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ســـخـــن نـــاشـــر

كتاب اثرگذار  كرد قوی سیاه یکی از دوازده  ساندی تایمز در سال ۲۰۰۹ اعالم 
به سرعت  انتشار  از  بعد  كتاب  این  است.  بوده  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
كه ۳۶ هفتۀ متوالی در فهرست  كرد به گونه ای  توجه همگان را به خود جلب 
گرفت. نسیم نیکالس طالب در  كتاب های نیویورک تایمز قرار  پرفروش ترین 
چالش  كشیده  به  را  انسان ها  كردن  قضاوت  و  اندیشیدن  شیوه های  اثر  این 
یافته  راه  حرفه ای  و  علمی  مباحث  به  سرعت  به  او  ایده های  كه  به طوری 

است.
گرفته  قرار  صاحب نظران  و  منتقدان  توجه  مورد  نیز  ایران  در  سیاه  قوی 
و  نقد  و  محتوا  طرح  به   مختلف  نشریه های  كنون  تا انتشار  آغاز  از  و  است 
را  یانا قلم  آر انتشارات  كتاب،  از جذابیت  بررسی آن پرداخته اند. این میزان 
بر آن داشت تا به محض ابراز تمایل اندیشمند فرهیخته، جناب آقای دكتر 
محجوب برای ترجمۀ این اثر بی نظیر  انتشار آن را در دستور كار خود قرار دهد. 
پروفسور نسیم نیکالس طالب، پژوهشگر و نویسندۀ لبنانی-آمریکایی و 
استاد فعلی انستیتوی پلی تکنیک دانشگاه نیویورک،  عالوه بر فعالیت های 
علمی و پژوهشی در زمینه كسب وكارهای مالی و تجاری نیز  فعال بوده است. 
كارهایش در  حوزه های نظری احتماالت  را بیشتر به خاطر  او  در عین حال 
كه  بود  سیاه  قوی  كتاب  انتشار  با  البته  صد  و  می شناسند  قطعیت  عدم  و 
كه بسیاری نام او را در فهرست نظریه پردازان  شهرتی جهانی یافت به گونه ای 
كتاب  ایدۀ من در  كتابش می گوید:  او دربارۀ  قرار می دهند. خود  هزاره سوم 
كه مردم را مجبور سازم درباره ناشناخته   ها و قدرت آنها  قوی سیاه این است 
به  كه نمی   توانیم  یدادها  رو از  به ویژه درباره دسته معینی  كنند،  تأمل  و  تفکر 
یادی برایمان داشته باشد؛  یم، اما می   تواند هزینه بسیار ز تصور و خیال درآور
یدادی منفی مثل  یدادهایی نادر، اما با تأثیری عظیم. قوی سیاه می   تواند رو رو

یدادی مثبت مانند فن آوری   ها نو.  بحران بانکداری باشد و یا رو



در واقع نسیم نیکالس طالب سعی می كند نوع نگاه و شیوۀ اندیشیدن ما 
را تغییر دهد و الگو های رایج را به چالش بکشد. ترجمه روان و واژه گزینی های 
كتاب  نسبتًا  برگردان این  نیز در  دقیق و ادیبانۀ جناب آقای دكتر محجوب 
دشوار سبب شده است تا نسخۀ فارسی آن شایستۀ این اثر فاخر باشد. مطالعه 
كه خواننده  آن به مانند محتوای آن نیاز به تأمل و تعمق دارد و طبیعی است  
باید وقت های خاصی برای آن خواندن اختصاص دهد تا سفری چالش انگیز 

كتاب تجربه نماید.  را در مطالعه این 
یم این اثر بی نظیر اقبال یابد تا در میان مخاطبان ایرانی نیز چون  امیدوار
كند و فرصتی برای چالش فکری و توسعه دید  كشورها جای خود را باز  دیگر 

آنها فراهم نماید.

