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مقدمۀ مترجم

از مایۀ ابهام تا خمیرمایۀ نجات
نسـیم	نیـکالس	طالـب،	متخصـص	آمـار،	تحلیلگـر	ریسـک،	و	معامله	گـر	سـابِق	
اختیـار	معاملـه	در	بازارهـای	مالـی	اسـت	کـه	در	سـال	19۶0	در	لبنـان	بـه	دنیـا	آمـد.	

او	به	تعبیـری	گزیده	گـوی	عالَـم	معامـالت	اوراق	بهـادار	محسـوب	می	شـود.	فقـط	

مطالعۀ	یکی	از	کتاب	های	او	کافی	است	که	خواننده	بفهمد	معنای	گزیده	گویی	

و	عالقـه	بـه	سـخنان	قصـار	در	آثـار	او	چیسـت	و	از	چنـان	گفتمانـی	در	نوشـته	های	

یکـی	از	فعـاالن	و	تحلیلگرهـای	بـازار	سـهام	بـه	حیـرت	بیفتـد.	چگونـه	اسـت	کـه	

یک	کارشناس	بازارهای	مالی	با	زبان	تحقیر	و	نقدهای	آتشین،	از	اقتصاددان	ها	

و	کارشناسـانMBA	حـرف	می	زنـد	و	بـرای	تبییـن	حقایـق	چنیـن	عرصـه	ای،	از	پنـد	

پیشـینیان	و	ادبـا	بهـره	می	گیـرد؟	خواننـدۀ	آثـار	او	خیلـی	زود	از	خـود	می	پرسـد	که	

چـرا	او	در	میـان	ایـن	جماعـت	بـازاری،	بـه	چنـان	گویـش	و	منشـی	رسـیده	اسـت؟

یکی	از	مضامین	اصلی	در	نوشته	های	طالب،	پرهیز	از	خلط	کردن	زمینه	های	

نادقیق	یا	غیرعلمی	با	عرصه	های	دقیق	یا	علمی؛	و	تمیز	دادن	»تصادف		و	اقبال«	

از	»محصول	واقعی	تالش	انسان	یا	رخدادهای	علت	ومعلولی«		است.	به	این	

ترتیب،	او	در	توصیفی	عجیب	که	شاید	به	مذاق	بسیاری	ــ	به	ویژه	اهل	ادب	ــ	
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8   فریفتۀ تصادف

خوش	نیاید،	ادبیات	را	در	جایگاه	بهترین	مصداق	»عدم	دقت«،	با	واژۀ	وِزوِز	

توصیف	می	کند	و	در	همان	حال	که	در	اوج	زیبایی	و	هنر	نگارش	ویژۀ	خود،	از	

ادبیات	وام	می	گیرد،	آن	را	معادل	وزوز	و	اختالل	می	داند!

بـا	ایـن	حـال،	چنـدان	طـول	نمی	کشـد	کـه	خواننـده	از	عالقـه	و	احتـرام	طالـب	بـه	

آثـار	ادبـی	آگاه	می	شـود	و	درمی	یابـد	کـه	طالـب	در	اصـل	از	کاربـرد	ادبیـات	یـا	هـر	

وزوزِ	دیگر	ــ	هر	نگرش	یا	رویکرد	یا	دادۀ	غیردقیق	ــ	در	تصمیم	گیری	های	دقیق	

و	جزئـی	انتقـاد	می	کنـد	و	نـه	از	خـود	ادبیـات؛	زیـرا	او	به	زودی	از	شـیفتگی	اش	به	

ادبیـات	پـرده	برمـی	دارد	و	بـه	زبـان	بی	زبانـی	و	بـا	زیبایـِی	هرچـه	تمام	تـر،	ادبیـات	

را	در	جایـگاه	حقیقـی	و	راسـتین	آن	هنـر	قـرار	می	دهـد:	لـذت	بـردن	از	زیبایـی،	

پـرورش	حـس	زیبایی	شناسـانۀ	انسـان،	و	توسـل	بـه	زیبایی	هـای	کالم،	ولـو	در	

قالـب	مبالغـه	و	افسـانه،	بـرای	هشـدار	دادن	و	حکمـت	آموختـن.

