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۵

سخن ناشر

یاناقلم از نســیم نیــکالس طالب  کــه انتشــارات آر کتابــی اســت  فریب خــوردۀ تصــادف دومیــن 
یسک  کتاب قوی سیاه: اندیشه ورزی پیرامون ر که  ترجمه و منتشر می کند. سال 1393، زمانی 
را ترجمــه و آمــادۀ انتشــار می کردیــم، ایــن نویســنده آن قدرها در ایران شناخته شــده نبــود. اما او 
کنــون، بــه لطف فضای مجازی در اشــاعۀ اندیشــه هایش، به نویســنده ای مطــرح و مورد اقبال  ا
کتاب خوانی و اندیشه ورزی دربارۀ عدم قطعیت  که، در بسیاری از محافِل  تبدیل شده است 

را دارد. گفت وگوست و طرفداران خاص خود  ارکان اصلی  از  او یکی  یسک، تفکرات  و ر
کتاب توانست در جامعۀ  که آن  ی قوی سیاه و توجه چشمگیری  پس از دیدن تأثیرگذار
که  کتاب اول این نویســنده را،  گرفتیــم  یاناقلــم تصمیم  کنــد، در آر مخاطبــان ایرانــی جلــب 
کنیم. ازاین رو، به آقای  به نوعی پایه و سرمنشأ اندیشه ها و آثار بعدی اوست، ترجمه و منتشر 
کرده بودند و در دســت انتشــار داشــتند،  کتاب پادشــکننده را نیز ترجمه  که  بهروز قیاســی، 
کنند و ایشــان هم از ســر لطف پیشــنهاد  که فریب خوردۀ تصادف را ترجمه  پیشــنهاد دادیم 

پذیرفتند.  را  ما 
کتــاب حاضر شــروع می کنــد و با  نســیم طالــب عرضــۀ بنیان هــای نظــام فکــری خــود را بــا 
جســتارهای آن خواننــده را درمــورد مفاهیمــی چــون ثبات و عدم قطعیت، شــانس و موفقیت، 
که  یســک و احتمــاالت و تصمیم گیــری بــه چالش هــای جــدی می کشــد. برای این منظــور، او  ر
کمک می گیرد تا مخاطب را هرچه  آشنایی خوبی با ادبیات و فلسفه دارد از بیان طنازانۀ خود 
کتاب مشخصًا  که طالب هم اشــاره می کند، این  کند. همان طور  بیشــتر درگیر این موضوعات 
نمی خواهــد تمــام نقش را به شــانس اختصاص دهد، بلکــه می خواهد ما نقش پررنگ آن را در 

با پذیرش این مفاهیم سیستم پادشکننده تری داشته باشیم. و  زندگی در نظر بگیریم 
کتاب های طالب نیازمند ورزشــی ذهنی  کتاب و ســایر  بــه بــاور مــن، تعمیــق مطالب ایــن 
یدگی بدنــی حاصل اســتمرار در تمرینات ورزشــی  کــه ورز اســت. بــه عبــارت بهتــر، همان طــور 
یده شــود و این  کتاب ورز اســت، ذهــن خواننــده نیــز بایــد بــا به کارگیری مســتمر آموزه های ایــن 
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که ذهــن در این مدل  کار بــا یــک بــار خوانــدن آن حاصل نمی شــود. با چند بار خواندن اســت 
کــردن به پدیده های پیرامون آهسته آهســته تبحر می یابــد و می تواند نقش  اندیشــه ورزی و نــگاه 
کمتر به دام  کند و احتمااًل  پدیده های پنهان و عدم قطعیت را در سیستم های مختلف درک 

رایج بیفتد. خطاهای معمول و سوگیری های 
یاناقلم از نســیم نیکالس طالب منتشر  که آر کتاب پیشــینی  که در  گفتنی اســت  در پایان، 
کرده اســت )قوی ســیاه(، آقای دکتر محمدابراهیم محجوب از معادل »بختی« و مشــتقات آن 
کتاب حاضر، آقای بهروز قیاسی  کرده اند، حال آنکه در  در برابر random و مشتقات آن استفاده 
از معادل »تصادف« و مشتقات و ترکیبات آن در برابر واژۀ انگلیسی مذکور و مشتقات آن بهره 
که به اختصار در مورد  جسته اند. هریک از این دو مترجم فاضل استدالل های خود را داشتند 
اول، ایجاد استقالل معنایی و تشخص در معادل برای واژه ای تخصصی است و در مورد دوم، 
سهولت فهم و تداول این معادل در میان همگان است. ازاین رو، چون ناشر نظر هر دو مترجم 
گفتن این مطلب بدین  را معقول و متین یافت، دراین باره قائل به حفظ ترجیح مترجمان شد. 
کتاب پیشــین را خوانده اند، با دانســتن این مطلب،  که  که خوانندگانی  ســبب ضروری اســت 

کنند. برقرار  ارتباط منسجم تری  کتاب  آموزه های دو  به راحتی میان  بتوانند 
کتاب های این نویســنده فرصتی برای اندیشه ورزی و وسعت  کتاب و ســایر  یم این  امیدوار

کنند. دید ما فراهم 
سمیه محمدی
یاناقلم آر انتشارات  مدیرعامل 
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پیشگفتار مترجم

کتاب با استقبال فراوان روبه رو  کرد.  نســیم طالب فریب خوردۀ تصادف را در ســال 2001 منتشــر 
کنار آثار بزرگی چون  یخ در  کتاب های تار شد و مجلۀ فورچون آن را در فهرست هوشمندانه ترین 
کینز و کاپیتالیســم،  ثروت ملِل آدام اســمیت، نظریۀ عمومی اشــتغال، بهره و پوِل جان مینارد 
کتاب ســرآغازی شــد بر  سوسیالیســم و دموکراســِی جوزف شــومپیتر قرار داد. به این ترتیب این 
بازار. به باور  مجموعه آثار طالب دربارۀ مفهوم عدم قطعیت و نقش پنهان شــانس در زندگی و 
کتاب حاضر همچنان خواندنی ترین  آثار طالب اســت،  پاقرص  که از عالقه مندان پرو مترجم، 

او به حساب می آید. آثار  اثر در میان 
کمتر می شــود، اثر عاطفی آنها از بین می رود  کمتر و  گذشــت زمان  کتاب ها با  معمواًل تأثیر 
کتاب ها اســتثنا  ک می شــود. در این میان تعداد انگشت شــماری از  و مطالبشــان از حافظه پا
که تأثیرشان به مرور زمان وسیع تر و عمیق تر نیز می شود.  ک نمی شوند  هستند؛ نه تنها از ذهن پا
کتــاب حاضــر بــرای مترجم چنین بوده اســت. یــک توصیۀ متواضعانه به خواننــده دربارۀ نحوۀ 
کتاب حاضر  کتاب حاضر برای او نیز ماندگار و اثرگذار باشد.  که  کتاب، با این امید  خواندن 
گرفته اند و ســعی در توضیح آن  که تمام قســمت هایش حول آن شــکل  یــک آمــوزۀ اصلــی دارد 
کردن آن اســت )مثل  گمان مترجم، بهترین شــیوه برای مواجهه با این آموزه نه حفظ  دارند. به 
که  یخــی( و نــه فهمیــدن آن )مثل اصول هندســه و جبر(. بهترین شــیوه این اســت  مطالــب تار
کافی اســت یک بار آن را  که  کنیم، چیزی مثل دوچرخه ســواری  با آن مثل یک مهارت برخورد 
کتاب را به شــکل فعال و با  یم تا همیشــه با ما بماند. برای محقق شــدن چنین چیزی،  بیاموز
آنها را زیر ســؤال ببرید،  باز و پرسشــگر بخوانید، تا می توانید با مطالب آن درگیر شــوید،  ذهنی 
کنید، دربارۀ آن بــا دیگران بحث و  مصادیقــش را در زندگــی شــخصی و محیــط اطرافتــان پیدا 
که حین  کســی  کنیــد و از همــه مهم تــر از خواندن آن لــذت ببرید. به این ترتیب، مثل  گفت وگــو 
گهان در لحظه ای معجزه آسا یاد می گیرد چطور باید تعادلش را حفظ  تمرین دوچرخه سواری نا

