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مقدمه

راجر در برابر تایگر

اجـازه دهیـد بحثمـان را بـا چنـد داسـتان از دنیـای ورزش آغـاز کنیـم. احتمـاالً اولیـن 

داسـتان را شـنیده اید:

پـدر می دانسـت کـه پسـربچه اش بـا بچه هـای دیگـر فـرق دارد. او در شـش ماهگی قادر 

بـود روی کـف دسـت پـدرش، در حالـی کـه در خانـه راه می رفـت، تعادلـش را حفـظ کند. در 

هفت ماهگـی پـدرش چـوب گلفـی بـه او داد کـه خـود را سـرگرم کنـد و او آن را در روروک 

کوچکـش گذاشـته بـود و همه جـا همـراه خـود می بـرد. در ده ماهگـی از صندلـی کودکانـۀ 

مخصوصـش پاییـن جسـت، غلتـان خـود را بـه چـوب گلفـی رسـاند کـه در انـدازه ای کوچک 

سـاخته شـده بـود و حرکاتـی را تقلیـد کـرد کـه قبـالً در زمیـن تماشـا کـرده بـود. چـون پـدر 

هنـوز نمی توانسـت بـا پسـرش صحبـت کنـد، نقاشـی هایی را کشـید تـا این گونه به او نشـان 

دهـد چطـور بایـد دسـتانش را روی چـوب گلـف بگـذارد. او بعدهـا گفـت: »بسـیار دشـوار 

اسـت بـه کودکـی کم سن وسـال بگوییـد چطـور بایـد کاری را انجـام دهـد.«

پسـرک در دوسـالگی، یعنی سـنی که مراکز پیشـگیری و کنترل بیماری ها توانایی هایی 

همچـون ضربـه  زدن بـه تـوپ و ایسـتادن روی نـوک انگشـتان را مناسـب آن می داننـد، در 

مقابـل دوربیـن تلویزیـون ملـی ظاهـر شـد و بـا اسـتفاده از چـوب گلفـی کـه ارتفـاع آن بـه 

شـانه هایش می رسـید ضربـه ای بـه توپ زد که تحسـین بـاب هوپ1 را برانگیخـت. در همان 

سـال او در نخسـتین رقابـت زندگـی اش حضـور یافـت و برندۀ ردۀ سـنی زیر 1۰ سـال شـد.

1. Bob Hope
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دیگـر زمانـی بـرای هـدر دادن وجـود نداشـت؛ او در سه سـالگی در حـال یادگیـری روش 

بـازی کـردن در زمیـن ماسـه ای گلـف بـود و پـدرش نیـز برای سرنوشـت او نقشـه می کشـید. 

پـدر می دانسـت کـه پسـرش بـرای ایـن کار انتخـاب شـده اسـت و وظیفـه دارد کـه او را 

راهنمایـی کنـد. اگـر شـما هـم با چنیـن اطمینانی به مسـیر پیـش رو نگاه می کردید، شـاید 

بـه ایـن فکـر می افتادیـد کـه پسـر سه سـالۀ خودتـان را بـرای رویارویـی بـا فضـای رسـانه ای 

غیرقابل اجتنـاب  و سـیری ناپذیر آینـده آمـاده کنیـد. او در نقـش گزارشـگر ظاهـر می شـد، 

پسـرش را آزمایـش می کـرد و بـه او می آموخـت کـه چگونـه پاسـخ های مختصـر بدهـد و 

دقیقـًا بـه سـؤالی پاسـخ دهـد کـه از او پرسـیده می شـود. در آن سـال، پسـربچه در رقابتـی 

دوره ای کـه در کالیفرنیـا برگـزار شـد، چهل وهشـت ضربـه زد و موفـق شـد بـا یـازده ضربـه 

باالتـر از پـار1، ۹ مرتبـه تـوپ را در حفـره قـرار دهـد. 

وقتـی چهارسـاله شـد، پـدرش می توانسـت او را سـاعت ۹ صبـح در زمین گلـف رها کند 

و هشـت سـاعت بعـد، بـه همـراه پول هایـی کـه از شـرط بندی بـا احمق هـای شـکاک بـرده 

بود بـه خانـه بازگرداند.

در هشت سـالگی، برای نخسـتین بار پدرش را شکسـت داد، اما پدر ناراحت نشـد؛ زیرا 

به خوبـی می دانسـت کـه پسـرش بسـیار بااسـتعداد اسـت و باید بـا تمامی توان بـه او کمک 

کنـد. او قبـالً ورزشـکاری برجسـته بـود و فرصت هـای بزرگـی در مقابلـش قـرار داشـت: در 

دورۀ دانشـگاه بیسـبال بـازی می کـرد و تنهـا بازیکـن سیاه پوسـت حاضـر در کل بازی ها بود؛ 

یکـی از متخصصـان جامعه شناسـی بـود کـه بـه عنـوان عضـوی از سـربازان ویـژۀ ارتـش در 

جنـگ ویتنـام شـرکت کرده و بعدها به افسـران نسـل بعد دوره های جنـگ روانی را آموزش 

داده بـود. بـه همیـن دلیـل، بـا نظـم  و انضبـاط آشـنایی کامـل داشـت و مـردم را به خوبـی 

درک می کـرد. او می دانسـت بـرای سـه فرزنـدی کـه از ازدواج قبلـی نصیبـش شـده بود همۀ 

تالشـش را نکـرده اسـت، امـا اکنـون بـه او فرصتـی دوبـاره داده شـده بـود کـه بـرای فرزنـد 

چهارمـش سـنگ تمام بگـذارد. ایـن کار می بایسـت طبـق برنامـه انجـام می شـد.

پسـر قبـل از اینکـه بـه اسـتنفورد2 بـرود، بـه شـهرت رسـیده و پـدرش خیلـی زود بـه 

قـدر و اهمیـت او پـی بـرده بـود. پسـر او می توانسـت از نلسـون مانـدال، گانـدی و بـودا نیـز 

تأثیرگذارتـر شـود. پـدر مصرانـه می گفـت: »او از همـۀ آنـان هـواداران بیشـتری دارد. او پـل 

Par .1: در اصطالح گلف به حد ضربه ها گفته می شود. مترجم
2. Stanford
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میـان شـرق و غـرب اسـت. بـرای او هیـچ مـرزی وجـود نـدارد، چـون راهنمـای خوبـی دارد. 

مـن هنـوز دقیقـًا نمی دانـم چـه اتفاقـی می افتـد، امـا او انتخـاب شـده اسـت.«

***

احتماالً داستان دوم را هم شنیده اید، اما ممکن است در ابتدا آن را به یاد نیاورید.

یـاد گرفـت،  نـداد. وقتـی راه رفتـن را  او را آمـوزش  امـا هرگـز  بـود،  مـادرش مربـی 

می توانسـت بـا مـادرش توپ بـازی کنـد. زمانـی  کـه پسـربچه بـود، یکشـنبه ها بـا پـدرش 

اسـکواش بـازی می کـرد. ورزش هـای اسـکی، کشـتی، شـنا و اسـکیت را بـه صـورت تفریحی 

انجـام مـی داد. در خانـۀ همسایه شـان، بسـکتبال، هندبال، تنیس، پینگ پنـگ، بدمینتون و 

در مدرسـه، فوتبـال بـازی می کـرد. بعدهـا  توانسـت در طیـف وسـیعی از ورزش هایی موفق 

شـود کـه بـرای پـرورش بـدن و هماهنگـی میـان دسـت و چشـمش انجـام مـی داد.

او دریافـت کـه رشـتۀ ورزشـی اهمیـت چندانـی نـدارد، البتـه بـه شـرطی کـه آن رشـته 

مرتبـط بـا تـوپ باشـد. خـودش می گویـد: »همیشـه وقتـی می دیـدم توپـی در کار اسـت، 

بسـیار عالقه منـد می شـدم کـه بـازی کنـم.« او کودکـی بـود کـه بـه بازی کـردن عالقۀ بسـیاری 

داشـت، امـا والدینـش اشـتیاق چندانی نشـان نمی دادند. مـادرش بعدها گفت: »مـا برای او 

هیـچ برنامـه ای نداشـتیم.« مـادر و پـدر فرزندشـان را به آزمـودن طیف وسـیعی از ورزش ها 

تشـویق می کردنـد. در واقـع ایـن کار ضـروری بـود. بـه  گفتـۀ مـادرش: »اگـر او بـرای مدتـی 

طوالنـی بی تحـرک می مانـد، تحمل ناپذیـر می شـد.«

بـا اینکـه مـادرش مربـی تنیـس بـود، تصمیـم گرفـت بـا او تمریـن نکنـد. او می گفـت: 

»پسـرم فقـط مـن را ناراحـت می کـرد. او همـۀ ضربه هـای عجیب وغریـب را امتحـان می کرد 

و هرگـز بـه تـوپ ضربـه ای عـادی نمـی زد. دیـدن چنیـن صحنـه ای بـرای یک مادر خوشـایند 

نیسـت.« یکـی از نویسـندگان اسـپورتس ایالسـتریتد1 شـاهد بـود کـه پـدر و مـادر بـه جـای 

تشـویق کـردن، تنهـا او را بازمی داشـتند. بـا نزدیـک  شـدن بـه دورۀ نوجوانـی، پسـربچه بیش 

از پیـش جـذب ورزش تنیـس می شـد و اگـر هـم پـدر و مادرش در این باره واکنشـی نشـان 

داده باشـند، احتمـاالً فقـط از او خواسـته اند کـه این قـدر تنیـس را جـدی نگیـرد. در هنـگام 

مسـابقات او، مـادرش معمـوالً مشـغول گـپ زدن بـا دوسـتانش بـود و پـدرش تنهـا یـک 

1. Sports Illustrated
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قانـون داشـت: »فقـط تقلـب نکـن.« او تقلـب نمی کـرد و روزبـه روز بهتـر می شـد.

در نوجوانـی به قـدری پیشـرفت کـرده بـود کـه روزنامـه ای محلـی بـا او مصاحبـه کـرد. 

وقتـی از او پرسـیدند کـه قصـد دارد بـا اولیـن دسـتمزدش از بـازی تنیـس چـه بخرد، پاسـخ 

داد یـک مرسـدس. خوانـدن ایـن مطلـب مـادر را وحشـت زده کـرد، امـا وقتی گزارشـگر نوار 

مصاحبـه را بـرای او پخـش کـرد، کمی آسـوده خاطر شـد؛ زیرا اشـتباهی رخ داده بود و پسـر 
فقـط گفتـه بـود می خواهـم سـی دی های بیشـتری بخـرم، نـه مرسـدس بنز!1

بی شـک او پسـری رقابت طلـب بـود، اما وقتـی مربیانش تصمیم گرفتند بـه تیم دیگری 

منتقلـش کننـد کـه بازیکنـان بزرگ تـری در آن حضـور داشـتند، او درخواسـت کـرد بـه تیـم 

سـابقش بازگـردد تـا بتوانـد بـا دوسـتانش بـازی کنـد؛ زیـرا گـوش کردن به موسـیقی، کشـتی 

 گرفتـن و فوتبـال  بـازی کـردن بعـد از کالس هـای تنیـس از سـرگرمی های لذت بخـش او 

محسـوب می شد.

زمانی کـه باالخـره دیگـر ورزش هـا، به ویژه فوتبال، را کنار گذاشـت تا تنیس را با تمرکز 

بیشـتری دنبـال کنـد، بچه هـای دیگـر مدت هـا بـود کـه بـا مربیـان بدن سـازی، روان شناسـان 

ورزشـی و متخصصـان تغذیـه کار می کردنـد. امـا ظاهـراً ایـن مسـئله از پیشـرفت او در 

درازمـدت جلوگیـری نکـرد؛ چراکـه در اواسـط دهـۀ چهـارم زندگـی، یعنی در سـنی کـه در آن 

حتـی تنیس بـازان افسـانه ای نیـز بـه بازنشسـتگی فکـر می کنند، او نفـر اول رتبه بنـدی جهانی 

بود.

***

در سـال 2۰۰۶، تایگـر وودز2 و راجـر فـدِرر3 در حالـی بـرای نخسـتین بـار بـا یکدیگـر 

مالقـات کردنـد کـه هـر دو در اوج قـدرت بودنـد. تایگـر سـوار بـر جـت شـخصی خـودش به 

تماشـای فینـال مسـابقات اُپـن ایاالت متحـده4 رفـت. حضـور او فـدِرر را مضطرب کـرد، اما 

فـدِرر توانسـت بـرای سـومین سـال متوالـی برنـدۀ مسـابقات باشـد. وودز در رختکـن بـه او 

پیوسـت تـا در جشـن قهرمانـی اش شـرکت کنـد. آنان خیلی زود بـا هم ارتباط برقـرار کردند. 

1. او به زبان آلمانی سوئیس گفته بود “Mehr Cds” که به معنای “سی دی های بیشتر” است. مترجم
2. Tiger Woods
3. Roger Federer
4. U.S. Open
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فـدِرر بعدهـا ایـن مالقـات را این گونـه توصیـف کـرد: »تـا پیـش از آن، هرگـز کسـی را ندیده 

بودم که تا این اندازه با حس شکسـت ناپذیری آشـنا باشـد.« آن ها فوراً با یکدیگر دوسـت 

شـدند. سـرعت دوسـت شدنشـان به اندازۀ سـرعت تبدیل شـدن آن ها به کانون این بحث 

بـود کـه کـدام یـک از آن دو قهرمـان بالمنـازع جهـان اسـت.

