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 تومان 55,000 قیمت:



 تمجیدهایی از کتاب بده و بستان

ترین کتاب این قرن باشد. این کتاب حاوی مضامین تواند مهممی بده و بستان»
مان را اداره کنیم، چطور توانیم مشاغلی این که چطور میعمیقی است درباره

مان را بزرگ کنیم و مان تعامل داشته باشیم، فرزندانتوانیم با دوستان و اقواممی
مان را طراحی کنیم. خواندن این کتاب تجربه نابی است و روی موسسات و نهادهای

 «کشد.این افسانه که حرص و طمع، راه رسیدن به موفقیت است خط بطالن می
 رئیس خوب، رئیس بد ، نویسنده کتابابرت ساتنر 

 
ی زندگی است. این فقط یک کتاب های تغییردهندهمملو از ایده بده و بستان»

بینی جدید و درخشان است. آدام گرانت یکی از نیست، بلکه یک جهان
اش العادههای دوران ما است و این کتاب خارقشناسترین جامعهبزرگ

 «ها خواهد بود.پرفروششک یکی از بی
  سکوت قدرت، نویسنده کتاب سوزان کین

 
بخش است و باوری که یک کتاب درخشان، مستند و انگیزهبده و بستان »

 «کند.رسند را باطل میهای خوب آخر از همه به خط پایان میگوید انسانمی
 دادن کارهاانجامنویسنده کتاب دیوید آلن، 

 

های متقن و بینش عمیق است و تحقیقات مدرن، نمونه، مملو از بده و بستان»
نهایت محرک برای مغز و اندیشه تبدیل کرده است. ها آن را به کتابی بیهمین

دهد که چطور تعامالت ما با دیگران منجر به موفقیت و این کتاب نشان می
شود. این کتاب مهم و خواندنی شایسته رسیدن به موفقیتی مان میخوشبختی

 «است. بزرگ
  شادتر در خانهو  پروژه شادیهای ، نویسنده کتابگرچن روبین
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 های خوببازدهی

 های ناشی از بخشیدن  بیشتر از ستاندنخطرات و پاداش

 و ده تا بستان.بده یکی  -دیپلماسی  یعنی اصل بده و بستان؛ این
 مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز 

در کنار  با افتخار تمام، دو پدر 1ولیدر بعدازظهر آفتابی  یک روز شنبه در سیلیکون
ها مشغول تماشای بازی دختران جوان خود با یکدیگر زمین فوتبالی ایستاده بودند. آن

کار با هم باز کنند. مرد قدبلندتر،   یدربارهطول نکشید که سر صحبت را  زیادبودند و 

یدر ، 3یپسک  ا  تهای ن  ، یک کارآفرین سریالی بود که سابقه کار کردن در شرکت2دنی ش 
توانست تا ابد موتوروال و آمازون را داشت. او مردی جدی با موهای تیره بود که می

حوش چهل سالگی اولین شرکتش را وحولوکار حرف بزند. شیدر کسب  یدربارهیکریز 
بنامد. او عاشق تأسیس « پیر  اینترنت»تأسیس کرده بود و دوست داشت که خودش را 

 بود. 4پشااستارتچهارمین  اندازیاهآن روزها در حال ر بود و  شرکت

                                                                                              
1 Silicon Vallleyکیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در   70ای در حدود : نام رایج و غیررسمی منطقه

مریکا است. شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از احومه سانتا کالرا، کالیفرنیا، ایاالت متحده 
 است.های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه شرکت

2 Danny Shader  
3 Netscape 

4 up-Start.شرکت نوپا : 
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و   1دیوید هورنیک مردمند شد. اسم آن به آن پدر دیگر عالقه خیلی زودشیدر 
متر قد، موهای سانتی 165با حدود هورنیک د. بوها شرکتدر  گذاریکارش سرمایه

آلیس در  های مختلف کتابتیره، عینک و ریش بزی، عالیق متفاوتی داشت: نسخه
کرد و در دانشگاه، رشته موردعالقه خود، یعنی موسیقی  را جمع میسرزمین عجایب 

شناسی و . مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته جرمه بودرا به وجود آورد 2کامپیوتری
ها دود چراغ خوردن در یک شرکت حقوقی، پیشنهاد  و بعد از سال ه بودگرفتحقوق 

. او دهه بعدی ه بودرا پذیرفت 3گذاری خطرپذیررمایهشغلی  پیوستن به یک شرکت س
این که  یدربارهگیری ها و تصمیمکارآفرین  4گوش دادن به بازارگرمیبه  اش را زندگی

 کرد.  صرف گذاری کند یا نهروی آنها سرمایه

های فوتبال، شیدر رو به هورنیک کرد و گفت: در طول وقت استراحت بین بازی
هورنیک در زمینه « ی؟درموردش بدونخوای کنم، میکار میدارم روی چیزی  »

گذار های اینترنتی تخصص داشت، بنابراین در نگاه شیدر او همچون یک سرمایهشرکت
ه بود. بیشتر افرادی که در مورد طرفدو آنها به هم . عالقهرسیدمینظر به ایدئال 

موفقیتی  که هیچ سابقه  اندیکار تازههای کنند، کارآفرینبازارگرمی می یشانهاایده
ده به هدف ز بود که نه یک بار، بلکه دو بار  درجه یکشیدر یک کارآفرین  ولیندارند. 

 175را به قیمت  5پت دات کامکس  ، آمازون اولین استارتاپش به نام ا  1999بود. در سال 

، را به قیمت 6اش، گود تکنولوژی، شرکت بعدی2007میلیون دالر خریده بود. در سال 
میلیون دالر به موتوروال فروخته بود. با توجه به سابقه شیدر، هورنیک مشتاق  500

 شنیدن هدف بعدی او بود. 

چند روز بعد از آن مسابقه فوتبال، شیدر به دفتر هورنیک رفت و جدیدترین 
ها با خرید آنالین مشکل دارند، اش را برای او شرح داد. حدود یک چهارم امریکاییایده

حل نوآورانه چون حساب بانکی یا کارت اعتباری ندارند و شیدر برای این مشکل یک راه
را شنید و در  ایدهگذارهای خطرپذیر بود که این داشت. هورنیک یکی از اولین سرمایه

                                                                                              
1 David Hornik  
2 Computer Music  
3 Venture Capital (VC) firm 

4 Pitchدارد.یا ایده که سعی در متقاعد کردن شخصی برای خرید محصول   ی: ارائه فروش 
5 Acceprt.com   
6 Good Technology   
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 ای بین شیدر و شرکایش ترتیبدم از آن خوشش آمد. ظرف مدت یک هفته، او جلسه

شرکت روی خواست پیشنهاد کرد: او می 1گذارینامه سرمایهتفاهمداد و به او یک 
 کند.   گذاریسرمایهشیدر 

 ت. بااگرچه هورنیک سریع عمل کرده بود، اما شیدر هم موقعیت بسیار خوبی داش
گذارهای زیادی دانست که سرمایهاش، هورنیک میتوجه به اعتبار شیدر و کیفیت ایده

نها تد که شما ابه ندرت پیش می»د: گویکاری با شیدر هستند. هورنیک میخواهان هم
. نکنیگذاری پیشنهاد مینامه سرمایهتفاهم که به یه کارآفرین  نگذاری باشیسرمایه

و سعی  نکنیگذاری خطرپذیر کشور رقابت میهای سرمایهشما با بهترین شرکت
 «ره.بگی که به جای پول اونا، پول شما رو  نرو متقاعد کنی که اون کارآفرین  نکنیمی

رای األجلی بگذاری، تعیین ضرببهترین راه هورنیک برای به ثمر رساندن آن سرمایه
ه رائکوتاه ا  یخوب با مهلت یشیدر بود تا تصمیمش را بگیرد. اگر هورنیک پیشنهاد

ر را گذارهای دیگسرمایه اش بهفرصت ارائه ایدهکرد، احتماالً شیدر قبل از این که می
 کرد. این کاری است که بسیاری از پیدا کند، قرارداد با هورنیک را امضا می

 .دهندمیشدنشان انجام برندهگذارهای خطرپذیر برای باال بردن شانس سرمایه

  خواستاألجل تعیین نکرد. در واقع، او عمالً از شیدر اما هورنیک برای شیدر ضرب
گذارهای دیگر نیز عرضه کند. هورنیک معتقد بود که  را به سرمایه اشایده که

هایشان نیاز به زمان دارند، بنابراین بر اساس اصول ها برای ارزیابی گزینهکارآفرین

هر چقدر »صرف نظر کرد. او به شیدر گفت:  2اش، از ارائه پیشنهاد انفجاریاخالقی
ورنیک امیدوار بود اگرچه ه« دوست داری برای گرفتن تصمیم درست وقت صرف کن.

شیدر به این نتیجه برسد که تصمیم درست، بستن قرارداد با او است، اما منافع شیدر 
 های دیگر را نیز بررسی کند. گزینه  کهرا مقدم بر منافع خود قرار داد و به او فرصت داد  

اش به ایده معرفیشیدر هم درست همین کار را کرد: او چند هفته بعد را صرف 
در  خواست مطمئن شود که هنوز گذارهای دیگر کرد. در این بین، هورنیک میسرمایه

ترین منبعش را برای شیدر فرستاد: برای همین باارزش گردونه رقابت قرار دارد،

                                                                                              
1 Term Sheet  

2 Exploding offerاری است که اگر در یک بازه زمانی کوتاه پذیرفته نشود، : پیشنهاد انفجاری، پیشنهاد ک
 پس گرفته می شود. 
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گذار را توانستند صالحیت هورنیک به عنوان یک سرمایهکه می  1فهرستی از چهل ُمعرف
هایی در ها دنبال همان ویژگیارآفریندانست که ککنند. هورنیک می تأیید

گردیم: صالحیت گردند که همه ما در مشاوران مالی به دنبالشان میگذارها میسرمایه
بندند، آن گذار قرارداد میها با یک سرمایهو قابل اعتماد بودن. وقتی که کارآفرین

های کارشناسی ا مشاورههشود و به آنها میمدیره آنهیئت گذار عضوی از سرمایه
هایی بود که او در های هورنیک نشان دهنده خون، عرق و اشکدهد. لیست معرفمی

ها ریخته بود. گذاری خطرپذیر برای کارآفرینطول بیش از یک دهه کار در عرصه سرمایه
 ها به مهارت و شخصیت او ایمان کامل دارند. دانست که آناو می

خواست تصمیمش را می و هورنیک زنگ خورد. شیدر بودچند هفته بعد تلفن 
 اعالم کند. 

 «بندم.ای قرارداد میگذار دیگهمتأسفم، دارم با سرمایه»شیدر گفت: 

س پود، گذار دیگر تقریبًا یکسان بآن سرمایهشرایط مالی پیشنهاد هورنیک و 
وگو فتگاد. و بعد از  دهای هورنیک باید دست باال را به او میتایی معرففهرست چهل
 ای است. العادهها برای شیدر محرز شده بود که هورنیک آدم فوقبا آن معرف

اما همین روحیه سخاوتمندانه هورنیک بود که منجر به شکستش شد. شیدر 
ند، نگران بود که مبادا هورنیک بیش از آنکه وقتش را صرف به چالش کشیدن او ک

روع  ای شورنیک به اندازه کافی برای کمک به شیدر بر صرف تشویق او کند. احتماالً ه
گذار، معروف که آن یکی سرمایهموفق محکم و سرسخت نبود، درحالی یوکار کسب

ها را به کند و کارآفرینگری میاست که زیاد پرسش العادهفوقبود به این که مشاوری 
مدیره یئتهشاید باید یکی رو به »دهد. شیدر حتمًا با خود فکر کرده بود: جلو ُهل می

دونم نمی اضافه کنم که بتونه منو بیشتر به چالش بکشه. هورنیک به قدری مهربونه که
قلبم » وقتی که به هورنیک زنگ زد، گفت:« کنه.مدیره رفتار میجلسات هیئت توچطور 

رف حبه  منم تصمیم گرفتمگفت برم سراغ اون. یگفت با تو کار کنم، اما عقلم ممی
 «عقلم گوش بدم.

