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نیكولو ماکیاولي کتاب شهریار را در سال 1513 نوشت� او این کتاب 
را هنگامي نوشت که از کار اخراج و به مزرعة خانوادگي در خارج 
از فلورانس تبعید شده بود؛ و همین کتاب بود که لقب »پدر سیاست 
مدرن« را براي او به ارمغان آورد� ولي از مردي که معتقد بود هر کاري 
دنبال  به  نتوانست  که  بود  داد، عجیب  انجام  موجهي  دلیل  به  باید  را 
براي  فلورانس  این کتاب کار دلخواهش را در زمینة سیاست  نوشتن 
سوابق شخصي  از  دقیقي  تلفیق  که  کتاب،  این  کند�  دست  و  پا  خود 
به  امروزِي خودیاري  کتاب هاي  شبیه  است،  مختلف  راهنمایي هاي  و 
براي  خودیاري  کتاب هاي  بازار  که  این جاست  مشكل  مي رسد�  نظر 

شهریاران، از رونق چنداني برخوردار نیست�

بیان  زباني ساده  به  این کتاب که  اغلب غیراخالقي  توصیه هاي صریح و 
شده اند، رهنمود فوق العاده اي براي پیشرفت در کار به شمار مي روند، البته 
به این شرط که جرئت به کار گرفتنشان را داشته باشید. امروزه کسي را 
»پیرو ماکیاولي« مي خوانیم که در راه کسب و حفظ قدرت به هر کاري از 

مقدمه
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جمله دروغ و فریبكاري دست مي زند. حقیقت این است که سراسر این 
کتاب در بارة به دست آوردن و حفظ قدرت است. این نیز درست است 
که ماکیاولي، همان گونه که خواهیم دید، ایده هایي را در بارة این موضوع 
اخالقي  اصول  توصیه ها،  این  کردن  عملي  که چگونه  است  کرده  مطرح 
قراردادي را از دور خارج مي کند. ولي اگر او را در مقام پیشتاز رنسانس 

نادیده بگیریم، اشتباه کرده ایم. 
هواداران ماکیاولي در طول تاریخ وجهة خوبي براي او ایجاد نكردند. 
فردریک کبیر، لویي چهاردهم، ناپلئون، بیسمارك و هیتلر، همه توصیه هاي 
فكر  او  ایده هاي  به  اوقات  اکثر  ناپلئون  به خصوص  و  بودند  را حفظ  او 
و  ظالمان  راهنمایي  براي  کتابي  عنوان  به  را  کتاب  این  بسیاري  مي کرد. 
ستمكاران محكوم کرده اند، و این هم واقعیت دارد که انعكاسي از افكار و 
اعمال استالین، مائو تسه  تونگ و همة ستمكاران تاریخ را در آن مي بینید. 
بوده  واکنشي  واقع  در  کتاب  این  نوشتن  دارند.  دالیلي  این ها  همة  ولي 
که ماکیاولي در مقابل دنیاي آن روزگار نشان داده است: او مي خواست 
مي آورد.  ثبات  خود  با  قدرت  چون  باشند  قدرتمند  کشورش  شهریاران 
ایتالیا در آن زمان ملغمه اي از شهرها و ایالت ها بود که در مقابل حمالت 
را  کارش  قبل  سال  یک  ماکیاولي  و  بودند  آسیب پذیر  بسیار  دشمنانشان 
روابط  در  متنفذ  پانزده سال شخصیتي  مدت  به  او  ــ  بود  داده  از دست 
ـ و این اتفاق زماني افتاد که حكومت جمهوري  بین الملل محسوب مي شدـ 
فلورانس در مقابل خانوادة مدیچي1 و حامیان قدرتمندشان تسلیم شد. در 
به  ماکیاولي  بود،  شده  نابود  ایتالیا  در  تقریبًا  جمهوري خواهي  که  حالي 
محاسن و معایب انتزاعي شكل هاي رقیب حكومت فكر نمي کرد، بلكه به 
1. Medici
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این فكر مي کرد که چطور حاکمان ایتالیا مي توانند ثبات و موفقیت را براي 
زادگاه او به ارمغان بیاورند. 

سایر کتاب هاي او )در این جا شما را از دردسر خواندن گفتارهایي در 
باب لیویوس1 نجات مي دهم( نشان مي دهند که او طبیعتًا جمهوري خواه 
بوده است. ماکیاولي طرفدار دیكتاتوري نبود، ولي منطقش این بود: حال 
که دیكتاتوري تنها چیزي است که نصیب ایتالیا شده، بهتر است دیكتاتورها 
کارشان را استادانه انجام دهند. او همچنین مردي بود اهل عمل که همة 
مردان  قدرتمندترین  با  دیپلماتیک رو در رو  کاري اش در روابط  زندگي 
اروپا سپري شده بود. از نزدیک دیده بود که چه چیز مؤثر واقع مي شود و 
چه چیز مؤثر واقع نمي شود )و از ذکر نام افراد در کتاب شهریار هم ابایي 
نداشت(. همچنین مي دانست که ذهن دشمنان ایتالیا و شهوت بي رحمانة 
قدرت در میان رهبران اروپا )و در کلیساي کاتولیک آن زمان( چطور عمل 
مي کند. ماکیاولي مي دانست که با اصول اخالقي و سخنان زیبا نمي توان 

