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 مقدمه مترجم

 ینمقدمه مترجم

 راهنمای ترجمه:

 خود اند و کج بودن تاکیدکلمات کج )ایتالیک( از متن اصلی برداشت شده 

 .نویسنده است

 سعی اغلب با ..نسیم طالب ها( در متن اصلی وجود دارد و نقطهتمام ... )سه .

بخش حذف شده از  بیانگرکرده نوعی تعلیق کوچک ایجاد کند. سه نقطه 

 ن نیست.مت

  سعی شده تمام اسامی خاص و حتی بعضی از عبارات سخت انگلیسی پانوشت

 ها توسط مترجمین اضافه شده است.شوند. تمام این پانوشت

 اند.دهتمام محتوایی که داخل کروشه ] [ قرار دارند، توسط مترجمین اضافه ش 

 نیستند، دهند و داخل کروشه هایی که در مورد موضوع توضیح میپانوشت

 توضیحات خود نسیم طالب است.

 نامه به صورت ترجمه نشده به همان صورتها و کتابپیوست فنی، یادداشت 

 ها اغلب لیستی ازنامه و یادداشتدر پیوست کتاب آورده شده است. کتاب

ر ها نقض غرض بود. پیوست فنی نیز دی آناسامی و ارجاعات بود که ترجمه

 داد. صورت ترجمه دقت فنی خود را از دست می

*** 

اولین کتاب  است. Incertoکتاب پنجم سری  ،(Skin in the gameی )پوست در باز

نامی  Incertoمنتشر شد.  2001در سال  Fooled by Randomnessاین سری، با عنوان 

 است.  ی شخصی خود انتخاب کردهاست که نسیم طالب برای پروژه

 Fooled by ی شخصی در جهت تببین اهمیت تصادفی بودن )کتابپروژه

randomness – شود بعضی از رویدادهای ی تصادفی بودن( در دنیا که باعث میفریفته

قوی سیاه( باعث شوند  – Black Swanی با تاثیر بسیار زیاد )کتاب نشدهبینیپیش
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ای نامعتبر شوند )مثل دیده شدن یک قوی سیاه که های معمول از دنیا در لحظهمدل

ای نامعتبر شود(. ولی اگر در لحظه« ید هستندسف ،های قوهمه»ذهنیتِ شود باعث می

بخش محسوسی از رویدادهای تاثیرگذار دنیا تصادفی بوده و به نوعی قوی سیاه هستند، 

ای را پیش برد( که آسیب هایی طراحی کرد )و حتی زندگیتوان سیستمچطور می

 کمتری در این دنیا ببیند و حتی رشد کند؟

توان دهد که میپادشکننده( توضیح می - Antifragileنسیم طالب در کتاب سوم )

ی و های سیاه استفاده کرد و نوعی از زندگاز این ویژگی تصادفی بودن و وجود قو

هر  ها را طراحی کرد که در صورت ضربه دیدن نه تنها آسیب نبیند، بلکه ازسیستم

ارتی شود. به عبشود نفع بیند و وضعیتش بهتر ای که به آن وارد میی غیرکشندهضربه

 تر شود.هر روز پادشکننده

ای از کلمات تخت پروکرستوس( مجموعه – The Bed of Procrustesکتاب چهارم )

های ها را نسیم طالب گفته و بر مبنای ذهنیت کتابی آنقصار است که تقریبا همه

هایی که آن»دهد )مثال هایی در مورد زندگی روزمره انسانی را به خواننده میقبلی، ایده

یا « داری سیستماتیک نیست، یا کور هستند یا کارمندکنند کارمندی یک بردهفکر می

سی آدم چه کبه نظرش، برای این که بدانید یکی چقدر آدم جالبی است، از او بپرسید »

 «(.جالبی است؟

کننده های سیاه )کتاب دوم(، پادشویژگی تصادفی بودن دنیا )کتاب اول(، وجود قو

ها ابن )کتاب سوم( و کلمات قصاری در مورد زندگی بر مبنای مدل ذهنی همین کتبود

 رساند. می Skin in the Game )کتاب چهارم( ما را به کتاب پنجم این سری

شود را در همین یعنی چه و شامل چه مفاهیمی می Skin in the gameاین که 

جمه آن مناسب است، هنوز هم کتاب خواهید خواند، اما این که چه اصطالحی برای تر

ی محل مناقشه است. به قدری پیدا کردن اصطالحی که در راستای مفاهیم مطرح شده

ی آلمانی این عبارت را ترجمه نکرده و به داخل کتاب باشد سخت بود که در نسخه

پوست زیر »ای از اصطالح اند. مترجم ترکیههمین صورت انگلیسی در متن کتاب آورده

، اسپانیایی «ریسک کردن پوست خود»ی پرتغالی و روسی فاده کرده، ترجمهاست« سنگ

 اند.استفاده کرده« تان درگیر استوقتی که پوست»و رومانیایی « بازی دادن پوست»
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 Skin in the gameسازی شده اگر بگوییم، وقتی کسی در کاری به صورت ساده

(. )منفی شهم در معرض مضرات است وآن کار دارد یعنی هم در معرض منافع )مثبت( 

نباشته گیرد که دلیل اهایی را پیش میداری آمریکا سیاستبرای مثال اگر وزیر خزانه

به بحران بانکداری  2008های منفی پنهان در اقتصاد است و در سال شدن ریسک

گیرد های قبل انجام داده فقط پاداش میی خدماتی که در سالانجامد و برای همهمی

ای نهندارد. اگر من بنایی باشم که خا Skin in the gameشود، در نتیجه ریمه نمیو ج

کاری یا حماقت گیرم، اگر خانه بعد از ساخت من به دلیل کمسازم و دستمزدم را میمی

 Skin in the gameمن بر روی ساکنینش آوار شود، باید مجبور به جبران شوم. وگرنه 

 ندارم.

 صرفا به معنای در معرض مضرات بودن نیست. اگر رفه، واما این مفهوم یک ط

 .ندارم Skin in the gameمنفعت بزرگی در میان باشد و من منفعت نبرم، باز یعنی 

اش در معرض های خود گفته، روش درآمدزاییطور که نسیم طالب بارها در کتابهمان

 رگ است.های نادر ولی بزمضرات کوچک قرار گرفتن و استفاده از سوددهی

، «ودن پابگیر »، «لرز پای خربزه»، «پای در گود»عباراتی مثل  در نتیجه به نظر ما

یا  و موارد مشابهی که فقط به مضرات اشاره دارند« در معرض»، «در میدان بودن»

  کنند، عبارات مناسبی نبودند.معنای ضمنی منفی را در ذهن خواننده تلقین می

« وضوعدرگیر م»هم بیشتر مفهوم « و دل درگیر بودن با جان»بعضی از عبارات مثل 

دانیم که ن را. برای مثال میدرسانند و نه در معرض مضرات و منافع بوبودن را می

پای »و اهای اقتصادی نبوده و داری آمریکا درگیر سیاستکسی بیشتر از وزیر خزانههیچ

هایی شده که ریسک نباشتداشته و درگیر اصل ماجرا بوده است. اما، باعث ا« در گود

 اند.رساندهدر نهایت به او ضرری نمی

گرچه عبارتی نامانوس، « پوست در بازی»رسید  انی این مالحظات، به نظرمبا همه

تری است. مخصوصا که در صورت فراگیری مفاهیم مطرح شده در ی مناسباما ترجمه

ال اگر در متنی نوشته تری برای توصیف وضعیت است. برای مثکتاب، عبارت مناسب

احتمال کمی دارد که خواننده متوجه شود « فالن مسئول بانکی پایش گیر نبود»شود 

فالن مسئول »منظور این است که در معرض عواقب منفی نبود. اما اگر نوشته شود 



 پوست در بازی

10 

وجو و گوگل کردن به مفهوم مورد نظر نسیم خواننده با پرس« پوست در بازی نداشت

 .طالب خواهد رسید

000 

ا این کتاب اولین بار توسط جناب آقای هادی بهمنی ترجمه شد، سپس خانم روی

های یرایشساالن تغییراتی در ترجمه داده و کل متن را بازبینی کردند و در نهایت وآب

وی ری اصطالحاتی که مربوط به مدل ذهنی نسیم طالب بود را من بر نهایی و ترجمه

 متن انجام دادم.

وشتاری زحمات رویا به صورت ویژه یاد کنم که باعث شد با وجود سبک نجا دارد از 

ن نسیم طالب و استفاده از اصطالحات و اسامی خاص، کیفیت مجموع کار هادی و م

 باالتر رود.

م که همچنین از دوستانم بهنام فالح، امین کاکاوند و محمدرضا زمانی هم متشکر

تری منظور تری بوده و به شکل سادهانمتن رو ،با روخوانی متن موجب شدند نتیجه

 نسیم طالب منتقل شود.

ی نهایی تالش من و افرادی است که از شوم این متن نتیجهو در نهایت، یادآور می

های احتمالی موجود ها نام بردم، ولی من به تنهایی مسئول تمام اشکاالت و نقصآن

نهادی برای بهبود متن شوم در صورتی که نقصی بود یا پیشهستم و خوشحال می

روی طوالنی )همان طور که نسیم طالب هم دوست داشتید، یا حتی به نظرتان یک پیاده

  saeedrmzy@gmail.com دارد( فعالیت جالبی است، با من تماس بگیرید:

 

mailto:saeedrmzy@gmail.com
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محسوب  1نسرتویا یهابر مجموعه کتاب یا، ادامهمستقل بودنن ین کتاب در عیا

 ریتفاس و )ج( یفلسف یها، )ب( داستانکاربردی از )الف( مباحث یبیشود که ترکیم

، یدن، خوابخوردن، یزندگ یو نحوه 2مسائل تصادفی بودن ینهیدر زم یلیو تحل یعلم

ابهام ط یدر شرا یریگمیو تصم ی، سرگرمکردن ، کاریابی، دوستکردن مباحثه، دعوا

از مخاطبان قرار دارد،  یعیرتو در دسترس گروه وسنسیا یمجموعهکه یدرحالهستند. 

در  شدهانجام ینکه کارهایاست، نه ا شده فیتألمجموعه ک ینسرتو ید: ایب نخوریاما فر

 (.به کنار نسرتویامحتوای فنی همراه ) ارائه کندکننده خسته یرا به شکل جای دیگری

 و ابهام د: )الف(نکیم یآورک قالب جمعیرا در ر یز موضوعچهار  پوست در بازی

ن یان ایم یالبته اگر تفاوت ؛یو هم از نظر عمل یهم از نظر علم)ها دانستهنان یت اطمیقابل

که به  یدر امور انسان تقارن، )ب( یابیت چرندیقابل ؛رمودبانهیغ یا به عبارتیدو باشد( 

اطالعات در  یگذاراشتراکاست، )ج(  بستانبدهو  یریپذتیانصاف، عدالت، مسئول یمعنا

مورد از  4این که این . یواقع یایده و در دنیچیپ یهاستمیت در سی، و )د( عقالنتعامالت

 .3داشته باشد واضح است پوست در بازیهم جداشدنی نیستند برای کسی که ... 

 یسک ضروریت ریریو مد یتجار یانصاف، بازده یبرافقط  پوست در بازینکه ینه ا

 ز ضرورت دارد.یا نیشناخت دن یبرا پوست در بازی :باشد

و  یان تئوریم یهااست که تفاوتات یچرندش کردن یو پاال افتنیت ین قابلیهم اوالً

)با  یدانشگاه یاین دنیاختالف بن ینچهمو  یو واقع یتخصص ظاهران یز میاتمعمل، 

                                                           

1 Incerto 
2 Randomness 

ی در زندگی واقعی مجزا شوند، سادگبهتوانند ها نمیبرای اینکه بفهمیم چرا اخالقیات، تعهدات اخالقی و مهارت 3
، «به تو اعتماد دارم»گویید این مورد را در نظر بگیرید. زمانی که به یک فرد صاحب مسئولیت نظیر حسابدار خود می

اش ( یا به دقت حسابداری2فرستد(، )پول را به حساب پاناما نمی ( اعتماد به اخالقیاتش است )اینکه1آیا منظورتان )
توان ی میسختبه( به هر دو مورد اعتماد دارید؟ نکته کل کتاب این است که در دنیای واقعی 3اعتقاد دارید، یا )

 اخالقیات از یک سو و دانش و شایستگی را از سوی دیگر جداسازی نمود.
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 دانشگاه در بزنیم، 1اگر یک حرف یوگیبریزانهزند. یرا رقم م یواقع یای( و دنیمنف یریتعب
 .هست ،یواقع یایدن در ست؛ین یواقع یایدن و دانشگاه نیب یفرق

شود: اگر پاداش یمربوط م یزندگدر  بستانبدهو  تقارنبه انحراف از  کتاب اًیثان

اشتباهاتتان  یگران بهاید دینکه بگذارید، نه ایریرا هم بپذها ریسکاز  ید برخید، بایریگیم

را  یید بهایانند، بیب ببیآس هاآن و دیگران بگذاریبر گردن درا ها ریسکرا بپردازند. اگر 

خودتان  د کهیگونه رفتار کنگران همانید با دیطور که باد. همانیبپردازن امر یا یبرا

 د.یریا را بپذت رخدادهی، سهم خود از مسئولیو نابرابر یانصافید به دور از بیباد، یپسندیم

 ودتانهستید که خ مجبور یکند، از نظر اخالق یرویاز آن پ ید و کسیبده یاگر نظر

 :دهیدمی ینظرات اقتصاد کهیدرصورت. یدباشدر معرض عواقب آن نظر  هم

 «.تان چیستگذاریترکیب سبد سرمایهد یید، صرفاً بگوییبه من نگو خود« فکر»از »

شود، ید مربوط مگران به اشتراک بگذارید با دیکه فرد با یزان اطالعاتیبه مثالثاً کتاب 

به  شنیدر مورد ماش –د یا نبای –د یدوم بان دستیماش یکه فروشنده ییزهایمثاًل چ

 د.یکنیآن خرج م یانداز خود را برااز پس یادیبخش ز چوند، یشما بگو

 یزیهمان چ یواقع یایت در دنیعقالنباشد. یت و آزمون زمان میرابعاً در مورد عقالن

اول ساده مرتبه یهاکه از مدل یشناسا روانی 2ورکریویننگار روزنامه یست که براین

خودتان  یتر بوده و به بقایو آمارتر عمیق یاست، بلکه بحث یمنطقکند یاستفاده م

 .مربوط است

ک ی است،ف و استفاده شده ین کتاب تعریکه در اآن طور  ،را پوست در بازیهرگز 

نکه در مسائل ی)کمااد یریدر نظر نگو سهم داشتن در منافع  3انگیزشی صرفا یمسئله

بیشتر منظور سهم داشتن از  و است تقارنصحبت از ر. یدگاه رواج دارد(. خین دیا یمال

                                                           

1 Yogi Berra گونه داشت. از جمالت معروف او بال بود که جمالتی گاه متناقضمریکایی بیسبازیکن مشهور آ
های دیگران همیشه به مجلس ختم»یا « بال ذهنی است؛ نصف بقیه فیزیکی استدرصد بیس ۹۰»توان به می

 اشاره کرد.« تا وقتی تمام نشده یعنی تمام نشده»یا « آیندبروید، وگرنه به مال شما نمی
2 New Yorker 
3 Incentive problem 



 ( مقدمه1کتاب 

1۵ 

 ین مفهومی. چنش برودیاشتباه پ یزیچ کهاست  در صورتی جریمهپرداخت و  ،هاآسیب

 یتئورات، یدوم، اخالقن دستید ماشیهمچون عوامل مشوق، خر ییهاهیتواند نظریم

، ی، قدرت شهرداریکانتامر مطلق در تقابل با دانشگاه(،  یواقع ی)زندگ یریادگیقرارداد، 

، عدالت هابروکرات یریپذتیت، مسئولیفکران و واقعان روشنیسک، ارتباط میدانش ر

و ... را الهیات ، چرندیات، رفتار درست، فروشندگان اختیارات ی، تئوریتاحتماال یاجتماع

 متوقف شوم. جانیهموند دهد. بهتر است که یگر پیکدیبه 

  پوست در بازیاز  دکمتر مشهو یهاجنبه
 یهاجنبه»ن باشد: یتوانست ایکتاب م یبرا (تربیتر )و البته عجحیک عنوان صحی

 یخودم مطالعه «.پنهان و عواقبشان یهایمتقارننا: پوست در بازیکمتر مشهود از 

م دوست ندارم. دوست دار کننددر مورد مسائل واضح مرا مطلع میکه را  ییهاکتاب

 یک سفر، مخاطبم را به یست در بازپو بستانبه سبک بدهن یبنابرا. شومر یغافلگ

ز انوعی وارد برم، بلکه ینم یدانشگاه یهایسخنرانبر شبیه سرحوصله پذیرِ بینیپیش

 .که خودم دوست دارم داشته باشم مکنیم ییماجراجو

 60تاً یمخاطب ما نهاشده است.  ین شکل ساماندهین کتاب بدین اساس، ایبر هم

 یهیکل در)همان تقارن(  پوست در بازی یریگت، رواج و همهیاز دارد تا اهمیصفحه ن

 ییچرا یحات اضافیات و توضیر جزئیوقت خود را درگچیاما هابعاد آن را درک کند. 

 .کندموضوع را خوار می ،پایانتوجیهات بید: یمهم نکن یک مسئلهیت یاهم

های داللتشود: یتمرکز بر گام دوم مشامل کننده نباشد، که خسته یریمس

در کنار عواقب  –رسندیکه بالفاصله به ذهن نم یپنهانهای عدم تقارنآن –رکننده یغافلگ

ز به شکل ین یاریبوده و بسناخوشایند کاماًل  هاآن از یکه برخ یکمتر مشهود

 یشود معماهایباعث م پوست در بازیسازوکارهای درک ند. دیمف یارمنتظرهیغ

 مثالً: .بفهمیمت وجود دارند را یواقعشکیل  یهاهیرالیکه در ز یادهیچیپ

ل یخودشان را بر ما تحم یقهیا را اداره کرده و سلیدن نامُداراکاماًل  یهاتیاقلچگونه 

؟ چه کندابود مین ،ها کمک کندکه قرار است به آنرا افرادی  ،1ییگراکنند؟ چگونه عامیم

                                                           

1 Universalism 
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د یها نبا؟ چرا جراحداریمها یاز دوران روم تریشیب یهاافتاده که امروز تعداد برده یاتفاق

ز آن با یح و تمایمس یسیع یت به وجه انسانیحیمس الهیات راک جراح باشند؟ چیه یشب

 ،ها و عدم گزارش صلحچگونه مورخان با گزارش جنگکند؟ یم یاش پافشاریوجه اله

هم به طور یکسان سک( یف )بدون ریضع یدهاند؟ چگونه عالمتما شده یموجب سردرگم

 یچگونه نامزدهاخورد؟ یشکست م یمذهب یهاطیو هم در مح یاقتصاد یهاطیدر مح

ونقص بیعیکه سوابق بهایی بروکراتتر از یود، واقعمشهود خ یهابا نقصان یاسیمناصب س

ران یکه مد یها در مقاطعیچرا کمپانم؟ یپرستیرا م 1بالیرسند؟ چرا هانیدارند به نظر م

 تقارنبا  2سمیخورند؟ چگونه پگانیشکست مخوب دارند،  یمند به کارهاو عالقه یاحرفه

د یم؟ چرا نبایرا اداره کن ید امور خارجیشود؟ چگونه بایان جوامع مشاهده میدر م یشتریب

شده در یک حالت به شدت توزیعنکه یم، مگر ایافته پول بدهیسازمان یهاهیریگاه به خچیه

ها ها و زبان؟ چرا ژننام دارد( 3ها اوبریزه شدهیعمل کنند )همان چیزی که به زبان امروز

مقیاس یک جمع  اگرت دارد )یجوامع اهممقیاس ؟ چرا پخش شدندگر متفاوت یکدیبا 

دوستانه جمع به خصمانه حالت ، )تعداد اعضایشان بیشتر یا کمتر شود( ر کندییر تغیگیماه

 -هیچ کاری ندارند  رفتار افراد یبا مطالعه یرفتار یهااقتصاددان(؟ چرا کندبودن تغییر می

 یو بقا یعقالن ی؟ بقاکنندگانشان ندارندهای شرکتهم تقریبا کاری به سوگیریبازارها  و

 ست؟یچ یریپذسکیر ی؟ منطق اساسهستندصرف چگونه 

ربوط م یعمدتًا به عدالت، شرافت و فداکار پوست در بازی، مؤلفن یاما به نظر ا

 .هاستچیزهایی که وابسته به هستی انسانشود، یم

--- 

 ر را کهیز یهاییواگرار یقانون اعمال شود، تاث عنوانبه کهیدرصورت، پوست در بازی

عواقب ارزش، و سخنان کم اقدام نیب ییواگرادهد: یکاهش م شوند،یشتر میبتمدن  اثر در

 ی، اخالقیو انتزاع یواقع، یباز، شرافت و شهرت، تخصص و شارالتانیو قصد، عمل و تئور

، عشق و یش، قدرت و نماعاملرین و مدی، کارآفرتاجر و بروکراتو ظاهر،  اصل، یو قانون

                                                           