                                                                                              
1 References  
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ام؟ اگه برای من پخمه»هورنیک حسابی به هم ریخت و شروع کرد به نقد خودش. 
کرد، اما من آوردم، شاید امضاش میگذاری بهش فشار مینامه سرمایهامضای تفاهم

ته. که این اتفاق نیف  یه دهه از عمرم رو صرف کسب خوشنامی توی این حرفه کردم
 «؟جوری شداین اپس چر 

های خوب ترین شکل ممکن درسش را یاد گرفت: آدمدیوید هورنیک به سخت
 طور است؟رسند. آیا واقعا ایندیرتر از بقیه به خط پایان می

*** 

و  اناییگوید افراد بسیار موفق سه ویژگی مشترک دارند: انگیزه، توعقل سلیم می
کوشی، استعداد و خواهیم موفق شویم، باید ترکیبی از سختیفرصت. اگر م

ه یز بچهارم را ن مؤلفهشانسی داشته باشیم. داستان دنی شیدر و دیوید هورنیک خوش
دیداً ششود: موفقیت اغلب نادیده گرفته می کهبسیار مهم   ایمؤلفه؛ دهدمیما نشان 
عامل ترمان ما با دیگران بستگی دارد. هر بار که با فرد دیگری سر  کا تعاملبه نحوه 

توانیم کنیم تا جایی که میبزنیم: آیا سعی می انتخابکنیم، باید دست به یک می
افت دری ها و سودها را از آن خودمان کنیم؟ یا بدون نگرانی از آنچه در مقابلارزش
 ؟کنیممشارکت میآفرینی ارزشدر کنیم، می

ده سال از ، بیش از 1شناس سازمانی و استاد دانشگاه وارتونعنوان یک روان به
های مختلف، از گوگل گرفته در سازمان هاانتخابرا صرف مطالعه این  مایزندگی حرفه

تا نیروی هوایی امریکا کردم و برایم محرز شد که اثرات شگرفی در موفقیت دارند. در 
پیشگامانه، دانشمندان علوم ای از مطالعات موعهطول سه دهه گذشته، در مج

)ترکیب مطلوبشان  ی متقابلرابطههایشان در اولویت از نظر اجتماعی دریافتند که افراد 
ها، اجازه بدهید تر کردن این اولویت. برای روشندارندشدیداً با هم فرق  وبستان(از بده

در محل کار  ی متقابلرابطهشما را با دو دسته از افرادی آشنا کنم که در دو سوی طیف 
 گذارم. میها بخشندهو  هاگیرندهها را گیرند. اسم آنقرار می
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ها نآ خشند. ها دوست دارند بیشتر بگیرند تا ببیک نشان متمایز دارند: آنها گیرنده
زهای دیگران زنند و منافع خود را بر نیارا به نفع خود بر هم می ی متقابلرابطهتعادل 

وری، ها معتقدند که دنیا جای رقابت است، جایی که اگر نخدانند. گیرندهمقدم می
برای  د.اشنکنند برای موفق شدن باید بهتر از دیگران بها فکر میشوی. آنخورده می

که اعتبار زیادی بابت شوند  میو مطمئن کنند می خودستاییصالحیتشان اثبات 
ها نرحم یا سفاک نیستند؛ آ های معمولی، بیآورند. گیرندهمیبه دست هایشان تالش

دم رو اگه خودم هوای خو»کنند: ها فکر میفقط محتاط و مراقب  خود هستند. گیرنده
 اگر دیوید هورنیک کمی خصوصیت« داشت.نداشته باشم، هیچکس هوام رو نخواهد 

کرد و األجل تعیین میضربداشت، احتماالً برای دنی شیدر بیشتری می« گیرندگی»
گذاری را بر میل شیدر به داشتن بازه زمانی هدف به دست آوردن آن سرمایه

 . نستدامقدم میپذیر انعطاف

ها ده. در محل کار، بخشناستبخشنده اما هورنیک نقطه مقابل گیرنده است؛ او 
م خرا به سمت طرف مقابل  ی متقابلرابطهها کفه ترازوی اند. آنمعموالً کمیاب

ها معموالً که گیرندهدهند بیشتر از این که بگیرند، ببخشند. درحالیکنند و ترجیح میمی
دهند، ها بتوانند به آنکنند که دیگران چه چیزهایی میند و به این فکر میخودخواه
رکز ها دارند، تمند و بیشتر روی این که دیگران چه نیازی به آنها دیگرخواهبخشنده

ها براساس این که ها و بخشندهها ربطی به پول ندارند: گیرندهکنند. این اولویتمی
رای خود کنند یا چه مبلغی از سود کارفرماها را بهای خیریه کمک میچقدر به سازمان

 ها و اعمالشان در براساس ویژگیها شوند. بلکه آننمیاز همدیگر متمایز  دارندبرمی
ه دیگران  بصورت استراتژیک شوند. اگر گیرنده باشید به قبال دیگران از هم متمایز می

هایتان کنید که منافع خودتان بیشتر از هزینهکنید، یعنی زمانی کمک میکمک می
ه  ستفادهزینه متفاوت ا-ممکن است از یک آنالیز سودباشد، اما اگر بخشنده باشید، 
د. گاهی هایتان بیشتر باشکنید که منافع دیگران از هزینهکنید: یعنی زمانی کمک می

 نتظار اتان فکر نکنید و بدون این که در مقابل های شخصیاصالً به هزینه شایدحتی 
عی سچیزی داشته باشید به دیگران کمک کنید. اگر در محیط کار، بخشنده باشید، 

ها و ارتباطاتتان با ها، ایدهکنید در به اشتراک گذاشتن وقت، انرژی، دانش، مهارتمی
 مند شوند، سخاوتمند باشید. رهها بهتوانند از آندیگرانی که می
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هایی مانند مادر ترزا شویم که عنوان بخشنده را فقط الیق ابرقهرمانشاید وسوسه 
العاده نیاز ندارد؛ های فوقبودن به فداکارییا ماهاتما گاندی بدانیم، اما بخشنده

 بخشنده بودن فقط مستلزم تمرکز روی کار کردن در جهت منافع دیگران است، یعنی
انجام کارهایی مثل کمک کردن، مشاوره دادن، اعتبار بخشیدن یا برقراری رابطه با 
دیگران. بیرون از محل کار، این نوع رفتار کامالً شایع است. طبق تحقیق صورت گرفته 

ها در روابط ، بیشتر انسان2، مارگارت کالرک1شناس دانشگاه ییلتوسط روان
ها هر وقت  کنند. در روابط زناشویی و در دوستیمیرفتار  هابخشندهمثل شان صمیمانه

 دهیم. داشتی انجام میکه کاری از دستمان برآید بدون هیچ چشم

ز ما اای تعداد کمی شود. از نظر حرفهتر میوبستان پیچیدهبدهاما در محل کار 
وم سشیوه کنیم و معموالً سراغ رفتار می هاگیرندهیا  هابخشندهمثل  کاملطور  به
کنیم تعادلی بین دادن شویم و سعی میمی طلببرابریرویم. ما تبدیل به می

فتار ها براساس اصل انصاف ر طلب)بخشیدن( و ستاندن )گرفتن( ایجاد کنیم. برابری
ها کمک کنند کنند، انتظار دارند دیگران نیز به آنکنند: وقتی که به دیگران کمک میمی

طلب باشید به اصل کنند. اگر برابریشان محافظت میترتیب از خودو بدین
 ست. الطف  اعتقاد دارید و قانون حاکم بر روابطتان، تبادل متقابل   «درآنبهاین»

ما سه سبک اساسی تعامل اجتماعی هستند، ا بودنطلببخشیدن، گرفتن و برابری
 اصب شغلیداشتن منها مشخص و قابل دیدن نیست. ممکن است با مرزهای بین آن

 شوید. اصالً عجیبمیدیگری و روابط مختلف حس کنید که از یک سبک وارد سبک 
ه مشاور  رفتار کنید و هنگام هاگیرنده  مثلحقوقتان  یدربارهنیست که هنگام مذاکره 

با  ان راباشید و زمانی که تخصصت هابخشنده مثلتر از خودتان تجربهدادن به فردی کم
دهد  می رفتار کنید. اما شواهد نشان هاطلبگذارید مثل برابرییک همکار در میان می

دهنده اصلی دارند که نشان ی متقابلرابطهکه در محیط کار، بیشتر مردم یک سبک 
ی ها است. و این سبک اصلها در بیشتر اوقات با بیشتر انسانچگونگی تعامل آن

ا منقش مهمی را در موفقیت شانسی کوشی، استعداد و خوشتواند به اندازه سختمی
 ایفا کند.
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 کامالً روشن  ی متقابلرابطههای در واقع، الگوهای موفقیت مبتنی بر سبک
دبان ر نر زنید چه کسانی در پایان کار سر از قعهستند. اگر از شما بپرسم که حدس می

 ؟هاطلببرابرییا ها بخشنده، هاگیرنده  ؟دهیدمیچه جوابی آورند درمیموفقیت 

ارند. مزایا و معایب خاص خود را د ی متقابلرابطهای هر سه سبک به لحاظ حرفه
یوید دبراساس داستان دیگر است. تای برتر از دو اما یک سبک وجود دارد که هزینه

یابند. ها به بدترین نتایج دست میکنید که بخشندهبینی میهورنیک، احتماالً پیش
وفقیت ها در قعر نردبان مدهند که بخشندهات نشان میحق با شما باشد. تحقیق شاید

ها : آنها دست پایین را دارندگیرند. در طیف وسیعی از مشاغل مهم، بخشندهقرار می
 کنند. شوند، اما موفقیت خود را در این فرایند قربانی میباعث پیشرفت دیگران می

ها هستند. در ها، بخشندهترین و غیرمؤثرترین مهندسبهرهدر دنیای مهندسی، کم
براساس  ای در کالیفرنیا یکدیگر را مهندس حرفه 160یک تحقیق، وقتی که بیش از 

ه ند کها افرادی بودترین مهندسبندی کردند، ناموفقشده رتبهشده و گرفتهکمک داده
در  ها کمترین امتیازات رابیشتر از آن که بگیرند، بخشیده بودند. این بخشنده

شده های تکمیلهای فنی و نقشهها، گزارشهای خود از نظر تعداد مأموریتشرکت
های ها و پولاألجلداشتند. گفتن ندارد که بیشترین تعداد اشتباهات، تأخیر در ضرب

ه ود را بار خها بود. کمک به دیگران مانع از این شده بود که کهدر رفته نیز از آن  آن
  درستی انجام بدهند.

شود. در مطالعه و بررسی بیش از همین الگو در دانشکده پزشکی مشاهده می
ترین نمرات را داشتند، به ششصد دانشجوی پزشکی در بلژیک، دانشجوهایی که پایین

کردن به دیگران عاشق کمک»طرزی غیرطبیعی امتیازات باالیی به جمالتی مانند 
ها به شدت تالش دادند. بخشندهمی« نمکبینی مینیازهای دیگران را پیش»و « هستم

های خود کمک کنند، معلوماتشان را با دیگران به اشتراک کردند تا به همکالسیمی
ها در زمان آزمون یک قدم از آن شانهایشد همکالسیگذاشتند و این باعث میمی

روی  ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در تحقیقی کهپیش بیفتند. فروشنده

ها، طلبها و برابریانجام دادم، در مقایسه با گیرنده 1ها در کارولینای شمالیفروشنده
ها به قدری نگران این بودند که ها دوونیم برابر کمتر درآمد ساالنه داشتند. آنبخشنده
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هایشان بهترین انتخاب است که دوست نداشتند جنسشان را به چه چیزی برای مشتری
 ی که شده بفروشند.هر قیمت

بانند و ها بیش از اندازه دلسوز و مهر رسد که بخشندهدر مشاغل مختلف به نظر می
ع دیگران خواهد منافع خود را به نفکنند و دلشان میبیش از حد به دیگران اعتماد می

ها، به طور دهد در مقایسه با گیرندهقربانی کنند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می
عرض مآورند، دو برابر بیشتر در درصد پول کمتری به دست می 14ها توسط، بخشندهم

تر و شود که ضعیفدرصد تصور می 22خطر قربانی جنایت شدن قرار دارند و به میزان 
 هستند.  واقعیتتر از مغلوب

زیاد  ها در قعر نردبان موفقیت بسیار به این ترتیب، اگر احتمال حضور بخشنده
 ها؟طلبها یا برابریچه کسانی در صدر این نردبان قرار دارند؟ گیرنده باشد،

انگیزی را  ها نگاه کردم، الگوی شگفتکدام. وقتی که یک بار دیگر به این دادههیچ
 ها قرار دارند. در صدر هم بخشندهکشف کردم: 

ها ندهء بخشوری اکثراً جزهای  با کمترین میزان بهرهطور که دیدیم، مهندسهمان
کنیم، وری نگاه میهای دارای بیشترین میزان بهرههستند. اما وقتی که به مهندس

سانی کاند. در بین مهندسان کالیفرنیایی،  ها نیز بخشندهدهد که آنشواهد نشان می
د ه بگیرنآنک باالترین امتیازات علمی برحسب کمیت و کیفیت نتایج را دارند که بیشتر از 

ها تعلق ندهبخشند. بنابراین، بهترین و بدترین نتایج به بخشه همکارانشان میمرتبًا ب
 گیرند. قرار می وسطها اغلب در طلبها و برابریدارد و گیرنده

کند. دانشجوهای پزشکی بلژیکی با کمترین نمرات این الگو، در همه موارد صدق می
هستند، اما دانشجوهای دارای بیشترین بودن دارای امتیازات باالیی در زمینه بخشنده

اند. در طول دوران تحصیل در نمرات نیز امتیازات باالیی در این زمینه به دست آورده
درصد نمرات باالتری کسب کنند. حتی  11شود افراد بودن باعث میرشته پزشکی، بخشنده

درصد امتیازات  25اندازه ها بهترین فروشندهبهرهدر حوزه فروش، متوجه شدم که کم
آورند، اما این امر در بخشندگی بیشتری در مقایسه با افراد سطح متوسط به دست می

ها هستند و به ها بخشندهکند. بهترین فروشندهها نیز صدق میترین فروشندهمورد پربهره
ها کسب طلبها و برابریدرصد درآمد بیشتری از گیرنده 50طور متوسط به اندازه 

هاست. در مشاغل مختلف، اگر ند. صدر و قعر نردبان موفقیت در تصرف بخشندهکنمی
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بینید که احتمال و موفقیت را بررسی کنید، می ی متقابلرابطههای رابطه بین سبک
 خوردنشان است. ها به اندازه احتمال شکستقهرمان شدن بخشنده

 گیرد؟حال حدس بزنید که دیوید هورنیک در کدام دسته قرار می

*** 

لی بدی گذار دیگر قرارداد بست، احساس خیکه دنی شیدر با آن سرمایه  آنبعد از 
گرفتیم. اما ما تازه یه مرحله بزرگ رو پشت سر گذاشته بودیم. باید جشن می»داشت. 

