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حقـــــوق چــاپ و نشــــــــر در تمــام قالب هــــــا اعــم از 
 بــرای 

ً
کاغــــــذی، الکترونیکــی و صوتــــــــی انحصــــــــارا

انتشـــــارات ترجمــــــان علــــوم انسانی محفـــوظ است.

شغل خـــوب، شغـل پـــــوچ
رهبری، غرقگی و خلق معنا



معرفـــی نویسنــــده
میهـــــــای چیکسنـــت میهــــــــای متولـــد مجارســـتان و اســـتاد 
روان شناســـی و مديريـــت دانشـــگاه تحصیـــات تکمیلـــی 
کلرمونت اســـت. او همچنین مدير سابق گروه روان شناسی 
دانشـــگاه شـــیکاگو و گروه انسان شناســـی و جامعه شناسی 
کالج لیک فارســـت بوده اســـت. شـــهرت او بیشـــتر به خاطر 
نظريۀ غرقگی )flow( اســـت که در ســـال 1990 و در کتابی 

با همین عنوان منتشـــر شـــده اســـت.



• پیتر دراکر
و  بهــروزی  روان شناســی  بــرای  بنیــادی  کتابــی  »ایــن 

اســـــــت«. پیشـــــــرفت 

• وارن بنیس
دســــــــــتاوردی   ... بهنـــــــــگام  و  عمیـــــــــق  »کتابــــــی 
کــه مطمئنــًا جهان بینــی مــا را نســبت بــه  منحصربه فــرد 
اینکــه نهادهــای انســانی چگونــه می تواننــد بــه نتایــج 

مطلــوب دســت یابنــد شــکل خواهــد داد«.

 •
»چیکســنت میهای بــه شــرح ایــن موضــوع می پــردازد 
خــوب،  کســب وکاری  شــیوه های  چیــزی  چــه  کــه 
و  می دهــد  شــکل  را  تحســین برانگیز  و  شــادی بخش 
در ایــن راســتا مفاهیــم خــود را بــر پایــۀ روان شناســی 
رفتــاری اســتوار می کنــد. ... فعالیــت چیکســنت میهای 
کــه او قــادر اســت شــفافیت زیــادی بــه  ثابــت می کنــد 
کلــی ببخشــد، بی آنکــه موضــوع را بــه  ســؤاالت بــزرگ و 

یــا ســاده نگری بکشــاند«. ابتــذال 
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کتـاب کسـب وکار خـوب1 راهنمایـی اسـت بـرای تمامـی کسـانی که قصـد دارند بـا فعالیت های 

خود در زمینۀ کسـب وکار نه تنها خود به رضايت درونی و خشـنودی دسـت يابند، بلکه دنیا را 

نیـز بـه جایـی بهتـر برای زيسـتن تبدیل کنند.

میهـای چیکسـنت میهای تئوری پـرداز نظريـۀ غرقگـی اسـت کـه بیشـتر عمـر دانشـگاهی 

کاربـرد ایـن نظريـه در ديگـر حوزه هـا همچـون  بـه بررسـی ایـن تجربـۀ انسـانی و بسـط  را  خـود 

آموزش وپـرورش، جامعه شناسـی، ورزش حرفـه ای و کسـب وکار اختصـاص داده اسـت. تفـاوت 

کـه چیکسـنت میهای نظريـۀ خـود را بـر پايـۀ علـم  کتـاب بـا نمونه هـای مشـابه ایـن اسـت  ایـن 

روان شناسـی تجربـی بنـا نهـاده و مصاحبـه بـا رهبـران بابصیـرت را به عنـوان شـاهدی بـر تأییـد 

کتـاِب الهام بخـش و آموزنـده  کـرده اسـت. از همیـن رو، ایـن  ابعـاد مختلـف يافته هايـش ذکـر 

کتـاب  مبنایـی بـه وسـعت تجربـۀ روزانـۀ تک تـک مـا انسـان ها دارد. چیکسـنت میهای در ایـن 

کـه دغدغـۀ افزايـش خوبـی، خوشـی و معنـادارِی  کسـب وکار خـوب می دانـد  کسـب وکاری را 

اجتماعـی محـل فعالیتـش را داشـته باشـد و حتـی آن را محـور تمامـی فعالیت هايش قـرار دهد. 

Good Business .1؛ ایـن عبـارت عنـوان اصلـی کتـاب اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی بـه »شـغل خـوب، شـغل پـوچ« تغییـر 
يافته اسـت.

