nashr
enovi
n.
i
r
nashr
enovi
n.
i
r
nashr
enovi
n

ﺮ
ﺎﺷ
ﻧ
اﺷﺖ
د
د
ﺎ
ﯾ

ﺮﺳﺖ
ﻬ
ﻓ

دیدگاههایی پیرامون کتاب
«کتاب قدرت سکوت ،هیجانانگیز و پیشگام است .کاربردهای آن در کسبوکار،
رهبری
ارزش ویژهای دارد :رهنمودهایی میدهد که درونگراها چگونه میتوانند
ِ
مؤثری داشته باشند ،سخنرانیهای موفقیتآمیزی انجام دهند ،از فرسودگی شغلی دور
باشند و نقشهای درستی را انتخاب کنند .کتابی با نگارش جذاب و دلپذیر که حاصل
تحقیق علمی ،و بهواقع استادانه است».
 -آدام گرانت ،استاد مدرسه کسبوکار وارتون ،1نویسنده کتابهای بده و بستان و

دوباره فکرکن
«تحلیل و بررسی وسوسهانگیز روان بشر که میتواند عاملی در جهت تحول زندگی باشد.
این کتاب بهطور یقین برای درونگراها و برونگراها به یک اندازه سودمند است».
 -مجلۀ کرکوس ریویوز

2

«مهربانی قدرتمند است ...تنهایی بهلحاظ اجتماعی سازنده است ...این قبیل ایدههای

مهم و متناقض ،برخی از دالیل بسیاری هستند که موجب میشوند کتاب قدرت
سکوت را به گوشهای آرام ببریم و پیام درخشان و تاملبرانگیز آن را فرابگیریم».
 رزابت موس کانتر ،3استاد مدرسۀ کسبوکار هاروارد«سوزان کین در این کتاب جذاب که نگارشی زیبا دارد ،استداللی قدرتمند را درباره خرد
درونگرایی مطرح میکند .بهعالوه ،بهنحوی شایسته ما را از ابعاد منفی سروصدای
فرهنگمان و خطرات غرق شدن در آن آگاه میسازد .از همه مهمتر ،نحوۀ بیان سوزان
گیرا ،متفکرانه ،آرام و شیوا است .قدرت سکوت ،سزاوار توجهی بسیار ویژه است».
 -کریستوفر لین ،نویسندۀ کتاب کمرویی

4

The Wharton School of Business/ Adam M. Grant
Kirkus Reviews
3
Rosabeth Moss Kanter
4
Shyness: How Normal Behavior Became Sickness/Christopher Lane
1
2
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«کتابی حاوی اطالعات مفید و حاصل تحقیقاتی جامع درباره قدرت سکوت و
مزیتهای برخورداری از زندگی غنی درون .این کتاب ،ناقض افسانهای است که
میگوید برای خوشبختی و موفقیت باید برونگرا باشید».

 -جودیت اورالف ،پزشک ،نویسندۀ کتاب آزادی عاطفی

1

«درخشان ،روشنگر ،توانمندساز! کتاب قدرت سکوت ،نهفقط یک صدا ،بلکه راهی
است در جهت بازگشت به خود ،برای بسیاری از کسانی که به بخش بهتری از زندگیشان
گام مینهند و فکر میکنند که شیوۀ تعاملشان با جهان نیاز به اصالح دارد».

 -جاناتان فیلدز ،نویسندۀ کتاب عدم قطعیت

2

«کین تصورات غلط را درهم میشکند ...او با ارائۀ اطالعات شخصی افراد و
گزارشهایی در خصوص آخرین تحقیقات ،همواره خواننده را عالقهمند نگه میدارد.
پشتکار ،تحقیق و شور و اشتیاق او در قبال این مبحث مهم ،بسیار ثمربخش است».

 -هفتهنامۀ اخبارکسبوکار پابلیشرز ویکلی

3

«کتاب قدرت سکوت ،گفتوگوی پیرامون افراد درونگرا را در جامعۀ ما که سمتوسوی
برونگرایانه دارد به فرازهایی جدید هدایت میکند .فکر میکنم بسیاری از درونگراها
خواهند فهمید که تمام عمر منتظر این کتاب بودهاند ،هرچند خودشان نمیدانستند».

 -آدام اس .مک هیو ،نویسندۀ کتاب درونگراها درکلیسا

4

Emotional Freedom/Judith Orloff
Uncertainty/Jonathan Fields
3
Publishers Weekly
4
Introverts in the Church/Adam S. McHugh
1
2
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یادداشت نویسنده
بهطور رسمی از سال  ،2005و بهطور غیررسمی ،در تمام دوران بزرگسالیام ،روی
این کتاب کار کردهام .با صدها یا شاید هزاران نفر از مردم درباره موضوعاتی که در این
کتاب مطرح شدهاند صحبت یا نامهنگاری کردهام ،و در این زمینه کتابها ،مقاالت
علمی ،مجالت ،مطالب و بحثهای فضای مجازی و همینطور پستهای وبالگی
زیادی را مطالعه کردهام .در این کتاب به برخی از این منابع اشاره کردهام ،سایر آنها
ً
تقریبا در هر جملهای که نوشتم مستتر است .کتاب قدرت سکوت مرهون زحمات
افراد بسیاری است ،بهویژه دانشپژوهان و محققانی که کارشان مطالب بسیاری به من
آموخت .در بهترین شکل بایستی از تکتک منابع ،استادان و کسانی که با آنها
مصاحبه کردهام نام میبردم .اما به دلیل سهولت مطالعه فقط به برخی از اسامی در
یادداشتها یا تقدیرنامهها اشاره شده است .بنا بر همین دالیل ،در برخی نقلقولها
از عین عبارات اصلی استفاده نکردهام ،اما یقین حاصل کردم که مفهوم مدنظر گوینده
یا نویسنده بهخوبی و بدون تغییر منتقل شده باشد.
در داستانهایی که از دیگران نقل میکنم ،و داستانهای خودم بهعنوان وکیل و
مشاور ،نام و مشخصات برخی از افراد را تغییر دادهام .بهمنظور صیانت از حریم
خصوصی کسانی که در کارگاه سخنرانی چارلز دی کاگنو 1شرکت کردند ،چون زمانی که
برای کالس ثبتنام کردند قرار نبود نامشان در کتاب ذکر شود ،داستان نخستین عصر
گرگ و امیلی ،که بر اساس
در کالس ،ترکیبی از چند جلسه است؛ همینطور داستان ِ
مصاحبههای بسیاری نقل شده است که با زوجهای مشابه داشتهام .بنا به محدودیت
حافظه ،سایر داستانها همگی همانطور که اتفاق افتادهاند یا برایم نقل شدهاند بازگو
شدهاند .داستانهایی را که مردم برایم نقل میکردند حقیقتسنجی نکردم ،اما فقط
مواردی را در این کتاب آوردهام که به حقیقی بودنشان باور داشتم.

Charles di Cagno

1

در نسلهایی که ژنرال پتنها 1در آنها موفق نبودند ،موفقیت وَ نسان
ونگوکها 2هم چندان بیش از آنها نبود .من ترجیح میدهم فکر کنم
این سیاره به قهرمانان ورزشی ،فیلسوفها ،نقاشها و دانشمندان نیاز
دارد؛ این سیاره به انسانهای مهربان نیاز دارد ،همینطور به انسانهای
سنگدل ،خونسرد و ترسو .سیارۀ ما به کسانی نیاز دارد که بتوانند
زندگیشان را وقف این کنند که بدانند تحت چه شرایطی ،چه تعداد
قطرۀ آب از غدد بزاقی سگ ترشح میشود ،همچنین به کسانی نیاز دارد
که تجسم شکوفههای گیالس را در یک شعر چهارده سیالبی درک کنند
یا پنج صفحه را به تشریح احساسات پسری کوچک که در رختخواب
منتظر مادرش است تا بوسۀ شب بهخیر به او بدهد ،اختصاص دهند...
در واقع ،وجود قدرتهای عظیم در برخی افراد به این معناست که
انرژی الزم برای فعالیت در سایر عرصهها از آنها گرفته شده است.
 -آلن شاون

1
2
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George Smith Patton؛ ژنرالی امریکایی بود که در هر دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد.
Vincent van Gogh؛ نقاش معروف هلندی
Allen Shawn

3

پیشگفتار) دو قطب شمال و جنوب خلق و خو

پیشگفتار

دو قطب شمال و جنوب خلقوخو

1

مونتگومری ،آالباما .2اول دسامبر سال  .1955اوایل عصر .یک اتوبوس عمومی در
ایستگاه توقف میکند و خانمی چهلساله با لباسی موقر سوار میشود .با اینکه تمام
روز در مغازۀ خیاطی تیره و تاریک ،واقع در مجتمع تجاری مونتگومری 3روی میز اتو
خم بوده است ،با قامت راست حرکت میکند .پاهایش متورماند و شانههایش درد
ِ
ردیف بخش افراد رنگینپوست مینشیند و همچنان که اتوبوس
میکنند .در نخستین
پر از مسافر میشود ،با آرامش این صحنه را تماشا میکند .تا اینکه راننده به او دستور
میدهد جایش را به مسافری سفیدپوست بدهد.
زن فقط یک کلمه به زبان میآورد که به یکی از جرقههای بسیار مهم آتش
اعتراض و مطالبۀ حقوق مدنی قرن بیستم تبدیل میشود ،کلمهای که به امریکا کمک
میکند به موجودیت بهتری از خود دست پیدا کند؛ «نه!»
راننده او را تهدید به دستگیری میکند.
رزا پارکس 4میگوید« :همین کار را بکن».
یک افسر پلیس سر میرسد .از پارکس میپرسد چرا از جایش بلند نمیشود.
او بهسادگی پاسخ میدهد« :چرا همۀ شما به ما زور میگویید؟»
 1خلقوخو ترجمۀ کلمۀ  Temperamentاست .این کلمه در روانشناسی به ویژگیهای شخصیتی فرد
اشاره میکند که بیشتر جنبۀ طبیعی و ذاتی دارند و از بدو تولد در او وجود دارند ،نظیر درونگرایی،
برونگرایی و ...در این کتاب هرجا از عبارت خلقوخو استفاده شده است به همین مفهوم اشاره دارد .م
Montgomery, Alabama
Montgomery Fair department store

2
3

 4رزا پارکس ( )2005-1913 :Rosa Parksیک زن سیاهپوست امریکایی آفریقاییتبار و از فعاالن
جنبش حقوق مدنی امریکا بود که بعداً کنگرۀ امریکا به او لقب «مادر جنبش آزادی» و «بانوی اول
جنبش حقوق مدنی» داد.
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پلیس میگوید« :من نمیدانم ،اما قانون ،قانون است و شما اکنون بازداشتید!»
عصر روز محاکمۀ این زن و محکومیت او به رفتار آشوبگرانه ،اعضای انجمن
بهبود ارتباط مونتگومری 1،در کلیسای باپتیست واقع در خیابان هولت 2،فقیرترین
بخش شهر ،تجمع میکنند .پنج هزار نفر برای حمایت از عمل شجاعانۀ پارکس گرد
هم میآیند .آنها بهصورت فشرده در کلیسا جمع میشوند تا اینکه دیگر تمام
نیمکتها پر میشود .بقیه با شکیبایی بیرون کلیسا منتظر میمانند و از بلندگوها
گوش میدهند .مارتین لوتر کینگ جونیور 3خطاب به جمعیت سخن میگوید« :زمانی
فرا میرسد که مردم از لگدمال شدن زیر پاهای آهنی ظلم و ستم به ستوه میآیند.
میرسد زمانی که مردم دیگر از محروم شدن از آفتاب تابستان و ماندن در سرمای
کشندۀ زمستان خسته میشوند».
او شجاعت پارکس را تحسین میکند .پارکس بیآنکه چیزی بگوید میایستد،
حضورش کافی است تا جمعیت را به هیجان آورد .این انجمن ،تحریم اتوبوس در
سطح شهر را آغاز میکند که  381روز طول میکشد .مردم برای رفتن به محل کارشان
کیلومترها پیادهروی میکنند یا با غریبهها همسفر میشوند .آنها مسیر تاریخ امریکا
را تغییر میدهند.
من همیشه رزا پارکس را زنی بلندقامت و جسور تصور میکردم ،کسی که توانست
بهراحتی در مقابل مسافران خشمگین یک اتوبوس بایستد .اما وقتی در سال  2005در
 92سالگی از دنیا رفت ،در سیل آگهیهای ترحیم از او بهعنوان فردی آرام ،دلنشین و
کوتاهقد یاد میشد .آنها میگفتند رزا پارکس «محجوب و خجالتی» بود ،اما
«دلوجرئتی همچون شیر» داشت .تمام آن نوشتهها مملو از عباراتی همچون «فروتنی
بسیار» و «شکیبا و آرام» بود .آرامش و شکیبایی چه معنایی دارند؟ این تعاریف بهطور
ضمنی مورد پرسش واقع میشدند .چطور میتوان خجالتی و در عین حال شجاع بود؟

Montgomery Improvement Association
Holt Street Baptist Church

 3مارتین لوترکینگ ( )1968-1929 :Martin Luther King Jrرهبر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان امریکا
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ظاهرا خودش هم به این تناقض واقف بود ،زیرا زندگینامهاش را قدرت آرام نام
گذاشت؛ عنوانی که تشویقمان میکند تا نگرشهایمان را زیر سؤال ببریم .چرا آرام
نتواند قوی باشد؟! و آرام بودن چه قابلیتهای دیگری دارد که ما به آن باور نداریم؟
ً
عمیقا با شخصیت ،جنسیت یا نژاد شکل گرفتهاند .و بنا بر نظر یک
زندگیهای ما
دانشمند ،یگانهترین و مهمترین بعد شخصیت ،یعنی «شمال و جنوب خلقوخو»،
جایی است که ما را در طیف درونگرا-برونگرا قرار میدهد .و جایگاه ما در این
زنجیره ،بر نحوۀ انتخاب دوستان و شریک زندگی ،گفتوگو ،تجزیهوتحلیل تفاوتها و
ابراز عشق تأثیر میگذارد .این جایگاه بر مشاغلی که انتخاب میکنیم و موفقیت یا
ناکامی ما در آنها مؤثر است .همین جایگاه است که میزان تمایل ما را به ورزش،
خیانت ،فعالیت مداوم بدون استراحت ،درس گرفتن از خطاهایمان ،ریسکهای مهم
در بازار سهام ،رهبر شایسته بودن و مطرح کردن پرسش «چه میشود اگر» رقم
میزند .جایگاه ما در این طیف ،بر خط سیرهای مغزی ،انتقالدهندههای عصبی و
زوایای دور سیستمهای عصبی ما منعکس میشود .امروزه ،درونگرایی و برونگرایی،
جامعترین موضوعات تحقیقاتی را در حوزۀ روانشناسی شخصیتی به خود اختصاص
میدهند و حس کنجکاوی صدها دانشمند را برمیانگیزند.
این محققان به کمک فناوری به کشفیاتی هیجانانگیز دست یافتهاند ،اما آنها
بخشی از سنتی دیرین و داستانی هستند .شعرا و فالسفه از ابتدای تاریخ به درونگراها
و برونگراها اندیشیدهاند .در انجیل ،نوشتههای یونانی و نظرات بهجامانده از اطبای
شناسان سیر تکاملی
رومی به هر دو گونۀ شخصیتی اشاره شده است و برخی روان
ِ
تاریخ این دو گونۀ شخصیتی حتی به زمانی دورتر برمیگردد :در قلمرو
معتقدند
ِ
حیوانات نیز ،همانطور که خواهیم دید« ،درونگراها» و «برونگراها» وجود دارند ،از
ِکرم میوه گرفته تا ماهی حلوا و میمونهای رزوس 1.همچون سایر زوجهای مکمل -
مردانگی و زنانگی ،شرق و غرب ،آزادیخواه و محافظهکار  -انسانیت بدون هر دو
سبک شخصیتی غیرقابلشناخت و بهشکلی وسیع رو به زوال خواهد رفت.