و زده بودم. اگذاری که پیدا کرده بودم، هیجانخاطر سرمایهچرا خوشحال نبودم؟ به
و از یک ر حال فرصت کار کردن با هورنبااستعداد بود، اما درعین مردی بسیار باهوش و

ا خواست راهی برای شریک کردن هورنیک پیدا کند، امشیدر می« دست داده بودم.
از  شتریگذار اصلی باید سهم بیراهی نبود. برای شریک کردن هورنیک، شیدر و سرمایه

 ند. کردفروختند و از سهم مالکیت خود کم میشرکت را می

ارزد. قبل از این که فرایند اش میشیدر به این نتیجه رسید که این کار به هزینه
گذاری کند. تأمین سرمایه به پایان برسد از هورنیک دعوت کرد تا در شرکتش سرمایه

هورنیک این پیشنهاد را قبول کرد و در شرکت سهیم شد و مقداری از مالکیت شرکت 
دادن  کرد و با توانایی  نشانمدیره شرکت میت هیئترا به دست آورد. او در جلسا

داشتم اون روی »گوید: داد. شیدر میمسیرهای جدید، شیدر را تحت تأثیر قرار می
الشعاع مهربونی و دیدم. این بخش از شخصیتش تحتدیگرش رو می

های هورنیک، استارتاپ شیدر رشد به مدد توصیه« اش قرار گرفته بود.برخوردیخوش
هایی که حساب بانکی بود و به آمریکایی 1مینیر پ یخوبی داشته است. اسم آن شرکت 
کارت، خرید اینترنتی کنند و با یک بارکد یا   کهداد  یا کارت اعتباری نداشتند، اجازه می

های های طرف قرارداد بپردازند. شیدر با فروشگاهها را نقداً در فروشگاهبعد هزینه آن
و ن ری هوندو  2ایلو ن-س  برای ارائه این خدمات مشارکت کرد و در هجده ماه اول  3گ 
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رنیک درصدی را تجربه کند. هو 30موفق شد هر ماه رشدی می نیر تأسیس شرکت، پی
 گذار، سهم کوچکی در این رشد داشت. در نقش سرمایه

ود خهایش اضافه کرد که این شاید از هورنیک همچنین شیدر را به فهرست معرف
هورنیک از  یدربارهزنند تا ها زنگ میمعامله هم ارزشمندتر بود. وقتی که کارآفرین

وبیه، خی که اون فقط آدم شاید فکر کن»گوید: ها میشیدر سؤال بپرسند، شیدر به آن
 شوق.کوش و بسیار مس؛ بسیار سختالعادههاس. اون فوقاما اون خیلی بیشتر از این

 زا و هم حامی باشه. اون به طرزی باورنکردنیتونه هم چالشدر آن  واحد می
گذار باید ترین خصوصیاتیه که یه سرمایهپذیره. این ویژگی، یکی از مهممسئولیت
، شده روز، هر طور کهه. اگه هر مشکلی پیش بیاد، در هر ساعت از شبانهداشته باش

 «رسونه.خودش رو به شما می

محدود نشد. بعد از نیرمی جبران محبت هورنیک تنها به این معامله در شرکت پی
دیدن عملکرد واقعی هورنیک در کار، شیدر تعهد هورنیک به سود رساندن به  

گذاری های سرمایهکم هورنیک را وارد فرصتد و بعد، کمها را تحسین کر کارآفرین
، شیدر 1دیگرش کرد. در یک مورد، بعد از دیدار با مدیرعامل شرکتی به نام راکت الویر

نامه تفاهمگذار معرفی کرد. اگرچه آن مدیرعامل قبالً یک هورنیک را به عنوان سرمایه
رده بود، اما در نهایت این هورنیک بود  گذار دیگر دریافت کاز یک سرمایهگذاری سرمایه

 گذاری شد. که برنده آن سرمایه

شناسد، اما معتقد است کار کردن ها را میاگرچه دیوید هورنیک مشکالت و سختی
گذاری ی سرمایهمثل یک بخشنده نیروی محرکه و عامل اصلی موفقیتش در حوزه

گذارهای خطرپذیر سرمایهگوید وقتی که بسیاری از خطرپذیر است. هورنیک می
دهند، شانسشان در به دست ها ارائه میگذاری خود را به کارآفرینهای سرمایهنامهتفاهم

دید، اگه توی نصف معامالتی که پیشنهاد می»درصد است:  50گذاری آوردن آن سرمایه
نوان حال، بعد از یازده سال فعالیت به ع با این« برنده بشید، عملکردتون خوبه.

ها گذاری به کارآفریننامه سرمایهوهشت تفاهمگذار خطرپذیر، هورنیک بیستسرمایه
اند. شیدر یکی از آن سه وپنج مورد پذیرفته شدهارائه داده است، که از این تعداد بیست

های کارآفریندرصد  89گذاری از طرف هورنیک را رد کرد. نفری است که پیشنهاد سرمایه
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های تخصصی او، این  ند. به مدد پول و مشاورهانده پول هورنیک را قبول کردهباقیما
ها در اند که ارزش یکی از آنهای موفقی شدهاندازی استارتاپها موفق به راهکارآفرین

بیش از سه میلیارد دالر بود و  2012اولین روز عرضه عمومی سهامش در بورس در سال 
 خریداری شدند. 2و مانستر 1اوراکل، تیکت مسترها توسط گوگل، بعضی از آن

ی اش در این که آن روز براشانسیکوشی و استعداد هورنیک، و البته خوشسخت
نی دبا  ، نقش بسیار مهمی را در جور شدن آن معاملهه بودتماشای مسابقه دخترش رفت

وز ی پیر باز ش بود که باعث شد در این ی متقابلرابطهشیدر ایفا کردند. اما این سبک 
هایی که طور شرکتشود. حتی از آن بهتر، او تنها برنده این بازی نبود. شیدر و همین

 نوان یکعبه  بعداً شیدر به هورنیک پیشنهاد کرد نیز برنده این بازی بودند. با فعالیت
های حال فرصتآفرینی کند و درعینبخشنده، هورنیک توانست برای خود ارزش

 ای بهره بردن دیگران را نیز به حداکثر رساند.بر  آفرینیارزش

*** 

فقیت خواهم این نکته را به شما بگویم و اثبات کنم که ما مودر این کتاب می
ور گیریم. اگرچه بسیاری از ما تصهایی مثل دیوید هورنیک را دست کم میبخشنده

دنی ها به طرزی باورنکر که آناند، اما باید بدانید  عرضه و پخمهها بیکنیم که بخشندهمی
ها هموفق هستند. برای فهمیدن این که چرا صدر نردبان موفقیت در اختیار بخشند
شان است، به بررسی برخی تحقیقات و اتفاقات جذابی خواهیم پرداخت که به شما ن

سیاری بخطرتر از چیزی باشد که تواند قدرتمندتر و بیبودن میدهند چگونه بخشندهمی
 قشار مختلفهای موفقی از اکنند. در این راستا، شما را با بخشندهها تصور میانساناز 

اهم  ا خوجامعه از جمله مشاورها، وکال، پزشکان، مشاوران مالی و مدیران ورزشی آشن
را معکوس  اول موفق شو سپس بخشنده باشها روند مرسوم کرد. این بخشنده

ی برای بخشند، اغلب در موقعیت بهتر نی که اول میدهند کساکنند و به ما نشان میمی
 . گیرندشدن در آینده قرار میموفق 
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جامانده در قعر این نردبان را فراموش  های بهها و فروشندهتوانیم مهندسنمیاما 
خواهم کشف  آیند و میخور از آب درمیها هم پخمه و توسریکنیم. بعضی از بخشنده
کند. پاسخ این پرسش ربط زیادی جدا می 2هاعرضهرا از بی 1هامانکنم که چه چیزی قهر 

رف یا توانایی ذاتی افراد ندارد و بیشتر ناشی از استراتژی هایی است که به استعداد ص 
کنند. برای توضیح این که هایی که میکنند و همچنین انتخابها استفاده میبخشنده

ی خواهم واقعیت دو افسانهکنند، میموفقیت دوری میها از قعر نردبان چگونه بخشنده
ها لزومًا همیشه ها را به شما نشان بدهم تا ببینید که بخشندهبخشنده یدربارهمتداول 

هایمان اهدافی داریم و دوست نیستند. هر یک از ما برای رسیدن به خواستهخوب و نوع
ها طلبها و برابریی گیرندهزههای موفق هم به انداجالب است بدانید که بخشنده

 کند. ها فرق میطلب هستند. فقط روششان برای دنبال کردن اهدافشان با آنجاه

رساند که عبارت است از این که چه طرح این موضوع ما را به سومین هدفم می
فرد است. اجازه دهید این نکته را روشن  ها منحصربهچیزی در مورد موفقیت بخشنده

و ) توانند به موفقیت برسندها همگی میطلبها و برابریها، گیرندهه بخشندهکنم ک
ها یک چیز متمایز وجود دارد: موفقیت آنها همچون اما در موفقیت بخشنده (رسندمی

ب رند، معموالً یک ها میکه وقتی گیرندهدرحالی  ریزد. آبشاری روی سر بقیه هم فرو می
های دهند که افراد معموالً به گیرندهبازد. تحقیقات نشان میکه مینفر دیگر وجود دارد  
گردند تا آنها را تحقیر و خرد کنند. در هایی میکنند و به دنبال راهموفق حسادت می

جای این  شوند، مردم بههایی مانند دیوید هورنیک برنده میمقابل، وقتی که بخشنده
شوند  ای برنده میها به گونهکنند. بخشندهشان میکه مانعشان شوند، تشویق و حمایت

دهند. کنند و موفقیت اطرافیانشان را افزایش میدرست می 3که یک اثر موجک
آفرینی ارزشخواهید دید که تفاوت در این است که چگونه موفقیت فرد بخشنده 

گذار ایه، سرم4کند، به جای این که آن ارزش را فقط مال خود کند. رندی کومیسارمی
شه. اگه با کسی تر میاگر همه بخوان تو برنده بشی، بردن آسون»گوید: خطرپذیر، می

 «شه.تر میدشمنی نکنی، موفق شدن آسون
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از  های بخشیدن به وضوح بیشتر رسد که هزینهها، به نظر میاما در برخی حوزه
ارک این فصل از ممزایای آن است. برای مثال در سیاست، نقل قولی که در ابتدای 

جمهور دهد که دیپلماسی یعنی ده تا بگیر و یکی ببخش. رئیستواین آوردم نشان می
بارها و  است. باید« گرفتن»سیاست، بیزینس  »نویسد: سابق امریکا، بیل کلینتون، می

گری ا در البیها باید دست باال ر گیرنده« بارها و بارها حمایت، کمک مالی و رأی بگیری.
ها از موقعیت خوبی طلبداشته باشند و شاید برابری ور زدن رقبایشان در انتخاباتو د

رای قی بدر تبادل دائمی الطافی که سیاست الزم دارد برخوردار باشند، اما چه اتفا
 دهد؟ ها در دنیای سیاست رخ میبخشنده

که گفت  یمرا در نظر بگیرد. او  1روستایی به نام سمپسون یهای سیاسی مردتالش

است و تمام تمرکزش را روی به « 2کلینتون  ایالت ایلینویز»هدفش تبدیل شدن به 
دست آوردن کرسی در سنای امریکا گذاشت. سمپسون یک نامزد غیرمعمول برای کار 

بود؛ طلب جاهاش را در مزرعه کار کرده بود، اما بسیار های جوانیسیاسی بود. او سال

شد. سیزده نامزد  3ایالتی مجلسسالگی نامزد انتخابات هوساولین بار در سن بیست
شدند. سمپسون ایالتی می مجلسداشت و فقط چهار نفر اول برنده کرسی در وجود 

 فروغی داشت و به جایگاهی بهتر از هشتمی دست نیافت. نمایش کم

یک  بعد از شکست در آن رقابت، سمپسون سراغ بیزینس رفت و برای راه انداختن
وکارشان شکست خورد و سمپسون نتوانست مغازه کوچک با دوستش وام گرفت. کسب

ردند. ره کهایش را مصادوامی را که گرفته بود پس بدهد، بنابراین مقامات محلی دارایی
ن مپسوگونه مال و اموالی ُمرد و ساش بدون هیچمدت کوتاهی بعد از آن، شریک تجاری

گفت اش میر گردن بگیرد. سمپسون به شوخی به بدهیتنهایی آن قرض را بمجبور شد به
کشید یها طول ماش بدهکار بود. سالاو پانزده برابر بیشتر از درآمد سالیانه :«بدهی ملی»

نت آخر آن را پس داد.   تا قرضش را پس بدهد، اما در نهایت تا س 

جلس موکارش شکست خورد، سمپسون برای دومین بار نامزد بعد از این که کسب
سال داشت، اما این بار مقام دوم را به دست آورد و صاحب   25ایالتی شد. اگرچه فقط 

اش در مجلس مجبور شد برای خرید اولین کرسی شد. برای شرکت در اولین جلسه
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وشلوارش پول قرض بگیرد. در طول هشت سال بعد از آن، سمپسون در مجلس کت
خود را در رشته حقوق گرفت. سرانجام در سن زمان مدرک همایالتی خدمت کرد و 

