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 مقدمه( راجر در برابر تایگر

 مقدمه
 تایگر در برابر راجر

ولی را داستان از دنیای ورزش آغاز کنیم؛ احتماالً امان را با چند اجازه دهید بحث
 اید.شنیده

د ماهگی قادر بو. او در ششفرق دارددیگر  یهابچه بااش پسربچهکه   دانستیمپدر 
رفت، تعادلش را حفظ کند. در که در خانه راه میروی کف دست پدرش، درحالی

ی پدرش چوب گلفی به او داد که خود را سرگرم کند و او آن را در روروک  ماهگ هفت
ی کودکانهی از صندلی  ماهگ ده. در بردیمهمراه خود به جاهمهکوچکش گذاشته بود و 

 ی کوچک ساختهااندازهخود را به چوب گلفی رساند که در  غلتانمخصوصش پایین جست، 
 توانستینمنوز در گاراژ تماشا کرده بود. چون پدر ه قبلً شده بود و حرکاتی را تقلید کرد که 

ستانش گونه به او نشان دهد چطور باید دیی را کشید تا اینهاینقاشبا پسرش صحبت کند، 
باید   وسال بگویید چطور سناینکه به کودکی کم»را روی چوب گلف بگذارد. او بعدها گفت: 

 «کاری را انجام دهد بسیار دشوار است.

 ییهاییتوانا هایمار یب کنترل  و پیشگیری مراکز  که  سنی یعنی ی،دوسالگ  ر د پسرک
 درمقابل ،دانندیم آن مناسب را انگشتان نوک روی ایستادن و توپ به زدنضربه همچون
 شیهاشانه به آن ارتفاع که  گلفی  چوب از  استفاده با و شد ظاهر  ملی تلویزیون دوربین

 در  او سال همان در  برانگیخت. را 1هوپ باب تحسین که  زد توپ به یاضربه دیرسیم
 شد. سال 10 زیر  سنی یرده یبرنده و یافت حضور  اشیزندگ  رقابت نخستین

                                                                                 
1 Bob Hope 
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 روش یادگیری حال در  یسالگ سه در  او ؛نداشت وجود هدردادن برای زمانی دیگر 
 پدر  .دیکشیم نقشه او سرنوشت برای نیز  پدرش و بود گلف  یاماسه زمین در  کردنبازی
 کند.  راهنمایی را او که  دارد وظیفه و است شده انتخاب کار   این برای پسرش که  دانستیم

 دیافتادیم فکر  این به شاید ،دیکردیم نگاه رو پیش مسیر  به اطمینانی چنین با هم شما اگر 
 ر یناپذیر یس و ر یناپذاجتناب یارسانه فضای با رویارویی برای را خودتان یسالهسه پسر  که

 او به و کردمی آزمایش را پسرش و شدیم ظاهر  گزارشگر   نقش در  او ؛کنید  آماده آینده
 پرسیده او از  که  دهد پاسخ سؤالی به قاً یدق و بدهد مختصر  یهاپاسخ چگونه که  آموختیم
 ضربه وهشتچهل شد برگزار  ایفرنیکال  در  که  یادوره رقابتی در  پسربچه سال آن در  .شودیم
  دهد. قرار  حفره در  را توپ مرتبه 9 ،1پار از  باالتر  ضربه یازده با شد موفق او ؛زد

 و کند  رها گلف  نزمی در  صبح 9 ساعت را او توانستیم پدرش ،شد چهارساله وقتی
 به ،بود برده شکاک یهااحمق با یبندشرط از  که  ییهاپول همراهبه بعد، ساعت هشت
 گرداند.از ب خانه

 زیرا ؛نشد ناراحت پدر  اما ،داد شکست را پدرش بار  نخستین برای سالگیهشت در 
 ؛ندک  کمک  او به توان یتمام با باید و است بااستعداد بسیار  پسرش که  دانستیم یخوببه
 یورهد در  بود؛ گرفته  قرار  مقابلش در  بزرگی یهافرصت و بود برجسته یورزشکار  قبلً  او

 او بود. هابازی کل  در  حاضر  پوستاهیس بازیکن تنها و کردیم بازی بالسیب دانشگاه
 ویتنام جنگ در  ارتش یژهیو سربازان از  عضوی عنوانبه که  بود یشناسجامعه متخصص
 د؛بو داده آموزش را روانی جنگ یهادوره بعد نسل افسران به بعدها و بود کرده  شرکت

 او .کردیم درک یخوببه را مردم و داشت کامل  آشنایی وانضباطنظم با دلیل، همینبه
 نکرده را تلشش یهمه بود شده نصیبش قبلی ازدواج از  که  فرزندی سه برای دانستیم

 تمامسنگ چهارمش فرزند برای که  بود شده داده دوباره یفرصت او به اکنون اما ،است
 .شدیم انجام برنامه طبق بر  باید کار   این .بگذارد

 اهمیت زودخیلی پدرش و بود رسیده شهرت به برود، 2فوردناست به پسر  اینکه از  قبل
 رگذارتر یتأث نیز  بودا و گاندی  و ماندال نلسون از  توانستیم او پسر  .بود هکرد  آشکار  را او

 و شرق میان پل او دارد. بیشتری هواداران آنان یهمه از  او» :گفتیم مصرانه پدر  شود.
 قاً یدق هنوز  من دارد. خوبی راهنمای چون ؛ندارد وجود مرزی هیچ او برای است. غرب
 «است. شده انتخاب او اما ،افتدیم اتفاقی چه دانمینم

                                                                                 
 . Par شود؛ها گفته میبه حد ضربه در اصطلح گلف 1

2 Stanford 
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*** 

 یاورید.ن یاد به را آن ابتدا در  است ممکن اما ،دیادهیشن هم را دوم داستان احتماالً 

 توانستیم ،گرفت  یاد را رفتنراه وقتی نداد. آموزش را او هرگز  اما ،بود مربی مادرش
 .کردیم بازی اسکواش پدرش با هاکشنبهی ،بود پسربچه کهزمانی کند.  یباز توپ مادرش با
 یخانه در  .دادیم انجام تفریحی صورتبه را اسکیت و شنا ،کشتی  ،اسکی یهاورزش او

 یباز  فوتبال مدرسه در  و بدمینتون و نگوپنگیپ تنیس، هندبال، بسکتبال، شانهیهمسا
 رشپرو برای که  ببخشد اعتبار  ییهاورزش از  وسیعی طیف به توانستیم او بعدها .کردیم

 .دادیم انجام چشمش و دست میان هماهنگی و بدن

 توپ با رشته آن که  شرطیبه البته ،ندارد چندانی اهمیت ورزشی یرشته که  دریافت او
 مندعلقه بسیار  ،است کار   در  توپی دمیدیم وقتی همیشه» گوید:می خودش باشد.

 نشیدلوا  اما داشت، بسیاری یعلقه کردنبازی به که  بود کودکی  او .«کنم  بازی که  شدمیم
 «نداشتیم. یابرنامه هیچ او برای ما» گفت:  بعدها شمادر  .دادندینم نشان چندانی اشتیاق
 ؛کردندیم تشویق هاورزش از  وسیعی طیف آزمودن به را فرزندشان پسربچه پدر  و مادر 

 ،ماندیم تحرکیب طوالنی مدتی برای او اگر  ،مادرش یگفتهبه بود. ضروری کار   این درواقع
 .شدیم ناپذیر تحمل

 پسرم» :دیگویم او نکند. تمرین او با گرفت  تصمیم بود، یستن مربی مادرش نکهیا با
 به هرگز  و کردیم امتحان را بیوغر بیعج هایضربه یهمه او .کردمی ناراحت را من فقط
 از  یکی «نیست. خوشایند مادر  برای یاصحنه چنین دیدن .زدینم عادی ایهضرب توپ

 جایبه ،پدرومادر که  بود شاهد را مسئله این 1دایلستریت اسپورتس گاننویسند 
 تنیس ورزش ،نوجوانی یدوره به شدننزدیک با .داشتندبازمی را او تنها او، کردنتشویق
 ،باشند داده نشان واکنشی باره این در  پدرومادرش هم اگر  و کردمی بیشتر جذب را پسربچه
 ،داشت مسابقه او وقتی نگیرد. جدی را تنیس قدر نیا که  اندخواسته او از  فقط احتماالً 
 فقط» داشت: قانون یک تنها پدرش و بود دوستانش با زدنگپ  مشغول معموالً  مادرش
 .شدیم بهتر  روز روزبه و کردینم تقلب او «نکن. تقلب

 وقتی کرد.  مصاحبه او با محلی ایهروزنام که  بود کرده  پیشرفت یقدر به نوجوانی در  او
 داد پاسخ او د،بخر  چه تنیس بازی از  شدستمزد اولین با ددار  قصد که  شد پرسیده او از 

 مصاحبه نوار  گزارشگر   وقتی اما کرد،  زدهوحشت را مادر  مطلب این خواندن مرسدس. یک

                                                                                 
1 Sports illustrated 
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 گفته  فقط پسر  و بود داده رخ اشتباهی زیرا ؛شد خاطر آسوده کمی  ،کرد  پخش او برای را
 1بنز! مرسدس نه ،بخرم بیشتری یهایدیس خواهمیم بود

 تیمی به را او گرفتند  تصمیم مربیانش وقتی اام ،بود طلبرقابت پسری او شکبی
 تیم به کرد  درخواست ،داشتند حضور  آن در  یتر بزرگ بازیکنان که  کنند  منتقل دیگری
 گرفتنکشتی  و موسیقی به کردنگوش  زیرا ؛کند  بازی دوستانش با بتواند تا بازگردد سابقش

 .شدیم محسوب او بخشلذت یهایسرگرم از  تنیس یهاکلس  از  بعد کردنبازیفوتبال و

 تمرکز  با را تنیس تا گذاشت  کنار   را ،فوتبال ویژهبه ،هاورزش دیگر  باالخره کهزمانی
 یهاشناسروان و یساز بدن مربیان با که  بود هامدت دیگر  یهابچه ،کند  دنبال بیشتری
 ازمدتدر  در  او پیشرفت از  مسئله این ظاهراً  اما ،کردندیم کار   تغذیه نا متخصص و ورزشی

 حتی آن در  که  سنی در  یعنی ،زندگی چهارم یدهه اواسط در  چراکه نکرد؛ جلوگیری
 .بود جهانی بندیرتبه اول نفر  او ،کنندیم فکر  بازنشستگی به نیز  یاافسانه بازانتنیس

*** 

 برای ،بودند قدرت اوج در  ،دو هر  ،3فدِرر جر را و 2وودز تایگر  کهدرحالی ،2006 سال در 
 فینال تماشای به خودش شخصی جت بر  سوار  تایگر  کردند.  ملقات یکدیگر  با بار  نخستین
 برای توانست فدِرر  اما کرد،  مضطرب را فدِرر  او حضور  رفت. 4متحدهاالتیا اُپن مسابقات
 جشن در  تا پیوست او به رختکن در  وودز  .باشد مسابقات یبرنده متوالی سال سومین
 ملقات نای بعدها فدِرر  کردند.  برقرار  ارتباط هم با زودخیلی آنان کند.  شرکت اشیقهرمان

