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مقدمۀ مترجم
کتـاب کسـبوکار خـوب 1راهنمایـی اسـت بـرای تمامـی کسـانی که قصـد دارند بـا فعالیتهای
خود در زمینۀ کسـبوکار نهتنها خود به رضایت درونی و خشـنودی دسـت یابند ،بلکه دنیا را
نیـز بـه جایـی بهتـر برای زیسـتن تبدیل کنند.
یپـرداز نظر یـۀ غرقگـی اسـت کـه بیشـتر عمـر دانشـگاهی
میهـای چیکسـنتمیهای تئور 
خـود را بـه بررسـی ایـن تجربـۀ انسـانی و بسـط کار بـرد ایـن نظر یـه در دیگـر حوز ههـا همچـون
آموزشوپـرورش ،جامعهشناسـی ،ورزش حرفـهای و کسـبوکار اختصـاص داده اسـت .تفـاوت
ایـن کتـاب بـا نمونههـای مشـابه ایـن اسـت کـه چیکسـنتمیهای نظر یـۀ خـود را بـر پایـۀ علـم
روانشناسـی تجربـی بنـا نهـاده و مصاحبـه بـا رهبـران بابصیـرت را بهعنـوان شـاهدی بـر تأییـد
ـاب الهامبخـش و آموزنـده
ابعـاد مختلـف یافتههایـش ذکـر کـرده اسـت .از همیـن رو ،ایـن کت ِ

کتـک مـا انسـانها دارد .چیکسـنتمیهای در ایـن کتـاب
مبنایـی بـه وسـعت تجربـۀ روزانـۀ ت 

ـاداری
کسـبوکاری را کسـبوکار خـوب میدانـد کـه دغدغـۀ افزایـش خوبـی ،خوشـی و معن
ِ
اجتماعـی محـل فعالیتـش را داشـته باشـد و حتـی آن را محـور تمامـی فعالیتهایش قـرار دهد.
Good Business .1؛ ایـن عبـارت عنـوان اصلـی کتـاب اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی بـه «شـغل خـوب ،شـغل پـوچ» تغییـر
یافته اسـت.
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پیـش از تصمیـم بـه ترجمـۀ ایـن کتـاب ،ما ههـا پیـش و همزمـان بـا آشـنایی بـا نظریـۀ
غرقگـی ،متوجـه شـدم چیـزی کـه در رابطـه بـا ایـن نظر یـه مطالعـه میکنـم همانـی اسـت کـه در
بسـیاری از اوقـات حیـن انجـام فعالیتهایـی خـاص تجربـه کـردهام ،بهو یـژه در زمانهایـی کـه
یخـورم .بـا تعمـق در خـود یافتـم کـه زمانـی سـر شـوق میآیـم کـه
بـه مطلبـی جدیـد و آموزنـده برم 
نشـناختی و
مطلبـی جدیـد فـرا میگیـرم یـا کتابـی جـذاب میخوانـم .عالقـۀ مـن بـه مباحـث روا 
تحصیالتـم در حـوزۀ کسـبوکار و مدیر یـت مـن را ب هسـوی جسـتوجوی ایـن تجربـه در حـوزۀ
کسـبوکار کشـاند کـه نتیجـۀ آن مطالعـۀ کتـاب کسـبوکار خـوب بـود .بـرای مـن بسـیار جالب
بود که نوع خواندن این متن با نحوۀ مطالعۀ نمونههای مشابه در گذشته متفاوت بود و گویی
همزمان با خواندن آن بیشـتر سـاکن تجربه و فضای غرقگی شـده بودم .بهواسـطۀ چنین تجربۀ
خشـنودکنندهای بـر آن شـدم کـه بـه ترجمـۀ کتـاب مبـادرت ورزم تـا فعالیـن فارسـیزبان حـوزۀ
کسـبوکار نیـز بـا خوانـدن آن بتواننـد بینـش و خـرد موجـود در این کتـاب را در زندگی حرفهای و
شـخصی خـود بـه محـک گذارند.
الزم است اشاره کنم که پانوشتهای کتاب ،همه ،افزودۀ مترجماند؛ نکات و یادداشتهای
نویسنده ،چنانکه معمول است ،بهصورت پینوشت و در انتهای کتاب اضافه شدهاند.
در پایان بر خود الزم میدانم که ابتدا از چیکسنتمیهای تشکر کنم که مسیر دستیابی
بـه تجـارب خشـنودکننده و شـادیآور را بـه مـن آموخـت و نگاهـم را بـه زندگـی و بهو یـژه زندگـی
حرفهایام تغییر داد .دوسـت دارم از همسـر مهربانم تشـکر ویژه داشـته باشـم که با سـعۀ صدر
بـه صحبتهـا و نوشـتههایم در ایـن مسـیر توجـه کـرد .از دوسـت خوبـم رضـا حسـینیپور تشـکر
ویـژه دارم کـه بـا وسـواس و دقـت فـراوان فصلبهفصـل کتـاب را در طـول فراینـد ترجمـه مطالعـه
نمـود و بـا نظـرات ارزشـمندش بهخصـوص درزمینـۀ مطالـب مرتبط با اقتصـاد به ترجمۀ بهتر آن
کمک نمود .همچنین باید از همکار دانشمندم مرتضی رضاپور تشکر ویژه داشته باشم که در
لهـای رهبـران بابصیـرت مرا یـاری نمود.
ترجمـۀ قسـمتهای دشـوار و بهو یـژه نقلقو 
در پایـان امیـدوارم کاسـتیهایم را در امـر ترجمـه بـر مـن ببخشـایید .بـه امیـد آنکـه ایـن
کتـاب روزنـهای باشـد بهسـوی ایجـاد تحولـی انسـانیتر در کسـبوکارها و مشـاغلمان.
بهروز نوری
پاییز 1398

