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مقدمه

نيكولو ماكياولي كتاب شهريار را در سال  1513نوشت .او اين كتاب

را هنگامي نوشت كه از كار اخراج و به مزرعة خانوادگي در خارج
از فلورانس تبعيد شده بود؛ و همين كتاب بود كه لقب «پدر سياست

مدرن» را براي او به ارمغان آورد .ولي از مردي كه معتقد بود هر كاري
را بايد به دليل موجهي انجام داد ،عجيب بود كه نتوانست به دنبال
نوشتن اين كتاب كار دلخواهش را در زمينة سياست فلورانس براي

خود دست و پا كند .اين كتاب ،كه تلفيق دقيقي از سوابق شخصي
ِ
امروزي خودياري به
و راهنماييهاي مختلف است ،شبيه كتابهاي

نظر ميرسد .مشكل اينجاست كه بازار كتابهاي خودياري براي
شهرياران ،از رونق چنداني برخوردار نيست.

توصيههاي صريح و اغلب غيراخالقي اين كتاب كه به زباني ساده بيان

شدهاند ،رهنمود فوقالعادهاي براي پيشرفت در كار به شمار ميروند ،البته

به اين شرط كه جرئت به كار گرفتنشان را داشته باشيد .امروزه كسي را

«پيرو ماكياولي» ميخوانيم كه در راه كسب و حفظ قدرت به هر كاري از
9
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جمله دروغ و فريبكاري دست ميزند .حقيقت اين است كه سراسر اين

كتاب در بارة به دست آوردن و حفظ قدرت است .اين نيز درست است

كه ماكياولي ،همانگونه كه خواهيم ديد ،ايدههايي را در بارة اين موضوع

مطرح كرده است كه چگونه عملي كردن اين توصيهها ،اصول اخالقي

قراردادي را از دور خارج ميكند .ولي اگر او را در مقام پيشتاز رنسانس
ناديده بگيريم ،اشتباه كردهايم.

هواداران ماكياولي در طول تاريخ وجهة خوبي براي او ايجاد نكردند.

فردريك كبير ،لويي چهاردهم ،ناپلئون ،بيسمارك و هيتلر ،همه توصيههاي
او را حفظ بودند و بهخصوص ناپلئون اكثر اوقات به ايدههاي او فكر

ميكرد .بسياري اين كتاب را به عنوان كتابي براي راهنمايي ظالمان و

ستمكاران محكوم كردهاند ،و اين هم واقعيت دارد كه انعكاسي از افكار و

اعمال استالين ،مائو تسهتونگ و همة ستمكاران تاريخ را در آن ميبينيد.

ولي همة اينها داليلي دارند .نوشتن اين كتاب در واقع واكنشي بوده

كه ماكياولي در مقابل دنياي آن روزگار نشان داده است :او ميخواست

شهرياران كشورش قدرتمند باشند چون قدرت با خود ثبات ميآورد.

ايتاليا در آن زمان ملغمهاي از شهرها و ايالتها بود كه در مقابل حمالت

دشمنانشان بسيار آسيبپذير بودند و ماكياولي يك سال قبل كارش را

از دست داده بود ــ او به مدت پانزده سال شخصيتي متنفذ در روابط

بينالملل محسوب ميشد ــ و اين اتفاق زماني افتاد كه حكومت جمهوري

فلورانس در مقابل خانوادة مديچي 1و حاميان قدرتمندشان تسليم شد .در
حالي كه جمهوريخواهي تقريب ًا در ايتاليا نابود شده بود ،ماكياولي به

محاسن و معايب انتزاعي شكلهاي رقيب حكومت فكر نميكرد ،بلكه به
1. Medici
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اين فكر ميكرد كه چطور حاكمان ايتاليا ميتوانند ثبات و موفقيت را براي
زادگاه او به ارمغان بياورند.

ساير كتابهاي او (در اينجا شما را از دردسر خواندن گفتارهايي در
باب ليويوس 1نجات ميدهم) نشان ميدهند كه او طبيعت ًا جمهوريخواه
بوده است .ماكياولي طرفدار ديكتاتوري نبود ،ولي منطقش اين بود :حال
كه ديكتاتوري تنها چيزي است كه نصيب ايتاليا شده ،بهتر است ديكتاتورها
كارشان را استادانه انجام دهند .او همچنين مردي بود اهل عمل كه همة
زندگي كارياش در روابط ديپلماتيك رو در رو با قدرتمندترين مردان
اروپا سپري شده بود .از نزديك ديده بود كه چه چيز مؤثر واقع ميشود و
چه چيز مؤثر واقع نميشود (و از ذكر نام افراد در كتاب شهريار هم ابايي
نداشت) .همچنين ميدانست كه ذهن دشمنان ايتاليا و شهوت بيرحمانة
قدرت در ميان رهبران اروپا (و در كليساي كاتوليك آن زمان) چطور عمل
ميكند .ماكياولي ميدانست كه با اصول اخالقي و سخنان زيبا نميتوان
حريف اينگونه افراد شد.
سرانجام تصميم گرفت كاري انجام دهد .او اين كتاب را كه در زمان
زندگياش براي عموم منتشر نشد به جوليانو دِ مديچي 2،كه قرار بود حاكم
فلورانس شود ،تقديم كرد .بعد از مرگ جوليانو تقديمنامه را تغيير داد و كتاب
را به لورنزو دِ مديچي 3اهدا كرد .بدون شك مديچيها از اهميت قدرت آگاه
بودند .طي پانصد سالي كه از مرگ ماكياولي ميگذرد ،افراد بسياري در
سراسر دنيا ايدههاي او را به كار گرفتهاند و ــ گرچه عالقهاي به تصديق
اين مطلب ندارند ــ آنها را سرمشق قرار دادهاند .تعداد كمي از ما از صميم
1. Discourses on Livy
2. Giuliano de’ Medici
3. Lorenzo de’ Medici

