نویسنده :نسیم نیکالس طالب
مترجم :بهروز قیاسی
ویراستار :حدیث معظمی
مدیر هنری :مجید زارع
طراح جلد :محمدرضا چیتساز
صفحهآرا :رامین مهری
نوبت چاپ :اول ،بهار 1401
شمارگان ۱۵۰۰ :نسخه
شابک978-622-7089-14-1 :
ناشر :آریاناقلم
نشانی :خیابان سهروردی جنوبی ،مالیریپور غربی ،پال ک  ،37واحد 2
تلفن88342910 :
فروشگاه اینترنتیwww.AryanaGhalam.com :
رسمالخط این کتاب براساس دستور ّ
خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
تمام حقوق برای انتشارات آریاناقلم محفوظ است.
ٔ
اجازه کتبی ناشر ممنوع است.
هرگونه تقلید و استفاده از این اثر به هر شکل بدون
سرشناسه :طالب ،نسیم نیکالس، - ۱۹۶۰م؛ Taleb, Nassim Nicholas
عنوان و نام پديدآور :فریبخوردۀ تصادف /نسیمنیکالس طالب؛ مترجم بهروز قیاسی؛ ویراستار حدیث معظمی.
مشخصات نشر :تهران :آریاناقلم.1401 ،
مشخصات ظاهری 360 :ص.
شابک978-622-7089-14-1 :
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
عنوان اصلیFooled by randomness: the hidden role of chance in life and in the markets, 2nd ed ]2005[ :
موضوع :سرمایهگذاریInvestments/
موضوع :شانسChance/
موضوع :متغیرهای تصادفیRandom variables/
ٔ
شناسه افزوده :قیاسی ،بهروز،- ۱۳۶۳ ،مترجم
ردهبندی کنگرهHG۴۵۲۱ :
ردهبندی دیویی123/3 :
ٔ
شماره کتابشناسی ملی۸۷۶۳۸۰۶ :

فریبخوردۀ تصادف
نقش پنهان شانس در زندگی و بازار
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سخن ناشر

بخــوردۀ تصــادف دومیــن کتابــی اســت کــه انتشــارات آریاناقلم از نســیم نیــکالس طالب
فری 

ترجمه و منتشر میکند .سال  ،1393زمانی که کتاب قوی سیاه :اندیشهورزی پیرامون ریسک
را ترجمــه و آمــادۀ انتشــار میکردیــم ،ایــن نویســنده آنقدرها در ایران شناختهشــده نبــود .اما او
اکنــون ،بــه لطف فضای مجازی در اشــاعۀ اندیش ـههایش ،به نویســندهای مطــرح و مورد اقبال
محافل کتابخوانی و اندیشهورزی دربارۀ عدم قطعیت
تبدیل شده است که ،در بسیاری از
ِ
و ریسک ،تفکرات او یکی از ارکان اصلی گفتوگوست و طرفداران خاص خود را دارد.

پس از دیدن تأثیرگذاری قوی سیاه و توجه چشمگیری که آن کتاب توانست در جامعۀ
مخاطبــان ایرانــی جلــب کنــد ،در آریاناقلــم تصمیم گرفتیــم کتاب اول این نویســنده را ،که
بهنوعی پایه و سرمنشأ اندیشهها و آثار بعدی اوست ،ترجمه و منتشر کنیم .ازاینرو ،به آقای
بهروز قیاســی ،که کتاب پادشــکننده را نیز ترجمه کرده بودند و در دســت انتشــار داشــتند،
پیشــنهاد دادیم که فریبخوردۀ تصادف را ترجمه کنند و ایشــان هم از ســر لطف پیشــنهاد
ما را پذیرفتند.
نهــای نظــام فکــری خــود را بــا کتــاب حاضر شــروع میکنــد و با
نســیم طالــب عرضــۀ بنیا 
جســتارهای آن خواننــده را درمــورد مفاهیمــی چــون ثبات و عدم قطعیت ،شــانس و موفقیت،
شهــای جــدی میکشــد .برای این منظــور ،او که
ریســک و احتمــاالت و تصمیمگیــری بــه چال 
آشنایی خوبی با ادبیات و فلسفه دارد از بیان طنازانۀ خود کمک میگیرد تا مخاطب را هرچه
ً
بیشــتر درگیر این موضوعات کند .همانطور که طالب هم اشــاره میکند ،این کتاب مشخصا
نمیخواهــد تمــام نقش را به شــانس اختصاص دهد ،بلکــه میخواهد ما نقش پررنگ آن را در
زندگی در نظر بگیریم و با پذیرش این مفاهیم سیستم پادشکنندهتری داشته باشیم.
بــه بــاور مــن ،تعمیــق مطالب ایــن کتاب و ســایر کتابهای طالب نیازمند ورزشــی ذهنی
نطــور کــه ورزیدگی بدنــی حاصل اســتمرار در تمرینات ورزشــی
اســت .بــه عبــارت بهتــر ،هما 
اســت ،ذهــن خواننــده نیــز بایــد بــا بهکارگیری مســتمر آموزههای ایــن کتاب ورزیده شــود و این
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کار بــا یــک بــار خوانــدن آن حاصل نمیشــود .با چند بار خواندن اســت که ذهــن در این مدل
اندیش ـهورزی و نــگاه کــردن به پدیدههای پیرامون آهستهآهســته تبحر مییابــد و میتواند نقش
ً
پدیدههای پنهان و عدم قطعیت را در سیستمهای مختلف درک کند و احتماال کمتر به دام
خطاهای معمول و سوگیریهای رایج بیفتد.
در پایان ،گفتنی اســت که در کتاب پیشــینی که آریاناقلم از نســیم نیکالس طالب منتشر
کرده اســت (قوی ســیاه) ،آقای دکتر محمدابراهیم محجوب از معادل «بختی» و مشــتقات آن
در برابر  randomو مشتقات آن استفاده کردهاند ،حالآنکه در کتاب حاضر ،آقای بهروز قیاسی
از معادل «تصادف» و مشتقات و ترکیبات آن در برابر واژۀ انگلیسی مذکور و مشتقات آن بهره
جستهاند .هریک از این دو مترجم فاضل استدال لهای خود را داشتند که بهاختصار در مورد
اول ،ایجاد استقالل معنایی و تشخص در معادل برای واژهای تخصصی است و در مورد دوم،
سهولت فهم و تداول این معادل در میان همگان است .ازاینرو ،چون ناشر نظر هر دو مترجم
را معقول و متین یافت ،دراینباره قائل به حفظ ترجیح مترجمان شد .گفتن این مطلب بدین
ســبب ضروری اســت که خوانندگانی که کتاب پیشــین را خواندهاند ،با دانســتن این مطلب،
بتوانند بهراحتی میان آموزههای دو کتاب ارتباط منسجمتری برقرار کنند.
امیدواریم این کتاب و ســایر کتابهای این نویســنده فرصتی برای اندیشهورزی و وسعت
دید ما فراهم کنند.
سمیه محمدی
مدیرعامل انتشارات آریاناقلم
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پیشگفتار مترجم

نســیم طالب فریبخوردۀ تصادف را در ســال  2001منتشــر کرد .کتاب با استقبال فراوان روبهرو
شد و مجلۀ فورچون آن را در فهرست هوشمندانهترین کتابهای تاریخ در کنار آثار بزرگی چون

پول جان مینارد کینز و کاپیتالیســم،
ملل آدام اســمیت ،نظریۀ عمومی اشــتغال ،بهره و ِ
ثروت ِ