حریف این گونه افراد شد. 
سرانجام تصمیم گرفت کاري انجام دهد. او این کتاب را که در زمان 
زندگي اش براي عموم منتشر نشد به جولیانو دِ مدیچي،2 که قرار بود حاکم 
فلورانس شود، تقدیم کرد. بعد از مرگ جولیانو تقدیم نامه را تغییر داد و کتاب 
را به لورنزو دِ مدیچي3 اهدا کرد. بدون شک مدیچي ها از اهمیت قدرت آگاه 
در  بسیاري  افراد  مي گذرد،  ماکیاولي  مرگ  از  که  سالي  پانصد  بودند. طي 
سراسر دنیا ایده هاي او را به کار گرفته اند و ــ گرچه عالقه اي به تصدیق 
این مطلب ندارند ــ آن ها را سرمشق قرار داده اند. تعداد کمي از ما از صمیم 
1. Discourses on Livy 
2. Giuliano de’ Medici
3. Lorenzo de’ Medici 
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وجود معتقدیم که تنها راه کسب قدرت و نفوذ، استفاده از استعدادهاي ذاتي 
است. مفاهیمي مانند »سیاست  اداري« و »روابط عمومي« در واقع متعلق به 
ماکیاولي هستند. محال است بتوان افكار ماکیاولي را یكجا با دنیاي امروز 
تطبیق داد. او در بارة اروپاي قرن بیست و یكم ننوشته است. ولي به احتمال 
بسیار دنیاي مشاغل، رقابت هاي خصمانه و روابط اقتصاد بین الملل را درك 
مي کرد. کتاب شهریار او بیش از آن که به روحیات نخست وزیري امروزي 
نزدیک باشد به روحیات مدیرعاملي امروزي نزدیک است. مجبور نیستید کل 
نظریات ماکیاولي را هضم و جذب کنید. منظور او این نبوده که روشي براي 
زندگي را به همة ما تجویز کند، بلكه این بوده که اگر مي خواهي رهبري کني، 
باید قدرت داشته باشي؛ و اگر قدرت مي خواهي، این کاري است که باید 
براي به دست آوردن و حفظ آن انجام دهي. یک قرن بعد از مرگ او یكي 
از متفكران سیاسي مدرن انگلیس به منظورش پي برد. فرانسیس بیكن در 
سال 1605 نوشت: »ما بیش تر مدیون ماکیاولي و افراد دیگري هستیم که در 
بارة آنچه مردم مي کنند مطلب مي نویسند، نه در بارة آنچه باید بكنند.« 350 
سال بعد یكي از متفكران سیاسي حقیقتاً مدرن ایده هاي شهریار را در سخنان 
خود منعكس کرد. او گفت: »تنها چیزي که قدرت براي آن احترام قائل است 
خودِ قدرت است. شاید گفته هاي من دردسرساز شوند، ولي واقعیت دارند. 
شما نمي توانید منكرشان شوید. شاید حرف هاي مرا دوست نداشته باشید، 
ولي نمي توانید منكر آن ها شوید. اگر از بیان حقیقت واهمه دارید، پس الیق 

آزادي هم نیستید.«
باعث  ماکیاولي  که  مي بینید  است.  مالكوم  ایكس  گفته هاي  این ها 
اختالف  نظرهاي بسیاري شده است. آیا آن قدر شهامت دارید که بشنوید 

او چه گفته است؟
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اتفاقات  بهترین  دادن  رخ  به  بودن  امیدوار  معناي  به  داشتن  آمادگي 
نیست، بلكه به این معناست که به هر قیمتي که شده تدبیري براي مقابله 

با بدترین ها بیندیشیم� 

ماکیاولي در نامه اي به سال 1506، یعني هفت سال قبل از آن که نوشتن 
و  ستمگرانه  بي رحمانه،  »کارهاي  نوشت:  چنین  کند،  شروع  را  شهریار 

اعتبار  و  شهرت  افزایش  باعث  ضدمذهب 
حاکم کشوري مي شود که انسانیت، اعتماد و 
مذهب دیگر در آن جایي ندارد.« این نشان 
به  یک شبه  کتاب  این  ایده هاي  که  مي دهد 
ذهن او خطور نكرده و زماني که سیاستمدار 
بوده این افكار را در سر مي پرورانده است. 

و حاال سخني در بارة دلیل وجود ما در این جا. ما دیگران را به خوب 

بدي نيز مؤثر واقع مي شود1

1. Stewie 
2. Family Guy

ایده اي روشنگر
هیچ چیز مانند سر بریده اي بر 
روي تیرك نمي تواند موجب 

اطاعت شود�
استیوي1، مرد خانه2
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بودن ترغیب مي کنیم. به آن ها مي گوییم چه افراد بزرگي هستند و آن ها به 
ما مي گویند که فوق العاده ایم. با این حرف ها مي خواهیم چه کسي1 را2 دست 
بیندازیم؟ ماکیاولي مي گوید: اگر طالب پیشرفت هستید، این را بدانید که 