 زهاندا این تا که  بودم نکرده صحبت کسی  با هرگز  آن از  پیش تا» کرد:  توصیف گونهنیا را
 همانبه درست ،شدند دوست یکدیگر  با فوراً  آنان «باشد. آشنا یر یناپذشکست حس با

 دو آن از  یککدام  جهان بلمنازع قهرمان که  شدند تبدیل بحث این کانون  به که  سرعتی
 .هستند

 داستان» گفت:  اینویسنده به بود توجه کانون  در  هنوز  فدِرر  کهیهنگام ،2006 سال در 
 و رکوردها شکستن او هدف کودکی  در  حتی ؛است متفاوت من داستان با کاملً   او زندگی

                                                                                 
 است.« های بیشتردیسی»که به معنای « Mehr CDs»او به زبان آلمانی سوئیس گفته بود  1

2 Tiger Woods 
3 Roger Federer 
4 U.S. Open 
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 یا 1ربِکِ  بوریس با ملقات بار  یک فقط من رؤیای کهدرحالی ،بود هانیبرتر  بر  پیروزشدن
 «بود. 2ویمبلدون در  کردنبازی

 او کردنورزش به ابتدا در  که  بازدارنده والدین با کودکی  که  رسدیم نظر  به عجیب
 ندیده خود به جهان آن از  پیش که  شود تبدیل قهرمانی به روزی ،دادندینم چندانی اهمیت
 هایامتیاز  راجر، با مقایسه در  ،خود ورزشی یدوره شروع در  حداقل ،کودک  هزاران است.

 تربیت ینحوه است. نبوده گونهنیا تایگر  برعکس راجر، درمورد اما .اندداشته بیشتری
 رشد ینهیزم در  که  است فروشیپر  یهاکتاب  از  ارییبس اصلی موضوع تایگر  یباورنکردن

 پدر  ،3ِارل که  است والدین راهنمای یکتابچه  هاآن از  یکی است. شده نوشته هامهارت

 درگیر  آگاهانه تمرینی با را خود او ؛کردینم بازی گلف  فقط تایگر  .است نوشته ،تایگر
« مهارت کسب  تا ساعت هزار ده» فراگیر  قانون در  که  است تمرینی یوهیش تنها این .کردیم

 یحوزه از  نظر صرف که  است ایده این بیانگر  قانون این .دیآیم حساب به ارزشمند
 به مهارت کسب  حیاتی عامل تخصصی بسیار  یهاآموزش هایتساع مجموع ،تخصصی
 قانون این ابداع به که  نواز،لونویو سی روی شدهانجام مطالعات براساس .دیآیم حساب
 آموزش روش بهترین با صراحتاً  یادگیرندگان که  دهدیم رخ زمانی آگاهانه تمرین انجامید،

 بازخوردهای و اطلعات کند،  نظارت مربی یک ،جداگانه طور به ،یک هر  کار   بر  ،شوند داده
 را یکسان یا مشابه وظایف و بگیرد قرار  شاناختیار  در  فوراً  آنان عملکرد نتایج به مربوط
 مقایسه در  ،نخبه قهرمانان دهدیم نشان مهارت پرورش یحوزه مطالعات کنند.  اجرا مکرراً 

 برای را بیشتری زمان هفته طول در  ،شوندیم متوقف تر نییپا هایحسط در  که  افرادی با
 .کنندیم صرف فنی بسیار  و آگاهانه هایتمرین دادنانجام

 

                                                                                 
1 Boris Becker 
2 Wimbledon 
3 Earl 



 گستره||     12

 
 در  کنندهنییتع عاملی آگاهانه تمرینِ  ِت کمی    که  شد تبدیل ایده این از  نمادی به تایگر 

 شود. آغاز  ممکن زمان زودترین در  باید کردنتمرین ،جهیدرنت و است موفقیت کسب

 به غالباً  .شودینم محدود ورزش جهان مرزهای به فقط متمرکز  و هنگامزود تمرکز 
 هدایت برای باید نیز  ما شود، تر یرقابت و تر دهیچیپ جهان چه هر  که  اندآموخته ما یهمه
 که  ییهاتیشخص نیتر موفق کنیم(.  شروع زودتر  باید را یادگیری این )و شویم ماهرتر  آن
 نواختن در  1ارتتس)مو انددهیرس جایگاهی چنین به هنگامزود شروع دلیلبه میشناسیم

 نوع نواختن در  ،بوکسیف رعاملیمد ،زاکربرگ مارک و اُرگ[ هایکلویه  ]همان کیبورد
 جهان نیازهای پاسخ توانیم تمرکز  یدامنه کردنتر کیبار  با تنها بنابراین ؛کیبورد(  از  دیگری

 .است مجهز  بشری دانش از  رشدروبه ایهکتابخان  به حوزه هر  در  که  داد را یاوستهیپهمبه
 به مربوط سرطان ینهیزم در  تنها بلکه ،نیستند سرطان متخصص دیگر  2هاستینکولوژ اُ 

 نامبه یاسندهینو و جراح .کندیم رشد سال هر  روند این و دارند تخصص خاص یعضو
 باید» ،کنندیم شوخی چپ گوش  جراح یدرباره پزشکان وقتی دیگویم 3هواندگ  لوآت

 متیو نامبه انگلیسی خبرنگاری «.ندارد وجود شغلی چنین واقعاً  مکنی  حاصل اطمینان

                                                                                 
1 Mozart 
2 Oncologists 
3 Atul Gawande – نویسنده کتابهای چکلیست )نشر نوین، 1399( و مرگ با تشریفات پزشکی 
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 گویدمی ،است نوشته تمرین ساعت هزار ده مضمون با که  2جهش پرفروش کتاب  در  ،1ساید
 ناکام تایگر، یوهیشبه مستحکم تخصصی مسیر  از  نکردنپیروی دلیلبه انگلستان دولت که

 مختلف یهاخانهوزارت میان دولتی یرتبهیعال هایمقام جاییهجاب او نظر  از  است. مانده
 نیز  هاکی به بعد و فوتبال به ،بالسیب به گلف  ورزش از  وودز  تایگر  کردنمنتقل از  حتی

 است. تر نامعقول

 اشدب نخبه یقهرمان خواهدیم که  کسی  حتی یا ورزشکار  هر  که  ایده این ظاهراً البته 
 کند  نامتحا  را متفاوتی ورزشی یهارشته و کند  دنبال را راجر  شبیه به مسیر ی مسیر  باید

 انهمتای با مقایسه در  ،شانییتوانا اوج یدوره در  نخبه قهرمانان نیست. مضحک چندان
 وقتی اما ،دهندیم اختصاص متمرکز  و آگاهانه تمرین به را بیشتری زمان ،خود یرنخبهیغ

 چنین به کنندیم بررسی کودکی  اوایل از  را قهرمانان پرورشی مسیر  یتمام دانشمندان
 :رسندیم نموداری

 
 در  آگاهانه تمرینی یهاتیفعال به را کمتری زمان معموالً  کودکی  در  نخبه قهرمانان

 طی را یادوره آنان ،درعوض ؛دهندیم اختصاص خود یندهیآ تخصصی ورزشی یرشته
 بدون محیطی در  معموالً  آنان .نامندیم «یر یگنمونه یدوره» را آن محققان که  کنندیم

 به آنان .دهندیم انجام را هاورزش از  متنوعی یمجموعه محدود ساختاری با یا ساختار 

                                                                                 
1 Matthew Syed 
2 Bounce 
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 آنان ببرند. بهره هاآن از  توانندیم که  ابندییم دست فیزیکی یهامهارت از  یامجموعه
 یرشته در  فنی هایتمرین بر  دیرتر  کمی  و دارند ییهاییتوانا و هاعلقه چه که  آموزندیم

 در  قهرمانی ینهیزم در  شدهانجام مطالعات از  یکی عنوان .شوندیم متمرکز  خاص ورزشی
 است: این دیگر  یامطالعه عنوان و «موفقیت کلید  ،رهنگامید تخصص» انفرادی یهارشته

 و ببخشید شدت ،کنید  شروع دیر  یابید: دست سطح باالترین به تیمی یهاورزش در »
 .«باشید مصمم

 یانتقادهای و هاردخوردندست با کردم،  آغاز  را مطالعات این یدرباره نوشتن کهزمانی
 صحت هارشته برخی در  مسئله این شاید» :گفتندیم معموالً  هواداران .شدم مواجه جدی
 نپرطرفدارتری یجامعه انتقاد صدای «نیست. درست ما ورزش یدرباره اما باشد، داشته
 از  وهیگر   ،2014 سال اواخر  در  آن، از  پس بود. بلندتر  همه از  فوتبال، یعنی جهان، ورزش

  آنان فوتبال ملیتیم اعضای دادیم نشان که  کردند  منتشر  را یامطالعه آلمانی دانشمندان
 متخصصان عموماً  بودند آورده دستبه را جهانیجام یهارقابت قهرمانی یتازگ به که

 فوتبال ایغیرحرفه یهاگیل در  صرفاً  یودوسالگ ستیب از  پیش تا که  بودند دیرهنگامی
 هاشورز  دیگر  و فوتبال بازی برای را خود نوجوانی و کودکی  بیشتر  آنان داشتند. حضور 

 یارهدرب آن از  بعد سال دو که  دیگری یمطالعه بودند. کرده  صرف افتهیسازمانغیر  طور به
 مدت یبرا را آنان و بررسی یسالگ ازدهی در  را بازیکنان مهارت گرفت  انجام فوتبال ورزش

 حضور  افتهیسازمانغیر  فوتبال و دیگر  یهاورزش در  که  بازیکنانی بود. کرده  دنبال سال دو
 یسالگ زدهیس در  بودند ندیده را «فوتبال یافتهیسازمان هایتمرین و هاآموزش» و داشتند
 ورزشی، یهارشته از  وسیعی طیف در  ییهاافتهی چنین امروزه بودند. کرده  بهتری پیشرفت

 یشدهاثبات ضرورت است. کرده  پیدا بیشتری بازتاب والیبال، تا گرفته  هاکی از 
 را ورزشی بازاریابی تینخوش گاهی  و موفق و عظیم دستگاه یهسته شدنفراتخصصی

 تر متداول بسیار  ورزشی ایهستار  به شدنلیتبد برای راجر  مسیر  درحقیقت ؛دهدیم تشکیل
 شودینم گفته  یا قهرمانانی چنین زندگی داستان اما است، کرده  طی تایگر  که  است مسیری از 
  از  ماالً احت اما ،دیدانیم را آنان از  برخی نام شما .شودیم بیان آهسته خیلی صدای با یا

 ندارید. اطلعی آنان یگذشته

 امریکایی فوتبال لیگ نهایی یمسابقه از  پس درست را کتاب  این یمقدمه نوشتن من
 بالسیب جذب امریکایی فوتبال از  پیش که  مهاجمی بازی آن در  کردم.  آغاز  2018 فصل
 فوتبال یهارشته به که  گرفت  قرار  2ُفلز نیک درمقابل ،1بَردی تام یعنی بود، شده یاحرفه