مقدم� مترجم
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بـا نظريـۀ  بـا آشـنایی  کتـاب، ماه هـا پیـش و هم زمـان  پیـش از تصمیـم بـه ترجمـۀ ایـن 

کـه در  کـه در رابطـه بـا ایـن نظريـه مطالعـه می کنـم همانـی اسـت  غرقگـی، متوجـه شـدم چیـزی 

بسـیاری از اوقـات حیـن انجـام فعالیت هایـی خـاص تجربـه کـرده ام، به ویـژه در زمان هایـی کـه 

بـه مطلبـی جديـد و آموزنـده برمی خـورم. بـا تعمـق در خـود يافتـم کـه زمانـی سـر شـوق می آيـم کـه 

مطلبـی جديـد فـرا می گیـرم يـا کتابـی جـذاب می خوانـم. عالقـۀ مـن بـه مباحـث روان شـناختی و 

کسـب وکار و مدیريـت مـن را به سـوی جسـت وجوی ایـن تجربـه در حـوزۀ  تحصیالتـم در حـوزۀ 

کسـب وکار کشـاند کـه نتیجـۀ آن مطالعـۀ کتـاب کسـب وکار خـوب بـود. بـرای مـن بسـیار جالب 

گویی  که نوع خواندن این متن با نحوۀ مطالعۀ نمونه های مشابه در گذشته متفاوت بود و  بود 

هم زمان با خواندن آن بیشـتر سـاکن تجربه و فضای غرقگی شـده بودم. به واسـطۀ چنین تجربۀ 

کتـاب مبـادرت ورزم تـا فعالیـن فارسـی زبان حـوزۀ  کـه بـه ترجمـۀ  خشـنودکننده ای بـر آن شـدم 

کسـب وکار نیـز بـا خوانـدن آن بتواننـد بینـش و خـرد موجـود در این کتـاب را در زندگی حرفه ای و 

شـخصی خـود بـه محـک گذارند.

الزم است اشاره کنم که پانوشت های کتاب، همه، افزودۀ مترجم اند؛ نکات و يادداشت های 

نويسنده، چنان که معمول است، به صورت پی نوشت و در انتهای کتاب اضافه شده اند.

در پايان بر خود الزم می دانم که ابتدا از چیکسنت میهای تشکر کنم که مسیر دستیابی 

بـه تجـارب خشـنودکننده و شـادی آور را بـه مـن آموخـت و نگاهـم را بـه زندگـی و به ویـژه زندگـی 

که با سـعۀ صدر  حرفه ای ام تغییر داد. دوسـت دارم از همسـر مهربانم تشـکر ویژه داشـته باشـم 

بـه صحبت هـا و نوشـته هايم در ایـن مسـیر توجـه کـرد. از دوسـت خوبـم رضـا حسـینی پور تشـکر 

کـه بـا وسـواس و دقـت فـراوان فصل به فصـل کتـاب را در طـول فراينـد ترجمـه مطالعـه  ویـژه دارم 

نمـود و بـا نظـرات ارزشـمندش به خصـوص درزمینـۀ مطالـب مرتبط با اقتصـاد به ترجمۀ بهتر آن 

کمک نمود. همچنین بايد از همکار دانشمندم مرتضی رضاپور تشکر ویژه داشته باشم که در 

ترجمـۀ قسـمت های دشـوار و به ویـژه نقل قول هـای رهبـران بابصیـرت مرا يـاری نمود.

کاسـتی هايم را در امـر ترجمـه بـر مـن ببخشـایید. بـه امیـد آنکـه ایـن  در پايـان امیـدوارم 

کسـب وکارها و مشـاغلمان. انسـانی تر در  ايجـاد تحولـی  باشـد به سـوی  کتـاب روزنـه ای 

بهروز نوری

پاییز 1398



اگـر بنـا بـود نـام تمـام افـرادی را ذکـر کنـم کـه ايده هـا و الهامـات آن هـا نوشـتن ایـن کتـاب را ممکـن 

سـاخته اسـت، بايسـتی يـک فصـل ديگـر بـه کتـاب اضافـه می کـردم. از همیـن رو بايـد دسـت بـه 

گزينش بزنم و فقط اسـامی افرادی را يادآور شـوم که مشارکتشـان غیرقابل انکار اسـت. از میان این 

افراد، ابتدا سهم رهبران بابصیرت بسیار پررنگ است که مصاحبه هايشان به صورت نقل قول های 

زيـادی در صفحـات ایـن کتـاب گنجانـده شـده اسـت. اسـامی آن هـا در اولیـن يادداشـت انتهـای 

کتـاب ذکـر شـده اسـت. خـرد و تجربـۀ آن هـا فراسـت زيـادی بـه این کتـاب افزوده اسـت.