سوسیالیســم و دموکراسـ ِـی جوزف شــومپیتر قرار داد .بهاینترتیب این کتاب ســرآغازی شــد بر
مجموعهآثار طالب دربارۀ مفهوم عدم قطعیت و نقش پنهان شــانس در زندگی و بازار .به باور
مترجم ،که از عالقهمندان پروپاقرص آثار طالب اســت ،کتاب حاضر همچنان خواندنیترین
اثر در میان آثار او به حساب میآید.
ً
یشــود ،اثر عاطفی آنها از بین میرود
معموال تأثیر کتابها با گذشــت زمان کمتر و کمتر م 
تشــماری از کتابها اســتثنا
و مطالبشــان از حافظه پاک میشــود .در این میان تعداد انگش 
هستند؛ نهتنها از ذهن پاک نمیشوند که تأثیرشان به مرور زمان وسیعتر و عمیقتر نیز میشود.
کتــاب حاضــر بــرای مترجم چنین بوده اســت .یــک توصیۀ متواضعانه به خواننــده دربارۀ نحوۀ
خواندن کتاب ،با این امید که کتاب حاضر برای او نیز ماندگار و اثرگذار باشد .کتاب حاضر
یــک آمــوزۀ اصلــی دارد که تمام قســمتهایش حول آن شــکل گرفتهاند و ســعی در توضیح آن
دارند .به گمان مترجم ،بهترین شــیوه برای مواجهه با این آموزه نه حفظ کردن آن اســت (مثل
مطالــب تاریخــی) و نــه فهمیــدن آن (مثل اصول هندســه و جبر) .بهترین شــیوه این اســت که
با آن مثل یک مهارت برخورد کنیم ،چیزی مثل دوچرخ هســواری که کافی اســت یک بار آن را
بیاموزیم تا همیشــه با ما بماند .برای محقق شــدن چنین چیزی ،کتاب را به شــکل فعال و با
ذهنی باز و پرسشــگر بخوانید ،تا میتوانید با مطالب آن درگیر شــوید ،آنها را زیر ســؤال ببرید،
مصادیقــش را در زندگــی شــخصی و محیــط اطرافتــان پیدا کنید ،دربارۀ آن بــا دیگران بحث و
گفتوگــو کنیــد و از همــه مهمتــر از خواندن آن لــذت ببرید .بهاینترتیب ،مثل کســی که حین
تمرین دوچرخهسواری ناگهان در لحظهای معجزهآسا یاد میگیرد چطور باید تعادلش را حفظ
کند ،این مهارت را فرا خواهید گرفت.
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در ترجمۀ کتاب ســعیام بر آن بود تا مطالب را به شــفافترین شــکل ممکن به زبان فارسی
برگردانم تا خواننده در درک مطالب ،بهویژه در قســمتهای تخصصیتر ،دچار ابهام نشــود .به
این منظور بخش مستقلی نیز با عنوان فرهنگ اصطالحات به پایان کتاب اضافه شد که در آن
برخی اصطالحات تخصصی یا ناآشنا بهاختصار توضیح داده شدهاند .درعینحال تالشم بر این
بود تا ترجمه روان باشد و لحن توأمان دانشگاهی و محاورهای متن اصلی نیز تا حد ممکن حفظ
ً
شود .اگر موفقیتی در این کار حاصل شده باشد ،قطعا باید آن را مدیون آقای سعید یعقوبیزاده
و خانم حدیث معظمی دانســت که متن ترجمه را با دقت مثالزدنی بررســی و اشــتباهات آن
نپــور بــرای کمکهایــش در مطابقــت دادن نســخههای
را برطــرف کردنــد .از آقــای کیــوان دهقا 
انگلیســی و آقای رامین مهری برای صفحهآرایی کتاب نهایت تشــکر را دارم .همینطور باید از
خانم لیال نبیفر نیز تشــکر کنم که توصیههای بجا و مفیدی دربارۀ متن داشــتند .عالوهبرآن ،از
خانم سمیه محمدی و آقای محمدعلی معینفر نیز سپاسگزارم که امکان ترجمه و چاپ کتاب
را فراهم آوردند .مسئولیت تمام اشتباههای احتمالی موجود در متن با مترجم است.
چنــد ســال پیــش شــرکت گــوگل در نتایــج بهدس ـتآمده از پژوهشــی اعالم کــرد که چیزی
حدود  130میلیون کتاب (با عنوان مستقل) در سراسر جهان وجود دارد .بااینهمه پیدا کردن
کتابهایــی کــه توانایــی تأثیرگــذاری عمیــق بر بینش و رفتار ما را داشــته باشــند کار دشــواری
ً
اســت .کتاب حاضر قطعا در زمرۀ چنین کتابهایی اســت .فریبخوردۀ تصادف به اشــکال
مختلف بر زندگی مترجم تأثیر گذاشــته اســت ،اما دلنشــینترین تأثیر آن شــاید گفتوگوهای
بســیار جالبــی باشــد کــه در بــارۀ مفاهیم مطرحشــده در کتــاب با افــراد گوناگون داشــتهام .این
گفتوگوهــا بــه انــدازۀ خــود کتــاب برایــم آموزنــده و مفــرح بودهاند .جــا دارد از تمام کســانی که
طرف این گفتوگوها بودهاند تشــکر کنم ،بهویژه از دو دوســت عزیزم ،نســیم کیانی و مصطفی
مصطفــوی ،کــه پای ثابت این گفتوگوها و بهتر یــن همصحبتهای ممکن بودند .همینطور
از مر یــم رهــی عزیــز کــه بدون پشــتیبانیها و حمایتهای همیشــگی و دلگرمکنندهاش ترجمۀ
این کتاب ممکن نبود.
نکتــۀ پایانــی اینکه پانوش ـتها و فرهنگ اصطالحاتی کــه در انتهای کتاب آمده از مترجم
است .امیدوارم از خواندن کتاب لذت ببرید.
بهروز قیاسی
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به ب ــاور من انس ــان ب ــرای برنامههای
دقیق و جزئی س ــاخته نشده است.
م ــا قـــرار اس ــت مث ــل آتشنشـ ــانها
زندگـــی کنی ــم ،ز ی ــر س ــایۀ محاف ــظ
عدم قطعی ــت ،در فاصلۀ دو تماس
مشغول استراحت و تعمق.

اثری غیرداســتانی اســت ،اما نام برخی از افرادی
که چهرههای عمومی محسوب نمیشدند تغییر
داده شده است .برخی از چهرههای غیرعمومی
کــه در کتــاب توصیف شــدهاند حاصــل تغییر یا
تلفیق چند شخصیت واقعیاند.

دیباچه

دیباچه

کمتر جدی گرفتن دانش
جــدی مفهوم
کتــاب حاضــر ترکیبــی اســت از دو شــخصیت متفاوت؛ از یک ســو ،متخصص
ِ

عــدم قطعیــت کــه در طــول زندگــی حرف ـهایاش تــاش کــرده فر یــب امــور تصادفــی را نخــورد و

احساســات برآمده از نتایج احتماالتی را کنترل کند ،از ســوی دیگر ،انســانی با عالقۀ بیپایان
به هنر ،عاشق ادبیات ،کسی که حاضر است با کمال میل فریب هر مهملی را بخورد مشروط
بر اینکه پیراســته ،ناب ،خالقانه و باســلیقه باشــد .به باور من انســان از فریب تصادف در امان
نیست .تنها راه چارۀ ما این است که این فریب را به لذتهای هنری محدود کنیم.
ً
کتاب حاضر را از صمیم قلب نوشــتم؛ این نوشــته نه رســالهای رســمی و نه قطعا ،خدای
ناکرده ،گزارشــی علمی ،بلکه درحقیقت جســتاری شــخصی اســت که پیش از هر چیز افکار،
جدالها و مشاهدات مرتبط با عمل ریسک کردن را به بحث میگذارد .اثر حاضر برای تفریح
نوشته شده است و هدفش (بیش از هر چیز دیگر) این است که با و برای لذت خوانده شود.
دربارۀ ســوگیریهای انســان (ژنتیک یا اکتســابی) در مواجهه با امور تصادفی طی دهۀ گذشــته
بســیار نوشــتهاند .قوانیــن نــگارش در ویرایــش اول کتاب پرهیز از این موارد بــود( :الف) هر چیز
ً
ً
مرتبطی که شخصا مشاهده نکردم یا مستقال به آن نرسیدم و (ب) هر چیزی که آنقدر که باید
در ذهنــم پختــه نشــده بهقدری که نوشــتن در بــارهاش برایم راحت و طبیعی باشــد .بنابراین هر
چیزی که به نظر میآمد از ســر وظیفه نوشــته شــده باشــد از کتاب حذف و تمام پاراگرافهای
کتابخان ـهای و نقلقولهــای علمـ ِـی بیدلیــل از کتــاب زدوده شــد .تالشــم بر این بــود تا فقط از