11

در ِ
باب شهريار

وجود معتقديم كه تنها راه كسب قدرت و نفوذ ،استفاده از استعدادهاي ذاتي

ت اداري» و «روابط عمومي» در واقع متعلق به
است .مفاهيمي مانند «سياس 
ماكياولي هستند .محال است بتوان افكار ماكياولي را يكجا با دنياي امروز

تطبيق داد .او در بارة اروپاي قرن بيست و يكم ننوشته است .ولي به احتمال

بسيار دنياي مشاغل ،رقابتهاي خصمانه و روابط اقتصاد بينالملل را درك

ميكرد .كتاب شهريار او بيش از آنكه به روحيات نخستوزيري امروزي

نزديك باشد به روحيات مديرعاملي امروزي نزديك است .مجبور نيستيد كل
نظريات ماكياولي را هضم و جذب كنيد .منظور او اين نبوده كه روشي براي

زندگي را به همة ما تجويز كند ،بلكه اين بوده كه اگر ميخواهي رهبري كني،

بايد قدرت داشته باشي؛ و اگر قدرت ميخواهي ،اين كاري است كه بايد

براي به دست آوردن و حفظ آن انجام دهي .يك قرن بعد از مرگ او يكي

از متفكران سياسي مدرن انگليس به منظورش پي برد .فرانسيس بيكن در

سال  1605نوشت« :ما بيشتر مديون ماكياولي و افراد ديگري هستيم كه در

بارة آنچه مردم ميكنند مطلب مينويسند ،نه در بارة آنچه بايد بكنند350 ».
سال بعد يكي از متفكران سياسي حقيقت ًا مدرن ايدههاي شهريار را در سخنان

خود منعكس كرد .او گفت« :تنها چيزي كه قدرت براي آن احترام قائل است
خودِ قدرت است .شايد گفتههاي من دردسرساز شوند ،ولي واقعيت دارند.

شما نميتوانيد منكرشان شويد .شايد حرفهاي مرا دوست نداشته باشيد،

ولي نميتوانيد منكر آنها شويد .اگر از بيان حقيقت واهمه داريد ،پس اليق
آزادي هم نيستيد».

اينها گفتههاي مالكوم ايكس است .ميبينيد كه ماكياولي باعث

اختالف نظرهاي بسياري شده است .آيا آنقدر شهامت داريد كه بشنويد

او چه گفته است؟
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بدي نيز مؤثر واقع ميشود

آمادگي داشتن به معناي اميدوار بودن به رخ دادن بهترين اتفاقات
نيست ،بلكه به اين معناست كه به هر قيمتي كه شده تدبيري براي مقابله

با بدترينها بينديشيم.

ماكياولي در نامهاي به سال  ،1506يعني هفت سال قبل از آنكه نوشتن

شهريار را شروع كند ،چنين نوشت« :كارهاي بيرحمانه ،ستمگرانه و

ضدمذهب باعث افزايش شهرت و اعتبار
حاكم كشوري ميشود كه انسانيت ،اعتماد و

مذهب ديگر در آن جايي ندارد ».اين نشان
ميدهد كه ايدههاي اين كتاب يكشبه به

ذهن او خطور نكرده و زماني كه سياستمدار

ايدهاي روشنگر

هيچ چيز مانند سر بريدهاي بر
روي تيرك نميتواند موجب
اطاعت شود.
استيوي ،1مرد خانه

2

بوده اين افكار را در سر ميپرورانده است.

و حاال سخني در بارة دليل وجود ما در اينجا .ما ديگران را به خوب
1. Stewie
2. Family Guy
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بودن ترغيب ميكنيم .به آنها ميگوييم چه افراد بزرگي هستند و آنها به
ما ميگويند كه فوقالعادهايم .با اين حرفها ميخواهيم چه كسي را دست
1

2

بيندازيم؟ ماكياولي ميگويد :اگر طالب پيشرفت هستيد ،اين را بدانيد كه
خوبي فقط شما را از آن دور ميسازد.