Rhesus monkey

1
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مشارکت رزا پارکس و مارتین لوتر کینگ را در نظر بگیرید :اگر سخنوری توانمند از
دادن صندلیاش در یک اتوبوس مجزاسازیشده امتناع میکرد نمیتوانست تأثیری
همچون تأثیر زنی فروتن داشته باشد که آشکارا ترجیح میداد ساکت و آرام باشد اما
بنا به ضرورت آن موقعیت ،رفتار دیگری از خود بروز داد .و چنانچه پارکس سعی
میکرد بایستد و اعالم کند که رؤیایی دارد ،امکان به هیجان آوردن یک جمعیت را
نداشت .اما به کمک کینگ ،دیگر الزم نبود در این زمینه کاری انجام دهد.
با این حال ،امروزه ما پذیرای طیف بسیار محدودی از سبکهای شخصیتی
هستیم؛ به ما گفتهاند برای عالی بودن باید جسور باشیم ،و برای خوشحال بودن باید
اجتماعی باشیم .ما خود را ملتی متشکل از برونگراها میدانیم  -به این معنا که
نمیدانیم در واقع چه کسی هستیم .بنا بر آمارهای مختلف ،یکسوم تا نیمی از
امریکاییها – بهعبارت دیگر ،دستکم یک نفر از هر دو یا سه نفری که میشناسید،
درونگرا هستند (با فرض بر اینکه ایاالت متحده در زمره برونگراترین ملتها قرار
دارد ،این رقم باید دستکم بهاندازۀ سایر بخشهای جهان باشد) .اگر خود شما یک
ً
حتما فرزندی درونگرا دارید ،بر فردی درونگرا مدیریت میکنید ،یا
درونگرا نیستید،
با یک درونگرا ازدواج کردهاید.
ً
احتماال به این دلیل است که بسیاری از افراد
چنانچه این آمار متعجبتان میکند،
وانمود میکنند که برونگرا هستند .برخی درونگراهای ناپیدا در زمینهای بازی
کشفنشده میمانند ،همینطور در رختکنهای دبیرستان و راهروهای شرکتهای
بزرگ .حتی برخی خودشان را گول میزنند تا زمانی که بعضی از رخدادهای زندگی -
همچون بیکاری ،پاتوقی خالی ،یا یک ارثیه  -به آنها فراغتی میدهد تا زمان خود را
آنگونه که میخواهند سپری کنند و برای ارزیابی سرشتهای واقعی خود مجالی پیدا
کنند .کافی است موضوع این کتاب را با دوستان و آشنایانتان مطرح کنید تا متوجه
شوید اغلب کسانی که فکرش را هم نمیکنید ،درونگرا هستند.
قابلدرک است که بسیاری از درونگراها حتی از خودشان هم پنهان میشوند .ما با
سازوکاری ارزشی زندگی میکنیم که من آن را ایدئال برونگرا مینامم؛ باوری رایج مبنی
بر اینکه خویشتن ایدئال ،فردی اجتماعی و پیشقدم در ایجاد ارتباط است ،بهعالوۀ
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اینکه مشکلی ندارد اگر در کانون توجه قرار گیرد .کهنالگوی برونگرا ،عمل را به تفکر،
ریسکپذیری را به محافظهکاری ،و یقین را به تردید ترجیح میدهد .او طرفدار
تصمیمهای سریع است ،حتی اگر خطر اشتباه کردن وجود داشته باشد .او بهخوبی از
ً
معموال فکر میکنیم که به هر دو نوع
عهدۀ کار تیمی و فعالیت گروهی برمیآید .ما
شخصیت ارج مینهیم ،اما در بسیاری از موارد فقط یک «تیپ» شخصیتی را تحسین
میکنیم؛ تیپی که بهراحتی «خودش را در جمع ابراز میکند» .بهطور حتم به افراد
انزواطلبی که در زمینههای فناوری مستعد هستند و کسبوکارهایی ،ولو کوچک و خانگی
دارند ،اجازه میدهیم شخصیت دلخواهشان را داشته باشند ،اما آنها استثنا هستند نه
ً
عمدتا در مقابل رفتارهای افرادی که ثروتهای افسانهای دارند یا چنین وعده
قاعده ،و
هایی به ما میدهند ،شکیبایی بیشتری به خرج میدهیم ،چون منافع ما ایجاب میکند.
درونگرایی -همراه با پسرعموهایش ،یعنی حساسیت ،جدیت و کمرویی -اکنون
یک تیپ شخصیتی درجهدو محسوب میشود که جایی بین ناامیدی و آسیبشناسی
قرار میگیرد .درونگراهایی که در چهارچوب ارزشی ایدئال برونگرا زندگی میکنند،
همچون زنانی که در دنیای مردان زندگی میکنند ،بهخاطر رفتاری که از ویژگی
درونیشان برمیخیزد ،دستکم گرفته میشوند .برونگرایی تا حد وسیعی سبک
شخصیتی جذابی به شمار میرود ،اما ما آن را به معیاری ظالمانه تبدیل کردهایم که
اغلب احساس میکنیم باید با آن همنوا شویم.
ایدئال برونگرا در تمام تحقیقات به ثبت رسیده است ،گرچه این تحقیقات هرگز
تحت نامی مجزا دستهبندی نشدهاند .بهعنوان مثال ،آدمهای پرحرف ،باهوشتر،
زیباتر ،جالبتر و بهعنوان دوست دلپذیرتر هستند .سرعت کالم بهاندازۀ حجم آن
حائز اهمیت است :ما انسانهای پرحرفتر را شایستهتر و دوستداشتنیتر از کسانی
میپنداریم که کم حرف میزنند .همین نگرش در گروهها نیز دیده میشود .تحقیقات
نشان میدهند که افراد پرحرف از افراد کمحرف باهوشتر در نظر گرفته میشوند -
گرچه بین پرگویی و ایدههای خوب هیچ ارتباطی وجود ندارد .حتی واژۀ درونگرا نوعی
بدنام کردن است  -الری هلگو 1روانشناس در تحقیقی غیررسمی نشان داد که
Laurie Helgoe

1
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درونگراها ظاهر فیزیکیشان را با واژگان سرزنده و شاداب توصیف میکردند
(«چشمهای سبزآبی»« ،عجیبوغریب»« ،گونههای برآمده») ،اما وقتی از آنها خواسته
میشد درونگراها را بهطور کلی وصف کنند تصویری بیروح و ناخوشایند رسم
میکردند و آنها را افرادی «غیرجذاب»« ،ملبس به لباسهایی با رنگهای خنثی» و «با
مشکالت پوستی» عنوان میکردند.
اما اشتباه خطرناکی است اگر ایدئال برونگرا را چنین بیفکرانه بپذیریم .برخی از

عظیمترین ایدهها ،آثار هنری و اختراعات ما  -از نظریۀ تکامل تا گلهای آفتابگردان
ونگوگ 1و رایانۀ شخصی  -همگی دستاوردهای افرادی آرام و متفکرند که میدانستند
چگونه با دنیای درون خود هماهنگ شوند و گنجهایی را در آن بیابند .بدون
درونگراها دنیا فاقد آثاری از این قبیل بود:
•

نظریۀ جاذبه و نظریۀ نسبیت

•

شعر ویلیام باتلر ییتس به نام ظهور دوباره

•

اشعار شوپن

•

در جستجوی زمان از دست رفته اثر پروست

•

پیتر پن

•

کتابهای جورج اورول به نامهای  1984و قلعۀ حیوانات

•

گربه در کاله

•

چارلی براون

•

گوگل

•

هری پاتر

2

3
4

5
6

7

Van Gogh/ Sunflowers
 2ظهور دوباره ( )The Second Comingاثر ویلیام باتلر (.)1939-1865 :William Butler Yeats

1

 3شوپن ( )1849-1810 :Fryderyk Francizek Szopenاز تأثیرگذارترین موسیقیدانان لهستانی و
نوازندۀ مشهور پیانو
 )1922-1871( :Marcel Proust/In Search of Lost Time 4نویسنده و مقالهنویس فرانسوی .او
بهخاطر «در جستوجوی زمان از دست رفته» ،از بزرگترین نویسندههای تاریخ ادبیات قلمداد میشود.
 :Peter Pan 5شخصیتی کارتونی که رماننویس و نمایشنامهنویس اسکاتلندی جیمز بری خلق کرد.
 6جورج اورول ( )1950-1903 :George Orwellداستاننویس ،روزنامهنگار ،منتقد ادبی و شاعر
 The Cat in the Hat 7کتاب مشهور کودکان نوشتۀ تئودور سئوس گایزل ،مشهور به دکتر سوس
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•

فهرست شیندلر ،1ای.تی .موجود فرازمینی ،2برخورد نزدیک از نوع سوم

3

همانطور که روزنامهنگار علمی ،وینیفرد گالگر 4مینویسد« :شکوه و عظمت ذات
آنهاست که موجب میشود بهجای تعجیل برای به دست آوردن انگیزه ،درباره آن
تأمل کنند ،عاملی که در درازمدت دستاوردهای فکری و هنری را برایشان به دنبال
دارد .نه ( E=mc2نظریۀ نسبیت اینشتین) 5و نه بهشت گمشده 6نمیتوانند اثر فردی
برونگرا باشند که عاشق مهمانی است ».حتی در حوزههایی همچون اقتصاد ،سیاست
ً
مشخصا درونگراهای کمتری را به خود جذب میکنند ،برخی
و فعالیتهای عملی که
از پیشرفتهای بسیار عظیم به دست درونگراها انجام شدند .در این کتاب خواهیم
دید چگونه چهرههایی همچون الینور روزولت 7،الگور 8،وارن بافت 9،گاندی 10،و رزا
ً
دقیقا بهخاطر درونگرا بودنشان به اهداف عظیمشان دست یافتند و چه بسا
پارکس
در غیر این صورت به چنین شخصیتهایی تبدیل نمیشدند.
با این حال ،همانطور که در این کتاب آشکار خواهد شد ،بسیاری از مهمترین
اصول زندگی معاصر برای کسانی طراحی شدهاند که از پروژههای گروهی و سطوح
باالیی از هیجان لذت میبرند .در کودکی میزهای کالسهایمان با نظمی افراطی چیده
میشوند ،بهنحوی که برای توسعۀ آموزش گروهی مناسبتر باشند .تحقیقات نشان
میدهند عدۀ زیادی از معلمان بر این باورند که دانشآموز شخصیتی برونگرا دارد .ما
نمایشهای تلویزیونیای را تماشا میکنیم که قهرمانهای آنها با سیندی برادیها و
بیور کلیورهای 11سالیان قبل در نقش «بچههای محل» تفاوت دارند ،آنها ستارههای
 1فیلمی امریکایی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ محصول سال  ،1993که بر پایۀ زندگی واقعی اسکار
شیندلر ،کارخانهدار آلمانی است که بیش از هزار لهستانی یهودی را در جریان هولوکاست نجات داد.
E.T. the Extra Terrestrial

2

 3فیلمی در ژانر علمیتخیلی به کارگردانی و نویسندگی استیون اسپیلبرگ ،در سال .1977

Winifred Gallagher

4

 5همارزی جرم -انرژی ،جرم و انرژی با هم همارز هستند و به هم تبدیل میشوند.
Paradise Lost 6؛ نام اثری حماسی از شاعر انگلیسی قرن هفدهم جان میلتون
Eleanor Roosevelt
Al Gore
9 Warren Buffett
10
Mahatma Gandhi
11
Cindy Brady, Beaver Cleaver
7
8
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راک و میزبانهای پخش اینترنتی با شخصیتهای برجستهتری مانند هانا مونتانا و