نقلقولهایی اســتفاده کنم که بهطور طبیعی به ذهنم میرســند ،آن هم از نویســندههایی که
مدتهای طوالنی با کارشان از نزدیک آشنایی داشتهام (به نظرم هیچچیز بدتر از این نیست
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ً
کــه نویســنده جمــات قصــار دیگــران را از اینجــا و آنجا به عار یــه بگیرد ،بعدا دراینباره بیشــتر
ْ
نوشتن این َم َثل التین را در خاطر داشتم که میگوید فقط زمانی
صحبت خواهیم کرد) .حین
سخن بگو که ارزش آن از سکوت بیشتر باشد.
قوانیــن گفتهشــده همچنــان پابرجاینــد ،امــا بعضی اوقــات زندگی به کمی مــدارا نیاز دارد:
تحــت فشــار دوســتان و خواننــدگان ،مجموعهای از یادداش ـتهای مســتقلی را کــه به ادبیات
مرتبط با موضوع اشــاره میکنند به ویرایش حاضر اضافه کردم .عالوهبراین ،به بیشــتر فصلها
ً
نیــز مطالبــی افــزودم ،مخصوصا به فصــل یازده ،که درمجموع حجم کتاب را بیش از یکســوم
افزایش داده است.
افزایش برگهای برنده
میخواهــم کتــاب حاضر را ،با اســتفاده از روشــی کــه معاملهگرها به آن افزایــش برگهای برنده
میگویند ،به موجودی ارگانیک تبدیل کنم و اجازه بدهم تا بازتابی از تکامل شخصیام باشد،
نــه اینکــه بــا تمرکز روی اید ههــای نو کتابی جدید دربیاورم .نکتۀ عجیب ماجرا اینجاســت که
ً
بعد از چاپ به برخی از قســمتهای کتاب خیلی بیشــتر از قبل فکر کردم ،مخصوصا در دو
موضــوع مجــزا( :الــف) مکانیس ـمهایی کــه ذهن ما با آنهــا دنیا را کمتر ،خیلــی کمتر ،از چیزی
کــه هســت تصادفــی میبینــد و (ب) ُ«دمهــای چــاق» ،ایــن گونۀ ســرکش از عــد م قطعیت که
باعــث نوســانات بــزرگ میشــود (پیشــامدهای نــادر هر روز بخــش بزرگتر و بزرگتــری از جهان
مــا را توضیــح میدهنــد ،امــا درعینحال همچنان بــرای ما دور از ذهنانــد ،همانطور که برای
پیشــینیانمان دور از ذهن بودند) .ویرایش دوم کتاب نشــاندهندۀ تغییر جهت نویســندۀ این
ســطور از مســیر دانشــجوی عدم قطعیت بودن (شناخت عدم قطعیت محدود است) به مسیر
تحقیق کردن دربارۀ چگونگی فریب خوردن انسانها از آن است.
پدیــدۀ دیگــری کــه ارزش توجــه دارد تغییر نویســندۀ این ســطور با کتاب حاضر اســت .من
این کتاب را به شــکل فزایندهای پس از نگارش اولیۀ آن زندگی کردم و همین باعث شــد تا به
نقــش بخــت در غیرمنتظرهتریــن موقعیتها پی ببرم .انگار ما با دو ســیارۀ متفاوت روبهروییم:
ً
ســیارهای کــه واقعــا در آن زندگــی میکنیــم و ســیارهای که انســانها به خیالشــان در آن زندگی
میکننــد (ســرزمینی بهمراتــب جبرگرایان هتــر) .ماجرا به همین ســادگی اســت :اتفاقات پیشــین

همیشــه کمتر از آنچه هســتند تصادفی به نظر میرســند (به این پدیده ســوگیری گذشــتهنگری
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میگویند) .وقتی کسی دربارۀ گذشتهاش صحبت میکند ،متوجه میشوم که بخش عمدهای
ً
ً
از آنچــه میگو یــد صرفــا توجیهاتــی اســت که ذهــن فریبخوردهاش بعــدا بر وقایــع انطباق داده
ً
یشــد :افرادی که در علوم اجتماعی (مخصوصا
اســت .این مســئله گاهی برایم تحملناپذیر م 
در عرصــۀ رایــج اقتصاد) و دنیای ســرمایهگذاری بودند به چشــمم موجوداتــی دیوانه میآمدند.
ً
زندگــی در دنیــای واقعــی میتوانــد بســیار دردنــاک باشــد ،مخصوصا وقتی ســخن افراد بیشــتر
شــخصیت گوینــده را روشــن میکنــد تــا پیــام مدنظرش را :امــروز صبح در مطب دندانپزشــک
مشغول خواندن مجلۀ نیوزویک بودم که مقالهای دربارۀ یکی از شخصیتهای برجستۀ دنیای
کسبوکار در آن بود ،مقاله روی «اقدامات زمانبندیشدۀ» شخص موردنظر تأ کید داشت ،در
حین مطالعه متوجه شدم که توجهم بیشتر معطوف به درست کردن فهرستی از سوگیریهای
ً
نویسندۀ مطلب است تا اطالعات موردنظر مقاله که طبعا قابلیت جدی گرفته شدن نداشتند
(چرا بیشتر روزنامهنگارها به این نکته پی نمیبرند که بسیار کمتر از چیزی که خیال میکنند
ناتوانی «متخصصان» از درس گرفتن از اشــتباهات
میدانند؟ دانشــمندان نیم قرن قبل پدیدۀ
ِ

پیشــین را بررســی کردنــد .نتیجــه ایــن بــود که ممکن اســت تمــام پیشبینیهای فــرد در طول
زندگی اشتباه باشد ،بااینحال خیال کند که دفعۀ بعدی به هدف خواهد زد).
تزلزل و احتماالت
عمیق تزلزل فکری
به باور من مهمترین ســرمایهای که باید در خودم حفظ و تقویت کنم حس
ِ

اســت .شــعار من این اســت« :اصلیترین فعالیتم دســت انداختن کســانی است که خودشان

و کیفیــت دانششــان را بیــش از حــد جــدی میگیرنــد ».تقویت تزلــزل فکری به جــای اطمینان
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
ً
مونتنی ،این جســتارنویس
خوانندگان که بعدا به دوســت مکاتبهای تبدیل شــد مرا وادار کرد تا ِ
فرانســوی قــرن شــانزده و درو ننگــر خســتگیناپذیر ،را از نــو کشــف کنــم .تفــاوت بیــن مونتنی و
دکارت مرا به خود جذب کرد؛ با خودم فکر کردم که ما چطور با دنبال کردن تالشهای دکارت
ً
برای دستیابی به قطعیت از مسیر درست منحرف شدیم .ما قطعا با پیروی از مدل رسمی تفکر
دکارت به جای پیروی از قضاوتهای مبهم و غیررســمی (اما حیاتی) مونتنی چشــمۀ اندیشــۀ
خود را کور کردیم .پانصد سال بعد مونتنی با تزلزل و درو ننگری شدیدش به الگوی سربلندی
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برای متفکران جدید تبدیل شــد .عالوهبراین ،نباید از شــجاعت کمنظیر او غافل شــویم :حفظ
ً
شکاکیت قطعا نیازمند بیباکی است؛ درو ننگری ،روبهرو شدن با خود و محدودیتهای خود
ً
شــجاعت فراوان میطلبد؛ مخصوصا اینکه دانشــمندان هر روز شــواهد بیشــتر و بیشــتری پیدا
ْ
طبیعت انسان را برای خودفریبی طراحی کرده است.
میکنند مبنی بر اینکه
برای مواجهه با احتماالت و ریسک ،رویکردهای فکری بسیاری وجود دارد ،چراکه معنی
«احتماالت» برای کسانی که در رشتههای مختلفاند کمی متفاوت است .در کتاب حاضر
احتمــاالت بیچونوچــرا مفهومــی کیفی و ادبی اســت و در برابر مفهوم ّ
«علمی» آن قرار
کمی و
ِ
میگیرد (همین مســئله علت هشــدارها علیه اقتصاددانها و اســاتید رشــتۀ مدیریت مالی را
ً
توضیح میدهد ،کسانی که قویا باور دارند که جوابها را میدانند ،آن هم جوابهای درست
را) .مفهوم احتماالت در کتاب حاضر بیشتر از مسئلۀ استقرای هیوم (یا برهان قیاسی ارسطو)
سرچشمه میگیرد تا از پارادایم موجود در متون شرطبندی .در این کتاب احتماالت شاخهای
از شکاکیت کاربردی است ،نه علوم مهندسی (برخالف تمام برخوردهای پرنخوت ریاضیاتی
ـابان احتماالت کمتر از آن اســت که در جایگاهی
بــا احتمــاالت ،ارزش مســائل مرتبــط با حسـ ِ