                                                                                 
1 Tom Brady 
2 Nick Foles 
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 دانشگاهی بالسیب و فوتبال میان و داشت علقه کاراته  و بالسیب بسکتبال، امریکایی،
 اولین به چک، اهل قهرمان ،1ِلِدکا ِاسِتر  ماه همان در  سپس بود؛ کرده  انتخاب را یکی

 متفاوت، ورزشی یرشته دو در  زمستانی المپیک در  توانست که  شد تبدیل زنی ورزشکار 
 در  بود، تر جوان ِلِدکا کهزمانی کند.  پیدا دست طل مدال دو به اسنوبورد، و اسکی یعنی
 کندمی بازی ساحلی والیبال هم حاضر  حال در  )او داشت حضور  متعددی ورزشی یهارشته

 شدنلیتبد برای هرگز  و بود متمرکز  مدرسه یهاتیفعال روی (،کندیم سواریموج هم و
 مدال دومین شدنمسجل فردای نکرد. عجله نوجوانان سنی یرده یهارقابت یکشماره به

 یدوره در » کرد:  منتشر  عنوان این با یامقاله پستنگتنیواش یروزنامه او طلی
 ِلِدکا، موفقیت این از  پس بلفاصله «.است تنوع حفظ مبل غ ِلِدکا هاورزش شدنتخصصی
 رکورد متفاوت وزنی یرده سه در  توانست ،2لوماِچنکو واسیل نامبه اوکراینی، یزنمشت
 که  لوماِچنکو کند.  خود آن از  را جهانی عناوین کسب  برای الزم مسابقات کمترین  در  شرکت

 را اوکراینی سنتی رقص تا بود گرفته  فاصله بوکس ورزش از  سال چهار  مدتبه کودکی  در 
 ژیمناستیک از  ،امداده انجام را بسیاری متفاوت یهاورزش کودکی  در  من» گفت:  بیاموزد،
 متفاوت یهاورزش این یهمه تیدرنها کنمیم فکر  تنیس؛ و فوتبال بسکتبال، تا گرفته

 «ببخشم. بهبود را خود یهاییتوانا تا کردند  کمک  من به

 این در  شدهانجام تحقیقات یخلصه ،3تاِکر راس ورزش، یحوزه یبرجسته دانشمند
 تنوع، همانند اولیه، یر یگنمونه که  میدانیم ما» :کندیم یبندجمع صورت اینبه را زمینه
 «دارد. کلیدی  نقشی

*** 

ی مربوط به تخصص دیرهنگام در ورزش را در بخش هاافتهبرخی از ی 2014در سال 
از من دعوت  رمعمولیغ، جای دادم. سال بعد مخاطبانی 4ورزش ژنپایانی نخستین کتابم، 

ی این تحقیقات صحبت کنم. این مخاطبان قهرمانان یا مربیان ورزشی نبودند؛ دربارهکردند 
ی و تغییر ساز یتخصصشدن برای کار روی موضوع آمادهنظامی بودند. من برای  سربازانکهنه
وجو کردم و آنچه پیدا کردم من ی خارج از جهان ورزش مجلت علمی را جستاحرفهمسیر 

زود به ورزشی تخصصی روی افرادی که خیلی دادیمای نشان لعهکرد. مطا   زدهشگفترا 
، اما متخصصان رسندیمی دانشگاه به درآمد مالی دورهبلفاصله پس از اتمام  آورندیم
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3 Ross Tucker 
4 The Sports Gene 
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شان تناسب بیشتری و شخصیت هامهارتکه با   روندیمسراغ پیداکردن کاری دیرهنگام به
ی فناوری، عرصهمخترعان  دادیمشدم که نشان  دارد. من با تعداد زیادی از مطالعات مواجه

عمقی روی یک  صورتبهی متفاوت، در مقایسه با همتایانی که هاحوزهبا کسب تجربه در 
آنان با  درواقع؛ دهندیمی خود را افزایش خلقانهی رگذار یتأث، چگونه کنندیمحوزه کار 

. برندیمی خود بهره حرفهدر کردن مقدار اندکی از عمق، از مزیت افزایش وسعت قربانی
 داد.مشابهی را نشان می باً یتقر ی هاافتهی هنری یهاعرصهی روی خلقان امطالعه

 بود، ز یبرانگنیتحس بسیار  من برای کارشان  که  افراد از  برخی شدم متوجه چنینهم
 یهادرس از  بالسیب و نقاشی روی تمرکز  برای کودکی  یدوره در  که  1ِالینگتون دوک مانند

 درعوض، و داشت سر  در  شدننویسنده رؤیای که  میرزاخانی مریم و گرفت  فاصله موسیقی
 خود آن از  را ،2فیلدز مدال یعنی جهان، ریاضی یزهیجا مشهورترین که  شد زنی نخستین

 بیشتر  واکاوی تایگر. تا اندکرده  عمل راجر  به شبیه بیشتر  شانپرورشی مسیر  در  ظاهراً  کرد،
 هایعلقه و هاتجربه طیف رغمبه نه را شانموفقیت که  کرد  مواجه یابرجسته افراد با را من

 در  حدوداً  را شغلش نخستین که  یرعاملیمد بودند؛ کرده  کسب  هاآن سبببلکه به خود،
 کشف  از  پیش که  هنرمندی ،شدندیم آماده بازنشستگی برای او همتایان که  کرد  پیدا سنی
 پافشاری با که  مخترعی بود، کرده  امتحان را دیگر  شغل پنج جهان تغییر  و محبوبش شغل
 قرن در  شدهسیتأس کوچک  شرکت ی،ساز یتخصصضد یخودساخته یفلسفه روی

 هستند. آنان یازجمله کرد  تبدیل امروز  جهان یپرآوازه یهانام از  یکی به را نوزدهم

 کرده  تحقیق وکار کسب  تر گسترده  جهان در  یساز یتخصص یدرباره اندکی فقط که  آنجا از 
 موضوع یدرباره نظامی سربازانکهنه  از  کوچک  گروه  آن با من یهاصحبت بیشتر  بودم،
 انمخاطب توجه موضوع این اما کردم،  مختصر  ایهاشار  فقط هاافتهی دیگر  به بود؛ ورزش

 کردند،  معرفی را خودشان دیگری از  پس یکی آنان وقتی سخنرانی، پایان از  پس کرد.  جلب را
 کمدست که  هستند دهندگانیتغییرشغل یا دیرهنگام متخصصانی آنان یهمه که  فهمیدم

 دارند. شرم اندکی خودشان وضعیت از  نیز  آنان از  برخی و اندنگران حدی تا

 لیگ فقید بازیکن یادبه که  بنیاد این بود. کرده  جمع هم دور  را آنان 3تیلمن َپت بنیاد
 ارتش در  تا بود کرده  رها را یاحرفه فوتبال که  است شده بنا تیلمن، پت امریکایی، فوتبال
 قصد که  نظامیانی همسران و خدمت حال در  نیروهای نیز  و سربازانکهنه  به کند،  خدمت

 چتربازان آنان یهمه کند.می ارائه تحصیلی یهابورس دارند تحصیل یادامه یا تغییرشغل
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 معلمان، به تحصیلی بورس دریافت با داشتند قصد که  بودند سابقی مترجمان و
 با اما بودند، شوروشوق از  سرشار  آنان شوند. تبدیل کارآفرینان  و مهندسان دانشمندان،

 خطی پیشرفت لینکدین تیساوب در  آنان کاربری  یهاحساب بودند. مواجه ترس از  موجی
 نگران این از  آنان داشتند. نیاز  آن به کارفرمایان  که  دادنمی نشان را خاصی یحرفه یسوبه

 را شانتحصیلت خود از  تر جوان خیلی گاهی  و تر جوان دانشجویانی کنار   در  باید که  بودند
 دیرتر  باید ،اندبوده زندگی و رهبری ناپذیر وصف تجربیات کسب  مشغول چون یا کنند  آغاز 
 یر یپذتیمسئول فردمنحصربه مزیت حالنیباا دهند؛ تغییر  را مسیرشان خود ساالنهم از 
 بود. گرفته  شکل آنان یهمه سر  در 

 نیروی قساب افسران از  یکی تیلَمن بنیاد گروه  اعضای برای من سخنرانی از  پس روز  چند
 یاحرفه به ایحرفه از  گذر   حال در  ما یهمه» کرد:  ارسال من برای را ایمیل این دریایی
  و مشدی جمع هم دور  ما از  بسیاری کردید،  ترک را جلسه شما اینکه از  پس هستیم. دیگر 
  دریافتم وقتی «است. بوده بخشآرامش ما برای چقدر  شما یهاصحبت شنیدن که  گفتیم

 دنبالبه و دارد ژئوفیزیک و تاریخ کارشناسی  مدرک که  دریایی نیروی سابق افسران از  یکی که
 از  عمومی مدیریت و وکار کسب   یهارشته در  تکمیلیتحصیلت مدرک دریافت
  اردد نیاز  من دییتأ به اشیزندگ  یهاانتخاب برای است هاروارد و دارتموث یهادانشگاه

 شدم. متعجب کمی

 2016 سال در  کرد  دعوت من از  بنیاد که  شد روروبه استقبالی چنان با وگوگفت  این
 باشم. مختلف شهرهای در  کوچک  هایتجمع سخنران و اشساالنه همایش اصلی سخنران
 و کردمیم صحبت بیشتری محققان با و مطالعه را بیشتری مقاالت رویداد هر  از  پیش

 و شخصی یمحدوده یتوسعه فرایند که  افتمییم موضوع این بر  دال بیشتری شواهد
 ارزشش اما زند،می رقم را زودهنگام آغاز  از  یپوشچشم غالباً  و است بر زمان قدری یاحرفه

 با متخصصان است ممکن دادمی نشان که  کرد  خود درگیر  را من یامطالعه فوراً  دارد. را
 االرفتنب وجود با حتی بیشتر، یتجربه کسب  با که  شوند نظر کوته  یقدر به باال بسیار  اعتبار 

 از  پس است. خطرناک ترکیب این شوند. دچار  بدتری وضعیت به ،شاننفساعتمادبه
 یسوبه را من آنان شدم. زدهرتیح بیشتر  شناختی شناسانروان با کردنصحبت
 دادیم نشان که  کردند  هدایت مطالعات از  ایشدهگرفتهنادیده غالباً  و عظیم یامجموعه

 یهاآزمون در  اگر  حتی شود، انجام آهستگیبه مطالعه است بهتر  پایدار  دانش کسب  برای
 عنو نیمؤثرتر  که  معنی اینبه باشد؛ داشته دنبال به را ضعیفی عملکرد سریع پیشرفت
 است. افتادنعقب همان ظاهراً  رسدیم نظر  به ناکارآمد که  یادگیری
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 زاکربرگ مارک باشد. گونه  همینبه است ممکن نیز  یسالانیم در  جدید کاری  شروع
 احتمال حالنیباا ؛«هستند تر باهوش جوان افراد» آن طبق بر  که  دارد مشهوری سخن