1 Hannibal 
2 Paganism 
3 Uberized 
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سندگان و یها، نواقتصاددانها و ، انسان2، اوماها و واشنگتن1و بروکسل یکاونتر، یاخاذ

است و ی، سییگراو علمعلم و حکومت،  ی، دموکراسیو دانشگاهعالم راستاران، یو

و باراک اوباما،  4بزرگ ی، کاتو3و مکتوب یدل یهاحرفمدارها، عشق و پول، استیس

 جمع و فرد. ،و اساساً  ،یدهعالمتغات، تعهد و یت و تبلیفیک

م یگر مرتبط کنیکدیبه  داستان کوتاهبا دو را فهرست باال  یهااز بخش یتعدادد ییایب

 کند.یها عمل مده فراتر از دستهیچگونه ام که ینیتا بب

                                                           

1 Coventry and Brussels 
2 Omaha and Washington, D.C. 
3 The spirit and the letter 
4 Cato the Elder 





 1 قسمتدرآمد، شیپ

 ازپاافتاده 1وسیآنتا

 و نیروبباب -کنمیم دایپ را جنگ اربابانمدام -نکن فرار مامان از چوقتیه
 نیماش تصادف مثابه به هاستمیس-اشمعامله

 

 ـــــــ

 

و  ،نیمادر زم، 2ایگا یپسر واقع و غولمهیشود گفت نیا میک غول یوس یآنتا

 ،عابران کشورشن بود که یداشت، کارش ا یبیکار عجبود. او  ،ایدر یخدا، 3دونیپوسا

 یانش را رویقربانن بود که یروشش هم اکرد. یگرفتن م یشترا وادار به کُ (،یونانی)لیبی 

 ینشان دادن دلبستگ یبراخوفناک  ین سرگرمیاا یگوکرد. ید و خردشان میکوبین میزم

انش یقربان یجمجمه قصد داشت با استفاده ازوس یآنتا رایز ؛بودپدرش  و تعلق خاطر به

 بسازد. دونیپدرش پوسا یبرا یمعبده، یبه عنوان مواد اول

. وجود داشت اشیریناپذشکست یبرا یاحقه شد، امایم یر تلقیناپذشکست وسیآنتا

 یکیزین تماس فیبا زم یوقت آورد.ین به دست میمق تماس با مادرش زیاز طرقدرتش را او 

 عنوانبهداستان(،  یهااز نسخه یکی)در  4. هرکولدادیقدرتش را از دست م ، تمامنداشت

ن یوس را از زمی. او موفق شد آنتاورددرآرا از پا  وسیست آنتایبایم ،وان خودخ از دوازده یکی

 .کند، او را نابود تماس نداشت مان جونشش با مایگر پاهایکه دیو درحال کردهبلند 

تماس دانش  توانینم ،وسیمانند آنتا درستم که یشویاز داستان کوتاه اول متوجه م

تماس با د. رقطع کزمین را با چیزی هیچتوان تماس ید. در واقع نمرن را قطع کیبا زم

                                                           

1 Antaeus 
2 Gaea 
3 Poseidon 
4 Hercules 
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 یواقع یاینکه در معرض دنیا –رد یگیانجام م پوست در بازیق یز از طرین یواقع یایدن

 یراهنما ،ش پوستتانیسان ید. همیا بد آن را بپردازی بعواقب خو ید و بهایریقرار بگ

ها آن را یونانیک که یارگان یدهعالمت یبرا یسازوکار ،شودیو مکاشفه م یریادگی

pathemata mathemata («ان که مادر یمورد «هدایت کنید ق دردیاز طر تان رایریادگی

ام اکثر نشان داده 1شکنندهپاد. در کتاب نامندیم دارند( ییبا آن آشنا یخوببهکودکان 

کنکاش  یجهینتاند، در واقع کرده «اختراع»را  هاآن هادانشگاه میکنیفکر مکه  ییزهایچ

ق یکه از طر ی. دانشاندتوجیه شده یسازیرسم یلهیبه وسآن موضوع بوده که بعدها  روی

حاصل  نیزم با تماسگر یدعبارتا بهی ،و خطا، تجربه و زمان گذاشتنآزمون ور رفتن، 

 ینهادها برا یکه برخ یانکته، ه از استدالل استشد برتر از دانش حاصلار یبسشود، یم

 .انداز ما بوده شمشغول پنهان کردنبه شدت منافع خودشان 

نام « یگذاراستیس» اشتباه بهم که یکنیاعمال م ین را بر موضوعیهم ،در ادامه

 گرفته است.

 وسیپس از آنتا یبیل
 در وس،ین مطلب و چند هزار سال پس از آنتایداستان کوتاه دوم. در هنگام نگارش ا

به  «میر رژییتغ» یناموفق برا یهاتالش یجهیدر نت ،وسیآنتا ین احتمالیسرزم، یبیل

 یازارهاب، 2017. بله در سال بردگان به وجود آمده است هایبازار ،«کتاتوریحذف د»جهت 

 یحراصکه اهل جنوب هایی ییقای، آفرهاآن شوند که دریل میها تشکنگیدر پارک گانبرد

 شوند.یها فروخته مشنهادیپن یبه باالتر قا هستندیافر

ن یشوند )در زمان نگارش ایشناخته م جومداخلهاز افراد که تحت عنوان  یامجموعه

که  4گران اشاره کردیو د 3دمنی، توماس فر2ستولیل کریر بینظ ییهاتوان به نامیمتن م

در سال  یبیو حذف رهبر ل 2003حمله به عراق در سال از  ( ودر حال فعالیت هستند

                                                           

1 Antifragile 
2 Bill Kristol 
3 Thomas Friedman 

 ددلیفت[ نیستند.-ها معموالً اهل برداشتن وزنه ]مثال هالترجوها در یک ویژگی اصلی مشترکند: آنمداخله 4
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ه یجمله سور از یگرید یها در کشورهامیر رژیین تغیا لی، از تحمت کردندیحما 2011

 دارند.« کتاتورید»ن کشورها هم یرا ایاند، زز دفاع کردهین

و  میکا به ساخت، تعلیآمرامور خارجه جوها و دوستانشان در وزارت ن مداخلهیا

ن یهم .کمک کردند  بودند، «روانهیم» که در آن زمانگرا اسالم یهایاز شورش یبانیپشت

 یهاکه برج یال شدند، همان القاعدهیاز القاعده تبد یبخشافته و به ی تکاملبعدها ها گروه

ن ادشایمرموز  یبه شکل هاآن کرد.منفجر  2001سپتامبر  11 حوادثورک را در یوین

ارزه با مب یکا برایکه توسط آمر بود« ییروانهیم یهایشورش» شاملِآمد که القاعده ینم

ستدالل اقوه  ،دیم دیطور که خواهرا همانیشده بودند، ز (پرورش دادها ی) ساخته یشورو

 .ندیبیرا نم یایبازگشت یالگوهان یکرده چنلین افراد تحصیا

 یانهم و شکست مفتضحایم را در عراق هم انجام دهیر رژییتغ همانم یکرد یپس سع

 یفروشردهب یبازارهادر آنجا، م و اکنون یامتحان کرد یبیرا مجددًا در ل همانم. یخورد

ن یقاً با همی. دقرا با موفقیت انجام دادیم« کتاتوریک دیبرداشتن ». اما هدف اندشدهفعال 

د تا ق کنیمارش تزریرا به ب« روانهیم» یسرطان یهاسلول تواندیم پزشکک ی ،استدالل

 یروزیپبا افتخار اعالم  مار،ین پزشک پس از مرگ بیا ابد.یش بهبود بزان کلسترولیم

 بهبود قابل توجه کلسترول گزارش یهانشانه ،الخصوص اگر پس از مرگیکند، علیم

ا یکنند یرانشان اعمال نمکشنده را به بیما« یهادرمان»ها م که پزشکیدانیشوند. اما م

د. اردکارشان وجود  یبرا یل روشنیند و حتمًا دلیگیرناپخته از آن بهره نم یبه شکل

 یهاستمیمبهم از س یشناخت یو دارا دارند پوست در بازیمقداری ها معموالً پزشک

 .هستند ناعمالشا یبرا ذره ذره انباشت شده یلهچند هزار سا یاخالق یپشتوانه و پیچیده

 یِ منطق یهارا استداللید، زیریده نگیرا نادالت یتحصت و یمنطق، عقالندر ضمن 

 واجرت از یحما یبه معن نیهمچن ،میر رژییاز تغ تیحما که دهدیمرتبه باال نشان م

ج معمول یها نتانی)چرا که ا ز هستین در کشورها مشابه یهار پسرفتیساا ی یداربرده

. دا کند، مگر این که کسی راهی برای رد همه شواهد تجربی پیاند(بوده یراتیین تغیچن

رند، بلکه یگیخ درس نمیگاه از تارچیندارند و ه یتنها درک عملجوها نهن مداخلهیبنابرا

ف و گزابا جزئیات  سخنانِدر داشته باشند و صرفًا  یتوانند استدالل منطقینم یحت

 .اندغرق شده خودشان یانتزاعمهین
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در  (2ا، )یه پون کنندبا مفاهیم ایستا فکر می( 1عبارت است از: ) هاآن یاصل سه نقص

ها را در نظر کنند و واکنشی( فقط به اقدام فکر م3، )کنندفکر میابعاد کم و نه زیاد 

م ییوا بهتر بگیکرده )لیتحص یهاکه در احمق ین نقصان در استدالل ذهنیرند. ایگینم

توانم یم داد. میدر کتاب پوشش خواه ترقیبه طور عمکرده( وجود دارد را لیتحصمهین

 .ح دهمیشتر توضیبن سه نقصان را یاکنون اهم

 هاآن از بهینه فکر کنند و از یثانو یهاتوانند به گامینم هاآن ن است کهیانقصان اول 

د و یادرمدر  یدر مغولستان، هر گارسون یباً هر کشاورزیتقرکه  یدر حال –ستند یآگاه ن

دوم، سوم،  یهااز گام یواقع یداند که زندگیسکو میفرانسدر سان ینیماش کارریهر تعم

 ان مشکالتیتوانند مینم هاآن د کهیگویشود. نقصان دوم میل میام تشکnچهارم و 

 یهک مسئلی ،یمثاًل سالمت –ز قائل شوند یاتمآن مشکالت  یبعدتکنمود و  یچندبعد

متوجه  هاآن .یک مفهوم تقلیل یافته مجرد است زان کلسترول،یمتعیین است و  یچندبعد

 یو معلول یعل   یهازمیمکان یده دارایچیپ یهاستمیس، به صورت تجربی، که ستندین

 یکی. گذاشت یستمین سیسر چنسربهنباید  ابهامط یستند و در شراین یهیو بد یبعدتک

ر نروژ و سوئد یوزرا با نخست« کتاتورید»اقدامات  ن است کهیا ین نقصانیچن از تبعات

توانند ینم د کهیگوین نقصان هم میسوماش. یمحل یهانیگزیجابا نه کنند، یسه میمقا

 نماییبزرگ که بازخوردها بر یا نقشی کنیمها کمک میهایی که با حمله به آنتکامل آن

 کنند. ینیبشیک فرد دارند را پی

1LUDIS DE ALIENO CORIO 
 یزیچ گردن، ندازنداتقصیر را به گردن ابهام می، دهدیرخ م فروپاشیک یکه  یزمانو 

. نامی که از کتاب ندیگویم)رویداد غیرمنتظره با تاثیر زیاد( اه یس یکه اصطالحا به آن قو

سر یک سیستم گذاشت نباید سربه که دانندها نمییک فرد )بسیار( لجوج گرفته شده. این

د یندارد، نبا یک اقدام اطالعیج یتر، اگر فرد از نتایکل طوربها ی ؛باشد پر از ابهامج ینتااگر 

زیان نجاست که یا یاتیح یر شود. نکتهیدارد درگبزرگی  یاحتمال زیانکه  یدر عمل

 اششدهتنظیم یدمابا و  راحت یگذارد. او در خانهیمن یریجو تاثمذکور بر فرد مداخله

                                                           

 بازی با زندگی دیگران 1



 ( مقدمه1کتاب 

23 

 یپاشسم چمن باکوچک  جاییو نه، سگ، یماش نگ دویشهر که پارک یواقع در حومه

ن خود یشیکرد پیند و به روینشیمدارد،  اششدهزیاده از حد مراقبت کودکانِ  یبرانشده 

 دهد.یادامه م

لبان خندارند  عدم تقارناز  یمشابه که درک یذهن یکمبودهابا  یافرادد یتصور کن

 یراحتبها یرند یاد بگیاتشان یتوانند از تجربیکه نم یتیکفایب یهاما شوند. خلبانیهواپ

ا ر یادیافراد ز احتمال داردب ین ترتیشناسند و بدیکه نم پذیرندرا می هاییریسک

 یدیر تهدگیاما خودشان هم در انتها فرضاً به قعر مثلث برمودا خواهند رفت و د بکشند.

 ا.ین دنینه در احداقل ستند. یت نین و بشریریجان سا یبرا

، و به هممتو یشود از افرادیپر مگوییم می ایجنتسینتلیا ای که به آنطبقه جهیدر نت

 یهابستند یگاه مجبور نچیهن خاطر که یه ای، صرفا ذهنی آشفتهبا  معنای دقیق کلمه

تکرار را قی خالی از هر نوع عمو مدرنیزه  یشعارها فقط عواقب اقداماتشان را بپردازند و

که یدرحالکنند، یاستفاده م« یدموکراس»عنوان مثال دائمًا از اصطالح کنند )بهیم

در  است که یزیصرفًا چ یند؛ دموکراسینمایمت یبُرند را تقویکه سر م ییهاستیترور

 یدافراد یشنویکه م یهنگام ،یطورکلبهخوانند(. یخودشان م یلیالت تکمیتحص

الت یتحص یتا حدودد که ید فرض کنیتوانید، منکنیان میرا ب یمدرن انتزاع یهادهیا

مال و ت اعیمسئول یرایپذ( و در رشته اشتباها ی ،یکاف یاندازهبه)اما نه  اندداشته

 .ندستین شانیهاگفته

دیک نز در خاور یحیمس یهاتیان، اقلیزدیا –گناه یباز مردمان  یاکنون تعدادهم

ن یماشتباهات ه ید بهایبا –ها ییایبیها و لیها، عراقی، سورمندائیان، (انهیم)و 

هوا  یهیر دستگاه تهویاکنون در دفاتر راحت خود زرا بپردازند که هم یجویانمداخله

همان  ازمفهوم عدالت ن امر در تضاد با یم داد، ایخواهنشان طور که اند. هماننشسته

اختار ن در تضاد با سیهمچن ت است.یحیش مسیداین دوران بابل، قبل از پیآغاز ینقطه

 باشد.یت مطرح میبشر یرساخت بقایعنوان زاست که به یخاص یاخالق

وارد  یبیآس ابتدا ، این است کههاکنندهدرمان یهمانند اصول اخالق ،اصل مداخله
دخالت  یریگمیند تصمید در فرای، نباپذیردریسک نمیکه  یکسفراتر از آن،  ی؛ حتنکن

 داشته باشد.
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 نیهمچن

. میاشتند را ایدن ینابود یبرا الزم مهارت اما م،یابوده وانهید شهیهم ما»
 «.میدار را توانش اکنونهم

 نیم که ایکنیم یبررس م گشت ویبازخواه« جوصلح» یجوهادوباره به بحث مداخله

 یمسئلهنکه در ی، کماابست شده استبنجاد یچطور باعث ازشان یآمصلح یندهایفرا

 .ه استگونه بودنیا نیفلسط-لیاسرائ

 هستند اطراف نیهمکماکان  جنگ اربابان

 یجنگ فرماندهان یخ، تمامیده شده است: در تاریخ تنیدر تار پوست در بازی یدهیا

راد جوامع توسط افنادر،  یچند استثنا جزبهافروزها خودشان جنگجو بودند و و جنگ

 ند.بودسک یر یدهندهانتقالکه  ینه کسان شدیت میهدا ریپذسکیر

، ی. امپراطور رومیش از شهروندان معمولیبار یبس –رند یپذیسک میر ،افراد برجسته

دان جنگ و نبرد ناتمام با یدر مزنیم، که بعدا در موردش بیشتر حرف می ،مرتد 1ژولیان

د مردم تنها یرا از دست داد. شا جان خود ، همزمان که امپراطور بود،یرانیا یجبهه

ن افراد افسانه یسان از اینوخیرا تاریاورند، زیاد بیوس سزار، اسکندر و ناپلئون را به یژول

بهتری از حضور  یخیچ سند تاریهستند. هقطعی ژولیان مربوط به شواهد اند، اما ساخته

ژولیان از )نیست  بود، را شکافته اشیک نیزه ایرانی سینه ، کهدر خط مقدمامپراطور یک 

ن یدر هم 2نیبه نام والر یوقبل از  یامپراتورهااز  یکی(. هم امتناع کرده بودزره پوشیدن 

سوار شدن  یه برایعنوان چهارپااز او به یرانیشد شاپور ایر شد و گفته میجبهه دستگ

 ازدهمین یزانس به نام کنستانتین امپراطور بیکرد. و آخریاسبش استفاده م یرو

بنفش خود مشاهده شد که  یرون آوردن رداین بار در حال بیهم آخر 3ولوگوسیپاال

وست تا با یپ ۵ولوگوسیپاال لوسیش تئوفیو پسرعمو 4س دالماتوسیوآنیسپس به 

                                                           

1 Julian 
2 Valerian 
3 Constantine XI Palaeologus 
4 Ioannis Dalmatus 
5 Theophilus Palaeologus 
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 یمرگ قطعبه استقبال  غرورو با  تازندترک ب یوهانیربر خود  یبرافراشته یرهایشمش

طبق که  شنهاد شده بودیپن یکنستانت به یاکه معامله ندیگویها ماما افسانه. بروندخود 

 .ستیدر شأن پادشاهان محترم ن ییهامعاملهن یشد. چنیمم یتسل دیباآن 

 ؤلفمن یادرون  یآمار گر. استداللستندین ییمعدود و استثنا ییهاداستانها نیا

شان مردند یهادر تختخواب یروم یسوم از امپراطورهاکیکننده است: کمتر از کامالً قانع

لت سن که به خاطر کهو یبا توجه به تعداد اندک پادشاهان که استدالل کردتوان یم –

کشته  یگریا در جنگ دیشدند یا گرفتار کودتا میکردند، یم یشتر زندگیند، اگر باهمرد

 .شدندیم

افت یدر یقرارداد اجتماع یاز نوع ،ت خود رایمشروع ،ز پادشاهانیامروزه ن یحت

انگلستان  یسلطنت یرند. خانوادهیرا بپذ یکیزیف یهاسکید ریآن با یکنند که به ازایم

، 1982در سال  2در طول جنگ فالکلند، 1پرنس اندرو، از فرزندانش یکیکه  نشان داد

کوپترش در خط مقدم یمتحمل شده و هل« یمعمول یهاانسان»را از  یشتریسک بیر

 شأنرباز ی؛ از دباشدهمراه  د با تعهدیبا یزادگبیرا نجیحضور داشته است. چرا؟ ز

اعتبار خود خطرات  یبرا هاآن آمده،میگران یاز دظتشان افحمزان یاز مزادگان بینج

توانید یک نمی. را به یاد دارند ین قراردادیبه نظر هنوز هم چن – ندرفتیپذیرا م یشخص

 لرد باشید اگر یک لرد نیستید.