 وپنج سالگی آماده بود که در صحنه ملی عرض اندام کند و نامزد انتخابات سنا شد. چهل

دانست که وارد نبرد سختی شده است. او دو رقیب اصلی داشت: سمپسون می
و از ها قضات دیوان عالی ایالت بودند . هر دوی آن2و الیمن ترامبول 1جیمز شیلدز

آمدند. شیلدز که برای انتخاب های بسیار ممتازتری در مقایسه با سمپسون میخانواده
کرد، برادرزاده یکی از نمایندگان کنگره بود. ترامبول هم نوه مجدد در سنا رقابت می
ها، سمپسون التحصیل دانشگاه ییل بود. در مقایسه با آنیک مورخ برجسته فارغ

 اندکی داشت. نفوذ سیاسی  یاتجربه 

درصد آرا  44در اولین نظرسنجی، سمپسون در کمال حیرت همگان نفر اول بود و 
درصد آرا قرار  5درصد و بعد ترامبول با فاصله زیاد با  41را داشت. بعد از او شیلدز با 

درصد  47بعدی، سمپسون به موفقیت بیشتری دست پیدا کرد و  نظرسنجیداشت. در 
ن خود کرد، اما وقتی که نامزد جدیدی وارد رقابت شد، ستاره بخت او از حمایتها را از آ 

. 3رو به افول نهاد. این نامزد جدید کسی نبود جز فرماندار فعلی ایالت، جوئل متسون
متسون محبوب بود و این پتانسیل را داشت که آرای سمپسون و ترامبول را به طرف 

داد، متسون به سرعت به صدر  خود جذب کند. وقتی که شیلدز از رقابت انصراف
درصد سقوط کرد و  38درصد آرا را به دست آورد. سمپسون به  44جدول رفت و 
 51درصد آرا را داشت. اما چند ساعت بعد، ترامبول انتخابات را با  9ترامبول فقط 

 درصدی برنده شد.  47درصد و با فاصله کمی از متسون 

ترامبول شد؟ تغییر ناگهانی  چه چیزی باعث سقوط سمپسون و صعود سریع
 دچار که ظاهراً بود  بندی به دلیل انتخاب سمپسون ها در جدول ردههای آنجایگاه

اش برای . وقتی که متسون وارد رقابت شد، سمپسون به تواناییبودبخشیدن بیمارگونه 
دانست که حامیان آوردن حمایت کافی برای پیروزی در انتخابات شک کرد. او میدستبه

به او )سمپسون(  کهکنند  نمیاند، اما به او وفادارند و ترامبول را رها ترامبول اگرچه اندک
 درصد رأی، ترامبول هیچ شانسی برای پیروزی نداشت.  9ملحق شوند. از طرفی با فقط 
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خواست مانع برنده اما دغدغه اصلی سمپسون انتخاب شدن نبود. او فقط می
شود. سمپسون معتقد بود که متسون به کارهای مشکوکی مشغول  شدن متسون

های تأثیرگذار دهندهاست. برخی ناظران متسون را به تالش برای رشوه دادن به رأی
داد متسون به کردند. حداقل، سمپسون اطالعات موثقی داشت که نشان میمتهم می

اگر معلوم شود که گفت میاش نزدیک شده است. متسون برخی از حامیان کلیدی
 تسون()م شان را به اوها باید وفادریدهندهسمپسون شانسی برای پیروزی ندارد، رأی

 منتقل کنند و از او حمایت کنند. 

بات های متسون زودتر از موعد اثها و انگیزهروش یدربارههای سمپسون نگرانی
های رماندار، چکشد. یک سال بعد، متسون در آخرین سال فعالیتش در مقام ف

ز ملغا ما هرگاکه تاریخ گذشته بودند یا قبالً خریداری شده بودند، را  قدیمی فرمانداری 
 د.شکوم خرید. متسون چند صدهزار دالر به جیب زد و به کالهبرداری مح ،نشده بودند

عالوه بر مشکوک بودن به متسون، سمپسون به ترامبول اعتقاد داشت، چون وقتی 
آنها در یک چیز با هم مشترک بودند. سالها بود که سمپسون آمد مییان پای عمل به م

های اجتماعی و اقتصادی تالش بسیاری کرده بود. برای ایجاد تغییراتی بزرگ در سیاست
ایالتش بسیار حیاتی است و در این مورد او و  او معتقد بود که این کار برای آینده

سعی کند طرفداران سمپسون این که عقیده بودند. بنابراین به جای ترامبول با هم هم
وفادار ترامبول را به سمت خود جذب کند، تصمیم گرفت ازخودگذشتگی کند. او به مدیر 

گیری کند و از خواهد از رقابت کناره، گفت که اعالم کند که او می1ستادش، استفن لوگان
ی که طرفداران به ترامبول رأی بدهند. لوگان باورش نشد؛ چرا مرد کهطرفدارانش بخواهد  

بیشتری دارد باید به نفع رقیب خود با طرفداران کمتر کنار رود؟ لوگان زد زیر گریه، ولی 
به ترامبول  کهسمپسون کوتاه نیامد. او از رقابت عقب کشید و از طرفدارانش خواست  

 کافی بود.   (سمپسون هزینهبه ) رأی بدهند. همین برای پیروز شدن ترامبول

داد. قبل منافع خود ترجیح می ر نبود که سمپسون منافع دیگران را باین اولین باری 
رغم این که در کارش های سنا پیروز شود، علیدر رقابت کهاز این که به ترامبول کمک کند  

پذیری و احساس تعهدش به عنوان یک وکیل بسیار مورد تحسین بود، ولی مسئولیت
هایی کند که خود را راضی به دفاع از موکلتوانست گرفت. او نمیجلوی موفقیتش را می
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های سمپسون کرد گناهکار هستند. به گفته یکی از همکارانش، موکلحس می
شن؛ در غیر این صورت پیشنهاد پرونده به ها باشه پیروز میاگر حق با اون»دانستند می

تهم شده ها که موکلی به دزدی مدر یکی از این پرونده« سمپسون وقت تلف کردن بود.
تونین در دفاع از این مرد چیزی بگین، اگه می»بود، سمپسون نزد قاضی رفت و گفت: 

تونم این کار رو بکنم. اگه بخوام ازش دفاع کنم، هیئت منصفه نمیبگین؛ چون من 
در پرونده دیگری در طول یک « کنه.بینه که از نظر من اون گناهکاره و محکومش میمی

این مرد  »سمپسون به جلو خم شد و به یکی از همکارانش گفت: محاکمه جنایی، 
سمپسون آن پرونده را به دوستش داد و از « تونم.نمیگناهکاره؛ تو ازش دفاع کن، من 

ها اعتبار و حیثیت زیادی برایش به دستمزد قابل توجهی چشم پوشید. این تصمیم
مطرح کرده بود: از جمله این که آیا او حال سؤاالتی را هم ارمغان آورده بود، اما در عین 

 به اندازه کافی برای گرفتن تصمیمات سیاسی دشوار سرسخت هست یا نه؟

امل و سمپسون خیلی به یه انسان ک»گفت: او می یدربارهاش یکی از رقبای سیاسی
داد که سمپسون آن رقیب توضیح می« ونقص نزدیکه. اما فقط یه چیز کم داره.عیببی

تأثیر اسبی برای به دست آوردن قدرت نیست، چون قضاوتش به راحتی تحتفرد من
گیرد. در سیاست، عمل کردن مثل یک بخشنده، اش برای دیگران قرار مینگرانی

د، به اش به در اولویت قرار دادن خومیلیداد. بیسمپسون را در موضع ضعف قرار می
جود ون سؤال را برای ناظران به قیمت از دست دادن کرسی مجلس سنا تمام شد و ای

 رامبولتسیاست قوی هست یا نه؟ رحم بیآورد که آیا او به اندازه کافی برای دنیای 
  عدهابدل بود. سمپسون ای قهار بود، در حالی که سمپسون انسانی سادهکنندهمذاکره
هداف د اتوانست به پیشبر ، اما گفت که انتخاب ترامبول می«ناراحتماز شکستم »گفت: 

با  مشترکشان کمک کند. بعد از انتخابات، یک خبرنگار محلی نوشت که در مقایسه
 «. ترامبول فردی بااستعدادتر و توانمندتر بود»سمپسون، 

برای همیشه کنار بکشد. چهار سال بعد از کمک به  کهاما سمپسون آماده نبود  
نامزد مجلس سنا الیمن ترامبول برای به دست آوردن کرسی سنا، سمپسون دوباره 

ترین گیری، یکی از اصلیشد. او باز هم شکست خورد، اما چند هفته مانده به روز رأی
نیت حامیان سمپسون کسی نبود جز الیمن ترامبول. ازخودگذشتگی سمپسون حسن

ترامبول را برایش به ارمغان آورده بود و ترامبول تنها رقیبی نبود که در جواب به 
رفدارش شده بود. دفعه اولی که سمپسون نامزد انتخابات سنا بخشندگی سمپسون ط
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رسید که در آستانه درصد آرا را در اختیار داشت و به نظر می 47که شده بود و زمانی
درصد از  5رهبر  1مدار شیکاگوئی به نام نورمن جودپیروزی قرار دارد، وکیل و سیاست

ل هیچ شکی نبود. در طول دومین تالش شان به ترامبودهندگانی بود که در وفاداریرأی
 او تبدیل شد.  سرسختسمپسون برای نمایندگی سنا، جود به حامی 

ره های نمایندگی سنا، سمپسون باالخدو سال بعد، بعد از دو شکست در رقابت
، جود سرانبرای اولین بار در یک انتخابات در سطح ملی پیروز شد. به گفته یکی از مف

برای  «بیش از هر کس دیگری»سمپسون را فراموش نکرد و « منشانهرفتار بزرگ»هرگز 
 تضمین انتخاب سمپسون تالش کرد. 

دهد، از که مسائل سیاسی را پوشش می  2اسپن-، شبکه تلویزیونی سی1999سال  در 
 36ها به کارآیی سمپسون و بیش از هزار بیننده صاحب دانش خود نظرسنجی کرد. آن

های مشابه با هم رقابت کرده بودند، امتیاز دادند. مدار دیگری که برای کرسیسیاست
ها را دریافت کرد. گرفت و باالترین نمرات ارزیابیسمپسون در صدر این نظرسنجی قرار  

روح  دانید،مدار آن لیست بود. میترین سیاستهایش، او محبوبرغم باختعلی
 کرد.استفاده میهایش نام مستعاری بود که آن جوانک روستایی در نامه 3سمپسون

 بود.  4اسم واقعی او آبراهام لینکلن

ایالت ایلینویز بشود.   5رد دیویت کلینتون  ک، لینکلن تالش می1830در دهه 
بود. وقتی که  6دار ساخت کانال ا یریکلینتون سناتور و فرماندار نیویورکی بود که طالیه

برای کسب کرسی سنا، با هدف کمک به الیمن ترامبول  اش نامزدیلینکلن در اولین 
دانستند. از داری میبردهکن کردن ها هر دو خود را متعهد به ریشهگیری کرد، آنکناره

اش برای رسیدن به این هدف، تا های سیاسیها تا قربانی کردن فرصتآزاد کردن برده
رد دفاع از موکالنی که به نظرش گناهکار بودند، لینکلن همیشه برای مصلحت عمومی  
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6  Erie Canal کیلومتر در ایالت نیویورک قرار دارد. ساخت این کانال، ارتباط بین   584: این کانال به طول
 شهر نیویورک با اقیانوس اطلس و دریاچه های بزرگ را فراهم ساخت.
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 جمهورهایشناسی رئیسهای تاریخ، علوم سیاسی و روانکار کرده بود. وقتی کارشناس
بندی کردند، همگی لینکلن را به عنوان یک بخشنده واقعی شناسایی  رتبهآمریکا را 

بود، باز هم حتی اگر بسیار سخت می»اند: ها نوشتهکردند. دو نفر از این کارشناس
ها و دهنده دغدغهداشت و این به خوبی نشاننمیلینکلن دست از کمک به دیگران بر 

الزم به ذکر است که لینکلن یکی « تک شهروندان بود.تأمین رفاه تکهای او برای نگرانی
جمهورهای تاریخ امریکا محسوب ادعاترین رئیسترین و بیترین، خاکیاز متواضع

های رؤسای جمهور امریکا، از نظر اعتبار نامههای مستقل زندگیبندیشود. در رتبهمی
سه نفر اول قرار  ءاه مردم، لینکلن جزبخشیدن به دیگران و تالش برای تأمین رف

. به گفته یک ژنرال ارتش امریکا که با لینکلن  1گیرد، یعنی در کنار واشنگتن و فیلمورمی
 «ها، بزرگی و خوبی داشت.او انگار بیش از سایر انسان»کار کرده بود: 

همیشه خیر و مصلحت ملت را به منفعت  اشجمهوریلینکلن در دوران ریاست
در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد،  1860داد. وقتی که در سال ترجیح میخودش 

خواه شکست داده بود، او از سه نامزدی که برای به دست آوردن نامزدی حزب جمهوری
داری و دادستان کل دولتش شوند. دعوت کرد تا به ترتیب وزیر امور خارجه، وزیر خزانه

دهد که  مورخ، با مستندات به ما نشان می 3دویندوریس کرنز گو، 2تیم رقبادر کتاب 
 شاندر زندگی اجتماعیهر کدام از اعضای دولت »کابینه لینکلن چقدر غیرعادی بود. 