گرفتـه بـا دوسـتان و  کتـاب بـر مبنـای آن شـکل  کـه ایـن  مـن طـرح و شـیوۀ مطالعـه ای را 

گذاشـتم.  گاردنـر از دانشـگاه هـاروارد و ويلیـام ديمـن از اسـتنفورد بـه اشـتراک  همکارانـم هـوارد 

دوسـتی مانـدگار بـا آن هـا مکمـل فوق العـاده ای بـرای فعالیت هـای فکـری ای اسـت کـه در طـول 

کیفیـت زندگـی، ژان  سـال ها بـا هـم انجـام داده ايـم. همـکاران جـوان مـن در مرکـز تحقیقـات 

کامـورا و جرمـی هانتـر، هـم بـا جمـع آوری مصاحبه هـا و هـم بـا انگیـزش و حمايـت مداومشـان  نا

کمک شايانی به من کرده اند. پژوهش »کار خوب در کسب وکار«1 با کمک مالی بنیاد تمپلتون 

میسـر شـده اسـت. تمایل دارم، عالوه بر خود سـر جان تمپلتون، از آرتور شـوارتز تشـکر کنم که 

به عنوان مسـئول این طرح فعالیت نمود. طبق معمول، سـخاوتمندی آن ها با درايتشـان همراه 

بود -هیچ موضوع تحقیقاتی ديگری به این کمک مالی اضافه نشد و از صمیم قلب امیدوارم 

نتايـج مـا آن هـا را ناامیـد نکند.

کلرمونـت، اسـتیدمن آپـم، و رئیـس دانشـکدۀ  رئیـس دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی 

آن  و حامـی سرسـخت  کـرده  دنبـال  را  کار  ایـن  ابتـدا  از   ، کالیـور د  کرنلیـوس  يـت،  مدیر

يـاد  ز بهـرۀ  آن هـا  تجربـۀ  و  دانـش  از  کـه  کلرمونـت  در  بسـیارم  همـکاران  میـان  از  بودنـد. 

تقدیر و تشکر
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جـوزف  و  السـورث  يچـارد  ر لیپمن-بلومـن،  ژان  سـپس  و  کـر  درا پیتـر  از  ابتـدا  بايـد  بـردم 

کنـم  تشـکر  اجرایـی  يـت  برنامـۀ مدیر دانشـجويان  از  بايـد  ببـرم. همچنیـن  نـام  يلو  ماسـیار

دربـارۀ  و  خوانـده  را  کتـاب  ایـن  اولیـۀ  پیش نويس هـای  گذرانـده،  را  مـن  دوره هـای  کـه 

کـه  کارشـان باعـث شـد بـه ایـن اطمینـان برسـم  کرده انـد. تجربـۀ آن هـا در  آن هـا اظهارنظـر 

کسـب وکار مهـم و معنـا دار  کـه بـا آن درگیـر هسـتم بـرای بسـیاری از افـراد حـوزۀ  موضوعاتـی 

يـادی کشـید تـا نوشـته هايم در حـد مطلـوب باشـد  بـوده اسـت. لـورن برايانـت هـم زحمـت ز

و همـۀ مجوزهـای الزم اخـذ شـود.

گو و مارتین سلیگمن از دانشگاه پنسیلوانیا کمک های  باربارا اشنايدر از دانشگاه شیکا

پـا خرسـندم و از  يـادی بـه مـن کردنـد. مـن از دوسـتی بـا بسـیاری از همکارانـم در ارو دانشـگاهی ز

فاوسـتو ماسـیمینی و آنتونال دله فاوه از میالن، پائولو اينگیلری از ورونا، الیزابت نوئل نويمان از 

آلنباخ، ُجرج کالین از اسـتکهلم و ديگران سپاسـگزارم.

کـه پاراگراف هـا بـه نثـر روان و  کـرد  ريـک کـوت، ویراسـتار همیشـگی مـن، بـاز هـم کمـک 

عالمانه تبدیل شـود. جان براکمن و کتینکا متسـون در پانزده سـال گذشـته کارگزار کتاب های 

کتـاب در يـک انتشـارات خـوب  کـه بـه همـت ایـن دو نفـر بـاز هـم ایـن  مـن بودنـد و مطمئنـم 

منتشـر خواهـد شـد. ایـن موهبـت بزرگـی اسـت کـه از مشـورت متخصصانـی همچـون ایـن سـه 

نفـر بهـره می بـرم.