به	این	ترتیب	است	که	ادبیات	ــ	همان	وزوز،	همان	زیبایی	نادقیق	و	سراسر	

مبالغه	که	البته	سرشار	از	حکمت،	هشدار	و	تراژدی	است،	همان	مایۀ	لذت	روح	

که	شاید	در	کمک	به	تصمیم	های	دقیق	و	روزمرۀ	زندگی	و	بازار،	پشیزی	نیرزد	و	

عاری	از	دقت	و	معنای	آماری	باشد،	وقتی	سال	ها	هم	نشین	روح	و	ذهن	انسان	

قرار	می	گیرد،	حکمت	و	دوراندیشی	را	در	وی	پرورش	می	دهد،	ماهیت	کلی	و	

خدشه	ناپذیرِ	این	دنیا	یعنی	عدم	اطمینان	را	در	ذهن	او	حک	می	کند،	و	او	را	از	

اتکا	یا	اطمینان	محض	به	سلسلۀ	دراز	شواهد	و	آمارهای	گذشتهـ	ـ	که	می	خواهند	

نشانه	های	ثبات	و	پایداری	را	به	وی	القا	کنند	ــ	بازمی	دارد.	آن	ادبیات،	همان	که	

از	جنس	امور	غیردقیق	است	و	از	محک	علمی	سربلند	بیرون	نمی	آید،	در	واقع	

صحنۀ	عبرت	های	ناب	و	آیینۀ	ماهیت	ازلی	و	ابدی	این	دنیاست:	تغییرپذیری	
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ۀجرۀۀ ۀترقم   9

مداوم،	تصادف	و	زیرورو	شدن	اوضاع،	بی	عدالتی	و	فریب	خوردن	دائمی	از	روال	
»تصادفی«	امور	این	دنیا	برای	کسانی	که	از	موهبت	آشنایی	با	ادبیات	بی	بهره	اند.	
و	البته	ادبیات	یونان	و	روم	که	طالب	گویی	از	نوجوانی	با		آن	ها	مأنوس	بوده	
است،	مخزن	بی	پایان	این	هشدارها	و	تراژدی	هاست.	این	مخزن	هشدارها	و	
مبالغه	ها	که	شاید	در	»ظرف	مدت	یک	روز«	به	هیچ	کار	نیاید	و	برای	یک	انسان	
عادی	یا	یکی	از	تحلیلگرهای	بازار	مالی،	به	درستی	هیچ	ارزشی	نداشته	باشد،	در	
»ظرف	یک	عمر«	یا	حتی	در	ظرف	قرون	و	اعصار،	مایۀ	نجات،	جان	به	در	بردن،	یا	

به	تعبیر	خود	طالب،	مایۀ	دوری	از	تباهی	یا	»داغان	شدن«	می	گردد.

پس	علت	اصلِی	این	گفتار	متین	و	دوراندیشانه	که	مایۀ	تمایز	نگرش	و	گویش	
طالب	از	دالل	ها	و	کارگزاران	این	عرصه	است،	چیزی	نیست	جز	همان	وزوز؛	

ولی	وَه	که	چه	وزوزی.

اگر	هنوز	دربارۀ	تشبیه	ادبیات	به	وزوز	و	در	عین	حال،	تحسین	آن	به	مثابۀ	منبع	
حکمت،	و	سرچشمۀ	لذِت	زیبایی	شناختِی	محض	در	نوشته	های	طالب،	متحیر	
هستید،	بهتر	است	این	اثر	را	با	دقت	و	طمأنینه	بخوانید.	بعید	است	که	این	
سرگردانی	پس	از	خواندن	تمام	توضیحات	دشوار	ولی	زیبا	و	بی	پیرایۀ	او،	تا	

پایان	این	کتاب	در	شما	باقی	بماند.

نثر	طالب	چنان	که	خودش	می	گوید،	ویژه	است	و	چه	خوب	که	متمایز	است	
و	منشأ	تنوع.	آشنایی	او	با	شخصیت	های	ادبی	و	اساطیر	کهن،	پای	نام	ها	و	
باورهای	دیرین	و	بی	شمار	را	به	این	کتاب	باز	کرده	است	و	شیوۀ	نگارش	وی	
که	عاری	از	زیاده	گویی	است،	به	آسانی	به	چنگ	ترجمه	درنمی	آید.	دیده	ایم	که	
چنین	آثاری	چقدر	در	معرض	ترجمه	ها	و	معادل	های	تحت	اللفظی	قرار	می	گیرند.	