فـدِرر در سـال 2۰۰۶، هنگامـی  کـه هنـوز در کانـون توجـه بـود، بـه نویسـنده ای گفـت: 

»سرگذشـت او کامـالً بـا سرگذشـت مـن متفـاوت اسـت؛ حتـی در کودکـی نیـز هـدف او 

شکسـتن رکوردهـا و پیـروزی بـر برترین هـا بـود، در حالـی کـه رؤیـای مـن فقـط یـک بـار 

مالقـات بـا بوریـس بِِکـر1 یـا بـازی در ویمبلـدون2 بـود.«

عجیـب بـه نظـر می رسـد کودکـی بـا والدینـی بازدارنـده   کـه در ابتـدا بـه ورزش کـردن او 

اهمیـت چندانـی نمی دادنـد، روزی بـه قهرمانـی تبدیـل شـود کـه پیـش از آن جهـان به خود 

ندیـده اسـت. هـزاران کـودک -حداقـل در شـروع دورۀ ورزشی شـان- در مقایسـه بـا راجـر 

امتیازهـای بیشـتری داشـته اند، امـا در مـورد تایگـر این گونـه نبـوده اسـت. نحـوۀ تربیـت 

باورنکردنـی تایگـر موضـوع اصلـی بسـیاری از کتاب هـای پرفروشـی اسـت کـه در زمینـۀ 

رشـد مهارت هـا نوشـته شـده اسـت. یکـی از آن هـا کتابچـۀ راهنمـای والدیـن اسـت کـه 

اِرل3 -پـدر تایگـر- نوشـته اسـت. تایگـر فقـط گلـف بـازی نمی کـرد، او خـود را بـا تمرینـی 

آگاهانـه درگیـر می کـرد. ایـن تنها شـیوۀ تمرینی اسـت کـه در قانون فراگیر “ده هزار سـاعت 

تـا کسـب مهـارت” ارزشـمند بـه حسـاب می آیـد. ایـن قانـون بیـان می کنـد کـه صرف نظـر از 

حـوزۀ تخصصـی، مجمـوع سـاعات آموزشـی بسـیار تخصصـی عامـل حیاتی کسـب مهارت 

بـه حسـاب می آیـد. بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده روی سـی ویولون نـواز -کـه بـه ابـداع 

ایـن قانـون انجامیـد- تمریـن آگاهانـه زمانـی رخ می دهـد کـه یادگیرنـدگان صراحتـًا بـا 

بهتریـن روش آمـوزش داده شـوند، یـک مربـی بـر کار هـر یـک بـه طـور جداگانـه نظـارت 

کنـد، اطالعـات و بازخوردهـای مربـوط بـه نتایـج عملکـرد آنـان فـوراً در اختیارشـان قـرار 

بگیـرد و وظایـف مشـابه یـا یکسـان را مکـرراً اجـرا کننـد. مطالعـات حـوزۀ پـرورش مهـارت 

نشـان می دهـد قهرمانـان نخبـه، در مقایسـه بـا افـرادی کـه در سـطح های پایین تـر متوقـف 

می شـوند، در طـول هفتـه زمـان بیشـتری را صـرف تمرینات آگاهانه و بسـیار فنـی می کنند.

1. Boris Becker
2. Wimbledon
3. Earl
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تایگـر بـه نمـادی از ایـن ایده تبدیل شـد که کمّیِت تمریـِن آگاهانه عاملی تعیین کننده 

در کسـب موفقیـت اسـت و در نتیجـه، تمریـن کـردن بایـد در زودتریـن زمـان ممکـن آغـاز 

شود.

تمرکـز زودهنـگام و متمرکـز فقط بـه مرزهای جهان ورزش محدود نمی شـود. غالبًا به 

همـۀ مـا آموخته انـد کـه هـر چه جهـان پیچیده تر و رقابتی تر شـود، ما نیز بایـد برای هدایت 

آن ماهرتـر شـویم )و ایـن یادگیـری را باید زودتر شـروع کنیم(. موفق ترین شـخصیت هایی 

کـه می شناسـیم بـه دلیـل شـروع زودهنـگام بـه چنین جایگاهـی رسـیده اند )موتـزارت1 در 

نواختـن کیبـورد ]همـان کالویه هـای اُرگ[ و مـارک زاکربـرگ -مدیرعامـل فیس بـوک- در 

نواختـن نـوع دیگـری از کیبـورد(؛ بنابرایـن تنهـا بـا باریک تـر کـردن دامنـۀ تمرکـز می تـوان 

پاسـخ نیازهـای جهـان به هم پیوسـته ای را داد کـه در هـر حـوزه بـه کتابخانـه ای روبه رشـد از 

1. Mozart
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دانـش بشـری مجهـز اسـت. اُنکولوژیسـت ها1 دیگـر متخصـص سـرطان نیسـتند، بلکـه تنها 

در زمینـۀ سـرطان مربـوط بـه عضـوی خـاص تخصـص دارنـد و این روند هر سـال گسـترش 

می یابـد. جـراح و نویسـنده ای بـه نـام آتـول گوانـده2 می گویـد وقتـی پزشـکان به شـوخی 

دربـارۀ جـراح گـوش چـپ صحبـت می کننـد، »بایـد اطمینـان حاصل کنیـم که واقعـًا چنین 

شـغلی وجود نـدارد.« 

خبرنـگاری انگلیسـی بـه نـام متیـو سـاید3 در کتـاب پرفـروش جهـش4 -کـه بـا مضمون 

ده هـزار سـاعت تمریـن نوشـته اسـت- می گویـد دولت انگلسـتان به این دلیل نـاکام مانده 

کـه از مسـیر تزلزل ناپذیـر تخصصـی شـدن بـه  شـیوۀ تایگـر پیـروی نکـرده اسـت. از نظـر او 

جابه جایـی مقام هـای عالی رتبـۀ دولتـی میـان وزارت خانه های مختلف حتـی از منتقل کردن 

تایگـر وودز از ورزش گلـف بـه بیسـبال، بـه فوتبـال و بعـد بـه هاکـی نیز نامعقول تر اسـت.

بـا ایـن تفـاوت کـه موفقیـت عظیـم بریتانیـا در بازی هـای المپیـک تابسـتانی اخیـر، 

پـس از دهه هـا عملکـرد متوسـط، بـا برنامه هایـی تقویـت شـد کـه بـه  طـور خـاص بـا هدِف 

جلـب توجـه بزرگسـاالن بـرای امتحـان کـردن ورزش هـای جدیـد و ایجـاد مسـیری ارتباطـی 

بـرای افـرادی تنظیـم شـده بـود کـه دیـر بـه فکـر رشـد مهارت هایشـان می افتنـد - یکـی از 

مقامـات مسـئول آن برنامه هـا ایـن افـراد را بـا عنوان “آرام پـز” برای من توصیـف کرد. البته 

ظاهـراً ایـن برداشـت کـه هـر ورزشـکار یـا حتـی کسـی کـه می خواهـد قهرمانـی نخبـه باشـد 

بایـد مسـیری شـبیه بـه مسـیر راجـر را دنبـال و رشـته های ورزشـی متفاوتی را امتحـان کند، 

چنـدان مضحـک نیسـت. قهرمانـان نخبـه در دورۀ اوج توانایی شـان، در مقایسـه با همتایان 

غیرنخبـۀ خـود، زمـان بیشـتری را بـه تمریـن آگاهانـه و متمرکـز اختصـاص می دهنـد، امـا 

وقتـی دانشـمندان تمامـی مسـیر پرورشـی قهرمانـان را از اوایـل کودکـی بررسـی می کننـد به 

چنیـن نمـوداری می رسـند:

1. Oncologists
Atul Gawande .2: نویسـندۀ کتاب هـای چک لیسـت )نشـر نویـن، 13۹۹( و مـرگ با تشـریفات پزشـکی. 

مترجم
3. Matthew Syed
4. Bounce
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قهرمانـان نخبـۀ آتـی معمـوالً در کودکـی زمـان کمتـری را بـه تمرینات آگاهانه در رشـتۀ 

ورزشـی تخصصـی آینـدۀ خـود اختصـاص می دهنـد؛ بـه جـای آن، دوره ای را طـی می کننـد 

کـه محققـان آن را “دورۀ نمونه بـرداری1“ می نامنـد. آنـان معمـوالً در محیطـی بدون سـاختار 

یـا بـا سـاختاری محـدود مجموعـۀ متنوعی از ورزش هـا را انجام می دهنـد و به مجموعه ای 

از مهارت هـای فیزیکـی دسـت می یابنـد کـه می تواننـد از آن هـا بهـره ببرنـد. آنـان می آموزنـد 

کـه چـه عالئـق و توانایی هایـی دارنـد و کمـی دیرتر بر تمرینات فنی در رشـتۀ ورزشـی خاص 

متمرکـز می شـوند. عنـوان یکـی از مطالعـات انجام شـده در زمینـۀ قهرمانـی در رشـته های 

انفـرادی “تخصـص دیرهنـگام، کلیـد موفقیـت” و عنـوان پژوهشـی دیگـر ایـن اسـت:  “در 

ورزش هـای تیمـی بـه باالتریـن سـطح دسـت یابید: دیر شـروع کنید، با قـدرت انجام دهید 

و مصمم باشـید.”

1. Sampling Period
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زمانـی  کـه نوشـتن دربـارۀ ایـن مطالعـات را آغـاز کـردم، بـا انتقادهایـی جـدی مواجـه 

شـدم. هـواداران معمـوالً می گفتنـد: »شـاید ایـن مسـئله در برخـی رشـته ها صحت داشـته 

باشـد، امـا دربـارۀ ورزش مـا درسـت نیسـت.« صـدای انتقـاد جامعـۀ پرطرفدارتریـن ورزش 

جهـان، یعنـی فوتبـال، از همـه بلندتـر بـود. پـس از آن در اواخـر سـال 2۰14، گروهـی از 

دانشـمندان آلمانـی تحقیقـی را منتشـر کردنـد کـه نشـان مـی داد اعضـای تیـم  ملـی فوتبـاِل 

آن هـا کـه به تازگـی مقـام قهرمانـی رقابت هـای جـام  جهانی را به دسـت آورده بودنـد، عمومًا 

لیگ هـای  در  صرفـًا  بیست ودوسـالگی  از  پیـش  تـا  بودنـد کـه  دیرهنگامـی  متخصصـان 

غیرحرفـه ای فوتبـال حضـور داشـتند. آنـان بیشـتر کودکـی و نوجوانـی خـود را بـه طـور 

غیرسـازمان یافته بـرای بـازی فوتبـال و دیگـر ورزش هـا صـرف کـرده بودنـد. دانشـمندان در 

مطالعـۀ دیگـری کـه دو سـال بعد از آن روی ورزش فوتبال انجـام دادند، مهارت بازیکنان را 

در یازده سـالگی بررسـی کرده و آنان را برای مدت دو سـال زیر نظر گرفتند. بازیکنانی که در 

ورزش هـای دیگـر و فوتبـال غیرسـازمان یافته حضـور داشـتند و “آموزش هـا و تمرین هـای 

سـازمان یافتۀ فوتبـال” را ندیـده بودنـد، در سیزده سـالگی پیشـرفت بهتـری داشـتند. امروزه 

چنیـن یافته هایـی در طیـف وسـیعی از رشـته های ورزشـی -از هاکـی گرفتـه تـا والیبـال- 

بازتـاب بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. 

فراتخصصـی  شـدن در هسـتۀ دسـتگاه عظیـم، موفـق و گاهـی خوش نیـت بازاریابـی 

ورزشـی ضرورتی اثبات شـده اسـت؛ در حقیقت مسـیر راجر برای تبدیل  شـدن به سـتاره ای 

ورزشـی بسـیار متداول تـر از مسـیری اسـت کـه تایگـر طـی کـرده اسـت، امـا داسـتان زندگـی 

چنیـن قهرمانانـی یـا گفتـه نمی شـود یـا بـا صـدای خیلـی آهسـته بیـان می شـود. شـما نـام 

برخـی از آنـان را می دانیـد، امـا احتمـاالً از گذشـتۀ آنـان اطالعـی نداریـد.