واالتر از پانویس قرار بگیرند).
ً
چطــور؟ احتمــاالت صرفــا محاســبۀ نســبت شــرطبندی روی تاس یــا چیزهــای پیچیدهتر

نیســت؛ احتماالت پذیرفتن عدم قطعیت در دانش انســان و ساخت روشهایی برای مواجهه
ً
بــا ایــن جهــل اســت .بیرون از دنیــای کتابهای درســی و کازینوها ،تقریبا هرگــز با احتماالت
در قالب مســئلۀ ریاضی یا معمای فکری روبهرو نمیشــویم .طبیعت نه هرگز به ما میگوید که
میــز رولتــش چنــد خانه دارد و نه مســائل را به شــیوۀ کتابهای درســی ارائــه میکند (حقیقت
این اســت که در دنیای واقعی انســان بیشــتر باید مســئله را حدس بزند تا راهحل را) .در کتاب
حاضر ،علم به اینکه نتایج دیگری نیز میتوانســت حاصل شــود ،و دنیا میتوانســت متفاوت
بــا ایــن باشــد ،هســتۀ اصلــی تفکــر احتماال تــی را تشــکیل میدهــد .درواقــع ،من در تمــام طول
فعالیــت حرف ـهایام منتقــد اســتفاده از روشهــای ّ
کمی احتمــاالت بودم .از نظر مــن ایدههای
لهــای ســیزده و چهارده (جایی که دربارۀ شــکاکیت و رواقیگری بحث
اصلــی کتــاب در فص 
شده است) یافت میشوند ،بااینحال بیشتر افراد به مثالهای فصل یازده توجه نشان دادند،
ً
مثالهایی که اشــتباه در محاســبۀ احتماالت را نشــان میدهند (این فصل مسلما و با فاصله
غیرخالقانهترین قسمت کتاب است ،فصلی که تمام سوگیریهای احتماالتی موجود در متون
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ً
را بهصورت فشرده در آن گنجاندهام) .این را هم اضافه کنم که ما در علوم سخت ،مخصوصا
ً
فیزیک ،درک نسبتا خوبی از احتماالت داریم ،اما در «علوم» اجتماعی مثل اقتصاد چندان از
مسئله سر درنمیآوریم ،علیرغم تمام قیلوقالهایی که متخصصان راه میاندازند.
اثبات حقانیت (برخی) خوانندگان
در کتاب حاضر ســعی کردهام تا ســهم حرفهام یعنی معاملهگری ریاضیاتمحور را به حداقل
برســانم .فعالیتــم در بــازار نقشــی فراتــر از منبــع الهــام ندارد؛ و ایــن فعالیت کتــاب را (برخالف
آنچــه بســیاری تصــور کردند) بــه راهنمای امور تصادفی در بازار تبدیــل نمیکند ،همانطور که
منظومۀ ایلیاد را نباید راهنمای علوم نظامی دانست .فقط سه فصل از چهارده فصل کتاب در
ً
دنیای امور مالی اتفاق میافتند .بازارهای مالی صرفا نمونهای خاص از تلۀ امور تصادفیاند،
اما آنها با فاصله جالبترین نمونههایند چراکه شــانس نقش بســیار زیادی در آنها ایفا میکند
(ا گــر مــن متخصــص تاکســیدرمی بــودم یــا مترجــم برچس ـبهای شــکالت ،کتــاب حاضــر به
یشــد) .عالوهبراین ،شانســی که در بازارهای مالی وجود دارد از آن
میزان چشــمگیری کوتاهتر م 
گونههایی است که هیچکس از آن سر درنمیآورد ،اما اغلب فعاالن بازار خیال میکنند که آن
را میفهمند ،به همین دلیل بازارهای مالی ســوگیریها را برای ما بزرگنمایی میکنند .ســعی
من بر این بوده تا استعارههای مربوط به بازار را با زبانی گویا شرح بدهم ،به همان شیوهای که
ً
در مهمانی ،سر میز شام ،برای مثال متخصص قلبی عالقهمند به این مباحث توضیح میدهم
(برای تمرین از دوستم ،ژاک مراب ،که از مهاجرهای نسل دوم است استفاده کردم).
تعــداد بســیار ز یــادی ایمیل در بــارۀ ویرایش اول کتاب دریافت کردم کــه میتواند آرزوی هر
جستارنویســی باشــد ،چراکه چنین دیالکتیکی شــرایط ایدئال بازنویســی ویرایش دوم را فراهم
میکند .قدردانی خودم از این موضوع را با پاسخ دادن به هرکدام از آنها (یک بار) نشان دادم.
بعضی از این پاس ـخها را در فصلهای مختلف وارد متن کردهام .ازآنجاکه بســیاری مرا فردی
هنجارشــکن میدانند ،با آغوش باز منتظر نامههای خش ـمآلودی بودم از این دســت که «تو فکر
کردی کی هستی که دربارۀ وارن بافت نظر میدهی؟» یا «مشکل اینجاست که تو به موفقیتش
حسودی میکنی»؛ در عوض در کمال ناامیدی بیشتر تخریبها بهصورت ناشناس در سایت
 amazon.comثبت شده بودند (همانطور که میدانید چیزی به اسم شهرت بد وجود ندارد:
بعضیها با توهین کردن به کار افراد آن را تبلیغ میکنند).

17

فریبخوردۀ تصادف

برخــی افــراد حــس کردند که کتاب حقانیت آنها را به اثبات رســانده اســت ،نامههای این
ـردن نامههــای خش ـمآلود .باارزشترین نامههــا از طرف
افــراد تســایی بــود بــر زخـ ِـم دریافــت نکـ ِ
کســانی بودنــد کــه اوضــاع خو بــی در زندگی نداشــتند ،بــدون اینکه مقصــر باشــند ،و از کتاب
حاضر اســتفاده میکردند برای اینکه به همسرشــان نشــان بدهند در زندگی شــانس کمتری از
باجناقشان داشتهاند (نه مهارت کمتری) .تکاندهندهترین نامه از طرف مردی از ویرجینیا بود
که طی چند ماه شغل ،همسر و ثروتش را از دست داده بود و از جانب کمیسیون هولنا ک اوراق
بهادار و بورس تحت بازرسی بود ،بااینهمه هر روز درنتیجۀ برخورد رواقیگونهاش حس بهتری
داشت .نامهنگاری با یکی از خوانندگان که گرفتار پیشامد قوی سیاه شده بود ،یعنی پیشامد
تصادفـ ِـی غیرمنتظــره و تأثیرگــذار (از دســت دادن کــودک خردســالش) ،باعث شــد تــا زمانی را
صــرف بررســی متــون مرتبط با ســازگاری بعد از پیشــامدهای تصادفی حاد کنــم (این حوزه نیز
ً
همانطــور کــه انتظــار میرود کامال تحت تأثیر افکار دنیل کانمن قرار دارد ،کســی که پیشــگام
یشــود) .باید اعتراف
ایدهپردازی دربارۀ رفتار غیرمعقول در شــرایط عدم قطعیت محســوب م 
کنم که در مقام معاملهگر هرگز احســاس نکردم که ممکن اســت بهطور مســتقیم به درد کســی
خورده باشم (بهجز خودم)؛ جستارنویس بودن به من حس تعالی و مفید بودن داد.
همه یا هیچ
بــد نیســت بــه برخــی ســوءتفاهمها در بــارۀ پیــام این کتــاب بپــردازم .از آن نظر که ذهن انســان
نمیتواند بهراحتی طیفی احتماالتی درســت کند (ذهن به ساد هســازی افراطی از نوع «همه یا
هیچ» تمایل دارد) ،بســیار دشــوار بود که توضیح بدهم ایدۀ کتاب این اســت که «پیشــامدها
از آنچــه خیــال میکنیــم تصادفیترند» ،نه اینکه «پیشــامدها سراســر تصادفیانــد» .درنتیجه با
گفتههایــی از ایــن دســت کــه «طالب ،در مقام فردی ش ـکگرا ،باور دارد کــه همهچیز تصادفی
ً
اســت و افــراد موفــق صرفــا خوششــانساند» رو ب ـهرو میشــدم .این اشــتباه حتی دامــن یکی از
مناظرههای بسیار معروف انجمن کمبریج را نیز گرفت و باعث شد استدالل من که میگفت
«اغلــب افــراد موفــق شــهر احمقهــای خوششــانساند» تبدیل شــود به «تمــام افراد موفق شــهر
احمقهای خوششــانساند» ُ(پر واضح اســت که این مناظره را ،که یکی از ســرگرمکنندهترین
مباحثــات زندگ ـیام بود ،به دزموند فیتزجرالــد اعجابانگیز باختم؛ اوضاع چنان بود که حتی
خــود مــن هم وسوســه میشــدم جبه ـهام را عوض کنم!) همــان توهمی که باعث میشــود افراد