گرفت.   را فرا خواهید  کند، این مهارت 
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کتاب ســعی ام بر آن بود تا مطالب را به شــفاف ترین شــکل ممکن به زبان فارسی  در ترجمۀ 
برگردانم تا خواننده در درک مطالب، به ویژه در قســمت های تخصصی  تر، دچار ابهام نشــود. به 
که در آن  کتاب اضافه شد  این منظور بخش مستقلی نیز با عنوان فرهنگ اصطالحات به پایان 
برخی اصطالحات تخصصی یا ناآشنا به اختصار توضیح داده شده اند. درعین حال تالشم بر این 
بود تا ترجمه روان باشد و لحن توأمان دانشگاهی و محاوره ای متن اصلی نیز تا حد ممکن حفظ 
کار حاصل شده باشد، قطعًا باید آن را مدیون آقای سعید یعقوبی زاده  گر موفقیتی در این  شود. ا
که متن ترجمه را با دقت مثال زدنی بررســی و اشــتباهات آن  و خانم حدیث معظمی دانســت 
کمک هایــش در مطابقــت دادن نســخه های  کیــوان دهقان پــور بــرای  کردنــد. از آقــای  را برطــرف 
کتاب نهایت تشــکر را دارم. همین طور باید از  انگلیســی و آقای رامین مهری برای صفحه آرایی 
که توصیه های بجا و مفیدی دربارۀ متن داشــتند. عالوه برآن، از  کنم  خانم لیال نبی فر نیز تشــکر 
کتاب  که امکان ترجمه و چاپ  خانم سمیه محمدی و آقای محمدعلی معین فر نیز سپاسگزارم 

را فراهم آوردند. مسئولیت تمام اشتباه های احتمالی موجود در متن با مترجم است.  
که چیزی  کــرد  گــوگل در نتایــج به دســت آمده از پژوهشــی اعالم  چنــد ســال پیــش شــرکت 
کردن  کتاب )با عنوان مستقل( در سراسر جهان وجود دارد. بااین همه پیدا  حدود 130 میلیون 
کار دشــواری  کــه توانایــی تأثیرگــذاری عمیــق بر بینش و رفتار ما را داشــته باشــند  کتاب هایــی 
کتاب هایی اســت. فریب خوردۀ تصادف به اشــکال  کتاب حاضر قطعًا در زمرۀ چنین  اســت. 
گفت وگوهای  گذاشــته اســت، اما دلنشــین ترین تأثیر آن شــاید  مختلف بر زندگی مترجم تأثیر 
گون داشــته ام. این  گونا کتــاب با افــراد  کــه دربــارۀ مفاهیم مطرح شــده در  بســیار جالبــی باشــد 
که  کســانی  کتــاب برایــم آموزنــده و مفــرح بوده اند. جــا دارد از تمام  گفت وگوهــا بــه انــدازۀ خــود 
کیانی و مصطفی  کنم، به ویژه از دو دوســت عزیزم، نســیم  گفت وگوها بوده اند تشــکر  طرف این 
گفت وگوها و بهتریــن هم صحبت های ممکن بودند. همین طور  کــه پای ثابت این  مصطفــوی، 
کــه بدون پشــتیبانی ها و حمایت های همیشــگی و دلگرم کننده اش ترجمۀ  از مریــم رهــی عزیــز 

نبود.  کتاب ممکن  این 
کتاب آمده از مترجم  کــه در انتهای  نکتــۀ پایانــی اینکه پانوشــت ها و فرهنگ اصطالحاتی 

ببرید.  کتاب لذت  از خواندن  است. امیدوارم 

بهروز قیاسی
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به بـــاور من انســـان بـــرای برنامه های 
دقیق و جزئی ســـاخته نشده است. 
مـــا قـــرار اســـت مثـــل آتش نشــــان ها 
یـــر ســـایۀ محافـــظ  کنیـــم، ز زندگـــی 
عدم قطعیـــت، در فاصلۀ دو تماس 

مشغول استراحت و تعمق.



اثری غیرداســتانی اســت، اما نام برخی از افرادی 
که چهره های عمومی محسوب نمی شدند تغییر 
داده شده است.  برخی از چهره های غیرعمومی 
کتــاب توصیف شــده اند حاصــل تغییر یا  کــه در 

تلفیق چند شخصیت واقعی اند.
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گرفتن دانش کمتر جدی 
کتــاب حاضــر ترکیبــی اســت از دو شــخصیت متفاوت؛ از یک ســو، متخصص جــدِی مفهوم 
کــرده فریــب امــور تصادفــی را نخــورد و  کــه در طــول زندگــی حرفــه ای اش تــالش  عــدم قطعیــت 
کند، از ســوی دیگر، انســانی با عالقۀ بی پایان  کنترل  احساســات برآمده از نتایج احتماالتی را 
کمال میل فریب هر مهملی را بخورد مشروط  که حاضر است با  کسی  به هنر، عاشق ادبیات، 
بر اینکه پیراســته، ناب، خالقانه و با ســلیقه باشــد. به باور من انســان از فریب تصادف در امان 

کنیم.  را به لذت های هنری محدود  که این فریب  راه چارۀ ما این است  تنها  نیست. 
کتاب حاضر را از صمیم قلب نوشــتم؛ این نوشــته نه رســاله ای رســمی و نه قطعًا، خدای 
که پیش از هر چیز افکار،  گزارشــی علمی، بلکه درحقیقت جســتاری شــخصی اســت  کرده،  نا
کردن را به بحث می گذارد. اثر حاضر برای تفریح  یسک  جدال ها و مشاهدات مرتبط با عمل ر
که با و برای لذت خوانده شود.  نوشته شده است و هدفش )بیش از هر چیز دیگر( این است 
گذشــته  کتســابی( در مواجهه با امور تصادفی طی دهۀ  دربارۀ ســوگیری های انســان )ژنتیک یا ا
کتاب پرهیز از این موارد بــود: )الف( هر چیز  بســیار نوشــته اند. قوانیــن نــگارش در ویرایــش اول 
که باید  که آن قدر  که شخصًا مشاهده نکردم یا مستقاًل به آن نرسیدم و )ب( هر چیزی  مرتبطی 
که نوشــتن دربــاره اش برایم راحت و طبیعی باشــد. بنابراین هر  در ذهنــم پختــه نشــده به قدری 
گراف های  کتاب حذف و تمام پارا که به نظر می آمد از ســر وظیفه نوشــته شــده باشــد از  چیزی 
کتــاب زدوده شــد. تالشــم بر این بــود تا فقط از  کتابخانــه ای و نقل قول هــای علمــِی بی دلیــل از 
که  از نویســنده هایی  که به طور طبیعی به ذهنم می رســند، آن هم  کنم  نقل قول هایی اســتفاده 
از این نیست  از نزدیک آشنایی داشته ام )به نظرم هیچ چیز بدتر  کارشان  با  مدت های طوالنی 

دیباچه
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یــه بگیرد، بعدًا دراین باره بیشــتر  کــه نویســنده جمــالت قصــار دیگــران را از اینجــا و آنجا به عار
که می گوید فقط زمانی  کرد(. حین نوشتْن این َمَثل التین را در خاطر داشتم  صحبت خواهیم 

از سکوت بیشتر باشد.  که ارزش آن  سخن بگو 
کمی مــدارا نیاز دارد:  گفته شــده همچنــان پابرجاینــد، امــا بعضی اوقــات زندگی به  قوانیــن 
کــه به ادبیات  تحــت فشــار دوســتان و خواننــدگان، مجموعه ای از یادداشــت های مســتقلی را 
کردم. عالوه براین، به بیشــتر فصل ها  مرتبط با موضوع اشــاره می کنند به ویرایش حاضر اضافه 
کتاب را بیش از یک ســوم  که درمجموع حجم  نیــز مطالبــی افــزودم، مخصوصًا به فصــل یازده، 

افزایش داده است. 