من نوشـتن مقدمۀ این کتاب را درسـت پس از مسـابقۀ نهایی لیگ فوتبال امریکایی 

فصـل 2۰1۸ آغـاز کـردم. در آن بـازی، تـام بـَردی1 - مهاجمـی کـه پیـش از فوتبـال امریکایی 

جذب بیسـبال حرفه ای شـده بود- در مقابل نیک ُفلز2 قرار گرفت که به رشـته های فوتبال 

امریکایی، بسـکتبال، بیسـبال و کاراته عالقه داشـت و میان فوتبال و بیسـبال دانشـگاهی 

یکـی را انتخـاب کـرده بـود. در همـان مـاه، اِسـِتر ِلـِدکا3 -قهرمـان اهـل چـک- بـه اولیـن 

1. Tom Brady
2. Nick Foles
3. Ester Ledecká
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ورزشـکار زنـی تبدیـل شـد کـه توانسـت در المپیک زمسـتانی در دو رشـتۀ ورزشـی متفاوت 

-یعنـی اسـکی و اسـنوبورد- بـه دو مـدال طال دسـت پیـدا کنـد. زمانی که ِلـِدکا جوان تر بود، 

در رشـته های ورزشـی متعددی حضور داشـت )او در حال حاضر هم والیبال سـاحلی بازی 

می کنـد و هـم موج سـواری انجـام می دهد(، روی فعالیت های مدرسـه متمرکـز بود و هرگز 

بـرای دسـتیابی بـه مقـام برتـر رقابت هـای ردۀ سـنی نوجوانـان عجلـه نکـرد. فـردای مسـجل 

 شـدن دومیـن مـدال طـالی او، روزنامـۀ واشنگتن پسـت مقاله ای با این عنوان منتشـر کرد: 

“در دورۀ تخصصـی  شـدن ورزش هـا، ِلـِدکا مبّلـغ حفـظ تنـوع اسـت.” بالفاصله پـس از این 

موفقیـت ِلـِدکا، مشـت زنی اوکراینـی -به نام واسـیل لوماِچنکو1- توانسـت در سـه ردۀ وزنی 

متفـاوت رکـورد شـرکت در کمتریـن مسـابقات الزم بـرای کسـب عناویـن جهانـی را از آن 

خـود کنـد. لوماِچنکـو کـه در کودکـی بـه  مـدت چهـار سـال از ورزش بوکـس فاصلـه گرفتـه 

بـود تـا رقـص سـنتی اوکراینـی را بیامـوزد، در ایـن مـورد گفـت: »مـن در کودکـی ورزش های 

متفـاوت بسـیاری را انجـام داده ام، از ژیمناسـتیک گرفتـه تـا بسـکتبال، فوتبـال و تنیـس. 

فکـر می کنـم در نهایـت همـۀ ایـن ورزش هـای متفـاوت به من کمـک کردند تـا توانایی های 

خـود را بهبود بخشـم.«

راس تاِکـر2- دانشـمند برجسـتۀ حـوزۀ ورزش- خالصـۀ تحقیقـات انجام شـده در ایـن 

زمینـه را بـه  ایـن صـورت جمع بنـدی می کنـد: »مـا می دانیـم کـه نمونه گزینـی زودهنـگام، 

هماننـد تنـوع، نقشـی کلیـدی دارد.«

***

در سـال 2۰14، برخی از یافته های مربوط به تخصص دیرهنگام در ورزش را در بخش 

پایانـی نخسـتین کتابـم - ژن ورزش3- جـای دادم. سـال بعـد، مخاطبانـی کـه انتظـارش را 

نداشـتم از مـن دعـوت کردنـد دربـارۀ ایـن تحقیقـات صحبت کنـم. این مخاطبـان قهرمانان 

یـا مربیـان ورزشـی نبودنـد؛ کهنه سـربازان نظامـی بودنـد. مـن بـرای آمادگـی جهـت کار روی 

موضـوع تخصصی سـازی و تغییـر مسـیر حرفـه ای خـارج از جهـان ورزش، مجـالت علمـی 

را جسـت وجو کـردم و نتایـج تحقیقـات شـگفت زده ام کـرد؛ یـک پژوهـش نشـان مـی داد 

افـرادی کـه خیلـی زود بـه ورزشـی تخصصـی روی می آورنـد بالفاصلـه پـس از اتمـام دورۀ 

1. Vasyl Lomachenko
2. Ross Tucker
3. The Sports Gene
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دانشـگاه بـه درآمـد مالـی می رسـند، امـا متخصصـان دیرهنـگام بـه سـراغ پیـدا کـردن کاری 

می رونـد کـه بـا مهارت هـا و شخصیتشـان تناسـب بیشـتری دارد. مـن بـا مطالعـات زیـادی 

مواجـه شـدم کـه نشـان می دادنـد مخترعـان عرصـۀ فنـاوری بـا کسـب تجربـه در حوزه هـای 

متفـاوت چگونـه تأثیرگـذاری خالقانـۀ خـود را در مقایسـه بـا همتایانـی افزایـش می دهنـد 

کـه بـه صـورت عمقـی روی یـک حـوزه کار می کننـد؛ در واقـع آنـان بـا قربانـی کـردن مقـدار 

اندکـی از عمـق، از مزیـت افزایـش وسـعت در حرفـۀ خود بهره می برند. پژوهشـی دیگر روی 

خالقـان عرصه هـای هنـری یافته هـای تقریبـًا مشـابهی را نشـان مـی داد.

همچنیـن متوجـه شـدم برخـی از افـراد تحسـین برانگیز -از جملـه دوک ِالینگتـون1 )که 

در دورۀ کودکـی بـرای تمرکـز روی نقاشـی و بیسـبال از درس هـای موسـیقی فاصله گرفت( و 

مریـم میرزاخانـی )کـه رؤیـای نویسـندگی در سـر داشـت ولـی در عوض، نخسـتین زن برندۀ 

مشـهورترین جایزۀ ریاضی جهان، یعنی مدال فیلدز2، شـد(- ظاهراً در مسـیر پرورشی شـان 

بیشـتر شـبیه بـه راجـر عمـل کرده انـد تـا تایگـر. واکاوی بیشـتر مـن را بـا افـراد برجسـته ای 

مواجـه کـرد کـه موفقیتشـان را نـه بـه  رغـم طیـف تجربه هـا و عالئـق خـود، بلکـه بـه سـبب 

آن هـا کسـب کـرده بودنـد: از جملـه مدیرعاملـی کـه نخسـتین شـغلش را حـدوداً در سـنی 

پیـدا کـرد کـه همتایـان او بـرای بازنشسـتگی آمـاده می شـدند؛ هنرمنـدی کـه پیش از کشـف 

شـغل محبوبـش و تغییـر جهـان پنـج شـغل دیگـر را امتحـان کـرده بـود؛ مخترعـی کـه بـا 

پافشـاری روی فلسـفۀ خودسـاختۀ ضدتخصصی سـازی، شـرکت کوچـک تأسیس شـده در 

قـرن نوزدهـم را بـه یکـی از نام هـای پـرآوازۀ جهـان امـروز تبدیـل کـرد.

از آنجـا کـه پیرامـون تخصصی سـازی در جهـان گسـترده تر کسـب وکار تحقیـق چندانـی 

نکـرده بـودم، بیشـتر صحبت هـای من با آن گـروه کوچِک کهنه سـربازان نظامی دربـارۀ موضوع 

ورزش بـود. بـه دیگـر یافته هـا فقط اشـاره ای مختصر کـردم. اما این موضـوع توجه مخاطبان 

را جلـب کـرد. پـس از پایـان سـخنرانی، وقتـی آنـان یکـی پـس از دیگـری خودشـان را معرفـی 

کردنـد، فهمیـدم کـه همـۀ آنـان متخصصانـی دیرهنـگام یـا تغییرشـغل دهندگانی هسـتند کـه 

دسـت کم تـا حـدی نگران انـد و برخـی از آنـان نیـز از وضعیـت خودشـان اندکـی شـرم دارنـد.

بنیـاد َپـت تیلمـن3 آنـان را دور هـم جمـع کـرده بـود. این بنیـاد به یاد بازیکـن فقید لیگ 

1. Duke Ellington
2. Fields Medal
3. Pat Tillman Foundation



�گستره ||� 18

فوتبـال امریکایـی -پـت تیلمن- تأسـیس شـده اسـت که فوتبـال حرفه ای را رها کـرده بود تا 

در ارتـش خدمـت کنـد. هدف از تأسـیس این بنیاد ارائۀ بورس های تحصیلی به کهنه سـربازان 

و نیـز نیروهـای در حـال خدمـت و همسـران نظامیانـی اسـت کـه قصد تغییر شـغل یـا ادامۀ 

تحصیـل دارنـد. همـۀ آنـان چتربـازان و مترجمـان سـابقی بودنـد که قصد داشـتند بـا دریافت 

بـورس تحصیلـی معلـم، دانشـمند، مهنـدس و کارآفرین شـوند. آنان سرشـار از شـور و شـوق 

بودنـد، امـا موجـی از تـرس قلبشـان را فراگرفتـه بـود. حسـاب های کاربری آنان در وب سـایت 

لینکدیـن پیشـرفت خطـی بـه سـوی حرفۀ خـاص موردنیـار کارفرمایان را نشـان نمـی داد. آنان 

از  بایـد در کنـار دانشـجویانی جوان تـر و گاهـی خیلـی کوچک تـر  ایـن نگـران بودنـد کـه  از 

خـود تحصیالتشـان را آغـاز کننـد یـا چـون مشـغول کسـب تجربیـات وصف ناپذیـر رهبـری و 

زندگـی بوده انـد، بایـد دیرتـر از هم سـاالن خـود مسیرشـان را تغییـر دهند. با ایـن حال مزیت 

منحصربه فـرد مسـئولیت پذیری در سـر همـۀ آنـان شـکل گرفتـه بود.

چنـد روز پـس از سـخنرانی مـن بـرای اعضـای گـروه بنیاد تیلَمن، یکی از افسـران سـابق 

نیـروی دریایـی ایـن ایمیـل را بـرای مـن ارسـال کـرد: »همـۀ مـا در حـال گـذر از حرفـه ای 

بـه حرفـۀ دیگـر هسـتیم. پـس از اینکـه شـما جلسـه را تـرک کردیـد، بسـیاری از مـا دور هـم 

جمـع شـدیم و گفتیـم کـه شـنیدن صحبت هـای شـما چقـدر بـرای مـا آرامش بخـش بـوده 

اسـت.« وقتـی دریافتـم یکـی از افسـران سـابق نیـروی دریایی که مـدرک کارشناسـی تاریخ و 

ژئوفیزیـک دارد و بـه دنبـال دریافـت مـدرک تحصیـالت  تکمیلی در رشـته های کسـب وکار و 

مدیریـت عمومـی از دانشـگاه های دارتمـوث و هـاروارد اسـت بـرای انتخاب هـای زندگی اش 

بـه تأییـد مـن نیـاز دارد، کمـی متعجب شـدم.

ایـن گفت وگـو بـا چنـان اسـتقبالی روبـه رو شـد کـه بنیـاد از مـن دعـوت کـرد تا در سـال 

2۰1۶، سـخنران اصلـی همایـش سـاالنۀ بنیـاد و سـخنران تجمع هـای کوچـک در شـهرهای 

مختلـف باشـم. پیـش از هـر رویـداد، مقـاالت بیشـتری را مطالعـه و بـا محققـان بیشـتری 

صحبـت می کـردم و شـواهد بیشـتری دال بـر ایـن موضـوع می یافتـم کـه فراینـد توسـعۀ 

محـدودۀ شـخصی و حرفـه ای قـدری زمان بر اسـت و غالبًا چشم پوشـی از آغـاز زودهنگام را 

رقـم می زنـد، امـا ارزشـش را دارد. 

فـوراً پژوهشـی مـن را درگیـر خـود کرد که نشـان مـی داد متخصصان با اعتبار بسـیار باال 

ممکـن اسـت به قـدری کوته نظـر شـوند که با کسـب تجربۀ بیشـتر، حتـی با وجود بـاال رفتن 

اعتمادبه نفسشـان، بـه وضعیـت بدتـری دچـار شـوند. ایـن ترکیـب خطرنـاک اسـت. پس از 
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صحبـت بـا روان شناسـان شـناختی بیشـتر حیـرت زده شـدم. آنان مـن را به سـوی مجموعه 

پژوهش هـای عظیـم و غالبـًا نادیده گرفته شـده  ای هدایـت کردنـد کـه نشـان می دادنـد بـرای 

کسـب دانـش پایـدار بهتـر اسـت مطالعه به آهسـتگی انجام شـود، حتـی اگـر در آزمون های 

پیشـرفت سـریع عملکـرد ضعیفـی را بـه دنبـال داشـته باشـد؛ بـه عبارتـی، مؤثرتریـن نـوع 

یادگیـری ناکارآمـد بـه نظـر می رسـد و ظاهـراً شـبیه عقب  افتادن اسـت.

شـروع کاری جدید در میانسـالی نیز ممکن اسـت به همین گونه باشـد. مارک زاکربرگ 

سـخن مشـهوری دارد بدیـن مضمـون کـه »افـراد جـوان باهوش تـر هسـتند«؛ بـا ایـن حـال، 

احتمـال موفقیـت بنیان گـذار پنجاه سـالۀ یـک شـرکت فنـاوری بـرای راه اندازی کسـب و کاری 

قدرتمنـد تقریبـًا دوبرابـر فـردی سی سـاله اسـت و فـرد سی سـاله نیـز در مقایسـه بـا فـردی 

بیست سـاله بخـت بیشـتری دارد. محققـان دانشـگاه های ام آی تـی، نورث  وسـترن و ادارۀ 

آمـار ایاالت متحـده روی شـرکت های جدیـد حـوزۀ فنـاوری تحقیـق کـرده و نشـان داده انـد 

کـه میانگیـن سـنی بنیان گـذاران اسـتارتاپ هایی کـه سـریع ترین رشـد را داشـته اند در زمـان 

راه انـدازی شـرکت 4۵ سـال بـوده اسـت.

زاکربـرگ زمانـی ایـن سـخن را گفـت که تنها بیسـت ودو سـال سـن داشـت و به نفعش 

بـود کـه چنیـن پیامـی را منتشـر کنـد. همانطـور کـه به نفـع اداره کننـدگان لیگ های ورزشـی 

جوانـان اسـت کـه ادعـا کننـد بـرای رسـیدن بـه موفقیـت، ضـروری اسـت تمامـی مـدت 

سـال بـه انجـام دادن فعالیتـی خـاص اختصـاص داده شـود. آنـان هرگز به شـواهدی توجه 

نمی کننـد کـه خـالف ایـن ادعـا را ثابـت می کنـد، امـا تخصصی سـازی محرکـی فراتـر از ایـن 

مسـئله دارد. ایـن محـرک نـه فقط به افراد، بلکه به کل سیسـتم سـرایت می کنـد؛ به طوری 

کـه هـر گـروه تخصصـی بخـش کوچکـی از جورچینـی بـزرگ را می بینـد.