 نیباب روب یمعامله

از تمدن و  یا، نشانهنباشند جنگجویانمان در رأس قدرتکنند اگر یفکر م یبرخ

 د گفت: یان باین میست. در ایگونه ننیشود. ایشرفت محسوب میپ

 داجاز عواقب اقداماتش  یراحتاست که در آن، شخص به یساختار ،یبوروکراس»
 «.شودیم

                                                           

1 Andrew 
2 Falkland 
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از دارد ین یلزوماً به افراد یستم مرکزیکه سییازآنجامطرح شود:  ین سوالید چنیشا

 م؟یم بکنیتوانیرند، چه میگیمخود قرار ن یماً در معرض عواقب خطاهایکه مستق

داد نکه تعیم؛ ایندار یسازتر، محلیمودبانها ی ییجز تمرکززدا یانهیخوب ما گز

 م.یرندگان مصون داشته باشیگمین تصمیاز ا یکمتر

 اسیدر مق یید چرندگویگویساده است که م یدهیک ایبر اساس  ییتمرکززدا»
 «.اس کوچک استیدر مق ییچرندگور از تار سادهیبزرگ بس

 «دهد.یبزرگ را کاهش م یساختار یهاعدم تقارن ،ییتمرکززدا»

 بعدها ،ردیت انجام نگیم مسئولیو تقس ییتمرکززدا اکنونهم د. اگریاما نگران نباش

 یه براژیو یسازوکار یکه دارا یستمیرخ خواهد داد: س تردشوار یاوهیو به ش خودخودبه

ه منفجر ، باالخرهم انباشته شده باشند یرو در آنها توازنعدم نبوده و  پوست در بازی

 .اگر بقا یابدالبته  ر خواهد کرد.ین صورت خود را تعمیبدشده و 

ه ل بود کین دلیبه ابه وجود آمد،  2008در سال که  یبانکهای فروپاشیمثالً 

 یاصل استادان ا،بانکدارهستم انباشته شده بودند: یدر سنامتقارن پنهان و های ریسک

فته و پنهان بهره گرانفجاری  یهاسکیاز ر ینیمع یتوانستند از ردهیسک، میانتقال ر

کاغذ  یک که صرفًا رویسک آکادمیر یهاکسب کنند، از مدل یدرآمد ثابت و مشخص

سک یدر مورد رکاربردی چ اطالعات یها هیرا دانشگاهی)ز کردهدهند استفاده یجواب م

 تقصیر را گردن ابهام بیندازند )همان قوی سیاه ،فروپاشیاز  بعد وندارند(، 

س از پ یو درآمدهاو همان نویسنده بسیار بسیار لجوج(،  بینی دیده نشدهپیشغیرقابل

 نامم.ین میباب روب یمعامله که من آن را یزیچ–وقوع حادثه را نگه دارند 

االت متحده بود، یا یدارن خزانهیشیپ یوزراکه از  1نین؟ رابرت روبیباب روب یمعامله

 یهادر دهه ،درج شدهی آمریکای اسکناسیک  یش روو امضای است که نام یاز افراد یکی

از پاداش عنوان ون دالر را بهیلیم 120ش از ی، ب2008سال  یبانک یهاش از بحرانیپ

 هاهندهداتیکه بانک عماًل ورشکسته شد و توسط مال یگرفته بود. هنگام 2بانکیتیس
                                                           

1 Robert Rubin 
2 Citibank 
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تقصیر را گردن ابهام انداخت و آن را بهانه کرد. شیر  –ننوشت  یچ چکینجات داده شد، ه

نکرد که قبول ن ین روبیهمچن «.قوی سیاه»زند شود و خط بیاید داد میبیاید برنده می

متخصص گرامر  نظیر یمشاغلدهندگان منتقل کرده است: اتیرا به مالها ریسک

 یهی، مشاور تغذیکنسروساز یکارخانه مدارس، سرپرستکمک معلمان ، ییایاسپان

 ، یعنی«گرفتندجلوی او را می» بودند که های وکالی محلیمنشیو  یاهخواریگ

 ین خسران برایپرداختند. اما بدتریش را میهاخسران ینهیرفته و هزیاو را پذهای ریسک

 ،نفرت داشتند 1مدیران مالیش هم نسبت به ینکه عموم جامعه از پیآزاد بود، کماا یبازارها

که یدرحال ؛گرفتندیک چیز در نظر می یبازید و پارتفسابا سطوح باالتر  ،آزاد را یبازارها

ن یچن یمال یهاکه با استفاده از کمک ، و نه بازار،ن دولت استیعکس بود: اقت بریحق

 یطورکلبهدولت  یمداخله؛ ستین یمال یهاکند. صرفًا بحث کمکیرا ممکن م یمسائل

 .شودمی پوست در بازی حذفموجب 

 ی شریک جرمدولت اوباما یها و همکاررغم تالشینجاست که علیخبر خوب ا

ر به سمت یپذسکیوکار ر، کسب2خواررانت یبانکدارهااین بازی و از  یبانیمنظور پشتهب

حرکت کرد.  3کسیپوشش ر هایتحت عنوان صندوق مستقل کوچک یل ساختارهایتشک

)که فکر سیستم توسط کاغذبازها  ازحدشیب بروکراسیزه کردن لیدل بهن حرکت عمدتاً یا

های با قانون هابانکبر  یادیفشار ز رود(یمپیش  بازیق کاغذیکند کارها فقط از طریم

از در نظر گرفتن ، اضافه شده صفحه قانون نظارتیِ هزاران ن وجود در ی، با اکردوارد  متعدد

صندوق پوشش  یشده ییتمرکززدا یفضادر  گرید یاز سو .طفره رفتند پوست در بازی

از ارزش خالص خود را  یمیحداقل ن ز هستند،ینها طرح انیکه خود مجر نی، مالکسکیر

در معرض  شتریب انشانیمشتربه ب نسبت ین ترتیو بددهند یقرار مها صندوق نیا در

 شوند.یغرق م یرند و شخصاً با کشتیگیها قرار مبیآس

                                                           

1 Financiers 
پشتیبان تا بدون فعالیت اقتصادی یا افزایش ثروت دیگران، درآمد « حقوق»خواری یعنی استفاده از قوانین یا رانت 2

ماند کند، مثل این میتر معرفی خواهد شد( تعریف می)در صفحات پایین« تونی چاقه»طور که کسب شود. همان
 گونه منفعت اقتصادی برایمان داشته باشد.بدهیم بدون اینکه هیچکه برای پشتیبانی به مافیا پول 

3 Hedge funds 
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 گیرندحذف کردن یاد می باها سیستم

ورد است. من همان ید، ایکنهایالیت ن کتاب را یک بخش از ایحال اگر قرار باشد تنها 

د که ندهیرا نشان می، زدهندیل میتشکرا داستان ما  یمحور یهاجوها بخشمداخله

به انش( د)به عنوان مثال مربوط به  یشناختو معرفت ی، آثار اخالقپوست در بازیفقدان 

اتشان اشتباه یقربان رایز ،رندیگینمیاد جوها م که مداخلهیهمراه دارد. مشاهده کرد
 م:یاشاره کرد pathemata mathemataطور که در و همان شوندینم

 «.شودیم یریادگیوجود دارد، مانع  سکیانتقال ر یکه برا یسازوکار همان»

 تر،یاز آن عمل

 تیواقع تنها کند؛یم اشتباه که دیقانع کن کامال را یکس دیتوانینم گاهچیه شما»
 «.کند قانع را او تواندیم

 ،دهد: بقایها نمدر مباحثه یروزیبه پ یتیاهم ،یواقع یایدنتر، قیان دقیقتاً و به بیحق

 رایت دارد. زیاست که اهم یزیآن چ

 حیوضت در که یافراد از شودیم پرروز ما روزبه تیجمع که است تهیمدرن نینفر»
 «هستند. دنیفهمدادن بهتر از 

 ح دادن بهتر از عمل کردن هستند.ینکه در توضیا ای

به  همدرس به اسم باال تیامنبا  یهاست که در زندانین یزیچ یریادگی ،نیبنابرا

 بلتر انتخایفاست که از  یزیچ یریادگی، یشناسستیم. در زیدهیان آموزش میزندان

 یپوست در بازکنم که ید میتاک –شود یحک م یعبور کرده و در سطح سلول ینسلانیم

افتد که خطر یاتفاق م یتنها زمان تکامللتر را بر عهده دارد. ی، نقش فیش از بازدارندگیب

 ،نیانقراض وجود داشته باشد. همچن

 «.داشت مینخواه یکاملت چیه پوست در بازی بدون»

 پوست در بازیفاقد که  بینممیرا  یانیار واضح است، اما دانشگاهیآخر بس ین نکتهیا

را رد  ریسکو اشتراک  پوست در بازیحال، نیدرعدفاع کرده و  کاملهستند و از ت

کنند و یرد مز است را یچهمهکه آگاه به  یتوسط خالق یطراح یدهیا هاآن کنند.یم
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عواقب  یل کنند که انگار از تمامیتحم یاگونهبهرا  یانسان یطراحخواهند یحال، منیدرع

صورت معادل، ا بهیمقدس )وضعیت شتر یهرقدر افراد ب یطورکلبه. هستندخبردار 

افت. یش خواهد یافزا پوست در بازی نفرتشان از زانیبزرگ( را بپرستند، م یهاشرکت

 پوست در بازیشتر از یشتر اعتقاد داشته باشند، بیخودشان ب ینیبشیت پیقابلهرقدر به 

 پوست در بازیشتر از یشلوار و کراوات بپوشند، بشتر کتیمتنفر خواهند شد. هرقدر ب

 متنفر خواهند شد.

 از اشتباهاتچندان م که افراد یمشاهده کرد ؛میبرگرد جوهامداخله ه موضوعب

 یادافر است که با انتخاب ستمیسن یادر عوض  ؛رندیگینمدرس  –گران یو د –خودشان 

 رد.یگیاد می ،نیریساحذف ند و هست از اشتباهات یخاص نوعارتکاب  کمتر مستعدکه 

 «.via negativa1، رندیگیم ادیحذف کردن  قیطر از هاستمیس»

اطلس  انوسیاقاعماق اکنون در بد هم یهااز خلبان یاریم، بسیطور که ذکر کردهمان

ا ساکت ب یک قبرستان محلیخطرناک هم در  از رانندگان بدِ  یاریحضور دارند و بس

 یریگادیل یبه دلفقط ونقل . حملانددفن شده شده، احاطه هادرخت یی که باروهاادهیپ

ات ی. تجربتر شدامن درس گرفت چون سیستم، بلکه تر نشدامنافراد از اشتباهاتشان 

 لتر کردن بنا شده است.یآن بر ف ی؛ مبناداردافراد تفاوت  یستم با تجربهیس

 گفته شده:موارد  یسازخالصه یبرا

 «.داردیم نگه کنترل تحت را انسان گستاخی ،پوست در بازی»

 یمورد بررستقارن را  یدهیتر شده و اقیعم ،درآمدشیدوم پ قسمتدر  دیاجازه ده

 .میقرار ده

                                                           

1 Via negativeشناسیم و دانش با حذف از مسائل درست می ترواضحگوید مسائل اشتباه را : این اصل می
است. اقدامات حل آن تر از یافتن راهیابد. همچنین اطالع از نادرست بودن یک چیز راحتاشتباهات افزایش می

های بازخورد تواند دارای حلقهاقدامات افزاینده هستند، زیرا اضافه کردن یک چیز میتر از کننده مستحکمحذف
 اند.تری مطرح شدهاین مسائل به شکل عمیق پادشکنندهپیچیده و مجهول باشد. در کتاب 





 2 قسمتدرآمد، شیپ

 تقارن مختصر یبررس

ان و یر روسپیان، غیروسپ -فرامتخصصانی که توسط فرافرامتخصصان قضاون شدند 
 !ک استثنا استیشه یهم دوما - یمورابو حها یفرانسوه یقض -ا آماتوره

 

 ـــــــ
 

 2تا کانت 1یالف( از حموراب
جوامع  در ،یانتلکوچال کردن زندگ یدورهن ی، تا همدر بازیپوست در  تقارن

ر با با کیش از یبکه فرد مجبور است  یجمع یدر هرگونه زندگ یحتا یو  افتهیسازمان

استقرار  ش ازیپ یحتن قانون یشد. ایقلمداد مبه عنوان قانون اصلی  ،شود مواجه گرانید

هم  یانویدر قلمرو ح ،دهیچیار پیبس ده،یچیپ یرا به شکلیز وجود داشته است، زیبشر ن

 شد؛یم منقرض ی، وگرنه زندگداشتیوجود مد ین قانون بایگر، ایدانیببها یوع دارد. یش

و چه  یقانون )چه قانون اله یدهیااصوال د. وشیمها ستمیسدن یترک باعث سکیرانتقال 

 .به وجود آمده استها بردن عدم توازننیها و ازبعدم تقارنن یاصالح هم یبرا( آنانواع 

 یط که در یریم، مسیمختصر مرور کن یتا کانت را به شکل یحمورابدوران د ییایب

 .شداصالح ن قانون یا ،یزندگتر شدن با متمدنآن، 

 سیدر پار یحموراب

و در  نوشته از جنس بازالت یسنگ یستونبر ش یسال پ 3800حدود  یقانون حموراب

شد تا هر فرد باسواد بتواند آن را مطالعه کند و  قرار دادهشهر بابل در  یعمومک مکان ی

ن یعنوان نخستقانون بوده و به 282ن مجموعه شامل یسوادها هم برساند. ایبه گوش ب

 تقارناست: در آن  یک تم محوری ین قانون دارایشود. ایقانون مدون شناخته م ینسخه

                                                           

1 Hammurabi 
2 Kant 
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 1دُم سکیتواند ریکس نمچیب هیترت نیشود و بدیمحفظ  ین در تعامل اجتماعیطرف

 3800از  روبینباب  ین را انتقال دهد. بله، معاملهیمدل باب روب یهاسکیا ریپنهان 

 قدر قدمت دارند.نین مقابله با آن هم همیتمدن( و قوان یاندازهبه)وجود داشته  پیش سال

به ندرت  ار بزرگ است کهیبا اثر بس یدادیور نیاد که یست؟ فعالً بدانیچدُم سک یر

 خدادها رافرکانس وقوع ر یارا اگر نمودار زنگولهینامند، زیم« دُم»آن را . دهدیم یرو

رکانس ف یعنیرند )یگیا راست نمودار قرار میها در کران سمت چپ سکین رید، ایرسم کن

نامند، یمدُم را  یادهین پدیتوانم درک کنم چرا چنین است(. البته خودم نمییوقوعشان پا

 آن مانده است. یاصطالح توسط مردم استفاده شده و روهمین اما 

خانه را  ،یااگر سازنده»ب است: ین ترتیبد ین دستورالعمل حمورابیترشدهشناخته

 «.د کشته شودیسازنده با –شود و موجب مرگ مالک خانه شده ران یبسازد و خانه و

نقاط ب ین ترتیپنهان کنند؛ بد« هادر گوشه»ها را سکیر دیهم با یمال یگرهامعامله

 هاآن گر( بتواندا معاملهیک معمار )یمدفون شوند که تنها  ینادر ید در رخدادهایباضعف 

 یزمان ین فاصلهیدر دورتر ،ستمیدن سیترکدر هنگام ن است یهدف ا – ص دهدیتشخرا 

و  ی، الکلسالخوردهک بانکدار یطور که . همانمیممکن نسبت به آن باش یو مکان

من  به یشغل یعنوان مشاوره از دانشگاه به یلیالتحصهنگام فارغ یسیسرخ انگلصورت

 است وقت یلیخ د،رسیم موعدشانکه  یدهم. وقتیبلندمدت م یهاتنها واممن »گفت: 

 یهابانک یاو برا «.هستمقابل دسترس  ن فاصلهیدر دورتر ام وبانک را ترک کردهکه 

دامه ا ین ترفند به زندگیکرد و با همیسال کشور عوض م ۵کرد و هر یکار م یالمللنیب

 سال بانکش را عوض 12سال همسر و هر  10آورم هر یکه به خاطر م ییداد. تا جا

 یبرا یادیز یا سعی برود یدور یجاهابه  یلین ترفند خیا یبراکرد. البته مجبور نبود یم

ها به وجود در بانک یهر وقت مشکل ،ر همین چند وقت اخی. تا همپنهان شدن بکند

ود که دور از انتظار نبکرد. ینمرا لغو  بانکداران یگذشته یهاپاداشکس چیآمد، هیم

ر دبانکدارها را ن یشیپ یهاپاداشلغو ، 2008بود که در سال  ین کشوریاولس یسوئ

 دستور کار قرار داد.

                                                           

1 Tail risk 
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د. یآیم یاز قانون حموراب« چشم در مقابل چشم»همان ا یبه مثل  مقابلهو  یاصل تالف

ن یبنابرا –د یاوریرون بیک چشم را بیندارد واقعًا  یدارد: لزوم یاستعار ین قانون جنبهیا

 از مباحث یکیرسد. در یاست که در نگاه اول به نظر م یزیرتر از چیپذن قانون انعطافیا

 یرویپد که در صورت یگویم یهودی، خاخام (Bava Kamma)در  1یمشهور تلمود

ک انسان دوچشم را کور یدو چشم  ،چشمکیفرد یک ن قانون، اگر یاز متن ا یاللفظتحت

ک یا اگر یر درخواهد رفت. سِقِ جهیدر نته را پرداخت خواهد کرد و یاز تنب یمیکند تنها ن

 یپا یدقتیب اگر دکتر بین ترتیشود؟ به همیرا بکشد چه م یقهرمان ،تیاهمیبفرد 

 ،جرم شبه ستمیس/یمدن تیمسئول قانوند: یاو را ببر ید پایمار را قطع کند، نباینادرست ب

 ب،ن مصویق قوانیو نه از طر دادگاهق یاز طرشکل گرفته،  2دریرالف ن یهاکه با کوشش

کنندگان و شهروندان در از مصرف یبانیپشت یب خواهد کرد که برایرا تصو ییهامهیجر

ت و یاذ یتواند مقداریهم م یستم قانونیعتًا سیکند. طبیت میقدرتمند کفا یبرابر نهادها

، هستند ییخوارهاها( و در آنجا هم رانتجرمشبه ینهیالخصوص در زمیجاد کند )علیآزار ا

 م.یل غرولند کنیوکعدم امکان داشتن ن است که در مورد یبهتر از ا ،ت از وکالیاما قطعاً شکا

از حفاظت قانون خواهم یچون م کنند،یمرا شماتت مها از اقتصاددان یبرخ عمالً

خواهم یم کنند کهیمرا متهم م یبرخ یاورم؛ حتیمعکوس درب یرا به شکل 3یورشکستگ

 یالفظتحتهم ن حد یا درمن ندازم. یدوباره به راه ببانکدارها  ین را برایوتیگ اعدام با

ا ر نیباب روب یت معاملهیکه جذاب ی. مقداراست مهیجر یزانیم صرفاً صحبت از، ستمین

 د.ینما یبانیو از عموم مردم پشتکمتر کند 

افت یسه که تنها در فران یبیعج یزهایاز چ یکی، دانمینمکه اکنون  یلیحاال به دل

لوور  یدر موزه ،از جنس بازالت یمشک-ی، همان ستون خاکستریقانون حموراب ،شودیم

 ییزهایچد در موراز ما  یشترینکه معموالً اطالعات بیها با ایدارد. فرانسوقرار س یپار

ه نظر فقط ب ندارند؛ یاطالع ش، انگار در موردمیدانینم هاآن از یز خاصیچدانند که ما یم

 اند.دهین مکان شنیشان در مورد ایهاکیاستیها با آن سلفیاکره

                                                           

 مدنی و شرعی یهود است.تلمود، همان مجموعه قوانین  1
2 Ralph Nader 
3 Bankruptcy protection 
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 در اتاق کنفرانس ساختماناتفاقا داشتم مکان داشتم،  نیاز اکه  یماقبل آخرارت یزدر 

 یفرانسو یمتخصصان مال یبرا پوست در بازین کتاب و یا یهادهیموزه، در مورد ا

)و  یظاهر با وجود شباهت که بود یقا بعد از مردیمن دق یسخنران. کردمیم یسخنران

 سابقمسئول او : بود پوست در بازی تجسم فقدان، نیالنهرنیب یهامجسمه به( یتیشخص

راجع به  از عموم مخاطبان یوقت باعث تاسفم بود کهبود.  1بن برنانک ،کایآمر یخزانه دار

با محل  متر 90که  یخیتار یدم و با اشاره به بنایپرسط موجود یدار بودن شراخنده

ن یدر ا یت بهتریوضعش یهزار سال پ اشاره کردم که چهارو فاصله داشت،  یسخنران

 اثر نیز از این یفرانسو بافرهنگِ یِ متخصصان مالکدام از چیه ی؛ حتمیموضوعات داشت

نکه یا به جز ،کسچیزنم. هیحرف م یزیدر مورد چه چ نددانستینداشتند و نم یاطالع

شک  یحتو ، دانستیاز او نمی بیشتر چیز بوده، نیالنهرنیاهل ب یتیشخص یحموراب

 .نرفتت بانکدارها یو مسئول پوست در بازیارتباط با نقش او در به  یکس

ز اد ییایدهد، پس بیرا نشان م یاز زمان حموراب تقارنن یشرفت قوانیپ 1جدول 

 م.ین باال بروین قوانینردبان ا

 یقاخالتقارن  تکامل - 1جدول 

 /یحموراب

 یقانون تالف

ن قانون یپانزدهم

 و عدالت یزکاریپره

قانون 

 یانقره
 یفرمول قانون جهان ییقانون طال

چشم در »

برابر چشم، 

دندان در برابر 

« دندان

، ی)حموراب

 2سفر خروج

21.24) 

ات را هیهمسا»

همانند خودت 

)سفر « دوست بدار

 (19.18، 3انیالو

 

گران یطور با دآن»

رفتار کن که 

با تو  یدوست دار

« رفتار کنند

 (12:7، 4ی)مت

بر اساس  شهیهم»

 دیرفتار کن یاقاعده

 یااگر به قاعدهکه 

ل شود یتبد یجهان

طبق آن عمل 

)کانت، « د کردیخواه

178۵:4:421) 

                                                           

1 Ben Bernanke 
2 Exodus 
3 Leviticus 
4 Matthew 
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 دهدینقره، طال را شکست م

نون ان همان قای. سفر الومیاندازین مین قوانیع از چپ به راست به ایسر ینگاه

طور با آن»خواهد یاز شما م ییان کرده است. قانون طالیم بیمال یرا به شکل یحموراب

د: یگویتر است میکه قو یاقانون نقره «.با تو رفتار کنند یرفتار کن که دوست دار گرانید