امروزه همة ما وسواس خوب بودن داريم .كتابهاي بسياري در بارة

قدرت خوبي نوشته شده است و صدها مقاله خواندهايم كه به ما ميگويند
تنها خوبي است كه به نتيجه ميرسد .ولي اكثر اينها جز هجويات

چيزي نيستند .خوب بودن خوب است ،ولي اگر در مقابل ،مردم به همان
اندازه خوب نباشند ،سرتان كاله ميرود .ميتوانيد الهامبخش خوبيها

باشيد ،ولي اگر كارمندان ،سهامداران و مشترياني داشته باشيد كه شما

را براي مسائل مختلف تحت فشار قرار ميدهند ،گاهي نميتوانيد همة
اصول خوب را در موردشان رعايت كنيد ــ و همينطور نميتوانيد

متحمل چنين ريسكي شويد ،چون شايد آن اصول اص ً
ال فايدهاي هم

نداشته باشند.

گاهي الزم است ديگران را از دور خارج كنيد و اسم در كنيد .كتاب

شهريار هم در همين باره نوشته شده است .بايد آمادگي پذيرش اين مطلب

را داشته باشيد كه خوب بودن خوب است ،ولي افراد موفق كساني هستند
كه ميدانند كي ميتوانند اصول و هنجارهاي رفتار مرسوم را نقض كنند.

همة ما زماني كه ميدانيم با بدي كردن به جايي خواهيم رسيد ،داوطلبانه

«بد» ميشويم .اگر شما هم ميخواهيد به ما ملحق شويد ،ميتوانيد خوب

باشيد ،ولي همزمان بدانيد كه بدي هم هميشه بد نيست .از سوي ديگر ،اگر
14
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رياستتان به خطر افتاده ،بهراحتي نميتوانيد آدم بكشيد ،ولي شايد احساس

كنيد گاهي دروغ گفتن بد نيست.

كتاب پرماية ماكياولي در بارة «بدي در عمل» بهواقع در همين زمينه

است ــ اين كتاب از نفس رفتارهاي غيراخالقي حمايت نميكند و براي

آن ارزشي قائل نيست ،و بدون شك ادعا نميكند كه چيزي به نام خوبي
وجود ندارد؛ فقط ميگويد اصول اخالقي هميشه نميتوانند مالك انجام

دادن يا ندادن كاري باشند .خواندن كتاب شهريار درست مثل سيلي

خوردن است .اين كتاب از شما ميپرسد :واقع ًا چه ميخواهيد و از چه

راهي ميخواهيد به خواستة خود برسيد؟

اگر اين نظريه را نميپسنديد كه بيرحمي و ستمگري در جامعهاي كه

در آن زندگي ميكنيد مؤثر واقع ميشود ،تنها راه شما اين است كه يا با

آن كنار بياييد يا كشور ديگري براي زندگي كردن پيدا كنيد .ولي اگر از

خودآگاهي الزم براي پذيرش آن برخوردار هستيد و هنوز ميخواهيد به
قدرت برسيد و آن را حفظ كنيد ،به خواندن ادامه دهيد.

توصيهاي براي شما

چه كساني را در محيط كارتان تحسين ميكنيد؟ آيا گمان ميكنيد آنها افراد
كاملي هستند؟ احتماالً نه ــ ولي ما فقط چيزهايي را ميبينيم كه ميخواهيم
ببينيم .قهرمانان زندگيتان را با همة خوبيها و بديهايشان دوباره ارزيابي
كنيد ،و ببينيد كدام يك از آن بديها يا خوبيها باعث موفقيتشان شده است.
آنوقت ميتوانيد در بارة خودتان هم به همين روش قضاوت كنيد.
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واقعبين باشيد

ِ
رهبري عملي است ،نه مديريت نظري .پيام هر
اين قسمت در بارة

صفحة شهريار اين است :دنياي واقعي همين است .با آن كنار بياييد.

ماكياولي در شهريار ميگويد« :بزرگترين دارايي من دانشي است كه از

طريق تجربهاي طوالني آن را به دست آوردهام و به وسيلة آن ميتوانم
انسانهاي بزرگ را هدايت كنم ».او واقع ًا چنين تجربهاي داشت :تجربهاي
پانزدهساله از درآميختن با حاكمان مختلف ،پاپها و اشراف در مقام

ايدهاي روشنگر

با واقعيت همانطور كه
هست روبرو شويد ،نه
آنطور كه بوده يا شما
ميخواهيد باشد.
جك ِولچ

ديپلماتي فلورانسي .شهرت او اين بود كه
در هر كاري موفق است.

ماكياولي در مقايسه با خانوادههاي

حاكم بر ايتاليا شخصيتي درستكار و شريف

بود .او مانند پاپ الكساندر ششم (كه از
خاندان بورجا 1بود) شخص ًا مجالس عياشي

برپا نميكرد ،يا مانند لئوي دهم ،پاپي از خاندان مديچي ،با يك فيل سفيد

1. Borgia
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ديشاب نيب عقاو

به نام هانو 1دورتا دور رم فخر نميفروخت .او همه چيز را مينوشت:

فريبكاريها ،دروغها ،شقاوتها ،و همچنين شجاعتها و بزرگيها .و

يكي از چيزهايي كه ميديد اين بود كه براي شهريار بودن و حفظ موقعيت

بايد هم كارهاي الهامبخش انجام بدهی و هم كارهاي زشت .او ميگويد
نشانة واقعي رهبري ،توانايي چنين تصميمگيريهايي است.