 باً یتقر  قدرتمند شرکتی یانداز راه برای فناوری شرکتی یسالهپنجاه گذار انیبن موفقیت
 بخت ،سالهستیب فردی با مقایسه در  نیز، سالهیس فرد و است سالهیس فردی دوبرابر 
 متحدهاالتیا آمار  یاداره و وسترننورث و تیآیام یهادانشگاه محققان دارد. بیشتری
 سنی میانگین که  اندداده نشان و کرده  مطالعه را فناوری یحوزه جدید یهاشرکت
 45 شرکت اندازیراه زمان در  اندداشته را رشد نیتر عیسر  که  هاییاستارتاپ گذارانبنیان
 است. بوده سال

  بود او نفعبه و داشت سن سال ودوستیب تنها که  گفت  را سخن این زمانی زاکربرگ
 نانجوا ورزشی یهاگیل کنندگاناداره نفعبه که  طور همان کند؛  منتشر  را پیامی چنین که

 دادنانجام به سال مدت تمامی دادناختصاص موفقیت به رسیدن برای کنند  ادعا که  است
 کندیم ثابت را ادعا این خلف که  شواهدی به هرگز  آنان .است ضروری خاص فعالیتی
 فقطنه محرک، این دارد. مسئله این از  فراتر  محرکی یساز یتخصص اما کنند،نمی توجهی

 کوچکی  بخش تخصصی گروه  هر  کهطوریبه ؛کندیم سرایت سیستم کل  بلکه به افراد، به
 .ندیبیم را بزرگ ینیجورچ از 

 تفکیک یدرجه شد آشکار  2008 سال مالی جهانی بحران از  پس که  هاییمسئله از  یکی
 وطمرب ریسک یساز نهیبه با تخصصی یهاگروه  از  ییهادسته بود. بزرگ یهابانک در  موجود

 کردند.  خلق را انگیزیفاجعه کُل  آفریدمی بزرگ تصویری که  خودشان کوچک  یهاتکه به
 الدنب به را شدنتخصصی از  ناشی انحراف از  یاکنندهجیگ  میزان بحران این به هاواکنش
 هابانک شد اجرا 2009 سال در  که  فدرالی یبرنامه کرد.  تر وخیم را اوضاع نیز  خود که  داشت

 از  که  دهند کاهش  را افرادی مسکن یهاوام یماهانه هایقسط میزان  کردیم تشویق را
 یدهیا کنند.  پرداخت را آن از  جزئی توانندیم اما ندیآیبرنم قسط تمامی پرداخت یعهده
 ودب وام پرداخت متخصص که  بانکی بازویی افتاد: اتفاقی چنین عمل در  اما بود، جالبی
 در  که  بانک همان از  دیگری بازوی بیاورد؛ پایین را هاخانهصاحب هایقسط کرد  شروع

 خود پرداختی مبلغ ناگهان خانهصاحب که  دریافت وقتی داشت، تخصص مصادره ینهیزم
 بعدها کرد.  مصادره را خانه و شد کار بهدست معمول روال طبق است، آورده پایین را

 «.کردینم تصور  هابانک در  را مجزایی ساختار  چنین کسچیه» کرد:  بیان دولتی مشاوری
 صورتبه فرد هر  اگر  حتی بزند، رقم را جمعی تراژدی تواندیم ازحدشیب سازیتخصصی
 دهد. انجام را رفتار  نیتر مسئوالنه جداگانه
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 که  اندکرده  خلق را مشکلتی خود نوع در  نیز  درمان و سلمت یحوزه فرامتخصصان
 شبیه ز یچهمه باشید، داشته دست در  چکشی اگر » نیست: شباهتبی المثلضرب این به
 معموالً  سینه یقفسه دردهای درمان برای وعروققلب متخصصان «.رسدیم نظر  به میخ به
 در  حتی آنان .کنندیم استفاده است هارگ داشتنبازنگه برای  فلزی یالوله که  اسِتنت از 

 اندکرده  اثبات را روش این بودنخطرناک یا نامناسب متعددی تحقیقات که  نیز  مواردی
 قلبی بیماران مرگ احتمال جدید، ایهمطالع یهاافتهی طبق بر  .برندیم کار   به را درمان این
 خود کار   محل از  قلب متخصص هزاران که  یشناسقلب ملی یهاشیهما برگزاری حین در 
 ممکن که  اندکرده  عنوان مسئله این دلیل توجیه در  محققان .دیآیم تر نییپا هستند دور 

 از  یکی باشد. تر نییپا مشکوک موارد روی رایج یهادرمان اثربخشی احتمال است
 به شد خواهید آشنا او با کتاب  این پایانی یهابخش در  که  یالمللنیب مشهور  دانشمندان

 که  است کرده  ایجاد «موازی یهاگودال  از  یامجموعه» یساز یتخصص افزایش که  گفت  من
 در  تر قیعم ییهاگودال  حفر  مشغول همه ؛کنندیم تلش نوآوری به رسیدن برای

 داشته وجود هاگودال  آن از  یکی در  شانمشکل پاسخ اگر  حتی و هستند خود یمحدوده
 دانشمند این .ندازندیب نگاهی اطراف یهاگودال  به که  آورندیم باال را سرشان ندرتبه ،باشد
 این است امیدوار  او کند.  خارج تخصصی حالت از  را آینده محققان آموزش است تلش در 

 تخصص کسب  برای او اینکه با یابد. گسترش  هاحوزه تمامی در  آموزش به سرانجام شیوه
 بردیم فراوانی سود خود زندگی یحوزه یتوسعه از  اما است، گرفته  قرار  فشار تحت بیشتر 

 آموزشی ایهبرنام طراحی با کندمی تلش است کرده  تر عیوس را خود دید میدان که  اکنون و
 این شاید» گفت:  من به او شوند. منحرف تایگر  مسیر  از  که  بدهد دیگران به را بخت این
 «داد. خواهم انجام امیزندگ  تمامی در  من که  باشد کاری  نیتر مهم

 کند.  کمک  شما به موضوع این چرایی درک در  کتاب  این امیدوارم

*** 

 ،گفتندیم سخن اشتباه ارتکاب از  نگرانی و ناامیدی از  تیلَمن بنیاد اعضای کهیهنگام
 اقیانوس در  کهیوقت دانشگاه، یدوره اتمام از  پس .کردمیم درک یخوببه را شانیهاحرف
 نویسنده خواهمیم که  رسیدم نتیجه این به ،کردمیم کار   تحقیقاتی علمی کشتی  روی آرام

 کار   به نویسنده، به دانشمند از  شدنلیتبد مسیر  در  نداشتم انتظار  هرگز  دانشمند. نه باشم،
 آن از  بعد کمی  تنها و شوم مشغول سیتینیویورک یروزنامه یشبانه میجرا گزارشگری

 را خودم حتی آن زودهنگام ترک که  شوم دایلستریت اسپورتس یمجله ارشد یسندهینو
 وحشت شغلی یهاتیمسئول پذیرش از  من که  آمد سراغم به نگرانی این کرد.  متعجب
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 یهاتیمز  یدرباره یادگیری دهم. انجام اشتباه کاملً   را کارم  است ممکن و دارم
 داد. تغییر  را جهان و خودم به من نگاه نوع وسیع یدامنه با و دیرهنگام یساز یتخصص

 در  خواهندیم که  گرفته  کودکانی  از  ؛شودیم مربوط زندگی مراحل یهمه به تحقیقات این
 از  یتازگ به که  یلنیالتحصفارغ تا یابند پرورش ورزش و موسیقی و ریاضیات یهاحوزه

 در  که  شاغلنی کنند،  پیدا را خود راه کنندمی تلش و اندشده التحصیلفارغ دانشگاه
 از  پس که  بازنشستگانی و دارند نیاز  تغییر  به و هستند خود یاحرفه مسیر  یانهیم
 .گردندیم جدید شغلی دنبالبه خود قبلی یاحرفه یدوره رساندناتمامبه

 متنوع هایتجربه به مربوط مزایای حفظ ینحوه ایممواجه آن با ما یهمه که  چالشی
 یاندهیفزا صورتبه که  است دنیایی در  دیرهنگام تمرکز  و یارشتهانیم تفکر  وسیع، و

 کاملً   هدف که  تایگرهایی وجود با .دهدیم سوق یساز یفراتخصص یسوبه را هاانسان
 یکهشب به را جهان فناوری، اینکه به توجه با و هایدگ یچیپ افزایش با و دارند روشنی

 کوچکی  بخش فقط فرد هر  آن در  که  کندیم تبدیل وستهیپهمبه یهاستمیس از  یتر میعظ
  با را کارشان  که  داریم نیاز  بیشتری افراد به داریم؛ نیاز  نیز  بیشتری راجرهای به ما ،ندیبیم را

 را متنوعی هایتجربه و اندازهاچشم پیشرفت مراحل طی در  و کنند  شروع ای وسیعگستره
 باشند. گسترده  طیف صاحب که  نیازمندیم بیشتری افراد به بگیرند؛ آغوش در 
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 شرط و دیق بدون میتسل با اروپا در  دوم یجهان جنگ نکهیا از  پس روز  چهار  و سال کی
در یکی از شهرهای کوچک کشور مجارستان متولد شد.  1، الزلو پولگارافتی انیپا یآلمان ناز 
ی نداشت؛ زیرا ازادهو عمه عموزاده، مادربزرگ، پدربزرگای نوپا بود و هیچ خانوادهاو فرزند 

همراه پنج فرزندی که پدر او از همسر اولش داشت، در جریان هولوکاست ، بهآنانی همه
 ای ویژه تشکیل دهد. خانوادهجان خود را از دست داده بودند. الزلو مصمم بود که برای خود 

 قراطس همچون بزرگی متفکران یهانامهیزندگ  دقیق یمطالعه با ،دانشگاه یدوره در  او
 آموزشی منظا که  رسید نتیجه این به الزلو .کردیم آماده شدن پدر  برای را خود ،نشتینیا و

 کند،  مندبهره زودهنگام شروع امتیاز  از  را خودش فرزندان اگر  و است معیوب سنتی
 را یتر بزرگ بسیار  یمسئله توانستیم کار   این با او .کند  لیبدت هنابغ به را آنان تواندیم

 مدارج ینباالتر  به را کودکی  هر  توانیم وضعیتی هر  در  که  کند  اثبات توانستکند؛ می  اثبات
  .باشد شهمراه نقشه این اجرای در  که  داشت نیاز  همسری به تنها او رساند.