افزایش برگ های برنده 
کــه معامله گرها به آن افزایــش برگ های برنده   کتــاب حاضر را، با اســتفاده از روشــی  می خواهــم 
کنم و اجازه بدهم تا بازتابی از تکامل شخصی ام باشد،  می گویند، به موجودی ارگانیک تبدیل 
که  کتابی جدید دربیاورم. نکتۀ عجیب ماجرا اینجاســت  ی ایده هــای نو  نــه اینکــه بــا تمرکز رو
کردم، مخصوصًا در دو  از قبل فکر  کتاب خیلی بیشــتر  از قســمت های  بعد از چاپ به برخی 
کمتر، از چیزی  کمتر، خیلــی  کــه ذهن ما با آنهــا دنیا را  موضــوع مجــزا: )الــف( مکانیســم هایی 
که  گونۀ ســرکش از عــدم  قطعیت  کــه هســت تصادفــی می بینــد و )ب( »ُدم هــای چــاق«، ایــن 
باعــث نوســانات بــزرگ می شــود )پیشــامدهای نــادر هر روز بخــش بزرگ تر و بزرگ تــری از جهان 
که برای  مــا را توضیــح می دهنــد، امــا درعین حال همچنان بــرای ما دور از ذهن انــد، همان طور 
کتاب نشــان دهندۀ تغییر جهت نویســندۀ این  پیشــینیانمان دور از ذهن بودند(. ویرایش دوم 
ســطور از مســیر دانشــجوی عدم قطعیت بودن )شناخت عدم قطعیت محدود است( به مسیر 

از آن است.  انسان ها  کردن دربارۀ چگونگی فریب خوردن  تحقیق 
کتاب حاضر اســت. من  کــه ارزش توجــه دارد تغییر نویســندۀ این ســطور با  پدیــدۀ دیگــری 
کردم و همین باعث شــد تا به  کتاب را به شــکل فزاینده ای پس از نگارش اولیۀ آن زندگی  این 
نقــش بخــت در غیرمنتظره تریــن موقعیت ها پی ببرم. انگار ما با دو ســیارۀ متفاوت روبه روییم: 
که انســان ها به خیالشــان در آن زندگی  کــه واقعــًا در آن زندگــی می کنیــم و ســیاره ای  ســیاره ای 
می کننــد )ســرزمینی به مراتــب جبرگرایانه تــر(. ماجرا به همین ســادگی اســت: اتفاقات پیشــین 
گذشــته نگری  کمتر از آنچه هســتند تصادفی به نظر می رســند )به این پدیده ســوگیری  همیشــه 
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که بخش عمده ای  گذشته اش صحبت می کند، متوجه می شوم  کسی دربارۀ  می گویند(. وقتی 
که ذهــن فریب خورده اش بعــدًا بر وقایــع انطباق داده  از آنچــه می گویــد صرفــًا توجیهاتــی اســت 
که در علوم اجتماعی )مخصوصًا   گاهی برایم تحمل ناپذیر می شــد: افرادی  اســت. این مســئله 
در عرصــۀ رایــج اقتصاد( و دنیای ســرمایه گذاری بودند به چشــمم موجوداتــی دیوانه می آمدند. 
ک باشــد، مخصوصًا وقتی ســخن افراد بیشــتر  زندگــی در دنیــای واقعــی می توانــد بســیار دردنــا
گوینــده را روشــن می کنــد تــا پیــام مدنظرش را: امــروز صبح در مطب دندانپزشــک  شــخصیت 
که مقاله ای دربارۀ یکی از شخصیت های برجستۀ دنیای  یک بودم  مشغول خواندن مجلۀ نیوزو
کید داشت، در  ی »اقدامات زمان بندی شدۀ« شخص موردنظر تأ کسب وکار در آن بود، مقاله رو
کردن فهرستی از سوگیری های  که توجهم بیشتر معطوف به درست  حین مطالعه متوجه شدم 
گرفته شدن نداشتند  که طبعًا قابلیت جدی  نویسندۀ مطلب است تا اطالعات موردنظر مقاله 
که خیال می کنند  کمتر از چیزی  که بسیار  )چرا بیشتر روزنامه نگارها به این نکته پی نمی برند 
گرفتن از اشــتباهات  می دانند؟ دانشــمندان نیم قرن قبل پدیدۀ ناتوانِی »متخصصان« از درس 
که ممکن اســت تمــام پیش بینی های فــرد در طول  کردنــد. نتیجــه ایــن بــود  پیشــین را بررســی 

که دفعۀ بعدی به هدف خواهد زد(. کند  بااین حال خیال  زندگی اشتباه باشد، 

تزلزل و احتماالت
کنم حس عمیِق تزلزل فکری  که باید در خودم حفظ و تقویت  به باور من مهم ترین ســرمایه ای 
که خودشان  کســانی است  اســت. شــعار من این اســت: »اصلی ترین فعالیتم دســت انداختن 
کیفیــت دانششــان را بیــش از حــد جــدی می گیرنــد.« تقویت تزلــزل فکری به جــای اطمینان  و 
خاطر فکری ممکن است هدف عجیبی به نظر برسد و البته اجرای آن نیز ساده نیست. برای 
دســتیابی بــه چنیــن هدفــی بایــد ذهنمــان را از ســنت متأخــر قطعیت فکــری بزداییــم. یکی از 
کرد تا مونِتنی، این جســتارنویس  که بعدًا به دوســت مکاتبه ای تبدیل شــد مرا وادار  خوانندگان 
کنــم. تفــاوت بیــن مونتنی و  کشــف  فرانســوی قــرن شــانزده و درون نگــر خســتگی ناپذیر، را از نــو 
کردن تالش های دکارت  که ما چطور با دنبال  کردم  کرد؛ با خودم فکر  دکارت مرا به خود جذب 
ی از مدل رسمی تفکر  برای دستیابی به قطعیت از مسیر درست منحرف شدیم. ما قطعًا با پیرو
ی از قضاوت های مبهم و غیررســمی )اما حیاتی( مونتنی چشــمۀ اندیشــۀ  دکارت به جای پیرو
کردیم. پانصد سال بعد مونتنی با تزلزل و درون نگری شدیدش به الگوی سربلندی  کور  خود را 
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کم نظیر او غافل شــویم: حفظ  برای متفکران جدید تبدیل شــد. عالوه براین، نباید از شــجاعت 
کی است؛ درون نگری، روبه رو شدن با خود و محدودیت های خود  کیت قطعًا نیازمند بی با شکا
شــجاعت فراوان می طلبد؛ مخصوصًا اینکه دانشــمندان هر روز شــواهد بیشــتر و بیشــتری پیدا 

کرده است.  می کنند مبنی بر اینکه طبیعْت انسان را برای خودفریبی طراحی 
که معنی  یکردهای فکری بسیاری وجود دارد، چرا یسک، رو با احتماالت و ر برای مواجهه 
کتاب حاضر  کمی متفاوت است. در  که در رشته های مختلف اند  کسانی  »احتماالت« برای 
کّمی و »علمِی« آن قرار  کیفی و ادبی اســت و در برابر مفهوم  احتمــاالت بی  چون وچــرا مفهومــی 
را  می گیرد )همین مســئله علت هشــدارها علیه اقتصاددان  ها و اســاتید رشــتۀ مدیریت مالی 
که جواب ها را می دانند، آن هم جواب های درست  که قویًا باور دارند  کسانی  توضیح می دهد، 
کتاب حاضر بیشتر از مسئلۀ استقرای هیوم )یا برهان قیاسی ارسطو(  را(. مفهوم احتماالت در 
کتاب احتماالت شاخه ای  سرچشمه می گیرد تا از پارادایم موجود در متون شرط بندی. در این 
یاضیاتی  کاربردی است، نه علوم مهندسی )برخالف تمام برخوردهای پرنخوت ر کیت  از شکا
که در جایگاهی  کمتر از آن اســت  بــا احتمــاالت، ارزش مســائل مرتبــط با حســاباِن احتماالت 