در روزگار او رهبران از دو منبع الهام ميگرفتند :معارف مورخان

كالسيك و فالسفهاي مانند سنكا 2يا افالطون ،و چكيدة آنها در قالب

توصيههاي رايج در آن روزگار براي رهبران .در آن زمان كتابهاي بسياري
با نام شهريار موجود بود كه پيام تقريب ًا همة آنها اين بود :شهريار بايد

مهربان ،پرهيزگار ،بخشاينده ،سخاوتمند و صلحطلب باشد.

از نظر ماكياولي ،همة اينها جز مشتي چرنديات نبود ،آن هم از نوع

خطرناك آن ،چون از آن چرندياتي بود كه همة ما دوست داريم در بارة

خودمان بخوانيم .او در سراسر شهريار به ما هشدار ميدهد كه گاهي

مجبور ميشويم بين دو راه ناخوشايند يكي را انتخاب كنيم .ماكياولي
ميگويد ما نميتوانيم همه را راضي كنيم و گاهي هم نميتوانيم تنها بر
فرضیات سادهاي كه در بارة درست و نادرست وجود دارد اتكا كنيم؛ دنيا

پيچيدهتر از اينهاست .پس بهتر است دنيا را همانطور كه هست بشناسيم
و درك كنيم و مطابق اين شناخت عمل كنيم.

از اين لحاظ ،سخن ماكياولي در هر دوراني و در ميان متفكراني كه به

هيچ وجه آنها را پيرو ماكياولي نميخوانيم ،طنينانداز است .اقتصاددان

بزرگ جان كنت گالبريت 3ميگويد« :سياست هنر ممكنات نيست ،بلكه
1. Hanno
2. Seneca
3. John Kenneth Galbraith

17

در ِ
باب شهريار

انتخابي است ميان امور فاجعهبار و امور ناخوشايند ».يا پيتر دروكر،

1

اولين نويسندهاي كه به اهميت اقتصاد معرفت 2پي برد و اولين كسي
كه عميق ًا در بارة محيطهاي كاري به تفكر و تأمل پرداخت ،گفته است:

«رهبران نبايد اصول اخالقي را ضميمة عقايدشان كنند .چنين كاري تنها

موقعيتشان را به خطر مياندازد».

با اين حال ،در بسياري از كتابهاي بيمايهاي كه امروزه قفسههاي

كتابفروشيها را پر كردهاند وانمود شده است كه با خوب بودن ،خوشحال

كردن مردم يا متعهد شدن در قبال اصول اخالقي انعطافپذير ميتوانيد
به هر چه ميخواهيد دست يابيد .در حالي كه ماكياولي دقيق ًا به عكس آن

معتقد است ،چون به آنچه در كتابها ميخواند اعتماد نداشت .چيزي را

كه با چشمان خودش ميديد باور داشت.

توصيهاي براي شما

استيون كووي 1در كتاب هفت عادت مردمان بسيار موفق ميگويد بايد
مسئوليت رفتارهاي خود را بر عهده بگيريم و ديگران را به خاطر اتفاقاتي كه
رخ ميدهد سرزنش نكنيم .به موقعيتي فكر كنيد كه اخيرا ً در زندگيتان ايجاد
شده و شما به سبب اينكه آن را ساده گرفتهايد يا خودتان را گول زدهايد ،با
آن بد برخورد كردهايد .آيا براي درست كردن اوضاع خيلي دير شده؟
2

1. Stephen Covey
2. The Seven Habits of Highly Effective People

1. Peter Drucker
2. Knowledge economy
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اگر از قدرتتان استفاده نكنيد ،آن را از دست مي دهيد

قدرت يعني توانايي ايجاد تغيير .پس اگر قدرتي داريد و از آن براي
ايجاد تغيير استفاده نميكنيد ،آن را تلف ميكنيد.

ماكياولي در نامهاي به سال  ،1506يعني هفت سال پيش از آنكه نوشتن

كتاب شهريار را آغاز كند ،نوشته است« :همه بايد در جهتي كه روحشان
آنها را هدايت ميكند جسورانه عمل كنند».
يكي از ابعاد جالب فراوان شهريار اين

است كه به عنوان هديهاي براي حاكماني
از خانوادة مديچي نوشته شده كه اندكي
پيش از آن ماكياولي را به اتهام توطئه عليه
خودشان به مدت چند هفته مورد شكنجه

قرار داده بودند .در يكي از اين شكنجهها او

ايدهاي روشنگر

بعضي از مردم دلشان
ميخواهد اتفاقي رخ دهد،
برخي ديگر آرزوي رخ دادن
آن را دارند ،و عدهاي ديگر
كاري ميكنند كه آن اتفاق
رخ دهد.
مايكل جوردن

را از دست آويزان كردند ،آن هم در حالي

كه دستانش را از پشت به هم بسته بودند .در چنين حالتي احساس ميكنيد
شانهها از مفصل خود بيرون ميزنند ،ولي ماكياولي در كتاب خود يا در
19
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نامههايش از اين موضوع شكايتي نكرده است .در دنياي او شكنجه ابزاري

ضروري براي به دست آوردن و حفظ قدرت است.