یکـی از مسـائلی کـه پـس از بحـران مالی جهانی سـال 2۰۰۸ آشـکار شـد میـزان تفکیک 

بهینه سـازی  بـا  تخصصـی  از گروه هـای  دسـته هایی  بـود.  بـزرگ  بانک هـای  در  موجـود 

احتمـاالت خطـر مربـوط به بخش های کوچک خودشـان باعث وقوع مسـئلۀ فاجعه انگیزی 

شـدند. واکنش هـا بـه ایـن بحـران بـه چنـان انحرافـی از تخصصـی  شـدن انجامیـد کـه خـود 

نیـز اوضـاع را وخیم تـر کـرد. برنامـۀ فدرالـی کـه در سـال 2۰۰۹ اجـرا شـد بانک هـا را تشـویق 

از عهـدۀ  افـرادی را کاهـش دهنـد کـه  می کـرد میـزان اقسـاط ماهانـۀ وام هـای مسـکن 

پرداخـت تمامـی اقسـاط برنمی آینـد، امـا می تواننـد جزئـی از آن را پرداخـت کننـد. ایـدۀ 

جالبـی بـود، امـا در عمـل چنیـن اتفاقـی افتـاد: شـعبه ای از بانـک کـه متخصـص پرداخـت 
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وام بـود کاهـش اقسـاط صاحب خانه هـا را آغـاز کـرد. شـعبه ای دیگـر از همـان بانـک کـه در 

زمینـۀ مصـادره تخصـص داشـت، وقتـی دریافـت کـه صاحب خانـه ناگهـان مبلـغ پرداختـی 

خـود را پاییـن آورده اسـت، طبـق روال معمـول دسـت به کار شـد و خانـه را مصـادره کـرد. 

بعدهـا مشـاوری دولتـی بیـان کـرد: »هیچ کـس چنیـن سـاختار مجزایـی را در بانک ها تصور 

نمی کـرد.« تخصصی سـازی بیش ازحـد می توانـد تـراژدی جمعـی را رقـم بزنـد، حتـی اگـر هـر 

فـرد بـه صـورت جداگانـه مسـئوالنه ترین رفتـار را انجـام دهـد.

فرامتخصصـان حـوزۀ سـالمت و درمـان نیـز در نـوع خـود مشـکالتی را خلـق کرده انـد 

باشـید،  داشـته  دسـت  در  »اگـر چکشـی  نیسـت:  بی شـباهت  ایـن ضرب المثـل  بـه  کـه 

همه چیـز شـبیه بـه میـخ بـه نظر می رسـد.« متخصصـان قلب  و عروق بـرای درمـان دردهای 

قفسـۀ سـینه معمـوالً از اسـِتنت اسـتفاده می کننـد کـه لولـه ای فلـزی بـرای بـاز نگه  داشـتن 

رگ هاسـت. آنـان حتـی در مـواردی هـم که تحقیقات متعددی نامناسـب یـا خطرناک  بودن 

ایـن روش را اثبـات کرده انـد ایـن درمـان را بـه کار می برند. طبق یافته های پژوهشـی جدید، 

در حیـن برگـزاری همایش هـای ملـی قلب شناسـی کـه هـزاران متخصـص قلـب از محل کار 

خـود دور هسـتند، احتمـال مـرگ بیمـاران قلبـی پایین تر می آیـد. محققـان در توجیه دلیل 

ایـن مسـئله عنـوان کرده انـد کـه ممکـن اسـت احتمـال اثربخشـی درمان هـای رایـج روی 

مـوارد مشـکوک پایین تر باشـد. 

یکـی از دانشـمندان مشـهور بین المللـی )کـه در بخش هـای پایانـی ایـن کتـاب بـا او 

آشـنا خواهیـد شـد( بـه مـن گفـت افزایـش تخصصی سـازی “مجموعـه ای از گودال هـای 

مـوازی” ایجـاد کـرده اسـت کـه برای رسـیدن به نـوآوری تالش می کنند؛ همه مشـغول حفر 

گودال هایی عمیق تر در محدودۀ خود هسـتند و حتی اگر پاسـخ مشکلشـان در یکی از آن 

گودال هـا وجـود داشـته باشـد، به نـدرت سرشـان را بـاال می آورنـد کـه بـه گودال هـای اطراف 

نگاهـی بیندازنـد. ایـن دانشـمند سـعی دارد آمـوزش محققـان آینـده را از حالـت تخصصـی 

خـارج کنـد و امیـدوار اسـت ایـن شـیوه سـرانجام بـه آمـوزش در تمامـی حوزه ها گسـترش 

یابـد. بـا اینکـه او بـرای کسـب تخصـص بیشـتر تحت فشـار قـرار گرفته اسـت، اما از توسـعۀ 

حـوزۀ زندگـی خـود سـود فراوانـی می بـرد و اکنـون پس از وسـیع تر کـردن میـدان دید خود، 

تـالش می کنـد بـا طراحـی برنامـه ای آموزشـی ایـن بخـت را بـه دیگـران بدهـد کـه از مسـیر 

تایگـر منحـرف شـوند. او بـه مـن گفـت: »شـاید ایـن کار مهم تریـن کاری باشـد کـه مـن در 

تمامـی زندگـی ام انجام خواهـم داد.«
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امیدوارم کتاب حاضر در درک چرایی این موضوع به شما کمک کند.

***

هنگامـی کـه اعضـای بنیـاد تیلَمـن دربـارۀ ناامیـدی و نگرانی شـان از ارتـکاب اشـتباه 

سـخن می گفتنـد، حرف هایشـان را به خوبـی درک می کـردم. پـس از اتمـام دورۀ دانشـگاه، 

ایـن نتیجـه  بـه  اقیانـوس آرام روی کشـتی علمـی تحقیقاتـی کار می کـردم،  وقتی کـه در 

رسـیدم که می خواهم نویسـنده باشـم، نه دانشـمند. هرگز انتظار نداشـتم در مسـیر تبدیل 

 شـدن از دانشـمند بـه نویسـنده، بـه کار گزارشـگری جرائـم شـبانۀ روزنامـۀ نیویورک سـیتی 

مشـغول شـوم و تنهـا کمـی بعـد از آن، نویسـندۀ ارشـد مجلۀ اسـپورتس ایالسـتریتد شـوم 

کـه تـرک زودهنـگام آن حتـی خـودم را متعجـب کـرد. ایـن نگرانـی بـه سـراغم آمـد کـه من 

از پذیرش مسـئولیت های شـغلی وحشـت دارم و ممکن اسـت کارم را کامالً اشـتباه انجام 

دهـم. یادگیـری دربـارۀ مزیت هـای تخصصی سـازی دیرهنـگام و بـا دامنـۀ وسـیع نـوع نـگاه 

مـن بـه خـودم و جهـان را تغییـر داد. این تحقیقات به همۀ مراحل زندگی مربوط می شـود؛ 

از کودکانـی گرفتـه کـه می خواهنـد در حوزه هـای ریاضیات، موسـیقی و ورزش پرورش یابند 

تـا فارغ التحصیالنـی کـه به تازگـی از دانشـگاه فارغ التحصیـل شـده اند و تـالش می کننـد راه 

خـود را پیـدا کننـد؛ از شـاغالنی کـه در میانـۀ مسـیر حرفـه ای خـود هسـتند و بـه تغییـر نیـاز 

دارنـد تـا بازنشسـتگانی کـه پـس از بـه  اتمـام  رسـاندن دورۀ حرفـه ای قبلـی خـود بـه دنبـال 

شـغلی جدیـد می گردند.

چالشـی کـه همـۀ مـا بـا آن مواجه ایم نحـوۀ حفظ مزایـای مربوط به تجربه هـای متنوع 

و وسـیع، تفکـر میان رشـته ای و تمرکـز دیرهنـگام در دنیایی اسـت که به صـورت فزاینده ای 

انسـان ها را بـه سـوی فراتخصصی سـازی سـوق می دهـد. بـا وجـود تایگرهایـی کـه هـدف 

کامـالً روشـنی دارنـد و بـا افزایـش پیچیدگی هـا و بـا توجـه بـه اینکـه فنـاوری جهـان را بـه 

شـبکۀ عظیم تـری از سیسـتم های به هم پیوسـته ای تبدیـل می کنـد کـه در آن هـر فـرد فقـط 

بخـش کوچکـی را می بینـد، مـا بـه راجرهـای بیشـتری نیـز نیـاز داریـم؛ بـه افـراد بیشـتری 

نیـاز داریـم کـه کارشـان را بـا گسـتره ای وسـیع شـروع کننـد و در طـی مراحـل پیشـرفت 

چشـم اندازها و تجربه هـای متنوعـی را در آغـوش بگیرنـد؛ بـه افـراد بیشـتری نیازمندیـم کـه 

صاحـب طیـف گسـترده باشـند.





فصل ۱

مکتب شروع زودهنگام

یـک سـال و چهـار روز پـس از اینکـه جنـگ جهانـی دوم در اروپـا بـا تسـلیم بـدون 

قیـد و شـرط آلمـان نـازی پایـان یافـت، الزلـو پولـگار1 در یکـی از شـهرهای کوچـک کشـور 

مجارسـتان متولـد شـد. او فرزند خانـواده ای نوپا بود و هیچ پدربـزرگ، مادربزرگ، عموزاده 

و عمـه زاده ای نداشـت؛ همـۀ آنـان، بـه همـراه پنـج فرزنـدی کـه پـدر او از همسـر اولـش 

داشـت، در جریـان هولوکاسـت جـان خـود را از دسـت داده بودنـد. الزلـو مصمـم بـود کـه 

بـرای خـود خانـواده ای ویـژه تشـکیل دهـد. 

او در دورۀ دانشـگاه، با مطالعۀ دقیق زندگی نامه های متفکران بزرگی همچون سـقراط 

و اینشـتین، خـود را بـرای پـدر شـدن آمـاده می کـرد. الزلـو بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه نظـام 

آموزشـی سـنتی معیـوب اسـت و اگـر بـه فرزندانـش فرصـت شـروع زودهنـگام بدهـد، 

می توانـد آنـان را بـه نابغـه تبدیـل کنـد. او بـا این کار می توانسـت مسـئلۀ بسـیار بزرگ تری را 

اثبـات کنـد؛ می توانسـت اثبـات کنـد کـه در هـر وضعیتـی می توان هـر کودکی را بـه باالترین 

مـدارج رسـاند. او تنهـا بـه همسـری نیـاز داشـت کـه در اجـرای ایـن نقشـه همراهش باشـد. 

بـه  بـود. در سـال 1۹۶۵، کالرا  نـام دختـرش کالرا2  مـادر الزلـو دوسـتی داشـت کـه 

بوداپسـت سـفر و در آنجـا بـا الزلـو مالقـات کـرد. الزلـو از ابتـدا رفتـار دوسـتانه ای داشـت. 

او در اولیـن جلسـۀ مالقـات بـه کالرا گفـت قصـد دارد صاحـب ۶ فرزنـد شـود و می خواهـد 

طـوری آنـان را پـرورش دهـد کـه بـه اسـتعدادهای درخشـانی تبدیـل شـوند. کالرا بـا نظـری 

1. Laszlo Polgar
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نه چنـدان مسـاعد نـزد والدینـش بازگشـت. او بـا شـخصی بسـیار جـذاب مالقات کـرده بود، 

امـا ازدواج بـا او برایـش قابل تصـور نبـود. 

آنـان از طریـق نامه نـگاری ارتباطشـان را بـا یکدیگـر حفـظ کردنـد. هـر دویشـان معلـم 

بودنـد و هـر دو موافـق بودنـد که نظام آموزشـی مدرسـه ها به   شـکل مأیوس کننده ای همۀ 

دانش  آمـوزان را بـا یـک چشـم می بینـد و بـه   قـول الزلـو: »بـرای تولیـد جمعیـت متوسـط 

معمولـی خلـق شـده اسـت.« یـک سـال و نیم پـس از آغاز ایـن نامه نگاری هـا، کالرا دریافت 

کـه دوسـت مکاتبـه ای بسـیار ویـژه ای دارد. الزلـو باالخـره نامـه ای عاشـقانه نوشـت و از او 

خواسـتگاری کـرد. آنـان بـا هـم ازدواج کردند، به بوداپسـت رفتند و در آنجا مشـغول   به   کار 

شـدند. در اوایـل سـال 1۹۶۹، سـوزان1 بـه دنیـا آمـد و آزمایـش آغـاز شـد.

الزلـو بـرای نخسـتین نابغـه اش شـطرنج را انتخـاب کـرد. در سـال 1۹۷2 و یـک سـال 

پیـش از شـروع آموزش هـای سـوزان، بابـی فیِشـِر2 امریکایـی بوریـس اسپاسـکِی3 روس را 

در مسـابقۀ قرن شکسـت داده بود. این مسـابقه نمادی از جنگ سـرد میان شـرق و غرب 

بـود و ناگهـان شـطرنج را بـه ورزشـی پرطرفـدار تبدیـل کـرد. عـالوه بـر ایـن، طبـق نظـر کالرا 

این بازی مزیتی متمایز داشـت: »بازی شـطرنج بسـیار عینی اسـت و سـنجش آن نیز بسـیار 

سـاده اسـت.« بُـرد، باخـت یـا تسـاوی و نظـام امتیازدهـی مهـارت فـرد در دنیـای شـطرنج را 

می سـنجد. الزلـو بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه دختـرش می توانـد قهرمان شـطرنج باشـد. 