قرار بگیرند(.  پانویس  از  واالتر 
ی تاس یــا چیزهــای پیچیده تر  چطــور؟ احتمــاالت صرفــًا محاســبۀ نســبت شــرط بندی رو
نیســت؛ احتماالت پذیرفتن عدم قطعیت در دانش انســان و ساخت روش هایی برای مواجهه 
ینوها، تقریبًا هرگــز با احتماالت  کاز کتاب های درســی و  بــا ایــن جهــل اســت. بیرون از دنیــای 
که  یاضی یا معمای فکری روبه رو نمی شــویم. طبیعت نه هرگز به ما می گوید  در قالب مســئلۀ ر
کتاب های درســی ارائــه می کند )حقیقت  میــز رولتــش چنــد خانه دارد و نه مســائل را به شــیوۀ 
کتاب  که در دنیای واقعی انســان بیشــتر باید مســئله را حدس بزند تا راه حل را(. در  این اســت 
نیز می توانســت حاصل شــود، و دنیا می توانســت متفاوت  نتایج دیگری  اینکه  به  حاضر، علم 
بــا ایــن باشــد، هســتۀ اصلــی تفکــر احتماالتــی را تشــکیل می دهــد. درواقــع، من در تمــام طول 
کّمی احتمــاالت بودم. از نظر مــن ایده های  فعالیــت حرفــه ای ام منتقــد اســتفاده از روش هــای 
کیت و رواقی گری بحث  که دربارۀ شــکا کتــاب در فصل هــای ســیزده و چهارده )جایی  اصلــی 
شده است( یافت می شوند، بااین حال بیشتر افراد به مثال های فصل یازده توجه نشان دادند، 
که اشــتباه در محاســبۀ احتماالت را نشــان می دهند )این فصل مسلمًا و با فاصله  مثال هایی 
که تمام سوگیری های احتماالتی موجود در متون  کتاب است، فصلی  غیرخالقانه ترین قسمت 



17

 دیاایه 

که ما در علوم سخت، مخصوصًا  کنم  گنجانده ام(. این را هم اضافه  را به صورت فشرده در آن 
یم، اما در »علوم« اجتماعی مثل اقتصاد چندان از  فیزیک، درک نسبتًا خوبی از احتماالت دار

راه می اندازند.  که متخصصان  یم، علی رغم تمام قیل وقال هایی  مسئله سر درنمی آور

اثبات حقانیت )برخی( خوانندگان
یاضیات محور را به حداقل  کرده ام تا ســهم حرفه ام یعنی معامله گری ر کتاب حاضر ســعی  در 
کتــاب را )برخالف  برســانم. فعالیتــم در بــازار نقشــی فراتــر از منبــع الهــام ندارد؛ و ایــن فعالیت 
که  کردند( بــه راهنمای امور تصادفی در بازار تبدیــل نمی کند، همان طور  آنچــه بســیاری تصــور 
کتاب در  منظومۀ ایلیاد را نباید راهنمای علوم نظامی دانست. فقط سه فصل از چهارده فصل 
از تلۀ امور تصادفی اند،  بازارهای مالی صرفًا نمونه ای خاص  اتفاق می افتند.  دنیای امور مالی 
یادی در آنها ایفا می کند  که شــانس نقش بســیار ز اما آنها با فاصله جالب ترین نمونه هایند چرا
کتــاب حاضــر به  کســیدرمی بــودم یــا مترجــم برچســب های شــکالت،  گــر مــن متخصــص تا )ا
که در بازارهای مالی وجود دارد از آن  کوتاه تر می شــد(. عالوه براین، شانســی  میزان چشــمگیری 
که آن  که هیچ کس از آن سر درنمی آورد، اما اغلب فعاالن بازار خیال می کنند  گونه هایی است 
را می فهمند، به همین دلیل بازارهای مالی ســوگیری ها را برای ما بزرگ نمایی می کنند. ســعی 
که  گویا شرح بدهم، به همان شیوه ای  من بر این بوده تا استعاره های مربوط به بازار را با زبانی 
در مهمانی، سر میز شام، برای مثاًل متخصص قلبی عالقه مند به این مباحث توضیح می دهم 

کردم(.  از مهاجرهای نسل دوم است استفاده  که  ک مراب،  از دوستم، ژا )برای تمرین 
ی هر  کــه می تواند آرزو کردم  یافت  کتاب در یــادی ایمیل دربــارۀ ویرایش اول  تعــداد بســیار ز
که چنین دیالکتیکی شــرایط ایدئال بازنویســی ویرایش دوم را فراهم  جستارنویســی باشــد، چرا
می کند. قدردانی خودم از این موضوع را با پاسخ دادن به هرکدام از آنها )یک بار( نشان دادم. 
که بســیاری مرا فردی  کرده ام. ازآنجا بعضی از این پاســخ ها را در فصل های مختلف وارد متن 
که »تو فکر  هنجارشــکن می دانند، با آغوش باز منتظر نامه های خشــم آلودی بودم از این دســت 
که تو به موفقیتش  که دربارۀ وارن بافت نظر می دهی؟« یا »مشکل اینجاست  کی هستی  کردی 
کمال ناامیدی بیشتر تخریب ها به صورت ناشناس در سایت  حسودی می کنی«؛ در عوض در 
که می دانید چیزی به اسم شهرت بد وجود ندارد:  amazon.com ثبت شده بودند )همان طور 

تبلیغ می کنند(. را  افراد آن  کار  به  کردن  با توهین  بعضی ها 
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کتاب حقانیت آنها را به اثبات رســانده اســت، نامه های این  که  کردند  برخــی افــراد حــس 
یافــت نکــردِن نامه هــای خشــم آلود. باارزش ترین نامه هــا از طرف  افــراد تســالیی بــود بــر زخــِم در
کتاب  کــه اوضــاع خوبــی در زندگی نداشــتند، بــدون اینکه مقصــر باشــند، و از  کســانی بودنــد 
کمتری از  حاضر اســتفاده می کردند برای اینکه به همسرشــان نشــان بدهند در زندگی شــانس 
کمتری(. تکان دهنده ترین نامه از طرف مردی از ویرجینیا بود  باجناقشان داشته اند )نه مهارت 
ک اوراق  کمیسیون هولنا که طی چند ماه شغل، همسر و ثروتش را از دست داده بود و از جانب 
بهادار و بورس تحت بازرسی بود، بااین همه هر روز درنتیجۀ برخورد رواقی گونه اش حس بهتری 
گرفتار پیشامد قوی سیاه شده بود، یعنی پیشامد  که  داشت. نامه نگاری با یکی از خوانندگان 
کــودک خردســالش(، باعث شــد تــا زمانی را  تصادفــِی غیرمنتظــره و تأثیرگــذار )از دســت دادن 
کنــم )این حوزه نیز  صــرف بررســی متــون مرتبط با ســازگاری بعد از پیشــامدهای تصادفی حاد 
که پیشــگام  کســی  کانمن قرار دارد،  کاماًل تحت تأثیر افکار دنیل  کــه انتظــار می رود  همان طــور 
باید اعتراف  ایده پردازی دربارۀ رفتار غیرمعقول در شــرایط عدم قطعیت محســوب می شــود(. 
کســی  که ممکن اســت به طور مســتقیم به درد  که در مقام معامله گر هرگز احســاس نکردم  کنم 

خورده باشم )به جز خودم(؛ جستارنویس بودن به من حس تعالی و مفید بودن داد. 

همه یا هیچ
که ذهن انســان  کتــاب بپــردازم. از آن نظر  بــد نیســت بــه برخــی ســوءتفاهم ها دربــارۀ پیــام این 
کند )ذهن به ساده ســازی افراطی از نوع »همه یا  نمی تواند به راحتی طیفی احتماالتی درســت 
که »پیشــامدها  کتاب این اســت  که توضیح بدهم ایدۀ  هیچ« تمایل دارد(، بســیار دشــوار بود 
از آنچــه خیــال می کنیــم تصادفی ترند«، نه اینکه »پیشــامدها سراســر تصادفی انــد«. درنتیجه با 
کــه همه چیز تصادفی  کــه »طالب، در مقام فردی شــک گرا، باور دارد  گفته هایــی از ایــن دســت 
اســت و افــراد موفــق صرفــًا خوش شــانس اند« روبــه رو می شــدم. این اشــتباه حتی دامــن یکی از 
که می گفت  گرفت و باعث شد استدالل من  کمبریج را نیز  مناظره های بسیار معروف انجمن 
»اغلــب افــراد موفــق شــهر احمق هــای خوش شــانس اند« تبدیل شــود به »تمــام افراد موفق شــهر 
که یکی از ســرگرم کننده ترین  که این مناظره را،  احمق های خوش شــانس اند« )ُپر واضح اســت 
که حتی  مباحثــات زندگــی ام بود، به دزموند فیتزجرالــد اعجاب انگیز باختم؛ اوضاع چنان بود 
که باعث می شــود افراد  کنم!( همــان توهمی  خــود مــن هم وسوســه می شــدم جبهــه ام را عوض 
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کتــاب اتفاق افتــاد( عامل  که دربــارۀ پیام  تقدس شــکنی را بــا نخــوت اشــتباه بگیرنــد )چیــزی 
نیز می شود.  با پوچ گرایی  کیت  گرفتن شکا اشتباه 