امید	که	این	اثرِ	نسیم	طالب،	تا	حد	امکان	از	چنان	آفتی	مصون	مانده	باشد.
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پیشگفتار و سپاسگزاری

این	کتاب	برساختۀ	کسی	است	که	از	یک		سو	سوداگری	اهل	ریاضیات	و	گریزان	

از	یاوه	)به	قول	خودش	»متخصص	نااطمینانی«(	است	و	عمرش	را	به	تالش	برای	

مقاومت	در	برابر	فریب		خوردن	از	تصادفی	بودن	امور	و	کلک	زدن	به	احساسات	

مرتبط	با	نااطمینانی	گذرانده	است؛	و	از	سوی	دیگر،	انسانی	شیفتۀ	زیبایی	ها	

و	واله	ادبیات	است	که	دوست	دارد	از	هر	یاوه	ای	که	ظریف،	پالوده،	اصیل	و	

خوش	ذوق	باشد،	فریب	بخورد.	من	قادر	نیستم	که	از	فریِب	امور	تصادفی	دور	

بمانم؛	تنها	کاری	که	از	دستم	برمی	آید،	منحصر	کردن	این	گرفتاری	به	قلمرویی	

است	که	قدری	رضایت	زیبایی	شناسانه	به	ارمغان	بیاورد.

در	چند	دهۀ	گذشته	دربارۀ	تورش	های1	ما	انسان	ها	)سوگیری	ها،	گرایش	ها	یا	

ـ	در	رویارویی	با	امور	تصادفی	دنیا	 ـ	اعم	از	اکتسابی	یا	ژنتیکـ	 جانبداری	های	ما(ـ	

بسیار	نوشته	شده	است.	قانون	من	در	هنگام	نگارش	این	کتاب	چنین	بوده	

است	که	از	بحث	در	دو	زمینه	بپرهیزم:	الف.	هرچه	که	خودم	در	این	زمینه	

شاهد	نبوده	ام	یا	مستقل	از	دیگران	نپرورده	ام؛	ب.	هرچه	که	به	اندازۀ	کافی	

1. تورِش )bias( اصطالح جاافتادۀ ریاضیاتی برای جانبداری،	سوگیری،	تعصب	یا	تبعیض است. 
با توجه به اینکه نویسنده ریاضی دان است و اصطالح تورش در زبان فارسی در حوزۀ آمار 
و ریاضیات به کار می رود، در ترجمه از این واژه برای معادل فارسی bias استفاده شد. ــ م.
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12   فریفتۀ تصادف

در	آن	تعمق	نکرده	ام	تا	بتوانم	با	حداقل	تقال	درباره	اش	بنویسم.	هرچه	را	که	

تمام	وکمال	باب	میلم	نبود،	در	کتاب	نیاوردم.	ناچار	بودم	متن	را	از	فرازهایی	که	

حاصل	سر	زدن	به	کتابخانه	به	نظر	می	رسید	ــ	از	جمله	چسباندن	نام	خودم	به	

ـ	خالی	کنم.	سعی	کردم	از	هر	نقل	قولی	که	فی	البداهه	 کله	گنده	های	دنیای	علمـ	

از	حافظه	ام	صادر	نشود	و	از	نویسنده	ای	نباشد	که	سالیان	طوالنی	به	شدت	با	

افکارش	دمخور	بوده	ام،	بپرهیزم	)بیزارم	که	حکمت	عاریه	ای	را	برحسب	تصادف	

استفاده	کنم	ــ	در	ادامه	بیشتر	دراین	باره	خواهم	گفت(.	تنها	وقتی	)باید	حرف	

زد(	که	سخن	بهتر	از	سکوت	باشد.

سـعی	کردم	اسـتفادۀ	بی	واسـطه	از	حرفه	ام	ــ	در	جایگاه	یک	معامله	گر	وابسـته	

بـه	ریاضیـات	ـــ	را	بـه	حداقـل	برسـانم.	بازارهـا	صرفـاً	مصداقـی	خـاص	از	تله	هـای	

تصادفـی	بـودن	هسـتند.	آن	هـا	را	به	شـیوه	ای	توضیحـی	و	طـوری	مطـرح	می	کنـم	

کـه	گویـی	در	مهمانـی	شـام	بـرای	یـک	متخصـص	قلـب	و	عـروق	کـه	کنجـکاوی	

مـراب1  ژاک	 به	نـام	 خـودم	 نسـل	دومی	 دوسـت	 )از	 می	زنـم	 حـرف	 دارد،	 علمـی	

به	عنـوان	مـدل	اسـتفاده	کـردم(.