 1965 سال در  داشت. 2کلرا  نامبه دختری نیز  دوست آن و داشت دوستی الزلو مادر 
 از  یادوستانه رفتار  ابتدا از  الزلو کرد.  ملقات الزلو با آنجا در  و کرد  سفر  بوداپست به کلرا
 شود فرزند 6 صاحب دارد قصد گفت  کلرا  به ملقات یجلسه اولین در  او داد. نشان خود

 با کلرا  شوند. تبدیل درخشانی یاستعدادها به که  دهد پرورش را آنان طوری خواهدیم و
 ،بود کرده  ملقات جذاب بسیار  با شخصی او .بازگشت والدینش نزد مساعد چنداننه نظری
  نبود. قابل تصور  برایش او با ازدواج اما

                                                                                 
1 Laszlo Polgar 
2 Klara 
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 بودند معلم شاندوی هر  .کردند  حفظ یکدیگر  با را شانی ارتباطنگار نامه طریق از  آنان
 یهمهی اکنندهوسیمأ شکلبه هامدرسه آموزشی نظام که  بودند موافق هر دو و

 معمولی متوسط جمعیت تولید ایبر » الزلو، قولبه و ندیبیم چشم یک با را آموزاندانش
 دوستکه   دریافت کلرا  هاینگار نامه این آغاز  از  پس نیم و سال یک .«است شده خلق

 کرد.  خواستگاری او از  و نوشت عاشقانه اینامه باالخره الزلو دارد. ایویژه بسیار  یامکاتبه
 سال اوایل در  شدند. کار بهمشغول آنجا در  و رفتند بوداپست به ،کردند  ازدواج هم با آنان
 شد. آغاز  آزمایش و آمد دنیا به 1سوزان 1969

 از  پیش سال یک ،1972 سال در  کرد.  انتخاب را شطرنج اشنابغه نخستین برای الزلو
 یمسابقه در  را روس 3پاسکیِ سا بوریس ،مریکاییا 2فیِشرِ  بابی ،سوزان یهاآموزش شروع
 شطرنج ناگهان و بود غرب و شرق میان سرد جنگ از  مادین مسابقه این داد. شکست قرن
 متمایز  بازی مزیتی این ،کلرا  نظر  طبق ،این بر علوه کرد؛  تبدیل پرطرفدار  یورزش به را

 یا باخت ،بُرد «است. ساده بسیار  نیز  آن سنجش و است عینی بسیار  شطرنج بازی» داشت:
 نتیجه این به الزلو .سنجدیم را شطرنج دنیای در  فرد مهارتی ازدهیامت نظام و تساوی
  .باشد شطرنج قهرمان تواندیم دخترش که  رسید

  آغاز  سرباز  یهامهره با صرفاً  را سوزان به آموزش کار   او بود. نیبکیبار  و صبور  الزلو
 سوزان زودخیلی بود. برنده برساند آخر  ردیف به را هامهره توانستیم که  کسی  اولین کرد.
 هشت ماه از  پس ت.آموخ را حریف انداختندامبه طرز  و آخر  مراحل در  بازی ینحوه

 کرد  دعوت سالبزرگ مردان از  و برد بوداپست در  یشطرنج باشگاه به را کلرا  الزلو آموزش
 بازی نخستین سوزان کنند.  بازی بود آویزان صندلی از  پاهایش که  اوی چهارساله دختر  با

 مسابقات به او شد. عصبانی شدتبه بود خورده شکست او از  که  مردی و برد را خود
 دست هب را قهرمانی عنوان سال یازده زیر  یرده در  و یافت راه بوداپست دختران قهرمانی

  بود. نخورده شکست هم مسابقه یک در  حتیه سال چهار سوزاِن  .آورد

 ساالنشهماز  او ریاضی دانش و بنویسد و بخواند توانستیم سالگیشش در  سوزان
 ار  زمانی روز  هر  و دهند آموزش او به خانه در گرفتند   تصمیم کلرا  و الزلو بود. بیشتر  خیلی
 را دخترش الزلو اگر  کرد  تهدید مجارستان پلیس .دهند اختصاص شطرنج آموزش به هم
 با ماه چندین الزلو فرستاد. خواهد زندان به را او ،نکند نامثبت مدارس اجباری نظام در 

 خواهر  ،4سوفیا کند.  جلب را آنان رضایت توانست تا کرد  مذاکره وپرورشآموزش وزارت

                                                                                 
1 Suzan 
2 Bobby Fischer 
3 Boris Spassky 
4 Sophia 
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 1جودیت برای اتفاق این او از  بعد و گرفت  قرار  خانگی آموزش تحت نیز  ،سوزان کوچک
 را او نام داشتند قصد کلرا  و الزلو و بود دنیاآمدنبه شرف در  زمان آن در  که  داد رخ هم
 از  بخشی به آنان یسه هر  است. «نابغه» معنایبه مجارستانی زبان در  که  بگذارند 2ِژنی

  شدند. لیبدت بزرگ آزمایش

 مربیان با ،رفتندیم ورزشی سالن به صبحهفت  ساعت در  دخترها عادی روزهای در 
 روز  یک شروع از  پیش تا گشتندیماز ب خانه به صبح 10 ساعت و کردندیم بازی پونگپینگ

 استخدام را نیمربیا ،رسید مهارت از  حدی به الزلو وقتی خورند.ب صبحانه ،طوالنی شطرنجی
 تصویر  هزار خود دویست آزاد وقت در  او دهند. موزشآ اشنابغه فرزند سه به تا کرد

 یهاکارت  در  را هاآن وبرید  شطرنج مجلت از  را بازی گوناگون  یهاتیموقع به مربوط
 کامپیوتری  یهابرنامه پیدایش از  پیش داد. قرار  داشت نام «3کارتوِتک» که  مخصوصی

 در  که  داشتند اختیار  در  را جهان شطرنج یداده پایگاه نیتر بزرگ احتماالً  ولگارهاپ شطرنج
  .کنند  مطالعه را آن توانستندیم و نداشت قرار  شوروی جماهیر  اتحاد مخفی بایگانی

 مردان قهرمانی یهارقابت در  حضور  جواز  که  شد زنی اولینگی سالدر هفده سوزان
  رکتش اتقبمسا این در  نداد او اجازه رنجشط جهانی فدراسیون البته کرد؛  کسب  را جهان
 سال ر د ،بعد سال دو کرد.  تغییر  قانون این زودخیلی ،سوزان دستاوردهای لطفبه اما ،کند

 سوزان، همراهند، بهبود سالهدوازده جودیت و سالهچهارده سوفیا کهزمانی یعنی ،1988
 شدند یروز پ آنان بودند. زنان شطرنج المپیاد در  مجارستانی چهارنفره تیم اعضای از  نفر  سه
 ادالمپی برگزاری آغاز  زمان از  که  دهند شکست را یایشورو جماهیر  اتحاد توانستند و

 خواهران ،سوزان یگفتهبه بود. هارقابت ی آندوره دوازده از  هدور  یازده یبرنده شطرنج
 دختران و شد متلشی کمونیسم  بعد سال شدند. تبدیل «ملی ینهیگنج» به ولگار پ
 اولینه سالکیوستیب سوزانِ  1991ی ژانویه در  کنند.  رقابت جهان سراسر  در  توانستندیم

 سامبر د ماه در  .یابد دست بزرگی استاد مقام به توانست آقایان با با رقابت که  بود زنی
 نیتر جوان به ،مردان و زنان یهمه میان در  ،ماهگیپنج و سالپانزده در  جودیت سال همان
 شدل شد سؤال سوزان از  وقتی تلویزیونی برنامهیک  در  شد. تبدیل شطرنج بزرگ استاد

 او ،زنان یا شود قهرمان مردان یدسته در  جهان قهرمانی یهارقابت در  خواهدیم
  شود. «آزاد یدسته» یبرنده دارد دوست که  ددا پاسخ هوشمندانه
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3 cartotech 
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 به شدنلیتبد یعنی الزلو، هدف نیتر بزرگ به نتوانستند خواهران از  کیچیه تیدرنها
 سوزان 1996 سال در  بودند. یابرجسته افراد آنان یهمه اما ،یابند دست ،جهان کل  قهرمان

 ی استادانبندرتبه صدر  در  سوفیا ،شد برنده و کرد  پیدا حضور  بانوان جهانی یهارقابت در 
 و هادن فراتر  پا جودیت و گرفت  جای است بزرگی استاد از  تر نییپا رده یک که  یالمللنیب
  کرد.  صعود هشتم یرتبه به 2004 سال جهانی کلی  یبندرتبه در 

 1990ی دهه اوایل در  که  بود ز یآمتیموفقی قدر به ؛بود ز یآمتیموفق الزلو آزمایش
 بشریت ،شدیم اجرا کودک  هزار  روی او هنگامزود سازیِ یتخصص روش شد اگر  تهگف
 فقط شطرنج هرحالبه بردارد. رو پیش از  را ایدز  و سرطان همچون مشکلتی توانستمی
 در  وودز  تایگر  داستان مانند نیز  پولگار  داستان .هدفش برسد به الزلو بود تا ایسیلهو

 راه تمجیدها و تعریف از  ر یناپذانیپا یاحلقه به تلویزیونی یهابرنامه و هاکتابو   هامجله
 ایدوره .دانستندمی هنگامزود شروع ساز سرنوشت قدرت از  الیمثرا  آن همه و یافت
 دهدیم آموزش خود مخاطبان به پولگار  روشبه «1!دهید پرورش نابغه» عنوان با آنلین

 2استعداد یمبالغه پرفروش کتاب  کنند.  تهیه را خود ینابغه زندگی یبرنامه چگونه که
 اتتمرین زودهنگام روعشکه   داندمی ادعا این بر  اثباتیرا  وودز  تایگر  و پولگار  خواهران
  .دیآیم حساب به موفقیت کلید  مهم کارهای  تمامی در  باً یتقر  آگاهانه

 مشابه یروشبه جهان در  ز یچهمه که  است این هاداستان این در  نهفته مهم درس
 شطرنج است. وابسته شدهگفته  کمتر   و مهم بسیار  ایفرضیه به ز یچهمه ؛شودیم تسخیر 

 ماا ،دارند اهمیت شما برای که  هستند ییهاتیفعال یتمام از  نمادین ییهامثال گلف  و
 انجام و بگیرند یاد خواهندیم هاانسان که  ییهاتیفعال از  تعداد چه و جهان از  میزان چه

 هستند؟ شبیه گلف  و شطرنجبه  واقعاً  دهند

*** 

ی ر یگمیتصم»یکی از پیشگامان الگوی مهارتی  3نام گَری کِلینشناسی بهروان
ی مختلف را در رفتار متخصصان خبره NDMی حوزه. محققان است( NDM) 4«انهیگراعتیطب

تحت فشارهای زمانی چگونه تصمیمات  آنانی کاری خودشان مطالعه کردند تا دریابند حوزه
، از نظر هارشته. کِلین نشان داده است که متخصصان در برخی از کنندیمرا اتخاذ  پرخطر 

 . کنندیممیزانی چشمگیر شبیه به استادان شطرنج رفتار شناسایی ذاتی الگوهای مشابه، به
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2 Talent Is Overrated 
3 Gary Klein 
4 Naturalistic Decision Making (NDM) 
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 یدرباره خواستم است تاریخ باز شطرنج نیتر بزرگ احتماالً  که  1کاسپاروف  گری  از  وقتی
 هر  درنگیب من» گفت:  او دهد توضیح دادن حرکتانجام برای اشیر یگمیتصم فرایند
 این است کرده  مشاهده قبلً  که  الگوهایی براساس او «.نمیبیم ترکیب صورتبه را حرکت