که  کســانی اســت  که شــانس در خدمت  کنــم: صدالبتــه  اجــازه بدهیــد مســئله را شــفاف 
آماده اند! سخت کوشــی، ســروقت بودن، پوشیدن لباس تمیز )ترجیحًا سفید(، استفاده از عطر 
کافی  کارها قطعًا الزم اند اما ممکن است  ی موفقیت تأثیر دارند؛ این  و چیزهایی از این قبیل رو
که علت موفقیت نیســتند. این مســئله دربارۀ ثبات قدم، سرسختی و استقامت  نباشــند، چرا
که  که ارزش هایی متعارف اند نیز صدق می کند: همۀ اینها الزم اند، بســیار الزم. بدیهی اســت 
بــرای برنــده شــدن در التــاری بایــد از خانه بیرون رفــت و بلیت التاری را خرید. امــا آیا می توان 
که تبحر  که بیرون رفتن از خانه علت برنده شدن در التاری بوده است؟ معلوم است  کرد  ادعا 
از عرصه ای مثل  کمتر  با میزان باالی تصادف نقش تبحر  اما در محیطی  داشــتن مهم اســت، 

دندانپزشکی است. 
کــه نصیحت هــای مادربزرگ ها دربــارۀ اهمیت سخت کوشــی  نــه، حــرف مــن ایــن نیســت 
گذرا« بنا می شوند،  که بیشتر موفقیت ها بر پایۀ چند »فرصت  اشتباه است! عالوه براین، ازآنجا
از دســت دادن ایــن فرصت هــا ممکــن اســت تأثیــر ویرانگــری بــر مســیر حرفه ای داشــته باشــد. 

کنید! را امتحان  بنابراین هر جا الزم بود حتمًا شانستان 
یــت را وارونه 

ّ
گاه جهت پیکان عل که چطور ذهن انســان  بــه ایــن نکته توجه داشــته باشــید 

که تمام  کنید ویژگی های خوب عامل موفقیت باشــند؛ از این نکته  تشــخیص می دهد. فرض 
که تمام  افراد باهوش، ســخت کوش و ثابت قدم به موفقیت می رســند نمی توانیم نتیجه بگیریم 
افــراد موفــق لزومــًا باهــوش، ســخت کوش و ثابت قدم انــد، هرچنــد به طور شــهودی چنین چیزی 
کســانی مرتکــب این مغلطــۀ منطقی  که چطور  درســت بــه نظــر می رســد )خیلــی جالب اســت 
که فارغ از این اشتباهشان افراد بسیار باهوشی اند، این نکته ای  ابتدایی، تصدیق تالی، می شوند 

کتاب با عنوان »دو سیستم استداللی« دربارۀ آن بحث می شود(. که در این ویرایش از  است 
ینی چون »این ویژگی هایی  که با عناو گونه ای تحریف در پژوهش های موفقیت وجود دارد 
کند« در  کسب  کسی می خواهد مثل آنها موفق شود باید آنها را  گر  که میلیونرها دارند و ا است 
گمراه کنندۀ همسایۀ میلیونر )کتابی  کتاب  کتاب فروشــی ها یافت می شــود. یکی از نویسندگان 
کتاب به مراتب احمقانه تری با عنوان الگوی  کرد(  که در فصل هشت درباره اش صحبت خواهم 
گروه نمایانگر شامل بیش  ی یک  که رو ذهنی میلیونرها نوشته است. او می گوید، در مطالعه  ای 
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کودکی نشانی از هوش  که اغلب آنها در دوران  کرده است  از هزار میلیونر انجام داده، مشاهده 
که آنچه افراد را به ثروت می رساند نه استعداد  از این نتیجه می گیرد  باال از خود بروز ندادند و 
که  کسی با ساده دلی نتیجه بگیرد  که سخت کوشی است. از این سخن ممکن است  طبیعی 
گر میلیونرها ویژگی هایی شــبیه  که ا شــانس نقشــی در موفقیت ندارد. برداشــت من این اســت 
بــه میانگین جمعیت داشــته باشــند، پس می توان تفســیری ناراحت کننده تــر از علت موفقیت 
کــه شــانس در ایــن موفقیــت نقــش داشــته اســت. از این منظر، شــانس  گفــت  آنهــا ارائــه داد و 
کتاب اشــاره  دموکراتیک عمل می کند و فارغ از مهارت افراد به ســراغ آنها می رود. نویســندۀ آن 
کــه میلیونرها در برخی ویژگی ها مثل سرســختی و سخت کوشــی با عموم مردم تفاوت  می کنــد 
ی است. اینکه 

ّ
گرفتن ویژگی الزم با ویژگی عل که این هم یکی دیگر از مصادیق اشتباه  دارند: 

که افراد ســخت کوش و  میلیونرهــا افــرادی ســخت کوش و مقــاوم بودنــد بــر این داللــت نمی کند 
کارآفرین هــای ناموفق نیز ســخت کوش و مقاوم بودند.  مقــاوم میلیونــر خواهند شــد: بســیاری از 
کــه می توانــد بــه عنــوان مصــداق تجربه گرایــی ســاده انگارانه در  نویســنده در ادامــه، در بخشــی 
کتاب های درســی بیاید، ویژگی های مشــترک این میلیونرها را بررســی می کند و نتیجه می گیرد 
کردن برای رســیدن به  یســک  که ر کردن بودند. بدیهی اســت  یســک  که این افراد همگی اهل ر
گر  موفقیت های بزرگ ضروری اســت، اما به همین ترتیب برای شکســت هم ضروری اســت. ا
ی شــهروندان ورشکســته هم انجام می داد، قطعًا تمایل به  جناب نویســنده همین مطالعه را رو

نیز پیدا می کرد.  آنها  را در  کردن  یسک  ر
برخی خوانندگان )و ناشران جریان من هم1 پیش از اینکه با خوش شانسی انتشارات ِتکِسر 
کتاب را بــا »فراهم آوردن  کنــم( از مــن خواســتند تــا »صحــت ادعاهای« مطرح شــده در  را پیــدا 
گرام هــا، نمودارهــا، جداول، اعــداد، توصیه ها، ســری های  اطالعــات،« َاشــکال، چارت هــا، دیا
زمانــی و مــواردی از این قبیل نشــان بدهم. این متن مجموعــه ای از آزمایش های فکری منطقی 
اســت نه تکلیف آخر ترم رشــتۀ اقتصاد؛ منطق نیازی به تأیید تجربی ندارد )اینجا هم دوباره 
کــه بــه آن »مغلطۀ ســفر دوطرفه« می گویــم: اســتفاده از آمار بدون  شــاهد همــان چیــزی هســتیم 
که برخی روزنامه نگاران و اقتصاددان ها می کنند، اما برعکس  کاری  منطق اشتباه است، مثل 
که به  گر بنویسم  این قضیه صادق نیست: یعنی استفاده از منطق بدون آمار اشتباه نیست(. ا

1. me-too



21

 دیاایه 

گمان من موفقیت همسایه ام، به سبب ماهیت تصادف در حرفه اش، متأثر از شانس نیست، 
کنم؛ برای چنین ادعایی آزمایش فکری  که ادعایم را »امتحــان«  یاد، الزم نیســت  کــم چه ز چــه 
که نشــان بدهم توضیح  که من باید بکنم این اســت  کاری  کفایت می کند. تمام  رولت روســی 
گروهی از  که  یکرد من این است  که می گوید او نابغه است وجود دارد. رو دیگری برای نظریه ای 
گروه به موفقیت  کوچک از دل این  که چطور اقلیتی  کم هوش تولید می کنم و نشان می دهم  افراد 
که وارن  که عموم می بینند. حرف من این نیست  اقتصادی می رسد؛ و این همان اقلیتی است 
کــه از دل جمعیــت بزرگی از  کارش تبحــر نــدارد، بلکــه می گویــم تقریبــًا قطعی اســت  بافــت در 