18

هچابید

تقدسشــکنی را بــا نخــوت اشــتباه بگیرنــد (چیــزی که در بــارۀ پیام کتــاب اتفاق افتــاد) عامل
اشتباه گرفتن شکاکیت با پوچگرایی نیز میشود.
اجــازه بدهیــد مســئله را شــفاف کنــم :صدالبتــه که شــانس در خدمت کســانی اســت که
ً
آمادهاند! سختکوشــی ،ســروقت بودن ،پوشیدن لباس تمیز (ترجیحا سفید) ،استفاده از عطر
ً
و چیزهایی از این قبیل روی موفقیت تأثیر دارند؛ این کارها قطعا الزماند اما ممکن است کافی
نباشــند ،چراکه علت موفقیت نیســتند .این مســئله دربارۀ ثبات قدم ،سرسختی و استقامت
که ارزشهایی متعارفاند نیز صدق میکند :همۀ اینها الزماند ،بســیار الزم .بدیهی اســت که
بــرای برنــده شــدن در ال تــاری بایــد از خانه بیرون رفــت و بلیت التاری را خرید .امــا آیا میتوان
ادعا کرد که بیرون رفتن از خانه علت برنده شدن در التاری بوده است؟ معلوم است که تبحر
داشــتن مهم اســت ،اما در محیطی با میزان باالی تصادف نقش تبحر کمتر از عرصهای مثل
دندانپزشکی است.
نــه ،حــرف مــن ایــن نیســت کــه نصیحتهــای مادربزرگها در بــارۀ اهمیت سختکوشــی
اشتباه است! عالوهبراین ،ازآنجاکه بیشتر موفقیتها بر پایۀ چند «فرصت گذرا» بنا میشوند،
از دســت دادن ایــن فرصتهــا ممکــن اســت تأثیــر ویرانگــری بــر مســیر حرفهای داشــته باشــد.
ً
بنابراین هر جا الزم بود حتما شانستان را امتحان کنید!
ّ
بــه ایــن نکته توجه داشــته باشــید که چطور ذهن انســان گاه جهت پیکان علیــت را وارونه
تشــخیص میدهد .فرض کنید ویژگیهای خوب عامل موفقیت باشــند؛ از این نکته که تمام
افراد باهوش ،ســختکوش و ثابتقدم به موفقیت میرســند نمیتوانیم نتیجه بگیریم که تمام
ً
افــراد موفــق لزومــا باهــوش ،ســختکوش و ثابتقدمانــد ،هرچنــد بهطور شــهودی چنین چیزی
درســت بــه نظــر میرســد (خیلــی جالب اســت که چطور کســانی مرتکــب این مغلطــۀ منطقی
ابتدایی ،تصدیق تالی ،میشوند که فارغ از این اشتباهشان افراد بسیار باهوشیاند ،این نکتهای
است که در این ویرایش از کتاب با عنوان «دو سیستم استداللی» دربارۀ آن بحث میشود).
گونهای تحریف در پژوهشهای موفقیت وجود دارد که با عناوینی چون «این ویژگیهایی
است که میلیونرها دارند و اگر کسی میخواهد مثل آنها موفق شود باید آنها را کسب کند» در
یشــود .یکی از نویسندگان کتاب گمراهکنندۀ همسایۀ میلیونر (کتابی
کتابفروش ـیها یافت م 

که در فصل هشت دربارهاش صحبت خواهم کرد) کتاب بهمراتب احمقانهتری با عنوان الگوی
ذهنی میلیونرها نوشته است .او میگوید ،در مطالعهای که روی یک گروه نمایانگر شامل بیش
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از هزار میلیونر انجام داده ،مشاهده کرده است که اغلب آنها در دوران کودکی نشانی از هوش
باال از خود بروز ندادند و از این نتیجه میگیرد که آنچه افراد را به ثروت میرساند نه استعداد
طبیعی که سختکوشی است .از این سخن ممکن است کسی با سادهدلی نتیجه بگیرد که
شــانس نقشــی در موفقیت ندارد .برداشــت من این اســت که اگر میلیونرها ویژگیهایی شــبیه
بــه میانگین جمعیت داشــته باشــند ،پس میتوان تفســیری ناراحتکنندهتــر از علت موفقیت
آنهــا ارائــه داد و گفــت کــه شــانس در ایــن موفقیــت نقــش داشــته اســت .از این منظر ،شــانس
دموکراتیک عمل میکند و فارغ از مهارت افراد به ســراغ آنها میرود .نویســندۀ آن کتاب اشــاره
میکنــد کــه میلیونرها در برخی ویژگیها مثل سرســختی و سختکوشــی با عموم مردم تفاوت
ّ
دارند :که این هم یکی دیگر از مصادیق اشتباه گرفتن ویژگی الزم با ویژگی علی است .اینکه
میلیونرهــا افــرادی ســختکوش و مقــاوم بودنــد بــر این داللــت نمیکند که افراد ســختکوش و
نهــای ناموفق نیز ســختکوش و مقاوم بودند.
مقــاوم میلیونــر خواهند شــد :بســیاری از کارآفری 
نویســنده در ادامــه ،در بخشــی کــه میتوانــد بــه عنــوان مصــداق تجربهگرایــی ســادهانگارانه در
کتابهای درســی بیاید ،ویژگیهای مشــترک این میلیونرها را بررســی میکند و نتیجه میگیرد
که این افراد همگی اهل ریســک کردن بودند .بدیهی اســت که ریســک کردن برای رســیدن به
موفقیتهای بزرگ ضروری اســت ،اما به همین ترتیب برای شکســت هم ضروری اســت .اگر
ً
جناب نویســنده همین مطالعه را روی شــهروندان ورشکســته هم انجام میداد ،قطعا تمایل به
ریسک کردن را در آنها نیز پیدا میکرد.
کسر
برخی خوانندگان (و ناشران جریان من هم 1پیش از اینکه با خوششانسی انتشارات ِت ِ
حشــده در کتاب را بــا «فراهم آوردن
را پیــدا کنــم) از مــن خواســتند تــا «صحــت ادعاهای» مطر 
َ
تهــا ،دیاگرا مهــا ،نمودارهــا ،جداول ،اعــداد ،توصیهها ،ســریهای
اطالعــات »،اشــکال ،چار 
زمانــی و مــواردی از این قبیل نشــان بدهم .این متن مجموع ـهای از آزمایشهای فکری منطقی
اســت نه تکلیف آخر ترم رشــتۀ اقتصاد؛ منطق نیازی به تأیید تجربی ندارد (اینجا هم دوباره
شــاهد همــان چیــزی هســتیم کــه بــه آن «مغلطۀ ســفر دوطرفه» میگو یــم :اســتفاده از آمار بدون
منطق اشتباه است ،مثل کاری که برخی روزنامهنگاران و اقتصاددانها میکنند ،اما برعکس
این قضیه صادق نیست :یعنی استفاده از منطق بدون آمار اشتباه نیست) .اگر بنویسم که به
1. me-too