کارلی شای در سریال آی کارلی 1هستند .حتی شخصیت سید ،در انیمیشن کودک
علمی 2،که شبکۀ پی بی سی حامی مالی آن است و الگویی برای دورۀ پیشدبستانی
است ،هر روز مدرسه را با اجرای حرکات رقص با دوستانش شروع می کند («حرکات
من را ببینید! من یک ستارۀ راک هستم!).
بسیاری از ما ،در جایگاه افراد بزرگسال ،در سازمانهایی کار میکنیم که مدیرانشان
اصرار دارند در قالب تیم فعالیت کنیم ،در دفتر کارهایی بدون دیوار ،برای سرپرستانی که
بیش از هرچیز برای «مهارت افراد» ارزش قائل میشوند .از ما انتظار میرود بهمنظور
پیشرفت کاری ،همواره خودمان را ارتقا دهیم .دانشمندانی که برای تحقیقاتشان بودجه
دریافت میکنند اغلب دارای شخصیتهایی با اعتمادبهنفس بسیار زیاد هستند.
هنرمندانی که آثارشان دیوارهای موزههای معاصر را مزین میسازند ،در مراسم افتتاحیۀ
گالری ،ژستهایی تحسینبرانگیز میگیرند .نویسندگانی که کتابهایشان منتشر
میشوند -همانها که روزگاری افرادی منزوی تلقی میشدند -اکنون روزنامهنگاران
پیگیرشان هستند تا مشخص شود بهطور حتم برای تاک شو( 3برنامۀ گفتوگومحور)
آمادگی داشته باشند (اگر من ناشرم را متقاعد نکرده بودم که بهقدر کافی ویژگیهای
برونگرایانه دارم ،اکنون شما در حال خواندن این کتاب نبودید).
اگر شما یک درونگرا باشید این را میدانید که تبعیض قائل شدن نسبت به افراد
آرام میتواند آنها را دچار رنج روانی عمیقی سازد .شاید در کودکی بارها شنیدهاید که
والدینتان از کمرویی شما احساس شرم میکنند (والدینی که شیفتۀ خاندان سلطنتی
بودند ،مکرر ًا از مردی که با او مصاحبه میکردم میپرسیدند« :چرا نمیتوانی بیشتر
مثل پسرهای ِکندی باشی؟» یا شاید در مدرسه ترغیب شده باشید که از «الکتان
بیرون بیایید») .نگرشی گمراهکننده که نمیتواند بپذیرد برخی از حیوانات نیز بهطور
طبیعی به هر کجا که میروند ،پوستۀ محافظشان را نیز با خود میبرند و بعضی از

iCarly/Hannah Montana, Carly Shay
Sid, The Science Kid
3
Talk-show
1
2
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ً
دقیقا همینطور هستند .یکی از اعضای فهرست پست سپاری الکترونیک
انسانها هم

1

به نام خلوتگاه درونگرا 2مینویسد« :تمام اظهارنظرهایی که در دوران کودکی شنیدم
هنوز در گوشم صدا میکنند ،اینکه تنبل ،نادان ،کند و کسلکننده هستم .وقتی بهقدر
کافی بزرگ شدم و تشخیص دادم که من فقط فردی درونگرا هستم ،این پنداشت که
من مشکلی ذاتی دارم ،به بخشی از وجودم تبدیل شده بود .ای کاش میتوانستم اندک
بقایای آن تردید را بیابم و از ذهنم پاک کنم».
اکنون که فردی بزرگسال هستید شاید هنوز هم از اینکه بهخاطر مطالعۀ یک
کتاب خوب دعوت به شام را رد کنید دچار احساس گناه شوید .شاید هم دوست
دارید بهتنهایی در رستوران غذا بخورید ،بدون اینکه نگاههای ترحمآمیز سایر افراد
حاضر در رستوران به شما باشد .یا شاید به شما گفته شده «بیش از حد توی خودتان
هستید» ،جملهای که اغلب به افراد آرام و متفکر گفته میشود.
البته چنین افرادی نام دیگری هم دارند :اندیشمندان.
خود من به شخصه شاهد بودهام چقدر برای درونگراها دشوار است که
استعدادهایشان را ارزیابی کنند و وقتی سرانجام چنین میکنند ،چه ارزیابی قدرتمندی
ارائه میدهند .بیش از ده سال مهارتهای مذاکره را به افراد گوناگون آموزش دادم ،از
وکالی شرکت و دانشجویان کالج گرفته تا مدیران صندوق سرمایهگذاری و زوجها .البته
ما اصول ابتدایی را آموزش میدادیم :چگونه برای یک مذاکره آماده شویم ،چه زمانی
نخستین پیشنهاد را بدهیم ،و وقتی طرف دیگر میگوید «یا بپذیرید یا ً
کال فراموشش
کنید» چه کنیم .در عین حال به افراد کمک میکردم تا شخصیتهای ذاتیشان را
بشناسند و از این موضوع به بهترین نحو استفاده کنند.
نخستین مراجع من خانمی جوان به نام لورا 3بود .او وکیل وال استریت ،اما فردی
آرام و رؤیاپرداز بود که از موردتوجه قرار گرفتن واهمه داشت و رفتار پرخاشجویانه را
دوست نداشت .تا حدی توانسته بود آزمون سخت دانشکدۀ حقوق هاروارد را
 YE-mail list1نوعی خاص از پست الکترونیک است که به کمک آن میتوان اطالعات را بهصورت
گسترده و برای تعداد زیادی از مشترکان توزیع کرد .م
Introvert Retreat
Laura

2
3

 || 22قدرت سکوت

پشتسر بگذارد؛ دانشکدهای که کالسهایش در آمفیتئاترهای عظیم رومی 1برگزار
میشد و او یک بار به حدی عصبی شده بود که از حضور در کالس منصرف شد .اکنون
که در دنیای واقعی بود ،اطمینان نداشت بتواند با توان و نیرویی که موکالنش انتظار
داشتند ،ابراز وجود کند.
لورا ،طی سه سال نخست فعالیتش ،چنان تازهکار بود که هرگز مجبور نشده بود
این فرضیه را بیازماید .اما یک روز وکیل ارشدی که با او کار میکرد به مرخصی رفته و
مسئولیت مذاکرهای مهم را به او واگذار کرده بود .موکل ،شرکتی تولیدکننده واقع در
امریکای جنوبی بود که در شرف عدم توانایی برای پرداخت وام بانک بود و امیدوار بود
بار دیگر بتواند درباره شرایط مذاکره کند؛ اتحادیۀ بانکداران که طرف وامدهنده بود،
آنسوی میز مذاکره قرار داشت.
لورا ترجیح میداد زیر همان میز پنهان شود ،اما آموخته بود با چنین
وسوسههایی مبارزه کند .با شجاعت ،اما عصبی ،روی صندلی نشست ،در حالی که
موکالنش در دو طرف نشسته بودند :مشاور عمومی در یکسو بود و مسئول مالی
ارشد در سوی دیگر .از اتفاق ،اینها موکلهای محبوب لورا بودند :مهربان و مالیم ،و
با آن تیپهای مغرور و خودبین که اغلب مؤسسۀ آنها معرفی میکرد تفاوت بسیاری
داشتند .در گذشته لورا مشاور عمومی را به مسابقۀ تیم نیویورک یانکیز 2برده بود و
مسئول مالی جهت خرید کیف برای خواهرش با لورا همراهی کرده بود .آنسوی میز نه
بانکدار ناراضی با کتوشلوار برازنده و کفشهای گرانقیمت همراه با وکیلشان که زنی
با آروارۀ چهارگوش و رفتاری شجاعانه بود نشسته بودند .این زن که شخصیتی
بااعتمادبهنفس داشت حرفهای تأثیرگذاری زد ،در این خصوص که موکلهای لورا
شانس آوردهاند که میتوانند شرایط بانکداران را بپذیرند .بهگفتۀ او این پیشنهادی
سخاوتمندانه بود.
همه منتظر پاسخ لورا بودند ،اما چیزی به فکرش نمیرسید که بگوید .لذا فقط
آنجا نشست ،و نگاه کرد .همۀ نگاهها به او دوخته شده بودند .موکلهایش با ناراحتی
Gladiatorial (Roman) amphitheatre1؛ آمفیتئاترهایی با سالنهای بزرگ ،دایرهای یا بیضیشکل
با صندلیهای بلندی که رومیهای باستان ساخته اند .م
New York Yankees
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روی صندلیهایشان جابهجا میشدند .همان افکار آشنای همیشگی به ذهنش هجوم
آورده بودند« :من برای چنین موضوعی بیش از حد کمحرف و آرام هستم ،بیش از حد
فروتن و بیش از حد فکری هستم ».او فردی را تصور کرد که در چنین شرایطی
میتوانست عملکردی تأثیرگذارتر داشته باشد :شخصی باشهامت ،نرم و آماده برای
مشت کوبیدن روی میز .آن فرد ،در دوران مدرسه ،برخالف لورا ،به «خوشمشرب
بودن» معروف بود ،این بهترین صفتی بود که همکالسیهای کالسهفتمی او را با آن
میشناختند ،صفتی که برای یک دختر از «زیبا» و برای یک پسر از «ورزشکار» هم
مهمتر و باالتر بود .لورا به خودش قول داد فقط آن روز را پشتسر بگذارد ،و فردا
دنبال شغل دیگری برود.
سپس آنچه را بارها و بارها به او گفته بودم به خاطر آورد :او فردی درونگرا بود و
به همین دلیل قدرتی منحصربهفرد در مذاکره داشت که شاید کمتر به چشم میآمد
ً
احتماال آمادهتر از هرکس دیگری بود ،بهآرامی اما با قاطعیت
اما بسیار نیرومند بود .او
سخن میگفت و بهندرت بدون اندیشیدن حرف میزد .او که اخالقی مالیم داشت،
ً
واقعا معقول ،قوی و حتی پرخاشگر باشد .و او مایل بود
میتوانست در موارد
ً
واقعا به پاسخها گوش دهد ،این ویژگی،
سؤالهایی بپرسد  -سؤالهای بسیار  -و
فارغ از نوع شخصیت فرد ،برای یک مذاکرۀ تأثیرگذار ،امری حیاتی است.
بنابراین لورا سرانجام شروع کرد به گفتن آنچه بهطور طبیعی به ذهنش رسید.
او پرسید« :بیایید یک گام به عقب برگردیم .اعداد و ارقام شما بر چه مبنایی
هستند؟»
«اگر بتوانیم بازپرداخت وام را به این ترتیب تعیین کنیم چه؟ فکر میکنید تأثیری
دارد؟»
«یا به آن ترتیب؟»
«یا بهنحوی دیگر؟»
ابتدا پرسشهایش جنبۀ امتحانی داشتند .سپس بهتدریج جسارتش بیشتر میشد
و با قدرت بیشتری نظراتش را به آنها تحمیل میکرد و نشانشان میداد که از تمام
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موارد مطلع است و این شرایط را نخواهد پذیرفت .در عین حال به سبکوسیاق خود
وفادار ماند ،هرگز صدایش را بلند نکرد یا از دایرۀ ادب خارج نشد .هر بار که بانکداران
خواستهای داشتند که انجامش مقدور نبود لورا سعی میکرد سازنده و مثبت باشد:
«منظورتان این است که این تنها راه است؟ شاید بتوانیم راه دیگری پیدا کنیم».
باالخره پرسشهای سادۀ لورا فضای جلسه را تغییر دادند و همهچیز مطابق با
آنچه در کتابهای مذاکره آمده است پیش رفت .بانکداران از روش سلطهجویانۀ خود
که لورا توان مقابله با آن را نداشت دست کشیدند و گفتوگویی واقعی را آغاز کردند.
بحث باال گرفت .هنوز توافقی حاصل نشده بود .یکی از بانکداران دوباره از کوره
دررفت ،کاغذهایش را روی میز انداخت و با عصبانیت از اتاق خارج شد .لورا عدم
حضور او را نادیده گرفت ،بیشتر به این دلیل که نمیدانست چه کار دیگری باید بکند.
کمی بعد شخصی به او گفت در آن لحظۀ مهم بازی خوبی را راه انداخته است که
ً
صرفا کاری را انجام
«جودوی مذاکره» نام دارد ،اما او میدانست ،بهعنوان فردی آرام،
ً
طبیعتا انجام دهید.
میدهد که در دنیایی پرسروصدا یاد میگیرید که
سرانجام طرفین مذاکره به توافقی دست یافتند .مسئوالن بانک ساختمان را ترک
کردند ،موکلهای محبوب لورا به سمت فرودگاه رفتند و لورا به خانه رفت ،و در حالی
که کتابی در دست داشت سعی کرد تنشهای آن روز را فراموش کند.
اما صبح روز بعد وکیل ارشد بانک ،همان زن قویهیکل که چانهای بزرگ داشت،
با لورا تماس گرفت تا به او پیشنهاد کار بدهد .او گفت« :تابهحال هرگز فردی چنین
دلنشین و در عین حال مستحکم ندیده بودم ».و روز بعد از آن ،بانکدار ارشد با لورا
تماس گرفت و پرسید آیا مؤسسۀ حقوقی لورا در آینده نمایندگی شرکت آنها را
خواهد پذیرفت .او به لورا گفت« :ما به فردی نیاز داریم که بتواند به ما در انجام
معامالت کمک کند بدون اینکه طبیعت وجودیاش مانع از انجام کار درست شود».
لورا با ادامه دادن به شیوۀ مالیمش جایگاه شغلی جدیدی در شرکت و یک
پیشنهاد کاری به دست آورد .باال بردن صدا و مشت کوبیدن روی میز ضرورتی
نداشت .حاال او میداند که درونگرایی ،بخش اصلی هویتش است و سرشت
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متفکرش را میپذیرد .دیگر آن ندای درونی که او را به بیش از حد آرام و متواضع بودن
متهم میکرد کمتر به گوش میرسد .لورا میداند که میتواند هروقت که الزم باشد
عملکردی شایسته داشته باشد.
ً
دقیقا منظورم چیست؟ وقتی نوشتن این
وقتی میگویم لورا یک درونگراست،
ً
دقیقا
کتاب را آغاز کردم ،نخستین چیزی که میخواستم بفهمم این بود که محققان
چه معنایی از درونگرایی و برونگرایی ارائه میدهند .میدانستم که در سال ،1921