؟ چگونه؟ چرا تریقو« با تو رفتار کنند. یرفتار نکن که دوست ندار یورطگران یبا د»

 است؟ تریوق یاقانون نقره

 یزید که چه چیریم نگیخودتان باشد و تصمد که سرتان به کار یگویاوالً به شما م

از مسائل خوب  بد را یزهایچ یشتریب یلیبا وضوح خاست. ما « خوب»گران ید یبرا

نکه هر سه هفته یدانست، کماا یمنف ییقانون طال توانیرا م یام. قانون نقرهیشناسیم

 via دهدیبه من نشان م زبانم( ییایا حداقل کاالبری) مایاهل کاالبر شگریک بار آرای

negative خطاتر از، قدرتمندتر و کم(بر حذف یمبتن )عمل via positive (یاقدامات مبتن 

 .1هستند (بر افزودن

که در قانون باال ذکر شده صحبت کنم. « گرانید»مورد در  یخواهم اندکیحاال م

ک ی ید آن را برایتوانیا جمع باشد و میتواند مفرد یم یسیدر زبان انگل« You» یواژه

د. یریزبان شمال شرق به کار بگییایکاالبرشگران یآرا یهیا اتحادیم بسکتبال یشخص، ت

تواند در ین واژه میا فراکتال است،« دیگران»ایده  .ستطور انیهم هم« گرانید»کلمه 

ورها و جامعه، کش یهال، جوامع، گروهیها، قباها به کار گرفته شود: انساناسیمق یتمام

توانند با یم که میریک واحد مستقل در نظر بگیرا  هاآن ک ازیهر  با فرض این کهره، یغ

گران رفتار کنند که یبا د یاگونهد بهیطور که افراد باانشان مواجه شوند. همانیهمتا

ز یها ناجتناب کنند(، خانواده یا از بدرفتاریرفتار شود ) هاآن خودشان دوست دارند با

د در ین برخورد بایاق رفتار کنند. ین طریها به همر خانوادهید با سایک واحد بایعنوان به

 یجوهاشود مداخلهیباعث م ن مسألهیقا همیت شود، دقین کشورها هم رعایروابط ب

                                                           

اعظم، مهاباراتا(.  للیه سوکراتس،ی)ا «دیها انجام ندهدر حقتان انجام بدهند را بر آن گرانید دیآنچه دوست ندار» 1
محسوب  حاتیآن توض یاست و باق نی: کل تورات همدیخود انجام نده دوسترا در حق  دیآنچه از آن نفرت دار»
که اگر در حق شما  یکار(. »1۹:18 انیاز سفر الو ستفادهاعظم با  للی)خاخام ه «دیریبگ ادیو  دیبرو شوند؛یم

 «.ذات اخالق است نی. ادیانجام نده گرانید یانجام شود دردناک است را برا
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 1سوکراتسین راستا ایم. در همیندتر قلمداد کنیرا ناخوشا 1درآمد شیشده در پمطرح

د بر یها باح به ما هشدار داده که ملتیالد مسیش از میپپنج قرن ( یآتن ی)سخنور دانا

 ر ملل رفتار کنند. او نوشت:یبا سا یااساس قانون نقره

تر با یقو ید کشورهاید که دوست داریتر مواجه شوفیضع یبا کشورها یاگونهبه»

 «.شما برخورد کنند

رک را د تقارن مفهومکرده  یک قرن زندگیش از یبکه  سوکراتسیکس بهتر از اچیه

اد. او دن عرصه انجام یرا به ا یبزرگ یهاکه نودساله بود، کمک یزمان یو .نکرده است

کن تار رفنت یوالد باطور آن»عرضه کرد:  ییاب از قانون طالیا و کمیپو یک نسخهی یحت

بزرگ  یا )مربربِ یوگیم تا یها منتظر ماندسال «.با تو رفتار کنندفرزندانت  یکه دوست دار

روم یم گرانین دیبه مراسم تدف»ظهور کند: متقارن از روابط  یگرید یبال( با نسخهسیب

 «.ندیایبه مراسم من بها نآتا 

با فرزندانتان  یطور یعنیتواند معکوس آن باشد، ین قانون میموثرتر ا یالبته نسخه

 .2کنندنتان با شما رفتار ید والدید که دوست داشتیرفتار کن

به سبک قانون  تقارنکه ن است یااالت متحده یا یاول قانون اساس متمم مفهوم پشت

 یکه اجازه ید، تا زمانیخودتان را داشته باش یمذهب ید آزادیتوانی: مکندبرقرار  را یانقره

حق هم که من  ید، به شرطید؛ حق مخالفت با من را داریرا به من بده یمذهب یآزاد

نداشته  برای بیان خود وجود دوشرطیقیب تقارنن یداشته باشم. اگر ا با شما را مخالفت

محدود  یتالش برا ،دین تهدیتربزرگنخواهد داشت و البته هم وجود  یباشد، دموکراس

ها بعضیاحساسات  ممکن استبیان  ین آزادیل که این دلیبه ا است، ان افرادیحق بکردن 

 یبرقرار اغلب از ند، بلکهیآیها لزوماً از جانب حکومت نمتین محدودی. ادار کندحهیجررا 

                                                           

1 Isocrates 
(. 31-21:12 یآمده است )مت توازن رعایت نکردن هیعل «دیعهد جد»از  «جونهیداستان خادم ک»که در  یانمونه 2

 اریمبلغ بس کیرا به خاطر  یگری، متعاقباً خادم دشده یپوشفرد دلسوز چشم کیتوسط  مشیعظ یکه بده یخادم
 است. تقارن )پویا( و ستین یداستان بخشندگ نیا یواقع امیکرد. انگار اکثر مفسران متوجه نشدند که پ هیتنب ترنییپا
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 یها و زندگدر رسانه واردهیعقس یپلحضور  یبه واسطه یفرهنگتک یذهنیت زورگویانه

 .آیدمی یفرهنگ

 گراییعام 1الیخیب

 ، فضیلت کالسیک،لتیفض یان فرد و جمع، به نوعیدر روابط م تقارنبا اعمال 

هم وجود دارد: بعدی نامند. اما گام یم« فضیلتمند اتیاخالق»آن را  م که امروزیرسیم

ش خالصهوجود دارد که  2، امر مطلق امانوئل کانت1ن ستون از سمت چپ جدول یدر آخر

همه رفتار  یبرا یک اصل عمومیصورت که بتوان آن را به طوری رفتار کن»: کنم بهمی

 شهیهم»زتر است: یبرانگچالش یمتن اصل «.دادتعمیم ط یها و شرامکان یافراد در تمام

 یشود طبق آن عمل خواه لیتبد یجهان یاکه اگر به قاعده ای رفتار کنبر اساس قاعده

نفسه است  یف تیانسان غا»ن عبارت ی. همچننامندیرا اصل اول مکانت ن جمله یا «.کرد

 دنیرس یلهیرفتار کرد نه وس تیبه عنوان غا گرانیخواه خود و خواه د ،یبا هر انسان دیو با

 شود.یشناخته م دوم به عنوان اصلهم « به هدف

 ییزهایچو  شودمیده یچیازحد پشیبچون  !کانت الیخی، بدیول کن مُصول را-اصول

ک یا به کانت ر یجدش از حد یبکرد ین رویبنابراایراد دارند.  شوندیه مدیچیپاد یکه ز

 م:یکنیرد م یل اصلیدل

 «.وار استفاجعهدر عمل  ،عالی استکاغذ  یثابت با کل جهان رورفتار »

م یان خواهین کتاب بیدر ا معنی شدنبا جزئیات زیاد و تا حد بیطور که چرا؟ همان

همان بزرگ م. کوچک یحساس مقیاس بهم که یگرا هستو عمل یمحل یواناتیکرد، ما ح

طور که ست. همانیکسان نی یبا منطق یتفاوت دارد؛ احساس ی؛ محسوس با انتزاعنیست

و بهتر است که هنگام سالم گفتن به سرپرست  ددهیجواب مبزرگ بهتر از کوچک م یگفت

م؛ یک خودمان تمرکز کنیط نزدیمح ید بر روی. باگویی نکنیدکلیازحد شیگاراژ خود ب

خود  یهایروان ،یو انتزاع یم. از آن بدتر: موارد کلیاز داریو ساده ن یعمل یهابه قانون

                                                           

های ساکن نیویورک یا بوستون از را که یک اصطالح خیابانی است که ایتالیایی Fuhgetaboud]نسیم طالب،  1
 «[فراموش کن»کنند، به کار برده است؛ به معنای آن استفاده می

2 Immanuel Kant 
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جلب  خود به سمترا  ،1 درآمدشیشده در پمطرح یجوها، مثل مداخلهپندارمقدس

 .کنندیم

 یاریبسن حاال هم یهم –اس نداشت یاز مفهوم مق یگر، کانت درک درستیدعبارتبه

ات یته انتزاعیم، مدرنیطور که مشاهده کردم )همانیکانت هستهای گراییعام انیاز ما قربان

که شوند مین محکوم یبه ا یدهد؛ مبارزان عدالت اجتماعیح میترجمشخص را به موارد 

ش از النور یپ«(. کنند، نه افراد گوناگونیمختلف رفتار م یهابا مردم همانند دسته»

اهمیت مقیاس ن وجود داشتند که یاز افراد در خارج از چارچوب د ی، تعداد کم1اوستروم

 م کرد.یصحبت خواه 1در فصل  او یباره. دررا فهمیدند

فته و ردو سه پله فراتر گرایی عامخطر  ن است کهیان کتاب یا یاصلام یقتاً پیحق

 ،«اهیس یکتاب قو» یکه جوهره همانطورب کرده است. یرا ترک کوچک و بزرگ

 لشیبدت ندیرا در فرآ یزیچو پنهان  یکه عناصر اساس یمعن نیبه ا است کردنیافالطون

 و باعث ترکیدنش شویم. میببر نیب از یانتزاع مفهوم کی به

 2چاقه یب( از کانت تا تون
 یتون یرسوجیدارد. در ن بستانیبه شدت بده، ط یکه شرا برگردیمد به زمان حال ییایب

 لیچرند نگو تا چرند تحو»کند: یف مین تعریچننیرا ا تقارنان خودش یبه بچاقه 

 گونه است:نیتر او ایاتیکرد عملیرو «.یرینگ

وضع قدرت مبا شما از  ید. اما اگر کسید مهربان باشیکنیکه مالقات م یبا هر فرد»

 «.از موضع قدرت با او برخورد کنید، برخورد کرد

است که مسلک، رفتار،  3«نسرتویا» یهاتیاز شخص یکیست؟ او یچاقه ک یتون

، دور کمر و عادات یزندگدهد، گفتمان، سبک یط مبهم انجام میکه در شرا ییهاانتخاب

. استشما  یخواندهداقتصا ا سخنرانی وزارت خارجهگر لیقاً متضاد تحلیاش دقییغذا

 به اوکند.  یعصبانخیلی او را  ینکه کسیآرام و بدون اضطراب است، مگر ا نیهمچن
                                                           

1 Elinor Ostrom 
2 Fat Tony 

 نسیم طالب که کتاب حاضر، کتاب پنجم آن است.[های ]سری کتاب 3
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 و شوند جدا شانیهاهیسرما از که کرد کمک خواندمی suckerرا  هاآن ی که عمومامردم

های مشتریانشان جدا یا در غالب موارد کمک کرد که از سرمایه) شد ثروتمند بیترت نیبد

 (.کنندها با پول دیگران قمار میشوند، بیشتر این آدم

ر در بازااختیارات دوفروش یخرمن مرتبط است:  یماً به حرفهیمستق تقارنن یا

دار یک طرف )خریرد و یگیانجام مشده توافقش یاز پ یمتیمعامله با ق اختیار،ه. در یسرما

ررهای ض صاحب )فروشنده( یگری( و دسودهای آینده مال اوستباال را دارد )( دستاختیار

شود. یمنتقل م یمت خاصیق یسک به ازایمه که در آن، ری. همانند قرارداد بآتی است

 تیک موقعیهمواره  –ها یبا انتقال بده – تقارنن یهرگونه اختالل هدفمند در ا

 م.یدمشاهده کر 2008 یطور که در بحران اقتصادکننده را به همراه دارد، همانرانیو

کند. یدا میک تراکنش هم ارتباط پیسودها در  ییراستابه هم تقارن یهین قضیا

انباشته شود  د بانکداران در نزدشانیم: اگر عوایان کنین را مجدداً بیشیپ د مباحثیبگذار

ی معلمان کمک، ییاین گرامر اسپانیصدا به جامعه )متخصصیب یشان به شکلیو ضررها

ش یپنهان افزا یهاسکیم داشت و ریخواه یک مشکل اساسیابد، یو ...( انتقال بمدارس 

کننده را ن نقش درمانیکاغذ قوان یکه رویم. درحالیبرس ییک انفجار نهایابند تا به ییم

 کنند.ید میمسئله را تشدها سکیدارند، اما در عمل با پنهان کردن ر

 نام گرفته است. یندگینما یم که مسئلهیرسیم یب به مشکلین ترتیبد

 ا هر دوی ،بردار، احمقکاله

آنچه »د: یگوین قانون میا یادآوریعنوان )به یاقانون نقره تفسیرهای کاربردیاز  یکی

 «(:دهگران انجام نید یگران در حق تو انجام دهند را براید یدوست ندار

ر، یش را نپذیهاهیکند، توصیمعاش م گران امراریده کردن به یاز راه توص یاگر فرد»

 «.ش وجود داشته باشدیهاهیتوص یبرا یامهینکه جریمگر ا
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ات یاخالق 1straddleدر حد « به شما اعتماد دارم»د که چگونه عبارت یاوریبه خاطر ب

 یتصادف انبردارو کاله 2های تصادفی بودناحمق جزوی ازشه یرد. همیگیقرار مشناخت و 

اهداف منحرف  یاز عدم شناخت بوده و دوم یناش یدر مسائل مبهم وجود دارند: اول بودن

 یهایشانسو خوشکند یکه درکشان نم ردیپذیرا م ییهاسکیر)احمق(  یکیدارد. 

گران یها را به دسکیبردار( ر)کاله یگریدکند و یم یتلق مهارت ،را به اشتباه ن خودیشیپ

منظورشان فقط کنند، یصحبت م پوست در بازیها از اقتصاددان یدهد. وقتیانتقال م

 .گروه دوم است

مه یب یهایکه کمپان یم، موردیصحبت کن یندگینما مساله یدهید در مورد ایبگذار

در مورد  یگرمهیاز هر بش یاند. اواًل که شما بشناخته و مطالعه کرده یخوببهآن را 

در خود گران یش از اطالع دیرا پ یایماریب ین وقتید. بنابرایخودتان اطالع دار یسالمت

از و یدر زمان نکردن خود مه ید. با بیبرو خود مه کردنید سراغ بیکنیم ی، سعدیابییم

ستم ینه بر دوش سید هزیپردازیکه م ییش از بهاید، بیستیکه سالم ن یطیدر شرا

معصوم ر افراد یتوسط سا یپرداخت یمهیش حق بیب موجب افزاین ترتید و بدیگذاریم

د. یشویم( میکه در موردشان صحبت کرد ییایگرامر اسپان یها)همان متخصص

 یهاو روشزیاد  3Deductibleهای با هزینه بیمه طرحر ینظ ییلترهایمه از فیب یهایکمپان

 ن ببرند.یها را از بعدم توازنن یکنند تا ایگر استفاده مید

 منافع توازنعدم ز خودش را در یکارفرما( ن-کارگزار یا مسئلهی) یندگینما یمسئله

 منافعشد، ک بار تراکنش انجام دهیبا شما  یشرکتدهد: اگر قرار باشد ینشان م هاتراکنش

 را از شما پنهان کند. ییزهایتواند چین میبنابرا –نیست کسان یبا شما 

                                                           

باال  متیهمزمان، چه ق دیفروش و خر گاهیفرد با گرفتن جا کیو فروش سهام که  دیخر یایدر دن ی]اصطالح  1
 .[کندیسود م ،دیایب نییرود و چه پاب

2 Randomness 
3 [Deductible شودیپرداخت م مهیماهانه به شرکت ب ایساالنه  مهیاز حق ب ریاست که غ مهیاز پول ب یبخش .

 ونیلیم 2شما  مهیب Deductibleتومان شود و  ونیلیم 1۰ ریتعم نهیشما تصادف کند و هز یمثال اگر خودرو یبرا
 .تومان خواهد بود[ ونیلیم 8صرفا مسئول  مهیتومان باشد، شرکت ب
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از  یشود. برخیمحسوب م یواقع یک مسئلهی: حماقت کافی نیست یاما بازدارندگ

 کنند،یر مش از حد کایکه بیی هاآن مثالً معتادها، –شناسند یخودشان را نممنافع افراد 

کنند، یم یبانیبزرگ پشت یهاکه از دولت یاند، افرادکه در روابط بد گرفتار شده یافراد

منافع ه یعل مرموزیبه طرز  یقابل احترام، همگ هایبروکراتا یها، منتقدان کتاب رسانه

فا ینقش خودش را ا ،لتر کردنیهست که ف یگریدجای ن یکنند. بنابرایخودشان عمل م

توانند به دیگران آسیب دیگر نمیشوند و یمحذف ت یها توسط واقع: احمقکندیم

 شوند.یهوشمند م ،ها با حذفستمیس ،بر اساس تکاملد که یاوریبه خاطر ب برسانند.

 داند.یت میاما واقع –احمقانه است  یعملم که یندانقبل د از یگر: شاید یک نکتهی

 1حات آشکاریو ترج یابهام علّ

 ر بازیپوست دم. یباالتر ببر یرا به سطح پوست در بازی یشناختعد معرفتد بُییایب

 :گویدمیچاقه تونی طور که . هماننیست ظاهری یچیزشود و یمربوط م یواقع یایبه دن

 «.دید برنده باشیخواهیم. دیباش ی بحثندهد بریخواهیشما نم»

مرو، : پول، قلی هر چیزی باشید که دنبال آن هستیدبرندهد یخواهیشما م در واقع

ات تمرکز صرف روی کلمبازشو. سقف (یصورت)ن یک ماشیا ی ییایقلب آن متخصص اسپان

 رای، زدهدآدم را در یک شیب خطرناک قرار می

 «.میار بهتر از درک کردن هستیما در عمل کردن بس»

 یکس ًا ماهر جامعه تفاوت وجود دارد، مثالً واقع یاز اعضا یکیک شارالتان و یان یم

نگار ک روزنامهیا ی، کشک لولهیبا کند می ی**گو*گندهاست و  یاسیس« دانشمند»که 

با متقاعد ، نه شودبرنده میکار با عمل کردن  یکند. کنندهیفرق م ییایمافعضو گروه با 

 ی( شارالتانیر علوم اجتماعی اقتصاد و سا)مثالً ی کلی و بزرگها. حوزهگرانیکردن د

دا ین تماس پیبا زم هاآن یشود که پایباعث م پوست در بازیرا عدم یخواهند شد، ز

 9. فصل کنند(شان روی این که چه چیز علمی است بحث می)در حالیکه اعضای کندن
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پنهان  یرا برا یها و مرسوماتن، پروتکلیها چگونه آداب، عناون حوزهیدهد که اینشان م

 اند.ن نقص توسعه دادهیکردن ا

 «.دانیدمیعمل کردن  حیند، اما یروید که به کدام سمت مید در ذهنتان ندانیشا»

نکه مردم چه یارد. یگیشکل م« حات آشکاریترج» یدهیا یز بر مبنایاقتصاد ن یحت

 1طوربرنجشیر وار ود وارد اصول حلقهیخواهیشما نم – ندارد یتیکنند اهمیم «یفکر»

یک سری دهند صرفًا یشان میکارها یکه مردم درباره« یحاتیتوض»د. یشو یروانشناس

 یدرست ندارد. از سوعلم با  یند و ارتباطیگویکه به خودشان م ییهااست، داستانکلمه 

د یل باین دلیو به هم استدهند محسوس و قابل سنجش یکه انجام م ییگر کارهاید

 یلار قدرتمند است ویبس اصل،د بتوان گفت یا شایقاعده ن یم. ایتمرکز کن هاآن یرو

ن شکل یحات را به بهتریترج یآشکارسازنامزدها کنند. یمن یرویاز آن پ چندانمحققان 

تر )و کنندهار قانعیشود، بس یداریخر یبا دشوار ویژه اگربهک الماس، یکنند: یدرک م

 شود.یمحسوب م یک قول شفاهیرتر( از یناپذار بازگشتیبس

 د:یکردن، بدان ینیبشیپ ینهیدر زم

 «دارد.ن )عمل(خرید برای سودآوری در آینده با  یچ ارتباطیه ،()حرف ینیبشیپ»

 یهاکنندهینیبشیند و البته پشناسم که پولداریرا م یبد یهاکنندهینیبشیشخصاً پ

د، یگویدرست مچند بار ک انسان یست که یمهم ن یرند. چون در زندگیکه فق« خوب»

ای نهیهز که یکردن در زمانآورد. اشتباه یچقدر درمد یگویمدرست  یوقتم ینید ببیبلکه با

 قات است.یو خطا در تحقآزمون ه به سازوکار یشب ینوعبه – حساب نیست، ندارد

که  است از آن تردهیچیپ، اغلب یرون از بازیب ،یواقع یزندگدر گرفتن قرار در معرض 

 یزندگ نتایج در. ل دادیف با لغات تقلیمشخص و قابل توص« رخداد» کیبه توان آن را ب

 یاریبرد و باخت داشته باشند. بسی نتیجهستند که فقط یبال نسیب یهمانند باز یواقع

که در معرض باران قرار د یهستند: شا یرخطیشدت غبهها در معرض قرار گرفتنن یاز ا

ن یا یفن ینه، در کارهاین زمیدر ا تربحث دقیق. نه سیل، اما گرفتن برایتان مفید باشد
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الخصوص اگر ی، علینیبشیکه پ دین حد داشته باشیفعال در هم مؤلف مطرح شده است.