خانـوادۀ  و  مـارک  سـپس  ایزابـال،  همسـرم  به خصـوص  خـود،  خانـوادۀ  از  سـرانجام  و 

بی نظیـرش و کريسـتوفر نهايـت سـپاس را دارم. مطمئنـًا بـدون حمايـت محبت آمیـز آن هـا ایـن 

نمی شـد. نوشـته  کتـاب 

کلرمونت، 2003



غرقگی و شادکامی

]بخش اول[





مشـاغل مـا بـه میـزان زيـادی تعیین کننـدۀ سـبک زندگی مـان هسـتند. آيـا فعالیتـی کـه آن را بـرای 

امـرار معـاش انجـام می دهیـد بـه ناخوشـی شـما منجـر می شـود؟ آيا شـغلتان جلـوی تحقق کامل 

توانایی هايتان را می گیرد؟ آيا نسـبت به آن کاری که مجبوريد انجام دهید احسـاس شرمسـاری 

می کنیـد؟ اغلـب اوقـات، پاسـخ بـه چنیـن سـؤاالتی مثبـت اسـت. امـا نبايـد این چنیـن باشـد. 

شغل می تواند يکی از خشنودکننده ترین و اقناع کننده ترین جنبه های زندگی باشد. تحقق این 

امـر بـه اقداماتـی بسـتگی دارد کـه مـا به نحـو جمعـی انجام می دهیم. اگر شـرکت هایی کـه هر روز 

افـراد بیشـتری را اسـتخدام می کننـد صرفـًا بـرای ارضـای حـرص و طمـع مالـکان خصوصـی خـود 

و بـه قیمـت کاسـتن از کیفیـت شـرايط کاری، ثبـات جامعـه و سـالمت محیط زيسـت فعالیـت 

کننـد، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه کیفیـت زندگـی مـا و فرزندانمـان بدتـر از وضع کنونی شـود.

بـه  را  کسـب وکار  دنیـای  قـرن حاضـر  آغـاز  در  کـه  رسـوایی هایی  خوشـبختانه، علی رغـم 

هـم ريخـت، هنـوز هـم برخـی از رهبـران شـرکت های بـزرگ می داننـد امتیازشـان تنهـا از ایـن رو در 

اختیارشـان مانـده کـه مـا از آن هـا توقـع داريـم شـرايط زندگی مـان را بهبود بخشـند، نه اينکه مسـبب 

نابـودی اش شـوند. ایـن کتـاب مطالعـه ای در زمینـۀ برخـی از ارزش ها، اهداف و شـیوۀ عملکرد این 

رهبران است، راهنمایی برای روشی از هدايت کسب وکار که هم موفق و هم انسان دوستانه است.

]1[ 

کمیت بر آینده حا
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کتـاب حاضـر، بـا وجـود اينکـه عمدتـًا بـر تجربـۀ رهبـران شـرکت های بـزرگ متمرکز اسـت، 

گرفتـه تـا  درحقیقـت راجع بـه چگونگـی بهبـود زندگـی کاری يـک فـرد در هـر سـطح، از سـرايدار 

مدیـر، می باشـد. ایـن کتـاب تـالش می کنـد زمینـه ای بـرای يـک زندگـی معنـا دار فراهـم کنـد کـه 

در آن کار و دسـتیابی بـه پاداش هـای مالـی جايـگاه مناسـب خـود را پیـدا کننـد. مـردان و زنانـی 

کـه مـا بـا آن هـا مصاحبـه1 کرديـم منتخـِب همتايانشـان اند، زیـرا هـم موفـق بودنـد و هـم به چیزی 

کـرده بودنـد کـه  بیـش از موفقیـت اهمیـت می داننـد. همـۀ آن هـا بـه هـر طريقـی کـه شـده ثابـت 

انگیزه شـان برتـری خودخواهانـه نیسـت. خـرد جمعـی آن ها طرحـی برای اجرای کسـب وکار ارائه 

می کنـد کـه در هـر دو حـوزۀ مـادی و معنـوی خـوب اسـت.