سمیه محمدی
یانا قلم مدیر عامل انتشارات آر
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دربارۀ بال و پر پرندگاندیباچه

كهن« بی چون وچرا باور داشتند هر قویی سفید است چون  كشف استرالیا، مردم »دنیای  پیش از 
تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می كرد. دیدن نخستین قوی سیاه برای چند پرنده شناس 
كه دل بستۀ رنگ كردن پرندگان اند( باید شگفتی جالبی بوده باشد؛ اما اهمیت داستان  كسانی  )و 
و نشان  نمایان می كند  را  كه شکنندگی دانش ما  این است  این نیست. اهمیت داستان در  در 
می دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت های شدیدی روبه روست. تنها یک 
كه دستاورد هزاران سال تماشای میلیون ها قوی سفید است  كلی  گزاره ای  كافی است تا  مشاهده 

بی اعتبار شود- تنها با دیدن یک قوی سیاه )كه شنیده ام خیلی هم زشت است.(۱  
به  برسم،  تجربی  واقعیت  یک  به  تا  می نهم  فراتر  گامی  منطقی  فلسفی-  مسئلۀ  این  از  من 
كه در این جا »قوی سیاه« نامیده ایم  كودكی ذهن مرا مشغول داشته است. چیزی  كه از  موضوعی 
یدادی است با سه ویژگی: نخست نامنتظر است چون بیرون از قلمرو انتظارات عادی است و  رو
یدادی در گذشته نمی تواند به شیوه ای قانع كننده احتمال وقوع آن را معین كند. دوم، اثری  هیچ رو
یم، پس از این كه  بس سنگین و نامتعارف دارد. سوم، ما چون آدمیزاد هستیم، بنا به سرشتی كه دار
سروكلۀ قوی سیاه )به رغم نامنتظر بودنش( پیدا شد، دالیلی سر هم می كنیم تا وقوع آن را توجیه، و 

كنیم قابل پیش بینی بوده است. ثابت 
كنیم؛ قوی سیاه ما سه ویژگی دارد: نامنتظر است، پیامدی سنگین دارد، پس  جمع بندی 
از وقوع قابل پیش بینی می نماید )ولی پیش از وقوع قابل پیش بینی نیست.(۲ چند »قوی سیاه« 
تا دینامیسم  گرفته  ادیان  و  اندیشه ها  از پیروزی  را،  یدادهای جهان ما  كمابیش همۀ رو كوچک، 
ما  كه  زمانی  از  می كنند.  توجیه  خودمان،  شخصی  زندگی  جنبه های  تا  و  یخی،  تار یدادهای  رو
سیاه  قوهای  این  پیامد  گذاشتیم  سر  پشت  پیش  سال  هزار  ده  به  نزدیک  را  پلیستوسین  دوران 
گذاشت، روند افزایش  كه جهان رو به پیچیدگی  پیوسته افزایش یافته است. با انقالب صنعتی 
پیوسته موضوع  كه  )قوهای سفید(  یدادهای عادی  رو گرفت، حال آن كه  »قوهای سیاه« شتاب 

یادی از قوی سیاه برایم بفرستند. گوشی های دوربین دار سبب شده خوانندگان مسافر  تصاویر  ز 1.  فراوانی 
گفت رخ دادن  ی تقارن می توان  كه احتمال وقوعش بسیار باال است ولی رخ نداده نیز »قوی سیاه« به شمار می آید. از رو 2.  پیشامدی 

كه وقوع آن بسیار محتمل است.  كه وقوع آن بسیار نامحتمل است، هم سنگ رخ ندادن پیشامدی است  پیشامدی 
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كنیم به طور  بحث و بررسی ما هستند و ما می كوشیم با خواندن روزنامه وقوع آن ها را پیش گویی 
كم اثرتر شده اند.  فزاینده ای 

را  آینده  یدادهای  رو بتوانید  این كه  برای   ۱۹۱۴ سال  آستانۀ  در  ببینید  بیندیشید،  كمی 
كمکی می توانسته به شما بکند. )سعی نکنید با تقلب  كنید، درک شما از جهان چه  پیش بینی 
ی آن چه كه آموزگار دورۀ دبیرستانتان در مختان فرو كرده پاسخ بدهید(. آیا می توانستید ظهور  از رو
ی را چطور؟ و ظهور بنیادگرایی  پاشی سریع بلوک شورو كنید؟ فرو هیتلر و جنگ دوم را پیش بینی 
را(؟  آن  نامنتظرۀ  برگشت  )و   ۱۹۸۷ سال  در  را  بازار  پاشی  فرو را؟  اینترنت  گسترش  را؟  اسالمی 
دینامیک  از همین  و مکاتب هنری، همه  ژانرها  ایده ها،  بیماری های همه گیر،  زودگذر،  مدهای 
كه در دور و برتان می بینید  كمابیش همۀ چیزهای مهمی  ی می كنند. به راستی،  »قوی  سیاه« پیرو