دوران  یشود و از ابتدایمحسوب م هان پناهگاه شارالتانیانجام شود، غالباً آخر« علم»با 

 بوده است.همینطور هم 

 ، و فقط،ات هست که تنهایاضیدر ر« معکوس یمسئله»تحت عنوان  یزین چیهمچن

 ی: مهندسدهمیارائه م از مسأله ف ساده راین تعریا فعالشود. یحل م پوست در بازیبا 

م با یتوانی، اما نمبینیممیرا تکامل ج ینتاا ماست؛  یاز مهندس ترسختمان یمعکوس برا

. راندش یبه پتوان صرفا میرا  ییندهاین فرایم. چنیینما تکراررا  هاآن یتوجه به ابهام عل  

شود که یباعث م ،آن یریناپذو بازگشت معنای دقیق کلمه()به « زمان»عملکرد  ینحوه

 م.یریلتر بهره بگیعنوان فبه پوست در بازیم از یمجبور شو

و  یر ابهامات در سطح فردیو سا« اهیس یقو» یبه ما در حل مسئله ،پوست در بازی

حل  یالزم برااستحکام که داده ، نشان چیزی که زنده ماندهخواهد رساند:  یاری یجمع

 ین سازوکارهای، موجب اختالل در اپوست در بازیرا دارد و حذف  اهیس یقو یمسئله

 استفاده کنیم زمان هوشمندی از میتوانی، نمپوست در بازیخواهد شد. بدون  یانتخاب

 ،( زمان1د )یگویم و میدهیک فصل کامل را به آن اختصاص میکه  1یندیاثر لاز  ی)نماد

ها پادشکننده ید به زندگی( ام2دارد و )یها را نگه مها را حذف کرده و مستحکمشکننده

دارند و  پوست در بازیها، به طور غیر مستقیم، ایدهابد(. ییش میزمان افزاگذشت با 

 هستند. پوست در بازیدارای  ،کننداستفاده می هاآن جوامعی هم که از

پوست ط یدر شرا زمان یهوشمندن یحات، ایترج یو آشکارساز یابهام عل   یدر راستا

« عقالنیت»از  که من یفیتنها تعر –ف کند یرا تعر« عقالنیت» یحتاست که  در بازی

 یکنندهک مشاهدهیپاشد. امکان دارد یاز هم نمدقیق  یهایدر بررس پیدا کردم و

ه یک رویکند، یفرانسه کار م یزیرلوح که در وزارت برنامهکرده و سادهلیازحد تحصشیب

اما  –م یم که آن را درک کنیستیقدر هوشمند نها آنرا ما انسانیبداند، ز رعقالنییرا غ

 یبرادلیلی چ یاست؟ ه یمنطق این رویه ایجواب داده است. آ یه به مدت طوالنین رویا

که ابتدا  یمواردم: یشناسیهستند را م رعقالنییغآشکارا که  یم. اما مواردیرد آن ندار
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ت ضد ، حرکیدهند. از منظر آمارید قرار میفرد را مورد تهد یجمع و سپس بقا یبقا

ن یکه با تام ییهاتینظر از پاراز. صرفستا رعقالنییآن( غ یآمارمعناداری و عت )یطب

چ یرند، هیگیانجام متکنولوژیک  یهار شرکتیکش و ساد آفتیتول یهایکمپان یمال

 برعکس ادقیقکند؛  ردرا « یعیطب» عقالنیتوجود ندارد که دن وب عقالنیاز  یقیف دقیتعر

تک باً تکیباشد. تقر رعقالنییتواند غیدهد نمیف، آنچه جواب می. طبق تعرمعمول حالت

ت یذهن مشترکااند، خوردهشدیدی وکار خود شکست شناسم و در کسبیکه م یاشخاص

(، کندایجاد میدهد )و درآمد یاحمقانه جواب مچیز ک یفهمند اگر ینمآنها : دارند یوبیمع

 .تواند احمقانه باشدنمی

ثار یو ا یفداکار یدهیار دارد، از ایرا در اخت پوست در بازیکه ملزومات  یستمیس

 بمانندکه باید زنده  مراتبسلسله رأسحاضر در موجودات ا ی جمع کند تا ازیاستفاده م

چاقه:  یتون به قول یا .«1باد هوا هستندت یاو چرندماند می ست کهبقا»د. ینما یبانیپشت

 :دیگر عبارتبه .«بقا موندنیه و چرت و پرت باد هواست»

ه زند ید به مدت طوالنیکه باچیزهایی  –است که به جمع  عقالنی یزیآن چ»

 «.بقا بدهد یاجازه –بمانند 

. 2ندیگویم یا روانشناسی یعلوم اجتماع غیردقیق یهاکه کتاب ی«عقالیی بودن»نه آن 

از  یبه شما خواهند گفت، مقدار نماهاو روانشناس ن راستا، برخالف آنچه روانشناسانیدر ا

بیش از  بقا یرابرا یست، زین رعقالنییعنوان غچیهبه دُم یهاسکیرکردن برآورد باال دست

از  ی. و برخکه تحمل قبول کردنشان را نداریمها هستند سکیر ی. برخاست حد ضروری

که تحمل نپذیرفتنشان را کنند( یها اجتناب میکه دانشگاه ییهاآن ها هستند )ازسکیر

 د.وشمیان یبل یبه تفص 19نام دارد، در فصل « (Ergodic) ارگودیک»ن جنبه که ی. انداریم

                                                           

1 Survival talks and BS walks. 
 نظریه نیسیکه تئور [Ken Binmore] مورنیکن ب ریرا شکل دادند )نظ نظریه عقالنی بودنکه  یافراد در واقع 2

و  قیدق یتئور گونهچیکرد(، اصرار دارند ه میدر مورد او صحبت خواه شتریبود و بعدها ب دانیاضیو ر یباز
اقتصاد  درادعاها را  نیا یکه بخواهد مردم را در تنگنا قرار دهد. حت ستین «تیعقالن» یبرا یخودسازگار

 های با کلمات شکیلکتاب در «عقالنی بودن»که در مورد  ی. اکثر مواردافتی دیارتدکس هم نخواه کیکالسنئو
 ندارند. گیریو سخت از دقت یبه نظر سهم م،یخوانیم
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 اوقات یاما نه در تمام ،پوست در بازی

 یِ امتم اتِیجزئ در تمامِ د آن را ییایاست، اما ب یکل یک الزمهی پوست در بازی

ر که عواقب کا ی، مخصوصا وقتمیرد اعمال نکنیگیچشممان قرار م یکه جلو ییزهایچ

درآمد شیشده در بخش اول پمطرح یجوهاان مداخلهی. ممشخص و کنترل شده هستند

 یهدیعق شوند با ابرازیها مآب یشان موجب مرگ هزاران نفر در آن سویهاهیکه با اعالم

 اندارد ام یریگمیتصمدر  نقشیشگو یک پی ینیبک مکالمه و فالیبدون ضرر شخص در 

باشد که  یدن است: حواستان به افرایام ما ایوجود دارد. پ ییها، تفاوتاثر درمانی دارد

ب یگران آسیبه د خود یشغلو با ساختار کنند می یروکج ی و شغلیاصورت حرفهبه

 رند.یبپذ یتیمسئول نکهیرسانند بدون ایم

 خ و چه در حالیباشد، چه در تارعدم تقارن دچار  یاحرفه به صورتکه  یشخص

 یافراد اب است. اکثریکند اما کمیجاد میا یادیشود. او مشکالت زیافت می ندرتبهحاضر 

، ناحسابدارها، یاننده تاکسرها، کشنانواها، لوله–د یخوریبرم هاآن به یواقع یکه در زندگ

واش )البته کار ی، اپراتورهاهااران دندانپزشکی، دستهای زبالهکنندهجمعات، یمشاوران مال

 پردازند.یم هزینه اشتباهاتشان یبرا –گویم(یرا نم ییایگرامر اسپان متخصصین

 سمیج( مدرن
کند و بر ید مییک عدالت را تایو کالسسنتی ، یباستان یهادهیکه این کتاب درحالیا

که ما در  –گرا قرن تفکر مدرن میک و نیشکل گرفته، با  عدم تقارنهمان مباحث  یمبنا

د یگویاست که م یباور یکند. روشنفکریمخالفت م –م ینامیم ینجا آن را روشنفکریا

ن یهمچن ونمود  متمایزرا از عمل  یتوان تئوریآن جدا کرد، م یجهیتوان عمل را از نتیم

باال  )تشریفاتی( ک روشیکه  یمراتبسلسله یکردهایده را با رویچیپ ستمیک سیتوان می

 ن است اصالح نمود.ییبه پا

به لوحانه از علم ر سادهیتفس یکه نوع ،«ییگراعلم»هم دارد:  1ک خواهری ،یروشنفکر

. اگر در زمان کنندهشکپروژه ند و یک فرایعنوان به، نه است هدیچیپ موضوع کیعنوان 
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 ییگرابلکه متوسل به علم ،میاانجام نداده یم، کار علمیاستفاده کن یاضیاز از ریعدم ن

چیزی که تکنولوژی باالتری  کیبا  تان که عملکرد خوبی داردخود م. اگر دستیاشده

ک ی ینیگزیست. جاین ترید، کارتان علمین کنیگزیجا، یدست مصنوع دارد، مثال یک

ت یها موقعونیلی، تحت مطبیعت داردقدمتی به اندازه عمر که « یعیطب» یهیرو

هنوز  و شده یمعرفعلمی  یهادر ژورنالکه  یزیبا چسالم مانده  یچندبعد یزااسترس

کرد یاست و نه رو یامده، نه علمیرون نیسربلند ب دقیق یل آماریو تحلاز آزمون تکرار 

فروش  یها از علم بران کتاب، شرکتیشود. در زمان نگارش ایمحسوب م یخوب

افته از نظر یبهبود یا راهکارهای یاهیگ یر کرهیکنند )نظیمحصوالتشان استفاده م

یی که شک هاآن کردنساکت  یبرا کنندهپروژه شکن یکه ا جالب است( و یکیژنت

 استفاده شده است. ،کنندمی

روح پیچیده و با استفاده از الفاظ فرهیخته بی یکه به شکل یقیبه حقااحترام نگذاشتن 

وجود داشته است، اما احتماالً آن را از  یخ روشنفکریشدند، همواره در تاریاستخراج م

باالتر رده ید: پرسشگریشنویا استاد دانشگاه نمیمحل خودتان  یزبان گزارشگر علم

از  یسطح باالترو  یآمارت یتر از اهمقیشتر، درک عمیبعلمی  به نفس ازمند اعتمادین

چه یفروش قال یتجربهاین است که بهتر از آن،  یا حتی - باشدیو دقت م یت عقالنیظرف

 یمین کتاب هم سنت قدین ای. بنابرارا داشته باشد هک بازارچیدر  یتخصص یهاهیو ادو

ن یامکان دارد مخاطب –دهد یرا ادامه منه یاگراشک یگرو پرسش یعمل یراهکارها

پوشش داده شده(، « اهیس یقو»در کتاب که آشنا باشند ) ییگرامکتب شکبا « نسرتویا»

 قرن قدمت دارد. 22ه استادان که یعل 1کوسیسکستوس امپرخصوصا زخم زبان 

 ن است:یقانون ا

ه ک ید عمل کنند و تنها افرادیبا زنندحرف می که یافراد»
 «.د حرف بزنندیکنند، بایعمل م

ات، فلسفه، شعر و هنر یاضیر رینظ یمستقل یهاتیفعال یاستثنا برا یمقداربا البته 

ن بزرگ، یسیطور که تئورت ندارند. همانیانطباق با واقع ینهیدر زم یحیصر یکه ادعاها

                                                           

1 Sextus Empiricus 
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ها به آدم ید، ولیخود را انجام ده یاضیر یهاا ارائهیها ید: تئوریگوی، م1نینستایل رابیآر

 پوست در بازیکه  ید افرادی. بگذاررا اعمال کنند هاآن چطوردر دنیای واقعی نگویید که 

 شان را انتخاب کنند.یازهای، ندارند

ح ش سطیم: با افزایسم اشاره کنیمدرن یتر به عوارض جانبید عملید با دییایب

 ابد.ییش میان سازنده و کاربر افزایم یمختلف، فاصلهل یوسادر  تکنولوژی

 بیندازیمک سخنران نور یروی چگونه 

دانند که یدهند، میت انجام میل جمعیشان را در حضور خیهایکه سخنران یافراد

د یک دهه طول کشیباً یستند. تقریصحنه راحت ن یرو –ها ر سخنرانیو سا –خودشان 

س یپلعدم تمرکز ما است ) یبرا یافتد عاملیتا متوجه شوم نور صحنه که داخل چشم م

اندازد و منتظر یچشم او م یکند: پرتو نور را روین کار را میها هماز مظنون ییبازجو یبرا

ابند یا بتوانند عامل اشتباه ریها نم، سخنرانین سخنرانیماند(. اما در حیحرف زدنش م

ه یورن ین همیدهند. بنابرایصحنه نسبت م یساده به حضور رو یلیو فقدان تمرکز را خ

کنند یم ین سخنرانیمخاطب از یگروه بزرگ یکه برا یرا افرادیابد. چرا؟ زییادامه م

 یسخنرانگروه بزرگ مخاطبان  یهم برا پردازیو مهندسان نور کنندنورپردازی نمی

 کنند.ینم

ان یآهن مشمال که راه ین: متروییباال به پاروند گر در مورد یکوچک د یک نمونهی

ت. کرده اس یخود را کاماًل نوساز یها، قطاراست اشیشمال یهاورک و حومهیویشهر ن

 یکاناتاز ام یدارند و حت یترشاداب یهارسند، رنگیزتر به نظر میتر و تمقطارها مدرن

کند(. اما قباًل یکس از آن استفاده نمچیند )که همسافران برخوردار یز برق برایر پرینظ

توانست فنجان یکه فرد مگذاشتند یمسطح م یک طاقچهیوار، یقطار و کنار د یدر لبه

هوه قخود را در آنجا قرار دهد: سخت است که هنگام مطالعه، فنجان  یصبحگاه یقهوه

العه قهوه ا هنگام مطیشود یا سوار قطار نمید )که ید. طراح قطار جدیریرا هم در دست بگ

 االح .دنکج ک یقطار، طاقچه را اندک ییبایش زیافزا ینوشد( با خودش فکر کرد براینم

 آن گذاشت. یتوان فنجان قهوه را رویمگر نید

                                                           

1 Ariel Rubinstein 
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ح یتوض وجود دارد را ینما و معمار یطراح ینهیکه در زم یترمین امر مشکالت وخیا

ر دهند و ر قرایر معماران را تحت تاثیسازند که سایم یاگونهبه ،دهد: معماران امروزیم

رده کنند؛ نشان را برآویساکنرفاه توانند یشوند که نمیحاصل م یبیعج یهادر انتها سازه

ت که در وزار ینیاز متخصص یا برخیاز دارد. ین یادیزکنکاش ن کار به زمان و یا

 یقچهن طایمعادل هم ینوعکنند، بهینم یاند و در جامعه زندگنشسته یشهر یزیربرنامه

 شوند.یامور م تر موجب بهبوداس بزرگیک مقیال خودشان در یبه خ –سازند یکج را م

 هاآن از یکیبه همراه دارد که  یعوارضگرایی م، تخصصیگویشه میطور که همهمان

 حاصل از آن کار است.نتایج ان کار و یمفاصله 

 یسادگ

انجام  یمسحورکننده یسادگ –رد داهمراه  ا خود بهرا ب یسادگ ،پوست در بازی

 یاجرا یبرا یازهیکنند، انگیمشاهده مده را یچیپ یکه راهکارها ی. افراددرست کارها

زه یتروکراستم بیک سی امور در یدگیچیپ م،یدیطور که دساده ندارند. همان یهاحلراه

ت و یرا موقعیزیابد افزایش می، فروشندمیده را یچیپ یکه راهکارهاافرادی  دستبه 

 .کندیق میرا تشو ین امریچن هاآن یهاآموزش

، ستندین پوست در بازی یخودشان داراکه  یشده توسط افراد یطراح یزهایچ»
 «.)قبل از واژگونی نهایی( شوندیمتر دهیچیزمان پ مروربه

برد: ینم یچ سودیساده ه یراهکارها یقرار دارد، از ارائه یتین موقعیکه در چن یفرد

کردن  پیچیدهد هم سراغ ی، بانه نتایجکنند و یل میاز شما تجلتان فهمبه خاطر  یوقت

داند که یباشد، مفرستاده  یعلم یابه مجلهرا  یا«آکادمیک» یکه مقاله ید. هر کسیبرو

 یسازدهیچین پیافت. همچنیش خواهد یآن افزا ی، احتمال قبولتر باشدهدیچیهرقدر پ

 یعوارضو کنند، یرشد م یرخطیشکل غبه شود که یم یمشکالت مختلفخود موجب 

 حتی بدتر: د داشت.نبه همراه خواه یجانب

 «.فهمندنمیرا  یندارند، سادگ پوست در بازیکه  یافراد»
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 ک احمق هستمی پوست در بازیبدون 

م و معکوس یق درد( برگردیاز طر یریادگی) pathemata mathemata بحثد به ییایب

در  یکی. مردم دو مغز دارند، یق لذت و خشنودیاز طر یریادگیم: یریآن را در نظر بگ

 پوستست. ین پوست در بازیاز  یکه خبر یطیدر شرا یگریو د پوست در بازیهنگام 

 یپوست در باز ی. وقتکننده باشدکمتر کسل ،کنندهکسلشود مسائل یباعث م در بازی

نخواهند سربر حوصلهگر یما دیهواپ یمنیمسائل ا یر بررسیکننده نظخسته ی، کارهادارید

 یک کمپانیگذار هید. اگر سرمایما شویرا امکان دارد مجبور به سوار شدن در آن هواپیبود، ز

 یمال یک اظهارنامهی یهاسیپانو یر مطالعهیکننده نظار خستهیبس ید، انجام کارهایباش

 .نیستکننده خستهتقریبا گر یشوند( دیدا میدر آنجا پ یکه اطالعات واقع یی)جا

کاوت ذکند و  یکه ذهن یاز معتادان یاریتر هم وجود دارد. بسیاساس یک جنبهیاما 

ن یترتوانند هوشمندانهی( را دارند، میاست خارجیک متخصص سیا یکلم )ک گلی

 هاآن الباً بههستند، غ یکه تحت بازپرور یاده کنند. وقتیموادشان پ دیتول یترفندها را برا

کنند را صرف یم نهیمواد هز یهیته یکه برا یذهن یاز انرژ یمیشود که اگر نیگفته م

 یهااد، قدرتیندارد. بدون اعت یادهیونر خواهند شد. اما فایلیند، حتماً میکسب درآمد نما

ه در ککسانی ماند که به یم ییک معجون جادویروند. همانند ین میاز ب هاآن وارمعجزه

 .نوشندینه به کسانی که آن را ماما  کند،یالعاده اعطا مخارق یقدرتوجویش هستند جست

شوم. اطالعات من در یندارم، معمواًل احمق م پوست در بازیکه  یک اعتراف. زمانی

 هاآن ها حاصل نشده است.ق کتابیاز طرلزوما سک و احتمال، یر رینظ یمورد مسائل فن

هم  یکنجکاو یاز رو یاند. حتحاصل نشده یواال و عطش علم یهایبازق فلسفهیاز طر

در بازارها حاصل  یریپذسکیاز ر یناش یجان هورمونیق شور و هیستند. بلکه از طرین

از دوستانم در  یکینکه یم جالب باشد، تا ایات برایاضیکردم ریگاه فکر نمچیشوند. هیم

شتر یکه پ( هاآن یدهیچیپ مشتقات ت ویعموم )و یمالاختیارات راجع به  ،وارتوندانشگاه 

ش یعنوان حرفه پنه را بهین زمیم گرفتم همی. بالفاصله تصمح دادیتوض ،شان گفتمبارهدر

بود. کشف نشده د و یجد ،ن حوزهیا ده!یچیو احتماالت پ یاز مبادالت مال یبیرم. ترکیبگ

 کنند ویم استفاده مرسوم یِازنگوله یمنحناز  که ییهایتئور گفتیام به من مزهیغر

 رندیگیم دهی( را نادکم بسیارو احتمال وقوع  با تاثیر بسیار زیاد ی)رخدادها دُمموارد  ریتاث
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در مورد  ین اطالعاتیتران کوچکیدانستم که دانشگاهیم مخطاهایی دارند. در دل