کارل یونگ 1روانشناس برجسته ،کتابی بسیار مهم تحت عنوان تیپهای
روانشناختی 2منتشر کرده بود ،و واژههای درونگرا و برونگرا را بهعنوان ستونهای
اصلی شخصیت به عموم جامعه شناسانده بود .یونگ میگفت درونگراها به سمت
دنیای درونی افکار و احساسات گرایش دارند ،برونگراها به زندگی بیرونی مردم و
فعالیتها سوق پیدا میکنند .درونگراها همواره بر مفهوم رخدادهای پیرامون خود
تمرکز دارند ،برونگراها در ِ
خود آن رخدادها غرق میشوند .درونگراها انرژی خود را
در تنهایی بازیابی میکنند ،برونگراها زمانی به بازیافتن انرژی خود نیاز پیدا میکنند که
بهقدر کافی با مردم معاشرت نکرده باشند .چنانچه آزمون شخصیت مایرز -بریگز 3را
انجام داده باشید ،آزمونی که بر اساس نحوۀ تفکر یونگ طراحی شده است و بیشتر
ً
احتماال با این
دانشگاهها و صد شرکت برتر فهرست فورچون آن را به کار بردهاند،
ایدهها آشنایی دارید.
اما محققان عصر حاضر در این خصوص چه میگویند؟ من خیلی زود فهمیدم
تعریفی همهجانبه از درونگرایی و برونگرایی وجود ندارد؛ اینها طبقهبندیهای کلی
همچون «موفرفری» یا «شانزدهساله» نیستند که هرکسی بتواند بر سر اینکه چه کسی
کدام ویژگیها را دارد توافق کند .بهعنوان مثال ،طرفداران پنج عنصر مهم
Carl Jung 1؛ روانپزشک و متفکر سوئیسی که بهخاطر فعالیتهایش در روانشنانسی و طرح
نظریاتش تحت عنوان روانشناسی تحلیلی معروف است .یونگ در کنار زیگموند فروید از پایهگذاران
دانش نوین روانکاوی است.
Psychological Types

2

Myers-Briggs personality test 3؛ پرسشنامۀ روانسنجی است که هدف از آن ،اندازهگیری
ترجیحات فرد در فهم دنیا و چگونگی تصمیمگیری است .این پرسشنامه را از روی تئوریهای تیپ
شخصیتی گرفتهاند که اولین بار یونگ در سال  1921در کتاب تیپهای روانشناختی مطرح کرد.
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روانشناسی شخصیتی (که معتقدند شخصیت انسان میتواند به پنج ویژگی ابتدایی
تقسیم شود) ،درونگرایی را نه به مفهوم زندگی غنی درونی ،بلکه بهمعنای فقدان
ً
تقریبا میتوان
ویژگیهایی همچون ابراز وجود و توانایی معاشرت وصف میکنند.
گفت وسعت معانی درونگرا و برونگرا ،به وسعت روانشناسان حوزۀ شخصیت
است که بخش عظیمی از زمان را به بحث در خصوص درستترین معنی این اصطالح
اختصاص میدهند .برخی فکر میکنند ایدههای یونگ منسوخ شدهاند ،برخی دیگر
قسم میخورند او تنها کسی است که این مفهوم را بهدرستی درک کرده است.
با اینهمه ،روانشناسان امروزی بر سر چندین نکتۀ مهم توافق دارند .بهعنوان
مثال ،اینکه تفاوت درونگراها و برونگراها در میزان نیاز آنها به محرک بیرونی
بهمنظور عملکرد مطلوب است .درونگراها برای احساس رضایت به محرک کمتری
نیاز دارند ،مثل صرف چای با دوستی صمیمی ،حل کردن جدول کلمات متقاطع یا
کتاب خواندن .برونگراها از محرک بیرونی لذت میبرند ،فعالیتهایی همچون
مالقات با افراد جدید ،اسکی روی شیبهای لغزنده و باال بردن صدای موسیقی.
دیوید وینتر 1،روانشناس شخصیتی ،در توضیح اینکه چرا فرد درونگرا ترجیح
میدهد تعطیالتش را با مطالعه کنار ساحل سپری کند تا در یک کشتی تفریحی
مهمانی بگیرد ،میگوید« :سایرین خیلی تحریککننده هستند ،آنها در فرد درونگرا
احساس تهدید ،ترس ،جنگ و عشق را ایجاد میکنند .یکصد انسان در قیاس با صد
کتاب یا صد دانه شن خیلی تحریککنندهترند».
همچنین ،بسیاری از روانشناسان معتقدند درونگراها و برونگراها بهنحوی متفاوت
عمل میکنند .برونگراها مسائل را بهسرعت حلوفصل میکنند .آنها بهسرعت (و
گاهی با عجله) تصمیم میگیرند و بهراحتی میتوانند چند کار را با هم انجام دهند و
ریسک کنند .آنها دوست دارند بهخاطر منافعی همچون پول و جایگاه اجتماعی دست
به مخاطره بزنند .درونگراها اغلب آهستهتر و آگاهانهتر عمل میکنند .آنها دوست
دارند در هر زمان ،روی یک کار تمرکز کنند و از قدرت تمرکز باالیی برخوردارند .آنها
بهندرت شیفتۀ جذابیتهایی همچون ثروت و شهرت میشوند.
David Winter

1
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شخصیتهای ما سبکهای اجتماعیمان را نیز شکل میدهند .برونگراها کسانی
هستند که به مهمانی شام شما نشاط میبخشند و سخاوتمندانه به لطیفههای شما
ً
معموال بااعتمادبهنفس و سلطهگرند و نیاز بسیاری دارند که در جمع
میخندند .آنها
ً
معموال صحبت کردن را به گوش دادن
باشند .برونگراها با صدای بلند فکر میکنند و
ترجیح میدهند و خیلی کم پیش میآید که حرف کم بیاورند و اغلب چیزهایی
میگویند که هرگز قصد گفتنش را نداشتهاند .آنها با تضاد و کشمکش احساس
راحتی میکنند اما با تنهایی نه.
در مقابل ،درونگراها شاید مهارتهای اجتماعی قدرتمندی داشته باشند و از
مهمانیها و جلسههای کاری لذت ببرند ،اما پس از مدتی دلشان میخواهد با لباس
راحت در خانهشان باشند .آنها ترجیح میدهند انرژیهای خود را صرف دوستان
صمیمی ،همکاران و خانوادۀ خویش کنند .آنها بیش از آنکه حرف بزنند ،شنونده
هستند ،قبل از حرف زدن فکر میکنند و اغلب احساس میکنند با نوشتن ،بهتر از
گفتوگو کردن میتوانند منظورشان را بیان کنند .آنها از کشمکش بیزارند .بسیاری از
درونگراها از گفتوگوهای کوتاه میهراسند اما از بحثهای عمیق لذت میبرند.
چند ویژگی که نباید به درونگراها نسبت داد :واژۀ درونگرا بهمعنی منزوی یا
مردمگریز نیست .درونگراها میتوانند چنین خصلتهایی داشته باشند ،اما اغلب
آنها رفتاری بسیار دوستانه دارند .یکی از عبارتهای بسیار انسانی در زبان انگلیسی -

«فقط پیوند!» -1را فورستر 2که آشکارا یک درونگرا بود ،در رمانی تحت عنوان هواردز
اند 3در پاسخ به پرسش «چگونه به باالترین درجۀ عشق انسانی دست پیدا کنیم»
نوشته است.
درونگراها الز ً
اما کمرو هم نیستند .کمرویی یعنی ترس از عدم تأیید یا تحقیر
اجتماعی ،در حالی که درونگرایی بهمعنای ترجیح دادن محیطهایی است که خیلی
ً
ذاتا دردناک است ،در حالی که درونگرایی چنین
تحریککننده نیستند .کمرویی
Only Connect
E.M. Forster

1
2

 :Howards End 3رمانی از ادوارد مورگان فورستر که نخستین بار در سال  1910میالدی منتشر شد .در
سال  1998کتابخانۀ مدرن آن را در جایگاه سیوهشتم فهرست صد رمان برتر خود قرار داد.
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نیست .یکی از دالیلی که مردم این دو مفهوم را با هم اشتباه میگیرند این است که
آنها گاهی با هم تداخل پیدا میکنند (گرچه روانشناسها بر سر میزان آن با هم
بحث دارند) .برخی از روانشناسان این دو گرایش را بر محورهای عمودی و افقی
ترسیم میکنند ،طیف برونگرا-درونگرا روی خط افقی و طیف مضطرب-آرام روی
خط عمودی .با این مدل ،در نهایت ،چهار تیپ شخصیتی دارید :برونگرای آرام،
برونگرای مضطرب (یا تکانشی) ،درونگرای آرام ،و درونگرای مضطرب .بهعبارت
دیگر ،شما میتوانید یک برونگرای کمرو مثل باربارا استرایسند 1باشید ،کسی که
شخصیتی خارقالعاده دارد اما بهشدت از روی صحنه بودن وحشت دارد ،یا مثل بیل
گیتس که فردی درونگراست اما کمرو نیست ،او اغلب اوقاتش را در تنهایی به سر
میبرد ،اما ترسی از شنیدن نظرات دیگران ندارد.
حتی میتوانید فردی کمرو و در عین حال درونگرا باشید :تی .اس .الیوت 2به
درونگرا بودن معروف بود و در کتاب سرزمین هرز 3نوشت که میتوانست «ترس را
در مشتی گردوخاک به شما نشان دهد» .بسیاری از افراد خجالتی به درون خویش پناه
میبرند ،تا حدی به این دلیل که از معاشرتهایی که آنها را دچار چنین اضطرابی
میکند در امان باشند .و بسیاری از درونگراها خجالتیاند ،تا حدی به دلیل دریافت
این پیام که تمایل آنها به فکر کردن اشکال دارد ،و تا حدی به این دلیل که
روانشناس آنها ،همانطور که خواهیم دید ،آنها را به کنارهگیری از محیطهای بسیار
تحریککننده تشویق میکند.
اما کمرویی و درونگرایی ،با تمام تفاوتهایی که دارند ،دارای وجه اشتراکی
عمیقاند .حالت ذهنی یک برونگرای کمرو که آرام در جلسۀ کاری مینشیند شاید با
وضعیت ذهنی یک درونگرای آرام ،بسیار متفاوت باشد  -فرد کمرو از صحبت کردن
ً
صرفا بیش از حد برانگیخته شده است  -اما از
هراس دارد ،در حالی که فرد درونگرا
منظر بیرونی ،هر دوی آنها شبیه هم هستند .این میتواند به هر دو تیپ این بینش
را بدهد که چگونه توجه ما به داشتن جایگاه نخست ،ما را از دیدن چیزهای خوب،
 :Barbara Streisand 1خواننده و بازیگر امریکایی
Thomas Stearns Eliot 2؛ شاعر ،نمایشنامهنویس ،منتقد ادبی و ویراستار امریکایی-بریتانیایی
The Waste Land
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هوشمندانه و خردمندانه بازمیدارد .بنا به دالیلی بسیار متفاوت ،افراد کمرو و درونگرا
ممکن است تصمیم بگیرند روزهایشان را در تنهایی صرف کارهایی همچون اختراع یا
تحقیق کنند ،یا از فردی بیمار پرستاری کنند ،یا در جایگاه رهبر ،فردی شایسته و آرام
(باطمأنینه) باشند.
اگر هنوز مطمئن نیستید در کجای طیف درونگرا-برونگرا قرار دارید ،در اینجا
میتوانید خودتان را ارزیابی کنید .به هر پرسش با «درست» یا «نادرست» پاسخ بدهید،
پاسخی را انتخاب کنید که اغلب اوقات درمورد شما صدق میکند.
 )1گفتوگوهای دونفره را به فعالیتهای گروهی ترجیح میدهم.
 )2اغلب ترجیح میدهم حرفهای دلم را روی کاغذ بیاورم.
 )3از تنهایی لذت میبرم.
 )4به نظر میرسد کمتر از دوستانم به ثروت ،شهرت و مقام اهمیت میدهم.
 )5از گفتوگوهای کوتاه استقبال نمیکنم ،اما از صحبت کردن مفصل و عمیق
درباره موضوعاتی که برایم اهمیت دارند لذت میبرم.
 )6همه به من میگویند شنوندۀ خوبی هستم.
 )7خیلی اهل ریسک نیستم.
 )8از انجام کاری که به من اجازه میدهد «غرق در خودم» باشم و دیگران کمتر
مزاحمم شوند لذت میبرم.
 )9دوست دارم سالروزهای تولد را در جمعی کوچک جشن بگیرم ،فقط با یک
یا دو دوست صمیمی یا اعضای خانواده.
 )10مردم من را فردی «مالیم» یا «مهربان» توصیف میکنند.
 )11ترجیح میدهم تا زمانی که کاری را به اتمام نرساندهام ،آن را به کسی نشان
ندهم یا دربارهاش صحبت نکنم.
 )12از تضاد بیزارم.
 )13در تنهایی کارم را به بهترین نحو انجام میدهم.
 )14مایلم قبل از صحبت کردن فکرکنم.
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 )15پس از اینکه مدتی را در جمع سپری میکنم احساس میکنم انرژیام
تحلیل رفته است ،حتی اگر لذت برده باشم.
 )16اغلب تماسهای تلفنی را از طریق صندوق صوتی دریافت میکنم.
ً
مطلقا
 )17اگر قرار بود انتخاب کنم ،تعطیالت آخر هفتهای را ترجیح میدادم که
کاری برای انجام دادن یا برنامهریزیهای زیاد نداشته باشم.
 )18از انجام چند کار با هم لذت نمیبرم.
 )19بهراحتی میتوانم تمرکز کنم.
 )20در موقعیتهای کالسی ،سخنرانیها را به سمینار ترجیح میدهم.
ً
احتماال فردی درونگراتر
هرچه تعداد پاسخهای «درست» شما بیشتر باشد،
ً
تقریبا با هم برابر باشند،
هستید .اگر تعداد پاسخهای «درست» و «نادرست» شما
ً
ً
واقعا وجود دارد.
احتماال یک میانگرا 1هستید؛ بله ،چنین واژهای
اما چنانچه تکتک پرسشها را بهعنوان یک درونگرا یا برونگرا پاسخ داده
باشید ،به این معنا نیست که رفتار شما در هر شرایطی قابلپیشبینی است .نمیتوان
گفت هر فرد درونگرایی عاشق مطالعه است یا هر فرد برونگرا عاشق مهمانی،
درست همانطور که نمیتوانیم بگوییم هر زنی به دنبال صلح و سازش و هر مردی
عاشق ورزشهای رزمی است .همانگونه که یونگ به شایستگی اشاره کرد «چیزی
بهعنوان برونگرای محض یا درونگرای محض وجود ندارد .چنین فردی باید در
تیمارستان بستری شود».
علت این امر تا حدی این است که همۀ ما موجوداتی پیچیدهایم ،بهعالوه اینکه
درونگراها و برونگراها انواع بسیار متفاوتی دارند .درونگرایی و برونگرایی در تعامل
با سایر ویژگیهای شخصیتی و سوابق شخصی ،انواع بسیار متفاوتی از انسانها را
شکل میدهند .لذا اگر شما یک مرد امریکایی هنرمند باشید که پدرتان آرزو داشته
مثل برادرهای پرجنبوجوشتان به یک تیم فوتبال ملحق شوید ،تبدیل به فردی
ً
مثال یک زن صاحب کسبوکار فنالندی خواهید شد
درونگرا از نوعی بسیار متفاوت با
که والدینش نگهبان فانوس دریایی بودهاند (فنالندیها به درونگرا بودن شهرت دارند.
ambivert 1؛ فردی که بین درونگرایی و برونگرایی تعادلی به دست میآورد.
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این یک لطیفۀ فنالندی است :از کجا میفهمید یک فنالندی دوستتان دارد؟ از اینکه
بهجای نگاه کردن به کفشهای خودش ،به کفشهای شما چشم بدوزد).
بهعالوه ،بسیاری از درونگراها «بهشدت حساس»اند ،که شاید شاعرانه به نظر
برسد ،اما این در واقع یک واژۀ فنی در روانشناسی است .اگر شما یک درونگرای
حساس باشید ،بیش از یک فرد معمولی از سونات مهتاب 1بتهوون جملهای بامعنا یا
عملی بسیار مهرآمیز لبریز از احساس شعف میشوید .شما بیشتر از سایرین از
ً
احتماال انسانی بسیار باوجدان هستید .در کودکی
خشونت و پلیدی رنج میکشید و
ً
احتماال به شما لقب «خجالتی» میدادند و حتی امروز در موقعیتهایی مثل سخنرانی
کردن یا اولین مالقاتی که احساس میکنید در آن ارزیابی میشوید ،عصبی میشوید.
بعدها این نکته را بررسی خواهیم کرد که چرا این مجموعه ویژگیهای بهظاهر
بیربط ،متعلق به یک نفرند و چرا چنین فردی احتماال درونگراست (هیچکس
ً
دقیقا چه تعداد از درونگراها حساسیت باالیی دارند ،اما میدانیم که هفتاد
نمیداند
درصد از افراد حساس ،درونگرا هستند ،و سی درصد دیگر هم میگویند به میزان
زیادی به «تنهایی» نیاز دارند).
تمام این پیچیدگی یعنی که هر آنچه در این کتاب میخوانید درمورد شما صدق
نخواهد کرد ،حتی اگر خودتان را یک درونگرای تمامعیار بدانید .در برخی از بخشها
مطالبی را در خصوص کمرویی و حساسیت شرح خواهیم داد ،در حالی که ممکن است
شما هیچیک از این ویژگیها را نداشته باشید .اشکالی ندارد .ببینید کدام ویژگیها
درمورد شما صدق میکنند و از سایر آنها بهمنظور بهبود روابطتان با دیگران بهره ببرید.
با وجود تمام این مطالب ،در این کتاب سعی نداریم بیش از حد خود را درگیر
تعاریف کنیم .مشخص کردن دقیق تعاریف برای محققانی مهم است که بهمنظور دقیق
بودن مطالعاتشان باید بهدقت به این اشاره کنند که در کدام نقطه درونگرایی پایان
مییابد و سایر خصوصیات ،همچون کمرویی ،آغاز میشوند .اما در این کتاب ما بیشتر
با ثمرۀ چنین تحقیقی سروکار خواهیم داشت.
Moonlight Sonata1؛ یکی از سوناتهای بتهوون است که در سال  1801نوشته شده و تا امروز
بهعنوان یکی از قطعات بسیار مشهور پیانو در تاریخ موسیقی مطرح بوده است.
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روانشناسان عصر حاضر ،دست در دست دانشمندان عصبشناسی ،با استفاده از
دستگاههای اسکن مغزی بینشهایی روشنگرانه را کشف کردهاند که نحوۀ نگرش ما به
جهان و خودمان را دستخوش تغییر میسازند .آنها به پرسشهایی از این دست
پاسخ میدهند :چرا برخی از افراد پرحرف هستند اما سایرین سنجیده سخن
میگویند؟ چرا برخی افراد سرشان به کارشان است و سایرین مهمانیهای سالروز تولد
را در دفاتر کار ترتیب میدهند؟ چرا برخی افراد بهراحتی تحت فرمان و مدیریت قرار
میگیرند در حالی که سایرین نه میخواهند رهبری کنند نه تحت رهبری باشند؟ آیا
درونگراها میتوانند رهبر باشند؟ آیا جامعۀ ما ً
ذاتا برونگرایی را ترجیح میدهد یا
وضعیت اجتماعی آن را تعیین میکند؟ از یک منظر تکاملی ،درونگرایی بهعنوان یک
ویژگی شخصیتی به یک دلیل بقا یافته است؛ این دلیل چه میتواند باشد؟ اگر شما
یک درونگرا هستید آیا باید انرژیهایتان را صرف فعالیتهایی کنید که بنا به
طبیعت ذاتی خود به سمتشان گرایش دارید ،یا اینکه باید حوزۀ فعالیتتان را
گسترش دهید ،همانطور که لورا آن روز سر میز مذاکره چنین کرد؟
پاسخ این پرسشها ممکن است شما را شگفتزده کند.
با این حال ،اگر فقط یک بینش از این کتاب به دست آورید ،امیدوارم مفهومی
ً
شخصا
باشد که بهتازگی کشف شده است؛ اینکه حق دارید خودتان باشید .من
تأثیرات متحولکنندۀ این نوع نگرش را تأیید میکنم .نخستین مراجعهکنندهای که
داستانش را برایتان نقل کردم به یاد دارید؟ کسی که بهخاطر حفظ حریم شخصیاش
لورا نامیدمش؟
این داستانی از زندگی خودم بود .من نخستین موکل خودم بودم.
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ظهور رفیق دوستداشتنی توانمند
چگونه برونگرایی به ایدئال فرهنگی تبدیل شد