شاید در این دسته بگنجند. 
تركیب دو ویژگی )احتمال كم، پیامد سنگین(، از قوی سیاه یک معمای بزرگ می سازد؛ ولی 
كه می بینیم رفتار ما جوری است  كتاب این نیست. معما وقتی پیچیده تر می شود  موضوع اصلی 
كه انگار قوی  سیاهی وجود ندارد! منظورم شما یا پسرعموی شما و خودم نیست؛ منظورم كمابیش 
كار  گذشته در سایۀ این باور نادرست  كه در طول قرن  تمام »دانشمندان علوم اجتماعی« است 
گویی ابزارهای آنان می تواند عدم قطعیت۱ را اندازه بگیرد. من این بخت را داشته ام  كه  كرده اند 
كاربرد علوم عدم قطعیت در جهان واقعی تا چه اندازه  كه  گواه باشم  كه در حوزۀ اقتصاد و سرمایه 
یسک« را بپرسید. ای  ید از مدیر سبد سهام خود معنای »ر پیامدهای مسخره ای داشته است. برو
كه احتمال قوی سیاه در آن جایی نداشته باشد. در چنین صورتی  بسا شاخصی به  شما بدهد 
پیش گویی  ارزش  از  بیش تر  چندان  یسک ها  ر جمیع  یابی  ارز برای  او  شاخص  پیش گویی  ارزش 
یاضی می پوشانند(.  كاله برداری فکری رخت ر اندام  بر  بود )خواهیم دید چگونه  رماالن نخواهد 

این مسئله خاص موضوعات اجتماعی است. 
به ویژه  بختی۲،  پدیده های  برابر   در  ما  نابینایی  به  است  مربوط  كتاب  این  اصلی  بحث 
كه  یم  گرایش به این دار كالن، و این كه چرا ما، اهل دانش یا غیر، زرنگ ها و عادی ها،  انحرافات 
به جای اسکناس ها سکه ها را ببینیم؟ چرا پیشامدهای مهم ممکن را )به رغم نشانه های آشکاری 
خط  كه  صورتی  در  و،  می چسبیم؟  خرده ریزها  به  و  می كنیم  رها  یم(  دار آن ها  سنگین  آثار  از  كه 

كم می كند؟ استدالل مرا دنبال می كنید، چرا خواندن روزنامه در واقع دانش ما را دربارۀ جهان 
یداد عظیم است. چندان دشوار  به آسانی می توان دید زندگی آمیزه ای از پیامدهای چند رو

1. Uncertainty  2. Random
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كنید.  پایۀ جلوی بار( نقش قوهای  سیاه را شناسایی  ی همان مبل راحتی )یا چار كه از رو نیست 
و  فناوری  تغییرات  ید،  بشمار را  مهم  یدادهای  رو بنگرید،  خودتان  به  دهید:  انجام  را  تمرین  این 
اختراعاتی را كه از زادروزتان تا كنون پدید آمده اند برآورد كنید؛ و بعد ببینید كدام یک از آن ها پیش 
كه  به حرفه ای  كنید،  توجه  زندگی شخصی خودتان  به  بوده اند.  قابل پیش گویی  آمدن،  پدید  از 
كه به شما شده،  برگزیده اید، به نخستین دیدار با همسرتان، به تبعید از وطنتان، به خیانت هایی 

ی برنامه پیش رفتند؟ كدام یک از این رخدادها از رو گهان دارا یا مستمند شدنتان.  به  نا