را  تیاحتماال بهادار اوراق نیاموجود در برآورد  ینکه خطاهایا یها ندارند. پس براسکیر

م یبرا یبه طرز مشکوکبالفاصله و کردم که یمطالعه مد احتمال را یدا کنم، بایپ

 شد.جذاب  یو حت کنندهسرگرم

ن مه در یک مغز ثانوی یسر و کلهان آمد، ناگهان یسک به میکه صحبت از ر یوقت

سر یم میبرا یسادگبهده یچیو پ یل و نگاشت احتمال اتفاقات متوالیو ناگاهان تحل دا شدیپ

که  ید. وقتید دویخواه یتر از هر رقابتعیباشد، سر یسوزکه صحبت از آتش یشد. وقت

. در خواهدزحمت خاصی نمیها حرکت خیبرانجام  کنید،یم ین تپه اسکییبه سمت پا

کننده از معاملهعنوان شدم. ما بهینبود، دوباره احمق م فعالیت خاصیکه  یادامه و هنگام

خالف بر، بودمسائلمان  کامال متناسبِ کش مثل یک دست کهم یردکیاستفاده م یاتیاضیر

 –ابند یب شانیتئور یبرا یعمل ین هستند که کاربردهایبه دنبال اکه اغلب  انیدانشگاه

 ییاجم و یمدل اختراع کن هاترین سرنخاز کوچک ،م خودمانیمجبور بودموارد  یدر برخ

وضوع کال یک مهم کاربردی ات بر مسائل یاضی. اعمال رمیداشتنمعادالت اشتباه  یبرا

 .داشتیماز مسئله  یقیاز نگارش معادالت، درک عم قبلط ین شرای؛ در ادیگر بود

ر آن جمع یاز ز یان و نجات بچهیبلند کردن ماش یخود را برا یرویتمام ند یبتواناما اگر 

م شدن پس از آراتان است(، قدرت حاصله یکنون یهایکه فراتر از توانمند ییروید )نیکن

دهد، یدست م ر خود را ازیخواهد ماند. پس برخالف معتاد که تدب یز در درون شما باقیامور ن

 د، با شمایآموزیم در زمانی که تحت ریسک هستید شدت و تمرکز یواسطهکه بهچیزی 

از شما تان را یهاتواند آموختهیکس نمچید، اما هیز نباشیقدر تگر آنید دیخواهد ماند. شا

، کنندهمرسوم که توسط افراد خسته یآموزش یهاستمیمن با س یمبارزه یل اصلیرد. دلیبگ

ر یخود درگها بچهاگر ن است. یشوند، همیساخته منوعانشان هم یبرا یرمعاشرتیخشک و غ

تر، همات خواهند شد، و از آن میاضیعاشق رها آناز  یاریبسباشند،  یاضیر یکاربردها

 داشت.خواهند را اشتباهش  یکشف کاربردها یالزم برا یزهیانگ
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 یقانون یهاستمیقابل سمدر  1نیقوان

 یهاین بزرگ )فرضًا کمپانینکه شهروندان را در برابر مهاجمیا یدو راهکار برا

ن ین قوانیاما ا –ن است یب قوانین مورد تصوی. اولوجود دارد میقدرتمند( در امان بدار

 یوسن بار از یشوند که ایگر میک تهاجم دیافراد، منجر به  یهایاز سلب آزاد یجدا

دارند  ل خوبیکه وک یتر، افرادرد. از آن مهمیگیحکومت، ماموران و همراهانش انجام م

ن یشیپ یگذارهاد، از قانونیم دیطور که خواها همانیرند )یبگ ین را به بازیتوانند قوانیم

 ین کنوننایبه مسندنش سیگنالیکه خود دهند یپول م یادیرقم ز هاآن استفاده کرده و به

مانند؛ یم یشه باقیهم یبراب ین در صورت تصوی(. و البته قواناست یآت یهارشوه راجع به

، چرا که ترسندمی هاآن مدارها از لغواستین اثبات شوند، سین قوانیاگر پوچ بودن ا یحت

ن یکه قوانییازآنجا. رندیگیقرار متحت فشار برند ینفع م یکه از قانون فعل یافراداز طرف 

ها از م و شرکتیشویده گرفتار میچین پیوخم قوانچیدر پ یزودبهادآور هستند، یاعت

 کنند.یرا هم خفه م یزندگ هاآن دستشان خفه خواهند شد.

 یاهال که ن صورتیبه ان بهره ببرند، یهستند که از قوان ییهاهمواره انگلکه چرا 

ود بهره سبرداشت  یاز دولت برا ،بانیپشت یزهایو فرانش نیاز قوانبا استفاده  وکارکسب

ست یبایکه قانون م ینامند، چون اثراتیقانون م یریگن سازوکار را بازپسید. انریگیم

 کند.یکرد را لغو میجاد میا

 لیامکان تشکو  یت قانونیرا به شکل مسئول پوست در بازین است که یگر ایراهکار د

رباز به سمت یآنگلوساکسون از د یایم. دنیها کن، وارد تراکنشیقانون یهامحکمه

ح یقانون ترج یند نظارت بر اجرایش داشته و آن را نسبت به فرایگرا یقانون یکردهایرو

، یعقالن یب قانونین ترتی. بدکنم تیشکا تو از توانمیم ،یبزن بیآس من به اگردهند: یم

و خطا آزمون ق ین به باال و از طرییصورت پاشود که بهیجاد میو متوازن ا پذیرقیتطب

ح یشه ترجیباً همیگر اندرکنش دارند، تقریکدیکه مردم با  یساخته شده است. وقت

را  سابقا تحت سلطنت انگلستان(یا ) 2مورد قبول دادرسی یمکان عمومک یدهند یم

                                                           

ی عبارت ترجمه شده است. این کلمه ریشه« قانون»و مشتقات آن به صورت  Regulation]در این سرفصل  1
 نامه و قوانین نظارتی دارد.[است و مفهومی نزدیک به آئین« رگالتوری»

2 Commonwealth 
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ا و یکنگ و سنگاپور در آس: هنگرندیدر نظر بگدر قرارداد حل اختالف محل عنوان به

، میریدر نظر بگهمانند روح  را 1یقانون عرفاگر ورک در غرب محبوب هستند. یویلندن و ن

 .روح هستندیفقط کلمات ب ریانعطاف ناپذ ن خشک ویقوان

ها جمع شده و هید با همسایتوانیشما را آلوده کند، م یبزرگ محله یک کمپانیاگر 

انجام ا شم یها را برایکاغذباز ،صیل حریک وکید. یاوریپدر آن شرکت را دربدر دادگاه 

ق تواف یاحتمال یهانهیکمک خواهند کرد. هز ید. دشمنان شرکت با خوشحالداخواهد 

 فا کند.یشرکت ا یقدر باال هست که بتواند نقش بازدارنده را براآن

از اثرات  ی. برخمیباشقانون به دنبال وضع  دیگاه نباچیست که هین معنا نین امر بدیا

مربوط به پنهان  ُدم یهاسکیهستند )فرضًا ر یقانون یازمند نظارت و اجراین یستمیس

موثر  ید به شکلیتوانیدهند(. اگر نمیر خودشان را نشان میکه د ستیزطیمح بیتخر

جامعه  یبرا یکوچکن بازده ین قوانیاگر ا یحت .2دیکنآنگاه قانون وضع ، دیت کنیشکا

ام را یت شهروندیدهم تا حد امکان آزاد باشم، اما مسئولیح میداشته باشند، باز هم ترج

ن نگرش را ی. ابپردازمگران را یب به دیآس یمهیبدانم، با سرنوشتم مواجه شوم و جر

. دیریگیم هاآن مردم را از ین، شما آزادیم قوانینامند: با تنظیم یتعهد یخواهیآزاد

ن شامل یهر انسان است. ا یبرا یضرورحق ن یاول یم که آزادیاز ما اعتقاد دار یبرخ

زنند(؛ یب میکه فقط به خودتان آس یشود )اشتباهاتیاشتباه کردن م یالزم برا یآزاد

 م.یکننض یتعو ،ر منافعیا سای ید اقتصادیآن را با عوامقدس است که  یین تا جایا

 روح در بازید( 
 یجودتعهد وبه عنوان یک  شرافتدر مورد  پوست در بازیم که یید بگویتًا باینها

ن و ان انسایم تمایز یبرا یها( عاملسکیاز ر یمشخص ی)البته رده یریپذسکیو ر است

 است. هاانسان بندیردهها( ی)بر خالف نظر بعضن و یماش

                                                           

1 Common law 
از  تیحما یبرا یسازوکار قانون بیاست که به تصو یهمان کس کنم،یم میکتاب را به او تقد نیکه ا دریرالف ن 2

 کمک کرد.  نیو شهروندان در برابر مهاجم گانکنندمصرف
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 «.هیچ چیز نیستیدد، یسک نکنیخود ر نظر یاگر برا»

ف یرتعشرافتمندانه  یزندگت تنها در قالب یکه از نظر من موفق کنمیمدام ذکر م

 .شرافتمندانه نیسترند، یشما بم یجابهگران ید دیم که اگر بگذاریشود. گفتیم

اگر  ید، حتید انجام دهیگاه نباچیاز اقدامات را ه ید که برخیگویبه ما م شرافت

 یرد و برایپذیرا نم 1یفاوست معامله، یشخصبه همراه داشته باشند.  یادیز یپاداش ماد

ک ی یکار را بران یمعناست که ا بدانن یزند؛ البته اینم یفروشدالر دست به تن ۵00

 viaو این فقط یک موضع دهد. یون هم انجام نمیلیک تریارد و یلیک میون و یلیم

negative د و شرط ینظر از عواقبشان بدون قکارها را صرف یبرخ نیست، شرافت یعنی

)شاعر بزرگ  2نیهمچون پوشک ید که بزرگانیریها را در نظر بگد. دوئلیدهمیانجام 

از ما گرفتند  یگر را در جوانیاز افراد د یاری( و البته بسیدان فرانسویاضی)ر 3روس(، گالوا

قرار  یها افراد خود را در معرض مرگ احتمالن دوئلیار جوان بود(. در ای)گالوا که بس

د یگنجینم ن افرادیا بزدالنه در نظر یند. زندگیخود را حفظ نما یدادند تا صرفاً وجههیم

اگر آن فرد گالوا باشد که در  یدادند، حتیح میترج یاین زندگیبه چنمرگ را قطعا و 

طور که . همان4را کشف کرده باشد یاضید و مهم از ریجد یک شاخهی ین نوجوانیسن

ن یو منظورش ا« آن یا رویبرگرد ا آن ا بی»د: یگویبه فرزندش م ۵ک مادر اسپارتانی

ن بود که جسد را یا هاآن ا )رسمینکه اصاًل زنده نیا ایا همراه با سپرت برگرد یاست که 

تر از مهلکه فرار عیاندازند تا سریها سپرشان را مکردند(؛ تنها بزدلیسپر حمل م یرو

 کنند.

د، یرا درک کن یانسان یهاارزش یهاهیته بر پایمدرنر مخرب ید تاثیخواهیاگر م

 یکه برا ید: مثالً افرادیسه کنیمدرن مقا یهادوشرط فوق را با سازشیقیط بیشرا

                                                           

 یاز زندگ یناراض یول یدانشگاه یالتموفق با تحص یاست. او انسان یافسانه آلمان یک یاصل یتشخص ]فاوست 1
 [.کندیمعاوضه م یطانبا ش یادر معامله یویاست که روحش را با دانش نامحدود و لذات دن

2 Pushkin 
3 Galois 

 یافراد انیجا و در مکه اختالف همان شوندیها باعث مها هم وجود دارد: آنبه نفع دوئل هاییاستدالل در واقع 4
 نشود. دهیکش یشتریمسکوت مانده و به افراد ب ،دارند پوست در بازی مستقیمیکه 

5 Spartan 



 پوست در بازی

۵4 

ا یدر واشنگتن(  یمنافع عربستان سعود یکنند )فرضًا برایمنزجرکننده کار م یهایالب

ن افراد با یدهند؛ ایمربوط به دانشگاه را انجام م یراخالقیغ یهایصورت آگاهانه بازبه

خودشان را « اورمیم در دانشگاه را دربیهابچه خرجد یبا»ر ینظ ییهابحثمطرح کردن 

دهند یح میترج ستندیمستقل ن یکافبه اندازه  یاخالقاز نظر که  ی. افرادکنندتوجیه می

ابند یب یاحرفهه ن کیا یبه جا ،دهندق یبطاتشان را با شغلشان تیاخالق ن تالش،یبا کمتر

 ک راستا باشد.یاتشان در یکه با اخالق

 در بازی پوستکه فراتر از  یشرافت وجود دارد: حضور در اقدامات یگر برایعد دک بُی

ذشتن گ؛ داشتن در بازی دیگران پوست در بازی ،گرانید یبرا خودفدا کردن  است: صرف

 .ت به خاطر جمعیبا اهم یزیاز چ

فتخار اتواند حس غرور و یهم م میعظ یفرد بدون فداکارکه هستند  ییهاتیاما فعال

 .یع دستیمثل صناافت کند: یدر هاآن را از

 (یدست عیهنرمندان صنا) گرهاصنعت

« یبازده»افت یا دریها یدشوار یکار، کاهش برخ یسازنهیبه یکه برا یهر اقدام

 واهد زد.خموضوع از آن د، باالخره دلتان را یدهیخود( انجام م یشتر از حرفه )و زندگیب

 «.روحشان را در بازی دارند گرهاصنعت»

 یتجار و یل مالیبوده و دال یل وجودیکارشان بنا به دال یگرها هدف اصلاوالً صنعت

 یل مالگاه صرفاً بر اساس مسائچیه هاآن یریگمی. تصمرار دارندت قیدوم اهم یدر رده

کثر از ا هستند؛« هنرمند»خود  یدر حرفه ینوعبه اًیثان .ماندمالی می، گرچه ستین

 یقدارکنند. ثالثاً میب میوکار را ترکهنر و کسب مانند؛یدور م یسازیصنعت یهابهجن

 ن راییت پایفیک یا دارایوب یمع یلهیک وسیکنند: یرا در کارشان لحاظ م شرافت

ارها ک یدارند و برخ یمقدس یتابوها تاً یند. نهایبیب مین غرورشان آسفروشند، چوینم

 ابد.یش بیشدت افزااگر سودشان به یدهند، حتیگاه انجام نمچیرا ه

Compendiaria res improbitas, virtusque tarda – راه  پرهیزگارراه کوتاه و  ،شریر

 ست.یگرفتن صادقانه ن یگر، سرسریدعبارتبه. ردیگیش میرا در پ یطوالن



 ( مقدمه1کتاب 

۵۵ 

توان متوجه شد که یم یراحتبهخودم موضوع را مثال بزنم.  ید با حرفهیبگذار

 هیک هدف ثانویست و تنها ین یینها یزهیگر است: فروش کتاب انگک صنعتی ،سندهینو

د که یدار یقدرتمند یها. شما بازدارنده)اگر اصال در نظر گرفته شود( شودیمحسوب م

، 2000 یدهه یعنوان مثال در ابتداکند. بهیتقدس محصولتان را حفظ م یتا حدود

 2ولدون یشود به فیورآالت محسوب میز یارهیزنج هایفروشگاه از یکیکه  1یبولگار

شان یه کند و برایرا توص ین کمپانیسنده( پول داد تا در خالل رمانش محصوالت ای)نو

حس انزجار  ینوع یادب یگرفت؛ عموم جامعهشکل بزرگ  یاغات انجام دهد. همهمهیتبل

 ن موضوع داشتند.یرا نسبت به ا

ع یتوز یصورت مجانها را بهافراد کتاب یبرخ 80 یدر دهه اد دارم کهیبه  نیهمچن

هم شکست  ن پروژهیدادند. ایم یان متن جایرا در م یغاتیها، تبلکردند و همانند مجلهیم

 خورد.

عنوان سندگان را بهیاز نو یم. اگر گروهیکنینم یصنعتهم را  یسندگیونحتی 

د شد. ید خواهیناام شما از کارم کنم،استخدام  یورش بهرهیافزا یو صرفاً برا« کمک»

کتاب را  یهاکردند نگارش بخش یسع 3ینسکیکوس یرزیر یها نظسندهینو یبرخ

طرد شدت ن موضوع، آن را بهیواگذار کنند و جامعه پس از اطالع از ا یمانکاریصورت پبه

کارشان را مشاهده کنند. اما  یمانکارها موفق شدند بقایپ-سندهیاز نو یکرد. تعداد اندک

متشکل  یشود کارگاهی)پدر( وجود داشتند که گفته م 4ر الکساندر دوماینظ ییاستثناها

مان هم ر 1۵0کرد توانست محصوالتش را تا ین رویه داشت و با همیسا یسندهینو 4۵از 

 یبه طور کل یولش را خوانده است. یهااز کتاب یبرخ ند اویگویم یبرساند و به شوخ

دوما را شان ممکن است باشد(. یها)هرچند که فروش کتاب پذیر نیستخروجی مقیاس

 قانون دانست. نیا دییتا یبرا ییک مورد استثنایتوان یم

                                                           

1 Bulgari 
2 Fay Weldon 
3 Jerzy Kosinski 
4 Alexandre Dumas 



 پوست در بازی

۵6 

 تاکنونکه  ییهاهین توصیاز بهتر یکیم. یگویرا م کاربردیار یک مورد بسیحاال 

 یوسی( به نام یار موفق )و راضیتر و بسن مسنیک کارآفری یام، از سوافت کردهیدر

نگ یلتریتواند فیار میار نداشته باش. صرفًا حضور دستیگفت دستیبود که م 1یوارد

را انجام  ییکند تنها کارهایمجبورتان م یو عدم حضور و –شما را معلق کند  یعیطب

د )البته یر ببرین مسیخود را به هم یج زندگیتدربهد و یبریلذت م هاآن د که ازیده

 ی، حسابداریامتحان یهاح برگهیتصحر یمشخص نظ یفهیک وظیانجام  یکه برا یشخص

 یارانیبلکه منظور دستشود؛ یار محسوب نمید، دستیکنیاهان استخدام میگ یاریا آبی

یک رویه ن یکنند(. ایتان نظارت میهاتیتمام فعال یرو ینگهبان یفرشتهمثل  هستند که

via negative و  ،ت راین فعالیشترید، نه بیخواهین زمان آزاد را میشتری: شما باست

ن صورت شما یر اید. در غیکن یابیارز یارین معیخود را بر اساس چن« تیموفق»د یتوانیم

انجام امور  ید نحوهیشویا مجبور مید کرد یخواه یبازارانتان یدست یار را براینقش دست

کار خود نسبت به انجام  یشتریب یذهن ین امر به انرژید که همیده« حیتوض» هاآن را به

 بزرگ یمال یهیک توصین یمن، ا یقاتیو تحق یندگسینو یقتاً فراتر از زندگیارد. حقاز دین

که یدر انجام امور دارم. درحال ییو استاندارد باالتر هستم را آزادتر و چابکیبوده، ز میبرا هم

 کنند.یحاصل پر میهوده و مکاتبات بیب« جلسات»همکارانم روزشان را با 

 روح شما را از بازی حذف به شدت ضروری( طیار داشتن )مگر در شرایدست»
 «.کندمی

ک فرهنگ لغت خوب ید یخر یجابهک، یخود به مکز ید در سفر بعدیفرض کن

ک شما را ن کمید. همیریها بهره بگیارتباط با محل یک مترجم همراه برای، از ییایاسپان

 کند.یدور ماصالت ک گام از ی

 داشتِ با سوء بر که ییهااقتصاددانآن  حتیگر باشند. توانند صنعتیم ،هایدانشگاه

 درآمدشان «یِسازنهیشیب» یدر جستجو هاکنند انسانمیادعا  ،میتاسهای آدام حرف

که به دنبال  کنندفخرفروشی می و کنندرا به رایگان ارائه می دیعقااین ، کنندزندگی می

 نند.یبیرا نم تناقض ، و اینستندین اهمیتکم یسود تجار

                                                           

1 Yossi Vardi 
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 هانیکارآفر یک هشدار برای

به خورند. اما یما شکست م یبرا هاآن ما هستند. یجامعه یهاها قهرماننیکارآفر

گذاری خطرپذیر های سرمایهصندوق یگذارهیسرما یو سازوکارها ین مالینوع تامل یدل

 بازی پوست در یشوند دارایم ین تلقیکارآفر به اشتباه که یاز افراد یاری، بسیکنون

 یرگیشده توسط خودشان را به دساخته ین است که کمپانیا هدفشان ایرا یستند، زین

د. ارزش شون« عام یسهام»انتشار سهام در بازار بورس ا با یاورند یبفروشند و پول درب

ست. ین هاآن یدغدغه یلیخ ،مدت آنیطوالن یسازد و بقایکه م یزی، چیکمپان یواقع

نان یکارآفر» یبندن رده از افراد را در طبقهیاما است و  یصرفًا مالنقشه ک ین یا

 یهاماند که بچهین میمثل ا ینیاز کارآفر نوعن یم )ایدهینم یخودمان جا« ریپذسکیر

 یسالگ 4سن ها را در آنم که یاوریا بین هدف به دنیرا تنها با ا یابیافه و قابل بازاریقخوش