چنـد	مـورد	قدردانـی:	نخسـت	بایـد	دوسـتانی	را	سـپاس	بگویـم	کـه	به	معنـای	

از	اسـتن	 ایـن	کتـاب	دانسـت.	 را	نویسـندۀ	مشـترک	 ایشـان	 واقعـی	می	تـوان	

جونـز۲	ـــ	دوسـت	نیویورکـی	خوش	فکـرم	کـه	متخصـص	در	حـوزۀ	امـور	تصادفـی	
است	)توصیف	دیگری	به	ذهنم	نمی	رسد	که	حق	مطلب	را	درباره	اش	ادا	کنم(،	

بابت	نصف	عمر	گفت	وگویش	با	من	دربارۀ	تمام	موضوعات	نزدیک	به	احتمال	

از	دوسـتم	دان	 بـا	شوروشـوق	یـک	مبتـدی	رخ	داده	اسـت،	سپاسـگزارم.	 کـه	

1. Jacques Merab
2. Stan Jones
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یراففتای   تراتفگشیپ   13

جمن1	که	کارشـناس	احتمال	و	همسـر	هلیت	جمن۲	)راهنمای	رسـاله	ام(	اسـت،	
بابـت	حمایـت	همه	جانبـه	اش	از	ایـن	کتـاب	متشـکرم.	او	بـه	مـن	کمـک	کـرد	تـا	

بفهمـم	احتمال	دان	هـا	این	گونـه	بـه	دنیا	می	آیند،	نه	اینکه	چنین	تربیت	شـوند	.	

به	عبارتـی،	بسـیاری	از	ریاضی	دان	هـا	قـادر	بـه	محاسـبۀ	احتمـاالت	هسـتند،	ولـی	

نمی	تواننـد	آن	هـا	را	درک	کننـد	)در	قضاوت	هـای	احتماالتـی	بهتـر	از	عامـۀ	مـردم	

نیسـتند(.	ایـن	کتـاب	از	یـک	شـب	تـا	صبـح	گفت	وگـو	بـا	دوسـت	دانشـمندم،	

جمیـل	بَـز،3	در	تابسـتان	1987	شـروع	شـد؛	زیـرا	او	بحـث	دربـارۀ	پـول	»جدیـد«	و	
»قدیمـی«	در	خانواده	هـا	را	مطـرح	کـرد.	مـن	در	آن	زمـان	یـک	معامله	گـر	نوپا	بودم	

و	او	از	معامله	گرهـای	متکبـر	سـالومون	بـرادرز4	کـه	پیرامونـش	بودند،	گله	می	کرد	
)معلـوم	شـد	کـه	حـق	دارد(.	او	تأمـل	حریصانـه	دربـارۀ	عملکـردم	در	زندگـی	را	در	

وجـودم	القـا	کـرد	و	نقشـۀ	کلـی	ایـن	کتـاب	را	بـه	مـن	نشـان	داد.	هـر	دوی	مـا	در	

ادامۀ	زندگی	به	گرفتن	مدرک	دکتری	در	رشته		ای	تقریباً	مشابه	کشیده	شدیم.	

همچنیـن	بسـیاری	از	افـراد	را	بـه	پیاده	روی	هـای	طوالنـی	در	لنـدن،	نیویـورک،	یـا	

پاریـس	کشـاندم	تـا	دربـارۀ	بخش	هایـی	از	ایـن	کتـاب	با	آنـان	بحث	کنم؛	از	جمله	

5ِ	فقیـد	کـه	در	ابتـدای	کار	سـوداگری	بـه	پـرورش	مهارت	هایـم	کمـک	 جیمـی	پـاورز
کـرد	و	همیشـه	تکـرار	می	کـرد:	»از	هرکسـی	سـاخته	اسـت	کـه	بخـرد	و	بفروشـد.«	

1. Don Geman
2. Heleyette Geman
3. Jamil Baz

4. برادران سالومون )Salomon Brothers( یک بانک سرمایه گذاری چندملیتی بود که مقر اصلی اش 
در نیویورک قرار داشت. آن بانک در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ سودآورترین بنگاه وال استریت 
محسوب می شد و به رئیسش )جان گاتفروند( لقب »سلطان وال استریت« داده بودند. آن 

بنگاه از ۲۰۰۳ به تملک شرکت های دیگر درآمد و تغییر نام داد. ــ م.
5. Jimmy Powers
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14   فریفتۀ تصادف

یـا	دوسـتی	جامع	االطـراف	به	نـام	دیویـد	پاسـتل1	کـه	در	هـر	سـه	حـوزۀ	ادبیـات،		

جاناتـان	 مصاحبـت	 از	 همچنیـن	 دارد.	 تسـلط	 سـامی	 زبان	هـای	 و	 ریاضیـات	

واکسـمن۲	ـــ	همـکار	فرزانـۀ	پوپـری	ام	ـــ	در	بسـیاری	از	بحث	هـا	دربـارۀ	وارد	کـردن	
افـکار	کارل	پوپـر	در	حرفـۀ	خودمـان،	یعنـی	سـوداگری،	اسـتفاده	کـردم.