شهريار كتابي است در بارة عمل كردن نه فكر كردن .وقتي ماكياولي
شهريار را مينوشت ،احتماالً خدمتكارانش فكر ميكردند آدم بدبختي

است ــ و بدون شك از عجزي كه بر او تحميل شده بود احساس نفرت
ميكرد .بعد از آنكه صبحها كتابهاي كالسيك كتابخانهاش را مطالعه

ميكرد و بعدازظهرها چيزي مينوشيد و كمي ورقبازي ميكرد ،بهترين

لباسهايش را ميپوشيد و در اتاقي خالي با فرماندهان مورد عالقهاش

كه درگذشته بودند حرف ميزد« :با آنها گفتگو ميكنم و دليل كارهايي
را كه كردهاند از آنها ميپرسم ».حتي وقتي هم كه مشغول مطالعه بود
نميتوانست اين كار را نكند.

امروزه با شكنجه كردن مردم به شما پاداش نميدهند .ولي ماكياولي

چيزي را ميدانست كه ما گاهي آن را فراموش ميكنيم :موفقيت نه به نيت

خوب ما و نه به افكار و كلمات خوبمان ،بلكه به اعمال خوب و بد ما و

تأثيري كه بر دنيا ميگذاريم بستگي دارد.

اين با زندگي شغلي ما در دنياي امروز فاصلة زيادي دارد .امروزه

با صندوقهاي پستي الكترونيكي ،بازخورد مشتريان ،جلسات شستشوي

مغزي ،بازخوردهاي  360درجه ،كوهي از تحقيقات بازاريابي و يك
دوجين مجالت حرفهاي كه در آنها توصيههاي متضادي مطرح ميشود،

گاهي وسوسه ميشويم كه هر كاري را كنار بگذاريم :فلج ناشي از تجزيه

و تحليل.

ص ِ
با اين حال ،گاهي ِ
رف عمل كردن ميتواند فرصتهايي ايجاد كند

يا شرايط كار را تغيير دهد آن هم به گونهاي كه هيچ تحليلي قادر به انجام
20

ديهد يم تسد زا ار نآ ،دينكن هدافتسا ناتتردق زا رگا

آن نيست .تاريخچة اخير مشاغل سرشار از نمونههاي پيروزي عمل بر

فرضيهپردازي است .وقتي سوني در سال  1975فورمت نوار ويدئوي
بتاماكس را خلق كرد ،بهدقت در بارة استراتژي آن فكر ميكرد و به

كيفيت برتر ضبط و مزيت اول بودن اميد بسته بود .ولي ماتسوشيتا و ساير
توليدكنندگان نوارهاي ويدئوي وياچاس با استفاده از قدرتشان در بازار

در اين نبرد پيروز شدند .آنها نوارهاي وياچاس خود را طوري ساختند

كه از قابليتهاي بيشتري برخوردار بود و گنجايش ضبط بيشتري داشت
ــ و سپس استوديوهاي تبليغاتي شاهد اين بودند كه آنها بازار را در

اختيار گرفتهاند و بودجه و زمان بيشتري را به نوارهاي ويدئوي وياچاس
اختصاص ميدهند .آنها مجبور نشدند حتي يكي از مديران سوني را
شكنجه كنند ــ البته تا جايي كه ما ميدانيم.

توصيهاي براي شما

فكر كردن كافي است ،عمل را شروع كنيد .كرك ويسلر ناطقي انگيزهبخش
است كه خود را «مأمور روحيهبخشي» مينامد .او اغلب در بارة اقداماتي
حرف ميزند كه ميتوانيد همين امروز «بدون بودجه و جواز» ،براي پيشرفت
در كارتان انجام دهيد .اراده و قدرت به خرج دهيد ،و تصميم بگيريد و عمل
كنيد .همين حاال و بدون معطلي .شروع كنيد.
1

1. Kirk Weisler
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نفر بعدي كيست؟

به ارث بردن قدرت اغلب آسانتر از به دست آوردن آن است .ولي
تحويل آن به نفر بعدي معمو ً
ال به طرز شگفتانگيزي دشوار است.
اولين بخش كتاب شهريار گزارشي كوتاه و مورد به مورد در اين باره
است كه شهرياران چطور قدرت خود را به دست ميآورند و چطور
آن را حفظ ميكنند .در فصل دوم ماكياولي چندان وقت تلف نكرده
ايدهاي روشنگر

تنها چيزي كه سياستمدار
چشمانتظار آن است انتخابات
بعدي است .و تنها چيزي كه
دولتمرد چشمانتظار آن است
نسل بعدي است.

توماس جفرسون

كه در بارة راهي كه به گمان او آسانتر از
راههاي ديگر به دست آوردن قدرت است
ــ به ارث بردن قدرت ــ توضيح دهد .او

ميگويد حفظ چنين قدرتي آسانتر است
چون كافي است جانشين ،روال تثبيتشده
و جاافتادة قبلي را تغيير ندهد .به اعتقاد

ماكياولي ،حاكم ميانهحالي كه قدرت را به

ارث ميبرد وفاداري زيردستان را نيز به همراه آن به دست ميآورد و به

اين ترتيب ديگر مشكل تسلط يافتن بر آنها ندارد .همچنين ،در مورد
22

ن؟تسيك يدعب رفن

قدرت و نفوذ موروثي ،نشان دادن واكنش در مقابل خطرهايي كه نفوذ

نويافتة شما را تهديد ميكند سادهتر است.