بیزینس ک ینگارش  ینهیشان در زمییم با توجه به توانایتوانیماین افراد را م(. یبفروش

 م.یکن ییشناسا کننده،قانع پلن

که  یلیاز دال یکیشوند. یده میج پوسیتدربه ینیکارآفر یاز مرحله بعد ،هایکمپان

ک یشده در فیف تعریوظان ییتع است یماران سرطانیب یاندازه ، بههاشرکتطول عمر 

گر ید، دیر دادییرا تغ – یم کمپانیا بهتر بگوی –فه یکه وظ یزمان خاص است. زمان

ن یا»د: یگونه جواب کننیرا ان یق و ظاهرشده به سبک باب روبیعم یهاسکید ریتوانیم

 شد:ادتان بایافتد، پس ین اتفاق مید هم همیفروشیکه م یوقت «.ستیگر مشکل من نید

 هاآن فروش یهامهارت شوند، بایاستفاده م محصولساخت  یکه برا ییهامهارت»
 «.متفاوت است

 ت خواهد کردیتکبر کفا

را  یارزشمند یهاامیکشند، پیدک میکه نام مالک را  ییهایا کمپانیمحصوالت 

 یگذارن نامیاز دست دادن دارند. ا یبرا ییزهایزنند که چیاد میفر هاآن دهند.یانتقال م

از دوستان من به نام پل  یکیدهد. ینان به محصول را نشان میو اطم یتعهد به کمپان

-یمال یژورنال تخصص یرا نام خود را بر رویخواندند، زیرا غالباً خودپرست م 1لماتیو

                                                           

1 Paul Wilmott 
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این  ن ژورنال در زمان نگارشیست که این یگذاشته بود. شک (Will-mott) خود ریاضی

« خودپرست»خوب است. اما اگر  ،ک محصولی یبرا« یخودپرست». استن یبهتر متن

 ت خواهد کرد.یکفا« تکبر»د، ینباش

 یت شهروندیمعاف

ند، یآیده ماالت متحیبه ا ینامعلومتا مدت  یزندگ یبراکه  یثروتمنداز افراد  یاریبس

 یک گزینه صورتمجوز اقامت دائم را به هاآن کنند.یم اجتناب یشهرونداز کسب اقامت 

را ی، زستین یاجبار ک تعهدین یار دارند، اما ایعنوان حق خودشان در اختگان و بهیرا

 یقاض یکه چرا جلود یپرسب هاآن ازاگر ساده آن را پس بدهند.  یهیک رویتوانند با یم

 ، جوابشانکنندیبرگزار نم در یک کالب یک مهمانیو بعد از آن  کنندیاد نمیسوگند 

آمد خود در ات بر درید مالید، بایکا شدیکه شهروند آمر یات. زمانی: مالن استیامعمواًل 

قابل  یسادگبهند ین فراید. ایکن یزندگ خارج از کشوراگر  ید، حتیسطح جهان را بپرداز

 یشورهاکر یاما سا د.یدهیبودن آن را از دست م یاریاخت ینهین گزیست، بنابرایبرگشت ن

ات یمالمعاف از  یمنطقهکه شهروندانشان در یر فرانسه و انگلستان، درصورتینظ یغرب

ب ین ترتیشوند. بدیقائل م هاآن یرا برا یاقامت داشته باشند، استثنائات قابل توجه

 یروندو حداقل اقامت، حق شه یگذارهیق سرمایشوند که از طریب میم ترغاز مرد یگروه

 .کنند یات زندگیمعاف از مال یک منطقهیرند و سپس در یکنند، گذرنامه بگ یداریرا خر

ار یاخت را در یت خاصیمل در این که د.یایراه کنار بمهین ید با رفقایک کشور نبای

 یهابخش و صرفًا خواهان نداشته باشید در بازی پوستآن کشور  یبرااما د، یداشته باش

ت آن کشور اثرات منفی پاسپورو  دیها و عبور و مرور از مرز آن کشور باشمثبت و مسافرت

 آمیز وجود دارد.یک چیز توهین را نپذیرید،

 یسادگش بهیل چند دهه پین دلین من شهروندان فرانسه هستند و به همیوالد

ز یآمنیبه نظرم کامال توه یرم. اما به نظرم درست نبود؛ حتیرا بگت آنجا یبعاتوانستم ت

دادم یتوسعه م پوست در بازیق یخود با فرانسه را از طر یوند احساسیپ که یو تا زمان. بود

حس  یفرانسو یگذرنامه یرو خودم یشویر یچهرهدن یددم. نبو ن کاریا قادر به انجام

( بود، یا قبرسی) یونانیرم یتوانستم در نظر بگیکه م یابودن داشت. تنها گذرنامه یجعل

 کردم.ین کشورها حس میرا با ا یاجتماع-یو فرهنگ یق باستانیوند عمیپ یرا نوعیز
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ک تعهد یعنوان آن را به ین مکان خوشم آمد و گذرنامهیکا آمدم، از ایاما به آمر

از افراد  یاریل شد. بسیتم تبدیا بدون آن، به هویات یا بد و با مالین خوب یرفتم: ایپذ

که یآمد و درصورتیم خارج از کشور، چون اکثر درآمد من از کردندیممم را مسخره یتصم

کسب  یشتریبثروت رفتم، یپذیا مالت را میر قبرس ینظ ییکشورها یاقامت رسم

هم . مبجنگ شید برایبا که هستم، بودم،خودم  یبراات یمالکاهش کردم. اگر خواهان یم

 نکه فرار کنم.یات دهندگان، نه ایر مالیو ساجمع به خاطر خودم، هم به خاطر 

 .پوست در بازی

 کتاب نبودند یخورهها قهرمان

ا در مورد ید یهمچون شجاعت را مطالعه کن یکیکالس یهاد ارزشیخواهیاگر م

شغل ل یدلیکس بچید. هیگراها بروکید به دنبال کالسید، لزوماً نبایاموزیب یگریرواق

را  3وسیا مارکوس اورلی 2، سزار1ر سنکاینظ ی. متون افرادکنددانشگاهی را انتخاب نمی

ها کیکه در مورد کالس ییهاهید نقدها و نظریتوانیا مید. یامکان مطالعه کن صورتدر 

که خودشان فاعل بوده و در  یافراد –( 4یر مونتنینظ ید )افرادینوشته شده را مطالعه کن

داشتند، سپس بازنشست شده و اقدام به نوشتن کتاب کردند.  پوست در بازی یمقطع

و صرفًا در اقدامات  دیال متن شویخیبا اصالً ید. یکن یها دوراالمکان از واسطهیحت

 د.یر شویشجاعانه درگ

طور کند، همانیتر نمشما را شجاع ،یدرس یهاکتاب شجاعت در یمطالعهچرا که 

 .به گاو تبدیل شویدشود یگاو باعث نمکه خوردن گوشت 

شوند نمی، متوجه وزمرم یسازوکار ذهنیک  یواسطهب است که افراد بهیعج

شدن  دانشگاه استاد یاموزند، نحوهیب دانشگاه ک استادیتوانند از یکه م یان نکتهیتریاصل

بخش ا سخنران الهامی یزندگ یک مربیتوان از یکه م یزین چیترین اصلیهمچن –است 

گرا کیکالس ،خیادتان باشد که قهرمانان تاریاست. پس  یو سخنران یگریاد گرفت، مربی

                                                           

1 Seneca 
2 Caesar 
3 Marcus Aurelius 
4 Montaigne 



 پوست در بازی

60 

 یخودشان زندگ یهادر متون و کتاب یابتیصورت نبه که ستندیکتاب ن یخورهو 

را در خودشان اجرا  یریپذسکیر یهید روحیگرا بودند و باعمل یافراد هاآن کنند.یم

 ک استادیش از یب یزی، به چدیرا درک کن هاآن روانروح و د ینکه بتوانیا یکردند. برایم

)در واقع  شوندیگاه متوجه نمچیهتقریبا  هاآن .1دیاز دارین یگریرواق مدرسیا دانشگاه 

ن یکه با ا یشخص هایبحث یمن و مجموعه ی. بنا به تجربهشوند(وقت متوجه نمیهیچ

همچون ی رانیکه دل ییات تمام از غذاهایبا جزئ هاآن از یاریام، بسداشتهگراها کیکالس

خوردند یصبحانه م یبرا 4ایو زنوب 3داسی، لئون2انیولیبال، یاسکندر، کلئوپاترا، سزار، هان

ا دانشگاه )و یرا اجرا کنند. آ هاآن یاز شجاعت فکر یاتوانستند ذرهیخبر داشتند، اما نم

همانند  هاآن ای؟ آ۵ترسدتصادفی بودن دنیا می است که از یوراج پناهگاهسم( اساساً یژورنال

 دارند و خودشان 6کردن دیگران سکیر یل به مشاهدهیهستند که تنها تماکسی 

ن بحث آن ین فصل کتاب و آخریتررسد. مهمیگونه به نظر منیستند؟ ایر نیپذریسک

با این  سکیر یمحور یهااز المان یکه چگونه برخدهد ی، نشان م«یریپذسکیمنطق ر»

برای بیش از دو قرن، از دید ممکن است هستند، اما  یهیگراها بدعمل یبرا که

 !مخفی بماندها نیسیتئور

  )نه خیلی زیاد( سیاست حمایتی یو مقدار روح در بازی

 هاآن اییجدم. داستان معمارها و یمدرن اعمال کن یها را به زمانهدهین اید همییایب

همچون  یتریو عموم یستمین امر به اثرات سید. همیاوریاد بی را به یکاربران واقع از

 یردگاه، ظهور مقداین دیابد. با اییز توسعه مین یسازیو جهانهای حمایتی سیاست

 داشته باشد. یو اقتصاد یک منطق قویتواند یم سیاست حمایتی

                                                           

محدود  یو احساس یمال ینهیدر زم تقارنام( به کرده انیب« پادشکننده»طور که در درک من از سنکا )همان 1
و درک نادرست از  دانمیم رممکنیرا غ گراهاکیموضوع به کالس نیانتقال ا ر،یپذسکیر کیعنوان . بهشودیم

 .دانمیکننده مذات سخنان سنکا را درمانده

2 Julian 
3 Leonidas 
4 Zenobia 
5 Stochastophobe tawker 
6 Voyeur 
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 تواندیم گنالشیبه س زیعدم توازن در نسبت نو یواسطهبه یسازیبحث که جهان نیا

 نجاستی. نکته اگذارمیشود را کنار م لیدر سبک برج بابل تبد صدای ناهنجار یبه نوع

را در خود دارند.  یگرصنعت یهیروح کیهر  دهند،یکه کار انجام م یکه کارگران و افراد

 یالمللنیبزرگ ب یهادالالن استخدام شده توسط شرکت که یزیچرا که بر خالف چ

در تضاد هم  یاقتصاد با تفکر سیاست حمایتی حتینوع از  نیآن دارند، ا یدر القا یسع

 یاتیاضیر یامر با اصول محور نی. اشودیم دهینام کیو اقتصاد نئوکالس ستین

رفتار  اند.بنا شدهها اقتصاد بر آن یهاهیپاکه  یندارد. اصول یتناقض یاقتصاد یریگمیتصم

طبق این اصول سود )با تعریف محدود صرفا دالری( فرد را به بهای چیزهای دیگر بیشینه 

 غیرعقالییاقتصاد  یفصل گفتم، از نظر تئور نیدر هم ترشیطور که پهمان. 1کندنمی

و اهداف  هازهیاگر انگ م؛یبگذر یشخص حاتیترج راز پول خود به خاط یکه از بخش ستین

 ینهیکه در زم یو اقتصاد کیآکادم یهادگاهید توانندیمحدود شوند، نم یتنها به سود مال

 .2کنند هیوجود دارند را توج ینفع شخص جیترو

از  یبهتر باشد که بخش دیشا م،ینگاه کن هیبه قض یاز منظر محدود حسابدار اگر

ا آن را واقعکه مردم  ستین یزیچ نیا . امامیکن صادر خارج از مرزهارا به هایمان شغل

چون  برد،یچاقو م نکهیام، کمااکار ساخته شده نیهم یبرا رایز سم،ینوی. من مبخواهند

م را و نگارش خود قاتیتحق از یبخش بخواهم اگر – ارسطو arête، است نیهم تشیمامور

ا خودم را ام ابد،یب شیافزا امیوربهره دیتونس بسپارم، شا ای نیبه چ یمانکاریصورت پبه

 کنم.می محروم تمیاز هو

حس  خاطر که نیصرفاً به ا ،ندکنب ها راکاربعضی  بخواهندامکان دارد افراد  نیبنابرا

دوست دارد کفش  یچسترکانتساز در وستکفش کیاست.  تشانیاز هو یبخشکنند می

ها حس غرور داشته در فروشگاه شیکاالها دنیتالشش لذت ببرد و با د میوهبسازد تا از 

                                                           

1 To behave in a way that does not maximize one’s narrowly defined dollar-
denominated bottom line at the expense of other things. 

ها را فروش زمین به خارجی -ی دموکراتیکبا یک رویه –های سوئیس برای مدتی طوالنی، بعضی از کانتون 2
های شخصی که پوست در بازی ندارند و ممنوع اعالم کردند. برای این که از اختالالتی که توسط صاحبان جت

هایی که خریداران جوان را تا ابد از بازار محروم آیند جلوگیری کنند. افزایش قیمتها به آنجا میبرای افزایش قیمت
 کرد. از نظر اقتصادی این موضوع احمقانه است؟ ابدا. با این حال بعضی از مالکین به شدت مخالف خواهند بود.یم
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 یهاکه کفش ساختن را به کارخانه دبهتر باش اشیاقتصاد برای وضعیتاگر  یباشد، حت

 یاجازه دیجد ستمیس نیاگر ا یبرود. حت یگریسپرده و خودش دنبال شغل د ینیچ

 تر را بدهد، بازارزان یهاشتر و دوچرخهیب ینخ یهاراهنیتخت، پصفحه ونیزیتلو دیخر

جدا  شانحرفه اگر افراد را از ظالمانه باشد دی. شاچیزی در این میان گم شده استهم 

 .دارند روحشان را در بازی داشته باشند . افراد دوستکنیم

تواند یستم میجاد ثبات در سیاز ا یم امور، جدایو تقس یین راستا، تمرکززدایدر ا

 ش ارتباط مردم با کارشان شود.یموجب افزا

 حکمرانی پوست در

 م.یببند یخیت تاریک حکاید فصل را با ییایب

د یق چه خواهیا ناالیفاسد  یک قاضیاست، اما با  یبپرسند که قانون عال ید برخیشا

ن یف ایوند ضعیاشتباه کند. امکان دارد خودش پ با معافیت از مجازاتکرد؟ امکان دارد 

 یزمان این موضوع درست نیست، یا حداقل از نظر تاریخی درست نبوده است. سلسله باشد.

قضاوت » تصویر داستان تاریخیبه من نشان داد که را  یهلند یک نقاشیاز دوستانم  یکی

 یرانیفاسد ا یبرداشت شده و به قاض 1ن صحنه از داستان هرودوتیبود. ا «هیکمبوج

ن عدالت، یاز قوان یه و به خاطر تخطیوجشود. به دستور کمبیمربوط م« 2سامنسیس»

بر صندلی دهد یسامنس را نشان می، پسر سینقاش ی. صحنهکندندزنده پوست او را زنده

با پوست پدر روکش شده تا همه به  ین صندلیپردازد. ایعدالت م بسطبه پدر نشسته و 

 د.یآیم پوست در بازیعدالت، با اد داشته باشند که ی

 

                                                           

1 Herodotus 
2 Sisamens 



 3درآمد، بخش شیپ

 نسرتویا یهادنده

سرعت خواندن است  نیسال بهتر کیهفت صفحه در  ،نشست کی در صفحه هفت
 ها دارندنقدکنبه دوباره ازیها نخواندوباره –

 

 ـــــــ
 

ر یآن با ساارتباط  ید نحوهییایم، بین کتاب را برجسته کردیا یاصل یهادهیحال که ا

 آدم خلق شده، هر کتابِ  یهاطور که حوا از دندهم. همانیابیرا در 1نسرتویا یپروژه یاجزا

« 2اهیس یقو»جاد شده است. کتاب یا کتاب ماقبلش یهاز از دندهینسرتو نیا یمجموعه

 یرخدادها 4تحدب ؛ مفهومبود« 3ی بودنتصادف یهب خوردیفر» کتاب کوچک در یبحث

به آن « اهیس یقو»به صورت خالصه در است، « ۵پادشکننده»کتاب  یکه تم اصل یتصادف

است که « پادشکننده» یهااز بخش یکی« پوست در بازی»ت یبود؛ و در نهااشاره شده 

کشد. به زبان ساده، یدک میرا « شود شکنندهپاد گرانید نهیهز با دینبا کس چیه»پرچم 

را  یستمیس یرانیصورت بالقوه وزن شده و بهموجب عدم توا یریپذسکیدر ر تقارنعدم 

 خواهد داشت. یدر پ

طور شود )همانیمرتبط م گریمعامله ینهیوکار من در زمن به کسبیباب روب یمعامله

 یدارند؛ زمانیخودشان نگه م ید را برایآورند، عواین افراد پول درمیکه ا یم، وقتیدیکه د

اد روی دادن یک فریو  کشدمیدوش  را فرد دیگری بر هانهید، هزدهنیکه پول از دست م

عنوان ند که بهشمولجهانقدر ن موضوع آنیا یهامصداق(. دهندسر می «قوی سیاه»رخداد 

                                                           

 ام آن است.[۵ی های نسیم طالب که این کتاب شماره]سری کتاب 1
2 Black Swan 
3 Fooled by Randomness 
4 Convexity 
5 Antifragile 
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پرداخت پاداش  یاند. هر زمان که دورهمطرح شده« نسرتویا» یهاتک کتابتک یسنگ بنا

ند، ه باشگر انطباق نداشتیکدیسال( با  10ستم )فرضاً هر یدر سبحران )ساالنه( و وقوع 

. با توجه زنندیم نیباب روب یمعاملهبه سبک سک یند انتقال ریفرادست به انجام ها ندهینما

قوی  ینیچننیا یهاسکیرکسب کنند،  یادیکه دوست دارند درآمد ز یبه تعداد افراد

 .1شودیستم منفجر میس بوووم،و بعدش شوند. یستم انباشته میدر دل س سیاهی

 ریمس
به عنوان  هیقض ی. وجه اخالقشد میت خواهیتر باشد هداکه سرزنده یزیهر چما توسط 

به کمک واضح و سرراست است و من هم  سوکراتسیا-چاقه یتونعدم تقارن از  یبخش

ن یقًا ایعم 2سین ساندیکنستانتلسوف یبا ف)و همراه قدم زدن( زم یمباحثه آم یهمکار

کردم یز به همان اندازه سرراست است و فکر مین یت مدنیقانون مسئول ام.را شکافتهمسئله 

 گونه نشد. چرا؟نیدهد، اما خوشبختانه این جلد را به خودش اختصاص میاز ا یبخش بزرگ

 یت مدنیست، قانون مسئولیشان نیوخوخلقحقوق در  یکه رفتن به مدرسه یافراد

ک یدر اتاق مطالعه دارم که با نزد یخورز قهوهیک میل ین دلیبه همدانند. یروح میرا ب

در یکه توسط رالف ن یت مدنیقانون انعقاد قرارداد و مسئول ینهیجلد کتاب در زم 20به 

روح است که در هر یم بیقدر بران موضوع آنیاشغال شده است. اما ا اند،غ شدهیشجاع تبل

 یهاانواز خ یکیخواهم یتوانم بخوانم و انگار میش از هفت خط از آن را نمیب ننشست

 یهاو شبکه یترییتو یل خدا با رحمت خود دعواهاین دلی)به هم هرکول را انجام دهم

ن دقت فراوان خود یات، حقوق در عیاضیرا خلق کرده است(: برخالف علوم و ر یاجتماع

ها باعث ن کتابیا یباشد. صرفاً مشاهده گوشیبازتواند ینم قانونندارد.  یچندان یریغافلگ

که هر فرد  یفتم، قراریفدرال ب یدارئت خزانهیه یاز اعضا یکیاد قرار ناهار با یشد به یم

                                                           

موثر آن را اجرا  یجامعه به شکل یهااز بخش ی. برخیستها محدود نپنهان به بانکدارها و شرکت یسکانتقال ر 1
 یجهو طوفان قرار دارند و از دولت )در نت یالبدر خطر س کنندیم یزندگ یکه در مناطق ساحل ی. مثالً افرادکنندیم

ها اما آن کنند،یم یباز یزیونرا در تلو یقربان رخداد نقش وقوعپس از  . اگرچهگیرندیم ید( سوبسدهندگانیاتمال
 دهند.اش را میشوند که دیگران هزینهمند میمنافعی بهره سازندگان امالک ازو 