تقدیر و تشکر
نهـا نوشـتن ایـن کتـاب را ممکـن
ا گـر بنـا بـود نـام تمـام افـرادی را ذکـر کنـم کـه اید ههـا و الهامـات آ 
یکـردم .از همیـن رو بایـد دسـت بـه
سـاخته اسـت ،بایسـتی یـک فصـل دیگـر بـه کتـاب اضافـه م 
گزینش بزنم و فقط اسـامی افرادی را یادآور شـوم که مشارکتشـان غیرقابلانکار اسـت .از میان این
افراد ،ابتدا سهم رهبران بابصیرت بسیار پررنگ است که مصاحبههایشان بهصورت نقلقولهای
نهـا در اولیـن یادداشـت انتهـای
زیـادی در صفحـات ایـن کتـاب گنجانـده شـده اسـت .اسـامی آ 
کتـاب ذکـر شـده اسـت .خـرد و تجربـۀ آنهـا فراسـت زیـادی بـه این کتـاب افزوده اسـت.
مـن طـرح و شـیوۀ مطالعـهای را کـه ایـن کتـاب بـر مبنـای آن شـکل گرفتـه بـا دوسـتان و
همکارانـم هـوارد گاردنـر از دانشـگاه هـاروارد و ویلیـام دیمـن از اسـتنفورد بـه اشـتراک گذاشـتم.
تهـای فکـریای اسـت کـه در طـول
دوسـتی مانـدگار بـا آنهـا مکمـل فوقالعـادهای بـرای فعالی 
سـالها بـا هـم انجـام دادهایـم .همـکاران جـوان مـن در مرکـز تحقیقـات کیفیـت زندگـی ،ژان
ناکامـورا و جرمـی هانتـر ،هـم بـا جمـعآوری مصاحب ههـا و هـم بـا انگیـزش و حمایـت مداومشـان
کمک شایانی به من کردهاند .پژوهش «کار خوب در کسبوکار» 1با کمک مالی بنیاد تمپلتون
میسـر شـده اسـت .تمایل دارم ،عالوه بر خود سـر جان تمپلتون ،از آرتور شـوارتز تشـکر کنم که
بهعنوان مسـئول این طرح فعالیت نمود .طبق معمول ،سـخاوتمندی آنها با درایتشـان همراه
بود -هیچ موضوع تحقیقاتی دیگری به این کمک مالی اضافه نشد و از صمیم قلب امیدوارم
نتایـج مـا آنهـا را ناامیـد نکند.
رئیـس دانشـگاه تحصیلات تکمیلـی کلرمونـت ،اسـتیدمن آپـم ،و رئیـس دانشـکدۀ
مدیریـت ،کرنلیـوس د کالیـور ،از ابتـدا ایـن کار را دنبـال کـرده و حامـی سرسـخت آن
بودنـد .از میـان همـکاران بسـیارم در کلرمونـت کـه از دانـش و تجر بـۀ آنهـا بهـرۀ ز یـاد
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بـردم بایـد ابتـدا از پیتـر درا کـر و سـپس ژان لیپمن-بلومـن ،ر یچـارد السـورث و جـوزف
ماسـیار یلو نـام ببـرم .همچنیـن بایـد از دانشـجویان برنامـۀ مدیر یـت اجرایـی تشـکر کنـم
کـه دورههـای مـن را گذرانـده ،پیشنویسهـای اولیـۀ ایـن کتـاب را خوانـده و در بـارۀ
آنهـا اظهارنظـر کردهانـد .تجر بـۀ آنهـا در کارشـان باعـث شـد بـه ایـن اطمینـان برسـم کـه
موضوعاتـی کـه بـا آن درگیـر هسـتم بـرای بسـیاری از افـراد حـوزۀ کسـبوکار مهـم و معنـادار
بـوده اسـت .لـورن برایانـت هـم زحمـت ز یـادی کشـید تـا نوشـتههایم در حـد مطلـوب باشـد
و همـۀ مجوزهـای الزم اخـذ شـود.
باربارا اشنایدر از دانشگاه شیکاگو و مارتین سلیگمن از دانشگاه پنسیلوانیا کمکهای
دانشـگاهی زیـادی بـه مـن کردنـد .مـن از دوسـتی بـا بسـیاری از همکارانـم در ارو پـا خرسـندم و از
فاوسـتو ماسـیمینی و آنتونال دله فاوه از میالن ،پائولو اینگیلری از ورونا ،الیزابت نوئل نویمان از
آلنباخُ ،جرج کالین از اسـتکهلم و دیگران سپاسـگزارم.
فهـا بـه نثـر روان و
ریـک کـوت ،ویراسـتار همیشـگی مـن ،بـاز هـم کمـک کـرد کـه پاراگرا 
عالمانه تبدیل شـود .جان براکمن و کتینکا متسـون در پانزده سـال گذشـته کارگزار کتابهای
مـن بودنـد و مطمئنـم کـه بـه همـت ایـن دو نفـر بـاز هـم ایـن کتـاب در یـک انتشـارات خـوب
منتشـر خواهـد شـد .ایـن موهبـت بزرگـی اسـت کـه از مشـورت متخصصانـی همچـون ایـن سـه
نفـر بهـره میبـرم.
و سـرانجام از خانـوادۀ خـود ،بهخصـوص همسـرم ایزابلا ،سـپس مـارک و خانـوادۀ
ً
نهـا ایـن
بینظیـرش و کریسـتوفر نهایـت سـپاس را دارم .مطمئنـا بـدون حمایـت محبتآمیـز آ 
کتـاب نوشـته نمیشـد.
کلرمونت2003 ،