20

هچابید

گمان من موفقیت همسایهام ،به سبب ماهیت تصادف در حرفهاش ،متأثر از شانس نیست،
چــه کــم چه زیاد ،الزم نیســت که ادعایم را «امتحــان» کنم؛ برای چنین ادعایی آزمایش فکری
رولت روســی کفایت میکند .تمام کاری که من باید بکنم این اســت که نشــان بدهم توضیح
دیگری برای نظریهای که میگوید او نابغه است وجود دارد .رویکرد من این است که گروهی از
افراد کمهوش تولید میکنم و نشان میدهم که چطور اقلیتی کوچک از دل این گروه به موفقیت
اقتصادی میرسد؛ و این همان اقلیتی است که عموم میبینند .حرف من این نیست که وارن
ً
بافــت در کارش تبحــر نــدارد ،بلکــه میگو یــم تقریبــا قطعی اســت کــه از دل جمعیــت بزرگی از
ً
سرمایهگذاران تصادفی کسی با سابقۀ کاری او بیرون بیاید ،صرفا بر مبنای شانس.
از دست دادن فرصت شوخی
یکــی دیگــر از چیزهــای شــگفتیآور ایــن بــود کــه علیرغــم هشــدارهای جــدی کتــاب علیــه
روزنامهنــگاری رســانهای بــه برنامههــای تلویزیونــی و رادیو یــی دعــوت شــدم ،هــم در آمریــکای
شــمالی و هم در اروپا (ازجمله به برنامۀ مفرح دیالوگ ِدســور 1در رادیوی السوگاس ،جایی که
انــگار مــن و مصاحبهکننــده دو گفتوگــوی مــوازی را پیــش میبردیم) .هیچکس مرا از دســت
تهــا را پذیرفتــم .از عجایــب روزگار این اســت که بــرای انتقال
خــودم نجــات نــداد و مــن دعو 
این پیام که رسانهها مسموماند باید از خود رسانهها استفاده کرد .در این برنامهها از فرازهای
چرندی استفاده میکردم که از یک طرف باعث میشدند احساس متقلب بودن داشته باشم
و از طرف دیگر لذتبخش بودند.
شــاید علت دعوت شــدنم این بود که مصاحبهکنندگان رســانههای جریان اصلی کتابم را
نهــا نشــده بودند (آنها «فرصــت کافی» برای کتاب خوانــدن ندارند) و
نخوانــده یــا متوجــه توهی 
مصاحبهکنندگان رسانههای غیرانتفاعی آن را خیلی خوب خوانده بودند و احساس میکردند
حقانیتشــان را به اثبات رســانده اســت .چند خاطره از این مصاحبهها :به یکی از برنامههای
معــروف تلویزیونــی گفتــه بودنــد که «این یــارو طالب فکــر میکند که تحلیلگران ســهام چیزی
جز مشــتی پیشــگوی تصادفی نیســتند» ،بنابراین آنها خیلی دلشــان میخواست اجازه بدهند
ایدههایم را در آن برنامه مطرح کنم .هرچند ،شرطشان این بود که برای اثبات «تخصص» سه
1 . dialogue de sourds
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ســهام مناســب برای ســرمایهگذاری پیشــنهاد کنم .دعوت را نپذیرفتم و فرصت یک شــوخی
درستوحســابی را از دســت دادم ،میتوانســتم ســه ســهام را بهطــور تصادفــی انتخــاب کنــم و
توضیحی گوشنواز برای انتخابهایم جور کنم.
در برنامــۀ تلویزیونــی دیگــری ،حیــن توضیح شــخصیت تصادفی بازار ســهام و منطقی که
افراد بعد از وقوع پیشامدها بر آن منطبق میکنند ،به این اشاره کردم که «مردم خیال میکنند
یکــه در واقعیــت هیــچ خبــری نیســت» مجــری همــان موقــع پریــد
خبــری شــده اســت ،درحال 
ً
وســط حرفم« :امروز صبح خبرهایی دربارۀ شــرکت سیســکو به گوش میرســید .لطفا نظرت را
دراینباره به ما بگو ».اما بهترین خاطره :موقعی که به گفتوگوی یکساعتهای در یک برنامۀ
مالی رادیویی دعوت شدم (دعوتکنندگان فصل یازده کتاب را نخوانده بودند) ،چند دقیقه
پیــش از شــروع برنامــه به من گفتنــد که از صحبت دربارۀ ایدههای مطرحشــده در کتابم پرهیز
کنم ،چراکه مرا برای صحبت دربارۀ معاملهگری دعوت کردهاند ،نه بحث دربارۀ امور تصادفی
ً
(این هم قطعا فرصت خوبی برای شــوخی بود ،اما برای این کار آمادگی کافی نداشــتم و پیش
از شروع برنامه آنجا را ترک کردم).
اغلب روزنامهنگارها چیزی را چندان جدی نمیگیرند :هرچه نباشد ،هدف روزنامهنگاری
ً
ً
صرفا سرگرمی است ،نه جستوجوی حقیقت ،مخصوصا موقعی که پای رادیو و تلویزیون در
میان باشــد .شــیوۀ درســت برخورد با روزنامهنگاران فاصله گرفتن از کســانی اســت که متوجه
نمیشــوند کارشــان ســرگرم کردن مردم اســت ،کســانی که خیال میکنند متفکرند (مثل جرج
ویل که در فصل دو با او آشنا میشویم).
مشکل دیگر تفسیری از پیام کتاب بود که در رسانهها ارائه میشد :این یارو نسیم باور دارد
که رفتار بازار تصادفی اســت ،بنابراین بازار در حال پایین رفتن اســت ،چنین تفســیری مرا به
حامل ناخواستۀ پیامهای شوم تبدیل کرده بود .فراموش نکنید که قوهای سیاه ،این نوسانات
غیرمنتظرۀ نادر ،ممکن است هم پیشامدهای خوب باشند هم پیشامدهای بد.
بااینهمــه ،روزنامهنــگاری رســانهای کمتــر از آنچــه بــه نظــر میآیــد استانداردســازی شــده
اســت؛ و بخــش چشــمگیری از افــراد اندیشــمند را جــذب خود میکند ،کســانی کــه میتوانند
ً
خودشــان را از شــر سیســتم تجــاری و توجهمحــور رســانه رهــا کننــد ،کســانی کــه حقیقتــا برای
خــود پیــام اهمیــت قائلاند نه جلبتوجه عموم .مشــاهدۀ ســادۀ من بر مبنــای گفتوگوهایی
کــه بــا کوجــو عنانــدی (شــبکۀ ِانپیآر) ،رابین الســتیگ (شــبکۀ بیبیســی) ،رابرت اســکالی
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(شــبکۀ پیبیاس) و برایان ِل ِرر (شــبکۀ دبلیو ِانوایسی) داشتم این است که روزنامهنگارهای

غیرانتفاعی تفاوت فکری بارزی با سایر روزنامهنگارها دارند .ازقضا ،کیفیت گفتوگوها نیز با
لوکس بودن اســتودیو همبســتگی معکوس دارد :شــبکۀ دبلیو ِانوایسی ،جایی که تالش برایان
ِل ِرر برای راهیابی به عمق موضوع برایم مشهود بود ،در استودیوی قراضهای فعالیت میکرد که
در کل قزاقستان هم لنگه نداشت.