آن چه نمی دانید
داشته  ما  دانسته های  از  بزرگ تر  بس  نقشی  ما  نادانسته های  می شود  موجب  سیاه  قوی  منطق 
بد تر  را  وضع  می توانند  بودن،  نامنتظر  دلیل  به  سیاه،  قوهای  از  بسیاری  كه  كنید  توجه  باشند. 
یسک این پیشامد  گر در روز دهم سپتامبر، ر یداد یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ بیندیشید. ا كنند: به رو
بود،  پیشامد جدی  این  یسک  ر گر  ا رخ نمی داد.  پیشامد  این  بود،  قابل درک  به  شیوه ای معقول 
ضد  درهای  مسافری  هواپیماهای  می زدند،  چرخ  دوگانه  برج های  فراز  بر  جنگنده  هواپیماهای 
پیش  دیگری  چیز  هم  شاید  تمام.  نمی گرفت؛  صورت  حمله  این  و  می داشتند،  قفل شده  گلولۀ 

می آمد. چه چیزی؟ نمی دانم. 
ی بدهد؟  كه قرار نبوده رو یدادی باشیم درست به این دلیل  آیا شگفت آور نیست شاهد رو
كاری نکرده ایم.[ ما در برابر چنین  ی بدهد، برای پیش گیری از آن  ]یعنی چون انتظار نداشته ایم رو
این كه  )مثاًل  می دانید  را  چیزی  چه  شما  كه  بداند  شما  دشمن  گر  ا یم؟  دار دفاعی  چه  یدادی  رو
یستی هدفی آسان است( دیگر دانستن آن چیز ارزشی نخواهد داشت.  نیویورک برای عملیات ترور
شاید عجیب باشد كه در چنین بازی استراتژیکی، آن چه می دانید شاید به راستی كم ارزش باشد. 
كسی بخواهد  كار رستوران  كنیم در  كسب وكار ها صادق است. فرض  این مطلب دربارۀ همۀ 
گر دستور پخت او آشکار و  كالنی به جیب بزند. ا با بهره گیری از یک »دستور پخت رمزی« درآمد 
ی می كند و آن دستور پخت همه گیر می شود.  شناخته شده باشد رستوران همسایه نیز از آن پیرو
كه اهالی این  شغل به  آسانی نتوانند سر از دستور  كالن هنگامی از رستوران به  دست می آید  پول 
پخت در آورند؛ یعنی این دستور تا اندازه ای دور از انتظار باشد. هرچه پیروزی در این كار نامنتظر تر 
كفش  كار  كه نخستین بار آن را انجام داده موفق تر خواهد بود. در  كسی  كم تر، و  باشد شمار رقیبان 
كسب دیگر. این قاعده دربارۀ نظریه های علمی نیز مصداق  كتاب نیز وضع همین است- یا هر  و 
گفت بازده هر داد و ستد  كم ارزش بشنود. در مجموع می توان  دارد-كسی دوست ندارد سخنان 
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سخن پایانی
كه برای  تون زده ای  كتاب، تنها نمودار زنگوله ای و آمارگر خودفریب نیست؛ دانشمند افال آماج این 
بر  »تمركز«  برای  انگیزه  ایجاد  كتاب،  این  نظریه دارد هم نیست. هدف  به  نیاز  گول زدن خودش 
پندار خالق  به  نیاز  این سیاره،  ی  برای زندگی رو امروزه،  برای ما معنادارند.  كه  چیزهایی است 
یم و آن را در دیگران  كه خلق شده ایم تا داشته باشیم. ما خالقیت ندار یم، بسی بیش از آن چه  دار

سركوب می كنیم. 
به  را  تأیید كننده«  گزینشی »شواهد  گردآوری  كتاب شیوۀ زشت  این  در  كه من  كنید  توجه 
نوعی  را  شواهد  انباشتن  شیوۀ  این  من  آورد،  خواهم  پنجم  فصل  در  كه  دالیلی  به  نبسته ام.  كار 
داستان  یک  كردن  جور  برای  كه  دیگران  روایات  از  )زنجیره ای  می دانم  ساده لوحانه  تجربه باوری 
برای  كه  اندازه ای  تا  باشد می تواند  گواهی  باشد مستندات نیست(. هركس دنبال  گزینش شده 
كند.۱ شالودۀ فکر »قوی  فریب خودش )و بی گمان فریب همگنانش( نیاز باشد شواهد الزم را پیدا 