خوبي فقط شما را از آن دور مي سازد.
امروزه همة ما وسواس خوب بودن داریم. کتاب هاي بسیاري در بارة 
قدرت خوبي نوشته شده است و صدها مقاله خوانده ایم که به ما مي گویند 
هجویات  جز  این ها  اکثر  ولي  مي رسد.  نتیجه  به  که  است  خوبي  تنها 
چیزي نیستند. خوب بودن خوب است، ولي اگر در مقابل، مردم به همان 
الهام بخش خوبي ها  مي توانید  مي رود.  کاله  سرتان  نباشند،  اندازه خوب 
که شما  باشید  داشته  مشتریاني  و  کارمندان، سهامداران  اگر  ولي  باشید، 
را براي مسائل مختلف تحت  فشار قرار مي دهند، گاهي نمي توانید همة 
نمي توانید  همین طور  و  ــ  کنید  رعایت  موردشان  در  را  خوب  اصول 
هم  فایده اي  اصاًل  اصول  آن  شاید  چون  شوید،  ریسكي  چنین  متحمل 

نداشته باشند. 
گاهي الزم است دیگران را از دور خارج کنید و اسم در کنید. کتاب 
شهریار هم در همین باره نوشته شده است. باید آمادگي پذیرش این مطلب 
را داشته باشید که خوب بودن خوب است، ولي افراد موفق کساني هستند 
که مي دانند کي مي توانند اصول و هنجارهاي رفتار مرسوم را نقض کنند. 

همة ما زماني که مي دانیم با بدي کردن به جایي خواهیم رسید، داوطلبانه 
»بد« مي شویم. اگر شما هم مي خواهید به ما ملحق شوید، مي توانید خوب 
باشید، ولي همزمان بدانید که بدي هم همیشه بد نیست. از سوي دیگر، اگر 
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بدي نیز مؤثر واقع مي شود

ریاستتان به خطر افتاده، به  راحتي نمي توانید آدم بكشید، ولي شاید احساس 
کنید گاهي دروغ گفتن بد نیست.

کتاب پرمایة ماکیاولي در بارة »بدي در عمل« به واقع در همین زمینه 
است ــ این کتاب از نفس رفتارهاي غیراخالقي حمایت نمي کند و براي 
آن ارزشي قائل نیست، و بدون شک ادعا نمي کند که چیزي به نام خوبي 
وجود ندارد؛ فقط مي گوید اصول اخالقي همیشه نمي توانند مالك انجام 
سیلي  مثل  درست  شهریار  کتاب  خواندن  باشند.  کاري  ندادن  یا  دادن 
خوردن است. این کتاب از شما مي پرسد: واقعًا چه مي خواهید و از چه 

راهي مي خواهید به خواستة خود برسید؟
اگر این نظریه را نمي پسندید که بي رحمي و ستمگري در جامعه  اي که 
در  آن زندگي مي کنید مؤثر واقع مي شود، تنها راه شما این است که یا با 
آن کنار بیایید یا کشور دیگري براي زندگي کردن پیدا کنید. ولي اگر از 
خودآگاهي الزم براي پذیرش آن برخوردار هستید و هنوز مي خواهید به 

قدرت برسید و آن را حفظ کنید، به خواندن ادامه دهید.

توصیه اي براي شما

چه کساني را در محیط کارتان تحسین مي کنید؟ آیا گمان مي کنید آن ها افراد 
کاملي هستند؟ احتماالً نه ــ ولي ما فقط چیزهایي را مي بینیم که مي خواهیم 
ارزیابي  دوباره  بدي هایشان  و  همة خوبي ها  با  را  زندگیتان  قهرمانان  ببینیم. 
کنید، و ببینید کدام یک از آن بدي ها یا خوبي ها باعث موفقیتشان شده است. 

آن وقت مي توانید در بارة خودتان هم به همین روش قضاوت کنید.
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هر  پیام  نظري�  مدیریت  نه  است،  عملي  رهبرِي  بارة  در  قسمت  این 
صفحة شهریار این است: دنیاي واقعي همین است� با آن کنار بیایید� 

ماکیاولي در شهریار مي گوید: »بزرگ ترین دارایي من دانشي است که از 
به  وسیلة آن مي توانم  به دست آورده ام و  را  آن  طریق تجربه اي طوالني 
انسان هاي بزرگ را هدایت کنم.« او واقعًا چنین تجربه اي داشت: تجربه اي 
مقام  در  اشراف  و  پاپ ها  مختلف،  حاکمان  با  درآمیختن  از  پانزده ساله 
این بود که  او  دیپلماتي فلورانسي. شهرت 

در هر کاري موفق است. 
خانواده هاي  با  مقایسه  در  ماکیاولي 
حاکم بر ایتالیا شخصیتي درستكار و شریف 
از  )که  الكساندر ششم  پاپ  مانند  او  بود. 
خاندان بورجا1 بود( شخصاً مجالس عیاشي 
برپا نمي کرد، یا مانند لئوي دهم، پاپي از خاندان مدیچي، با یک فیل سفید 

1. Borgia 

واقع بين باشيد2

ایده اي روشنگر
با واقعیت همان طور که 
هست روبرو شوید، نه 
آن طور که بوده یا شما 

مي خواهید باشد� 
جک ِولچ
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واقع بین باشید

به نام هانو1 دور  تا دور رم فخر نمي فروخت. او همه چیز را مي نوشت: 
فریبكاري ها، دروغ ها، شقاوت ها، و همچنین شجاعت ها و بزرگي ها. و 
یكي از چیزهایي که مي دید این بود که براي شهریار بودن و حفظ موقعیت 
باید هم کارهاي الهام بخش انجام بدهی و هم کارهاي زشت. او مي گوید 