و امــا ســخن پایانــی در بــارۀ ســبک کتــاب .تصمیــم گرفتــم تــا همــان ســبک نوشــتاری
منحصرب هفــرد ویرایــش اول را حفــظ کنــم .نمیخواهــم فرامــوش کنــم که انســانم ،بــا خوبیها و
بدیهایش .من جایزالخطا هستم و هیچ دلیلی نمیبینم که ایرادهای کوچکی را که بخشی
از شــخصیتم را تشــکیل میدهنــد مخفــی کنــم ،همانطــور که هیــچ لزومی نمیبینــم که موقع
ً
عکس گرفتن کالهگیس بگذارم یا برای نشان دادن صورتم دماغ دیگران را قرض بگیرم .تقریبا
تمام ویراستارهایی که نسخۀ دستنویس را خواندند توصیههایی در سطح جملهبندی (برای
«بهتر کردن» ســبک) و توصیههایی در ســطح ســاختار متن (در فصلبندی کتاب) داشــتند؛
ً
تقریبــا بــه هیچکدامشــان توجــه نکــردم و پــی بــردم کــه خواننــدگان نیز توجهــی به آنهــا ندارند؛
درواقع ،باورم این اســت که وارد کردن شــخصیت نویســنده به متن (همراه با نقایصش) باعث
دمیدن روح در آن میشــود .آیا صنعت نشــر از همان مشــکل کالســیک «مســئلۀ متخصصان»
رنج میبرد و با افزایش تدریجی قواعد سرانگشــتی که فاقد تأیید تجربیاند روبهروســت؟ بعد
از بــه دســت آوردن بیــش از نیممیلیــون خواننده دارم به این نتیجه میرســم کــه کتابها برای
ویراستارها نوشته نمیشوند.
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یک :چرا پولدارها باهوش نیستند؟
ً
در این فصل با بررسی دو شخصیت کامال متفاوت تأثیر تصادف را بر سلسلهمراتب اجتماعی
و حس حسادت نشان میدهیم .سپس بحثی خواهیم کرد پیرامون پیشامد نادر پنهان و اینکه
چطور در دنیای مدرن همهچیز بهسرعت تغییر میکند ،بهجز شاید در حرفۀ دندانپزشکی.
دو :یک روش عجیب حسابداری
در این فصل با مفهوم تاریخ جایگزین آشنا میشویم ،نگاهی احتماالتی به جهان میاندازیم،
موضوع کالهبرداری فکری را بررسی میکنیم و از بصیرت یک فرانسوی تروتمیز دربارۀ تصادف
بهــره میبر یــم .ســپس شــرح میدهیــم کــه چطــور روزنامهنگارهــا برای ندیــدن زنجیــرۀ تصادفی
پیشــامدها آموزش میبینند .بعد از آن هشــداری خواهیم داد دربارۀ بصیرت عاریهای و اینکه
چطور تمام ایدههای درخشان دربارۀ نتایج تصادفی مخالف حکمت رایجاند .درنهایت دربارۀ
تفاوت میان صحیح بودن و قابلفهم بودن صحبت خواهیم کرد.
سه :تأملی ریاضیاتی دربارۀ تاریخ
در این فصل شبیهساز مونتهکارلو را به عنوان استعارهای برای درک زنجیرۀ تصادفی پیشامدهای
تاریخــی معرفــی میکنیم .ســپس به بحثــی در باب تصادف و تاریخ مصنوعی میپردازیم .شــرح
ً
خواهیم داد که چرا کهنسالی همیشه زیباست و تازگی و جوانی معموال خطرناک .در پایان توضیح
میدهیم که چرا فرستادن استادان تاریخ به کالس مقدماتی نظریۀ نمونهگیری ضرورت دارد.
چهار :تصادف ،مهمالت و اندیشمند علمی
در ایــن فصــل نگاهــی میانداز یــم به گســترش شبی هســاز مونتهکارلو برای تولیــد تفکر مصنوعی
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و مقایســۀ آن بــا ســاختهای غیرتصادفــی دقیــق .ســپس ماجــرای ورود جنگ علــوم به دنیای
بوکار را بررســی میکنیــم .درنهایــت بحثــی خواهیــم کــرد پیرامــون اینکه چرا شــخصیت
کس ـ 
هنردوست درون من تمایل دارد فریب تصادف را بخورد.
پنج :بقای غیراصلح __آیا ممکن است تکامل فریب تصادف را خورده باشد؟
در این فصل به مطالعۀ موردی دو پیشــامد نادر میپردازیم .دربارۀ پیشــامدهای نادر و تکامل
صحبت میکنیم .توضیح میدهیم که چطور مفهوم «داروینیسم» و تکامل ،خارج از چارچوب
زیستشناسی ،بد فهمیده شده است .مشاهده میکنیم که زندگی پیوسته نیست .میبینیم
کــه چطــور تکامــل فر یــب تصــادف را خواهد خــورد و درنهایــت مقدمهچینی خواهیــم کرد برای
توضیح مسئلۀ استقرا.
شش :چولگی و عدم تقارن
در ایــن فصــل مفهــوم چولگــی را بررســی میکنیــم :چــرا دو اصطــاح «گاو» و «خــرس» خــارج از
جانورشناســی معنای دقیقی ندارند .میبینیم که چطور کودکی بازیگوش ســاختار تصادف را
بــه هــم میر یــزد .مقدم ـهای خواهیم گفت بر ابهام شناختشناســانه و قدم یکــی مانده به آخر
پیش از بررسی مسئلۀ استقرا را خواهیم برداشت.
هفت :مسئلۀ استقرا
در ایــن فصــل بحثــی خواهیم کرد پیرامون کرومودینامیک قوها .مصادیق هشــدار ســولون را در
برخــی قلمروهای فلســفی خواهیم دید .ســپس شــرح خواهــم داد که چطــور از ویکتور نیدرهافر
تجربهگرایی را آموختم و چطور آن را با استنتاج ترکیب کردم .بعد از آن توضیح خواهیم داد که
چرا جدی گرفتن علم علمی نیســت .خواهیم دید که چطور ســوروس برای پوپر تبلیغ میکند.
نهــای پنجــم و هجدهم آشــنا خواهیم شــد و
بــا داســتان مغــازۀ کتابفروشــی در تقاطــع خیابا 
درنهایت به شرطبندی پاسکال خواهیم رسید.
هشت :بیشمار همسایۀ میلیونر
در این فصل شاهد سه تجلی از سوگیری دوامنگری خواهیم بود .خواهیم دید که چرا زندگی در
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خیابان پارکآوینیو فقط برای عدۀ کمی مناسب است .نگاهی خواهیم انداخت به لباسهای
مندرس همسایۀ میلیونر و درنهایت از ازدحام متخصصان خواهیم گفت.
نه :عملیات خریدوفروش از آب خوردن هم آسانتر است
در این فصل شاهد گسترش فنی سوگیری دوامنگری خواهیم بود .بحثی خواهیم کرد پیرامون
توز یــع «اتفاقهــای همزمــان» در زندگــی .خواهیــم دیــد کــه بخت بلنــد از توانایی مهمتر اســت
(هرچنــد ممکــن اســت باعــث دســتگیری آدم شــود) .پارادوکــس تولــد را بررســی خواهیم کرد.
بــار دیگــر در بــارۀ شــیادها (و روزنامهنگارهــا) صحبت خواهیم کرد .به ایــن نکته میپردازیم که
ً
چطــور پژوهشــگر مقیــد به اخــاق کاری قادر اســت از دادهها تقریبا هر چیزی بیرون بکشــد .و
درنهایت ،نگاهی خواهیم انداخت به سگهایی که پارس نمیکنند.
ده :بازنده همهچیز را میبرد __بحثی دربارۀ روندهای غیرخطی در زندگی
در این فصل با موذیگری غیرخطی زندگی آشــنا خواهیم شــد .دربارۀ نقل مکان به محلۀ ِبل ِار

و کســب رذیلتهای افراد پولدار و مشــهور صحبت خواهیم کرد .خواهیم دید که چرا ممکن
ً
اســت بیــل گیتــس در کارش بهتریــن نباشــد (امــا لطفــا ایــن را به خــودش نگوییــد) و در پایان
نگاهی خواهیم انداخت به خرهایی که از غذا محروم شدهاند.
یازده :تصادف و ذهن انسان :انسان کوراحتمال
در ایــن فصــل میپرســیم چــرا تصــور تعطیــات به شــکل ترکیبی خطــی از پاریس و جزایــر باهاما
ممکن نیست .سری به نرون تولیپ خواهیم زد که شاید هرگز نتواند دوباره در رشتهکوههای آلپ
اسکی کند .به این مسئله فکر میکنیم که چرا نباید از مقامات اداری خیلی سؤال کرد .نگاهی
ساخت بروکلین .متوجه میشویم که به وجود ناپلئون احتیاج داریم .شاهد
ذهن
ِ
میاندازیم به یک ِ
تعظیم دانشمندان به شاه سوئد خواهیم بود .به صحبتمان دربارۀ آلودگیهایی که روزنامهنگارها