کردم	 دیدار	 ویلسون3	 دیوید	 و	 تامپسون	 مایلز	 با	 از	خوش	اقبالی	 آنکه	 دوم	

که	هر	دو	آن	زمان	در	انتشارات	ویلی	اند	سانز4	کار	می	کردند.	مایلز	بصیرت	

دارد	و	نقطۀ	مقابل	آن	ناشرهای	»اهل	تقلید«	است.	او	می	داند	کتاب	نباید	

طوری	نوشته	شود	که	مخاطبان	»از	پیش	مشخصی«	را	راضی	کند،	بلکه	هر	

کتاب	خوانندگان	منحصربه	فرد	خودش	را	پیدا	می	کند.	او	به	این	ترتیب،	برای	

خواننده،	بیش	از	ناشر	کلیشه	ای	اعتبار	قائل	است.	دیوید	ویلسون	هم	باور	

داشت	که	خود	کتاب	باید	مرا	به	مسیری	صحیح	ــ	فارغ	از	تمام	برچسب	ها	

که	خودم	هم	 دید	 در	همان	مسیری	 مرا	 دیوید	 بکشاند.	 ــ	 طبقه	بندی	ها	 و	

می	دیدم.	او	که	عالقۀ	شدید	به	احتماالت	و	امور	تصادفی	دارد،	شیفتۀ	ادبیات	

است،	ولی	دست		برقضا	سوداگر	ــ	و	نه	یک	»کارشناس«	به	معنای	عام	کلمه	ــ	

شده	است.	وی	عالوه	بر	این	سبک	کامالً	شخصی	نگارش	مرا	از	گزند	فرایند	

کسالت	بار	ویرایش	حفظ	کرد	)هر	عیبی	هم	که	داشته	باشد،	باز	سبک	خودم 

است(.	در	نهایت،	مینا	ساموئلز5	نشان	داد	که	ویراستاری	باورنکردنی	است؛	با	

شهود	ژرف،	فرهیخته،	با	دغدغۀ	زیبایی	ها	و	در	عین	حال	غیرمداخله	جو.

1. David Pastel
2. Jonathan Waxman
3. Myles Thompson and David Wilson
4. J. Wiley & Sons
5. Mina Samuels
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کردند؛	 مطرح	 را	 مفاهیمی	 من	 برای	 با	صحبت	هایشان	 بی	شماری1	 دوستان	

مفاهیمی	که	به	متن	کتاب	راه	یافت.	تألیف	و	بحث	دربارۀ	فصل	هایی	از	این	کتاب	

در	»محفل	اودئون«۲	انجام	گرفت	که	من	و	بسیاری	از	دوستان	)چهارشنبه	ها	

ساعت	10	شب	پس	از	کالس	من	در	کورانت(3	با	درجات	مختلفی	از	نظم	در	کافۀ	

رستوران	اودئون	در	تریبکا4	در	آن	محفل	حاضر	می	شدیم.	روح	آن	مکان5	و	یکی	
از	کارکنان	خیره	کننده	اش	به	نام	طارق	خلیفیـ	ـ	که	مطمئن	می	شد	ما	کم	و	کسری	

ما	 با	سرزنش	من	در	هنگام	غیبت،	موجب	تقویت	سخت	کوشی	 و	 نداریم	

ـ	بسیار	به	جزئیات	کتاب	کمک	کرد.	بسیار	به	وی	مدیون	هستیم. می	شدـ	

همچنین	باید	از	کسانی۶	سپاسگزاری	کنم	که	دست	نویس	کتاب	را	خواندند،	

با	دقت	خطاها	را	برطرف	کردند	یا	با	نقدهای	مفیدشان	در	تنظیم	کتاب	مؤثر	

بودند.	اریک	استتلر7	در	نقش	ویراستارِ	سایۀ	نسخۀ	بدل،	عالی	عمل	کرد.	تمام	
اشتباهات	متن	از	من	است.

