بلکه خودشان را هم بفروشندگانی شوند که می

 . فروش برسانند

را  شخصیتبه  منشتوان از طریق آن تغییر از یکی از قدرتمندترین لنزهایی که می

های است که دیل کارنگی نقش چشمگیری در آن داشت. کتاب 1، روش خودیاریمشاهده کرد

بسیاری از نخستین . اندی داشتهمهم جایگاههمیشه در روانشناسی آمریکایی خودیاری 

که در سال کتابی ، بودند 2زائر کتاب سیر و سلوکهای مذهبی مثل حکایت ،رفتارراهنماهای 

رفتاری خواهند به بهشت بروند باید میداد اگر می آگاهیبه خوانندگان و منتشر شد  1678

اما  دهای آگاهی بخش قرن نوزدهم، کمتر مذهبی بودنکتاب. دارانه در پیش بگیرندخویشتن

. آنها مطالعات موردی قهرمانان شدندمتذکر میشریف را به مردم  منشهمچنان ارزش 

تنها سخنوری با  او نهساختند. برجسته و نمایان میرا  3تاریخی همچون آبراهام لینکلن

جویی دیگران یاز برتر» 4استعداد، بلکه مردی متواضع بود که به نقل از رالف والدو امرسون

های رفیع اخالقی زندگی آنها از مردم عادی که بر مبنای ارزش بعالوه، .«شدآزرده خاطر نمی

: منش، 1899در سال . یک راهنمای معروف آوردندبه عمل میکردند، تجلیل می

کرد که میی خجالتی را توصیف نام داشت که دختر فروشنده 5ترین چیز در دنیاقدرانگر

شد، زد، سپس به سرعت دور میاز سرما یخ میداشت داد که درآمد ناچیزش را به گدایی می

شد که فضیلت قبل از اینکه کسی ببیند او چه کار کرده است. در اینجا خواننده متوجه می

 بلکه از این جهت بود که دوست داشت ناشناس بماند. ، سخاوت اودر ا این دختر، نه تنه

های معروف خودیاری تمرکز خود را از فضیلت درونی به ، کتاب1920اما در سال  

بدانیم چه بگوییم و چطور »یکی از آنها  یکه بنا به نوشته -جذابیت بیرونی تغییر دادند

                                                                 

1 help-Self مبتنی بر روانشناسی، او را در راه بهبود زندگی : مکتبی که از طریق آگاه کردن فرد با اصول

 کند. مشخصی، اقتصادی و عاطفی با ایجاد تغییر از درون کمک می
2The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come  نوشته جان بانیان و یکی از

 بان زنده دنیا ترجمه شده است. مز 100های ادبی زبان انگلیسی. این کتاب به بیش از ترین کتابمهم
3 Abraham Lincoln 
4 Ralph Waldo Emerson 
5 Character: The Grandest Thing in the World 
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در سومین کتاب «. 2یک شخصیت، قدرت است خلق»: کردکتاب دیگری توصیه می«. 1بگوییم

او یک » به هر طریق تالش کنید اصولی رفتاری داشته باشید که مردم بگویند» آمده بود

 مجله ساکسس ، این آغاز محبوبیت شخصیت است.«همکار دوست داشتنی تواناست

مردم  هایی را معرفی کردند که هنر گفتگو را بهبخش 4ردی ایونینگ پستو سات 3)موفقیت(

 1899را در سال  منش ای که کتاب، همان نویسنده5داد. اوریسون سوت ماردنآموزش می

 نام داشت.  6شخصیت استادانهمنتشر کرد که  1921نوشت، عنوان مشهور دیگری را در سال 

یب شدند، اما زنان نیز ترغنوشته می وکارکسببسیاری از این راهنماها برای صاحبان  

پا ، 1920ی کنند. در دهه کار« و فریبندگی جذابیت»یتی اسرارآمیز به نام شدند روی کیفمی

بتی ی رقاوکارکسبهایشان تجربه کرده بودند، به سن گذاشتن در مقایسه با آنچه مادربزرگ

اشته دباید شخصیت کاریزماتیک مشخصی »بود و یک راهنمای زیبایی هشدار داد که آنها 

ستیم جذاب ه دانند ما باهوش وشوند، نمیکسانی که در خیابان از کنارمان رد می» ،«باشند

 .«مگر اینکه اینطور به نظر برسیم

به ظاهر به منظور بهبود زندگی مردم بود؛ چیزی که باعث شد حتی افراد  ایتوصیهچنین 

یشتر اوقات در هایی را که بواژه 7ساسمنبا اعتماد به نفس و منطقی احساس ناراحتی کنند. 

قرن منش انسانی های رهنمونبا  ،شددر اوایل قرن بیستم دیده می یشخصیت هایرهنمون

های قرن نوزدهم روی صفاتی تأکید داشت که هر کسی نوزدهم مقایسه کرد. توصیه

از این دست  هاییبا واژههایی که اغلب ویژگیتوانست با تالش آنها را در خود بهبود دهد، می

 : شدندوصف می

 شهروندی

                                                                 

1 To know what to say and how to say it 
2 To creat a personality is power 
3 Success magazine 
4 The Saturday Evening Post 
5 Orison Swett Marden 
6 Masterful Personality 
7 Stephen Susman 