ها در کابینه تر از لینکلن بودند. حضور هر یک از آنتر و باتجربهتر، تحصیلکردهمعروف
 «دهد. شده را تحت الشعاع قرار ممکن بود محبوبیت آن وکیل تحسین

با دعوت از افراد  کهداد  اگر یک گیرنده در موقعیت لینکلن بود، احتماالً ترجیح می
طلب ممکن بود به ، از خود و قدرتش محافظت کند؛ یا یک فرد برابری«گوقربانبله»

متحدانی که از او حمایت کرده بودند، منصب و پست بدهد. اما لینکلن در عوض از 
ما به »همکاری کرد. لینکلن به یک خبرنگار گفته بود: رقبای سرسختش دعوت به 

قدرتمندترین مردان حزب در کابینه نیاز داشتیم. من حق نداشتم که کشورم را از 
برخی از این رقبا از لینکلن متنفر بودند و برخی دیگر او را « ها محروم کنم.خدمات آن

را به دست بیاورد. به گفته   دانستند، اما او توانست حمایت همه آنهافردی ناالیق می
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دهنده این اش نشانموفقیت لینکلن در تعامل با مردان قدرتمند کابینه»کرنز گودوین، 
دهیم، مانند ها را به نجابت و اخالق ربط میاست که اگر صفاتی که ما اغلب آن

مدار واقعًا مهربانی، حساسیت، همدلی، صداقت و شفقت، در دستان یک سیاست
 « شوند.بگیرند به منابع سیاسی تأثیرگذاری تبدیل می بزرگ قرار 

باشد، این احتمال وجود ها بخشندهتواند زمین حاصلخیزی برای اگر سیاست می
حال، مؤثر یا غیرمؤثر  درهر کار دیگری نیز موفق شوند. با اینتوانند بها آندارد که 

ر قالب آن، بخشندگی به کار وبستانی بستگی دارد که دبدهبودن بخشندگی به نوع خاص 
بودن است که باید هنگام بررسی های مهم بخشندهشود. این یکی از ویژگیبرده می

های خاص، بخشندگی شده در این کتاب در ذهنمان باشد: در موقعیتهای مطرحایده
-و تعامالت برد 1ممکن است با موفقیت ناسازگار باشد. در شرایط حاصل جمع صفر

هر بار  ، دهد. این درسی است که آبراهام لینکلندگی به ندرت جواب میباخت، بخشن
به خوبی آموخت.  ،که تصمیم گرفت به خرج و هزینه خودش به دیگران کمک کند

ای شه اسم دیگهاگه من فقط یک عیب داشته باشم، چون نمی»گوید: لینکلن می
 «بگم!« نه»تونم به کسی نمیروش گذاشت، اینه که 

ش زیادی از زندگی، شرایط حاصل جمع صفر نیست و در شرایط متعادل، اما بخ
کنند خود انتخاب می ی متقابلرابطهافرادی که بخشندگی را به عنوان گزینه اول سبک 

. در مورد لینکلن، مانند دیوید هورنیک، ظاهرًا رسندمیزیادی در پایان، به پاداش 
کردیم میشدند. وقتی که ابتدا فکر تصمیمات فداکارانه در نهایت به نفعش تمام 

اند، هنوز به اندازه کافی زمان سپری نشده بود. زمان زیادی لینکلن و هورنیک باخته
نیت و اعتماد دیگران را جلب کنند، اما ها بتوانند حسنبخشنده کهکشد  طول می

کنند که یابند و روابطی با دیگران برقرار میسرانجام به اعتبار زیادی دست می
دهد. در واقع، خواهید دید که در حوزه فروش و دانشکده موفقیتشان را ارتقاء می
یابد. در درازمدت، بخشندگی ها به مرور زمان افزایش میپزشکی، مزیت بخشنده

، کارآفرین 2تواند به همان اندازه که خطرناک است، قدرتمند باشد. چیپ کانلیمی
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بودن برای بخشنده»گوید: را تأسیس کرد، می 1یوهای ژوی دو ونامی که هتلخوش
 «.همسابقه دوی صدمتر خوب نیست؛ اما برای مسابقه دوی ماراتن ارزشمند

در دوران لینکلن، این ماراتن زمان بسیار زیادی طول کشید. بدون وجود تلفن و 
در »گوید: ونقل سریع، ایجاد روابط و اعتبار یک فرایند کُند بود. کانلی میاینترنت و حمل

کانلی معتقد است که « .های بفرستی و هیچکس خبردار نشدنیای قدیم، ممکن بود نامه
توانند ها میدر دنیای به هم پیوسته امروز که در آن روابط و اعتبارها مشهودترند، بخشنده

که   3، رئیس سابق کمپانی داکرز2سرعت پیشرفت خود را افزایش بدهند. بابی سیلتن
گوید: را بر عهده دارد، می 4محیطی جهانی شرکت گپلیت اجتماعی و زیستاکنون مسئو

 «تونی بخشنده باشی و موفق باشی.دیگه مجبور به انتخاب نیستی. می»

که   شود، تنها نیرویی نیستتر میاین حقیقت که این مسیر طوالنی مدام کوتاه
ندگی شود. ما در عصری ز تر ای پربازدهشود امروزه بخشندگی از لحاظ حرفهباعث می

 (دهدیمای که به آن شکل و فناوری)کنیم که در آن تغییرات بزرگ در ساختار کار می
های اند. امروزه بیش از نیمی از شرکتبودن را بسیار تقویت کردهمزایای بخشنده

ها برای یمکنند. ما به تها برای انجام کارها استفاده میامریکایی و اروپایی مرتبًا از تیم
ها، ها، هدایت هواپیماها، جنگیدن در جنگها، انجام جراحیها و خانهساخت ماشین
ای ورهها، تولید گزارشات خبری، حسابرسی شرکتها و ارائه خدمات مشااجرای سمفونی

ب و  ها برای تبادل اطالعات، داوطلب شدن برای کارهای غیرمحبومتکی هستیم. تیم
 اند. دیگران، به افراد بخشنده وابستهرسانی به کمک

ها این وقتی که لینکلن از رقبایش دعوت کرد تا به او در کابینه ملحق شوند، آن
ها به قبل از همکاری با او ببینند که او چقدر مشتاق همکاری با آن کهند  داشتشانس را 

شود، یکی خاطر مردم و کشورش است. چند سال قبل از این که لینکلن رئیس جمهور 
، حضور او را به عنوان یکی از وکالی مدافع در دادگاه رد  5از رقبایش، ادوین استانتون

حال، بعد از همکاری با  نامیده بود. با این« بوزینه احمق درازدست»کرده بود و او را 
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توصیف کرد. « ترین حاکمی که دنیا به خود دیده استکامل»لینکلن، استانتون او را 
های ها فرصت، بخشندهکنیممیافراد بیشتری را در قالب تیم سازماندهی وقتی که 

 کنند. اتفاقی که در مورد لینکلن افتاد. بیشتری برای اثبات ارزش خود پیدا می

ه کنید، احتمال این که یک شغل خدماتی داشتنمیحتی اگر در قالب تیم کار 
 ستقلمهای ما در قالب شغلهای زرگها و مادربباشید زیاد است. بسیاری از پدربزرگ

ین ای همها همیشه به همکاری با دیگران نیاز نداشتند، بر . آنکردندمیمحصول تولید 
هم به شاغلبودن کارایی زیادی نداشت. اما امروزه درصد باالیی از افراد در م بخشنده
 ،1980ه رسانی به دیگران است. در دهشان خدماتکنند که وظیفهای کار میتنیده

داد. تا قبل از بخش خدمات تقریبًا نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل می
داد. یم، بخش خدمات تقریبًا دو سوم تولید ناخالص داخلی دنیا را تشکیل 1995سال 

 های خدماتی دارند.ها شغلدرصد از امریکایی 80امروزه بیش از 

شود، مردم بیشتر و بیشتر برای افرادی  تر میطور که بخش خدمات گستردههمین
اند خود را به عنوان بخشنده به جامعه معرفی کنند، ارزش و اعتبار قائل که توانسته

بندم که دوست دارید شما هرچه باشد، شرط می ی متقابلرابطهشوند. سبک می
های خدمات کلیدی به شما، همگی بخشنده باشند. شما امیدوارید که دهندهارائه

افرادی باشند که  ءتان جزکش و دالل مسکنپزشک، لولهپزشک، وکیل، معلم، دندان
آفرینی کنند، نه این که به دنبال به دست آوردن ارزش و دوست دارند برای شما ارزش

درصد است؛   89اعتبار از شما باشند. برای همین درصد موفقیت دیوید هورنیک 
هایشان در شرکت کهدهد  ها پیشنهاد میبه آن دانند که وقتی هورنیکها میکارآفرین
ها شود. این گذاری کند، در قلبش خواهان این است که بیشترین سود از آن  آنسرمایه

های نو و بدون سابقه را بررسی گذارهای خطرپذیر طرحدر حالی است بسیاری از سرمایه
هایی کنند  افراد و ایده دهند زمان محدود و کمیاب خود را صرفکنند و ترجیح مینمی

های افراد کامالً اند. هورنیک خودش شخصًا به ایمیلکه قبالً امتحان خود را پس داده
تونم مفید باشم، دوست دارم تا جایی که می»گوید: دهد. هورنیک میغریبه جواب می

هورنیک  به گفته« برم یا نه.بدون در نظر گرفتن این که در فالن کار سود اقتصادی می
ها نیستن که این کارآفرین»رسان است. فردی خدمات»گذار خطرپذیر موفق یک سرمایه

گذارهای خطرپذیر خدمت کنن. بلکه این ما هستیم که باید به  باید به سرمایه
 «ها خدمت کنیم.کارآفرین
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ها بدترین و که چرا بخشندهدهد  میرشد اقتصادی بخش خدماتی به خوبی نشان 
های آورند. در تحقیق روی دانشجونمرات را در دانشکده پزشکی به دست می بهترین

ت  ها نمرات بسیار پایینی در سال اول تحصیل خود دریافپزشکی بلژیکی، بخشنده
 ستگی منفی( بینبها دست پایین را داشتند و رابطه معکوس )همکردند. بخشنده

یگار س)همبستگی مثبت(  مستقیم رابطهتر از نمرات درسی و امتیازات بخشندگی، قوی
 احتمال ابتال به سرطان ریه بود.  و

تری از خود نشان شان عملکرد ضعیفتنها در سال اول تحصیلها بخشندهاما 
 ها حاال فقط کمیشان این شکاف را جبران کردند؛ آنها در سال دوم تحصیلآندادند. 

های بسیار باالتری ها نمرهبخشنده تر بودند. به سال ششم نرسیده،از همتایانشان عقب
کردند. داشتن سبک بخشندگی در شش سال قبل، از همتایان خود دریافت می

قیم بینی نمرات بهتر دانشجویان پزشکی بود. این رابطه مستشاخص خوبی برای پیش
های ستهبتر از رابطه سیگار و میزان بروز سرطان ریه )و تأثیر استفاده از حتی قوی

که وتین برای ترک سیگار( بود. در سال هفتم دانشکده پزشکی، یعنی زمانینیک
أثیر همچنان جلوتر از بقیه بودند. تها بخشنده، شدندمیالتحصیل فارغ دانشجویان

تال ر ابتر از اثرات سیگار کشیدن دبخشندگی در عملکرد نهایی دانشجویان پزشکی قوی
 ه بود. نیااهای الکلی بر رفتار پرخاشگر وشیدنیبه سرطان ریه و حتی شدیدتر از تأثیر ن

 ها بود به مزیت بسیار قدرتمندیتر نقطه ضعف آنبودن که قبلچطور بخشنده
 تبدیل شد؟

که شان عوض شد. زمانیها تغییر نکرد، اما برنامههیچ چیزی در وجود بخشنده
های ی وارد شیفتهای نظر شوند، از درسهای باالتر میدانشجویان پزشکی وارد ترم

روند، وابستگی شوند و هرچه بیشتر جلوتر میبالینی، کارورزی و مراقبت از بیماران می
شود. با تغییر ساختار رسانی بیشتر میهایشان به کار گروهی و خدماتموفقیت

 وشان به همکاری مؤثر با دیگر متخصصان پزشکی ها از میل ذاتیها، بخشندهدرس
 .برندمیشان برای بیماران بهره دغدغهبیان نگرانی و 

بودن در مشاغل خدماتی، تنها به پزشکی محدود نیست. استیو  مزیت بخشنده
خواست بداند چه های استرالیا، میترین بانک، مدیرعامل سابق یکی از بزرگ1جونز

                                                                                              
1 Steve Jones  
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شود. تیم او شروع به تحقیق و مطالعه چیزی باعث موفقیت مشاوران مالی می
ترین مهم»فاکتورهایی کلیدی مانند تخصص مالی و تالش زیاد کردند، اما  یدرباره

به گفته جونز این بود که آیا مشاور مالی منافع مشتری را باالتر از « فاکتور تأثیرگذار
این یکی از سه اولویت مهم من »داند یا نه؛ منافع شرکت و حتی منافع خودش می
ات این موضوع بود که ترجیح دادن منافع برای به نهادینه کردن اون ارزش و اثب
 «مشتری به منافع خود به نفع همه است.