بر مبنای شانس.  او بیرون بیاید، صرفًا  کاری  با سابقۀ  کسی  سرمایه گذاران تصادفی 

از دست دادن فرصت شوخی
کتــاب علیــه  کــه علی رغــم هشــدارهای جــدی  بــود  ایــن  از چیزهــای شــگفتی آور  یکــی دیگــر 
روزنامه نــگاری رســانه ای بــه برنامه هــای تلویزیونــی و رادیویــی دعــوت شــدم، هــم در آمریــکای 
که  پا )ازجمله به برنامۀ مفرح دیالوگ ِدســور1 در رادیوی الس وگاس، جایی  شــمالی و هم در ارو
گفت وگــوی مــوازی را پیــش می بردیم(. هیچ کس مرا از دســت  انــگار مــن و مصاحبه کننــده دو 
که بــرای انتقال  خــودم نجــات نــداد و مــن دعوت هــا را پذیرفتــم. از عجایــب روزگار این اســت 
از فرازهای  برنامه ها  کرد. در این  از خود رسانه ها استفاده  باید  که رسانه ها مسموم اند  این پیام 
که از یک طرف باعث می شدند احساس متقلب بودن داشته باشم  چرندی استفاده می کردم 

از طرف دیگر لذت بخش بودند.  و 
کتابم را  که مصاحبه کنندگان رســانه های جریان اصلی  شــاید علت دعوت شــدنم این بود 
کتاب خوانــدن ندارند( و  کافی« برای  نخوانــده یــا متوجــه توهین هــا نشــده بودند )آنها »فرصــت 
مصاحبه کنندگان رسانه های غیرانتفاعی آن را خیلی خوب خوانده بودند و احساس می کردند 
حقانیتشــان را به اثبات رســانده اســت. چند خاطره از این مصاحبه ها: به یکی از برنامه های 
که تحلیل گران ســهام چیزی  که »این یــارو طالب فکــر می کند  گفتــه بودنــد  معــروف تلویزیونــی 
جز مشــتی پیشــگوی تصادفی نیســتند«، بنابراین آنها خیلی دلشــان می خواست اجازه بدهند 
که برای اثبات »تخصص« سه  کنم. هرچند، شرطشان این بود  ایده هایم را در آن برنامه مطرح 

1 . dialogue de sourds
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کنم. دعوت را نپذیرفتم و فرصت یک شــوخی  ســهام مناســب برای ســرمایه گذاری پیشــنهاد 
کنــم و  درست وحســابی را از دســت دادم، می توانســتم ســه ســهام را به طــور تصادفــی انتخــاب 

کنم.  انتخاب هایم جور  برای  گوش نواز  توضیحی 
که  در برنامــۀ تلویزیونــی دیگــری، حیــن توضیح شــخصیت تصادفی بازار ســهام و منطقی 
که »مردم خیال می کنند  کردم  افراد بعد از وقوع پیشامدها بر آن منطبق می کنند، به این اشاره 
خبــری شــده اســت، درحالی کــه در واقعیــت هیــچ خبــری نیســت« مجــری همــان موقــع پریــد 
گوش می رســید. لطفًا نظرت را  وســط حرفم: »امروز صبح خبرهایی دربارۀ شــرکت سیســکو به 
برنامۀ  گفت وگوی یک ساعته ای در یک  که به  اما بهترین خاطره: موقعی  دراین باره به ما بگو.« 
کتاب را نخوانده بودند(، چند دقیقه  مالی رادیویی دعوت شدم )دعوت کنندگان فصل یازده 
کتابم پرهیز  که از صحبت دربارۀ ایده های مطرح شــده در  گفتنــد  پیــش از شــروع برنامــه به من 
کرده اند، نه بحث دربارۀ امور تصادفی  که مرا برای صحبت دربارۀ معامله گری دعوت  کنم، چرا
کافی نداشــتم و پیش  کار آمادگی  )این هم قطعًا فرصت خوبی برای شــوخی بود، اما برای این 

کردم(.  را ترک  آنجا  برنامه  از شروع 
اغلب روزنامه نگارها چیزی را چندان جدی نمی گیرند: هرچه نباشد، هدف روزنامه نگاری 
که پای رادیو و تلویزیون در  صرفًا سرگرمی است، نه جست وجوی حقیقت، مخصوصًا موقعی 
که متوجه  کســانی اســت  گرفتن از  میان باشــد. شــیوۀ درســت برخورد با روزنامه نگاران فاصله 
که خیال می کنند متفکرند )مثل جرج  کســانی  کردن مردم اســت،  کارشــان ســرگرم  نمی شــوند 

او آشنا می شویم(.  با  که در فصل دو  ویل 
که در رسانه ها ارائه می شد: این یارو نسیم باور دارد  کتاب بود  مشکل دیگر تفسیری از پیام 
که رفتار بازار تصادفی اســت، بنابراین بازار در حال پایین رفتن اســت، چنین تفســیری مرا به 
که قوهای سیاه، این نوسانات  کرده بود. فراموش نکنید  حامل ناخواستۀ پیام های شوم تبدیل 

نادر، ممکن است هم پیشامدهای خوب باشند هم پیشامدهای بد.  غیرمنتظرۀ 
کمتــر از آنچــه بــه نظــر می آیــد استانداردســازی شــده  بااین همــه، روزنامه نــگاری رســانه ای 
کــه می توانند  کســانی  اســت؛ و بخــش چشــمگیری از افــراد اندیشــمند را جــذب خود می کند، 
کــه حقیقتــًا برای  کســانی  کننــد،  خودشــان را از شــر سیســتم تجــاری و توجه محــور رســانه رهــا 
گفت وگوهایی  خــود پیــام اهمیــت قائل اند نه جلب توجه عموم. مشــاهدۀ ســادۀ من بر مبنــای 
کوجــو عنانــدی )شــبکۀ ِان پی آر(، رابین الســتیگ )شــبکۀ بی بی ســی(، رابرت اســکالی  کــه بــا 
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که روزنامه نگارهای   )شــبکۀ پی بی اس( و برایان ِلِرر )شــبکۀ دبلیو ِان وای سی( داشتم این است 
گفت وگوها نیز با  کیفیت  غیرانتفاعی تفاوت فکری بارزی با سایر روزنامه نگارها دارند. ازقضا، 
که تالش برایان  لوکس بودن اســتودیو هم بســتگی معکوس دارد: شــبکۀ دبلیو ِان وای سی، جایی 
که  برایم مشهود بود، در استودیوی قراضه ای فعالیت می کرد  ِلِرر برای راهیابی به عمق موضوع 

کل قزاقستان هم لنگه نداشت.  در 
نوشــتاری  ســبک  همــان  تــا  گرفتــم  تصمیــم  کتــاب.  ســبک  دربــارۀ  پایانــی  ســخن  امــا  و 
که انســانم، بــا خوبی ها و  کنــم  کنــم. نمی خواهــم فرامــوش  منحصربه  فــرد ویرایــش اول را حفــظ 
که بخشی  را  کوچکی  ایرادهای  که  بدی هایش. من جایزالخطا هستم و هیچ دلیلی نمی بینم 
که موقع  که هیــچ لزومی نمی بینــم  کنــم، همان طــور  از شــخصیتم را تشــکیل می دهنــد مخفــی 
کاله گیس بگذارم یا برای نشان دادن صورتم دماغ دیگران را قرض بگیرم. تقریبًا  گرفتن  عکس 
که نسخۀ دست نویس را خواندند توصیه هایی در سطح جمله بندی )برای  تمام ویراستارهایی 
کتاب( داشــتند؛  کردن« ســبک( و توصیه هایی در ســطح ســاختار متن )در فصل بندی  »بهتر 
کــه خواننــدگان نیز توجهــی به آنهــا ندارند؛  تقریبــًا بــه هیچ کدامشــان توجــه نکــردم و پــی بــردم 
کردن شــخصیت نویســنده به متن )همراه با نقایصش( باعث  که وارد  درواقع، باورم این اســت 
کالســیک »مســئلۀ متخصصان«  دمیدن روح در آن می شــود. آیا صنعت نشــر از همان مشــکل 
که فاقد تأیید تجربی اند روبه روســت؟ بعد  یجی قواعد سرانگشــتی  با افزایش تدر رنج می برد و 
کتاب ها برای  کــه  از بــه دســت آوردن بیــش از نیم میلیــون خواننده دارم به این نتیجه می رســم 

ویراستارها نوشته نمی شوند.
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یک: چرا پولدارها باهوش نیستند؟ 
کاماًل متفاوت تأثیر تصادف را بر سلسله مراتب اجتماعی  در این فصل با بررسی دو شخصیت 
کرد پیرامون پیشامد نادر پنهان و اینکه  و حس حسادت نشان می دهیم. سپس بحثی خواهیم 

چطور در دنیای مدرن همه چیز به سرعت تغییر می کند، به جز شاید در حرفۀ دندانپزشکی. 