الزلـو صبـور و باریک بیـن بـود. او کار آمـوزش بـه سـوزان را صرفـًا بـا مهره هـای سـرباز 

آغـاز کـرد. برنـده اولیـن کسـی بـود کـه می توانسـت مهره هـا را بـه ردیـف آخـر برسـاند. خیلی 

زود، سـوزان نحـوۀ بـازی در مراحـل آخـر و طـرز بـه   دام   انداختـن حریـف را آموخـت. پـس 

از هشـت مـاه آمـوزش، الزلـو سـوزان را بـه باشـگاه شـطرنجی در بوداپسـت بـرد و از مـردان 

بزرگسـال دعـوت کـرد بـا دختـر چهارسـاله ای بـازی کنند کـه پاهایـش از صندلی آویـزان بود. 

سـوزان نخسـتین بـازی خـود را بـرد و مـردی کـه از او شکسـت خورده بود به شـدت عصبانی 

شـد. او بـه مسـابقات قهرمانـی دختـران بوداپسـت راه یافـت و در ردۀ سـنی زیـر یازده سـال 

عنـوان قهرمانـی را بـه دسـت آورد. سـوزاِن چهارسـاله حتـی در یـک مسـابقه هـم شکسـت 

نخـورده بود. 

1. Suzan
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سـوزان در شش سـالگی می توانسـت بخواند و بنویسـد. دانش ریاضی او از هم ساالنش 

خیلـی بیشـتر بـود. الزلـو و کالرا تصمیـم گرفتنـد در خانـه بـه او آمـوزش دهنـد و هـر روز 

زمانـی را هـم بـه آمـوزش شـطرنج اختصـاص دهند. پلیس مجارسـتان تهدید کـرد اگر الزلو 

دختـرش را در نظـام اجبـاری مـدارس ثبت نـام نکنـد، او را بـه زنـدان خواهـد فرسـتاد. الزلـو 

چندیـن مـاه بـا وزارت آموزش وپـرورش مذاکـره کرد تا توانسـت رضایت آنـان را جلب کند. 

سـوفیا1 -خواهـر کوچـک سـوزان- نیـز تحـت آمـوزش خانگـی قـرار گرفـت و بعـد از او، ایـن 

اتفـاق بـرای جودیـت2 هـم رخ داد کـه در آن زمـان در شـرف بـه   دنیـا آمـدن بـود و الزلـو و 

کالرا قصـد داشـتند نـام او را ژِنـی3 بگذارنـد که در زبان مجارسـتانی به معنای “نابغه” اسـت. 

هـر سـۀ آنـان به بخشـی از آزمایـش بزرگ تبدیل شـدند. 

در روزهـای عـادی، دخترهـا در سـاعت هفـت صبـح بـه سـالن ورزشـی می رفتنـد، بـا 

مربیـان پینگ پنـگ بـازی می کردنـد و سـاعت 1۰ صبـح بـه خانـه بازمی گشـتند تـا پیـش از 

شـروع یـک روز شـطرنجی طوالنـی، صبحانـه بخورنـد. وقتـی الزلـو بـه مرحلـه ای رسـید کـه 

دیگـر مهارتـش بـرای تعلیـم فرزندانـش کافـی نبـود، مربیانـی را اسـتخدام کـرد تـا بـه سـه 

فرزنـد نابغـه اش آمـوزش دهنـد. او در وقـت آزاد خـود دویسـت هزار تصویـر مربـوط بـه 

موقعیت هـای گوناگـون بـازی را از مجالت شـطرنج برید و آن هـا را در کارت های مخصوصی 

قـرار داد کـه "کارتوِتـک4" نـام داشـتند. این کارت هـا، قبل از پیدایش برنامه هـای کامپیوتری 

شـطرنج، بزرگ تریـن پایـگاه  اطالعاتی شـطرنج را در اختیار پولگارها قـرار می دادند _احتماالً 

بـه جـز بایگانـی سـری اتحـاد جماهیر شـوروی. 

سـوزان در هفده سـالگی اولیـن زنی شـد که جـواز حضور در رقابت هـای قهرمانی مردان 

جهـان را کسـب کـرد. البتـه فدراسـیون جهانـی شـطرنج اجـازه نـداد او در ایـن مسـابقات 

شـرکت کند، اما به   لطف دسـتاوردهای سـوزان، خیلی  زود این قانون تغییر کرد. دو سـال 

بعـد در سـال 1۹۸۸، یعنـی زمانـی کـه سـوفیا چهارده سـاله و جودیـت دوازده سـاله بودنـد، 

سـه نفر از اعضای تیم چهارنفرۀ مجارسـتان هم به همراه سـوزان در المپیاد شـطرنج زنان 

بودنـد. آنـان پیـروز شـدند و توانسـتند تیـم اتحـاد جماهیـر شـوروی  را شکسـت دهنـد کـه 

از زمـان آغـاز برگـزاری المپیـاد شـطرنج برنـدۀ یـازده دوره از دوازده دورۀ آن رقابت هـا بـود. 
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بـه   گفتـۀ سـوزان، خواهـران پولـگار بـه “گنجینۀ ملی” تبدیل شـدند. سـال بعد، کمونیسـم 

متالشـی شـد و دختـران می توانسـتند در سراسـر جهـان رقابـت کننـد. در ژانویـۀ 1۹۹1، 

سـوزاِن بیست ویک سـاله اولیـن زنـی بـود کـه بـا رقابـت بـا آقایـان توانسـت به مقام اسـتاد 

بزرگی دسـت یابد. در ماه دسـامبر همان سـال، جودیت در پانزده سـال و پنج ماهگی، در 

میـان همـۀ زنـان و مـردان بـه جوان تریـن اسـتاد بـزرگ شـطرنج تبدیل شـد. در یـک برنامۀ 

تلویزیونـی وقتـی از سـوزان سـؤال شـد دلـش می خواهـد در رقابت هـای قهرمانـی جهـان 

در دسـتۀ مـردان قهرمـان شـود یـا زنـان، او هوشـمندانه پاسـخ داد کـه دوسـت دارد برنـدۀ 

“دسـتۀ آزاد” شـود. 

در نهایـت هیچ یـک از خواهـران نتوانسـتند بـه بزرگ تریـن هـدف الزلـو -یعنـی قهرمانی 

کل جهـان- دسـت یابنـد، امـا همـۀ آنان افراد برجسـته ای بودند. در سـال 1۹۹۶، سـوزان در 

رقابت هـای جهانـی بانـوان حضـور پیـدا کرد و برنده شـد، سـوفیا در صدر رتبه بندی اسـتادان 

بین المللـی کـه یـک رده پایین تـر از اسـتاد بزرگـی اسـت جـای گرفـت، جودیت پـا فراتر نهاد 

و در رتبه بنـدی کلـی جهانـی سـال 2۰۰4 بـه رتبـۀ هشـتم صعـود کرد. 

آزمایـش الزلـو بـه قـدری موفقیت آمیـز بـود کـه در اوایـل دهـۀ 1۹۹۰، گفتـه شـد اگـر 

روش تخصصی سـازِی زودهنـگام او روی هـزار کـودک اجـرا می شـد، بشـریت می توانسـت 

مشکالتی همچون سرطان و ایدز را از پیِش رو بردارد. به  هر حال، شطرنج فقط وسیله ای 

بـود تـا الزلـو بـه هدفش برسـد. داسـتان پولـگار نیز ماننـد داسـتان تایگـر وودز در مجله ها، 

کتاب ها و برنامه های تلویزیونی به حلقه ای پایان ناپذیر از تعریف  و تمجیدها دسـت یافت 

و همـه آن را مثالـی از قـدرت سرنوشت سـاز شـروع زودهنـگام می دانسـتند. دوره ای آنالین 

بـا عنـوان “نابغـه پـرورش دهیـد!1“ بـه مخاطبـان خود بـه روش پولـگار آمـوزش می دهد که 

چگونـه برنامـۀ زندگـی نابغـۀ خـود را تهیه کنند. کتاب پرفـروش مبالغۀ اسـتعداد2 خواهران 

پولـگار و تایگـر وودز را اثباتـی بـر ایـن ادعـا می داند که شـروع زودهنگام تمرینـات آگاهانه 

تقریبـًا در تمامـی کارهـای مهـم کلیـد موفقیـت به حسـاب می آید. 

درس مهم نهفته در این داسـتان ها این اسـت که همه چیز در جهان به روشـی مشـابه 

تسـخیر می شـود؛ همه چیـز بـه فرضیـه ای بسـیار مهـم و کمتـر گفته شـده وابسـته اسـت. 

شـطرنج و گلـف مثال هایـی نمادیـن از تمامـی فعالیت هایی هسـتند که برای شـما اهمیت 
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دارنـد، امـا چـه میـزان از جهـان و چـه تعـداد از فعالیت هایـی کـه انسـان ها می خواهنـد یـاد 

بگیرنـد و انجـام دهنـد واقعـًا به شـطرنج و گلف شـبیه هسـتند؟

***

“تصمیم گیـری  مهارتـی  الگـوی  پیشـگامان  از  یکـی  و  روان شـناس  کِلیـن1  َگـری 

رفتـار  اسـت. محققـان حـوزۀ تصمیم گیـری طبیعت گرایانـه  )ان دی ام(  طبیعت گرایانـه2” 

متخصصـان خبـرۀ مختلـف را در حـوزۀ کاری خودشـان مطالعـه کردند تـا دریابند آنان تحت 

فشـارهای زمانـی چگونـه تصمیمـات پرخطـر اتخـاذ می کنند. کِلین نشـان داده اسـت که در 

شناسـایی ذاتـی الگوهـای مشـابه، متخصصـاِن برخی از رشـته ها به   میزانی چشـمگیر شـبیه 

بـه اسـتادان شـطرنج رفتـار می کننـد. 

وقتـی از گـری کاسـپاروف3 -کـه احتمـاالً بزرگ تریـن شـطرنج باز تاریخ اسـت- خواسـتم 

دربـارۀ فراینـد تصمیم گیـری اش بـرای انجـام دادن یـک حرکـت توضیـح دهـد، گفـت: »من 

بی درنـگ هـر حرکـت را بـه صـورت یـک ترکیب می بینـم.« او ایـن کار را بر اسـاس الگوهایی 

انجـام می دهـد کـه قبـالً مشـاهده کـرده اسـت. کاسـپاروف گفـت اطمینـان دارد کـه اسـتاد 

بزرگ هـا معمـوالً حرکتـی را انجـام می دهنـد کـه در نخسـتین ثانیه هـای فکـر کـردن بـه 

ذهنشـان خطـور می کنـد. کِلیـن رفتـار فرماندهـان آتش نشـانی را مطالعـه و بـرآورد کـرد کـه 

حـدود ۸۰ درصـد تصمیمـات آنـان نیـز به صورت ذاتـی و در چند ثانیه گرفته می شـود. آنان 

پـس از چندیـن سـال تجربـۀ آتش نشـانی الگوهـای تکرارشـوندۀ شـعله ها و سـاختمان های 

شـعله ور در آسـتانۀ تخریـب را شناسـایی می کننـد. او بـا مطالعـۀ رفتـار فرماندهـان نیـروی 

دریایـی کـه سـعی در پیشـگیری از بـروز فجایعـی همچـون اشـتباه   گرفتـن پـرواز تجـاری بـا 

دشـمن و هـدف   قـرار دادن آن داشـتند، مشـاهده کـرد کـه آنـان خیلی  سـریع تهدیدهـای 

را  مشـابه  الگویـی  فرماندهـان  مواقـع،  درصـد   ۹۵ در  می دهنـد؛  تشـخیص  را  احتمالـی 

تشـخیص می دادنـد و مجموعـه ای از اقدامـات مشـابهی را انتخـاب می کردنـد کـه فـوراً بـه 

ذهنشـان خطـور کـرده بـود. 

یکـی از همـکاران کِلیـن روان شناسـی بـه نـام دنیـل کانمـن4 بـود کـه تصمیم گیـری بـر 
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اسـاس الگـوی “اکتشـافات و پیش داوری هـا”ی قضـاوت انسـانی را مطالعه کـرد. یافته های 

او به یافته های کِلین شـباهت بسـیار زیادی داشـت. وقتی کانَمن قضاوت های متخصصان 

برخـوردار از سـطوح آموزشـی بـاال را بررسـی کـرد، دریافـت کـه معمـوالً تجربـه بـه آنان هیچ 

کمکـی نمی کنـد. بدتـر ایـن بـود کـه غالبـًا تجربـه اعتمادبه نفـس افـراد را افزایـش می دهـد، 

امـا بر مهـارت آنـان نمی افزاید. 

کانمـن خـودش را نیـز در معـرض ایـن نقـد قـرار داد. او در سـال 1۹۵۵، زمانـی کـه بـه 

عنـوان سـتوانی جـوان در واحـد روان شناسـی نیروهـای مسـلح اسـرائیل کار می کـرد، بـرای 

نخسـتین بـار بـه رابطـۀ میـان تجربـه و مهـارت مشـکوک شـد. یکـی از وظایـف او ارزیابـی 

وضعیـت افسـران داوطلـب بـا اسـتفاده از آزمون هـای تهیه شـده در ارتـش انگلسـتان بـود. 