«چشمهای بیگانهها ،حساس و منتقدانه
آیا میتوانید آنها را با غرور -با اعتمادبهنفس -و بدون ترس مالقات کنید؟»
 -آگهی تبلیغاتی شرکت آرایشی بهداشتی وودبری1922 ،1

زمان :سال  .1902مکان :کلیسای هارمونی ،2در ایالت میسوری ،شهری کوچک
همچون نقطهای روی نقشه بر فراز یک دشت سیالبی ،در صد مایلی کانزاس سیتی.3
سردستۀ جوان ما :دانشآموز مهربان اما سستعنصر دبیرستان به نام دیل.4
دیل پسری الغراندام و اخموست که اهل ورزش هم نیست ،پدرش خصلتهای
اخالقی خوبی دارد و پرورشدهندۀ خوک ،اما همیشه ورشکسته است .دیل به والدینش
احترام میگذارد اما از اینکه مثل آنها زندگی فقیرانهای داشته باشد میهراسد .چیزهای
دیگری هم دیل را نگران میکنند :طوفان و رعدوبرق ،رفتن به جهنم و اینکه در لحظات
حساس زندگی زبانش بند بیاید .حتی از روز عروسیاش هم میترسد و با خودش فکر
میکند اگر نتواند در آن روز به همسر آیندهاش چیزی بگوید چه میشود؟
Woodbury Soap Company
Harmony Church
3 Kansas City
4 Dale
1
2
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یک روز سخنوری از جنبش شاتاکوا 1به شهر میآید .این جنبش در سال 1873
آغاز شد و پایگاهش شمال نیویورک است ،جنبشی آموزشی که سخنوران بااستعداد را
به سرتاسر کشور اعزام میکند تا در زمینۀ ادبیات ،علم و مذهب سخنرانی کنند.
روستاییان امریکایی بهخاطر دانش و اطالعاتی که این سخنرانان از دنیای بیرون از
روستا برایشان میآوردند ،و همچنین قدرتشان در جذب مخاطبان ،ارزش بسیاری
برای آنها قائل بودند .این سخنران خاص با شرح دادن داستان زندگیاش و اینکه
چگونه از فقر به ثروت رسید ،دیل جوان را شیفتۀ خود میسازد :روزگاری او کشاورزی
فقیر با آیندهای تیرهوتار بود ،اما توانست با آموختن نوعی سبک سخنوری کاریزماتیک
در نهضت شاتاکوا فعالیت کند .دیل به کلمهکلمۀ سخنان او بهدقت گوش میکند.
چندین سال بعد دیل باز هم تحتتأثیر ارزش سخنرانی در جمع قرار میگیرد.
خانوادۀ او به مزرعهای سه مایل خارج از وارنبرگ میسوری 2نقلمکان میکنند و به این
ترتیب دیل میتواند آنجا به کالج برود بدون اینکه هزینۀ مسکن و غذا بدهد .دیل
میبیند دانشآموزانی که در مسابقۀ سخنرانی دانشکده برنده میشوند رهبر به حساب
میآیند و او نیز تصمیم میگیرد یکی از آنها باشد .او در هر مسابقهای ثبتنام میکند
و شبهنگام با سرعت به خانه میشتابد تا تمرین کند .بارها و بارها شکست میخورد؛
دیل سرسخت است اما هنوز یک سخنور نیست .اما باالخره تالشهایش به نتیجه
میرسند .او خود را به قهرمان سخنوری دانشکده تبدیل میکند .به حدی که سایر
دانشجویان برای یادگیری درسهای سخنرانی به او مراجعه میکنند؛ او به آنها
آموزش میدهد و آنها نیز شروع میکنند به برنده شدن.
در سال  1908که دیل دانشکده را ترک میکند خانوادهاش هنوز فقیرند ،اما
شرکتهای بزرگ امریکایی در حال شکوفاییاند .هنری فورد 3ماشینهای مدل تی
خود را مثل باقلوا میفروشد ،و این شعار اوست :برای کسبوکار و لذت .جی سی
پنی ،وول ورث و سیر روبوک 4به نامهای لوازمخانگی تبدیل شدهاند .برق ،خانههای
 :Chautauqua 1نهضت آموزش بزرگساالن در امریکا
Warrensburg Missouri

2

Henry Ford 3؛ کارآفرین ،مخترع ،نویسنده و نظریهپرداز امریکایی و موسس خودروسازی فورد.

J.C. Penney, Woolworth, Sears Roebuck

4
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طبقۀ متوسط را روشن میکند و لولهکشی داخلی باعث شده دیگر مجبور نباشند
نیمهشب برای آوردن آب از خانه خارج شوند.
اقتصاد جدید ،نوع جدیدی از انسان را میطلبد :فروشنده ،فعال اجتماعی ،فردی
آمادۀ لبخند زدن ،دست دادن استادانه و توانایی همزیستی مسالمتآمیز با همکاران
و در عین حال رقابت با آنها .دیل به صفوف فزایندۀ فروشندگان ملحق میشود و در
این مسیر با داراییهایی پیش میرود که قدرت کالم مهمترین آنهاست.
نام خانوادگی دیل ،کارنگی 1است .پس از چندین سال فعالیت ماللآور
فروشندگی گوشت گاو برای شرکت آرمور و شرکا 2تصمیم میگیرد بهعنوان معلم
سخنرانی در جمع تدریس کند .کارنگی نخستین کالسش را در مدرسۀ شبانۀ
وایایسیای 3در خیابان صدوبیستوپنجم نیویورک برپا میکند .او بهازای هر جلسه
همان دو دالر معمول حقوق معلمان شبانه را درخواست میکند .اما مدیر مدرسه ،از
آنجا که تردید دارد کالس سخنرانی سودآوری چندانی داشته باشد ،از پرداخت چنین
پولی امتناع میورزد.
اما این کالس ،هیجانی زودگذر است و کارنگی تصمیم میگیرد بنیاد دیل کارنگی
را تأسیس کند ،با هدف کمک به صاحبان کسبوکار برای ریشهیابی همان ناامنیهایی
که خود او در جوانی با آنها سروکار داشت .در سال  1913نخستین کتابش را تحت
عنوان آیین سخنوری و نفوذ در مردم در کسبوکار 4منتشر میکند .کارنگی مینویسد:
«در روزگاری که پیانو و حمام کاالهایی تجملی محسوب میشدند ،مردم توانایی
سخنرانی را استعدادی خاص فرض میکردند که فقط برای وکال ،کشیشان یا
سیاستمداران ضرورت داشت .امروزه میدانیم که این توانایی ،سالح ضروری کسانی
است که مشتاقانه در حوزۀ کسبوکار مشغول رقابتاند».