با اين حال ،مشاغل خانوادگي دائم در تالشند تا شكاف بين نسلها را

ِ
خانوادگی بیدیاو استوی هیوارد ،مدعي است كه
پر كنند .مرکز مشاغل

به ارث بردن قدرت مزاياي بسياري دارد :نسل جديد مديران از ارزشها،
وفاداري ،ثبات ،تعهد قوي ،شناخت حرفهاي و برنامهريزي بلندمدت
مشتركي برخوردارند .ولي به گفتة اين مركز ،در حالي كه حدود شصت

درصد مشاغل انگلستان به دست خانوادهها اداره ميشوند ،تنها  25درصد

مشاغل تا نسل بعدي دوام ميآورند .و كمتر از يكهفتم مشاغل خانوادگي

موفق ميشوند بدون تغيير مالكيت ،مديريت را به نسل سومشان تحويل
دهند.

ماكياولي ميگويد شهرياري كه قلمروي را به ارث ميبرد بسيار

خوششانستر است ،چون «داليل كمتري براي آسيب رساندن به ديگران»
دارد .ولي مشكل بسياري از «شهريار بعد از اين»ها معموالً به چنگ آوردن
قدرت از دست مردم نيست ،بلكه گرفتن آن از حاكم موجود است.
بيدياو استوي هيوارد به فهرست بلندبااليي از مشكالت جانشيني اشاره

كرده است كه نسل اول را از واگذاري قدرت بازميدارد :ترس از مرگ،
ِ
تهديد از دست دادن هويت شخصي ،تعصب در مقابل برنامهريزي ،ناتواني
در انتخاب از ميان نامزدهاي موجود و حسادت ،تنها بخشي از داليل

محسوب ميشوند.

اگر در زمينهاي مشغول به كار بوده باشيد كه مديران آن دائم ًا در حال

عوض شدن هستند ،ميدانيد كه اولين كاري كه مديران انجام ميدهند تغيير
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ِ
کلی روال قبلي است .و شهريار توصيه ميكند كه اگر ميخواهيد ثباتتان

را حفظ كنيد ،نبايد «خيلي زود خيلي چيزها» را تغيير دهيد :ماكياولي در
اشارهاي دوپهلو ميگويد« :هر تغييري سنگي ناهموار را باقي ميگذارد كه
ساير سنگها در ادامة ساخت و ساز روي آن قرار ميگيرند».

مسئوليت ،پي در پي تقسيم ميشود و در واقع نوعي رشتة (پيوند)

اعتماد ایجاد میکند .در حالي كه حاكم موجود آمادة واگذاري منصب
خود ميشود ،حاكم جديد بايد مراقب باشد با كنار گذاشتن همة محاسن
و معايب نظام ،آن هم فقط به اين دليل كه اين روش متعلق است به پدر يا

مادر (يا مشاور يا هر كسي كه قدرت را به او واگذار كرده) ،ثبات موقعيت

خود را به خطر نيندازد .براي تجربه كردن مشكالت مشاغل خانوادگي،
حتم ًا نبايد عضوي از آن خانواده باشيد .وقتي شما بخش عمدهاي از
عمرتان را در كنار رئيستان سپري ميكنيد ،احتماالً او را بيشتر از اعضاي

خانوادة خود ميشناسيد و او نيز همان پيوند عاطفي را با شما برقرار
ميكند .ما معموالً مشاوران را شخصيتهايي كام ً
ال مثبت ميخوانيم .سعي
كنيد از آنها زياد تعريف نكنيد ،چون خودتان از رشد بازميمانيد.

توصيهاي براي شما

به آينده فكر كنيد .بعد از شما چه كسي به كارتان ادامه خواهد داد؟ چطور
ميتوانيد به كسي كه منصب شما را به ارث ميبرد كمك كنيد؟ اگر نميخواهيد
وجوه مثبت كار را تغيير دهد ،زير و بم كار را به او ياد بدهيد.
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ماليمت يا خشونت

ما معمو ً
ال قدرت را به ارث نميبريم .اغلب براي به دست آوردن نفوذ
ِ
رهبري خود را به
ميجنگيم .و براي به دست آوردن آن بايد استعداد
قوت بسيار نشان دهيم.

ماكياولي ميگويد زماني كه شما شهرياري هستيد كه با فتح قلمرويي جديد يا ،به
اصطالحي كه در دنياي امروز بيشتر كاربرد دارد،

با غلبه بر چيزي ديگر قدرت به دست ميآوريد،
با «مشكالتي واقعي» روبرو ميشويد.

ايدهاي روشنگر

احساسات عمومی مردم همه
چيز است .با آن شكستي
در كار نيست ،و بدون آن
موفقيت محال است.