[بخش اول]

غرقگیو شادکامی

[]1

حاکمیت بر آینده
یمـان هسـتند .آیـا فعالیتـی کـه آن را بـرای
مشـاغل مـا بـه میـزان زیـادی تعیینکننـدۀ سـبک زندگ 
یشـود؟ آیا شـغلتان جلـوی تحقق کامل
امـرار معـاش انجـام میدهیـد بـه ناخوشـی شـما منجـر م 
تواناییهایتان را میگیرد؟ آیا نسـبت به آن کاری که مجبورید انجام دهید احسـاس شرمسـاری
میکنیـد؟ اغلـب اوقـات ،پاسـخ بـه چنیـن سـؤاالتی مثبـت اسـت .امـا نبایـد اینچنیـن باشـد.
شغل میتواند یکی از خشنودکنندهترین و اقناعکنندهترین جنبههای زندگی باشد .تحقق این
امـر بـه اقداماتـی بسـتگی دارد کـه مـا بهنحـو جمعـی انجام میدهیم .اگر شـرکتهایی کـه هر روز
ً
افـراد بیشـتری را اسـتخدام میکننـد صرفـا بـرای ارضـای حـرص و طمـع مالـکان خصوصـی خـود
و بـه قیمـت کاسـتن از کیفیـت شـرایط کاری ،ثبـات جامعـه و سلامت محیطزیسـت فعالیـت
کننـد ،ایـن احتمـال وجـود دارد کـه کیفیـت زندگـی مـا و فرزندانمـان بدتـر از وضع کنونی شـود.
خوشـبختانه ،علیرغـم رسـواییهایی کـه در آغـاز قـرن حاضـر دنیـای کسـبوکار را بـه
هـم ریخـت ،هنـوز هـم برخـی از رهبـران شـرکتهای بـزرگ میداننـد امتیازشـان تنهـا از ایـن رو در
یمـان را بهبود بخشـند ،نه اینکه مسـبب
اختیارشـان مانـده کـه مـا از آنهـا توقـع دار یـم شـرایط زندگ 
نابـودیاش شـوند .ایـن کتـاب مطالعـهای در زمینـۀ برخـی از ارزشها ،اهداف و شـیوۀ عملکرد این
رهبران است ،راهنمایی برای روشی از هدایت کسبوکار که هم موفق و هم انساندوستانه است.
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ً
کتـاب حاضـر ،بـا وجـود اینکـه عمدتـا بـر تجربـۀ رهبـران شـرکتهای بـزرگ متمرکز اسـت،
درحقیقـت راجعبـه چگونگـی بهبـود زندگـی کاری یـک فـرد در هـر سـطح ،از سـرایدار گرفتـه تـا
مدیـر ،میباشـد .ایـن کتـاب تلاش میکنـد زمینـهای بـرای یـک زندگـی معنـادار فراهـم کنـد کـه
شهـای مالـی جایـگاه مناسـب خـود را پیـدا کننـد .مـردان و زنانـی
در آن کار و دسـتیابی بـه پادا 
1