Dale Carnegie 1؛ نویسنده و سخنران امریکایی توسعهدهندۀ درسهایی در زمینههای پیشرفت
شخصی ،فروشندگی و سخنرانی در جمع
Armour and Company
YMCA night school
4 Public Speaking an Influencing Men in Business
2
3
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~
دگردیسی کارنگی از پسر مرزعه به فروشندگی و سپس نماد سخنرانی در جمع را
میتوان به داستان ظهور ایدئال برونگرا نیز تشبیه کرد .سفر کارنگی بازتاب تحولی
فرهنگی بود که در آغاز قرن بیستم به اوج رسید و خیلی چیزها را برای همیشه تغییر
داد ،از جمله ،کسی که هستیم ،کسی را که تحسین میکنیم ،عملکرد ما در
مصاحبههای شغلی و اینکه در یک کارمند به دنبال چه ویژگیهایی هستیم ،نحوۀ ابراز
عشق و نحوۀ پرورش فرزندانمان .امریکا دستخوش تغییری شد که وارن ساسمن،

1

تاریخشناس فرهنگی توانمند ،آن را تبدیل «فرهنگ مبتنی بر منش به فرهنگ مبتنی بر
شخصیت» نام نهاد ،و ما را در منجالبی از انواع نگرانیهای فردی گرفتار کرد که هرگز
بهطور کامل از آن رهایی نخواهیم یافت.
در فرهنگ مبتنی بر منش ،خویشتن ایدئا ل ،جدی ،منظم و شریف بود .در این
فرهنگ ،رفتار فرد در زندگی شخصی بهمراتب بیش از تأثیر او بر جمع حائز اهمیت
بود .واژۀ شخصیت تا قرن هجدهم در زبان انگلیسی وجود نداشت ،و ایدۀ «داشتن
شخصیت خوب» تا قرن بیستم مطرح نشده بود .اما وقتی امریکاییها فرهنگ مبتنی
بر شخصیت را پذیرفتند ،کمکم روی چگونگی درک دیگران از خودشان تمرکز کردند.
آنها اسیر کسانی شدند که جسور و سرگرمکننده بودند .ساسمن در سخنان معروف
خود میگوید« :نقش اجتماعیای که فرهنگ جدید مبتنی بر شخصیت طلب میکرد،
نقش یک بازیگر بود .هر امریکایی میبایست به یک خویشتن بازیگر تبدیل میشد».
ظهور امریکای صنعتی مهمترین عامل این تحول فرهنگی بود .کشور بهسرعت از
جامعۀ کشاورزی با خانههای کوچک در چمنزارها ،به یک جامعۀ شهرنشین قدرتمند
تبدیل شد که پایه و اساس آن سخنی از کالوین کولیج 2بود« :کار اصلی مردم امریکا
کسبوکار است ».در روزهای نخست این کشور ،اغلب امریکاییها ،همچون خانوادۀ
دیل کارنگی در مزارع یا شهرهای کوچک زندگی میکردند و با کسانی ارتباط داشتند که
عیار کسبوکار کالن،
از کودکی میشناختند .اما با فرارسیدن قرن بیستم ،طوفان تمام ِ
Calvin Coolidge2؛ سیامین رئیسجمهور ایاالت متحده ()1923-1929

Warren Susman

1

فصل  )1ظهور رفیق دوستداشتنی توانمند || 39
شهرسازی و مهاجرت وسیع ،انبوه جمعیت را به شهرها سرازیر کرد .در سال  1790فقط
سه درصد از امریکاییها در شهرها زندگی میکردند ،در سال  1840فقط هشت درصد،
و در سال  1920بیش از یکسوم جمعیت کشور شهرنشین بودند .در سال 1867
هوراس گریلی 1،سردبیر خبر ،نوشت« :همۀ ما نمیتوانیم در شهرها زندگی کنیم ،اما به
نظر میرسد تمام مردم مصمماند چنین کاری بکنند».
وقتی مردم امریکا به خودشان آمدند دیدند دیگر نه با همسایهها بلکه با غریبهها
کار میکنند« .شهروندان» تبدیل به «کارمندان» و با این پرسش مواجه شدند که چگونه
روی کسانی که با آنها رابطۀ اجتماعی یا خانوادگی ندارند تأثیر خوبی بگذارند .رونالد
مارچاند 2تاریخشناس مینویسد« :دالیل این را که مردی پاداش میگرفت یا زنی با
بیاعتنایی اجتماعی مواجه بود دیگر نمیشد با نگاه به زمینههای وابستگیهای دیرین
یا دشمنیهای خانوادگی قدیمی توضیح داد ».در آن دوران که کسبوکارها و روابط
اجتماعی نا آشنا رو به فزونی داشتند ،هرکسی ممکن بود هر فرضیهای داشته باشد ،از
جمله اینکه نخستین تأثیر ،تفاوت مهمی ایجاد میکرد» .امریکاییها در پاسخ به این
فشارها سعی کردند تبدیل به فروشندگانی شوند که میتوانستند نهفقط تمام اجناس
شرکتشان بلکه خودشان را هم به فروش برسانند.
یکی از لنزهای بسیار قدرتمندی که میتوان از طریق آن تغییر از منش به شخصیت
را مشاهده کرد ،روش خودیاری 3است که دیل کارنگی نقشی چشمگیر در ایجاد آن
داشت .کتابهای خودیاری همیشه در روانشناسی امریکایی جایگاهی مهم داشتهاند.

بسیاری از نخستین راهنماهای رفتار ،حکایتهای مذهبی مثل کتاب سیروسلوک زائر

4

بودند؛ کتابی که در سال  1678منتشر شد و به خوانندگان آگاهی میداد که اگر
میخواهند به بهشت بروند باید رفتاری خویشتندارانه در پیش بگیرند .کتابهای
آگاهیبخش قرن نوزدهم کمتر مذهبی بودند اما همچنان ارزش منش شریف را به
Horace Greeley
Roland Marchand

1
2

Self-help 3؛ مکتبی که از طریق آشنا کردن فرد با اصول مبتنی بر روانشناسی ،به او در راه بهبود
زندگی شخصی ،اقتصادی و عاطفی با ایجاد تغییر از درون کمک میکند.
The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come4؛ نوشتۀ جان بانیان و
از مهمترین کتابهای ادبی زبان انگلیسی .این کتاب به بیش از صد زبان در دنیا ترجمه شده است.
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مردم متذکر میشدند .آنها مطالعات موردی قهرمانان تاریخی همچون آبراهام
لینکلن 1را برجسته و نمایان میساختند .او نهفقط سخنوری بااستعداد ،بلکه مردی
متواضع بود که بهنقل از رالف والدو امرسون« 2از برتریجویی دیگران آزردهخاطر
نمیشد» .بهعالوه ،آنها از مردم عادی که بر مبنای ارزشهای رفیع اخالقی زندگی

میکردند تجلیل میکردند .یکی از راهنماهای معروف در سال  ،1899منش:
گرانقدرترین چیز در دنیا 3نام داشت که یک دختر فروشندۀ خجالتی را توصیف
میکرد که درآمد ناچیزش را به فقیری میداد که داشت از سرما یخ میزد ،سپس
بهسرعت دور میشد ،قبل از اینکه کسی ببیند او چهکار کرده است .در اینجا خواننده
متوجه میشد که فضیلت این دختر ،نهفقط سخاوت او ،بلکه از این جهت بود که
دوست داشت ناشناس بماند.
اما در سال  ،1920کتابهای معروف خودیاری تمرکزشان را از فضیلت درونی به
جذابیت بیرونی تغییر دادند .یکی از آنها به موضوع «بدانیم چه بگوییم و چطور
بگوییم» 4پرداخته بود .در کتاب دیگری آمده بود« :خلق یک شخصیت ،نشانۀ قدرت
است 5».و در سومین کتاب« :به هر طریق تالش کنید طوری رفتار کنید که مردم
بگویند او یک رفیق دوستداشتنی تواناست ».این آغاز محبوبیت شخصیتی است.
مجلۀ ساکسس (موفقیت) و ساتردی ایونینگ پست 6کتابهایی را معرفی کردند که
هنر گفتوگو را به مردم آموزش میدادند .اوریسون سوت ماردن 7،همان نویسندهای
که کتاب منش را در سال  1899نوشت ،کتاب مشهور دیگری را در سال  1921منتشر
کرد که شخصیت استادانه 8نام داشت.
بسیاری از این کتابهای راهنما برای صاحبان کسبوکار نوشته میشدند ،اما زنان
نیز ترغیب میشدند کیفیتی اسرارآمیز به نام «جذابیت و فریبندگی» را به دست بیاورند.
Abraham Lincoln
Ralph Waldo Emerson
3 Character: The Grandest Thing in the World
4 To know what to say and how to say it
5 To creat a personality is power
6 The Saturday Evening Post
7 Orison Swett Marden
8 Masterful Personality
1
2
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در دهۀ  ،1920پا به سن گذاشتن برای زنان ،در مقایسه با آنچه مادربزرگهایشان
تجربه کرده بودند ،عرصهای برای رقابت در کسبوکارهای مرتبط با مد و زیبایی به
شمار میرفت و یکی از راهنماهای زیبایی هشدار داد که آنها «باید شخصیت
کاریزماتیک بارزی داشته باشند»« ،کسانی که در خیابان از کنارمان رد میشوند،
نمیدانند باهوش و جذابیم مگر اینکه اینطور به نظر برسیم» .چنین توصیهای بهظاهر
منظور بهبود زندگی مردم بود؛ چیزی که باعث شد حتی افراد بااعتمادبهنفس و
به
ِ
منطقی احساس ناراحتی کنند .ساسمن 1واژههایی را که بیشتر اوقات در رهنمونهای
شخصیتی در اوایل قرن بیستم دیده میشدند ،با رهنمونهای منش انسانی قرن
نوزدهم مقایسه کرد .توصیههای قرن نوزدهم روی صفاتی تأکید میکردند که هرکسی
میتوانست آنها را با تالش در خود بهبود دهد ،ویژگیهایی که اغلب با واژههایی از
این دست وصف میشدند:
شهروندی
وظیفه
کار
کردار طالیی
افتخار
محبوبیت
ارزشهای اخالقی
ادب
وحدت وجودی
اما رهنمونهای جدید ،از ویژگیهایی تجلیل کردند که به دست آوردنشان
نیازمند مهارت بیشتری بود ،گرچه دیل کارنگی سعی کرده بود آنها را ساده جلوه دهد.
ویژگیهایی که یا در شما وجود داشتند یا فاقد آنها بودید:
گیرا
افسونگر
Stephen Susman

1
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خیرهکننده
جذاب
درخشان
حکمفرما
نیرومند
پرانرژی
اتفاقی نبود که در دهههای  1920و  1930امریکاییها شیفتۀ ستارههای فیلم
بودند .چه کسی بهتر از یک بت نمایشی میتوانست الگوی جذابیت شخصی باشد؟
بهعالوه ،صنعت تبلیغات به امریکاییها توصیه میکرد خود را معرفی کنند (خواه
دوست داشتند خواه نه) .در حالی که نخستین آگهیهای چاپی بهطور مستقیم به
معرفی محصوالت اختصاص داشتند ،آگهیهای جدید که محور شخصیتی داشتند،
مشتریها را بهشکل نقشآفرینانی نشان میدادند که از صحنۀ نمایش هراس داشتند و
فقط محصولی که شرکت تبلیغاتی مزبور معرفی میکرد میتوانست آنها را از این
وضعیت نجات دهد .این آگهیها بهنحوی وسواسگونه روی تابش خیرهکننده و
خصومتآمیز نورافکن مردمی متمرکز بودند .مضمون یکی از آگهیهای شرکت آرایشی
بهداشتی وودبری در سال  1922این بود« :تمام افراد پیرامون شما در سکوت شما را
قضاوت میکنند» .شرکت خمیرریش ویلیامز 1در آگهی خود نوشت« :چشمهای منتقد
هماکنون شما را ارزیابی میکنند».
ً
مؤسسههای تبلیغاتی خیابان مدیسون2
مستقیما با فروشندهها و مدیران میانی در
خصوص تشویشهایشان صحبت میکردند .در یک آگهی تبلیغاتی مربوط به
مسواکهای دکتر وست 3مردی بهظاهر موفق ،که با ژستی حاکی از اعتمادبهنفس
پشت میزی نشسته بود ،میپرسید« :آیا تاکنون سعی کردهاید کاالی خودتان را به
Williams Shaving Cream Company

1

 :Madison Avenue 2خیابانی شمال به جنوب در محلۀ منهتن شهر نیویورک در ایاالت متحده .نام
این خیابان بعد از نام گذاری میدان مدیسون به این نام که به افتخار جیمز مدیسون ،چهارمین
رئیسجمهوری ایاالت متحده و از نویسندگان اصلی قانون اساسی ایاالت متحده نامگذاری شده بود
انتخاب شد .از سال  1920نام این خیابان مترادف با صنعت تبلیغات امریکایی شده است.
Dr. West

3
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خودتان بفروشید؟ نخستین تأثیر مطلوب ،تنها و مهمترین عامل در موفقیت کاری یا
اجتماعی است ».آگهی شرکت خمیرریش ویلیامز 1مردی با موهای نرم و صاف و
سبیل پرپشت را نشان میداد که این نگرش را به مخاطبان القا میکرد« :بگذار چهرهات
منعکسکنندۀ اعتمادبهنفس باشد ،نه نگرانی! اغلب اوقات مردم از روی ظاهرتان شما
را قضاوت میکنند».
سایر آگهیها به زنان یادآور میشدند که موفقیتشان در بازی دوستیابی نهفقط
به ظاهر ،بلکه به شخصیتشان نیز بستگی دارد .در سال  1921آگهی شرکت آرایشی
بهداشتی وودبری زن جوان افسردهای را نشان میداد که پس از یک عصر
مأیوسکننده ،در خانه تنها بود .در متن آگهی این مطلب موردتأکید قرار گرفته بود:
«او مشتاق این بود که شاد ،موفق و پیروز باشد ».اما این زن بدون کمک صابون
مناسب ،جایگاه اجتماعی خوبی نداشت.
ده سال بعد ،شرکت تولیدکنندۀ پودر لباسشویی لوکس 2یک آگهی بازرگانی
چاپ کرد که در آن نامهای سوزناک دیده میشد که خطاب به دوروتی دیکس 3نوشته
شده بود« :خانم دیکس عزیز ،چطور میتوانم محبوبتر شوم؟ من زیبا و باهوش
هستم ،اما در مواجهه با مردم خیلی ترسو و خجالتیام .همیشه مطمئنم که آنها من
را دوست نخواهند داشت ...جان جی».