، یک استرالیایی 1یکی از مشاوران مالی که نماد این سبک بخشندگی است، پیتر اودت
دارد. او   2مو می گذاشت و عالقه شدیدی به بون جوویچهارشانه است که زمانی پشت

های یک شرکت با جواب دادن به تلفن 3تریانکارش را به عنوان نماینده خدمات مش
به کمک اش عالقهبیمه بزرگ شروع کرد. یک سال بعد از استخدامش، به خاطر عشق و 

شد و  4ها، با شکست صدها کارمند دیگر پیتر برنده جایزه شخصیت برتر سالبه مشتری
ر به یک گروه ها بعد، پیتترین سرپرست دپارتمان در کل شرکت تبدیل شد. سالبه جوان

هر مدیر  تمریندر آن  .وبستان ملحق شدبده تمرینپانزده نفره از مدیران برای اجرای یک 
ها  کرد. اما پیتر به هر پانزده نفر آنبه طور میانگین به سه تن از همکارانش کمک می

کند به کارجوهایی که استخدام کرد. او به قدری بخشنده است که حتی سعی میکمک 
کند تا ها میها وقتش را صرف یافتن آشنایانی برای آنکند هم کمک کند و ساعتنمی
 های دیگری به دست بیاورند. ها بتوانند فرصتآن

کرد، یک مشتری که پیتر به عنوان مشاور مالی کار می، زمانی2011در سال 
در یک اش به سپردهخواست استرالیایی با دفتر شرکت تماس گرفت. آن مشتری می

بدهد. کار آن مشتری به تغییراتی هزار دالر  70به ارزش  کوچک  بازنشستگی صندوق
یکی از کارکنان شرکت محول شد، اما او سوابق آن مشتری را ارزیابی کرد و دید که آن 

طلب رفتار کرد و قرارش قراضه بوده است. او مثل یک برابریمرد قبالً کارگر حوزه آهن
و کرد؛ به نظرش این کار اتالف وقت بود. قطعًا آن مالقات ارزش زمان با آن مرد را لغ

                                                                                              
1 Peter Audet  

2  Bon Jovi خواننده  را. این گروه است: گروه هارد راک آمریکایی است که در سیرویل نیوجرسی مستقر
 د.کنهدایت می استاصلی آن که همنام اسم گروه 

3 Customer Service Representative  
4 Personality of the Year Award  



 31||    خوب یهای( بازده1فصل 

با ارزش خالص باال هایی سرمایهدارای های مشتریپیتر را نداشت. تخصص او کار با 
ترین مشتری او بزرگ .شان هزار برابر بیشتر از آن مرد کارگر بودبود؛ افرادی که دارایی

ول داشت. اگر ارزش دالری زمان پیتر را بیش از صد میلیون دالر در صندوقش پ
قراضه حتی ارزش زمانی را که ی آن کارگر آهندیدید که سرمایهکردید، میمحاسبه می

طور به کرد تا خودش را به خانه او برساند، نداشت. پیتر ماجرا را اینپیتر باید صرف می
به دیدنش بره؛ اون  خواستنمیپایی بود که هیچکس اون مشتری خرده»آورد: یاد می
که شخصی به اندازه کافی بزرگ   نکنیمیتر از سطح همه بود. اما صرفًا چون فکر پایین

 «.ناون رو نادیده بگیری نتونینمینیست، 

کمک  اش  ردهسپریزی کرد تا به دیدن آن مشتری برود و به او برای تغییر پیتر برنامه
ودی دهانش از حیرت باز ماند. جلوی در ور کند. وقتی که به خانه آن مرد رسید، 
ر زد ا دوهاست باز نشده است. او ساختمان ر تارعنکبوت بسته بود و معلوم بود که ماه

بود  پشه ووچهار ساله در  پشتی را برایش باز کرد. اتاق نشیمن پر از مگس و مردی سی
 او کرد و به  ای به چند صندلی تاشوو کل سقف خانه ترک خورده بود. مشتری اشاره

د. ی کر تعارف کرد که بنشیند. پیتر شروع به کار کردن روی تغییرات سپرده آن مشتر 
لی رسید، احساس همدکوش و خونگرمی به نظر میپیتر با آن مشتری، که کارگر سخت

می جام کچرا حاال که من این»ای به او کرد: مندانهکرد، بنابراین پیشنهاد سخاوتمی
 «گی شاید کمک دیگری هم از دستم بربیاد.نمیخودت  یدرباره

ها گفت و پیتر را به یک آلونک چرک و اش به ماشینآن مشتری از عالقه
انگیز دیگر از فقر گرفته در پشت خانه برد. پیتر خودش را برای یک نمایش حزندوده

ور زده که روی هم تلنبار شده را تصآماده کرده بود و در ذهنش کوهی از فلز زنگ
کرد. وقتی که پیتر وارد آن آلونک شد، نفس عمیقی کشید. مقابلش یک شورلت  می

، دو ماشین والیانت استرالیایی قدیمی با 1966کاماروی باشکوه ساخت سال 
رانی، یک فولکس با موتور اسب بخار برای مسابقات اتومبیل 1000موتورهای 

قرار داشت. آن س دیوانه مکشده و یک فورد کوپه شبیه فورد کوپه فیلم تقویت
قراضه نبود، بلکه صاحب یک بیزینس خرید و فروش فلزات اوراقی آهن کارگر مشتری  

پرسود بود. او آن خانه را به تازگی خریده بود تا تعمیرش کند؛ مساحت زمین آنجا 
میلیون دالر بود. پیتر کل سال بعد را صرف  4/1حدود چهارونیم هکتار به ارزش 

اش را سروسامان داد و به او  وکار آن مشتری کرد، صورت مالیاتیسبمهندسی مجدد ک
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کاری که من کردم با حس ترحم و »گوید: آن خانه را بازسازی کند. پیتر می کهکمک کرد  
همنوع شروع شده بود. وقتی که روز بعد به محل کارم برگشتم، به  همهربانی به ی

پیتر رابطه « ی بره حسابی خندیدم.همکارم که حتی نخواسته بود به دیدن اون مشتر 
 ها سال این رابطه پر سود را ادامه داد. بسیار خوبی با آن مشتری برقرار کرد و تا ده

هایی اش، بخشندگی به پیتر اودت اجازه داد به فرصتایدر طول فعالیت حرفه
، اما این دهندها را از دست میها معموالً آنطلبها و برابریدست یابد که گیرنده

خواهید دید،  7طور که در فصل برایش داشتند. همانهای زیادی نیز ها هزینهفرصت
استفاده کردند و نزدیک بود که کالً از این بیزینس خارج شود. با دو گیرنده از او سوء

حال، پیتر توانست از قعر نردبان موفقیت به صدر آن برسد و به یکی از بهترین  این
ی در استرالیا تبدیل شود. او معتقد است رمز این موفقیت این بود که یاد  مشاوران مال

هایش را در  زمان هزینهگرفت چطور مزایای بخشنده بودن را به تور بیندازد و هم

، او 1کمترین میزان خود نگه دارد. به عنوان مدیر عامل شرکت مشاوران مالی جنسیس
آن را به یکی از پیشروان این صنعت  توانست شرکتش را از ورشکستگی نجات دهد و
شکی نیست که دلیل »داند. بودن میتبدیل کند. او موفقیتش را تنها ناشی از بخشنده

وکارم، سودرسانی به بقیه است. این سالحی بود که من انتخابش  موفقیت من در کسب
م کنم تا توی کارش موفق بشه، مردم بهکردم. وقتی که به یه مشاور دیگه کمک می

 «گن که دلیل پیروزیم همینه.می

اند که بخشندگی سودآورتر شود، اگرچه تغییرات تکنولوژیکی و سازمانی باعث شده
اما بخشندگی خصوصیتی دارد که مستقل از زمان است: وقتی که به اصول راهنمایمان 

کنیم. در کنیم، بسیاری از ما ذاتًا به سمت بخشندگی کشش پیدا میدر زندگی فکر می
ای از ، مجموعه2شده، شالوم شوارتزشناس تحسینطول سه دهه گذشته، روان

های ها در فرهنگها و اصول راهبری را بررسی کرد که برای بسیاری از انسانارزش
مختلف دنیا اهمیت دارند. او در یکی از تحقیقاتش روی هزاران فرد بزرگسال در 

، مالزی، هلند، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سرائیلااسترالیا، شیلی، فنالند، فرانسه، آلمان، 
ها زبان ترجمه  متحده مطالعه کرد. او سؤاالت پرسشنامه خود را به دهسوئد و ایاالت

                                                                                              
1 Genesys Wealth Advisers 
2 Shalom Schwartz 
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های مختلف نمره بدهند. در اینجا به ها خواست به اهمیت ارزشکنندهکرد و از شرکت
 کنیم:چند مورد اشاره می

 :1لیست 

 مادی( هایثروت )پول، دارایی 

 )قدرت )برتری، کنترل بر دیگران 

 )لذت )لذت بردن از زندگی 

 )پیروزی )بهتر بودن از دیگران 

 :2لیست 

 )مفید بودن )کار کردن برای رفاه دیگران 

 پذیری )قابل اتکاء بودن(مسئولیت 

 )عدالت اجتماعی )اهمیت دادن به محرومان 

 )شفقت )پاسخ به نیازهای دیگران 

ها که بخشندههستند، درحالی 1های مندرج در لیست ارزشها طرفدار گیرنده
دام  کخواست بداند که در  دهند. شوارتز میرا در اولویت قرار می 2های لیست ارزش

ده کشور دهند. یک بار دیگر به دواز های بخشندگی رأی میکشور افراد بیشتری به ارزش
های گیرندگی بیش از ارزش های بخشندگیفوق نگاه کنید. مردم کدام کشور به ارزش

 دهند؟رأی می

ترین ارزش همگی. در هر دوازده کشور، بیشتر مردم بخشندگی را به عنوان مهم
، ها گفتند که برای بخشندگی بیش از قدرت، موفقیتشان انتخاب کردند. آنزندگی

ر د وعموض هیجان، آزادی، سنت، راحتی، امنیت و لذت ارزش قائل هستند. در واقع این
بخشندگی اصل شماره یک   هایبیش از هفتاد کشور مختلف دنیا صحت داشت. ارزش

ک تا ن، بلژینستا زندگی برای خیلی از افراد در بسیاری از کشورها از آرژانتین گرفته تا ارم
متحده تیاالهای دنیا، از جمله ابرزیل و از اسلوواکی تا سنگاپور بود. در بیشتر فرهنگ

 برند. یمشان نام ترین اصل راهنما در زندگیردم از بخشندگی به عنوان مهمامریکا، اکثر م
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آور نیست. به عنوان والدین، ما برای در برخی سطوح، دیدن چنین چیزی شگفت

خوانیم و بر اهمیت بخشش و را می 1درخت بخشندههایی مانند فرزندانمان کتاب
بندی کنیم های مختلف تقسیمبه بخش بخشندگی را معموالً کنیم. اما مهربانی تأکید می

ها را برای هر حوزه کاری معین کنیم. شاید کتاب شل ای متفاوت از ارزشو مجموعه
هایی مانند را برای فرزندانمان دوست داشته باشیم، اما محبوبیت کتاب 2سیلوراستاین

کار به کتاب و شیفتگی بسیاری از بزرگان کسب و 4قانون قدرت 48مثل  3آثار رابرت گرین

مان اهمیت ایهای حرفهدهد که ما در زندگینشان می 6نوشته سان تزو 5هنر جنگ
 های بخشندگی قائل نیستیم. زیادی برای ارزش

کنند، اغلب به این ها رفتار میدر نتیجه، حتی افرادی که در کارشان مانند بخشنده
، یکی از مدیران 7نام شریان پلسبا زنی به  2011کنند. تابستان سال موضوع اعتراف نمی

نام، آشنا شدم. بدون شک، شریان یک بخشنده بود؛ او یک شرکت خدمات مالی خوش
کرد، خودش برای اجرای تر خود میساعات زیادی را صرف راهنمایی همکاران جوان

شد و یک صندوق خیریه در شرکتش داشت. او های رهبری زنان داوطلب میطرح
رض من بخشیدنه. من به دنبال این نیستم که دیگران کاری رو که فپیش»گوید: می

کنم جبران کنن. من به دنبال ایجاد تغییر و اثرگذاری هستم و روی افرادی براشون می
 «های من بگیرن.تونن بیشترین نفع رو از کمککنم که میتمرکز می

ها کرد و در خود، شش هفته کارش را ر ای حرفه هایتواناییشریان برای تقویت 

های مختلف دنیا به همراه شصت مدیر دیگر از شرکت 8یک دوره آموزشی رهبری
شرکت   سیشناروانجامع  تست یک در شرکت کرد. به منظور شناسایی نقاط قوتش، او 

اند از مهربانی و شفقت اش عبارتاید. شریان وقتی فهمید که نقاط قوت حرفهکر 
دا نتیجه این تحقیق اعتبارش به عنوان یک رهبر قوی ترسید مباغافلگیر شد. او که می
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دلم »آن چیزی به کسی نگوید.  یدربارهدار کند، تصمیم گرفت و موفق را خدشه
ترسیدم مبادا برداشت بقیه های شل و ول به نظر برسم. میخواست شبیه آدمنمی
. یه جورایی من تغییر کنه، شاید فکر کنن مدیری هستم که جدیت کمی داره یدرباره

شرطی شده بودم که برای برنده شدن باید احساسات انسانیم رو کنار بذارم. دلم 
محوری باشن، نه مهربونی و کوشی و نتیجههام سختترین مهارتخواست اصلیمی