حـاال کـه همـۀ مـردم الف زنی هـای مدیـران طمع کار را به سـنگ محک می زنند، هر رهبر 

کسـب وکاری مشـتاقانه راجع بـه پرهیـزکاری صحبـت می کنـد تـا اولويت هـای حقیقـی خـود را 

کـرد و تبدیـل بـه عبرتـی جهانـی دربـارۀ  پنهـان کنـد. پـس از آنکـه شـرکت بـزرگ انـرون2 سـقوط 

مدیريـت غیرمسـئوالنه شـد، يکـی از مدیـران برجسـتۀ آن، جـف اسـکیلینگ3، شـغل خـود را 

کـرده بـود »مـن اعتقـادی قـوی  کنـت ِلـی4 پیش تـر اعـالم  کـرد. مدیـر او  کار خـدا« تشـبیه  بـه »

داشـتم و دارم کـه يکـی از رضايت بخش تریـن چیزهـا در زندگـی ايجـاد محیطی بسـیار اخالقی 

کـه تـوان خـدادادی اش را کـه در آن هـر فـرد اجـازه دارد و تشـویق می شـود   و معنـوی اسـت 

تحقق بخشد«.

این حرف ها ارزشـمندند، اما بايد به عمل درآيند. برخالف آن دسـته از رهبران که از زبان 

فقـط به عنـوان لباسـی مبـدل اسـتفاده می کننـد، افـرادی که تجربۀ آن هـا در این کتاب آمـده واقعًا 

نشـان داده انـد کـه سـخت می کوشـند محیط هایـی اخالقی ايجاد کننـد که در آن هـا افراد بتوانند 

توانایی هـای خـود را بشناسـند، البتـه این طـور نیسـت کـه همیشـه بـر اسـاس اهدافـی کـه بـه زبـان 

کـه کسـب وکار  آورده انـد عمـل کننـد، امـا نظـرات، کلمـات و رفتـار و عمـل آن هـا نشـان می دهـد 

می توانـد بسـیار رضايت بخش تـر از تصورمـان باشـد. بـر همیـن اسـاس کتـاب حاضـر، کـه عمدتـًا 

1. نويسنده، فهرست وار و در قالِب پی نوشت، معرفی مختصری از این مصاحبه شوندگان و شرکت های مربوطه ارائه 
کرده که ما آن را در قالب پیوسـتی به انتهای کتاب و پیش از پی نوشـت ها ضمیمه کرده ايم.

2. Enron

3. Jeff Skilling

4. Kenneth Lay
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بـر مبنـای تجربـۀ ایـن مدیـراِن نمونـه اسـت، معنـای رهبـر خـوب، مدیـر خـوب و کارمنـد خـوب را 

تشـريح خواهـد کرد.

کـه دربردارنـدۀ توصیه هـای بسـیار مفیـدی  کتاب هایـی هسـتند  از  پـر  کتاب فروشـی ها 

دربـارۀ نحـوۀ مدیريـت مؤثـر يـا رهبـری موفق انـد. بیشـتر چنیـن کتاب هایـی خواننـده را بـه تقلیـد 

ترغیـب  آتیـال 1  بی رحمـی  يـا  بی رحمانـۀ چنگیزخـان  عطـش  کیاوللـی،  ما بدبینانـۀ  منطـق  از 

می کننـد تـا از ایـن راه بـه قـدرت و غنیمـت بیشـتری برسـند. کتـاب کسـب وکار خـوب2 اهـداف 

متعادل تری دارد. این کتاب در پی این است که رهبرانی که به خاطر موفقیت کسب وکارشان 

و نیـز تعهدشـان بـه اهـداف اجتماعـی واالتـر الهام بخـش همتايانشـان بوده انـد چگونـه کار خـود 

را پیـش می برنـد، چـه اهدافـی مشـوق آن هاسـت و در مسـیر رسـیدن بـه ایـن آرمان هـا چـه نـوع 

سـازمان هایی را بـه  وجـود می آورنـد.