 انجام را حرکتی معموالً  بزرگ که استادان  دارد اطمینان گفت  کاسپاروف  .کندیم را کار 
 رفتار  کِلین  .کندیم خطور  شانذهن به کردن  فکر  یهاهیثان نخستین در  که  دهندیم

 آنان هایتصمیم از  درصد هشتاد حدود که  کرد  برآورد و مطالعهی را نشانآتش فرماندهان
 یتجربه سال چندین از  پس آنان .شودیم گرفته  ثانیه چند در  و ذاتی صورتبه نیز 

 یآستانه در  ور شعله یهاساختمان و هاشعله رفتار ی تکرارشونده الگوهایی نشانآتش
 در  سعی که  دریایی نیروی فرماندهان رفتار  یمطالعه با او .کنندیم شناسایی را تخریب

 آن قراردادنهدف و دشمن با تجاری پرواز  گرفتناشتباه همچون فجایعی بروز  از  پیشگیری
 ونود در  ؛دهندیم تشخیص را احتمالی هایتهدید سریعخیلی آنان که  کرد  مشاهده ،داشتند

 هایاقدام از  یامجموعه و دادندیم تشخیص را مشابه یالگوی فرماندهان مواقع درصد پنج
  بود. کرده  خطور  شانذهن به فوراً  که  کردندیم انتخاب را مشابه

 را انسانی ر یگمیتصم که  بود 2کانمن  دنیل نامبه یشناسروان کِلین  همکاران از  یکی
 او یهاافتهی .کرد  مطالعه انسانی قضاوت ی« هایداور شیپ و اکتشافات» الگوی براساس

 نا متخصص یهاقضاوت کانَمن  وقتی داشت. زیادی بسیار  شباهت کِلین  یهاافتهی به
 کمکی  هیچ آنان به تجربه معموالً  که  دریافت کرد  بررسی را باال آموزشی سطوح از  برخوردار 

 تمهار  بر  دهد، امامی افزایش را افراد نفساعتمادبه تجربه غالباً  که  بود این بدتر  ؛کندینم
  .دیافزاینم آنان

 عنوانبه کهزمانی ،1955 سال در  او .داد قرار  نقد نیا معرض در  ز ین را خودش کانمن
 بار  نخستین برای کرد،می کار   اسرائیل مسلح نیروهای شناسیروان واحد در  جوان یستوان

 افسران وضعیت ارزیابی او وظایف از  یکی شد. مشکوک مهارت و تجربه ی میانرابطه به
 این به هاتمرین از  یکی بود. انگلستان ارتشدر  شدهتهیه هایآزمون از  استفاده با داوطلب
 به ارتفاع یدیوار  روی از  یبلند چوبی تیر همراه به باید نفرههشت یهامیت که  بود صورت

 زمین بانباید  تیر چوبی . این تمرین دو قانون داشت:کردندیم عبور  متر سانتیصدوهشتاد 
 در  تفاوت 3.کردندیم لمس را دیوار  نباید نیز  سربازان از  کیچیه و در کمی برخوردیا دیوار 

                                                                                 
1 Garry Kasparov 
2 Daniel Kahneman 

دار نگه دارند و دیگر اعضا صورت زاویهتعدادی از اعضای تیم تیر چوبی را بهحل متداول این بود که راه 3
ای نگه با خزیدن روی تیر بتوانند از روی دیوار بپرند؛ سپس تیر چوبی را از روی دیوار عبور دهند و با زاویه

 د.خوردن روی آن از روی دیوار بپرندارند که اعضای باقیمانده بتوانند با گرفتن تیر و تاب
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، پیروان ،رهبران ،وظیفه این دادنمانجا فشارِ  تحِت  که  بود واضح حدیبه افراد عملکرد
 بودند مطمئن همکارانش و کانمن  کردند.می نمایان را خودی خوببه ترسو و شجاع افراد
 آنان عملکرد ینحوه و کنند  وتحلیلتجزیه را آنان رهبری کیفیت  و داوطلبان توانندیم که
 چند هر  آنان ند؛بود اشتباه در  کاملً   آنان کنند.  تعیین را نبرد میدان در  و افسران آموزش در 
 بازخورد شانیهاینیبشیپ دقت یدرباره آن طی در  که  داشتند «آمارگیریروز » یک بار  ماه
 یحدس از  بهتر  کمی  فقط شانیهاینیبشیپ شدندیم متوجه بار  هر  آنان .گرفتندمی

 یهاقضاوت و کردندیم کسب  بیشتری یتجربه بار  هر  آنان است. بوده کورکورانه
 میان کاملِی  ربط یب یمشاهده نبود. کار   در  پیشرفتی هیچ اماکردند، می یتر مطمئن
 نافذی کتاب  زمان همان در  حدوداً  .کرد  زدهرتیح را کانمن  هابینیپیش و آماری اطلعات

 .گذاشت  ر یتأث بسیار او  ، بر کانمن  یگفتهبه که  شد منتشر  نا متخصص قضاوت موضوع با
 نشان زیرا ؛کرد  زدهشگفت را شناسیروان علم که  بود تحقیقات بر  یاگسترده  مرور  کتاب  این
 از  دانشگاهی متولیان ارزیابی مانند ،واقعی سناریوهای از  وسیعی یگستره  در  داد
 یر یگمیتصم و نا بیمار  عملکرد از  پزشکانروان ینیبشیپ ،دانشجویان یهاییتوانا

 تواندینم تجربه ،کارآموزی  در  افراد موفقیت یبارهدر  انسانی منابع یاحرفه نا متخصص
 وضوحبه الگوها و داشتند سروکار  انسانی رفتار  با که  ییهاحوزه در  .بیافریند مهارت

 استثنا ، ینشانآتش و گلف  و شطرنج انجامید؛نمی یادگیری به تکرار  ،نبودند تکرارشونده
  کلی.  قانون نه ،هستند

 معمای باتجربه یهایاحرفه مورد در  کانمن  و کلین  یهایمستندساز  میان تفاوت
  ؟کندمی بهتر  را نا متخصص عملکرد تجربه کسب  آیا کرد:  مطرح را یعمیق

به  آن در  و نوشتند یامقاله مشترکاً  نامتعارف اقدامی در  کِلین  و کانمن  2009 سال در 
بودن یقطعه ک  دریافتند آنان .بودند مشترکی نهیزمدنبال  و ندپرداخت شانخود یهادگاهید

 عملکرد تجربه کسب  دارد. بستگی ی فعالیتحوزه به کاملً   تجربه راه مهارت از  کسب
 مسائل کنندگانینیبشیپ مورد در  اماکرد، می بهتر  را اننشانآتش و بازها پوکر  و بازهاشطرنج
 یمطالعهی هاحوزه نبود. گونهنیا کارکنان  و بیماران عملکرد یا سیاسی یهاشیگرا  ،مالی
 رابین که  است چیزی داشت قدرتمندی کارکرد  ذاتی الگوهای شناسایی هاآن در  که  کِلین

 بارها الگوها .بردیم نام «2مهربان» یادگیری یهاطیمح عنوان با آن از  شناسروان 1هوگارِت 
 شطرنج یا گلف  بازی در  است. سریع معموالً  و دقیق بسیار  هاآن بازخورد و شوندیم تکرار 
 کار   یجهینت کندیم ی حرکتاشدهفیتعر  مرزهای در  و قوانین براساس مهره یا توپ که
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 گلف  توپ زدن،ضربه از  پس .دهدیم رخ مشابه ییهاچالش مکرراً  و شودمی ظاهر  عاً یسر 
 صورتبه است ممکن ؛شودمین دور  کافی  یاندازهبه یا کندمی طی را طوالنی مسیرییا 

 تصحیح برای صحنه این یمشاهده با گلف  بازیکن کند.  حرکت دار کات  یا منحنی ،مستقیم
 تکرار  سال چندین تا را هروی   این و کندیم امتحان دوباره ،کندیم تلش خودش خطای

 ساعت هزار ده قانون هم که  ، نوعی از تمریناست آگاهانه تمرین تعریفهمان  این .کندیم
 محیط این .اندکرده  تعیین را آن فنی آموزش در  زودهنگام سازیتخصصی برای عجله هم و

 فعالیت در  شدن درگیر  طریق از  آموزنده آن در  که  انددهینام مهربان جهت نآ  از  را یادگیری
 بود تمرکز کرده ییهاطیمح روی کانمن  .کندیم ترقیی سادگ به ،کردنعمل بهتر  در  سعی و
  کرد.  انتخاب هاطیمح این برای را «1بدسرشت» عنوان هوگارت ؛نبودند مهربان اصلً  که

 است ممکن هستند. ناکافی و مبهم معموالً  بازی قوانین سرشتبد یهاحوزه در 
 با یا ر یتأخ با معموالً  هم هاآن بازخورد و نباشند نداشته آشکاریی تکرارشونده الگوهای

  .شودیم نمایان پایین دقت

 تقویت را اشتباه یهادرستجربه  شیطانی)!( سرشتبد یادگیری یهاطیمح اغلب در 
 تشخیص در  اشییتوانا که  کرد  اشاره نیویورک اهل یمشهور  پزشک به هوگارت .کندمی
 بیمارها زبان اطراف لمس با و بود حصبه تب مرد آن یویژه تخصص بود. زدزبان هایمار یب
 ینشانه بیماران اینکه از  پیش حتی ،او هایهمعاین .کردیم معاینه را هاآن دستانش با

 یهاصیتشخ وانجامیده  مثبت تشخیص به بارها، دهند بروز  خود از  را بیماری از  کوچکی
 او فقط» کرد،  عنوان دیگر  عدها پزشکیب که  طور آن .بود درآمده آب از  درست بارها او مثبت

 قدرتمندتری ناقل نیز  معروف، 2یحصبه ماری با مقایسه در  حتی ،دستانش از  استفاده با
 البته است؛ آموخته او به را ممکن درس بدترینی درپیپ یهاتیموفق شد معلوم .«بود

 هایجنبه باید اما ،هستند بدسرشت اندازه این تا یادگیری یهاطیمح از  معدودی تعداد
 همچون ،جدید یموقعیت با ماهر  نشانانآتش وقتی بگیریم. نظر  در  نیز  را تجربه کسب  مثبت
 درک از  را خود ناگهان است ممکن ،شوندیم مواجه، خراشآسمان در ی سوز آتش
 بگیرند. ضعیفی هایتصمیم و ببینند بهرهیب خانگی یهاقیحر  یاطفا طی در  آمدهدستبه
 ببینند استفادهبی را مهارتی ناگهان است ممکن نیز  شطرنج استادان عادی وضعیت تغییر  با
 .اندآورده دست به تجربه سال چندیندر  که