 «تون بزنین.های مختلفی به چهرهوکار، گاهی باید نقابشفقت. در دنیای کسب

در محل   شود که بسیاری از افرادشدن، مانع از این میترس از ضعیف یا ساده تصور 
ا در های بخشندگی ر ها رفتار کنند. بسیاری از افرادی که ارزشبخشنده مثلکارشان 
طلب بودن را دهند که در محل کارشان سبک برابریکنند، ترجیح میشان حفظ میزندگی

ی در فراداستند. در تحقیقی، برگزینند و به دنبال ایجاد تعادل بین بخشیدن و گرفتن ه
یا   شان در روابط کاری بخشیدن استاین که آیا رویکرد اصلی یدربارهیک نظرسنجی 
خود را به عنوان ها کنندهدرصد از شرکت   8بودن شرکت کردند. تنها طلبگرفتن یا برابری

 شاندرصد دیگر، تمایلی به بخشیدن بیش از آنچه در کار  92نده توصیف کردند؛ بخش
ه سراد ، افمحل کارکردند، نداشتند. در یک تحقیق دیگر، متوجه شدم که در دریافت می

 طلب باشند.دهند برابریبرابر بیشتر از آنکه بخواهند بخشنده باشند، ترجیح می

کنند محل  که حس میطلب باشند زمانیدهند ببخشند یا برابریافرادی که ترجیح می
کنند مجبورند به سمت  است، اغلب احساس میکارشان یک مکان حاصل جمع صفر 

بندی اجباری باشد، چه  رتبههای بودن بروند. چه این محل کار، شرکتی با سیستمگیرنده
آوردن یکسری مشتری خاص با هم رقابت دستها باشند که برای بهگروهی از شرکت

هایی باشند  ه شغلدهی مشخص و چهای نمرهای باشد با منحنیکنند، و چه مدرسهمی
هرحال طبیعی است تصور کنیم که همکاران که تقاضایشان بیشتر از عرضه است، به

شناس دانشگاه ، روان1به گرفتن داشته باشند تا بخشیدن. دیل میلر یبیشتر تمایل 
بینی پیشوقتی که افراد از جانب دیگران رفتار خودخواهانه را »گوید: استنفورد می

استفاده بشه، برای ها رفتار کنن، ازشون سوءکه مبادا اگه مثل بخشنده  ترسنکنن، میمی
کنن تا رویکرد رقابتی رو به عنوان رویکردی عقالنی و مناسب دنبال  همین سعی می

وشلوار رسمی، برای  کتدهد فقط پوشیدن حتی شواهدی وجود دارد که نشان می« کنن.
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دهند کافی است. و منافع دیگران نشان میکاهش چشمگیر توجهی که افراد به روابط 
 1ها قرار گرفتن بسیار غالب است، رابرت فرانکی گیرندهترس از مورد سوءاستفاده

وقتی انتظار داریم بدترین رفتار را از دیگران ببینیم، »نویسد: باره میاقتصاددان، در این
ترسیم، در نظر رسیدن میبهعرضه شود: وقتی از بیمنجر به بدترین رفتار در خودمان می

 «کنیم غرایز شریف خود را پنهان کنیم و نشان ندهیم.نتیجه سعی می

. ها سروکار داردشود که فرد با گیرندهخصوص زمانی خطرناک میبخشندگی، به
نیا گذارهای خطرپذیر دترین سرمایهدیوید هورنیک معتقد است که بسیاری از موفق

های  پااستارتها اصرار دارند که سهم بیشتری از آن ،کنندر میها رفتامانند گیرنده

رسد اعتبار شان به موفقیت میگذاریرا در اختیار بگیرند و وقتی که سرمایهها نیآفر کار 
هد. کنند. هورنیک مصمم است تا این هنجارها را تغییر دبسیار زیادی را طلب می

ورنیک  ت؟ هزندگی به دنبال رسیدن به چیس ریز مالی از او پرسید در وقتی که یک برنامه
ت که تر دوست دارم ثابت کنم که برای موفق شدن حتمًا الزم نیساز همه مهم»گفت 

 « ای بپردازه.دیگری شکست بخوره یا هزینه

وکار ترین قوانین کسبدر اقدامی برای تحقق این امر، هورنیک دو تا از مقدس
گذار ، او به اولین سرمایه2004ه است. در سال گذاری خطرپذیر را نقض کردسرمایه

گذاری خطرپذیر، جعبه سیاه اندازی کرد. سرمایهخطرپذیری تبدیل شد که یک وبالگ راه
ها را به داخل دعوت کرد. او شروع کرد به تبادل بود، برای همین هورنیک کارآفرین

تر با رسیدن به یک درک عمیقها کمک کرد تا آزادانه اطالعات در اینترنت و به کارآفرین
های خود را بهتر معرفی کنند. گذارهای خطرپذیر به دنبالش هستند طرحاز آنچه سرمایه

شرکای هورنیک و مشاور شرکتش، سعی کردند او را از ادامه این کار دلسرد کنند. چرا او 
خوانند میگذارهای دیگر وبالگ او را خواست اسرار تجاری را فاش کند؟ اگر سرمایهمی

های او را بدزدند، بدون این که در ازایش چیزی به او بدهند. توانستند ایدهبه راحتی می
کاری که   یدربارهگذار خطرپذیری که سرمایه»گوید: هورنیک با یادآوری آن دوران می

رفت، اما من واقعًا زد واقعًا دیوونه محض به شمار میداد حرف میانجام می
حق با « ها صحبت کنم و براشون مفید باشم.تری از کارآفرینا طیف وسیعخواستم بمی

خوندن. وقتی که گذارها وبالگم رو میسرمایهخیلی از »گوید: منتقدان او بود، او می
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ذاشتم، انجام اون زده بودم پست میشون هیجانهای خاصی که دربارهشرکت یدرباره
این بهایی بود که هورنیک دوست داشت بپردازد. او  اما« شد.تر میمعامالت رقابتی

و او در طول « آفرینی برای کارفرماها متمرکز بودتمرکز من کامالً روی ارزش»گوید: می
 هشت سال گذشته وبالگش را حفظ کرده است. 

کننده در  دومین اقدام غیرعرفی هورنیک زمانی جرقه خورد که از سخنرانان خسته
ف به ستوه آمد و ناامید شد. قبالً در دانشگاه، او به همراه یکی از های مختلکنفرانس

اساتید دانشگاه انجمن سخنرانان را به راه انداخته بود تا از طریق آن بتواند افراد جذاب 
ها و زندانرا برای سخنرانی به دانشگاه دعوت کند. در میان این افراد مخترع بازی 

های انیمیشن  همچنین انیماتوری که شخصیتو قهرمان یویوی جهان و  1اژدهاها
میگ( را برای کمپانی برادران وارنر خلق کرده بود حضور داشتند. کایوت و رود رانر )میگ

گذاری خطرپذیر و فناوری اصالً های سرمایهدر مقایسه با این افراد، سخنرانان کنفرانس
های سخنرانان گوش رفمتوجه شدم که دیگه به ح»گوید: جذابیتی نداشتند. او می

کنم که دارن این می یدربارهزدن با افراد در البی کنم و تمام وقتم رو صرف گپنمی
وگوها و ارتباطاتی ها، گفتکنن. ارزش واقعی این رویدادها و برنامهروی چی کار می

  یدربارهگرفت. اما اگه کنفرانسی فقط شد و شکل میبود که بین افراد ایجاد می
 «افتد؟وگوها و روابط بود و نه محتوا چه اتفاقی میتگف

ریزی کرد. اش برنامه، هورنیک برای برگزاری اولین کنفرانس ساالنه2007در سال 

ها برای به اشتراک  و هدفش کنار هم جمع کردن کارآفرین 2یالباسمش را گذاشته بود 
هزار دالر 400خواست های جدید بود. هورنیک میرسانه یدربارههایشان گذاشتن ایده

ها هزینه کند و برخی سعی کردند با حرف زدن او را از این کار منصرف کنند. آن
گفتند اگر آن  و می« با این کارت ممکنه اعتبار شرکتت رو به باد بدی»گفتند: می

ا او اصرار داشت که شود. امکنفرانس شکست بخورد، شغل و کار هورنیک نیز نابود می
ها رسید، هورنیک دست به کاری زد  این کار را انجام دهد و وقتی زمان ارسال دعوتنامه

های رقیب را گذارهای خطرپذیر شرکتکرد. او سرمایهنمیکه هیچکس فکرش را هم 
 هم برای شرکت در آن کنفرانس دعوت کرد. 
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و چه ر آخه »از دست داده است. چند نفر از همکارانش فکر کردند که او عقلش را 
یک با  اگر هورن« دی به این کنفرانس بیان؟گذارهای دیگه اجازه میحسابی به سرمایه

ه کار شود توانست دست بشد، میآشنا می« البی»کارآفرینی با یک ایده جدید  پولساز در 
دریغ   دشخواست این شانس را از خوگذاری را منعقد کند. پس چرا میو قرارداد سرمایه

هورنیک به  ها را از او بگیرند؟ یک بار دیگر،کند و به رقبایش اجازه دهد که این فرصت
فع همه نای خلق کنم که به خواد تجربهدلم می»: گفتتوجهی نکرد. او  « نه گویان»حرف 

 ویدادر گذارهای خطرپذیر رقیب که در این یکی از سرمایه« باشه، نه فقط به نفع من.
و ما اه قدری از این کار خوشش آمد که کنفرانس مشابهی راه انداخت، اشرکت کرد، ب

و ارا به  کار   گذار دیگری را به آن دعوت نکرد. البته شرکایش اجازه اینهورنیک یا سرمایه
 اد. ادامه د« البی»گذارهای خطرپذیر به ندادند، اما هورنیک به دعوت از سرمایه

کنن من بعضی فکر می»داند. را می دنبوبخشندههای دیوید هورنیک هزینه
و  گر اا « متوهمم. اونا معتقدن که رسیدن به هدف فقط از طریق گیرنده بودن ممکنه.

ب ها جواکرد، شخصًا به ایمیلنمیهای ناشناخته را قبول گیرنده بود، احتماالً طرح
 گذاشت، یا از نمیداد، اطالعاتش را با رقبایش، از طریق وبالگش، به اشتراک نمی

نش کرد. او از زمانمیدعوت « البی»بردن از کنفرانس رقبایش برای شرکت و بهره
کرد. تر استفاده میبود و از ارتباطاتش محتاطانهکرد، مراقب دانشش میمحافظت می

ای ه بر شدن کارهایی بود کطلب بود، همیشه به دنبال جبرانو اگر او یک فرد برابری
ا ت که او ر شرکت کرده بود، انتظار داش« البی»گذاری که در و از سرمایه کرددیگران می

وف هم به کنفرانسش دعوت کند. اما توجه هورنیک بیشتر به نیازهای دیگران معط
، ضمن ها بگیرد ندارد. هورنیکتواند از آناست و او توجهی به این که چه چیزی می

به  خطرپذیر بسیار موفق بوده است وگذار هایش، به عنوان یک سرمایهرعایت ارزش
ازی باین یه »گوید: اش بسیار نزد دیگران محترم است. هورنیک میخاطر سخاوتمندی

رابطه  تونن با هم معامله کنن وبرده. من محیطی درست کردم که توش دیگران می-برد
تجربه .« کنمخواد توی آن زندگی  کنم که دلم میبرقرار کنن و من توی دنیایی زندگی می

بلکه  ای خطرناک است؛تنها از نظر حرفهنهبودن کند که بخشندهاو این را اثبات می
 بخش نیز باشد.ای سودآور و رضایتتواند به لحاظ حرفهمی

*** 
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شود بخشندگی هم قدرتمند و هم خطرناک فهمیدن این که چه چیزی باعث می
ت خش اول به بررسی اصول موفقیاست. ب« بستان و بده»باشد موضوع محوری کتاب 

روند. به ها به صدر میدهد که چرا و چگونه بخشندهپردازد و نشان میها میبخشنده
فردی های موفق دارای رویکردهای منحصربهشما نشان خواهم داد که چگونه بخشنده
 یگذار تأثیر و  ارزیابی، همکاری، سازیشبکهدر تعامالت مختلف در چهار حوزه کلیدی 

ط و ما را با رویکردهای جدید برای ایجاد رواب سازیشبکههستند. نگاه دقیق به 
کند. بررسی ارتباطات با دوستان جدید و تقویت روابط با دوستان قدیمی آشنا می

رام دست آوردن احتدهد که برای همکاری ثمربخش با همکاران و بهنشان می همکاری
کنیم ما را با می ارزیابیین که چگونه دیگران را ها چه چیزهایی الزم است. بررسی اآن

دست آوردن های الزم برای بهکردن و کسب تواناییهای جالبی برای قضاوتتکنیک
 باعث روشن شدن تأثیرگذاریکند. و آنالیز بهترین نتایج از دیگران آشنا می

زه با انگیهمگی )های جدید برای ارائه محصول، فروش، ترغیب و مذاکره استراتژی
حوزه،  شود. در این چهار می (ها و منافع مامتقاعد کردن دیگران به حمایت از ایده

ها کنند و گیرندههای موفق چطور متفاوت از دیگران رفتار میخواهید دید که بخشنده
ستا، یابند. در این راها به دلیل رویکردشان به چه چیزهایی دست میطلبو برابری

ر  رقراساز آمریکا توانست روابط خود را بد شد که چگونه بهترین شبکهمتوجه خواهی
ها  لهای تاریخ تلویزیون تا سا ترین سریالی پشت سر یکی از موفقکند، چرا نابغه