نشانة واقعي رهبري، توانایي چنین تصمیم گیري هایي است.
مورخان  معارف  مي گرفتند:  الهام  منبع  دو  از  رهبران  او  روزگار  در 
قالب  در  آن ها  و چكیدة  افالطون،  یا  سنكا2  مانند  فالسفه اي  و  کالسیک 
توصیه هاي رایج در آن روزگار براي رهبران. در آن زمان کتاب هاي بسیاري 
باید  پیام تقریبًا همة آن ها این بود: شهریار  نام شهریار موجود بود که  با 

مهربان، پرهیزگار، بخشاینده، سخاوتمند و صلح طلب باشد. 
از نظر ماکیاولي، همة این ها جز مشتي چرندیات نبود، آن هم از نوع 
خطرناك آن، چون از آن چرندیاتي بود که همة ما دوست داریم در بارة 
گاهي  که  مي دهد  هشدار  ما  به  شهریار  سراسر  در  او  بخوانیم.  خودمان 
ماکیاولي  کنیم.  انتخاب  را  یكي  ناخوشایند  راه  دو  بین  مي شویم  مجبور 
مي گوید ما نمي توانیم همه را راضي کنیم و گاهي هم نمي توانیم تنها بر 
فرضیات ساده اي که در بارة درست و نادرست وجود دارد اتكا کنیم؛ دنیا 
پیچیده تر از این هاست. پس بهتر است دنیا را همان طور که هست بشناسیم 

و درك کنیم و مطابق این شناخت عمل کنیم. 
از این لحاظ، سخن ماکیاولي در هر دوراني و در میان متفكراني که به 
هیچ وجه آن ها را پیرو ماکیاولي نمي خوانیم، طنین انداز است. اقتصاددان 
بزرگ جان کنت گالبریت3 مي گوید: »سیاست هنر ممكنات نیست، بلكه 
1. Hanno 
2. Seneca 
3. John Kenneth Galbraith 
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در باِب شهریار

دروکر،1  پیتر  یا  ناخوشایند.«  امور  و  فاجعه بار  امور  میان  است  انتخابي 
کسي  اولین  و  برد  پي  معرفت2  اقتصاد  اهمیت  به  که  نویسنده اي  اولین 
که عمیقًا در بارة محیط هاي کاري به تفكر و تأمل پرداخت، گفته است: 
»رهبران نباید اصول اخالقي را ضمیمة عقایدشان کنند. چنین کاري تنها 

موقعیتشان را به خطر مي اندازد.« 
امروزه قفسه هاي  بي مایه اي که  از کتاب هاي  بسیاري  این حال، در  با 
کتابفروشي ها را پر کرده اند وانمود شده است که با خوب بودن، خوشحال 
انعطاف پذیر مي توانید  قبال اصول اخالقي  یا متعهد شدن در  کردن مردم 
به هر چه مي خواهید دست یابید. در حالي که ماکیاولي دقیقًا به عكس آن 
معتقد است، چون به آنچه در کتاب ها مي خواند اعتماد نداشت. چیزي را 

که با چشمان خودش مي دید باور داشت. 

1. Peter Drucker 
2. Knowledge economy 

توصیه اي براي شما
باید  مي گوید  موفق2  بسیار  مردمان  عادت  هفت  کتاب  در  کووي1  استیون 
مسئولیت رفتارهاي خود را بر عهده بگیریم و دیگران را به خاطر اتفاقاتي که 
رخ مي دهد سرزنش نكنیم. به موقعیتي فكر کنید که اخیراً در زندگیتان ایجاد 
شده و شما به سبب این که آن را ساده گرفته اید یا خودتان را گول زده اید، با 

آن بد برخورد کرده اید. آیا براي درست کردن اوضاع خیلي دیر شده؟

1. Stephen Covey 
2. The Seven Habits of Highly Effective People 
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قدرت یعني توانایي ایجاد تغییر� پس اگر قدرتي دارید و از آن براي 
ایجاد تغییر استفاده نمي کنید، آن را تلف مي کنید�

ماکیاولي در نامه اي به سال 1506، یعني هفت سال پیش از آن که نوشتن 
کتاب شهریار را آغاز کند، نوشته است: »همه باید در جهتي که روحشان 

آن ها را هدایت مي کند جسورانه عمل کنند.«
این  شهریار  فراوان  جالب  ابعاد  از  یكي 
حاکماني  براي  هدیه اي  عنوان  به  که  است 
اندکي  که  شده  نوشته  مدیچي  خانوادة  از 
پیش از آن ماکیاولي را به اتهام توطئه علیه 
شكنجه  مورد  هفته  چند  مدت  به  خودشان 
قرار داده بودند. در یكي از این شكنجه ها او 
را از دست آویزان کردند، آن هم در حالي 

که دستانش را از پشت به هم بسته بودند. در چنین حالتي احساس مي کنید 
شانه ها از مفصل خود بیرون مي زنند، ولي ماکیاولي در کتاب خود یا در 

اگر از قدرتتان استفاده نكنيد، آن را از دست مي دهيد3

ایده اي روشنگر
بعضي از مردم دلشان 

مي خواهد اتفاقي رخ دهد، 
برخي دیگر آرزوي رخ دادن 
آن را دارند، و عده اي دیگر 
کاري مي کنند که آن اتفاق 

رخ دهد�
مایكل جوردن
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در باِب شهریار

نامه هایش از این موضوع شكایتي نكرده است. در دنیاي او شكنجه ابزاري 
ضروري براي به دست آوردن و حفظ قدرت است. 