ایجاد میکنند ادامه خواهیم داد و درنهایت از خودمان میپرسیم که چطور هنوز زندهایم.
دوازده :خرافات قماربازها و کبوترها در جعبه
در این فصل توضیح میدهم که چطور خرافات قماربازها زندگیام را فراگرفت .چرا انگلیسی
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دستوپاشکســتۀ رانندهتاکس ـیها ممکــن اســت در پول درآوردن به شــما کمــک کند .اذعان
میکنم که من از تمام فریبخوردهها فریبخوردهترم ،با این تفاوت که از فریبخوردگی خودم
آ گاهــم .ســپس خواهــم گفــت کــه چطور بــا ناســازگاری ژنتیکی خودم کنــار آمــدم .و در پایان،
ماجرای برداشتن جعبههای شکالت از کشوی میز را تعریف خواهم کرد.
سیزده :کارنیادیس به رم میآید :دربارۀ احتماالت و شکا کیت
در ایــن فصــل خواهیــم شــنید که ِکیتوی سانســورچی چگونه کارنیادیس را از شــهر بیرون کرد.
ســپس میپرســیم چرا آقای دو نورپوآ عقاید پیشــینش را فراموش میکند .بعد از آن هشــداری
رتون معروف باعث
در بــارۀ دانشــمندان خواهیــم داد .در ادامــه ،خواهیم دید که چطور رابــرت ِم ِ
شد تا نویسندۀ کتاب حاضر سری میان سرها درآورد .و درنهایت ،به تحول علم در فاصلۀ دو

خا کسپاری خواهیم پرداخت.
چهارده :با کوس آنتونی را تنها میگذارد
در ایــن فصــل نگاهــی خواهیــم کرد به مرگ مونتــرالن .یاد میگیریم که رواقیگــری نه به معنای
پنهان کردن عواطف که به معنای توهم پیروزی انسان بر تصادف است .میبینیم که قهرمانانه
رفتــار کــردن کار آســانی اســت .و درنهایــت ،در بــارۀ تصــادف و برازندگــی شــخصی صحبــت
خواهیم کرد.
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مسجدی در میان ابرها
ایــن کتــاب دربارۀ بخت اســت ،بختی که لباس مبدل میپوشــد و خــود را چیزی دیگر (یعنی
یتــر ایــن کتــاب در بــارۀ پدید ههــای تصادفــی اســت،
مهــارت) معرفــی میکنــد .بهطــور عموم 
پدیدههایی که لباس مبدل میپوشند و خود را چیزی دیگر (یعنی جبرگرایی) معرفی میکنند.
نمود عینی این موضوع را میتوان در شخصیت احمق خوششانس مشاهده کرد؛ کسی که به
ً
یمن بخت بلند به موفقیت میرسد اما موفقیتش را مرهون چیزی غیر از بخت میداند ،معموال
چیزی مشخص و واضح .این دست اشتباهات حتی در جاهایی که انتظارش نمیرود ،مثل
علم ،نیز به چشم میخورند ،البته نه به پررنگی و وضوحی که در دنیای کسبوکار میبینیم.
عرصۀ سیاســت زیســتگاه اصلی این بیماری اســت و نمود آن را میتوان بهراحتی در ســخنان
رئیسجمهوری مشاهده کرد که اشتغالزایی و احیای اقتصادی را به «خودش» نسبت میدهد
و تورم را به «رؤسای جمهور قبلی».
ما هنوز خیلی به اجدادمان در صحرای ســاوانا شــبیهیم .باورهای ما حتی در حال حاضر
نیز سرشار از خرافات است (حتی شاید بتوان گفت این روزها بیشتر از همیشه چنین است).
درســت همانطور که روزی انســانی قبیلهنشــین موقع خاراندن دماغش متوجه بارش باران شد
و بــر ایــن مبنــا روشــی دقیــق و مفصل بــرای ایجاد بــاران از طر یــق خاراندن دماغ ابــداع کرد ،ما
هــم بیــن رونــق اقتصــادی و درصدهایــی که بانــک مرکزی اعــام میکند رابط ـهای خرافی برقرار
میکنیــم ،یــا بــه همیــن ترتیب بیــن موفقیت یک شــرکت و قرار گرفتن مدیرعامل جدید پشــت
«ســکان رهبــری» .کتابفروش ـیهای مــا پــر از زندگینامههایــی اســت که موفقیــت را در قالب
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فرمولی مشخص توضیح میدهند (در سوی دیگر دیگران هم برای زیر سؤال بردن این فرمولها
میگویند موفقیت حاصل حضور در «مکان مناسب در زمان مناسب» است) .این سردرگمی
ً
ً
یشــود دید؛ مثال در کار اســتاد دانشــگاهی که برای الگوهای صرفا
را در عرصههای مختلف م 
تصادفــی کلمـ ْ
ـات معانــی عمیــق ســرهم میکند ،یــا در کار اقتصاددانــی که با افتخــار تمام در
دادههای تصادفی «الگو» و «ناهمسانی» پیدا میکند.
حرفــی کــه میخواهم بزنم ممکن اســت متعصبانه به نظر برســد ،امــا باید بگویم که به زعم
مــن ذهــن ادبــی ب هطــور عامدانهای مســتعد اشــتباه گرفتن نوفه 1با معناســت ،مســتعد اشــتباه
گرفتن ســاختاری تصادفی با پیامی مشــخص و واضح .باوجوداین ،ازآنجاکه کاربرد هنر برای
بیشــتر مردم نه مانند وســیلهای برای کشــف حقیقت که همچون وســیلهای برای فرار از آن یا
تحملپذیرتــر کــردن آن اســت ،چنین اشــتباهی خســارت چندانی به بار نخواهــد آورد .به زعم
من ،شکلگیری مکتب نمادگرایی 2مدیون بیمیلی انسان به پذیرش مفهوم تصادف و ضعف
ً
او در درک ایــن مفهــوم اســت .انســان بــرای انــواع و اقســام اشــکال معنــا پیدا میکنــد ،مثال در
میان لکههای جوهر صورت افراد را میبیند .آرتور َرمبو ،شاعر نمادگرای فرانسوی قرن نوزدهم،
جایــی گفــت مــن در میــان ابرها مســجدی میبینم .این برداشــت او را به ســرزمین «شــاعرانۀ»
اتیوپی (در شــرق آفریقا) کشــاند ،جایی که مورد آزار و اذیت بردهفروشــی لبنانی مســیحی قرار
گرفت ،به ســفلیس مبتال شــد و یک پایش را بر اثر قانقاریا از دســت داد .او شــعر و شــاعری را با
نفرت تمام در نوزد هســالگی رها کرد و در سیوچندســالگی در بیمارســتانی در شــهر مارسی در
گمنامی درگذشت .بااینحال دیگر کار از کار گذشته بود و نمادگرایی به بخشی جداییناپذیر
از ذهنیــت اروپایــی تبدیل شــده بود .پیشــامدی کــه ما حتی امروز نیز تاوانــش را با روانکاوی و
سایر مدهای مشابه میپردازیم.
متأســفانه برخــی افــراد ایــن بازی را بیــش از حد جدی میگیرند؛ آنها پــول میگیرند تا برای
هر پدیدهای معنا بتراشند .همین مسئله موجب شده است تا من در تمام طول عمرم از تضاد

میــان عشــق بــه ادبیات و نفرت عمیق از معلمها و «منتقدهــا»ی ادبی رنج ببرم .میگویند پل
 :noise . 1نوفــه یــا نویــز بــه معنــی آلودگــی صوتــی اســت و در برابــر مفهــوم ســیگنال قــرار میگیــرد .ســیگنال بــه اطالعــات
بامعنایــی گفتــه میشــود کــه مخاطــب درصــدد دریافــت آن اســت و نویــز بــه تغییــرات تصادفــی و ناخواســتهای کــه
بــا ســیگنال تداخــل میکنــد.
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