همچنین	نسخه	های	بسیاری	از	این	کتاب	به	اینترنت	راه	یافت	و	سیل	نامه	های	

پراکنده	)و	گاه	تصادفی(	از	تشویق،	تصحیح	و	پرسش	های	ارزشمندی	را	باعث	

شد	که	مرا	واداشت	پاسخ	آن	ها	را	به	نحوی	در	تاروپود	متن	بگنجانم.	بسیاری	

1. Cynthia Shelton Taleb, Helyette Geman, MarieــChristine Riachi, Paul Wilmott, 
Shaiy Pilpel, David DeRosa, Eric Briys, Sid Kahn, Jim Gatheral, Bernard Op-
petit, Cyrus Pirasteh, Martin Mayer, Bruno Dupire, Raphael Douady, Marco 
Avellaneda, Didier Javice, Neil Chriss, and Philippe Asseily.

2. Odeon Circle
3. گویا کورانت )Courant( نام یک مؤسسۀ آموزش ریاضیات در نیویورک است. ــ م.

4. Tribecca
5. Genius loci
6. Inge Ivchenko, Danny Tosto, Manos Vourkoutiotis, Stan Metelits, Jack Rabinowits, 

Silverio Foresi, Achilles Venetoulias, and Nicholas Stephanou
7. Eric Stettler
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16   فریفتۀ تصادف

آمد.	فرنچسکو	 به	پرسش	های	خوانندگان	پدید	 واکنش	 در	 از	فصول	کتاب	

کوریللی1	از	دانشگاه	بوککونی۲	به	من	دربارۀ	جانبداری	ها	در	نشر	نتایج	علمی	
هشدار	داد.

این	کتاب	پس	از	آنکه	بنگاه	معامالتی	خودم	به	نام	اِمپریکا3	و	خانۀ	فکر	کمپ	

امپریکا4	را	تأسیس	کردم،	در	جنگل	های	دورافتادۀ	گرینویچ	سی	تی5	نوشته	و	
تمام	شد.	آنجا	را	طوری	طراحی	کردم	که	منطبق	بر	سلیقه	و	سرگرمی	هایم	و	

به	مثابۀ	یک	آزمایشگاه	تحقیقات	کاربردی	احتمال،	اردوگاه	تابستانی	ورزشی،	

و	حتی	بیشتر	از	آن	ها	محل	ادارۀ	یک	صندوق	سرمایه	گذاری	پوششِی	شکارچی	

بحران	باشد	)وقتی	این	سطور	را	می	نگاشتم،	یکی	از	بهترین	سال	های	حرفه	ای	

در	 مذکور	 محیط	 ایجاد	 برای	 که	 هم	فکری	 دوستان۶	 از	 گذراندم(.	 را	 خودم	

آن	کمپ	کمک	کردند	و	نیز	از	کارکنان	پالوما	پارتنرز7	از	قبیل	تام	ویتز8	که	

دم	به	دم	دانش	ما	را	به	چالش	کشید	یا	دونالد	ساسمن9	که	مرا	از	قوۀ	قضاوت	

موشکافانه	اش	بهره	مند	کرد،	سپاسگزارم.

1. Francesco Corielli
2. Bocconi
3. Empirica
4. Camp Empirica
5. Greenwich, CT
6. Pallop Angsupun, Danny Tosto, Peter Halle, Mark Spitznagel, Yuzhang Zhu, and 

Cyril de Lambilly
7. Paloma Partners
8. Tom Witz
9. Donald Sussman
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سرآغاز: مساجدی در ابرها

این	کتاب	دربارۀ	بخت	و	اقبال	است	که	لباس	مبدّل	پوشیده	و	چیزی	غیر	از	

بخت	و	اقبال	)معادل	مهارت	و	لیاقت(	تصور	شده	است؛	و	به	طور	کلی	تر	دربارۀ	

تصادف	است	که	لباس	مبدّل	به	تن	کرده	و	همچون	غیرتصادف	)پذیرش	تقدیر(	
جلوه	می	کند.	این	واقعیت	در	هیئت	آن	احمق	خوش	اقبال1	نمایان	می	شود؛	

کسی	که	سهم	نامعمولی	از	اقبال	نصیبش	شده	است،	ولی	موفقیت	خود	را	به	

ـ	نسبت	می	دهد.	چنان	اشتباهی	 ـ	آن	هم	عوامل	بسیار	مشخصـ	 عواملی	دیگرـ	

حتی	در	غیرمنتظره	ترین	حوزه	ها	ــ	از	جمله	در	ساحت	علم	ــ	رخ	می	دهد،	ولی	

البته	در	هیچ	حوزه	ای	به	اندازۀ	دنیای	کسب	وکار،	آشکار	و	وخیم	دیده	نمی	شود.	