زمـرۀ  در  کسـب وکار  رهبـران  امـروزه  اسـت:  روشـن  مسـائلی  چنیـن  بررسـی  ضـرورت 

تأثیرگذارتریـن افـراد جامعه انـد. آن هـا تعلیـم ديده انـد تـا سـود بیشـتری کسـب کننـد و بیشترشـان از 

ديگـر مسـئولیت هایی کـه جايـگاه جديدشـان به عنـوان يک رهبر اجتماعی بر دوششـان گذاشـته 

غافل انـد. در ایـن کتـاب، رهبرانـی بابصیـرت توضیـح می دهنـد کـه چـه کارهایـی را وظايـف خـود 

می دانند و چطور آن وظايف را به درستی انجام می دهند. در فرايند بررسی فلسفه های این رهبران 

و کاربـرد عملی شـان، مـا به صـورت ویـژه بـر ایـن موضـوع تمرکـز می کنیـم کـه چگونـه ایـن رهبـران و 

مدیـران و حتـی کارکنـان دلسـوز هـر سـازمان می تواننـد بیاموزنـد کـه در ارتقـای شـادکامی انسـان ها 

مشارکت کنند، زندگی خوش و معناداری بسازند و جامعه ای عادالنه و روبه تکامل ايجاد کنند.

ممکـن اسـت ایـن موضوعـات اهدافـی خـارج از دسـترس انسـان و صدالبتـه خـارج از 

محدودۀ يک کتاب مرتبط با کسب وکار به نظر برسند، اما شیوۀ امرار معاش ما، شغل هايمان 

يـا  پرثمـر  را هیجان انگیـز و  بـر زندگی مـان دارنـد و آن  تأثیـر شـگرفی  پاداش گیری مـان  و روش 

Attila the Hun .1: آتیـال رهبـر قـوم هـون يکـی از خون خوارتریـن امپراتـوران ایـن قـوم در قـرن پنجـم بـود که اقـوال زيادی 
دربارۀ اعمال وحشـیانۀ او نقل شـده؛ معروف اسـت زمانی که به قريه ای می رسـید می گفت »پول بدهید، وگرنه شـما 

يـم«. را می خور
Good Business .2؛ ایـن عبـارت عنـوان اصلـی کتـاب اسـت کـه در ترجمـۀ فارسـی بـه »شـغل خـوب، شـغل پـوچ« تغییر 

يافته است.



شغل خوب، شغل پوچ18

کاری اسـت موظـف  کسـل کننده و مشـوش می کننـد. بـه همیـن دلیـل هرکـس مسـئول فضـای 

اسـت ایـن پرسـش را مدنظـر بگیـرد: مـن چگونـه بـه بهـروزی بشـری کمـک می کنـم؟ قطعـًا ایـن 

کیاوللـی دغدغـه نبـوده اسـت. امـا سرمشـق گرفتن از ایـن غارتگران  بـرای چنگیزخـان يـا حتـی ما

اجتماعی باعث می شود رهبران کسب وکار نتوانند استعدادهای خود را کاماًل تحقق بخشند. 

مطمئنًا همیشـه مدیران بلندپرواز و يک دنده ای وجود دارند که فقط دغدغۀ حرکت به سـمت 

هـرم بـاالی سـازمان را دارنـد، امـا آيـا واقعـًا در جامعه به چنین نوعـی از رهبری نیاز داريم؟ درواقع 

کـه  کـه سـازمان هایی را ارزشـمند می داننـد  کسـانی  کسـب وکار هنـوز هـم هسـتند  در محیـط 

شـادکامی را ارتقـا می دهنـد. امیـدوارم ایـن کتـاب بـه آن هـا کمـک کنـد.

به عنـوان اولیـن قـدم، بايـد کنـکاش کنیم و ببینیم که در گذشـته رهبر موفق چه مفهومی 

بوده تا بتوانیم درک بهتری از این موضوع داشـته باشـیم که آينده ممکن اسـت چه گزينه هایی 

به همراه داشـته باشد.

يـم جز همان نیازهای زيسـتی  انسـان بـه امیـد زنـده اسـت. وقتـی دلیلـی برای زيسـتن ندار

فقـط  آن  در  کـه  تنـزل می يابیـم  زيسـت حیوانـی  بـه سـطح  زود  دسـتگاه عصبی مـان، خیلـی 

کـه  خـوراک، راحتـی و موضوعـات جنسـی مهـم اسـت. درمقابـل، فرهنگ هـای فوق العـاده ای 

برخی تمدن های بزرگ به آن دسـت يافته اند با دو پیش شـرط بسـیار متفاوت میسـر شـدند: اول 

میـزان متناسـبی از منابـع و فنـاورِی اسـتفاده از آن منابـع کـه منجـر بـه مـازاد ماديات شـد، و دوم 

کـرد تـا بـر موانـع و مصیبت هـای  کـه بـه شـهروندان کمـک  مجموعـه ای تعريف شـده از اهـداف 

گـر يکـی از ایـن شـرايط وجـود نداشـته باشـد، زندگـی بـه  کننـد. ا اجتناب ناپذیـر زندگـی غلبـه 

گر هیچ کدامشـان موجود نباشـد، زيسـتن به امری کاماًل  تالشـی خودخواهانه تبدیل می شـود و ا

ناامیدانـه تبدیـل می شـود.