یکـی از تمرین هـا بـه  ایـن صـورت بـود کـه گروه هـای هشـت نفره می بایسـت بـه همـراه 

یـک تیـر چوبـی بلنـد از روی دیـواری بـه ارتفـاع صدوهشـتاد سـانتی متر عبـور می کردنـد. 

ایـن تمریـن دو قانـون داشـت: تیـر چوبـی نمی بایسـت بـا زمیـن یا دیـوار برخـورد می کرد و 

هیچ یـک از سـربازان نیـز حـق نداشـتند دیـوار را لمـس کننـد.]1[ تفـاوت در عملکـرد افـراد به 

  حـدی واضـح بـود کـه تحِت فشـاِر انجـام دادن این وظیفه، رهبـران، پیروان، افراد شـجاع و 

ترسـو به خوبـی از هـم متمایـز می شـدند. کانمـن و همکارانـش مطمئن بودند کـه می توانند 

داوطلبـان و کیفیـت رهبـری آنـان را تجزیـه  و تحلیل کننـد و نحوۀ عملکرد آنـان در آموزش 

افسـران و در میـدان نبـرد را دریابنـد، امـا کامـالً در اشـتباه بودنـد. آنـان هر چند مـاه یک بار 

“روز آمارگیـری” داشـتند کـه در طـی آن دربـارۀ دقـت پیش بینی هایشـان بازخـورد می گرفتند 

و هـر بـار متوجـه می شـدند پیش بینی هایشـان فقـط کمـی بهتـر از حدسـی کورکورانـه بـوده 

بـار تجربـۀ بیشـتری کسـب می کردنـد و قضاوت هـای مطمئن تـری  اینکـه هـر  بـا  اسـت. 

می کردنـد، هیـچ پیشـرفتی در کار نبـود. مشـاهدۀ بی ربطـِی کامـل میـان اطالعـات آمـاری و 

پیش بینی هـا کانمـن را حیـرت زده کـرد. حـدوداً در همـان زمـان، کتـاب جالبـی بـا موضـوع 

قضـاوت متخصصـان منتشـر شـد کـه بـه   گفتـۀ کانمـن بـر او بسـیار تأثیـر گذاشـت. ایـن 

کتـاب مـروری گسـترده بـر تحقیقاتـی بـود کـه علـم روان شناسـی را شـگفت زده کـرد؛ زیـرا 

نشـان داد در گسـترۀ وسـیعی از سـناریوهای واقعـی -ماننـد ارزیابـی متولیـان دانشـگاهی 

از توانایی هـای دانشـجویان، پیش بینـی روان پزشـکان از عملکـرد بیمـاران و تصمیم گیـری 

متخصصـان حرفـه ای منابـع انسـانی دربـارۀ موفقیـت افـراد در کارآمـوزی- تجربـه نمی تواند 

مهـارت بیافرینـد. در حوزه هایـی کـه بـا رفتـار انسـانی سـروکار داشـتند و الگوهـا به وضـوح 
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تکرارشـونده نبودنـد، تکـرار بـه یادگیـری نمی انجامید؛ شـطرنج و گلف و آتش نشـانی اسـتثنا 

هسـتند، نـه قانـون کلی. 

تفـاوت میـان مستندسـازی های کلیـن و کانمـن در مورد افراد حرفـه اِی باتجربه معمای 

عمیقـی را مطـرح کـرد: آیا کسـب تجربـه عملکرد متخصصـان را بهتر می کند؟ 

در سـال 2۰۰۹، کانمـن و کِلیـن در اقدامـی نامتعـارف بـا هـم مقالـه ای نوشـتند. در آن 

مقالـه هـر کـدام بـه دیدگاه هـای خودشـان پرداختـه و بـه دنبـال زمینۀ مشـترکی بودند که 

بـدان دسـت یافتنـد؛ آنـان دریافتنـد کسـب مهـارت از راه تجربـه کامـالً بـه حـوزۀ فعالیـت 

بهتـر  را  آتش نشـانان  و  پوکربازهـا  عملکـرد شـطرنج بازها،  تجربـه  دارد. کسـب  بسـتگی 

می کـرد، امـا بـرای پیش بینی  کننـدگان مسـائل مالـی، گرایش هـای سیاسـی یـا عملکـرد 

نبـود. حوزه هـای مطالعـۀ کِلیـن کـه در آن هـا شناسـایی  این گونـه  بیمـاران و کارکنـان 

الگوهـای ذاتـی کارکـرد قدرتمندی داشـت چیزی اسـت که رابین هوگارت1 -روان شـناس- 

از آن بـا عنـوان محیط هـای یادگیـری “مهربـان2“ نـام می برد؛ در این محیط هـا الگوها بارها 

تکـرار می شـوند و بازخـورد آن هـا بسـیار دقیـق و معمـوالً سـریع اسـت. در بـازی گلـف یـا 

شـطرنج کـه تـوپ یـا مهره بر اسـاس قوانیـن و در مرزهـای تعریف شـده ای حرکت می کند 

نتیجـۀ کار سـریعًا ظاهـر می شـود و چالش هایی مشـابه مکـرراً رخ می دهد. پـس از ضربه   

زدن، تـوپ گلـف یـا مسـیری طوالنـی را طـی می کنـد یـا بـه  انـدازۀ کافـی دور نمی شـود 

و ممکـن اسـت بـه صـورت مسـتقیم، منحنـی یـا کات  دار حرکـت کنـد. بازیکـن گلـف 

بـا مشـاهدۀ ایـن صحنـه بـرای تصحیـح خطـای خـودش تـالش می کنـد، دوبـاره امتحـان 

می کنـد و ایـن روّیـه را تـا چندین سـال تکـرار می کند. ایـن همان تعریف تمریـن آگاهانه 

اسـت: تمریـن آگاهانـه نوعـی از تمریـن اسـت کـه هـم قانـون ده  هـزار سـاعت و هـم 

عجلـه بـرای تخصصی  سـازی زودهنـگام در آموزش فنی از مشـخصه های آن هسـتند. این 

محیـط یادگیـری را از آن جهـت مهربـان نامیده انـد کـه در آن آموزنده از طریق درگیر شـدن 

در فعالیـت و سـعی در عملکـرد بهتـر، به سـادگی ترقـی می کنـد. کانمـن روی محیط هایـی 

تمرکـز کـرده بـود کـه اصـالً مهربـان نبودنـد. هـوگارت عنـوان “بدسرشـت3“ را بـرای ایـن 

محیط هـا انتخـاب کـرد. 

1. Robin Hogarth
2. Kind
3. Wicked
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در حوزه هـای بدسرشـت قوانیـن بـازی معمـوالً مبهـم و ناکافـی هسـتند، ممکن اسـت 

الگوهـای تکرارشـوندۀ آشـکاری نداشـته نباشـند و بازخـورد آن هـا هم معموالً بـا تأخیر یا با 

دقـت پاییـن نمایان می شـود. 

در اغلـب محیط هـای یادگیـری کامـالً بدسرشـت، تجربـه درس هـای اشـتباه را تقویـت 

می کنـد. هـوگارت بـه پزشـک مشـهوری از نیویـورک اشـاره کرد کـه توانایی اش در تشـخیص 

بیماری هـا زبانـزد بـود. تخصـص ویـژۀ آن مرد تب حصبه بود و بیمارانـش را با لمس اطراف 

زبـان آنـان معاینـه می کرد. معاینه هـای او، حتی پیش از بروز کوچک تریـن عالئم بیماری در 

بیمـاران، بارهـا بـه تشـخیص مثبـت انجامیـده و تشـخیص های او به دفعـات درسـت از آب 

درآمده بودند. آن طور که بعدها پزشـکی دیگر عنوان کرد: »او فقط با اسـتفاده از دسـتانش، 

حتـی بیشـتر از مـاری حصبـۀ1 معروف، بیمـاری را انتقال می داد.« معلوم شـد موفقیت های 

پی درپـی بدتریـن درس ممکـن را بـه او آموخته اسـت. معـدودی از محیط هـای یادگیری تا 

این اندازه بدسرشـت هسـتند، اما باید جنبه های مثبت کسـب تجربه را نیز در نظر بگیریم. 

وقتـی آتش نشـانان ماهـر بـا موقعیتـی جدیـد -همچـون آتش سـوزی در آسـمان خراش- 

به دسـت آمده در طـی  از آموخته هـای  را  ناگهـان خـود  مواجـه می شـوند، ممکـن اسـت 

اطفـای حریق هـای خانگـی بی بهـره ببیننـد و تصمیم هـای ضعیفی بگیرند. اسـتادان شـطرنج 

نیـز ممکـن اسـت در شـرایط تغییـر وضعیـت عـادی ناگهـان مهـارت کسب شـده در چندین 

سـال تجربه را بی اسـتفاده ببینند.

***

در آخریـن نبـردی کـه در سـال 1۹۹۷ بـر سـر تعییـن برتـری میـان هـوش مصنوعـی و 

هـوش طبیعـی برگـزار شـد، ابررایانـۀ شـرکت آی بـی ام2 -دیـپ بلـو3- گـری کاسـپاروف را 

شکسـت داد. دیـپ بلـو توانسـت در هـر ثانیـه دوهـزار موقعیـت را ارزیابـی کنـد. البتـه 

ایـن فقـط کسـر کوچکـی از موقعیت هـای محتمـل بـازی شـطرنج اسـت )تعـداد توالی هـای 

محتمـل بـازی شـطرنج از تعـداد اتم های موجود در جهان قابل مشـاهده نیز بیشـتر اسـت(، 

امـا همیـن تعـداد نیـز بـرای شکسـت  دادن بهتریـن شـطرنج باز جهان کافـی بود. کاسـپاروف 

1. مـاری حصبـه )Typhoid Mary( آشـپزی بـود کـه گویـا موجـب ابتـالی ۵3 نفـر بـه حصبـه شـده بـود- 
مترجم

2. Ibm
3. Deep Blue
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می گویـد: »امـروزه حتـی برنامـۀ رایگان شـطرنجی هم کـه روی تلفن های همراه شـما نصب 

می شـود از مـن قوی تـر اسـت.« او مبالغـه نمی کنـد. 

کاسـپاروف در یکـی از سـخنرانی های اخیـرش گفـت: »رایانه هـا در هـر کاری کـه مـا 

قـادر بـه انجـام  دادن آن هسـتیم و چگونگـی انجـام دادنـش را می دانیـم از مـا بهترنـد. اگـر 

بتوانیـم کاری را بـه صـورت کـد درآوریـم و آن را بـه رایانه هـا وارد کنیـم، آن هـا بهتـر از مـا 

انجامـش خواهنـد داد.« شکسـت   خـوردن از دیـپ بلـو درسـی بـه او داد؛ او در نحـوۀ بـازی  

کـردن رایانه هـا مسـئله ای را شناسـایی کـرد کـه محققـان هـوش مصنوعـی آن را بـا نـام 

پارادوکـس مـوراوک1 می شناسـند: ماشـین ها و انسـان ها معمـوالً توانایی هـا و ضعف های 

متضـادی دارند. 

گفتـه می شـود کـه »۹۹ درصـِد بـازی شـطرنج تاکتیـک اسـت«. تاکتیک هـا ترکیب هـای 

کوتاهی از حرکات هسـتند که بازیکنان شـطرنج از مزیت آنی آن ها بهره مند می شـوند. اگر 

بازیکنـی همـۀ الگوهـا را مطالعـه کند، به اسـتاد تاکتیک تبدیل می شـود. در بازی شـطرنج، 

برنامه ریـزی بزرگ تـری وجـود دارد کـه بـه آن راهبـرد -چگونگـی مدیریـت نبردهـای کوچـک 

بـرای پیـروزی در نبـرد اصلـی- گفتـه می شـود. آن طور که سـوزان پولگار نوشـته اسـت: »اگر 

در انجـام دادن تاکتیک هـا خیلـی خـوب باشـید )یعنـی الگوهـای زیـادی را بشناسـید( و از 

راهبـرد صرفـًا درکـی ابتدایـی داشـته باشـید، به راحتـی می توانید برندۀ بازی شـوید.« 

رایانه هـا بـا توجـه بـه توان محاسـباتی باالیشـان، از نظر تاکتیکی بی نقص تر از انسـان ها 

هسـتند. اسـتاد بزرگ هـای شـطرنج می تواننـد آینـدۀ نزدیـک را پیش بینی کنند، امـا رایانه ها 

ایـن کار را بهتـر انجـام می دهنـد. سـؤال کاسـپاروف ایـن بـود کـه اگـر توانمنـدی تاکتیکـی 

رایانـه بـا تفکـر راهبردی انسـان ترکیب شـود، چه خواهد شـد؟ 

کاسـپاروف در سـازمان دهی نخسـتین رقابـت “شـطرنج پیشـرفتۀ” سـال 1۹۹۸ کمـک 

کـرد تـا هـر بازیکـن انسـان -کـه خـود کاسـپاروف هـم یکـی از آنـان بـود- بـا یـک رایانـه  

هم تیمـی  شـود. دیگـر نیـازی نبـود بازیکنان برای مطالعۀ الگوها سـال ها وقـت صرف کنند. 