ـب همتایانشـاناند ،ز یـرا هـم موفـق بودنـد و هـم به چیزی
کـه مـا بـا آنهـا مصاحبـه کردیـم منتخ ِ

نهـا بـه هـر طریقـی کـه شـده ثابـت کـرده بودنـد کـه
بیـش از موفقیـت اهمیـت میداننـد .همـۀ آ 
انگیزهشـان برتـری خودخواهانـه نیسـت .خـرد جمعـی آنها طرحـی برای اجرای کسـبوکار ارائه
میکنـد کـه در هـر دو حـوزۀ مـادی و معنـوی خـوب اسـت.
حـاال کـه همـۀ مـردم الفزنیهـای مدیـران طمعکار را به سـنگ محک میزنند ،هر رهبر

کسـبوکاری مشـتاقانه راجعبـه پرهیـزکاری صحبـت میکنـد تـا اولویتهـای حقیقـی خـود را
پنهـان کنـد .پـس از آنکـه شـرکت بـزرگ انـرون 2سـقوط کـرد و تبدیـل بـه عبرتـی جهانـی در بـارۀ
مدیریـت غیرمسـئوالنه شـد ،یکـی از مدیـران برجسـتۀ آن ،جـف اسـکیلینگ ،3شـغل خـود را
شتـر اعلام کـرده بـود «مـن اعتقـادی قـوی
بـه «کار خـدا» تشـبیه کـرد .مدیـر او کنـت ِلـی 4پی 
داشـتم و دارم کـه یکـی از رضایتبخشتر یـن چیزهـا در زندگـی ایجـاد محیطی بسـیار اخالقی
و معنـوی اسـت کـه در آن هـر فـرد اجـازه دارد و تشـویق میشـود کـه تـوان خـدادادیاش را
تحقق بخشد».
این حرفها ارزشـمندند ،اما باید به عمل درآیند .برخالف آن دسـته از رهبران که از زبان
ً
نهـا در این کتاب آمـده واقعا
فقـط بهعنـوان لباسـی مبـدل اسـتفاده میکننـد ،افـرادی که تجربۀ آ 
نهـا افراد بتوانند
نشـان دادهانـد کـه سـخت میکوشـند محیطهایـی اخالقی ایجاد کننـد که در آ 
نطـور نیسـت کـه همیشـه بـر اسـاس اهدافـی کـه بـه زبـان
تواناییهـای خـود را بشناسـند ،البتـه ای 
نهـا نشـان میدهـد کـه کسـبوکار
آوردهانـد عمـل کننـد ،امـا نظـرات ،کلمـات و رفتـار و عمـل آ 
ً
شتـر از تصورمـان باشـد .بـر همیـن اسـاس کتـاب حاضـر ،کـه عمدتـا
میتوانـد بسـیار رضایتبخ 
قالب پینوشت ،معرفی مختصری از این مصاحبهشوندگان و شرکتهای مربوطه ارائه
 .1نویسنده ،فهرستوار و در ِ
کرده که ما آن را در قالب پیوسـتی به انتهای کتاب و پیش از پینوشـتها ضمیمه کردهایم.
2. Enron
3. Jeff Skilling
4. Kenneth Lay