بسـته به سـطح توسـعۀ اجتماعی، يک طبقۀ خاص از افراد ممکن اسـت با وعدۀ بهبود 

گام بردارنـد و اهدافـی را بـرای جهت دهـی بـه انـرژی حیاتـی مـردم  شـرايط مـادی عمـوم مـردم 

گـر ایـن افـراد بتواننـد اسـتداللی معتبـر برای برنامـۀ خود ارائه کننـد، احتمااًل رهبر  ترسـیم کننـد. ا

جامعـه شـوند، زیـرا ديگـران می پذیرنـد کـه از آن ها پیروی کننـد. به طور معمول، این رهبران طی 

هزاران سـال بهترین شـکارچیان قبیله بودند که غنائم خوبی برای پیروان خود فراهم می کردند 

و سپس داستان های الهام بخشی دربارۀ وفور نعمت و شکار در دنیای پس از مرگ می گفتند. 
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بااین حـال، هرچـه فناوری هـای تولیـد مـواد غذایـی و امـور جنگـی پیشـرفته تر شـد، گروه هایـی از 

جنگ سـاالران و پادشـاهان، با درباريان و کشیشـان مالزمشـان، رهبری را به دسـت گرفتند. در 

کان بـزرگ تشـکیل می شـدند- قـدرت را 
ّ

برخـی دوره هـا روحانیـت و اشـراف -کـه معمـواًل از مـال

بـا هـم تقسـیم می کردنـد، امـا در دوران اخیـر ایـن بازرگانـان و تولیدکنندگان انـد کـه در رأس هـرم 

اجتماعـی قـرار دارند.

درحال حاضر، دو دسـته از افراد دارای مشـخص ترین جايگاه برای تأمین نیازهای مادی و 

معنـوی جامعه انـد. گـروه اول دانشـمندان اند کـه بـا توسـل بـه زندگی سـالم تر و طوالنی تر، گسـترش 

جاه طلبی هـای مـا در منظومـۀ شمسـی و تسـلط نهایـی بشـر بر مـادۀ جانـدار و بی جان امیدبخش 

مردم انـد. گـروه دوم و بزرگ تـر شـامل مـردان و زنانـی می شـود کـه در کسـب وکارها مشـغول اند. آن هـا 

کاری می کننـد کـه نیروهـای بـازاْر تولیـد و مصـرف را بـه مؤثرتریـن شـکل هدايـت کنـد و بـا ایـن کار 

وعـده می دهنـد کـه زندگی مـان را مرفه تـر، راحت تـر و هیجان انگیزتـر خواهنـد کـرد. دانشـمندان و 

رهبران کسب وکار -نخبگان نیروی کار دانش جديد- آن مقام واالیی را به دست آورده اند که در 

اعصار پیشین مختص اشراف و روحانیون بود. باوجوداین، کسانی که به جايگاه این افراد تعلق 

ندارند حاضرند قدرت و ثروت را به آن ها اعطا کنند، زیرا معتقدند جامعه به مثابۀ کل درنهايت 

از تالش های آن ها منتفع خواهد شـد. آيا این باوری نادرسـت اسـت؟

پاسـخ روشـن بـه ایـن پرسـش دشـوار اسـت، چـه رسـد بـه اينکـه بخواهیـم با جزئیـات به آن 

پاسخ دهیم. اما به نظر من اکثر مردم اتفاق نظر دارند که علم )همراه با ُمالزم آن يعنی فناوری( 

کـه از هـر زمـان ديگـری مطلوب تـر  کسـب وکار واقعـًا شـرايط زندگـی ای را بـه وجـود آورده انـد  و 

که آيا ممکن است چنین  کنار بگذاريم  است. بیایید برای لحظه ای این مسئلۀ بسیار مهم را 

موهبت هـای مـادی ای تـا ابـد يـا حتـی تـا چنـد دهـۀ پیـش رو پايـدار بمانـد يـا نه.1 ما با مشـکالت 

بزرگـی روبه روییـم، از کاهـش اجتناب ناپذیـر منابـع طبیعـی کمیـاب گرفته تا تنش های بسـیار بر 