اگر در حال حاضر از صاحبان مشاغل
هستيد ،خبر بدي برايتان دارم .ما بهتازگي
آبراهام لينكلن
دوران بيسابقة ادغام شركتها و مالكيتها
را پشت سر گذاشتهايم .شركتهايي مانند شركت شبكهاي عظيم سيسكو
حرفة جديدي را بر مبناي كسب مالكيت شركتهاي جديد راهاندازي
كردهاند :اين شركت در ده سال گذشته بيش از صد شركت را خريده كه
اين روند گاهي به خريد ده يا سه شركت در هفته هم رسيده است.

سيسكو به نحو قابل توجهي موفق بوده ،ولي اكثر اين تملكها باعث
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تخريب ارزشها ميشوند .انگيزه مختل ميشود و رهبران منصبشان را ترك
ميكنند .اشتياق بيحد و حصر مديران مافوق به ادغام شركتها معموالً يكشبه

از بين ميرود .چيزي كه ماية خاص بودن شركتي بود ناپديد ميشود و شما

ميمانيد و مديريت چيزي كه با شركتي كه خريدهايد تفاوت بسياري دارد.

دليل آن چيست؟ دليل آن اغلب اين است كه وقتي شما چنين تغييري

ايجاد ميكنيد ،اشتياقتان به وعدههايي براي ايجاد دنياي جديد و قابلتوجه

منجر ميشود كه محقق شدن آن به طول ميانجامد .ازخودگذشتگيهايي

كه در اين راه از ديگران انتظار داريد زود به نتيجه نميرسند .بهزودي
نارضايتي ايجاد ميشود و به دنبال آن از سيستم گذشته ياد ميكنيد كه

اكنون ناگهان در مقايسه با شرايط فعلي بهتر به نظر ميرسد (هر قدر هم

كه در زمان خودش سيستم خوبي نبوده باشد).

ماكياولي ميگويد« :مردم زمانی آمادگی تغییر حاکمیت را دارند که باور

کنند میتوانند بهبودی در شرایط به وجود بیاورند» ،ولي در طول زماني

كه شما قدرت را در دست ميگيريد ،مردم «لطمههاي فراواني» ميبينند و
همين طبيعت ًا آنها را به دشمنان شما تبديل ميكند .شما نميتوانيد روابط
دوستانة خود را با همة كساني كه در به دست آوردن قدرت ياريتان كردهاند

حفظ كنيد ،چون نميتوانيد در مدت كوتاهي خواستههاي آنها را از رئيس

جديدشان محقق كنيد ،و با اين حال هنوز به حسننيتشان نياز داريد.
ماكياولي به رهبران چنين توصيه ميكند« :سعي كنيد در موقعيت
جديدتان جا بيفتيد ».ابتدا «برويد و در ميان اتباع جديدتان» زندگي كنيد تا
بتوانيد مشكالت را از همان ابتدا درك كنيد و بشناسيد .اگر گمان ميكنيد در
اينجا ماكياولي ماليمت بيشتري نشان ميدهد ،در اشتباه هستيد؛ چون به
شما خواهد گفت كه چطور بايد با آن دسته از اتباع سرخوردة خود كه در
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طول به قدرت رسيدن شما لطمه ديدهاند و بعد تصميم گرفتهاند زير پايتان
را خالي كنند برخورد كنيد :از دو طريق ميتوانيد با دردسرسازان مقابله
كنيد« :ماليمت يا خشونت» .ماكياولي را در حالي مجسم كنيد كه يكي از
ابروهايش را باال انداخته و با شرارتبارترين كالم خود به شما ميگويد كه
دردسرسازان شما سعي ميكنند انتقام لطمههاي كوچكي را كه ديدهاند از
شما بگيرند ،ولي اگر اين لطمهها «خيلي حاد» باشند ،اين كار را نميكنند.
جان كوالرد 1،رئيس كارشناسان تغيير موض ِع «شركاي مديريت استراتژيك»
ميپرسد« :بزرگترين دردسر كدام است؟» و پاسخ ميدهد« :انكار .انكار
باعث ميشود مالكان يا مديران وجود مشكالت موجود را نپذيرند».
بهترين راه براي تثبيت قدرتتان اين است كه نشانههاي خطر را از همان
ابتدا شناسايي كنيد :صبر نكنيد تا همه به وجود مشكل پي ببرند ــ اين
تبعيت است ،نه رهبري .بايد با خشونت يا ماليمت برخورد كنيد ،ولي به
قول ماكياولي «اگر به مشكالت اجازه دهيد بزرگ شوند ،هر اقدامي مانند
نوشداروي بعد از مرگ سهراب خواهد بود».

توصيهاي براي شما

اگر موفقيت شما مسئوليت بيشتري برايتان به دنبال داشته است ،معموالً به
اين معناست كه جاهطلبيهاي ديگران را لگدمال كردهايد ،و اين طبيعت ًا باعث
ايجاد كدورت ميشود كه در اين صورت بايد به آن رسيدگي كنيد .اگر اين
مشكالت را به حال خود رها كنيد ،وخيمتر ميشوند .پس بايد بهسرعت براي
حلشان چارهاي بينديشيد.

1. John Collard
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اگر نميدانيد جريان چيست ،نگران نباشيد؛ به جاي نگراني خودتان را
در بطن آن قرار دهيد.