[[نیآ رب تیمکاح ][1

مدیـران نمونـه اسـت ،معنـای رهبـر خـوب ،مدیـر خـوب و کارمنـد خـوب را
بـر مبنـای تجربـۀ ایـن
ِ
تشـریح خواهـد کرد.
کتابفروشـیها پـر از کتابهایـی هسـتند کـه دربردارنـدۀ توصی ههـای بسـیار مفیـدی
دربـارۀ نحـوۀ مدیریـت مؤثـر یـا رهبـری موفقانـد .بیشـتر چنیـن کتابهایـی خواننـده را بـه تقلیـد
از منطـق بدبینانـۀ ماکیاوللـی ،عطـش بیرحمانـۀ چنگیزخـان یـا بیرحمـی آتیلا  1ترغیـب
میکننـد تـا از ایـن راه بـه قـدرت و غنیمـت بیشـتری برسـند .کتـاب کسـبوکار خـوب 2اهـداف
متعادلتری دارد .این کتاب در پی این است که رهبرانی که بهخاطر موفقیت کسبوکارشان
و نیـز تعهدشـان بـه اهـداف اجتماعـی واال تـر الهامبخـش همتایانشـان بودهانـد چگونـه کار خـود
نهـا چـه نـوع
را پیـش میبرنـد ،چـه اهدافـی مشـوق آنهاسـت و در مسـیر رسـیدن بـه ایـن آرما 
سـازمانهایی را بـ ه وجـود میآورنـد.
ضـرورت بررسـی چنیـن مسـائلی روشـن اسـت :امـروزه رهبـران کسـبوکار در زمـرۀ
تأثیرگذارتریـن افـراد جامعهانـد .آنهـا تعلیـم دیدهانـد تـا سـود بیشـتری کسـب کننـد و بیشترشـان از
دیگـر مسـئولیتهایی کـه جایـگاه جدیدشـان بهعنـوان یک رهبر اجتماعی بر دوششـان گذاشـته
غافلانـد .در ایـن کتـاب ،رهبرانـی بابصیـرت توضیـح میدهنـد کـه چـه کارهایـی را وظایـف خـود
میدانند و چطور آن وظایف را بهدرستی انجام میدهند .در فرایند بررسی فلسفههای این رهبران
و کاربـرد عملیشـان ،مـا بهصـورت و یـژه بـر ایـن موضـوع تمرکـز میکنیـم کـه چگونـه ایـن رهبـران و
مدیـران و حتـی کارکنـان دلسـوز هـر سـازمان میتواننـد بیاموزنـد کـه در ارتقـای شـادکامی انسـانها
مشارکت کنند ،زندگی خوش و معناداری بسازند و جامعهای عادالنه و روبهتکامل ایجاد کنند.
ممکـن اسـت ایـن موضوعـات اهدافـی خـارج از دسـترس انسـان و صدالبتـه خـارج از
محدودۀ یک کتاب مرتبط با کسبوکار به نظر برسند ،اما شیوۀ امرار معاش ما ،شغلهایمان
یمـان دارنـد و آن را هیجانانگیـز و پرثمـر یـا
و روش پاداشگیریمـان تأثیـر شـگرفی بـر زندگ 