اثـر سـبک زندگـی پرتکاپويمـان 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 ناهنجاری هایـی همچـون اعتیـاد بـه مواد مخدر، خشـونت و افسـردگی که در جوامـع دارای 

فنـاوری پیشـرفته همه گیـر شـده اند ناديـده بگیريـم و ایـن واقعیـت را بپذیريم کـه رهبری علمی و 

کارآفرينـی واقعـًا بـه وعـدۀ خـود مبنـی بـر تحقـق زندگـی مـادی مطلوب تر عمل کرده اسـت.
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اما همچنان شرط دوم زندگی خوب برآورده نشده است. احساس امیدی که قرار است 

کننـد چـه می شـود؟ در ایـن زمینـه، نتايـج مبهم تـر اسـت.  رهبـران موفـق بـه پیروانشـان منتقـل 

کسـب وکار روش هـای تجربـی، عمل گرايانـه و عـاری از ارزش را دنبـال  اساسـًا هـم علـم و هـم 

می کنند. بااین حال، اگرچه دانشمندان و رهبران کسب وکاری هستند که موضع شبه مذهبی 

کار را بـا نزديک شـدن بـه برخـی از سـنت های  نسـبت بـه کارشـان می گیرنـد، معمـواًل آن هـا ایـن 

معنـوی يـا اخالقـِی نهادينـه و نـه بـر اسـاس اصـول خاصـی از حرفـۀ خـود انجـام می دهنـد. علـم 

می توانـد وعـدۀ حقیقـت بدهـد، امـا نسـخۀ حقیقتی کـه وعده اش را می دهد به همـان اندازه که 

آرامش بخـش اسـت اغلـب خشـن نیـز هسـت. کسـب وکار وعـدۀ بهـره وری و سـود می دهـد، امـا 

ایـن دسـتاوردها چـه سـهمی در خوشـی افزایی و معنابخشـی بـه زندگـی دارنـد؟

کثـر رهبـران تجـاری و علمـی معتقدنـد تأمیـن نیازهـای معنـوی جامعـه مسـئولیت آن هـا  ا

گـذار شـود، امـا بـه نظـر  کار بـه روحانیـت و حتـی رهبـران سیاسـی وا نیسـت و بهتـر اسـت ایـن 

می رسـد کـه اديـان سـنتی و احـزاب سیاسـی در چشـم بسـیاری از مـردم از وجاهـت کافـی بـرای 

گـر کسـان ديگـری رهبـری را برعهـده نگیرنـد، مـا در معـرض  رهبـری جهانـی برخـوردار نیسـتند. ا

خطـر تسـلیم دربرابـر شـارالتان ها و عوام فریبـان قـرار می گیريـم و ایـن همـان سرنوشـتی اسـت کـه 

کرده انـد. بسـیاری از جوامـع قدرتمنـد و ثروتمنـد آن را تجربـه 

کـه می توانیـم از آن هـا درس عبـرت  تأمـل در نمونه هـای تاريخـی ازاین جهـت مفیـد اسـت 

بگیريم و از اشتباهات نیاکانمان اجتناب کنیم. در گذشته معمواًل رسالت طبقۀ ممتاِز پیشتاز 

این بود که زندگی اکثريت را بهبود بخشـند. در آن مقطع زمانی، حداقل مقداری از انرژی رهبران 

کار می کردنـد. به عنـوان مثـال،  به سـمت خـارج از خـود هدايـت می شـد و آن هـا به نفـع ديگـران 

کلیسای اولیۀ مسیحی به بسیاری از مردم امپراتوری روم کمک کرد تا معنا و کرامت را در زندگی 

خـود پیـدا کننـد. بااین حـال ایـن موفقیـت اولیـه منجـر بـه ایـن شـد کـه کلیسـا تعـداد بیشـتری از 

روحانیونی را جذب کند که انگیزۀ خودخواهانۀ راحتی و قدرت را داشتند، به  طوری که این نهاد 

انرژی های خود را به صورت فزاينده ای از جامعه باز پس گرفت و از این انرژی درجهت منافع خود 

اسـتفاده کـرد. درحالی کـه کوخ هـای رعیتـی دهقانـان قرون وسـطا طی قرن هـا تاريک و کثیف باقی 

مانـد، کاخ هـای شـاهزادگان کلیسـا باشـکوه و مجلل تـر شـد. رهبرانـی کـه پیام هـای قابل اعتمـاد و 

امیدبخش داشتند بايد به تدريج خود را از سلسله مراتب کلیسا جدا می کردند؛ ابتدا از داخل آن، 