قالب	آن	را	 این	اشتباه	در	قلمرو	سیاست	نیز	همه	گیر	است،	چنان	که	مثالً	

در	گفتمان	فالن	رئیس	جمهور	می	شنوید	که	از	شغل	های	ایجادشده	به	دست	

»خودش«،	بهبود	اوضاع	در	دورۀ	»خودش«	و	از	دسته	گل	تورم	در	»دورۀ	َسلَف	

خودش«	سخن	می	گوید.

1. lucky fool
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18   فریفتۀ تصادف

ما	از	لحاظ	ژنتیکی	بسیار	به	اجداد	خود	نزدیک	هستیم	که	در	دشت	های	ساوانا1 

]آفریقا[	پرسه	می	زدند.	حتی	امروزه	)شاید	بگویم	حتی	امروزه	بیشتر(،	شکل	گیری	

باورهای	ما	آکنده	از	خرافه	است.	ما	نیز	مثل	روزی	که	انسان	بدوی،	دماغش	را	

می	خاراند	و	هم	زمان	بارش	باران	را	می	دید	و	به	این	ترتیب	روش	دقیقی	برای	

خاراندن	بینی	اش	طراحی	می	کرد	که	به	خیال	خودش	موجب	بارندگی	دقیق	به	

میزان	دلخواه	شود،	عادت	کرده	ایم	رونق	اقتصادی	را	به	فالن	نرخ	گره	بزنیم	

که	بانک	مرکزی	]ایاالت	متحده[	تعیین	کرده	است،	یا	توفیق	فالن	شرکت	را	

به	انتصاب	مدیرعامل	جدید	و	افتادن	»زمام	امور«	به	دست	او	نسبت	دهیم.	

کتاب	فروشی	ها	پر	از	زندگی	نامۀ	مردان	و	زنان	موفقی	هستند	که	توضیحات	

مخصوص	خودشان	را	دربارۀ	چگونگی	اجرای	یک	کار	بزرگ	عرضه	کرده	اند	)و	در	

آن	ها	معموالً	عبارت	»زمان	مناسب	و	مکان	مناسب«	را	به	کار	می	برند	تا	بتوانند	

هر	نتیجه	گیری	نامربوطی	را	از	دل	حکایت	هایشان	بیرون	بکشند(.	این	اشتباه	

دامن	افرادی	از	هر	مرام	و	مسلک	را	می	گیرد؛	استاد	مقاله	نویس	دانشگاهی،	

عمری	را	برای	استخراج	یک	معنای	عمیق	از	دل	رخداد	هم	زمان	الگوهای	واژگانی	

و	 »نظم	ها«	 یافتن	 از	 افتخار	 با	 مالی،	 آمارهای	 متخصص	 و	 می	کند،	 صرف	

»بی	نظمی	ها«	در	داده	هایی	می	گوید	که	آشکارا	تصادفی	هستند.

ناچارم	به	قیمت	متهم	شدن	به	غرض	ورزی	بگویم	که	ذهن	»اهل	ادب«	ممکن	
است	عامدانه	در	معرض	اشتباه	گرفتن	وزوز۲	)اختالل(	با	معنا3	قرار	گیرد؛	یعنی	
نتواند	ترتیبات	تصادفی	را	از	پیام	های	دقیِق	هدفدار	تمیز	دهد.	با	این	حال،	
چنان	اشتباهی	خیلی	مخرب	نیست؛	زیرا	کمتر	کسی	ادعا	می	کند	که	هنر،	ابزار	