*** 

                                                                                 
1 wicked 

 نفر شده است. 53رود باعث حصبه گرفتن آشپزی بود که گمان می( Typhoid Mary) ماری حصبه 2
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 هوش و یمصنوع  هوش میان برتری تعیین سر  بر  که  نبردی آخرین در  ،1997 سال در 
 داد. شکست را کاسپاروف  گری  ،2بلو دیپ ،1امبییآ شرکت یابررایانه ،شد برگزار  طبیعی
 کوچکی  کسر   فقط این البته ؛کند  ارزیابی را موقعیت هزار  دو ثانیه هر  در  توانست بلو دیپ

 تعداد از  شطرنج بازی محتمل یهایتوال )تعداد است شطرنج بازی محتمل یهاتیموقع از 
 برای نیز  دتعدا همین اما ،است( بیشتر  نیز  قابل مشاهده جهان در  موجود یهااتم

 رایگان اپلیکیشن حتی امروزه» :دیگویم کاسپاروف  بود. کافی  انسان بهترین دادنشکست
 مبالغه او «است. تر یقو من از  شودیم نصب شما همراه یهاتلفن روی که  هم یشطرنج

  .کندینم

 آن دادنانجام به قادر  ما که  کاری  هر  در » گفت:  اخیرش یهایسخنران از  یکی در  او
 را کاری  بتوانیم اگر  بهترند. ما از  هادستگاه شودیم انجام چگونه که  میدانیم و هستیم

 «داد. خواهند انجامش ما از  بهتر  آنان ،کنیم  وارد هاانهیرا به را آن ویم درآور  کد  صورتبه
 را یامسئله هاانهیرا کردنبازی ینحوه در  او ؛داد ایده او به بلو دیپ از  خوردنشکست
 .شناسندیم 3موراوک پارادوکس نام با را آن مصنوعی هوش محققان که  کرد  شناسایی
  دارند. متضادی یهاضعف و هاییتوانا معموالً  هاانسان و هادستگاه

  هایترکیب هاکیتاکت است. تاکتیک شطرنج بازی از  درصد نودونه که  شودیم گفته
 اگر  .شوندیم مندبهره هاآن آنی مزیت از  شطرنج بازیکنان که  هستند حرکات از  کوتاهی
 رنجشط بازی در  .شودیم تبدیل تاکتیک استاد به ،کند  مطالعه را الگوها یهمه بازیکنی
  بردهاین مدیریت چگونگی یا راهبرد )استراتژی( آن به که  دارد وجود یتر بزرگ یز یر برنامه
 در  اگر » است، نوشته پولگار  سوزان که  طور آن .شودیم گفته  بازی در  پیروزی برای کوچک
 بردراه از  و بشناسید( را زیادی الگوهای )یعنی باشید خوب خیلی هاکیتاکت دادنانجام
  .«شوید بازی یبرنده دیتوانیمی راحتبه ،باشید داشته ابتدایی یدرک  صرفاً 

 اکتیکیت نظر  از  انسان، با مقایسه در  ،شانباالی محاسباتی توان به توجه با هاانهیرا
 اما ،کنند  ینیبشیپ را نزدیک یآینده توانندیم شطرنج بزرگ استادان هستند. نقصیب
 تاکتیکی دیتوانمن اگر  که  بود این کاسپاروف  سؤال .دهندیم انجام بهتر  را کار   این هاانهیرا

  شد؟ خواهد چه ،شود ترکیب انسان راهبردی تفکر  با رایانه

 آن در  که  کرد  کمک  پیشرفته شطرنج رقابت نخستین یدهسازمان به 1998 سال در  او
 .شدیم تیمیهم ایرایانه با بود بازیکنان از  یکی هم کاسپاروف  خود که  انسان بازیکن هر 
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 ماشینی یار  ؛کنند  صرف وقت هاسال الگوها یمطالعه برای بازیکنان نبود نیازی دیگر 
 این به شود. متمرکز  راهبرد روی نیز  انسان تا آیدبر  هاکیتاکت یعهده از  توانستیم

 یجهینت ؛بگیرد قرار  بازیکنان بهترین برابر  در  گلف  ییویدئو بازی در  وودز  تایگر  که  مانستمی
 راهبردی بازی به ،تاکتیک اجرایی جابه ،مسابقه و شدیم خنثی هاتحرک تکرار  هاسال

 کرد.  تغییر  خوشدست را مراتبسلسله فوراً  این رقابت شطرنج، بازی در  .شدیم لیبدت
 .«نه کمتر شد، قبل از  بیشتر  انسانی خلقیت اهمیت این وضعیت در » کاسپاروف،  یگفتهبه

 توانسته آن از  پیش ماه یک فقط که  رسید سه بر  سه تساوی به بازیکنی برابر  در  کاسپاروف
 مزیت دستگاه» گفت:  او دهد. شکست را او بر صفر  ی چهار نتیجه اب سنتی ایدر بازی بود
 از  تجربه کسب  هاسال از  حاصل منفعت «بود. را خنثی کرده هاکیتاکت یهمحاسب در  من

 روی باید آن در  هاانسان که  رقابتی در  و بود شدهی سپار برون تخصصی یهاآموزش طریق
  بودند. شده پیدا او برای رقیبانی ناگهان کردندیم تمرکز  راهبرد

 از  متشکل توانستندیم هامیت شد. برگزار  شطرنج آزاد رقابت نخستین بعد سال چند
 شده رنگکم  پیشرفته شطرنج در  که  تخصصی تمرین مزیت اثر  باشند. هاانهیرا و هاانسان
 معمولی یرایانه سه و آماتور  بازیکن دو از  متشکل که  تیمی شد. محو آزاد شطرنج در  بود
 بلکه ،بکوبد هم در  را ،1هیدرا یعنی ،شطرنج تخصصی یانهیابررا بهترین توانست تنهانه ،بود

 استفاده رایانه از  که  دهد شکست هم را بزرگی استادان از  متشکل یهامیت توانست
 چند هدایتی نهیزم در  برنده تیم در  حاضر  یهاانسان که  گرفت  نتیجه کاسپاروف  .کردندیم

 از  مرکب یهامیت هستند. هانیبهتر  کلی  برای راهبرد الزم لعاتاط تولید و بررسی و رایانه
 آن تا که  کردندیم بازی را شطرنج از  سطحی باالترین گرفتند  نام «2ِسنتور» که  رایانه و انسان
 شطرنج قدرت انتقالی دهندهنشان کاسپاروف  بر  بلو دیپ پیروزی اگر  بود. شده دیده زمان

 ؛بود تر توجهجالب حتی یاتفاقنماد  هیدرا بر  نتورهاِس  پیروزی ،بود رایانه به هاانسان از 
 ،تخصصی الگوهای شناسایی برای گذاشتنوقت هاسال به نیاز  بدون توانستند هاانسان

 دهند. انجام شکل بهترین به دادندمی انجام قبلً  که  را اریک

 که  آزادی سبک بازیکنان برای ابوظبی در  مستقر  شطرنج مرکز مسابقات 2014 سال در 
رقابت  این گرفت.  نظر  در  جایزه دالر  هزار بیست مبلغ کنند  رقابت تورنمنت در  بتوانند

 بازی انسان یمداخله بدون شطرنج یهابرنامه هاآن در  کهگرفت  دربرمی نیز  را ییهایباز 
ی رندهیگمیتصم و کاپیتان  .دادمی تشکیل رایانه چند و انسان را چهار  برنده تیم .کردندیم

 شطرنج در  یایرسم جایگاه هیچ که  بود 3ویلیامز انسون نامبه بریتانیایی یمهندس تیم اصلی
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 این کنندینم درک مردم که  یامسئله» گفت:  من به ِهرنانِدز، ِنلسون او، یمیتهم نداشت.
 در  که  شودیم مربوط یکپارچه یهامهارت از  یامجموعه به آزاد سبک شطرنج که  است
 در  ویلیامز  سنتی شطرنجِ  بازی در  احتماالً  «ندارد. ارتباطی هیچ شطرنجبازی  به موارد برخی
 اطلعات یآور جمع در  و داشت آشنایی هاانهیرا بای خوببه اما ،بود آماتور  یبازیکن سطح
 بازی در  نوجوانی یدوره در  او بود. ماهر  بسیار  راهبردی هایتصمیم گرفتن  برای جاری
 راهبردی بازی ،بازیکنان زمانهم یهاحرکت دلیلبه که «1کن  تسخیر  و بده فرمان» ییویدئو

 باید او آزاد شطرنج بازی در  بود. متبحر  بسیار  شدیم شناخته 2درنگبی )استراتژی(
 دستور  هاانهیرا به فوراً  و گرفتیم نظر  در  را مختلف یهابرنامه و هایمیتهم یهاهیتوص

 از  تیمی اجرایی مدیر  مانند او کنند.  بررسی بیشتری عمق با را ویژه هایاحتمال که  دادیم
 عمق با کسانیچه یهیتوص کردیم تعیین باید که  بود بزرگ استاد فوق تاکتیکی مشاوران
 محتاطانه هایباز  یهمه در  او شود. اجرا کسی  چه یهیتوص تیدرنها و دشو بررسی بیشتری
 سعی او حالدرعین اما شود، کشیده  تساوی به بازی که  رفتیم انتظار  و کردیم عمل
  .بکشاند اشتباه به را رقیبش کهکند    ایجاد ییهاتیموقعکرد می

 طریق از  ؛کند  پیدا راهی رایانه دادنشکستن برای توانست کاسپاروف  پایان در 
 جایگزینی سادگ به که  انسان مهارت از  بخشی سپاریبرون یعنی ،هاکیتاکتی سپار برون

  تلش هاسال آوردنشدستبه برای نابغه پولگارهای و وا که  بود بخشی همان این .شودیم
  .بودند کرده

*** 

 انجام آزمایش پولگار  سوزان روی 3کیجئوگراف نشنال تلویزیونی یشبکه 2007 سال در 
ی میز  پشت ،نیویورک شهر  4گرینویچ  یدهکده از  سرسبز  یامحوطه میان در  را او آنان داد.
 شلوارهای کهیدرحال ،نیویورک اهالی نشاندند. شطرنج خالی یصفحه مقابل در  و روادهیپ در 

حال  همین در  .رفتندیم خود کار   محل به بودند، کرده  تن به پاییزی یهاژاکت و جین
 وضعیت که  مهره وهشتبیست با شطرنج بزرگ یصفحه از  تصویری حامل ،سفید یکامیون
 وارد نتامِس  خیابانبه  و پیچید چپ سمتبه ،دادیم نمایش را شدنانجام حال در  بازی
 در  کرد.  عبور  پولگار  سوزان مقابل از  سپس و ی گذشتفروشهیاغذ فروشگاه مقابل از  ،شد
 بدون را هامهره وضعیت سپس و انداخت تصویر  به کوتاهی  نگاه سوزان کامیون  عبور  حین
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 یهاشیآزما از  یکی تکرار  نمایش این کرد.  بازسازی مقابلش یصفحه روی وکاستیکم  هیچ
  .کرد  فاش مهربان یادگیری طیمح یهامهارت مورد در  را هاییو حقیقت بود شطرنج مشهور 