ماكياولي محدوديتهاي رهبران جديدي را كه تالش ميكنند تا در
جايگاهي فراتر از مشكالت ناچيز روزمره قرار گيرند ميشناخت .او در
فصل سوم شهريار ،در جايي كه در بارة تصرف قلمروهاي جديد نوشته

ايدهاي روشنگر

خردمند كيست؟ كسي كه از
همه ميآموزد.
بنجامين فرانكلين

است ،اشاره ميكند كه مرز ظريفي بين

متفاوت بودن و بيتفاوت بودن وجود دارد.
اگر آنقدر متفاوت هستيد كه نميدانيد در

اطرافتان چه ميگذرد ،بدانيد كه به دردسر

افتادهايد.

توصیة ماكياولي به شهرياراني كه بهتازگي قلمروي را تصرف كردهاند

اين بود كه اگر آن قلمرو قوانين ،فرهنگ و زبان متفاوتي دارد ،بايد در

آن زندگي كنند تا از نزديك با قوانين و رسوم آن آشنا شوند .با اين
كار «مشكالت را در بدو ايجادشان شناسايي ميكنيد و ميتوانيد اقدامات
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مؤثري انجام دهيد» .ولي در آن زمان اكثر حاكمان ترجيح ميدادند در شهر
خود بمانند و راحتي و رفاه خويش برايشان اولويت داشت .امروزه هم

بسياري از رؤسا همين كار را ميكنند :آنقدر مشغله دارند كه از ديگران

ميخواهند چنين كارهايي را برايشان انجام دهند.

يكي از اقوام من مدتها پيش براي رولز رويس كار ميكرد .رئيس او

كه بسيار سالخورده بود مجاز بود فرشي در دفترش بيندازد كه درست به

اندازة آنجا سفارش داده شده بود و اجازه داشت دستگيرة دفترش برنجي

باشد .وقتي از كار بركنار شد ،رئيس جديدي از راه رسيد كه درجهاش از
او پايينتر بود .به همين دليل شركت مرزي را براي فرش براي او تعيين
كرد و دستگيرة در را با يك دستگيرة پالستيكي از جنس باكِليت (صمغ
مصنوعي) عوض كرد .ولي اين محدوديت تغييراتي ايجاد كرد .آن در
قاطعانه بسته باقي ماند.

در دوراني كه براي سلسلهمراتب ارزش و احترام قائلند و مشاغل باثباتند،

ترجيح ميدهيم سلسلهمراتب را با مجزا كردن مديران از زيردستانشان

تقويت كنيم .درجات كوچك امتياز و افتراق را تحميل ميكنيم .رهبران

متفاوتند :و بايد متفاوت هم به نظر برسند.

با اين حال ،فرهنگ درهاي بستة دفترهاي اداري ،امروزه مانند گذشته
ِ
ِ
«مديريت سيار» 1موجب تضعيف آن شده است .دبليو
فرهنگ
رايج نيست.

ادواردز دمينگ 2،كه مديريت كيفيت را به ژاپنيها معرفي كرد ،كمك كرد

تا اين نوع مديريت در فرهنگهايي كه بيش از ساير فرهنگها طرفدار

سلسلهمراتب هستند محبوبيت پيدا كند .او ميگفت« :اگر منتظر بمانيد تا
]1. MBWA [Management By Walking Around
2. W. Edwards Deming
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مردم نزد شما بيايند ،تنها به مشكالت كوچك پي خواهيد برد .بايد خودتان
به ميان آنها برويد و مشكالت را دريابيد».
ِ
«مديريت سيار» شايد در ابتدا كدورتهايي نيز به دنبال
در عين حال

داشته باشد .همچنين ،شايد مسئوليت خستهكنندة مشكالت پيشپاافتاده را

كه ترجيح ميدهيد از آنها اجتناب كنيد بر دوشتان قرار دهد .با تحميل

حضورتان بر ديگران شايد برخي بگويند كه داريد «خاص بودن» خود را
ِ
عكس اين باور دارد.
تضعيف ميكنيد .ولي ماكياولي به
فرهنگ «مديريت سيار» را بر شركتتان تحميل كنيد تا نهتنها بر مشكالت

غلبه كنيد ،بلكه فرهنگي بسازيد كه در آن رهبران هميشه حضور دارند.

حتي ميتوانيد در هزينههاي خود نيز صرفهجويي كنيد .در اواخر دهة
ي اِي نگران اين موضوع بودند كه مديريت ميانيشان
 ،1990كه رؤساي ب 

بسيار منزوي و سلسلهمراتبي شده است ،در خارج از هيترو مراكزي را
با فضاهاي بسيار براي جلسه و مالقات ترتيب دادند .در اين مراكز از

دفترهاي خصوصي خبري نبود.

توصيهاي براي شما

مديران تسكو هر سال يك هفته در فروشگاههاي خود كار ميكنند .نه
كارهاي مربوط به مديريت؛ نه ،آنها بستهبندي ميكنند ،قفسهها را ميچينند،
و سفارشها را ارسال ميكنند .شما براي پي بردن به مشكالت كارتان چه
كارهايي ميتوانيد انجام دهيد؟ براي يافتنشان وقت صرف كنيد.
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