دو: یک روش عجیب حسابداری
یم،  یخ جایگزین آشنا می شویم، نگاهی احتماالتی به جهان می انداز در این فصل با مفهوم تار
کالهبرداری فکری را بررسی می کنیم و از بصیرت یک فرانسوی تروتمیز دربارۀ تصادف  موضوع 
کــه چطــور روزنامه نگارهــا برای ندیــدن زنجیــرۀ تصادفی  بهــره می بریــم. ســپس شــرح می دهیــم 
یه ای و اینکه  پیشــامدها آموزش می بینند. بعد از آن هشــداری خواهیم داد دربارۀ بصیرت عار
چطور تمام ایده های درخشان دربارۀ نتایج تصادفی مخالف حکمت رایج اند. درنهایت دربارۀ 

کرد.   و قابل فهم بودن صحبت خواهیم  تفاوت میان صحیح بودن 

سه: تأملی ریاضیاتی دربارۀ تاریخ 
در این فصل شبیه ساز مونته کارلو را به عنوان استعاره ای برای درک زنجیرۀ تصادفی پیشامدهای 
تاریخــی معرفــی می کنیم. ســپس به بحثــی در باب تصادف و تاریخ مصنوعی می پردازیم. شــرح 
ک. در پایان توضیح  خواهیم داد که چرا کهنسالی همیشه زیباست و تازگی و جوانی معمواًل خطرنا
کالس مقدماتی نظریۀ نمونه گیری ضرورت دارد.   یخ به  که چرا فرستادن استادان تار می دهیم 

چهار: تصادف، مهمالت و اندیشمند علمی
گســترش شبیه ســاز مونته کارلو برای تولیــد تفکر مصنوعی  یــم به  در ایــن فصــل نگاهــی می انداز

خالصۀ فصل ها
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و مقایســۀ آن بــا ســاخت های غیرتصادفــی دقیــق. ســپس ماجــرای ورود جنگ علــوم به دنیای 
کــرد پیرامــون اینکه چرا شــخصیت  کســب و کار را بررســی می کنیــم. درنهایــت بحثــی خواهیــم 

را بخورد. هنردوست درون من تمایل دارد فریب تصادف 

پنج: بقای غیراصلح __ آیا ممکن است تکامل فریب تصادف را خورده باشد؟
یم. دربارۀ پیشــامدهای نادر و تکامل  در این فصل به مطالعۀ موردی دو پیشــامد نادر می پرداز
ینیسم« و تکامل، خارج از چارچوب  که چطور مفهوم »دارو صحبت می کنیم. توضیح می دهیم 
که زندگی پیوسته نیست. می بینیم  یست شناسی، بد فهمیده شده است. مشاهده می کنیم  ز
کرد برای  کــه چطــور تکامــل فریــب تصــادف را خواهد خــورد و درنهایــت مقدمه چینی خواهیــم 

توضیح مسئلۀ استقرا. 

شش: چولگی و عدم تقارن 
در ایــن فصــل مفهــوم چولگــی را بررســی می کنیــم: چــرا دو اصطــالح »گاو« و »خــرس« خــارج از 
یگوش ســاختار تصادف را  کودکی باز که چطور  جانورشناســی معنای دقیقی ندارند. می بینیم 
گفت بر ابهام شناخت شناســانه و قدم یکــی مانده به آخر  بــه هــم می ریــزد. مقدمــه ای خواهیم 

را خواهیم برداشت.  از بررسی مسئلۀ استقرا  پیش 

هفت: مسئلۀ استقرا
کرومودینامیک قوها. مصادیق هشــدار ســولون را در  کرد پیرامون  در ایــن فصــل بحثــی خواهیم 
یکتور نیدرهافر  که چطــور از و برخــی قلمروهای فلســفی خواهیم دید. ســپس شــرح خواهــم داد 
که  کردم. بعد از آن توضیح خواهیم داد  تجربه گرایی را آموختم و چطور آن را با استنتاج ترکیب 
که چطور ســوروس برای پوپر تبلیغ می کند.  گرفتن علم علمی نیســت. خواهیم دید  چرا جدی 
کتاب فروشــی در تقاطــع خیابان هــای پنجــم و هجدهم آشــنا خواهیم شــد و  بــا داســتان مغــازۀ 

درنهایت به شرط بندی پاسکال خواهیم رسید. 

هشت: بی شمار همسایۀ میلیونر
که چرا زندگی در  در این فصل شاهد سه تجلی از سوگیری دوام نگری خواهیم بود. خواهیم دید 
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کمی مناسب است. نگاهی خواهیم انداخت به لباس های  ینیو فقط برای عدۀ  خیابان پارک آو
گفت.  از ازدحام متخصصان خواهیم  مندرس همسایۀ میلیونر و درنهایت 

نه: عملیات خریدوفروش از آب خوردن هم آسان تر است
کرد پیرامون  گسترش فنی سوگیری دوام نگری خواهیم بود. بحثی خواهیم  در این فصل شاهد 
کــه بخت بلنــد از توانایی مهم تر اســت  یــع »اتفاق هــای هم زمــان« در زندگــی. خواهیــم دیــد  توز
کرد.  )هرچنــد ممکــن اســت باعــث دســتگیری آدم شــود(. پارادوکــس تولــد را بررســی خواهیم 
که  یم  کرد. به ایــن نکته می پرداز بــار دیگــر دربــارۀ شــیادها )و روزنامه نگارهــا( صحبت خواهیم 
کاری قادر اســت از داده ها تقریبًا هر چیزی بیرون بکشــد. و  چطــور پژوهشــگر مقیــد به اخــالق 

که پارس نمی کنند.  انداخت به سگ هایی  درنهایت، نگاهی خواهیم 

ده: بازنده همه چیز را می برد __ بحثی دربارۀ روندهای غیرخطی در زندگی
در این فصل با موذی گری غیرخطی زندگی آشــنا خواهیم شــد. دربارۀ نقل مکان به محلۀ ِبل ِار 
که چرا ممکن  کرد. خواهیم دید  کســب رذیلت های افراد پولدار و مشــهور صحبت خواهیم  و 
کارش بهتریــن نباشــد )امــا لطفــًا ایــن را به خــودش نگوییــد( و در پایان  گیتــس در  اســت بیــل 

از غذا محروم شده اند.  که  انداخت به خرهایی  نگاهی خواهیم 

کوراحتمال یازده: تصادف و ذهن انسان: انسان 
در ایــن فصــل می پرســیم چــرا تصــور تعطیــالت به شــکل ترکیبی خطــی از پاریس و جزایــر باهاما 
که شاید هرگز نتواند دوباره در رشته کوه های آلپ  ممکن نیست. سری به نرون تولیپ خواهیم زد 
کرد. نگاهی  که چرا نباید از مقامات اداری خیلی سؤال  کند. به این مسئله فکر می کنیم  اسکی 
می اندازیم به یک ذهِن ساخِت بروکلین. متوجه می شویم که به وجود ناپلئون احتیاج داریم. شاهد 
که روزنامه نگارها  تعظیم دانشمندان به شاه سوئد خواهیم بود. به صحبتمان دربارۀ آلودگی هایی 