شهریار کتابي است در بارة عمل کردن نه فكر کردن. وقتي ماکیاولي 
بدبختي  آدم  مي کردند  فكر  خدمتكارانش  احتماالً  مي نوشت،  را  شهریار 
است ــ و بدون شک از عجزي که بر او تحمیل شده بود احساس نفرت 
مطالعه  را  کتابخانه اش  کالسیک  کتاب هاي  صبح ها  آن که  از  بعد  مي کرد. 
مي کرد و بعدازظهرها چیزي مي نوشید و کمي ورق بازي مي کرد، بهترین 
عالقه اش  مورد  فرماندهان  با  خالي  اتاقي  در  و  مي پوشید  را  لباس هایش 
که درگذشته بودند حرف مي زد: »با آن ها گفتگو مي کنم و دلیل کارهایي 
بود  مطالعه  آن ها مي پرسم.« حتي وقتي هم که مشغول  از  را که کرده اند 

نمي توانست این کار را نكند. 
امروزه با شكنجه کردن مردم به شما پاداش نمي دهند. ولي ماکیاولي 
چیزي را مي دانست که ما گاهي آن را فراموش مي کنیم: موفقیت نه به نیت 
خوب ما و نه به افكار و کلمات خوبمان، بلكه به اعمال خوب و بد ما و 

تأثیري که بر دنیا مي گذاریم بستگي دارد. 
امروزه  دارد.  زیادي  فاصلة  امروز  دنیاي  در  ما  شغلي  زندگي  با  این 
با صندوق هاي پستي الكترونیكي، بازخورد مشتریان، جلسات شستشوي 
یک  و  بازاریابي  تحقیقات  از  کوهي  درجه،   360 بازخورد هاي  مغزي، 
دوجین مجالت حرفه اي که در آن ها توصیه هاي متضادي مطرح مي شود، 
گاهي وسوسه مي شویم که هر کاري را کنار بگذاریم: فلج ناشي از تجزیه 

و تحلیل. 
با این حال، گاهي ِصرِف عمل کردن مي  تواند فرصت هایي ایجاد کند 
یا شرایط کار را تغییر دهد آن هم به گونه اي که هیچ تحلیلي قادر به انجام 
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اگر از قدرتتان استفاده نكنید، آن را از دست مي دهید

بر  عمل  پیروزي  نمونه هاي  از  مشاغل سرشار  اخیر  تاریخچة  نیست.  آن 
ویدئوي  نوار  فورمت   1975 سال  در  سوني  وقتي  است.  فرضیه پردازي 
به  و  مي کرد  فكر  آن  استراتژي  بارة  در  به دقت  کرد،  خلق  را  بتاماکس 
کیفیت برتر ضبط و مزیت اول بودن امید بسته بود. ولي ماتسوشیتا و سایر 
تولیدکنندگان نوارهاي ویدئوي وي اچ اس با استفاده از قدرتشان در بازار 
در این نبرد پیروز شدند. آن ها نوارهاي وي اچ اس خود را طوري ساختند 
که از قابلیت هاي بیش تري برخوردار بود و گنجایش ضبط بیش تري داشت 
در  را  بازار  آن ها  که  بودند  این  شاهد  تبلیغاتي  استودیوهاي  سپس  و  ــ 
اختیار گرفته اند و بودجه و زمان بیش تري را به نوارهاي ویدئوي وي اچ اس 
را  سوني  مدیران  از  یكي  حتي  نشدند  مجبور  آن ها  مي دهند.  اختصاص 

شكنجه کنند ــ البته تا جایي که ما مي دانیم. 

توصیه اي براي شما
فكر کردن کافي است، عمل را شروع کنید. کرك ویسلر1 ناطقي انگیزه بخش 
اقداماتي  بارة  در  اغلب  او  مي نامد.  روحیه بخشي«  »مأمور  را  که خود  است 
حرف مي زند که مي توانید همین امروز »بدون بودجه و جواز«، براي پیشرفت 
در کارتان انجام  دهید. اراده و قدرت به خرج دهید، و تصمیم بگیرید و عمل 

کنید. همین حاال و بدون معطلي. شروع کنید. 

1. Kirk Weisler 
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به ارث بردن قدرت اغلب آسان تر از به دست آوردن آن است� ولي 
تحویل آن به نفر بعدي معمواًل به طرز شگفت انگیزي دشوار است� 

باره  این  در  به مورد  مورد  و  کوتاه  گزارشي  شهریار  کتاب  بخش  اولین 
چطور  و  مي آورند  دست  به  را  خود  قدرت  چطور  شهریاران  که  است 
نكرده  تلف  وقت  چندان  ماکیاولي  دوم  فصل  در  مي کنند.  حفظ  را  آن 
که در بارة راهي که به گمان او آسان  تر از 
راه هاي دیگر به دست آوردن قدرت است 
ــ به ارث بردن قدرت ــ توضیح  دهد. او 
است  آسان  تر  قدرتي  چنین  حفظ  مي گوید 
چون کافي است جانشین، روال تثبیت شده 
اعتقاد  به  ندهد.  تغییر  را  قبلي  جاافتادة  و 
ماکیاولي، حاکم میانه حالي که قدرت را به 
ارث مي برد وفاداري زیردستان را نیز به همراه آن به دست مي آورد و به 
ندارد. همچنین، در مورد  بر آن ها  یافتن  این ترتیب دیگر مشكل تسلط 

نفر بعدي كيست؟ 4

ایده اي روشنگر
تنها چیزي که سیاستمدار 

چشم انتظار آن است انتخابات 
بعدي است� و تنها چیزي که 
دولتمرد چشم انتظار آن است 

نسل بعدي است�
توماس جفرسون
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 نفر بعدي کیست؟

قدرت و نفوذ موروثي، نشان دادن واکنش در مقابل خطرهایي که نفوذ 
نویافتة شما را تهدید مي کند ساده تر است. 