2 Constantine Sandis 
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 یت مدنین موضوع قانون مسئولیآن را تجربه کند. بنابرا یک بار در زندگیش از ید بینبا

 کنم.یرا در چند خط مخابره م

 آوربغیرخوان یاز عناو یم، برخیان کردیاول مقدمه ب یهاطور که در پاراگرافهمان

و البته  یوسطقرونخ باستان و ی، تاریدگیچیپنظریه ، یمذهب یهاهی، روالهیات پاگانی)

ن ساده، اگر این مؤلف انطباق دارند. به بیا یانهیگراعتیلتر طبی( با فیریپذسکیاحتمال و ر

 د.یبسپار یگرید، آن را رها کرده و کار را به فرد دیبگذار یزیچ یرا براتان روحد یتوانینم

. در کردممید بر آن غلبه یکه با شتمدا حس شرمیشد،  روح در بازی صحبت از

 یبازالت ستون آن یکه جلو یلوور، هنگام یو حضورم در موزه یبخش مربوط به حموراب

توانستم خودم ینکه نمیشان(، از ایهاکیاستیها با سلفیاپر از کره یستاده بودم )در اتاقیا

 یکردم، حس خوبیک متخصص اتکا می یهاد به حرفیمطالب ستون را بخوانم و با

اما  نداشت، یرفته بودم اشکال یک سفر فرهنگی؟ اگر صرفًا به ینداشتم. چه متخصصان

از پرداخت! ین مسائل میق به ایعم یلینوشتم که خیم یکتاب یاصورت حرفهداشتم به

د، شیم یو بازخوان خوانده خودش زمان درچگونه  ین متن باستانیدانستم اینمن که یا

 یشناسدائم من زبان یهایاز سرگرم یکین یداد. همچنیحس تقلب به من دست م

 یاندازهبه یدزبان اک یریادگین مدام در فکر یانداشتم. بنابر یان بهانهیاست، بنابرا یسام

روح در بازی داشته  ینوعبخوانم و به یرا با تلفظ سام یبودم تا بتوانم قانون حموراب یکاف

 یموراباز ح ی، اما حداقل وقتشده استن کتاب یل ایتکم که باعث تاخیر در دی. شاباشم

 .حس جعل کردن نداردکنم، وجدانم یصحبت م

 شرفتهیاب پیک ردی
ات یاضی( و بدون برنامه با ریردانشگاهیق )از نوع غیعمالس زدن ن کتاب پس از یا

بازنشسته  یمدت یم گرفتم قلمم را برایتصم« پادشکننده»حاصل شده است. پس از اتمام 

مرکب  یرم، از خوردن پاستایبگ یرا پ یت دانشگاهیراحت خود در موقع یکنم و زندگ
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زنه بلند خودم و 2آبی-یقهلذت ببرم، با دوستان  ام1bon vivantدر کنار دوست  پاهشت

که اصالت قرن  ،یآسوده و بدون نگران یزندگ یکنم. نوع یج بازیکرده و بعدازظهرها بر

 را در خود دارد. ینوزدهم

هفته  من تنها چند یآسوده یزندگ یاین بود که روینکرده بودم، ا ینیبشیکه پ یزیچ

شطرنج،  ج،یبر یر بازینظ یبازنشستگ یهاتیفعال یاجرا ینهیدر زم یآورد. من مهارتدوام 

 یفکر یازبک یکردم  یک بار محض اتفاق سعیره نداشتم. یو غ کیکزد از اهرام می، بازدلوتو

اختیار بیبر و زمان یاضین ریسال مداوم تمر ۵ن امر باعث شد یرا حل کنم و هم یاضیر

هایی که که همچون طاعون به جان انسان یدائم یهاداشته باشم، آن هم با کشمکش

ات را یاضیشود، ریط مشاهده مین شرایطور که در اافتند. همانیم زیادی دارندمشکالت 

رف را برط یوسواس فکر یخواستم نوعیکردم، بلکه صرفًا میحل مسئله مطالعه نم یبرا

ود که بقدر حساس شده اب من آنیش رو را انتظار نداشتم. چرندیر پیکنم. اما هرگز تاث

ن( ایالخصوص دانشگاهیعل ،verbalistic)توسط افراد  یاتغیو تبل کیش یهادن مزخرفیشن

در  هندهکرکننده و آزارد یهاصدا یبه طور تصادفبود که  یحضور در اتاق یهمانند تجربه

 یتاذرا م یمردم عادوقت هیچ. کشدمیرا حیوانات که  یی، از آن صداهاشودمیپخش آن 

 یند. مشاهدهنکیم متیکه اذ ندهست« انهروشنفکر»یک شغل در  گوهان چرندیاکنند. نمی

برخوردن کند، مثل یکه در مورد مسائل روشنفکرانه نطق م ،نکریون پیر استینظ یروانشناس

 است. رویپیادههنگام  یملوسط پارک  نگیبرگر ک یک شعبه گذریبه 

 نوشتم.ین کتاب را میحساس بودم که ااب فوقین چرندیر همیتحت تاث

 منتقدان کتاب
که از  یزین بخش مقدمه را با چیم، ایکنیها صحبت مکه در مورد کتابییازآنجا

کتاب از منتقدان  یاریرسانم. بسیان میاد گرفتم به پایوکار خودم در آن کسب یتجربه

با عوام  یتضاد اساس ین صنعت نوعیهستند، اما ا یصداقت فکر یرک و دارا ییهاانسان

                                                           

 کند[ای فرانسوی به معنای کسی که خوب زندگی می]کلمه 1
کنند. یقه سفیدها هم گروهی از افراد هستند میشود که کارهای یدی ها به گروهی از افراد اطالق می]یقه آبی 2

 کنند[که در دفتر و اداره فعالیت می
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 یبدانند. مثالً وقت یو عموم یمخاطبان معمول یندهیخودشان را نما هاآن اگر یدارد، حت

ار یتعداد بس ،بعضی شود، عموم جامعه )ویر نوشته میپذسکیک انسان ریکه کتاب توسط 

ص یتشخ دارد، تیشان جذابیبرا یاز جهاتکه را توانند آنچه یراستاران کتاب( میاز و ،یاندک

رفاعالن( کار ید کتاب )با همان غیتول یجعل یهابخشکه در  یکه افراد یزیچ، دهند

، کنندیرا درک نم یزیستند که چه چیمتوجه ن یحت هاآن – ستندیقادر به آن ن کنندیم

 .ستندیفعال و پرتراکنش ن یِ از زندگ یچرا که واقعا بخش

ره که فرد دوبا ییهاتوانند کتابینم –ف کارکردشان یطبق تعر –منتقدان کتاب 

 یدهیا با« پادشکننده»ق کتاب یکه از طر یافراد یکند را قضاوت کنند. برایمطالعه م

ک متن ی اگر یعنیدارد، تحدب در تکرار و  شهیر ،یریادگیدارند،  ییآشنا یرخطیاثرات غ

بته اگر متن د، الیبخوانک بار یز مختلف را ین است که دو چید بهتر از ایرا دو بار بخوان

لغت  با: ریشه دوانده استدر واژگان تحدب الزم را داشته باشد.  یمذکور عمق محتوا

mishnah به  وش از تلمود اشاره دارد یپ یشفاه یهامجموعه سنتبه  یکه در زبان عبر

 ابیآستواند به مهر زدن و یهم م midrash یاست؛ خودِ کلمه« دوبرابر کردن» یمعنا

 .استل یفرزندان اسماع madrassaقرابت با کلمه  یمرتبط باشد و دارا مکرر کردن

که  یبا توجه به عمقو ، مخاطب مطالعهفعلی یا آینده روش د با توجه به یها باکتاب

نه به روشی که نقد نوشتن برای شوند  یساماندهخواهد در موضوع نفوذ کند، یمؤلف م

 یندیاکنون فراهم هاآن هستند؛ یبد یها. منتقدان کتاب واسطهمنتقدان را آسان کند

 یتاکس یهایطور که کمپانشود، همانیختم مشان ت به حذفیکنند که در نهایم یرا ط

 .(مییگومی شدن 1زهیکه به آن اوبر یادهی)پد گونه شدندنیا

که ی تضاد منافعدهد: یرخ م پوست در بازی یمسئله ینجا نوعیچگونه؟ باز هم در ا

د یکنند بایکه فکر م یوجود دارد، منتقدان یو مخاطبان واقع یاان منتقدان حرفهیم

ن خاطر یخوانند، صرفا به امی کتاب که ین کنند و مخاطبانییها را تعنگارش کتاب ینحوه

                                                           

1 [Uberized  اصطالحی بر گرفته از نام کمپانی تاکسی آنالینی است که امکان تاکسی گرفتن از روی گوشی
رد. نمونه مشابه آن رانی به مسافران وصل کهای تاکسیی شرکتموبایل را فراهم کرد و رانندگان را بدون واسطه

 در ایران اسنپ و تپسی هستند.[
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قدرت  یمنتقدان نوع ن است کهیمسئله ایک کتاب خواندن را دوست دارند.  که

زان ید کتاب را بخواند تا با میرد باها دارند: فسندهینو ینشده بر روو کنترلخودساخته 

کو یچیر مینظ ی، منتقدانپوست در بازی در نبود منتقد آشنا شود، پس ییچرندگو

 یکه برا 2منید رانسیویا دیشده(  هاکنون بازنشستهمکه مز )یتاورکیویاز ن 1یکاکوتان

از  ینکه کسیهم بدون اتوانند تا ابد به کار خود ادامه دهند، آنیسد، مینوین میگارد

مطمئنم که هم مست  یزان مست بودنشان آگاه شود )در مورد کاکوتانیا می کردن جعل

و نگارش خوبشان  یریزان باورپذیکتاب بر اساس م یکرد(. نقدهایبود و هم جعل م

 سندهینکه نویکه از کتاب دارند )البته مگر ا یزان درک و نگاشتیشوند، نه میقضاوت م

 (.3نادرستشان مسئول بداند یارائه یرا برا هاآن

 ییهاام روشهنسرتو گذشته، توانستیا اولین جلد انتشار زباً دو دهه ایاکنون که تقرهم

 ن برقرار کنم.یم با شما مخاطبیتعامل مستق یبرا

 کتاب یکربندیپ
 م.یبود که سه قسمت آن را مشاهده کرد یان مقدمهیهم ؛1کتاب 

در  یندگیو نما تقارناز  ترقیعم ی، شرح«یندگیبه نما یمقدمات ینگاه» ؛2کتاب 

. است یات عمومیو اخالقسود  یان اختالف تجاریم یوندیسک و پیر یگذاراشتراک

جه یو در نت ،ان فرد و جمعیو تفاوت م پذیریسایمقبه طور مختصر مفهوم ن یهمچن

 شود.یم یدر آن معرف 4گراییعام گرایی وجهانی یهاتیمحدود

 یبخش کوچک ت است؛ اینکهیاقل یدر مورد حکمران« تقارنعدم ن یتربزرگ» ؛3کتاب 

دهد ینشان م 3)کوتاه( بخش  یمهیکنند. ضمیحات خود را بر عموم القا میاز جامعه ترج

                                                           

1 Michiko Kakutani 
2 David Runciman 

از آنچه  یشب»جمله درک کنند:  ینرا با ا «تصادفی بودن یهخورد یبفر» کتابکه  یدسه سال طول کش یباًتقر 3
به شانس  یزچهمه»بود:  نیا منتقل شده توسط نقدهای کتاب یامپ کهیدرحال «.شانس وجود دارد کنیدیفکر م

 .آورنددوام نمیها سه ماه هم اکثر کتاب «.احمقانه ربط دارند
4 Globalism and universalism 
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و ذهن مربوط  متفاوت استواحدها  حاصل جمعواحدها با  مجموع یکپارچه( چگونه 1که )

 .ستیشود، چیده مینام یاجتماع« علم»که  یادهی( عواقب پد2به خودش را دارد و )

 یایدر دن ،یبردگم ییبگو تعارف، بییوابستگ هب« هاان سگیها در مگرگ» ؛4کتاب 

 یشتریب یزهایمانکاران چیرا نسبت به پی: چرا کارکنان وجود دارند، زپردازدمیمدرن 

گران یاز از دینیباگر  یدهد که حتین به شما نشان میاز دست دادن دارند. همچن یبرا

که یورتدرص، باز هم پول لق ن*ک دییبگو دیبتوان کهد یداشته باش یهنگفتد و پول یباش

 .ودد بیر خواهیپذبیرند، آسیقرار بگث یخب یهاها و گروهتان مورد هدف شرکتانزیعز

نشان  ۵در فصل « هاستسکیر بعضی از رشیپذ یزنده ماندن به معنا» ؛۵کتاب 

تان یکنندگزان قانعیکاهد، اما میشما م یت سطحیاز جذاب یریپذسکیر دهد که چگونهیم

ن یدر ماش شدهیِ تجسمو زندگ یواقع یان زندگیدهد. در آن تفاوت میش میافزا شدتبهرا 

 1لدوانونکه چگونه دیو ا ،کامل یک خدایود نه بمیانسان  حتما باید یسیتجربه، چگونه ع

وشنفکر ر» 6شود. در فصل یانتخابات شد، روشن م یبرنده شیهابه خاطر نقصان

)که شامل  پوست در بازیداند یشود که نمینشان داده م یی«(ردعا) حمقا حالینعرد

شود. فصل یا میبهبود شناخت از دن باعث ،های، بهتر از سخنران(دشویهم م یسواردوچرخه

تر ثروتمندد یتوانیدهد: میح میدر حقوق را توض یسک و نابرابریدر ر یان نابرابریتفاوت م 7

ا از یکرد پویک روین ید. همچنیریسک بپذید و ریباش یک شخص واقعید ید، اما بایباش

ن عامل یترفاحشتفاوت دارد.  6فصل  یردعاایستای کرد یشود که با رویعرضه م ینابرابر

که  یطیاست، نه شرا یمتصد یدانشگاهک یا یباال رده کارمند دولتیک یط ی، شراینابرابر

تواند یها که مدهد، متخصصِ متخصصیح میرا توض یندیاثر ل 8ن دارد. فصل یک کارآفری

 نکه چرا مفسرانیو ا ،ریخ ینیند اما روانشناسان بالاها متخصصکشد چرا لولهیبه ما بگو

هم خودشان متخصص محسوب  نویسندیر میتفس هاتخصصممز که در مورد یتاورکیوین

ا بکه  ییزهایاز چ ،شوند رایزمان منتفع ماز گذشت که  ییزهایچ ،یندیشوند. اثر لینم

 کند.یشوند، جدا میزمان نابود مگذشت 

رود. یممهم پنهان و  یهاتقارنعدم به دنبال « یندگیتر به نماقیعم ینگاه» ؛6کتاب 

تر است و متخصصان ا سادهیدن ی بودن،کاربرد نقطه نظر ازدهد که نشان می 9فصل 
                                                           

 ]منظور نسیم طالب، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.[ 1
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 میانبرهاین فصل یرسند. ایبه نظر نمکنند مثل بازیگرانی که نقش بازی می ای،حرفه

هستند  هاییبازنده ،دهد که چگونه ثروتمندانینشان م 10کند. فصل یرا ارائه م یابیچرند

 هاآن محصوالتشان را به ،پیچیده کردن زندگی ثروتمندان با شوند کهیم یافراد یطعمهکه 

دهد یو نشان م ،حیرا توض یواقع یدهایدها و تهدیان تهدیتفاوت م 11. فصل کنندغالب می

 یندگینما یمسئله 12د. فصل یشو شمالک ،د بدون کشتن دشمنیتوانیکه چگونه م

سازند، ینادرست م یهاتیه و رواکرد یقت را قربانیحق هاآن دهد:یخبرنگاران را نشان م

، فضیلت یالزمهدهد که چرا یح میتوض 13ر خبرنگاران را خشنود کنند. فصل یسا بایدرا یز

د در یسف یهینقش شوال یفایابا سک یکاهش مداوم ر شهرت به است، نه یریپذسکیر

ا کمک یدن یبه نابود احتماالکه نهاد مردم یهااز سازمان یچک به برخ وشتننترنت و نیا

 یجابهدهند یح میکه ترج یها و مورخاننیسیژئوپلت یندگینما یمسئله 14کنند. فصل یم

کنند. یاز گذشته روبرو مدفرمه  یدهد که ما را با شکلیح میتوضگزارش کنند  را جنگ ،صلح

ن یهم گرفتار است. اگر از دست متخصص تاحتماال مربوط به یهایخ با سردرگمین تاریهمچن

 شوند.یحل م یعیطببصورت  مسائلاز  یاریتر و بسا امنیم، دنیخالص شو« صلح»

و  ازیپوست در برا در قالب  مذهبی دیعقا« پوست در بازیمذهب، باور و » ؛7کتاب 

 ستین تمایزان قابل یحیها از مسستیآتئ کارکرد دهد: چگونهیح میحات آشکار توضیترج

مذهب  قایدق« مذاهب»د: یکن یدور لفاظ. از (ستندینگونه نیا یسلف یهامسلمان البته)

 ند.ایقانون یهاستمیگر سید یو برخ یفلسف اصول هاآن از یبرخ :ستندین

آخر کتاب  یرا برا هاآن دارد که یدو فصل محور« تیسک و عقالنیر» ؛8کتاب 

مرتبط نباشد؛  پوست در بازیست که با یت نیاز عقالن یقیف دقیچ تعریام. هانتخاب کرده

منطق » 19. فصل وراجیو افعال، افکار در مورد عمل هستند، نه صرفاً  یهمگ

مربوط  یسک بوده و خطاهایمن در مورد رباورهای  یاز تمام یاخالصه« یریپذسکیر

 یهاهیها را در السکین ریدهد. همچنین را نشان مییاحتمال پا یدارا یبه رخدادها

، اطیکند که شجاعت و احتیکند و ثابت میم یبند( ردهیمعتا ج یفردسطح مختلف )از 

ستند. در آن یگر نیکدیدر تضاد با رد، یکه فرد منفعت جمع را در نظر بگ یدر صورت

که اصول  ین فصل نکاتیتاً ایشود. نهایح داده میمانده بود توضف یبالتکلکه  یتیسیداارگ

 کند.یشوند را برجسته میده مینام یاطیاحت



 و مسائل مختلف یها در زندگعدم تقارنمه: یضم

 جامعه یهاعدم تقارن - 2جدول 

 میان رساندیرا با آن به پا« پادشکننده»که  ییجا

روح در  دیگران یا پوست در بازی پوست در بازیبا  پوست در بازیبدون 

 بازی

نگه  برای خودش را منافع(
ها شکستعواقب دارد، یم

دهد، یگران انتقال میرا به د
را با  یمخف ینهیک گزی

گران در یان دیز و نهیهز
 )داردیب نگه میج

یش را هاشکستعواقب (
، داردبرای خودش نگه می

خودش را  یهاسکیر
 )ردیپذیم

ها را از جانب شکستعواقب (
 یهاارزش یا برایگران و ید

 )ردیپذیم یجهان

ها، جنگجوها، هیها، شوالسیقد شهروندان مقررات یخوره ،هابروکرات

 سربازان

لسوفان )در دوران یامبران، فیپ هاکاسبتاجران،  گرهامشاوران، مغالطه

 ته(یش از مدرنیپ

بزرگ با  یهاشرکت

 به حکومت یدسترس

از  یهنرمندان، برخ گرهاصنعت

 گرهاصنعت

ران یمدها و مدیرعامل

شرکت )با  ییاجرا

 شلوار(کت

 نوآورهاها/نیکارآفر هانیکارآفر

ستم را یکه س یدانشمندان

ند، ریگیم یبه باز

کاوها، ها، دادهنیسیتئور

 همشاهدتحقیقات بر پایه 

و  یشگاهیآزماتحقیقات 

 یدانیم

رو که با فاصله دانشمندان تک

ج، یگرفتن از اعتقادات را

سک یکرده و ر یزنگمانه

 کنندیم
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-شهرنای حکومت بر مب یحکومت مرکز

 استان

 یشهردارحکومت بر مبنای 

( یسندگان، )برخینو راستاران متنیو

 راستارانیو

 یسندگان واقعینو

و « لیتحل»که  یخبرنگاران

 کنندیم ینیبشیپ

سک یکه ر یخبرنگاران کنندگان ینیبشیپ

 یهامیرند و فساد )رژیپذیم

ها( را افشا قدرتمند، شرکت

 هایکنند، شورشیم

 ونی، انقالبهادگراندیش کنشگرها مدارهااستیس

بعضی از  یهاگرمعامله بانکدارها

گذاری های سرمایهصندوق

(Hedge fund) 

مبتذل  یهاها در تجارت)آن

 کنند(یشرکت نم

زه، یبه دنبال پاداش، جا

 ی، مدال، چامراسمافتخار، 

انگلستان،  یبا ملکه

و دست ت در دانشگاه یعضو

 باشدیدادن با اوباما م

 -تنها یا حتی – نیباالتر 

ها دهیا یاو، مرگ برا یزهیجا

ا مواضع است: سقراط، ی

، 1نی، سنت کاتریسیع

 3، ژاندارک2ایپاتیه

                                                           

1 Saint Catherine 
2 Hypatia 
3 Joan of Arc 
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