که چطور هنوز زنده ایم.  ایجاد می کنند ادامه خواهیم داد و درنهایت از خودمان می پرسیم 

کبوترها در جعبه دوازده: خرافات قماربازها و 
گرفت. چرا انگلیسی  که چطور خرافات قماربازها زندگی ام را فرا در این فصل توضیح می دهم 
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کند. اذعان  کمــک  کســی ها ممکــن اســت در پول درآوردن به شــما  پاشکســتۀ راننده تا دست و
که از فریب خوردگی خودم  که من از تمام فریب خورده ها فریب خورده ترم، با این تفاوت  می کنم 
کنــار آمــدم. و در پایان،  کــه چطور بــا ناســازگاری ژنتیکی خودم  گفــت  گاهــم. ســپس خواهــم  آ

کرد.  را تعریف خواهم  کشوی میز  از  برداشتن جعبه های شکالت  ماجرای 

کیت کارنیادیس به رم می آید: دربارۀ احتماالت و شکا سیزده: 
کرد.  کارنیادیس را از شــهر بیرون  ِکیتوی سانســورچی چگونه  که  در ایــن فصــل خواهیــم شــنید 
ســپس می پرســیم چرا آقای دو نورپوآ عقاید پیشــینش را فراموش می کند. بعد از آن هشــداری 
که چطور رابــرت ِمرتوِن معروف باعث  دربــارۀ دانشــمندان خواهیــم داد. در ادامــه، خواهیم دید 
کتاب حاضر سری میان سرها درآورد. و درنهایت، به تحول علم در فاصلۀ دو  تا نویسندۀ  شد 

ک سپاری خواهیم پرداخت.  خا

کوس آنتونی را تنها می گذارد  چهارده: با
که رواقی گــری نه به معنای  کرد به مرگ مونتــرالن. یاد می گیریم  در ایــن فصــل نگاهــی خواهیــم 
که قهرمانانه  که به معنای توهم پیروزی انسان بر تصادف است. می بینیم  کردن عواطف  پنهان 
کار آســانی اســت. و درنهایــت، دربــارۀ تصــادف و برازندگــی شــخصی صحبــت  کــردن  رفتــار 

کرد.  خواهیم 
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مسجدی در میان ابرها
که لباس مبدل می پوشــد و خــود را چیزی دیگر )یعنی  کتــاب دربارۀ بخت اســت، بختی  ایــن 
اســت،  پدیده هــای تصادفــی  دربــارۀ  کتــاب  ایــن  به طــور عمومی تــر  مهــارت( معرفــی می کنــد. 
که لباس مبدل می پوشند و خود را چیزی دیگر )یعنی جبرگرایی( معرفی می کنند.  پدیده هایی 
که به  کسی  کرد؛  نمود عینی این موضوع را می توان در شخصیت احمق خوش شانس مشاهده 
یمن بخت بلند به موفقیت می رسد اما موفقیتش را مرهون چیزی غیر از بخت می داند، معمواًل 
که انتظارش نمی رود، مثل  چیزی مشخص و واضح. این دست اشتباهات حتی در جاهایی 
کسب و کار می بینیم.  که در دنیای  علم، نیز به چشم می خورند، البته نه به پررنگی و وضوحی 
یســتگاه اصلی این بیماری اســت و نمود آن را می توان به راحتی در ســخنان  عرصۀ سیاســت ز
که اشتغال زایی و احیای اقتصادی را به »خودش« نسبت می دهد  کرد  رئیس جمهوری مشاهده 

را به »رؤسای جمهور قبلی«.  تورم  و 
ما هنوز خیلی به اجدادمان در صحرای ســاوانا شــبیهیم. باورهای ما حتی در حال حاضر 
گفت این روزها بیشتر از همیشه چنین است(.  نیز سرشار از خرافات است )حتی شاید بتوان 
که روزی انســانی قبیله نشــین موقع خاراندن دماغش متوجه بارش باران شد  درســت همان طور 
کرد، ما  و بــر ایــن مبنــا روشــی دقیــق و مفصل بــرای ایجاد بــاران از طریــق خاراندن دماغ ابــداع 
که بانــک مرکزی اعــالم می کند رابطــه ای خرافی برقرار  هــم بیــن رونــق اقتصــادی و درصدهایــی 
گرفتن مدیرعامل جدید پشــت  می کنیــم، یــا بــه همیــن ترتیب بیــن موفقیت یک شــرکت و قرار 
که موفقیــت را در قالب  کتاب فروشــی های مــا پــر از زندگی نامه هایــی اســت  »ســکان رهبــری«. 

پیشگفتار
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فرمولی مشخص توضیح می دهند )در سوی دیگر دیگران هم برای زیر سؤال بردن این فرمول ها 
می گویند موفقیت حاصل حضور در »مکان مناسب در زمان مناسب« است(. این سردرگمی 
که برای الگوهای صرفًا  کار اســتاد دانشــگاهی  را در عرصه های مختلف می شــود دید؛ مثاًل در 
که با افتخــار تمام در  کار اقتصاددانــی  کلمــاْت معانــی عمیــق ســرهم می کند، یــا در  تصادفــی 

داده های تصادفی »الگو« و »ناهمسانی« پیدا می کند. 
که به زعم  کــه می خواهم بزنم ممکن اســت متعصبانه به نظر برســد، امــا باید بگویم  حرفــی 
گرفتن نوفه1 با معناســت، مســتعد اشــتباه  مــن ذهــن ادبــی به طــور عامدانه ای مســتعد اشــتباه 
کاربرد هنر برای  که  گرفتن ســاختاری تصادفی با پیامی مشــخص و واضح. باوجوداین، ازآنجا
یا  از آن  که همچون وســیله ای برای فرار  کشــف حقیقت  بیشــتر مردم نه مانند وســیله ای برای 
کــردن آن اســت، چنین اشــتباهی خســارت چندانی به بار نخواهــد آورد. به زعم  تحمل پذیرتــر 
من، شکل گیری مکتب نمادگرایی2 مدیون بی میلی انسان به پذیرش مفهوم تصادف و ضعف 
او در درک ایــن مفهــوم اســت. انســان بــرای انــواع و اقســام اشــکال معنــا پیدا می کنــد، مثاًل در 
َرمبو، شاعر نمادگرای فرانسوی قرن نوزدهم،  آرتور  را می بیند.  افراد  میان لکه های جوهر صورت 
گفــت مــن در میــان ابرها مســجدی می بینم. این برداشــت او را به ســرزمین »شــاعرانۀ«  جایــی 
که مورد آزار و اذیت برده فروشــی لبنانی مســیحی قرار  کشــاند، جایی  اتیوپی )در شــرق آفریقا( 
یا از دســت داد. او شــعر و شــاعری را با  گرفت، به ســفلیس مبتال شــد و یک پایش را بر اثر قانقار
کرد و در سی وچندســالگی در بیمارســتانی در شــهر مارسی در  نفرت تمام در نوزده ســالگی رها 
گذشته بود و نمادگرایی به بخشی جدایی ناپذیر  کار  کار از  گمنامی درگذشت. بااین حال دیگر 
ی و  کــه ما حتی امروز نیز تاوانــش را با روانکاو پایــی تبدیل شــده بود. پیشــامدی  از ذهنیــت ارو

یم. سایر مدهای مشابه می پرداز
متأســفانه برخــی افــراد ایــن بازی را بیــش از حد جدی می گیرند؛ آنها پــول می گیرند تا برای 
هر پدیده ای معنا بتراشند. همین مسئله موجب شده است تا من در تمام طول عمرم از تضاد 
میــان عشــق بــه ادبیات و نفرت عمیق از معلم ها و »منتقدهــا«ی ادبی رنج ببرم. می گویند پل 

noise . 1: نوفــه یــا نویــز بــه معنــی آلودگــی صوتــی اســت و در برابــر مفهــوم ســیگنال قــرار می گیــرد. ســیگنال بــه اطالعــات 
کــه  یافــت آن اســت و نویــز بــه تغییــرات تصادفــی و ناخواســته ای  کــه مخاطــب درصــدد در گفتــه می شــود  بامعنایــی 

بــا ســیگنال تداخــل می کنــد.
2 . symbolism
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