 :Attila the Hun .1آتیلا رهبـر قـوم هـون يکـی از خونخوارتریـن امپراتـوران ایـن قـوم در قـرن پنجـم بـود که اقـوال زیادی
دربارۀ اعمال وحشـیانۀ او نقل شـده؛ معروف اسـت زمانیکه به قریهای میرسـید میگفت «پول بدهید ،وگرنه شـما
را میخور یـم».
Good Business .2؛ ایـن عبـارت عنـوان اصلـی کتـاب اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی بـه «شـغل خـوب ،شـغل پـوچ» تغییر
یافته است.
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کسـلکننده و مشـوش میکننـد .بـه همیـن دلیـل هرکـس مسـئول فضـای کاری اسـت موظـف
ً
اسـت ایـن پرسـش را مدنظـر بگیـرد :مـن چگونـه بـه بهـروزی بشـری کمـک میکنـم؟ قطعـا ایـن
بـرای چنگیزخـان یـا حتـی ماکیاوللـی دغدغـه نبـوده اسـت .امـا سرمشـقگرفتن از ایـن غارتگران
ً
اجتماعی باعث میشود رهبران کسبوکار نتوانند استعدادهای خود را کامال تحقق بخشند.
ً
مطمئنا همیشـه مدیران بلندپرواز و يکدندهای وجود دارند که فقط دغدغۀ حرکت ب هسـمت
ً
هـرم بـاالی سـازمان را دارنـد ،امـا آیـا واقعـا در جامعه به چنین نوعـی از رهبری نیاز داریم؟ درواقع
در محیـط کسـبوکار هنـوز هـم هسـتند کسـانی کـه سـازمانهایی را ارزشـمند میداننـد کـه
نهـا کمـک کنـد.
شـادکامی را ارتقـا میدهنـد .امیـدوارم ایـن کتـاب بـه آ 
بهعنـوان اولیـن قـدم ،بایـد کنـکاش کنیم و ببینیم که در گذشـته رهبر موفق چه مفهومی
بوده تا بتوانیم درک بهتری از این موضوع داشـته باشـیم که آینده ممکن اسـت چه گزینههایی
به همراه داشـته باشد.
انسـان بـه امیـد زنـده اسـت .وقتـی دلیلـی برای زیسـتن ندار یـم جز همان نیازهای زیسـتی
دسـتگاه عصبیمـان ،خیلـی زود بـه سـطح زیسـت حیوانـی تنـزل مییابیـم کـه در آن فقـط
گهـای فوقالعـادهای کـه
خـوراک ،راحتـی و موضوعـات جنسـی مهـم اسـت .درمقابـل ،فرهن 
ششـرط بسـیار متفاوت میسـر شـدند :اول
برخی تمدنهای بزرگ به آن دسـت یافتهاند با دو پی 
فنـاوری اسـتفاده از آن منابـع کـه منجـر بـه مـازاد مادیات شـد ،و دوم
میـزان متناسـبی از منابـع و
ِ
تهـای
مجموعـهای تعریفشـده از اهـداف کـه بـه شـهروندان کمـک کـرد تـا بـر موانـع و مصیب 
اجتنابناپذیـر زندگـی غلبـه کننـد .ا گـر یکـی از ایـن شـرایط وجـود نداشـته باشـد ،زندگـی بـه
ً
یشـود و اگر هیچکدامشـان موجود نباشـد ،زیسـتن به امری کامال
تالشـی خودخواهانه تبدیل م 
ناامیدانـه تبدیـل میشـود.
بسـته به سـطح توسـعۀ اجتماعی ،یک طبقۀ خاص از افراد ممکن اسـت با وعدۀ بهبود
شـرایط مـادی عمـوم مـردم گام بردارنـد و اهدافـی را بـرای جهتدهـی بـه انـرژی حیاتـی مـردم
ً
ترسـیم کننـد .ا گـر ایـن افـراد بتواننـد اسـتداللی معتبـر برای برنامـۀ خود ارائه کننـد ،احتماال رهبر
جامعـه شـوند ،زیـرا دیگـران میپذیرنـد کـه از آنها پیروی کننـد .بهطور معمول ،این رهبران طی
هزاران سـال بهترین شـکارچیان قبیله بودند که غنائم خوبی برای پیروان خود فراهم میکردند
و سپس داستانهای الهامبخشی دربارۀ وفور نعمت و شکار در دنیای پس از مرگ میگفتند.