كه در واقعیت تجربی نهفته است.   سیاه«، آن ساختار بی قاعده ای است 
علیه  می كنم  ادعایی  و  می كشم  گردن  من  )شخصی(،  رساله  این  در  كنیم:  جمع بندی 
و  نامتعارف ها،  ناشناخته ها،  مقهور  ما  دنیای  می كنم  ادعا  خودمان؛  فکری  عادات   از  بسیاری 
وقتمان  اوقات  تمام  در  ما  می كنم  ادعا  و  است؛  ما(  كنونی  دانش  طبق  )نامحتمل  نامحتمل ها 
بدان  این  مکررات.  بر  و  می شویم،  یک  بار دانسته ها  بر  می گذرانیم،  افتاده  پا  پیش  سخنان  به  را 
كه ما باید پیشامد فراهنجار را نقطۀ آغاز بدانیم؛ نه این كه آن را به  نام استثنا زیر فرش  معنا است 
كه به  رغم )یا شاید  گستاخانه تر )و آزاردهنده تر( دارم و آن این است  برانیم. من هم چنین ادعایی 
گویا  كم تر قابل پیش  گویی خواهد بود؛ حال آن كه  كم تر و  به  دلیل( پیشرفت و رشد دانش، آینده 
سرشت انسان، و »علوم« اجتماعی، با هم ساخته اند تا این ]كاهش قابلیت پیش گویی[ را از ما 

پنهان بدارند.

كنیم. هركس  یسه  را ر بزرگان مرده  تأییدآمیز  از نظریه ای، گفته های شیوا و  برای پشتیبانی  كه  نیز تجربه باوری ساده لوحانه است  1.  این 
می تواند بگردد كسی را بیابد كه جمله ای مقبول در تأیید دیدگاه او گفته است؛ و در بارۀ هر موضوعی می توان متفکر مرده ای یافت كه دقیقًا 

كه با آن ها اختالف نظر دارم، جز یوگی ِبّرا. كسانی است  گفته باشد. كمابیش تمام نقل قول های من از  وارونۀ آن موضوع را 
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کتاب نقشۀ فصل های 
روند مطالب این كتاب منطق ساده ای دارد؛ از ادبی خالص )هم در موضوع و هم در شیوۀ بیان(، به 
سوی علمی خالص )در موضوع، نه در شیوۀ بیان(. بخش یکم و نیمی از بخش دوم به روان شناسی 
كار و كسب و علوم طبیعی پرداخته ام.  موضوع نظر دارد. در نیمۀ دوم بخش دوم، و بخش سوم، به 
گذشته و حال  كه ما پیشامدهای  ناکتاب خانۀ	اومبرتو	اکو، بیش تر دربارۀ این است  بخش یکم، 
كدام انحرافات می شویم. بخش دوم،	ما	نمی توانیم	 را چگونه درک می كنیم و در این درک دچار 
كاستی های نهفتۀ برخی از »علوم«  یارویی با آینده، و  کنیم، دربارۀ خطاهای ما در رو پیش گویی	
کرانستان،  کبود	 قوهای	 سوم،  بخش  در  بکنیم.  می توانیم  چه  كاستی ها  این  با  این كه  و  است؛ 
گاوس  كه چگونه نمودار زنگوله ای  یده شده اند و شرح داده شده  كاو پیشامدهای فراهنجار ژرف تر 
كه با تسامح زیر  )این فریب بزرگ فکری( پدید می آید؛ و موضوعاتی از علوم طبیعی و اجتماعی، 

كوتاه است.  گرفته اند، بازنگری می شوند. بخش چهارم یعنی پایان، بسیار  عنوان پیچیدگی جا 
و  نوشت،  را  خودش  خودش  كتاب  واقع  در  بردم؛  نامنتظر  لذتی  كتاب  این  نوشتن  در  من 
زندگی  یک  تنگناهای  از  پس  من  می كنم  اعتراف  كند.  تجربه  را  همین  نیز  خواننده  امیدوارم 
كتاب، در سر دارم  پرتکاپو و پر از دادوستد، به دنیای ایده های ناب برگشته ام. پس از چاپ این 
كامل به افکار فلسفی-علمی  كناره بگیرم تا بتوانم در خلوت  از فعالیت های پرشوروشر اجتماعی 

خودم بپردازم.
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