با این حال، مشاغل خانوادگي دائم در تالشند تا شكاف بین نسل ها را 
پر کنند. مرکز مشاغل خانوادگِی بی دی او استوی هیوارد، مدعي است که 
به ارث بردن قدرت مزایاي بسیاري دارد: نسل جدید مدیران از ارزش ها ، 
بلندمدت  برنامه ریزي   و  حرفه اي  شناخت  قوي،  تعهد  ثبات،  وفاداري، 
مشترکي برخوردارند. ولي به گفتة این مرکز، در حالي که حدود شصت 
درصد مشاغل انگلستان به دست خانواده ها اداره مي شوند، تنها 25 درصد 
مشاغل تا نسل بعدي دوام مي آورند. و کم تر از یک هفتم مشاغل خانوادگي 
موفق مي شوند بدون تغییر مالكیت، مدیریت را به نسل سومشان تحویل 

دهند. 
بسیار  مي برد  ارث  به  را  قلمروي  که  شهریاري  مي گوید  ماکیاولي 
خوش شانس تر است، چون »دالیل کم تري براي آسیب رساندن به دیگران« 
دارد. ولي مشكل بسیاري از »شهریار بعد از این« ها معموالً به چنگ آوردن 
است.  موجود  حاکم  از  آن  گرفتن  بلكه  نیست،  مردم  دست  از  قدرت 
بي دي او استوي هیوارد به فهرست بلندباالیي از مشكالت جانشیني اشاره 
کرده است که نسل اول را از واگذاري قدرت  بازمي دارد: ترس از مرگ، 
تهدیِد از دست دادن هویت شخصي، تعصب در مقابل برنامه ریزي ، ناتواني 
دالیل  از  بخشي  تنها  حسادت،  و  موجود  نامزدهاي  میان  از  انتخاب  در 

محسوب مي شوند. 
اگر در زمینه اي مشغول به کار بوده باشید که مدیران آن دائمًا در حال 
عوض شدن هستند، مي دانید که اولین کاري که مدیران انجام مي دهند تغییر 
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کلِی روال قبلي است. و شهریار توصیه مي کند که اگر مي خواهید ثباتتان 
را حفظ کنید، نباید »خیلي زود خیلي چیزها« را تغییر دهید: ماکیاولي در 
اشاره اي دوپهلو مي گوید: »هر تغییري سنگي ناهموار را باقي مي گذارد که 

سایر سنگ ها در ادامة ساخت و ساز روي آن قرار مي گیرند.« 
)پیوند(  رشتة  نوعي  واقع  در  و  مي شود  تقسیم  پي  در  پي  مسئولیت، 
منصب  واگذاري  آمادة  موجود  حاکم  که  حالي  در  می کند.  ایجاد  اعتماد 
خود مي  شود، حاکم جدید باید مراقب باشد با کنار گذاشتن همة محاسن 
و معایب نظام، آن هم فقط به این دلیل که این روش متعلق است به پدر یا 
مادر )یا مشاور یا هر کسي که قدرت را به او واگذار کرده(، ثبات موقعیت 
نیندازد. براي تجربه کردن مشكالت مشاغل خانوادگي،  خود را به خطر 
از  عمده اي  بخش  شما  وقتي  باشید.  خانواده  آن  از  عضوي  نباید  حتمًا 
عمرتان را در کنار رئیستان سپري مي کنید، احتماالً او را بیش تر از اعضاي 
برقرار  شما  با  را  عاطفي  پیوند  همان  نیز  او  و  مي شناسید  خود  خانوادة 
مي کند. ما معموالً مشاوران را شخصیت هایي کاماًل مثبت مي خوانیم. سعي 

کنید از آن ها زیاد تعریف نكنید، چون خودتان از رشد بازمي مانید. 

توصیه اي براي شما
به آینده فكر کنید. بعد از شما چه کسي به کارتان ادامه خواهد داد؟ چطور 
مي توانید به کسي که منصب شما را به ارث مي برد کمک کنید؟ اگر نمي خواهید 

وجوه مثبت کار را تغییر دهد، زیر و بم کار را به او یاد بدهید. 
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ما معمواًل قدرت را به ارث نمي بریم� اغلب براي به دست آوردن نفوذ 
مي جنگیم� و براي به دست آوردن آن باید استعداد رهبرِي خود را به 

قوت بسیار نشان دهیم�

ماکیاولي مي گوید زماني که شما شهریاري هستید که با فتح قلمرویي جدید یا، به 
اصطالحي که در دنیاي امروز بیش تر کاربرد دارد، 
با غلبه بر چیزي دیگر قدرت به دست مي آورید، 

با »مشكالتي واقعي« روبرو مي شوید.
مشاغل  از صاحبان  حاضر  حال  در  اگر 
به تازگي  ما  دارم.  برایتان  بدي  خبر  هستید، 
دوران بي سابقة ادغام شرکت ها و مالكیت ها 