4

پاسخ خانم دیکس روشن و قاطع بود .کافی بود جان برای شستن لباسها،
پردهها و کوسنهای مبل از پودر شویندۀ لوکس استفاده کند تا خیلی زود به این
احساس درونی عمیق و اطمینانبخش دست یابد که دوستداشتنی و جذاب است.
چنین تصویر خشک و انعطافناپذیری از ابراز عشق ،بازتاب سبکوسیاق جسورانۀ
جدیدی از فرهنگ شخصیتمحور بود .تحت قواعد اجتماعی محدودکننده (و در برخی
موارد سرکوبکنندۀ) فرهنگ منشمحور ،هر دو جنس در مواجهه با رقص توأم با
تحریکات جنسی کمی احتیاط به خرج میدادند .زنانی که صدای خیلی بلندی داشتند یا
The Williams Shaving Cream
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تماسهای چشمی نامناسبی با بیگانهها برقرار میکردند ،بیشرم تلقی میشدند .زنان
طبقات باالی اجتماع ،در مقایسه با همتایان خود از طبقات پایینتر ،بیشتر اجازه
داشتند صحبت کنند و تا حدی بر اساس استعدادشان در شوخطبعی و حاضرجوابی
قضاوت میشدند ،اما حتی به آنها نیز توصیه میشد کمی حجبوحیا داشته باشند و
سربهزیر باشند .قواعد راهنمای رفتار به آنها تذکر میداد «رفتار سرد و محتاطانه در
یک زن تحسینآمیزتر است و هر مردی آرزو دارد با چنین زنی ازدواج کند تا با کسی
که سعی میکند به هر نحو ممکن با مردها باب آشنایی را باز کند» .مردها میتوانستند
رفتاری آرام داشته باشند که بر خویشتنداری آنها داللت میکرد و قدرتی که نیازی
نبود به رخ کشیده شود .گرچه شرم و خجالت بهخودیخود غیرقابلقبول بود ،متانت
نشانۀ تربیت خوب بود.
اما با ظهور فرهنگ شخصیتمحور ،ارزش رعایت آدابورسوم ،در مردان و زنان به
یک نسبت رو به افول رفت ،بهگونهای که اکنون از مردها انتظار میرفت بهجای
تماسهای تلفنی مرسوم و اعالم جدی قصد و نیتشان ،بهشکل تحتاللفظی و
غیرمستقیم مقصودشان را به زنان برسانند .مردهایی که زیاد به زنها نزدیک نمیشدند
ممکن بود همجنسگرا پنداشته شوند؛ همانطور که در سال  1924در یک راهنمای
جنسی نوشته شده بود« :همجنسگراها همواره کمرو ،خجالتی و کنارهگیر بودند ».از
زنها نیز انتظار میرفت جایی در میان «متانت و بیپروایی» گام بردارند .اگر به
پیشنهادهای عاشقانه با خجالت پاسخ میدادند ،گاهی «سردمزاج» خطاب میشدند.
در حوزۀ روانشناسی نیز مقابله با فشار برای نشان دادن اعتمادبهنفس آغاز شد.
در دهۀ  ،1920روانشناسی توانمند به نام گوردون آلپورت 1آزمون تشخیصی
«سلطهجویی -سلطهپذیری» را برای ارزیابی سلطهجویی اجتماعی ابداع کرد .آلبرت که
خودش فردی خجالتی و تودار بود در خصوص مشاهداتش گفت« :به نظر میرسد
تمدن کنونی ما به فرد سلطهجو پاداش میدهد و او را فعال و زرنگ لقب میدهد».
در سال  ،1921کارل یونگ به جایگاه درونگرایی که بهتازگی متزلزل شده بود اشاره
کرد .یونگ درونگراها را بهمثابه «آموزشدهندگان و ترویجکنندگان فرهنگ» میدید
Gordon Allport
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که ارزش «زندگی درونی را که تمدن ما بهشکلی دردناک فاقد آن است» نشان
ً
ودن بهظاهر بی ِ
طبیعتا
اساس» آنها
میدادند .اما میدانست که «توداری و خجالتی ب ِ
متعصبهای کنونی را علیه این تیپ شخصیتی برخواهد انگیخت.
اما نیاز به ابراز اعتمادبهنفس در هیچکجا بیش از مفهوم جدید روانشناسی به نام
عقدۀ حقارت 1آشکار نبود .عبارت عقدۀ حقارت را ،آنگونه که در مطبوعات معروف
منتشر شد ،در دهۀ  1920روانشناسی و َینی به نام آلفرد آدلر 2ابداع کرد که احساسات
مبتنی بر بیکفایتی و عواقب آن را شرح میداد« .آیا احساس ناامنی میکنید؟»
ِ
پرسش روی جلد کتاب پرفروش آدلر تحت عنوان درک ذات بشر 3بود« .آیا
ضعیفالنفس هستید؟ آیا فروتن هستید؟» آدلر شرح داد که تمام نوزادها و کودکان
که در دنیای بزرگسالها و خواهر و برادرهای بزرگتر خود زندگی میکنند احساس
حقارت میکنند .آنها طی فرایند طبیعی رشد یاد میگیرند این احساسات را به سمت
دنبال کردن اهدافشان سوق دهند .اما چنانچه همزمان با بالغ شدن آنها اوضاع
بهدرستی پیش نرود ،ممکن است دچار عقدۀ حقارت شوند؛ باری گران در جامعهای که
بهطور فزاینده به سمت رقابتی شدن پیش میرود.
ایدۀ بستهبندی نگرانیهای اجتماعی در لفافۀ شستهرفتۀ یک عقدۀ روانشناختی
برای بسیاری از امریکاییها جذاب بود .عقدۀ حقارت به توضیحی همهمنظوره تبدیل
شد که مشکالت بسیاری از حوزههای زندگی ،از عشق گرفته تا مشکالت والدینی و
شغل ،را در برمیگرفت .در سال  ،1924مجلۀ کولیرز 4سرگذشت زنی را به چاپ رساند
که از ازدواج با مرد موردعالقهاش میترسید چون آن مرد دچار عقدۀ حقارت بود و در

هیچ کاری موفق نمیشد .مجلۀ مشهور دیگری مقالهای تحت عنوان فرزند شما و آن
عقدۀ مد روز را به چاپ رساند که در آن برای مادران شرح داده شده بود که چه چیزی
موجب عقدۀ حقارت در کودکان میشود و چگونه میتوان از آن پیشگیری یا آن را
درمان کرد .جالب اینکه عقدۀ حقارت در برخی افراد به برتری و درخشش آنها منجر
Inferiority complex
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میشد .به نوشتۀ مقالۀ مجلۀ کولیرز در  ،1939لینکلن ،ناپلئون ،تدی روزولت،
ادیسون و شکسپیر 1همگی کسانی بودند که از عقدۀ حقارت رنج میبردند .مجلۀ کولیرز
بر همین اساس نتیجهگیری کرده بود« :پس اگر شما عقدۀ حقارت بزرگ و رو به
ً
احتماال این شانس را دارید که تبدیل به انسانی مهم شوید،
رشدی دارید ،شما هم
مشروط بر اینکه ارادۀ الزم را نیز داشته باشید».
بهرغم این پندارهای خوشبینانه ،کارشناسان مشاور کودک در دهۀ  1920کمک به
کودکان بهمنظور خلق شخصیتهای برنده را آغاز کردند .تا آن زمان این کارشناسان
ً
عمدتا نگران دخترانی با بلوغ زودرس و پسرهای متخلف بودند ،اما حاال روانشناسان،
مددکاران اجتماعی و پزشکان روی کودکانی با «شخصیت ناسازگار» و بهویژه خجالتی
تمرکز داشتند .آنها هشدار دادند که کمرویی میتواند عواقبی خطرناک داشته باشد،
از اعتیاد به الکل گرفته تا خودکشی ،در حالی که یک شخصیت برونگرا میتواند به
موفقیت اجتماعی و مالی دست پیدا کند .کارشناسان به والدین توصیه میکردند
فرزندانشان را اجتماعی بار بیاورند و به مدارس توصیه میکردند تأکید از آموزش از
طریق کتاب را به «کمک و مشاورۀ دانشآموزان در جهت پیشرفت شخصیتی» تغییر
دهند .معلمان این وظیفه را با اشتیاق به انجام رساندند .در سال  1950شعار کنفرانس
اواسط قرن کاخ سفید در خصوص کودکان و جوانان این بود :یک شخصیت سالم
برای هر کودک.
والدین خوشنیت اواسط قرن در خصوص این مسئله توافق داشتند که سکوت
غیرقابلقبول است و جمعگرایی برای دخترها و پسرها ایدئا ل .برخی از این والدین
فرزندان خود را از سرگرمیهای انفرادی و جدی مثل موسیقی کالسیک منع کردند،
چون به نظر آنها این ِقسم سرگرمیها میتوانستند آنها را منفور کنند .آنها
فرزندانشان را از سنین خیلی پایین به مدرسه فرستادند ،جایی که مهمترین
تکلیفشان این بود که اجتماعی شدن را بیاموزند .کودکان درونگرا اغلب بهعنوان
موارد مسئلهدار منزوی میشدند (امروزه هرکسی که کودکی درونگرا دارد با چنین
وضعیتی آشناست).
Lincoln, Napoleon, Teddy Roosevelt, Edison, Shakespeare
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در سال  1956ویلیام وایت درکتاب پرفروش خود تحت عنوان مرد سازمان 1شرح
میدهد که چگونه والدین و معلمها دستبهیکی کردند تا شخصیتهای کودکان
کمحرف را بازسازی کنند .وایت مادری را به خاطر میآورد که به او گفته بود« :جانی در
مدرسه وضعیت خوبی ندارد .معلم او برایم توضیح داد که او درسهایش خوب است
اما روابط اجتماعیاش آنقدر که باید خوب نیست .او فقط یک یا دو دوست را برای
بازی کردن انتخاب میکند و گاهی اوقات دوست دارد خودش بهتنهایی بازی کند».
وایت گفت« :والدین از چنین مداخلههایی استقبال میکردند .بهجز برخی والدین
خاص ،اغلب آنها خشنود هستند از اینکه مدارس سخت تالش میکنند گرایشهای
فرزندانشان را به درونگرایی و سایر ناهنجاریهای محدودکننده خنثی کنند».
والدینی که گرفتار این سیستم ارزشی بودند ،نه نامهربان بودند و نه حتی کندذهن،
آنها فقط میخواستند فرزندانشان را برای «دنیای واقعی» آماده کنند .وقتی فرزندان
آنها بزرگتر میشدند ،به کالج و سپس دنیای کار راه مییافتند ،و باز هم با همان
معیارهای جمعگرایی مواجه بودند .مسئول پذیرش دانشگاه نه به دنبال استثناییترین
داوطلبها ،بلکه برونگراترین آنها بود .پل باک 2،رئیس دانشگاه هاروارد 3،در اواخر
دهۀ  1940اعالم کرد هاروارد باید بهجای پذیرش تیپ شخصیتی «حساس و عصبی» و
«و بهلحاظ فکری بیش از حد تحریکپذیر» ،فرصت را به پسرهایی از «نوع برونگرای
سالم» بدهد .در سال  1950آلفرد ویتنی گریسولد 4،رئیس دانشگاه ییل 5،اظهار داشت
دانشجوی ایدئا ل او نه یک «متفکر بسیار متخصص ،بلکه یک مرد معمولی چاق
است» .رئیس دانشگاه دیگری به وایت گفت« :در غربالگری کاربریهای دبیرستانها او
احساس میکرد عقل سلیم میگوید آنها نهفقط باید خواستههای کالج را در نظر
بگیرند ،بلکه باید این را هم در نظر بگیرند که چهار سال بعد مسئوالن استخدام
ً
کامال
شرکتها چه خواستههایی دارند ».او گفت« :آنها خواستار افراد فعال و
جمعگرا هستند .لذا متوجه میشویم بهترین مرد کسی است که نمراتش در مدرسه
William Whyte/The Organization Man
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بهطور میانگین  80یا  85بوده و فعالیتهای فوقبرنامۀ بسیاری داشته است .در حالی
که کاربردهای درونگرای درخشان خیلی کم است».
این رئیس کالج بهخوبی فهمید کارمند نمونۀ اواسط قرن ،حتی کسی مثل یک
دانشمند علوم تحقیقاتی در آزمایشگاه شرکت که بهندرت با عموم مردم سروکار
داشت ،نه متفکری ژرفاندیش ،بلکه برونگرایی واقعی با شخصیت فروشنده است.
ً
«معموال هرگاه در خصوص استعداد صحبت میکنیم ،یا آن را
وایت توضیح میدهد:
ً
مثال میگوییم همۀ ما برای هوش و استعداد ارزش
بهگونهای زیر سؤال میبریم،
قائلیم اما ،...یا آن را با ویژگیهایی همچون دمدمی ،عجیب ،درونگرا ،ابله و غیره
عجین میسازیم».
یکی از مدیران دهۀ  1950دربارۀ دانشمندان بینوایی که در استخدام وی بودند
گفت« :این همکاران با سایر افراد سازمان در ارتباط خواهند بود و اگر تأثیر خوبی
بگذارند ،به کار ما کمک میکنند».
کار این دانشمندان نهفقط تحقیق ،بلکه کمک به فروش بود و به این منظور باید
همکار خوبی میبودند و رفتار خوبی میداشتند .در شرکت آی بی ام 1کارکنان بهخوبی
از عهدۀ کار گروهی برمیآمدند ،کارکنان بخش فروش هر روز صبح دور هم جمع
میشدند تا سرود شرکت را بخوانند« :ما تولیدات آیبیام را میفروشیم .چه احساس
باشکوهی ،جهان دوست ماست»« ،ما همیشه تمیز و آراستهایم ،ما با توان و نیرو کار
میکنیم .ما میفروشیم ،ما فقط آیبیام میفروشیم».
سپس میرفتند تا تماسهای فروششان را انجام دهند و با این کارشان ثابت
ً
احتماال فقط قشر معینی از
میکردند پذیرش در هاروارد و ییل حقشان بوده است:
همکاران عالقه داشتند هر روز صبح به این شکل راهی کار شوند.
بقیۀ مردهای سازمان باید به بهترین نحوی که میتوانستند امور را اداره میکردند.
و اگر تاریخچۀ مصرف تولیدات دارویی را مالک بگیریم ،بسیاری از آنها زیر چنین
فشارهایی خم شدند .در سال  1955یک شرکت دارویی به نام کارتر واالس داروی ضد
IBM
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اضطرابی به نام میلتون 1تولید کرد و با این کار اضطراب را محصول طبیعی جامعهای
جلوه داد که بهنحوی بیرحمانه و خستگیناپذیر اجتماعی بود .داروی میلتون به مردها
معرفی میشد و بنا بهگفتۀ آندریا تون ،2تاریخشناس اجتماعی ،بالفاصله به دارویی
تبدیل شد که سریعتر از هر داروی دیگری در تاریخ امریکا فروخته میشد .در سال
 1956از هر بیست امریکایی یک نفر این دارو را امتحان کرده بود ،در سال 1960
یکسوم از تمام نسخههایی که پزشکان ایاالت متحده صادر میکردند حاوی داروی
میلتون یا داروی مشابه آن ،اکوانیل 3بود« .اضطراب و تنش ،روال عادی این دوران
است» ،این جمله در آگهی تبلیغاتی اکوانیل درج شده بود .در دهۀ  1960داروی
آرامشبخشی به نام سرنتیل 4به بازار آمد ،همراه با یک آگهی که بهنحوی آشکارتر مردم
را به بهبود عملکرد اجتماعی ترغیب میکرد .در این آگهی تأکید شده بود« :چون
اضطراب ناشی از عدم همساز بودن با جمع است ».البته ایدئال برونگرا اختراع
ً
دقیقا در عامل وراثت
جدیدی نیست .بنا بر نظر برخی از روانشناسان ،برونگرایی
نهفته است .بنا بر یافتهها میتوان گفت این ویژگی در آسیا و آفریقا کمتر از اروپا و
امریکا که بخش اعظم جمعیتشان را مهاجران جهان تشکیل میدهند رواج داشته
است .همین محققان میگویند قابلدرک است که جهانگردها ،برونگراتر از کسانی
فرزندان
بودند که در خانه میماندند و آنها ویژگیهای خود را به فرزندانشان و
ِ
فرزندانشان منتقل کردند .کنث اولسون 5روانشناس مینویسد« :چون ویژگیهای
شخصیتی از طریق ژنتیک منتقل میشوند»« ،هر موج جدیدی از مهاجرانی که موفق
میشدند به قارۀ جدیدی وارد شوند ،بهمرور زمان جمعیتی را پدید میآوردند که
اجتماعیتر از ساکنان سرزمین اصلی مهاجران هستند».
همچنین میتوانیم ردپای تحسین برونگراها را در میان یونانیها پیدا کنیم،
قومی که فصاحت و بالغت را مهارتی واال میدانستند ،و رومیها که بدترین مجازات
ممکن برایشان تبعید از شهر و زندگی اجتماعی پرتکاپوی آن بود .به همین شکل به
Carter Wallace - Miltown
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ً
دقیقا به این دلیل که در حمایت از آزادی فریاد
پدران بنیانگذارمان احترام میگذاریم،
سر دادند« :یا مرگ یا آزادی!» حتی مسیحیت رنسانسهای مذهبی نخستین نسل
امریکایی که زمان آن به اولین موج عظیم قرن هجدهم بازمیگردد ،به رفتار نمایشی
وزرایی بستگی داشت که موفقیتشان منوط به این بود که میتوانستند جمعیتی از
افرادی را که بهطور معمول آرام بودند ،به گریه و فریاد زدن و بهطور کلی از دست دادن
ادب و متانتشان وادار کنند .در سال  1837یکی از نویسندگان روزنامهای با
محتواهای مذهبی بهنحوی معترضانه نوشت« :برای من هیچچیز دردناکتر و
ناراحتکنندهتر از این نیست که وزیری را ببینم که تقریب ًا بیحرکت ایستاده است و
مثل ریاضیدانی که فاصلۀ ماه تا زمین را محاسبه میکند ،آرام و متفکر است».
و این بیان اهانتآمیز نشان میدهد که نسل نخست امریکاییها به عمل ارج
مینهاد و به اندیشه بدگمان بود و زندگی مبتنی بر اندیشه را با سستی و بیفایده بودن
طبقۀ اشراف اروپایی که پشتسر گذاشته بود ،یکسان میدانست .کمپین
ریاستجمهوری سال  ،1828پروفسور سابق دانشگاه هاروارد ،جان کوینزی آدامز 1را با
اندرو جکسون 2،قهرمان قدرتمند ارتش ،به چالش میکشید .شعار کمپین جکسون دو
رقیب را چنین وصف میکرد« :جان کوینزی آدامز ،کسی که میتواند بنویسد /و اندرو
جکسون ،کسی که میتواند بجنگد».
و پیروز این کمپین چه کسی بود؟ بنا بهگفتۀ نیل گبلر 3،تاریخشناس فرهنگی،
جنگجو نویسنده را شکست داد (از اتفاق ،جان کوینزی آدامز از دیدگاه روانشناسان
سیاسی ،یکی از معدود درونگراها در تاریخ ریاستجمهوری این کشور است).
اما ظهور فرهنگ شخصیتمحور بر شدت چنین تعصبهایی افزود و آنها را
نهفقط در میان رهبران سیاسی و مذهبی ،بلکه مردم عادی رواج داد .و گرچه
تولیدکنندگان صابون از تأکید بر فریبندگی و جذابیت سود بردند ،همه از این پیشرفت
راضی نبودند .بنا بر مشاهدات متفکری در سال  ،1921عملکرد ما احترام به شخصیت
فرد را به پایینترین جایگاه آن رسانده و جالب اینجاست که تاکنون هیچ ملتی مثل ما
John Quincy Adams
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بهطور مداوم در باب شخصیت داد سخن سر نداده است .ما در واقع مدارسی برای «بیان
ً
معموال
شخصیت و احساسات خود» و «توسعۀ فردی» داریم ،با اینهمه به نظر میرسد
منظور ما طرز بیان و ساختن شخصیتی همچون یک کارمند آژانس مسکن موفق است.
منتقد دیگری اظهار تأسف میکند از توجه بندهواری که امریکاییها به هنرمندان
مبذول داشتند .او با گلهمندی گفته است« :این خیلی خوب است که امروزه مجلهها
توجه بسیاری به صحنۀ اجرا و مسائل مربوط به آن دارند .همین بیست سال پیش –
در دوران فرهنگ منشمحور  -چنین موضوعاتی دور از ادب و نزاکت تلقی میشد.
اکنون آنها چنان بخش عظیمی از زندگی مردم جامعه را به خود اختصاص دادهاند که
این موضوع به گفتوگوی بین تمام طبقات اجتماعی تبدیل شده است».