های لنتقا گمنام باقی ماند، چگونه یک مدیر بسکتبال  مسئول برخی از بدترین نقل و ا
که با را  تواند وکیلی چطور وکیلی که لکنت دارد میتاریخ، ناگهان همه چیز را تغییر داد، 

 توانید تنها با نگاه کردن بهزند شکست بدهد و چطور مینفس حرف میاعتمادبه
 ها را شناسایی کنید. پروفایل فیسبوک افراد، گیرنده

های بخشیدن و نحوه  در بخش دوم کتاب تمرکزم، از مزایای بخشیدن، به هزینه
پردازم که چگونه یابد. به بررسی این موضوع میها تغییر میکنترل این هزینه

های کنند و از تبدیل شدن به انسانها از خود در برابر افسردگی محافظت میبخشنده
کنند. در این بخش متوجه خواهید شد که چگونه یک وپا اجتناب میدستاحمق و بی

گونه یک میلیاردر با بخشیدن اش را کاهش داد، چمعلم با بخشیدن بیشتر، افسردگی
تری داشته باشید باید خواهید زندگی شادتر و طوالنیپولش پولدارتر شد و اگر می

های داوطلبانه کنید. خواهید دید که تان را صرف فعالیتساعات مشخصی از زندگی
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چگونه بخشیدن، سرعت رسیدن یک مشاور به هدفش را کاهش و سرعت یک مشاور 
این که چه کسی بخشنده و چه کسی گیرنده است،  یدربارهداد، چرا دیگر را افزایش 

زنی از ها در پشت میز مذاکره و چانهشویم و چگونه بخشندهدچار سوء قضاوت می
ها از پرت این که چطور بخشنده یدربارهکنند. همچنین اطالعاتی خود محافظت می

زدن به دیگران و تکریم ون تنهکنند و چگونه بدشدن به قعر نردبان موفقیت حذر می
. شما ارائه خواهم کرد رسانندبخشیدن به جای گرفتن، خود را به باالی این نردبان می

ای یاد خواهید گرفت که باعث بروز بخشندگی به طرق مشخص یک فعالیت نود دقیقه
بفروشند توانند شود و متوجه خواهید شد که چرا افراد چیزهایی را که به راحتی میمی

یابند، چرا فکر  ها به نتایج بهتری دست میبخشند، چرا بعضی از رادیولوژیسترایگان می
شود مردم کمتر داوطلب کاری بشوند و چرا احتمال سوپرمن باعث می یدربارهکردن 

 است، به طرزی عجیب خیلی زیاد است. 2شدن افرادی که اسمشان دنیس 1دندانپزشک

خی از رسانید، ممکن است در مورد بر اب را به پایان میوقتی که مطالعه این کت
 ستید،موفقیت تجدیدنظر کنید. اگر یک بخشنده فداکار ه یدربارهتان فرضیات اساسی

ر شد. اگ رو خواهیدهای زیادی برای باالرفتن از قعر به صدر نردبان موفقیت روبهبا ایده
 طلب در کارتانا مثل یک برابریبودن ارزش قائل هستید، امهای بخشندهبرای ارزش
شوید و های خود غافلگیر میشمار بروز ارزشهای بیکنید، احتماالً با فرصترفتار می

به  افت.یمعنا را در کمک به دیگران، بدون به مخاطره انداختن موفقیت خود، خواهید 
ین اجای این که دوست داشته باشید اول موفق شوید و بعد جبران کنید، شاید به 
. و نتیجه برسید که بخشیدن در همان وهله نخست، نویدبخش موفقیت در آینده است

ت ه سماگر در حال حاضر به گرفتن تمایل دارید، شاید وسوسه شوید که جهتتان را ب
که   های آن دسته از افرادبودن تغییر دهید و سعی کنید در آموختن مهارتبخشنده

 به موفقیت برسند به درجه استادی برسید. کردن به دیگران خواهند با کمکمی

اما اگر این کار را صرفًا برای موفق شدن انجام بدهید، احتماالً هرگز جواب نخواهد 
 داد. 

                                                                                              
1 Dentist  
2 Dennis  



 طاووس و پاندا (2فصل 

2 

 طاووس و پاندا

 سازندها شبکه میطلبها و برابریها، گیرندهچگونه بخشنده

زند یا در بدوستی  خالقانه قدم خواهد زیر نور نوعانسانی باید تصمیم بگیرد که میهر 
 تاریکی خودخواهی ویرانگر.

 مارتین لوترکینگ جونیور، رهبر حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 

اش را با فقر شروع کرده بود، رویای آمریکایی را در چند دهه قبل مردی که زندگی
ای بسیار فقیر داشت، در شهر کوچکی در میزوری بزرگ او خانوادهپروراند. ذهن می

کشی نداشتند. آن مرد جوان برای کمک و حمایت از هایش لولهشده بود که خانه
کرد. او های طوالنی در مزارع و به عنوان فروشنده روزنامه کار میاش، ساعتخانواده

شد، و مدرک کارشناسی  1ا کپادر دانشگاه میزوری ثبت نام کرد، عضو انجمن فی بت
ارشد و سپس دکترایش را در رشته اقتصاد گرفت. او به مشاغل دولتی رو آورد، نخست 

نام کرد و بعد در چندین پست مهم در دولت آمریکا خدمت کرد در نیروی دریایی ثبت
شد. پس  3مدال خدمات دفاعی ملیو  2مدال تقدیر نیروی دریاییو موفق به دریافت 

او شرکت خودش را تأسیس کرد که پانزده سال رئیس و مدیرعاملش بود. زمانی   از آن،
میلیارد دالر بود، با بیش از بیست  110گیری کرد، ارزش شرکتش که از سمتش کناره

                                                                                              
1  Phi Beta Kappa( انجمن فی بتا کاپا :ΦΒΚ در سال )است و به بهترین و تأسیس شده 1776

 44دهد. از مریکا عضویت افتخاری میادانشگاه برتر در کل  286ترین دانشجویان علوم و هنر در درخشان
د. بیل کلینتون، جورج بوش پدر و جیمی کارتر آخرین نفر عضو فی بتا کاپا بودن 17رئیس جمهور آمریکا، 

 رؤسای جمهوری بودند که عضو این انجمن شدند. 
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درپی شرکت او را پنج سال پی 1کشور در سراسر دنیا. مجله فورچون  40هزار کارمند در 
محل کار بسیار خوب برای کار کردن  25و یکی از  «ترین شرکت آمریکاخالق»به عنوان 

احترام... »در کشور معرفی کرد. وقتی که از او دلیل موفقیتش را پرسیدند، او بر اهمیت 
دانند که من یک قانون همه می»تاکید کرد و گفت: « قانون طالیی... صداقت کامل...

د خیریه خانوادگی او یک بنیا«. کنمسفت و سخت شخصی دارم که با آن زندگی می
درصد از سود  1سازمان کمک کرد و  250میلیون دالر به  5/2تأسیس کرد، بیش از 

ی شرکتش را صرف کارهای خیر نمود. بخشندگی او توجه رئیس جمهور سابق سالیانه
فردی »و « انسانی شریف»امریکا، جرج دبلیو بوش، را جلب کرد و او این مرد را 

 توصیف کرد.« سخاوتمند

 ا بعدها محکوم شد. ام

بود و در بهترین حالت همه او را به عنوان متهم ردیف اول  2اسم او کنت لی
آورند. انرون شرکت انرژی، کاال و اوراق بهادار بود که به یاد می 3رسوایی شرکت انرون

 2/1انرون ارزش سهام ، 2001اش در هیوستون قرار داشت. در اکتبر دفتر مرکزی
 هماهسهدر  آن های مالیصورت حسابرسیش پیدا کرد، زیرا پس از کاهمیلیارد دالر  
انرون  همان سال در دسامبر  اند.ضرر کرده میلیون دالر  618 که  ، اعالم شدسوم سال

سقوط این شرکت، بسیاری فقط  ورشکسته شد، بیست هزار کارمندش بیکار شدند و با
ها متوجه شدند که انرون با اندازشان بودند. بازرسپسشاهد از بین رفتن یک عمر 

، دستکاری اشبدهیمیلیارد دالر  1سود کاذب و پنهان کردن بیش از  هایارائه گزارش
از المللی بینبازارهای انرژی و نیرو در کالیفرنیا و تگزاس و برنده شدن در قراردادهای 

داده را فریب گذارها سرمایه ،خارجیهای دولتغیرقانونی به های رشوهطریق دادن 
 شش فقره تبانی و کالهبرداری محکوم شد. جرم . لی به است

های غیرقانونی انرون فعالیت یدربارهاین که لی واقعًا چقدر  یدربارهتوانیم ما می
توان این را انکار کرد که او یک گیرنده بود. گرچه دانسته بحث کنیم، اما به سختی میمی

بخشنده به نظر برسد، اما او متقلب بود: یک گیرنده  از نظر بسیاری از ناظران شاید لی 
از منابع انرون برای سود  کهداد  که لباس مبدل به تن کرده بود. لی به خود حق می
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در کتاب  2و پیتر الکایند 1طور که بتانی مک لیناش استفاده کند. همانشخصی

گرفت و  ز شرکت میهای سنگینی ادهند، لی وامشرح می 3ترین افراد در اتاقباهوش
ای و چینی مرغوب هایش را روی ظروف نقرهساندویچ کهکرد  کارکنانش را وادار می

هایش سعی کرد یکی از هواپیماهای انرون را برای برایش بیاورند. یک بار یکی از منشی
مأموریت یکی از مدیران انرون رزرو کند؛ اما متوجه شد که خانواده لی در آن زمان از 

 1997کنند. از سال های شخصی استفاده میاز هواپیماهای انرون برای مسافرتسه تا 
میلیون دالر به یک شرکت هواپیمایی، متعلق به خواهر لی، پرداخت  5/4، 1998تا 

میلیون دالر سهام را درست قبل از  70براساس اتهامات وارده، لی بیش از شده بود. 
های نشانهشتی در حال غرق شدن خارج کند. ورشکستگی انرون فروخت تا گنج را از ک

کرد، مشاهده شده کار می 4زمانی که لی در شرکت اکسان 1970این رفتار، قبالً در دهه 
نامه نوشته بود و از او بسیار تعریف کرده بود، اما در بود. یکی از رؤسا برای لی توصیه

طلبی باشد. امروز جاه تواند فرد بسیار همان توصیه نامه هشدار داده بود که او می

، به مخفی کردن 5، در شرکت انرون اویل1987ناظران معتقدند که لی در سال 
های جعلی تأسیس کردند و های دو تاجر کمک کرده است. این دو تاجر شرکتفعالیت

میلیون دالر دزدی کردند و در عین حال به انرون اجازه دادند تا از ضررهای تجاری  3.8
 85اجتناب کند. وقتی که ضررها کشف شدند، انرون اویل مجبور شد یک زیان عظیم 

میلیون دالری را گزارش کند و لی هرگونه اطالع و مسئولیتی را در این خصوص رد کرد: 
به گفته مک لین « دونستم، همین االن بلند شه و بگه.تونه بگه من میهر کسی که می»

ند شود، اما دو همکارش او را گرفتند و اجازه و الکایند، تاجری خواست از جایش بل
 ندادند. 

چطور یک گیرنده تا این حد موفق شده بود؟ او آشناهایی داشت. در واقع، او 
شناخت. کن لی سود بسیار زیادی از ادعای این که منابع های خیلی زیادی را میآدم

موفقیتش در  مالی شرکتش متعلق به خودش هستند به جیب زد، اما بخش زیادی از 
ای از روابط تأثیرگذار تشکیل رشد آن شرکت، حاصل یک روش قدیمی بود: او شبکه
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سازی بود. ها به نفع خود استفاده کرد. لی از همان ابتدای کارش استاد شبکهداد و از آن
، را تحت تأثیر قرار داد و با استفاده از روابط 1در کالج، او استاد اقتصادش، پینکنی واکر

مسیر رشدش به باال را هموار کرد. واکر به لی کمک کرد تا به عنوان اقتصاددان در  واکر 
پنتاگون مشغول به کار شود و بعد کمکش کرد تا در دولت نیکسون به سمت دستیار 

 ارشد در کاخ سفید برسد.

م ی یک ادغا، لی بعد از آنکه انتقال انرون به هیوستون را در پ1980در اواسط دهه 
های قدرت رد، رئیس آن شد. به هنگام تقویت قدرتش، روابطی را با واسطهمهندسی ک

 ینکنی واکر،توانستند از منافع انرون حمایت کنند. او برادر پسیاسی برقرار کرد که می
رای مدیره انرون کرد و با جرج اچ دبلیو بوش، که خود را بچارلز، را عضو هیئت

، 1990ل برقرار کرد. در سا  یابط وکرد، ر ه میآماد 1990انتخابات ریاست جمهوری سال 
ریاست یک نشست مهم با شرکت کشورهای صنعتی و بوش در هیوستون را برعهده  

ای برای حضار از جمله مارگارت تاچر، کنندهگرفت و در آن نشست نمایش خیره
 مهور وزیر بریتانیا؛ هلموت کول، صدراعظم آلمان و فرانسوا میتران، رئیس جنخست

بیل   ا بهنسه، ترتیب داد. بعد از این که بوش برای انتخاب مجدد گردونه رقابت ر فرا
ی اصل کلینتون باخت، لی فرصت را برای نزدیک شدن به دوستی که یکی از دستیارهای

 .رئیس جمهور منتخب بود، از دست نداد
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