را پشت سر گذاشته ایم. شرکت هایي مانند شرکت شبكه اي عظیم سیسكو 
راه اندازي  جدید  شرکت هاي  مالكیت  کسب  مبناي  بر  را  جدیدي  حرفة 
کرده اند: این شرکت در ده سال گذشته بیش از صد شرکت را خریده که 

این روند گاهي به خرید ده یا سه شرکت در هفته هم رسیده است. 
باعث  این تملک ها  اکثر  بوده، ولي  قابل  توجهي موفق  به  نحو  سیسكو 

ماليمت يا خشونت5

ایده اي روشنگر
احساسات عمومی مردم همه 

چیز است� با آن شكستي 
در کار نیست، و بدون آن 

موفقیت محال است�
آبراهام لینكلن
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تخریب ارزش ها مي شوند. انگیزه مختل مي شود و رهبران منصبشان را ترك 
مي کنند. اشتیاق بي حد و حصر مدیران مافوق به ادغام شرکت ها معموالً یک شبه 
از بین مي رود. چیزي که مایة خاص بودن شرکتي بود ناپدید مي شود و شما 

مي مانید و مدیریت چیزي که با شرکتي که خریده اید تفاوت بسیاري دارد.
دلیل آن چیست؟ دلیل آن اغلب این است که وقتي شما چنین تغییري 
ایجاد مي کنید، اشتیاقتان به وعده هایي براي ایجاد دنیاي جدید و قابل  توجه 
منجر مي شود که محقق شدن آن به طول مي انجامد. ازخودگذشتگي هایي 
به زودي  نمي رسند.  نتیجه  به  زود  دارید  انتظار  دیگران  از  راه  این  در  که 
یاد مي کنید که  از سیستم گذشته  دنبال آن  به  ایجاد مي شود و  نارضایتي 
اکنون ناگهان در مقایسه با شرایط فعلي بهتر به نظر مي رسد )هر قدر هم 

که در زمان خودش سیستم خوبي نبوده باشد(. 
ماکیاولي مي گوید: »مردم زمانی آمادگی تغییر حاکمیت را دارند که باور 
کنند می توانند بهبودی در شرایط به وجود بیاورند«، ولي در طول زماني 
که شما قدرت را در دست مي گیرید، مردم »لطمه هاي فراواني« مي بینند و 
همین طبیعتًا آن ها را به دشمنان شما تبدیل مي کند. شما نمي توانید روابط 
دوستانة خود را با همة کساني که در به دست آوردن قدرت یاریتان کرده اند 
حفظ کنید، چون نمي توانید در مدت کوتاهي خواسته هاي آن ها را از رئیس 

جدیدشان محقق کنید، و با این حال هنوز به حسن نیتشان نیاز دارید. 
موقعیت  در  کنید  »سعي  مي کند:  توصیه  چنین  رهبران  به  ماکیاولي 
جدیدتان جا بیفتید.« ابتدا »بروید و در میان اتباع جدیدتان« زندگي کنید تا 
بتوانید مشكالت را از همان ابتدا درك کنید و بشناسید. اگر گمان مي کنید در 
این جا ماکیاولي مالیمت بیش تري نشان مي دهد، در اشتباه هستید؛ چون به 
شما خواهد گفت که چطور باید با آن دسته از اتباع سرخوردة خود که در 
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طول به قدرت رسیدن شما لطمه دیده اند و بعد تصمیم گرفته اند زیر پایتان 
مقابله  با دردسرسازان  از دو طریق مي توانید  کنید:  برخورد  کنند  را خالي 
کنید: »مالیمت یا خشونت«. ماکیاولي را در حالي مجسم کنید که یكي از 
ابروهایش را باال انداخته و با شرارت بارترین کالم خود به شما مي گوید که 
دردسرسازان شما سعي مي کنند انتقام لطمه هاي کوچكي را که دیده اند از 

شما بگیرند، ولي اگر این لطمه ها »خیلي حاد« باشند، این کار را نمي کنند. 
جان کوالرد،1 رئیس کارشناسان تغییر موضِع »شرکاي مدیریت استراتژیک« 
انكار  »انكار.  پاسخ مي دهد:  »بزرگ ترین دردسر کدام است؟« و  مي پرسد: 

باعث مي شود مالكان یا مدیران وجود مشكالت موجود را نپذیرند.« 
بهترین راه براي تثبیت قدرتتان این است که نشانه هاي خطر را از همان 
ابتدا شناسایي کنید: صبر نكنید تا همه به وجود مشكل پي ببرند ــ این 
تبعیت است، نه رهبري. باید با خشونت یا مالیمت برخورد کنید، ولي به 
قول ماکیاولي »اگر به مشكالت اجازه دهید بزرگ شوند، هر اقدامي مانند 

نوشداروي بعد از مرگ سهراب خواهد بود«.