یـار ماشـینی می توانسـت از عهـدۀ تاکتیک هـا برآیـد تا انسـان روی راهبرد متمرکز شـود. به 

ایـن می مانسـت کـه تایگـر وودز در بـازی ویدئویـی گلف در برابر بهترین بازیکنـان قرار بگیرد؛ 

نتیجـۀ سـال ها تکـرار حـرکات خنثـی می شـد و مسـابقه بـه جـای اجـرای تاکتیـک، بـه بـازی 

1. Moravec’s Paradox
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راهبـردی تبدیـل می شـد. در بـازی شـطرنج، ایـن رقابـت فـوراً سلسـله مراتب را دسـتخوش 

تغییـر کـرد. بـه   گفتـۀ کاسـپاروف، »در ایـن وضعیـت، اهمیـت خالقیـت انسـانی بیشـتر از 

قبـل شـد، نـه کمتـر.« کاسـپاروف در برابـر بازیکنـی بـه تسـاوی سـه بـر سـه رسـید کـه فقـط 

یـک مـاه پیـش از آن توانسـته بـود در یـک بازی اسـتاندارد با نتیجۀ چهار بر صفر شکسـتش 

دهـد. او گفـت: »رایانـه قابلیـت مـن در محاسـبۀ تاکتیک هـا را خنثـی کـرده بـود.« مزیـت 

حاصـل از سـال ها کسـب تجربـه از طریـق آموزش هـای تخصصـی برون سـپاری شـده بـود 

و در رقابتـی کـه انسـان ها در آن بایـد روی راهبـرد تمرکـز می کردنـد ناگهـان رقیبانـی بـرای او 

پیـدا شـده بودند. 

چند سـال بعد، نخسـتین رقابت آزاد شـطرنج برگزار شـد. تیم ها می توانسـتند متشکل 

از انسـان ها و رایانه هـا باشـند. اثـر مزیـت تمریـن تخصصی که در شـطرنج پیشـرفته کم رنگ 

شـده بـود در شـطرنج آزاد محـو شـد. تیمـی کـه متشـکل از دو بازیکـن تـازه کار و سـه رایانۀ 

معمولـی بـود، نـه تنهـا توانسـت بهتریـن ابررایانـۀ تخصصـی شـطرنج -هیـدرا1- را در هـم 

بکوبـد، بلکـه توانسـت تیم هـای متشـکل از اسـتاد بزرگ هایـی را هـم شکسـت دهـد کـه 

از رایانـه اسـتفاده می کردنـد. کاسـپاروف نتیجـه گرفـت کـه اعضـای انسـانی حاضـر در تیـم 

برنـده در زمینـۀ “مربی گـری2“ چنـد رایانـه، بررسـی و تولیـد اطالعـات الزم بـرای راهبـرد کلـی 

عملکـرد بهتـری دارنـد. تیم هـای مرکـب از انسـان و رایانه که “ِسـنتور3“ نام گرفتنـد باالترین 

سـطح شـطرنجی را بـازی می کردنـد کـه تـا آن زمـان دیـده شـده بـود. اگـر پیـروزی دیـپ 

بلـو بـر کاسـپاروف نشـان دهندۀ انتقـال قـدرت شـطرنج از انسـان ها بـه رایانـه بـود، پیـروزی 

ِسـنتورها بـر هیـدرا نمـاد اتفاقـی حتـی جالب توجه تر بود: انسـان ها توانسـتند بـدون نیاز به 

سـال ها صـرف وقـت بـرای شناسـایی الگوهـای تخصصـی، کاری را کـه قبـالً انجـام می دادند 

بـه بهترین شـکل انجـام دهند.

در سـال 2۰14، مرکـز مسـابقات شـطرنج مسـتقر در ابوظبـی بـرای بازیکنـان سـبک 

آزادی کـه بتواننـد در مسـابقات قهرمانـی رقابـت کننـد مبلـغ بیسـت هزار دالر جایـزه در 

نظـر گرفـت. ایـن رقابـت بازی هایـی را نیـز دربرمی گرفـت کـه در آن هـا برنامه هـای شـطرنج 

بـدون مداخلـۀ انسـان انجـام می شـدند. تیـم برنـده متشـکل از چهـار انسـان و چنـد رایانـه 

1. Hydra
2. Coaching
3. Centaur
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بـود. کاپیتـان و تصمیم گیرنـدۀ اصلـی تیـم مهندسـی بریتانیایـی بـه نـام انسـون ویلیامـز1 

بـود کـه هیـچ رتبـۀ رسـمی در شـطرنج نداشـت. هم تیمـی او -ِنلسـون ِهرنانـِدز- بـه مـن 

گفـت: »مسـئله ای کـه مـردم درک نمی کنند این اسـت که شـطرنج سـبک آزاد به مجموعه 

مهارت هـای یکپارچـه ای مربـوط می شـود کـه در برخی مـوارد به بازی شـطرنج هیچ ارتباطی 

ندارنـد.« ویلیامـز در بـازی شـطرنج اسـتاندارد احتمـاالً در سـطح بازیکنی نیمه حرفـه ای بود، 

امـا به خوبـی بـا رایانه هـا آشـنایی داشـت و در جمـع آوری اطالعـات جـاری بـرای گرفتـن 

تصمیم هـای راهبـردی بسـیار ماهـر بـود. او در دورۀ نوجوانـی در بازی ویدئویـی “فرمان بده 

و تسـخیر کـن2“ کـه بـه دلیـل حرکت هـای هم زمـان بازیکنـان، بـازی راهبـردی بی درنـگ3 

شـناخته می شـد بسـیار متبحـر بـود. در بـازی شـطرنج آزاد، او باید توصیه هـای هم تیمی ها 

و برنامه هـای مختلـف را در نظـر می گرفـت و فـوراً به رایانه ها دسـتور مـی داد که احتماالت 

ویـژه را عمیق تـر بررسـی کننـد. او ماننـد مدیـر اجرایـی تیمـی از مشـاوران تاکتیکـی فـوق  

اسـتاد بـزرگ بـود کـه بایـد تعییـن می کـرد توصیـۀ چه   کسـانی عمیق تر بررسـی شـود و در 

نهایـت توصیـۀ چـه کسـی اجـرا شـود. او در همـۀ بازی هـا محتاطانه عمل می کـرد و انتظار 

می رفـت کـه بـازی به تسـاوی کشـیده شـود، اما در عین حال سـعی می کـرد موقعیت هایی 

ایجـاد کنـد کـه رقیبـش را بـه اشـتباه بکشـاند. 

را  ایـن کار  پیـدا کنـد؛  راهـی  رایانـه  شکسـت   بـرای  توانسـت  پایـان، کاسـپاروف  در 

انجـام داد کـه  انسـان  از مهـارت  بـا برون سـپاری تاکتیک هـا، یعنـی برون سـپاری بخشـی 

به سـادگی جایگزیـن می شـود. ایـن همـان بخشـی بـود کـه او و پولگارهـای نابغـه بـرای بـه 

بودنـد.  تـالش کـرده  سـال ها  دسـت  آوردنش 

***

در سـال 2۰۰۷، شـبکۀ تلویزیونـی نشـنال جئوگرافیـک4 روی سـوزان پولـگار آزمایشـی 

انجام داد؛ آنان او را در میان محوطه ای سرسـبز از دهکدۀ گرینویچ۵ شـهر نیویورک، پشـت 

میـزی در پیـاده رو و در مقابـل صفحـۀ خالی شـطرنج نشـاندند. اهالی نیویـورک، در حالی که 

1. Anson Williams
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3. Real-Time Strategy
4. National Geograraphic
5. Greenwich
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شـلوارهای جیـن و ژاکت هـای پاییـزی بـه تـن کـرده بودنـد، به محـل کار خـود می رفتند. در 

همیـن حـال، کامیونـی سـفید حامـل تصویـری از صفحـۀ بـزرگ شـطرنج بـا بیست وهشـت 

مهـره کـه وضعیـت بـازی در حـال انجـام  شـدن را نمایـش مـی داد بـه   سـمت چـپ پیچید و 

بـه خیابـان تامِسـن وارد شـد، از جلـوی اغذیه فروشـی گذشـت و سـپس از مقابـل سـوزان 

پولـگار عبـور کـرد. در حیـن عبـور کامیـون سـوزان نـگاه کوتاهـی بـه تصویـر انداخـت و 

سـپس وضعیـت مهره هـا را بـدون هیـچ کم  وکاسـتی روی صفحـۀ مقابلـش بازسـازی کـرد. 

ایـن نمایـش تکـرار یکـی از آزمایش هـای مشـهور شـطرنج بـود و حقیقت هایـی را در مـورد 

مهارت هـای محیـط یادگیـری مهربـان فـاش کـرد. 

نخسـتین آزمایش از این نوع در دهۀ 1۹4۰ انجام شـد. اسـتاد شـطرنج و روان شناسـی 

آلمانی به نام آدریان ِد گروت1 صفحه های شـطرنج را به سـرعت از مقابل چشـمان بازیکنانی 

بـا سـطوح توانایـی متفـاوت عبـور داد و سـپس از آنـان خواسـت وضعیت هـای بـازی را بـه  

بهتریـن شـکلی کـه می تواننـد بازسـازی کننـد. یکـی از اسـتاد بزرگ هـا فقـط بـا مشـاهدۀ 

سـه ثانیه ای هـر صفحـه می توانسـت آن را بازسـازی کنـد. یـک بازیکـن شـطرنج در سـطح 

اسـتادی توانسـت نیمـی از موقعیت هایـی را بازسـازی کنـد کـه اسـتاد بـزرگ بازسـازی کـرده 

بود. قهرمان شـطرنج شـهر در موارد کمتری موفق شـد و بازیکن متوسـط باشـگاهی هرگز 

نتوانسـت موقعیتـی را به درسـتی بازسـازی کنـد. ظاهـراً اسـتاد بزرگ هـای شـطرنج -درسـت 

ماننـد سـوزان پولـگار- حافظـۀ تصویری خوبـی دارند. 

پـس از اینکـه سـوزان نخسـتین آزمـون را بـا موفقیـت پشـت  سـر گذاشـت، شـبکۀ 

تلویزیونـی نشـنال جئوگرافیـک کامیـون را بازگردانـد تـا طرف دیگر آن را نشـان دهـد. در آن 

سـمت تصویـری از صفحـۀ شـطرنج بـا چیدمـان تصادفـی مهره هـا بـود. وقتـی سـوزان ایـن 

صفحـه را دیـد، بـا اینکـه تعـداد مهره هـای کمتـری روی آن بـود، تقریبـًا موقعیـت هیچ یـک 

از آن هـا را نتوانسـت بازسـازی کنـد. 

این آزموْن آزمایشـی از سـال 1۹۷3 را بازسـازی می کرد؛ در آن آزمایش دو روان شـناس 

دانشـگاه کارِنگـی ملـون2 -بـه نام هـای ویلیـام جـی. ِچیـس3 و برنـدۀ جایـزۀ نوبـل، هرِبـرت 

1. Adriaan De Groot
2. Carnegie Mellon
3. William G. Chase
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اِی. سـایِمن1- آزمـون ِد گـروت را بـا اضافـه  کـردن ترفنـدی جدیـد تکـرار کردنـد. ایـن بـار 

صفحه هـای شـطرنجی بـه بازیکنـان نشـان داده شـد که چیدمـان مهره هـای روی آن ها هرگز 

در بـازی واقعـی ظاهـر نمی شـود. ناگهـان همـۀ شـطرنج بازان ماهـر درسـت شـبیه بازیکنـان 

ضعیـف عمـل کردنـد. معلـوم شـد اسـتاد بزرگ هـا هرگـز از حافظـۀ تصویـری برخـوردار 

نبوده انـد. آنـان از طریـق مطالعـۀ مکـرِر الگوهـای بازی فراینـدی را آموختـه بودند که ِچیس 

و سـایِمن آن را “قطعه بنـدی2“ نـام گذاشـتند. مغـز شـطرنج بازان نخبـه بـه جای تـالش برای 

به  یـادآوری موقعیـت تک تـک سـربازها، فیـل و رخ، مهره هـا را بـر اسـاس الگوهایـی آشـنا 

در تعـداد کمتـری از قطعه هـای معنـادار گروه بنـدی می کنـد. ایـن الگوهـا بازیکنـان خبـره 

را قـادر می کنـد کـه بـر اسـاس تجربـه فـوراً موقعیـت را ارزیابـی کننـد؛ بـه همیـن دلیـل 

هـم کاسـپاروف گفـت اسـتاد بزرگ هـا معمـوالً در چنـد ثانیـه متوجـه می شـوند حرکـت 

بعدی شـان چیسـت. از نظـر سـوزان پولـگار، وقتـی کامیـون بـرای نخسـتین بـار از مقابلـش 

عبـور کـرد، صفحـه حـاوی بیست وهشـت آیتـم نبـود، بلکـه تنهـا پنـج قطعـۀ معنـادار را 

نمایـش مـی داد کـه نحـوۀ پیشـرفت بـازی را نشـان می دادنـد. 