[[نیآ رب تیمکاح ][1

بااینحـال ،هرچـه فناور یهـای تولیـد مـواد غذایـی و امـور جنگـی پیشـرفتهتر شـد ،گروههایـی از
جنگسـاالران و پادشـاهان ،با درباریان و کشیشـان مالزمشـان ،رهبری را به دسـت گرفتند .در
ّ
ً
یشـدند -قـدرت را
برخـی دورههـا روحانیـت و اشـراف  -کـه معمـوال از ملا کان بـزرگ تشـکیل م 
بـا هـم تقسـیم میکردنـد ،امـا در دوران اخیـر ایـن بازرگانـان و تولیدکنندگانانـد کـه در رأس هـرم
اجتماعـی قـرار دارند.
درحالحاضر ،دو دسـته از افراد دارای مشـخصترین جایگاه برای تأمین نیازهای مادی و
معنـوی جامعهانـد .گـروه اول دانشـمنداناند کـه بـا توسـل بـه زندگی سـالمتر و طوالنیتر ،گسـترش
جاهطلبیهـای مـا در منظومـۀ شمسـی و تسـلط نهایـی بشـر بر مـادۀ جانـدار و بیجان امیدبخش
نهـا
یشـود کـه در کسـبوکارها مشـغولاند .آ 
گتـر شـامل مـردان و زنانـی م 
مردمانـد .گـروه دوم و بزر 
ْ
کاری میکننـد کـه نیروهـای بـازار تولیـد و مصـرف را بـه مؤثرتریـن شـکل هدایـت کنـد و بـا ایـن کار
تتـر و هیجانانگیزتـر خواهنـد کـرد .دانشـمندان و
وعـده میدهنـد کـه زندگیمـان را مرف هتـر ،راح 
رهبران کسبوکار -نخبگان نیروی کار دانش جدید -آن مقام واالیی را به دست آوردهاند که در
اعصار پیشین مختص اشراف و روحانیون بود .باوجوداین ،کسانی که به جایگاه این افراد تعلق
ندارند حاضرند قدرت و ثروت را به آنها اعطا کنند ،زیرا معتقدند جامعه بهمثابۀ کل درنهایت
از تالشهای آنها منتفع خواهد شـد .آیا این باوری نادرسـت اسـت؟
پاسـخ روشـن بـه ایـن پرسـش دشـوار اسـت ،چـه رسـد بـه اینکـه بخواهیـم با جزئیـات به آن
پاسخ دهیم .اما به نظر من اکثر مردم اتفاقنظر دارند که علم (همراه با ُمالزم آن یعنی فناوری)
ً
بتـر
و کسـبوکار واقعـا شـرایط زندگـیای را بـه وجـود آوردهانـد کـه از هـر زمـان دیگـری مطلو 
است .بیایید برای لحظهای این مسئلۀ بسیار مهم را کنار بگذاریم که آیا ممکن است چنین
موهبتهـای مـادیای تـا ابـد یـا حتـی تـا چنـد دهـۀ پیـش رو پایـدار بمانـد یـا نه 1.ما با مشـکالت
بزرگـی روبهروییـم ،از کاهـش اجتنابناپذیـر منابـع طبیعـی کمیـاب گرفته تا تنشهای بسـیار بر
اثـر سـبک زندگـی پرتکاپویمـان و فشـارهای ناشـی از تخصیـص نابرابـر منابـع میان غنـی و فقیر،
چـه در داخـل جوامـع و چـه در میـان جوامـع .همچنیـن اجـازه دهیـد بهـای واقعـی پیشـرفت را از
نظـر ناهنجار یهایـی همچـون اعتیـاد بـه مواد مخدر ،خشـونت و افسـردگی که در جوامـع دارای
فنـاوری پیشـرفته همهگیـر شـدهاند نادیـده بگیر یـم و ایـن واقعیـت را بپذیریم کـه رهبری علمی و
ً
کارآفرینـی واقعـا بـه وعـدۀ خـود مبنـی بـر تحقـق زندگـی مـادی مطلوبتر عمل کرده اسـت.
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شغل خوب ،شغل پوچ