1. John Collard 

توصیه اي براي شما
اگر موفقیت شما مسئولیت بیش تري برایتان به دنبال داشته است، معموالً به 
این معناست که جاه طلبي هاي دیگران را لگدمال کرده اید، و این طبیعتًا باعث 
ایجاد کدورت مي شود که در این صورت باید به آن رسیدگي کنید. اگر این 
مشكالت را به حال خود رها کنید، وخیم تر مي شوند. پس باید به سرعت براي 

حلشان چاره اي بیندیشید. 
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اگر نمي دانید جریان چیست، نگران نباشید؛ به جاي نگراني خودتان را 
در بطن آن قرار دهید� 

در  تا  مي کنند  تالش  که  را  جدیدي  رهبران  محدودیت هاي  ماکیاولي 
جایگاهي فراتر از مشكالت ناچیز روزمره قرار گیرند مي شناخت. او در 
فصل سوم شهریار، در جایي که در بارة تصرف قلمروهاي جدید نوشته 
بین  ظریفي  مرز  که  مي کند  اشاره  است، 
متفاوت بودن و بي تفاوت بودن وجود دارد. 
نمي دانید در  متفاوت هستید که  آن قدر  اگر 
به دردسر  که  بدانید  اطرافتان چه مي گذرد، 

افتاده اید.
توصیة ماکیاولي به شهریاراني که به تازگي قلمروي را تصرف کرده اند 
باید در  متفاوتي دارد،  اگر آن قلمرو قوانین، فرهنگ و زبان  این بود که 
این  با  شوند.  آشنا  آن  رسوم  و  قوانین  با  نزدیک  از  تا  کنند  زندگي  آن 
کار »مشكالت را در بدو ایجادشان شناسایي مي کنید و مي توانید اقدامات 

در جريان كار قرار گيريد6

ایده اي روشنگر
خردمند کیست؟ کسي که از 

همه مي آموزد�
بنجامین فرانكلین
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مؤثري انجام دهید«. ولي در آن زمان اکثر حاکمان ترجیح مي دادند در شهر 
خود بمانند و راحتي و رفاه خویش برایشان اولویت داشت. امروزه هم 
بسیاري از رؤسا همین کار را مي کنند: آن قدر مشغله دارند که از دیگران 

مي خواهند چنین کارهایي را برایشان انجام دهند. 
یكي از اقوام من مدت ها پیش براي رولز رویس کار مي کرد. رئیس او 
که بسیار سالخورده بود مجاز بود فرشي در دفترش بیندازد که درست به 
اندازة آن جا سفارش داده شده بود و اجازه داشت دستگیرة دفترش برنجي 
باشد. وقتي از کار برکنار شد، رئیس جدیدي از راه رسید که درجه اش از 
او پایین تر بود. به همین دلیل شرکت مرزي را براي فرش براي او تعیین 
کرد و دستگیرة در را با یک دستگیرة پالستیكي از جنس باکِلیت )صمغ 
در  آن  کرد.  ایجاد  تغییراتي  محدودیت  این  ولي  کرد.  عوض  مصنوعي( 

قاطعانه بسته باقي ماند. 
در دوراني که براي سلسله مراتب ارزش و احترام قائلند و مشاغل باثباتند، 
زیردستانشان  از  مدیران  کردن  مجزا  با  را  سلسله مراتب  مي دهیم  ترجیح 
افتراق را تحمیل مي کنیم. رهبران  امتیاز و  تقویت کنیم. درجات کوچک 

متفاوتند: و باید متفاوت هم به نظر برسند. 
با این حال، فرهنگ درهاي بستة دفترهاي اداري، امروزه مانند گذشته 
رایج نیست. فرهنِگ »مدیریِت سیار«1 موجب تضعیف آن شده است. دبلیو 
ادواردز دمینگ،2 که مدیریت کیفیت را به ژاپني ها معرفي کرد، کمک کرد 
فرهنگ ها طرفدار  از سایر  بیش  که  فرهنگ هایي  نوع مدیریت در  این  تا 
سلسله مراتب هستند محبوبیت پیدا کند. او مي گفت: »اگر منتظر بمانید تا 

1. MBWA [Management By Walking Around] 
2. W. Edwards Deming 
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مردم نزد شما بیایند، تنها به مشكالت کوچک پي خواهید برد. باید خودتان 
به میان آن ها بروید و مشكالت را دریابید.«

در عین حال »مدیریِت سیار« شاید در ابتدا کدورت هایي نیز به دنبال 
داشته باشد. همچنین، شاید مسئولیت خسته کنندة مشكالت پیش پاافتاده را 
که ترجیح مي دهید از آن ها اجتناب کنید بر دوشتان قرار دهد. با تحمیل 
حضورتان بر دیگران شاید برخي بگویند که دارید »خاص بودن« خود را 

تضعیف مي کنید. ولي ماکیاولي به عكِس این باور دارد. 
فرهنگ »مدیریت سیار« را بر شرکتتان تحمیل کنید تا نه تنها بر مشكالت 
غلبه کنید، بلكه فرهنگي بسازید که در آن رهبران همیشه حضور دارند. 
دهة  اواخر  در  کنید.  صرفه جویي  نیز  خود  هزینه هاي  در  مي توانید  حتي 
1990، که رؤساي بي  اِي نگران این موضوع بودند که مدیریت میانیشان 
را  از هیترو مراکزي  منزوي و سلسله مراتبي شده است، در خارج  بسیار 
از  مراکز  این  در  دادند.  ترتیب  مالقات  و  براي جلسه  بسیار  فضاهاي  با 

دفترهاي خصوصي خبري نبود. 

توصیه اي براي شما
نه  مي کنند.  کار  خود  فروشگاه هاي  در  هفته  یک  سال  هر  تسكو  مدیران 
کارهاي مربوط به مدیریت؛ نه، آن ها بسته بندي مي کنند، قفسه ها را مي چینند، 
و سفارش ها را ارسال مي کنند. شما براي پي بردن به مشكالت کارتان چه 

کارهایي مي توانید انجام دهید؟ براي یافتنشان وقت صرف کنید. 