1. Savannah
2. noise
3. meaning
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تحقیق	و	تفحِص	حقیقت	است،	بلکه	برعکس،	هنر	معموالً	تالش	برای	گریز	از	
حقیقت	یا	خوشایندتر	ساختن	حقیقت	بوده	است.	نمادگرایی1	محصول	ناتوانی	
و	بی	میلی	ما	در	پذیرش	خاصیت	تصادفی	بودن۲	یا	اتفاقی	بودن	است	و	به	
همین	دلیل	به	تمام	شکل	ها	معنا	نسبت	می	دهیم	یا	در	الگوی	پخش	شدن	
جوهر،	چهرۀ	انسان	ها	را	بازشناسی	می	کنیم.	آرتور	ریمبو3ـ	ـ	شاعر	نمادگرای	قرن	
نوزدهم	فرانسه	ــ	با	صدای	بلند	گفت:	من	در	ابرها	مساجدی	می	بینم.	چنان	
تعبیری	وی	را	به	سوی	سرزمین	شاعرانۀ	اتیوپی4	در	شرق	آفریقا	کشاند	که	در	
آنجا	با	رفتارهای	وحشیانۀ	یک	برده	فروش	لبنانِی	مسیحی	روبه	رو	شد،	سفلیس	
گرفت	و	یک	پایش	را	بر	اثر	قانقاریا5	از	دست	داد.	او	شاعری	را	در	نوزده	سالگی	
با	نفرت	کنار	گذاشت	و	در	دهۀ	چهارم	زندگی	در	بیمارستان	مارسی۶	در	گمنامی	
درگذشت.	با	این	حال،	دیر	شده	بود.	حیات	روشنفکری	اروپا	وضعیتی	پدید	
آورد	که	گویی	ذوق	بازگشت	ناپذیر	به	نمادگرایی	است	و	ما	هنوز	ــ	با	روانکاوی	و	

ـ	تاوانش	را	می	پردازیم. هوس	ها	و	موج	های	دیگرـ	

را	جدی	می	گیرند؛	 بازی	 این	 مایۀ	شوربختی	است	که	برخی	مردم	همچنان	

ایشان	پول	می	گیرند	تا	برخی	مطالب	را	با	وسواس	افراطی	بخوانند.	در	تمام	

به	 فراوانم	 حساسیت	 و	 شعر،	 و	 ادبیات	 به	 عالقه	ام	 بین	 جدال	 از	 عمرم	

اکثر	آموزگاران	و	»منتقدان«	ادبی	رنج	کشیده	ام.	شاعر	فرانسوی	به	نام	پل	

والری7	حیرت	زده	شد	که	تفسیری	از	اشعار	خود	را	گوش	کرد	و	در	آن	تفسیر،	

1. symbolism
2. randomness
3. Arthur Rimbaud
4. Abyssinia
5. gangrene
6. Marseilles
7. Paul Valery
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20   فریفتۀ تصادف

معناهایی	را	دید	که	تا	آن	زمان	هیچ	وقت	به	ذهنش	خطور	نکرده	بود	)البته،	

به	او	تذکر	دادند	که	شاید	آن	معانی	در	ناخودآگاهش	بوده	اند!(.

مـا	تقریبـاً	دربـارۀ	هـر	موضوعـی،	نقـش	تصادفـی	بـودن	را	کمتـر	از	واقـع	ارزیابـی	

می	کنیـم.	شـاید	ایـن	نکتـه	ارزش	نوشـتن	یـک	کتـاب	را	نداشـته	باشـد،	مگـر	

نویسـندۀ	کتـاب،	متخصصـی	باشـد	کـه	احمق	تریـن	احمق	هاسـت.	شـوربختانه	

علـم،	تـازه	در	سـال	های	اخیـر	بـوده	کـه	توانسـته	اسـت	از	عهـدۀ	درک	تصادفـی	

بودن	ها	برآید	)رشـد	اطالعات	موجود،	بر	رشـد	همهمه	ها	و	وزوزها	پیشـی	گرفته	

اسـت(.	نظریـۀ	احتمـال	در	حـوزۀ	ریاضیـات،	تـازه	وارد	اسـت	و	کاربـرد	احتمـال	در	

حـوزۀ	عمـل	در	جایـگاه	یـک	رشـتۀ	دانشـگاهی،	تقریبـاً	وجـود	نـدارد.

ستون	های	راست	و	چپ	در	جدول	س.	1	را	ببینید.	بهترین	راه	برای	خالصه	کردن	

مضمون	اصلی	این	کتاب،	اشاره	به	وضعیت	هایی	است	که	در	آن	ها	ستون	چپ	

و	راست	با	هم	اشتباه	گرفته	می	شوند	)و	بسیاری	از	آن	وضعیت	ها	تراژدی	ــ	

کمدی	هستند(.	زیربخش	ها	نیز	حوزه	های	اصلی	بحث	در	این	کتاب	را	نشان	

می	دهند.
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