حتی شعر معروف تی .اس .الیوت 1در سال  1915به نام ترانۀ عشق جی آلفرد
پروفراک 2که در آن او با تأسف درباره نیاز به «تهیۀ یک صورت برای مالقات با
صورتهایی که مالقات میکنید» سخن میگوید ،به نظر میرسد با فریادی از ته دل به
الزامات جدیدی در خصوص ابراز خویشتن اشاره میکند .چرا شعرای قرن پیشین
همچون ابری تنها در حومۀ شهر سرگردان بودند (مثل ویلیام وردزورث 3شاعر در سال
 )1802یا شاعری که در عزلت و تنهایی ،برکۀ والدن 4را مرمت کرد (ثورو 5در سال
 .)1845الیوت در شعر پروفرا ک اغلب نگران است که در معرض «چشمهایی قرار دارد
که او را در یک عبارت معین قرار میدهند» و به دیواری سنجاق میکنند.
حدود یک قرن بهسرعت گذشت و شعر اعتراض پروفراک در برنامههای درسی
دبیرستان تدریس میشود و دانشآموزان برحسب وظیفه آن را حفظ و سپس
بهسرعت فراموش میکنند ،زیرا نوجوانان بهنحوی فزاینده در شکل دادن به
شخصیتهای مجازی و غیرمجازی خود مهارت دارند .این دانشآموزان در جهانی
زندگی میکنند که در آن مقام ،درآمد و عزتنفس ،بیش از همیشه ،به توانایی
T.S. Eliot
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پاسخگو بودن به الزامات فرهنگ شخصیتمحور بستگی دارد .الزام جامعه برای
خشنود کردن دیگران ،عرضه کردن خودمان و اینکه هرگز اضطراب و نگرانیمان را بروز
ندهیم ،بهتدریج افزایش مییابد .شمار امریکاییهایی که خود را کمرو میدانستند از
ً
احتماال به این
چهل درصد در دهۀ  1970به پنجاه درصد در دهۀ  1990افزایش یافت،
دلیل که ما خودمان را با معیارهایی واالتر از ابراز شجاعانۀ خویشتن ارزیابی میکردیم.
ً
اساسا بهمعنای کمرویی
اکنون به نظر میرسد «اختالل اضطراب اجتماعی»  -که
ً
تقریبا از هر پنج نفر ،یک نفر را آزار میدهد .جدیدترین نسخۀ
پاتولوژیک است –
راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی 1،که میتوان آن را کتاب مقدس
روانپزشکان در زمینۀ اختالالت ذهنی تلقی کرد ،ترس از صحبت کردن در مقابل جمع
را نوعی آسیبشناسی تلقی میکند  -نه یک آزردگی یا ِاشکال ،بلکه نوعی بیماری
است  -البته وقتی کسی که دچار این بیماری است نتواند کارش را بهدرستی انجام
دهد .یک مدیر ارشد در شرکت ایستمن کداک 2به دانیل گلدمن 3نویسنده گفت
«اینکه بتوانید مقابل رایانهتان بنشینید و از تحلیل وایازشی 4و خارقالعادۀ یک بیماری
هیجانزده شوید ،اما از عرضۀ نتایج آن به یک گروه اجرایی بیزار باشید ،کار مهمی
نکردهاید» (ظاهر ًا در صورتی که به سخنرانی عالقهمند باشید ،مهم نیست که از تحلیل
وایازشی منزجر باشید).
اما شاید بهترین راه برای ارزیابی فرهنگ شخصیتمحور قرن بیستویکم بازگشت

به عرصۀ خودیاری باشد .امروز یک قرن کامل از نخستین کارگاه سخنرانی در جمع
دیل کارنگی میگذرد ،کتاب پرفروش او تحت عنوان آیین دوستیابی و راه نفوذ در
دیگران جزو کتابهای اصلی قفسههای کتاب در فرودگاهها و فهرستهای پرفروش در
زمینۀ کسبوکار است .بنیان دیل کارنگی هنوز هم نسخههای بهروزشدۀ کالسهای
اصلی کارنگی را عرضه میکند و توانایی ارتباط آسان هنوز هم بهعنوان یکی از

 :Diagnostic and Statistical Manual (DSM) 1یک زبان مشترک و استاندارد برای طبقهبندی
اختالالت روانی عرضه میکند و انجمن روانپزشکی امریکا آن را تهیه کرده است.
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ویژگیهای مهم برنامۀ آموزشی به قوت خود باقی است .توستمسترز 1،سازمانی
غیرانتفاعی که در سال  1924تأسیس شد و اعضای آن هر هفته گرد هم میآیند تا
سخنرانی در جمع را تمرین کنند و بنیانگذار آن اعالم کرد که «سخن گفتن ً
کال بهمعنای
فروش و فروش ً
کال مستلزم سخن گفتن است» ،هنوز هم در  113کشور ،بیش از
 12،500شعبه دارد.
فیلم تبلیغاتی در وبسایت توستمسترز طنزی را نشان میدهد که در آن دو
همکار به نامهای ادواردو و شیال در میان شرکتکنندگان در «ششمین کنفرانس ساالنۀ
کسبوکار» نشستهاند ،تا اینکه سخنرانی عصبی بهنحوی رقتانگیز با لکنت خودش را
معرفی میکند.
درگوشی به شیال میگوید« :خوشحالم که جای او نیستم».
ادواردو ِ
شیال با لبخندی رضایتآمیز میگوید« :شوخی میکنی؟ معرفی فروش ماه گذشته
به مشتریان جدید را یادت نیست؟ فکر میکردم از فرط اضطراب غش میکنی».
«من آنقدرها هم بد نبودم ،بودم؟»
ً
واقعا بد .حتی بدتر!»
«تو خیلی بد بودی.
ادواردو شرمنده به نظر میرسد ،در حالی که شیال که حساستر است ظاهر ًا
بیاعتناست .شیال میگوید« :اما میتوانی درستش کنی .میتوانی بهتر انجامش بدهی...
تابهحال نام توستمسترز را شنیدهای؟»
شیال ،دختری جوان ،سبزه و جذاب ،ادواردو را ترغیب میکند در جلسۀ
توستمسترز شرکت کند .در آنجا او داوطلبانه تمرینی به نام «حقیقی یا دروغین» را اجرا
میکند که در آن باید داستانی از زندگی خودش را برای گروهی متشکل از پانزده
شرکتکنندۀ مختلف تعریف کند و سپس آنها بگویند که داستانش را باور میکنند یا نه.
او در حالی که به سمت جایگاه مخصوص میرود ،بهآرامی به ادواردو میگوید:
«شرط میبندم میتوانم همه را فریب بدهم ».او ماهرانه داستانی را سرهم میکند
Toastmasters
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درباره اینکه سالها خوانندۀ اپرا بوده است و با تصمیم ناراحتکنندۀ خودش مبنی بر
اینکه این کار را رها میکند تا زمان بیشتری را در کنار خانوادهاش سپری کند ،داستان را
به پایان میبرد .وقتی داستانش تمام میشود ،سرمهماندار عصر از گروه میپرسد
داستان شیال را باور میکنند یا نه .تمام دستها باال میرود .سرمهماندار رو میکند به
شیال و میپرسد داستانش حقیقت داشته است یا نه .او پیروزمندانه میگوید« :من
هیچ سررشتهای از موسیقی ندارم!»
شیال رفتاری ریاکارانه و بهنحوی عجیب همدالنه دارد .او فقط سعی میکند در
محیط کار پیشرفت کند .او بهطور محرمانه به دوربین میگوید« :در محیط کاری من
رقابت بسیاری وجود دارد و همین امر بر اهمیت حفظ هوشمندانۀ مهارتهایم
میافزاید».
اما «مهارتهای هوشمندانه» به چه معناست؟ آیا ما باید در معرفی خود چنان
ماهر باشیم که بتوانیم بدون اینکه کسی شک کند ،پنهانکاری کنیم؟ آیا باید یاد
بگیریم چنان ماهرانه لحن صدا ،ژست و زبان بدنمان را مدیریت کنیم که بتوانیم هر
داستانی را که میخواهیم بگوییم و بفروشیم؟ اینها اهدافی آزمندانه به نظر میرسند
که نشان میدهند از دوران کودکی دیل کارنگی تا کنون ،تا کجا راه را خطا رفتهایم!
والدین دیل معیارهای اخالقی متعالی داشتند؛ آنها میخواستند پسرشان
ً
احتماال تکنیک
حرفهای را در عرصۀ مذهب یا آموزش دنبال کند ،نه در فروش.
توسعۀ فردی تحت عنوان «حقیقی یا دروغین» نمیتوانسته موردتأیید آنها باشد،
همچنین توصیۀ کتاب پرفروش کارنگی در خصوص اینکه چگونه مردم را به تحسین و
اجرا کردن خواستههایتان وادار سازید .آیین دوستیابی و راه نفوذ بر دیگران مملو از
فصلهایی است با عناوینی همچون «چگونه کاری کنید که مردم از انجام خواستۀ شما
خشنود شوند» یا «چگونه کاری کنید که مردم فور ًا شما را دوست داشته باشند».
تمام اینها ما را با پرسشی مهم مواجه میکند :چطور از منش به شخصیت
رسیدیم بدون اینکه بفهمیم در طول این مسیر چه چیز مهمی را قربانی کردیم؟
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