اما همچنان شرط دوم زندگی خوب برآورده نشده است .احساس امیدی که قرار است
یشـود؟ در ایـن زمینـه ،نتایـج مبه متـر اسـت.
رهبـران موفـق بـه پیروانشـان منتقـل کننـد چـه م 
ً
شهـای تجر بـی ،عملگرایانـه و عـاری از ارزش را دنبـال
اساسـا هـم علـم و هـم کسـبوکار رو 
میکنند .بااینحال ،اگرچه دانشمندان و رهبران کسبوکاری هستند که موضع شبهمذهبی
ً
کشـدن بـه برخـی از سـنتهای
نهـا ایـن کار را بـا نزدی 
نسـبت بـه کارشـان میگیرنـد ،معمـوال آ 
اخالقـی نهادینـه و نـه بـر اسـاس اصـول خاصـی از حرفـۀ خـود انجـام میدهنـد .علـم
معنـوی یـا
ِ
میتوانـد وعـدۀ حقیقـت بدهـد ،امـا نسـخۀ حقیقتی کـه وعدهاش را میدهد به همـان اندازه که
آرامشبخـش اسـت اغلـب خشـن نیـز هسـت .کسـبوکار وعـدۀ بهـرهوری و سـود میدهـد ،امـا
ایـن دسـتاوردها چـه سـهمی در خوشـیافزایی و معنابخشـی بـه زندگـی دارنـد؟
اکثـر رهبـران تجـاری و علمـی معتقدنـد تأمیـن نیازهـای معنـوی جامعـه مسـئولیت آنهـا
نیسـت و بهتـر اسـت ایـن کار بـه روحانیـت و حتـی رهبـران سیاسـی وا گـذار شـود ،امـا بـه نظـر
میرسـد کـه ادیـان سـنتی و احـزاب سیاسـی در چشـم بسـیاری از مـردم از وجاهـت کافـی بـرای
رهبـری جهانـی برخـوردار نیسـتند .ا گـر کسـان دیگـری رهبـری را برعهـده نگیرنـد ،مـا در معـرض
خطـر تسـلیم دربرابـر شـارالتانها و عوامفریبـان قـرار میگیر یـم و ایـن همـان سرنوشـتی اسـت کـه
بسـیاری از جوامـع قدرتمنـد و ثروتمنـد آن را تجربـه کردهانـد.
نهـا درس عبـرت
تأمـل در نمونههـای تاریخـی ازاینجهـت مفیـد اسـت کـه میتوانیـم از آ 
ً
ممتاز پیشتاز
بگیریم و از اشتباهات نیاکانمان اجتناب کنیم .در گذشته معموال رسالت طبقۀ
ِ
این بود که زندگی اکثریت را بهبود بخشـند .در آن مقطع زمانی ،حداقل مقداری از انرژی رهبران
نهـا بهنفـع دیگـران کار میکردنـد .بهعنـوان مثـال،
یشـد و آ 
بهسـمت خـارج از خـود هدایـت م 
کلیسای اولیۀ مسیحی به بسیاری از مردم امپراتوری روم کمک کرد تا معنا و کرامت را در زندگی
خـود پیـدا کننـد .بااینحـال ایـن موفقیـت اولیـه منجـر بـه ایـن شـد کـه کلیسـا تعـداد بیشـتری از
روحانیونی را جذب کند که انگیزۀ خودخواهانۀ راحتی و قدرت را داشتند ،ب ه طوری که این نهاد
انرژ یهای خود را بهصورت فزایندهای از جامعه باز پس گرفت و از این انرژی درجهت منافع خود
نهـا تاریک و کثیف باقی
اسـتفاده کـرد .درحالیکـه کوخهـای رعیتـی دهقانـان قرو نوسـطا طی قر 
لتـر شـد .رهبرانـی کـه پیا مهـای قابلاعتمـاد و
مانـد ،کاخهـای شـاهزادگان کلیسـا باشـکوه و مجل 
امیدبخش داشتند باید بهتدریج خود را از سلسلهمراتب کلیسا جدا میکردند؛ ابتدا از داخل آن،