 شناسیروان و شطرنج استاد شد. انجام 1940 یدهه در  از این نوع آزمایش نخستین
 با بازیکنانی چشمان مقابل از  سرعتبه را شطرنج هایصفحه 1گروت  دِ  آدریان نامبه آلمانی
 بهترین به را بازی یهاتیوضع خواست آنان از  سپس و داد عبور  متفاوت توانایی سطوح
 هر  یمشاهده ثانیه سهبا  فقط ان،بزرگ استاد از  یکی کنند.  بازسازی توانندیم که  شکلی
 از  نیمی توانست استادی سطح در شطرنجی  بازیکن کند.  بازسازی را آن توانستمی ،صفحه
 در  شهر  شطرنج قهرمان بود. کرده  بازسازی بزرگ استاد که  کند  بازسازی را ییهاتیموقع
ی درستبه را موقعیتی نتوانست هرگز  باشگاهی متوسط بازیکن و شد موفق کمتری  موارد

 تصویری یحافظه، پولگار سوزان مانند درست ،شطرنج بزرگ استادان ظاهراً  کند.  بازسازی
  .خوبی دارند

 تلویزیونی یشبکه ،گذاشت  سر  پشت موفقیت با را آزمون نخستین سوزان اینکه از  پس
 یصفحه ز ا تصویری که  دهد نشان را آن دیگر  طرف تا بازگرداند را کامیون  کیجئوگراف نشنال

 دادتع اینکه با ،دید را صفحه این سوزان وقتی .بود هامهره تصادفی چیدمان باشطرنج 
  ند.ک  بازسازی را هاآن از  کیچیه موقعیت نتوانست باً یتقر  ،بود آن روی کمتری  یهامهره

 شناسروان دو آزمایش آن در کرد؛ می بازسازی را 1973 سال از  یآزمایش آزمون   این
 ِای. هرِبرت ،نوبل یجایزه یبرنده و 3ِچیس جی. ویلیام یهانامبه ،2ملون کارِنگی  دانشگاه
 هایصفحه بار  این کردند.  تکرار  جدید یترفندکردن اضافه با را گروت  دِ  آزمون ،4نسایمِ 

 واقعی بازی در  هرگز  هاآن روی یهامهره چیدمان که  شد داده نشان بازیکنان به شطرنجی
 کردند.  عمل ضعیف بازیکنان شبیه درست ماهر  بازانشطرنج یهمه ناگهان .شودینم ظاهر 
 طریق از  آنان ند.اهنبود برخوردار  تصویری یحافظه از  هرگز  بزرگاستادان  شد معلوم
 را آن نسایمِ  و یسچِ  که  بودند آموخته را فرایندی بازی الگوهای مکررِ  یمطالعه

 موقعیت ادآوردنیبه برای تلشی جابه ،نخبه بازانشطرنج مغز  .گذاشتند  نام «5یبندقطعه»
از  کمتری  تعداد در  ناآش الگوهایی براساس را هامهره ،رخ و فیل و سربازها تکتک

 براساس کهکند  می قادر  را خبره بازیکنان الگوها این .کندیمی بندگروه  دار معنا هایقطعه
 بزرگ استادان گفت  کاسپاروفهم   دلیل همینبه ؛کنند  ارزیابی را موقعیت فوراً  تجربه
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 ،پولگار سوزان نظر  از  چیست. شانیبعد حرکت شوندیم متوجه ثانیه چند در  معموالً 
 ،نبود آیتم وهشتستیب حاوی صفحه ،کرد  عبور  مقابلش از  بار  نخستین برای کامیون  وقتی
  .دادندیم نشان را بازی پیشرفت ینحوه که  دادمی نمایش را معنادار  یقطعهپنج  تنها بلکه

 کمک  ما به انسان ز یانگاعجاب ظاهراً  یحافظه رفتار  از  ییهامثال توضیح در  یبندقطعه
و  دارند خاطر  در  را موسیقی بلند قطعات که  ییهادانیقیموسی حافظه رفتار  کند؛می

 تشخیص ثانیه از  کسری  در  را بازیکنان الگوهای که  مریکاییا فوتبال یحمله خط بازیکنان
 قهرمانان اینکه دلیل .است جمله همین از  رندیگیم تصمیم توپ پرتاب برای و دهندمی

 به مربوط الگوهای آنان که  است این دهندیم بروز  بشری فوق ظاهراً  یهاواکنش خبره
 .شوندیم باخبر  آن از  حرکت هر  افتادناتفاق از  پیش و شناسندیم را توپ و بدن هایتحرک
 فوق یهاواکنش شوندمی آزمایش خودشان ورزشی یهارشته از  خارج در  را آنان وقتی
  .شودیم محو شانیبشر 

 یبندقطعه به اریمد تخصص هاآن در  که  ییهامهارتی هنیزم در  روز  هر  ما یهمه
 که  را کلماتی  تعداد بیشترین کلمات  این میان از  ثانیه 10 در  کنید  سعی هستیم. متکی

  بسپارید: خاطر  به دیتوانیم

 بیست الگوها هاگروه  زیرا

 ی کنید حفظ کردنبندقطعه تر سادهمعنادار است کلمه 

 به شما را خیلی در دیتوانیمای آشنا جمله واقعاً 

 

 کنید:  تلش دوباره حال ،خوب بسیار 

 است. تر ساده خیلی واقعاً  معنادار  ایجمله در  کلمه  بیست کردنحفظ

 کنید.  یبندقطعه هاگروه  در  را آشنا الگوهای دیتوانیم شما زیرا

 

 تانیزندگ  طول در  شما اما ،شدند ارائه مشابه اطلعات از  یکسانی تعداد دسته دو هر  در 
 معنا دوم چیدمان به فوراً  دهندیم امکان شما به که  دیاآموخته را کلمات  از  الگوهایی
 ایشما حافظه ستورانر  خدمتپیش بسپارید. خاطر  به را آن راحت خیلی و بدهید
 است آموخته ،مریکاییا فوتبال بازیکنان و هادانیقیموس مانند ،نیز او ندارد؛ آسامعجزه

  کند.  یبندگروه  هاییقطعه در  را تکرارشونده اطلعات
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 ی اهمیتقدر به تکرارشونده الگوهای از  زیادی بسیار  تعداد یمطالعه شطرنج بازی در 
 ،1گابت  فرناند ،شناسانروان .است حیاتی فنی تمرینات در  هنگامزود سازیتخصصی که  دارد
 اگر  که  دریافتند ،آینده بزرگان استاد مربی ،2کامپیِتلی  گوِلرمو  و ی،المللنیب استاد

 ، بختباشد نکرده آغاز  سالگیدوازده سن از  پیش رادشوار  تمرینات طلبرقابتی باز شطرنج
 از  (بزرگی استاد از  تر نییپا سطح یکی )المللنیب استادی یدرجه به رسیدن برای او
 نظر  به جادو به شبیهی بندقطعه .کندیم پیدا کاهش  وپنجمبیستیک به چهارمکی
 پولگار  الزلو .شودیم حاصل تکراری و طوالنی هایتمرین دادنانجام یجهینت در  اما ،رسدیم

 شواهد نیتر یقو نیز  او دختران حتی اما ،باشد داشته اعتقاد روشی چنین به که  داشت حق
  نیستند. ادعا این اثبات برای

 مطالعه را نخبگان رفتار  پنجاه سال از  ی بیشابر  ،3ترِِفرت دارولد ی به نامشناسروان
 که  کرد  مطالعه را ایحوزه در  کردنتمرین برای ر یناپذیر یس یزهیانگ با افرادی او .کرد
 نام تر رِفِ ت .بود گرفته  پیشی بسیار  ،هاحوزه دیگر  با مقایسه در حوزه،  آن در  شانییتوانا

 را نخبگان شاهکارهای نیتر یباورنکردن ترِِفرت .است گذاشته  4نبوغ ریجزا را کتابش
 موسیقی قطعه هزاران است قادر  که  5کمِ لِ  ِلسلی نامبه است. پیانونوازی کرده  مستندسازی

 ظرفیت ظاهراً  نخبگان دیگر  و ِلِمک از آنجا که .هاستآن یازجمله بنوازد حفظ از  را
 یحافظه به را آنان یهاییتوانا ابتدا در  ترِِفرت ،دارند اطلعات بازیابینامحدودی در 

یی هم استثنا البته .هستند انسانی صوتضبط یهادستگاه آنان داد: نسبت شاننقصیب
 موسیقی ایقطعه بار شنیدن نخستین از  پس آنان که  است مواردی وجود دارد، آن هم

 باً یتقر  ژانر  که  را 6آهنگین موسیقی بزرگی هادانیقیموس شوند. در این موارد، آزمایش
ی هایقیموس از  تر ساده خیلی است کلسیک  یهایقیموس اکثر  و پاپ یهایقیموس یتمام
 پیروی آشنا هارمونیک ساختار  از  متوالی یهانُت هاآن در  که  کنندمی بازسازی 7آهنگبی
فرقی  شانبرای ،بودند انسانی صوتضبط یهادستگاه موسیقی نخبگان اگر  .کنندینم

 ترکیب رایجهای قاعده از  که  کنند  بازسازی را یایقیموس شود خواسته آنان از  که  کردنمی
 روی که  یامطالعه در  دارد. وجود فاحشی تفاوت ،عمل در  اما ،خیر یا کندیم پیروی هانُت
 موسیقی یقطعه صدها نقصیب نواختن قبلً  که  یمحقق شد، انجام نخبه ونوازیپیان
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 یتمرین ایجلسه گذراندن  از  پس حتی دانیقیموس این دید وقتی ،بود شنیده را او دستبه
 که  صدایی» گفت:  محقق آن شد. متحیر  کند،  زیبازسا را آهنگ ای بدونقطعه تواندینم
 گوش  کوکی نا پیانوی صدای به باشند کرده  مجبور  را من که  بود شبیه این به دمیشنیم

 یحافظه برای «.شدیم تکرار  خطاهایش و کردیم اشتباه واقعاً  اوحال بااین کنم؛
 طور به داشتند. حیاتی نقشی آشنا رهایساختا و الگوها دانیقیموس این یالعادهخارق
 آنان از  و میدهیم نشان بزرگ نقاشان به کوتاهی  مدت برای را یریتصاو وقتی ،مشابه

 از  بهتر  خیلی را واقعی اشیای تصویرهای آنان ،کنند  بازسازی را تصویر  که  میخواهیم
 پی خود اشتباه به رتفِ تِر  تا کشید  طول دهه چندین .کنندیم بازسازی انتزاعی یهاینقاش
 او آنچه از  بیشتر  پولگار  خواهران همچون ییهااعجوبه و هنری نخبگان شود متوجه و ببرد
 درست ،آنان توانایی ؛سپارندینم خاطر به صرفاً  آنان هستند. هم به شبیه کردیم گمان
 همینبه قاً یدق و است وابسته تکرارشونده ساختارهای به ،پولگار خواهران توانایی مانند
  است. ساده بسیار  پولگار  خواهران یهامهارت سازیخودکار  که  است دلیل
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