قطعه بنـدی در توضیـح مثال هایـی از رفتـار حافظـۀ ظاهـراً اعجاب انگیـز انسـان بـه مـا 

کمـک می کنـد؛ رفتـار حافظـۀ موسـیقیدان هایی کـه قطعـات بلنـد موسـیقی را در خاطـر 

دارنـد و بازیکنـان خـط  حملـۀ فوتبـال امریکایـی کـه الگوهـای بازیکنـان را در کسـری از ثانیه 

تشـخیص می دهنـد و بـرای پرتـاب تـوپ تصمیـم می گیرنـد از همیـن جملـه اسـت. دلیـل 

اینکـه قهرمانـان خبـره واکنش هـای ظاهـراً فـوق  بشـری بـروز می دهنـد ایـن اسـت کـه آنـان 

الگوهـای مربـوط بـه حرکت هـای بـدن و تـوپ را می شناسـند و پیـش از اتفـاق   افتـادن هـر 

حرکـت از آن باخبـر می شـوند. وقتـی آنـان را در خـارج از رشـته های ورزشـی خودشـان 

آزمایـش می کننـد واکنش هـای فـوق  بشری شـان محـو می شـود. 

همـۀ مـا هـر روزه در زمینـۀ مهارت هایـی کـه در آن هـا تخصـص داریـم بـه قطعه بنـدی 

متکـی هسـتیم. سـعی کنیـد در 1۰ ثانیـه از میـان ایـن کلمات بیشـترین تعداد کلماتـی را که 

می توانیـد به خاطر بسـپارید: 

زیرا گروه ها بیست الگوها

1. Herbert A. Simon
2. Chunking
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معنادار است کلمه ساده تر قطعه بندی کنید حفظ کردن

واقعًا جمله ای آشنا می توانید به شما را خیلی در

بسیار خوب، حال دوباره تالش کنید:

حفظ  کردن بیست کلمه در جمله ای معنادار واقعًا خیلی ساده تر است.

زیرا شما می توانید الگوهای آشنا را در گروه ها قطعه بندی کنید.

در هـر دو دسـته تعـداد یکسـانی از اطالعـات مشـابه ارائـه شـدند، امـا شـما در طـول 

زندگی تـان الگوهایـی از کلمـات را آموخته ایـد کـه به شـما امکان می دهند فـوراً به چیدمان 

دوم معنـا بدهیـد و خیلـی راحـت آن را بـه خاطـر بسـپارید. پیش خدمـت رسـتوران شـما 

حافظـه ای معجزه آسـا نـدارد؛ او نیـز، ماننـد موسـیقیدان ها و بازیکنـان فوتبـال امریکایـی، 

آموختـه اسـت اطالعـات تکرارشـونده را در قطعه هایـی گروه بنـدی کنـد. 

در بـازی شـطرنج، مطالعـۀ تعـداد بسـیار زیادی از الگوهای تکرارشـونده به همـان اندازۀ 

تخصصی  سـازی زودهنـگام در تمرینـات فنـی حیاتـی اسـت. روان شناسـان، فرنانـد گابـت1 

-اسـتاد بین المللـی- و گوِلرمـو کامپیِتلـی2 -مربـی اسـتاد بـزرگان آینـده- دریافتنـد کـه اگـر 

شـطرنج بازی رقابت طلـب تمرینـات دشـوار را پیش از سـن دوازده سـالگی آغاز نکرده باشـد، 

بخـت او بـرای رسـیدن بـه درجـۀ اسـتادی بین المللـی )یـک سـطح پایین تـر از اسـتاد بزرگی( 

از یک چهـارم بـه یک  بیسـت  وپنجم کاهـش پیـدا می کنـد. قطعه بنـدی شـبیه بـه جـادو بـه 

نظـر می رسـد، امـا در نتیجـۀ انجـام دادن تمرین هـای طوالنـی و تکـراری حاصـل می شـود. 

الزلـو پولـگار حـق داشـت کـه به چنین روشـی اعتقاد داشـته باشـد، اما حتی دختـران او نیز 

شـواهدی قـوی بـرای اثبـات ایـن ادعا نیسـتند. 

روان شناسـی به نام دارولد ترِِفرت3 برای بیش از پنجاه سـال رفتار نخبگان را مطالعه 

کـرد. او افـرادی را زیـر نظـر گرفـت بـا تمایلـی ارضانشـدنی بـرای تمریـن  کـردن در حـوزه ای 

کـه توانایی شـان در آن حـوزه، در مقایسـه بـا دیگـر حوزه هـا، بسـیار پیشـی گرفتـه بـود]2[. 

1. Fernand Gobet
2. Guillermo Campitelli
3. Darold Treffert
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ترِِفـرت نـام کتابـش را جزایـر نبـوغ1 گذاشـته و باورنکردنی تریـن شـاهکارهای نخبـگان را 

مستندسـازی کـرده اسـت. پیانونـوازی بـه نـام ِلسـلی ِلِمـک2 کـه قادر اسـت هـزاران قطعۀ 

موسـیقی را از حفـظ بنـوازد ازجملـۀ آن هاسـت. از آنجـا کـه ِلِمـک و دیگـر نخبـگان ظاهـرًا 

ظرفیـت نامحـدودی در بازیابـی اطالعـات دارنـد، ترِِفـرت در ابتـدا توانایی هـای آنـان را بـه 

حافظـۀ بی نقصشـان نسـبت داد: آنـان دسـتگاه های ضبط صـوت انسـانی هسـتند. البتـه 

اسـتثنایی هـم وجـود دارد، آن هـم مـواردی اسـت کـه آنـان پـس از نخسـتین بار شـنیدن 

یـک قطعـۀ موسـیقی آزمایـش شـوند. در ایـن مـوارد، موسـیقیدان های بـزرگ موسـیقی 

تونـال3 را -کـه ژانـر تقریبـًا تمامـی موسـیقی های پـاپ و اکثـر موسـیقی های کالسـیک 

اسـت- خیلـی سـاده تر از موسـیقی های آتونـال4 بازسـازی می کننـد کـه در آن هـا نُت هـای 

متوالـی از سـاختار هارمونیـک آشـنا پیروی نمی کنند. اگر نخبگان موسـیقی دسـتگاه های 

ضبط صـوت انسـانی بودنـد، برایشـان فرقـی نمی کـرد کـه از آنان خواسـته شـود آن نوعی از 

موسـیقی  را بازسـازی کننـد کـه از قاعده هـای رایـج ترکیـب نُت هـا پیـروی می کنـد یـا خیر، 

امـا در عمـل، تفـاوت فاحشـی وجـود دارد. در پژوهشـی کـه روی پیانونـوازی نخبـه انجـام 

شـد، محققـی کـه قبـالً نواختـن بی نقـص صدهـا قطعـۀ موسـیقی بـه دسـت او را شـنیده 

بـود، وقتـی دیـد ایـن موسـیقیدان حتی پـس از گذراندن جلسـه ای تمرینـی نمی تواند یک 

قطعـۀ آتونـال را بازسـازی کنـد، به شـدت تعجـب کـرد. آن محقـق گفـت: »صدایـی کـه 

می شـنیدم بـه ایـن شـبیه بـود کـه مـن را مجبـور کـرده باشـند بـه صـدای پیانویـی ناکـوک 

گـوش کنـم؛ بـا ایـن حـال او واقعـًا اشـتباه می کـرد و خطاهایـش تکـرار می شـد.« بـرای 

حافظۀ خارق العادۀ این موسـیقیدان الگوها و سـاختارهای آشـنا نقشـی حیاتی داشـتند. 

بـه طـور مشـابه، وقتـی تصاویـری را برای مدت کوتاهی به نقاشـان بزرگ نشـان  دهیم و از 

آنـان بخواهیـم کـه تصویـر را بازسـازی کننـد، آنان تصویرهای اشـیای واقعـی را خیلی بهتر 

از نقاشـی های انتزاعـی بازسـازی می کننـد. چندیـن دهـه طـول کشـید تـا ترِِفرت به اشـتباه 

خـود پـی ببـرد و متوجـه شـود نخبـگان هنـری و اعجوبه هایـی همچـون خواهـران پولگار 

بیشـتر از آنچـه او گمـان می کـرد شـبیه  بـه  هـم هسـتند. آنـان صرفًا بـه   خاطر نمی سـپارند؛ 

توانایی آنان، درسـت مانند توانایی خواهران پولگار، به سـاختارهای تکرارشـونده وابسـته 

1. Islands Of Genius
2. Leslie Lemke
3. Tonal Music
4. Atonal Music
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اسـت و دقیقـًا بـه همیـن دلیـل اسـت کـه خودکارسـازی مهارت هـای خواهـران پولـگار 

بسـیار سـاده است. 

***

بـا پیشـرفت هایی کـه در برنامـۀ شـطرنج آلفـا زیـرو1، متعلق به شـاخۀ هـوش مصنوعی 

شـرکت مـادر گـوگل، حاصل شـده اسـت شـاید حتـی بهترین ِسـنتورها نیز در رقابت سـبک 

آزاد از آن شکسـت بخورنـد. بـر خـالف برنامه هـای قبلـی شـطرنج کـه بـرای محاسـبۀ تعـداد 

بسـیار زیـادی از حرکت هـای محتمـل و ارزیابـی آن هـا طبـق معیارهای تنظیم شـده ازسـوی 

برنامه نویسـان از تـوان پـردازش بـدون شـعور اسـتفاده می کردنـد، در واقـع، آلفـا زیـرو بـه 

خـودش آمـوزش می دهـد. کافـی اسـت قوانیـن بـازی بـرای ایـن برنامـه تعریـف شـود تـا 

بارهـا بـا خـودش بـازی کنـد، حرکت هـای مفیـد و غیرمفیـد را بـه حافظـه بسـپارد و از آن هـا 

بـرای تقویـت خـودش اسـتفاده کنـد. آلفـا زیـرو در زمانـی کوتـاه بهترین برنامه های شـطرنج 

را شکسـت داده اسـت. آلفـا زیـرو بـا بـازی گـو2 نیـز -کـه تعـداد موقعیت هـای محتمـل آن 

خیلـی بیشـتر از شـطرنج اسـت- همیـن کار را کـرد، امـا قانـون ِسـنتور هم چنان باقی اسـت: 

هـر چـه بـازی راهبردی تـر باشـد، انسـان های بیشـتری بایـد بـه بـازی اضافه شـوند.

برنامه نویسـان آلفـا زیـرو بـا اعـالم ایـن موضـوع کـه آفریـدۀ آنـان توانسـته اسـت خـود 

را از وضعیـت تابـوال رازا3 )یـا لـوح سـفید( بـه باالتریـن سـطح پیچیدگـی برسـاند، دسـتاورد 

تحسـین برانگیز خـود را فریـاد زدنـد. امـا آغـاز کـردن بـا یـک بـازی با آغـاز کـردن از صفحه ای 

خالـی تفـاوت زیـادی دارد. ایـن برنامـه در دنیایی مملو از قوانیـن و مقررات هم چنان به کار 

خـودش ادامـه می دهـد. در آن دسـته از بازی هـای ویدئویـی  کـه کمتـر با الگوهـای تاکتیکی 

سـروکار دارنـد، رایانه هـا بـا چالشـی حتـی بزرگ تر مواجه شـده اند. 

جدیدترین چالش بازی ویدئویی برای هوش مصنوعی بازی اسـتارکرافت4 بوده اسـت. 

ایـن بـازی یـک بـازی راهبـردِی بی درنـگ۵ اسـت کـه در آن موجـودات تخیلـی در منطقـه ای 

1. Alphazero
2. Go

Tabula Rasa .3: ایـده ای معرفت شـناختی کـه براسـاس آن انسـان ها، همچـون لوحـی سـفید، بـدون 
محتـوای ذهنـی متولـد می شـوند. مترجـم

4. Starcraft
5. Real-Time Strategy Game
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دوردسـت از کهکشـان راه  شـیری بـا یکدیگـر می جنگنـد. ایـن بـازی، در مقایسـه با شـطرنج، 

مسـتلزم تصمیم گیری هـای بسـیار پیچیده تـری اسـت. نبردهـا بایـد مدیریـت شـوند، دربارۀ 

زیرسـاخت ها بایـد برنامه ریـزی شـود، عملیـات جاسوسـی بایـد انجـام شـود، جغرافیـای 

منطقـه بایـد کشـف شـود و منابـع بایـد جمـع آوری شـوند و همۀ این هـا به یکدیگـر مربوط 

هسـتند. جولیـان تاِگلیـوس1 -اسـتاد دانشـگاه نیویـورک کـه روی هـوش مصنوعـی بازی هـا 

مطالعـه می کنـد- در سـال 2۰1۷ بـه مـن گفـت: »رایانه هـا کار سـختی بـرای برنـده  شـدن 

در بـازی اسـتارکرافت داشـتند. حتـی وقتـی  کـه توانسـتند در بازی هـای منفـرد انسـان ها را 

شکسـت دهنـد، بازیکنـان انسـان خـود را بـا راهبـرد تطبیقـی بلندمـدت2 سـازگار کردنـد و 

کم کـم پیـروز شـدند. بـرای فکـر کـردن الیه هـای بسـیار زیـادی وجـود دارد. مـا انسـان ها بـه 

صـورت تک به تـک در همـۀ آن هـا شکسـت می خوریـم، اما در مـورد هر یـک از آن ها ایده ای 

بسـیار تقریبـی داریـم کـه بـا ترکیـب  کـردن ایـن ایده هـا می توانیـم خـود را سـازگار کنیـم. 

ظاهـراً ترفنـد مـا همین اسـت.« 

بـرای  اسـتارکرافت، هـوش مصنوعـی  بـازی  از  نسـخۀ محـدودی  در  در سـال 2۰1۹، 

نخسـتین بار بازیکنی حرفه ای را شکسـت داد. بازیکن حرفه ای بعد از چند   شکسـت متوالی 

توانسـت خـود را بـا شـرایط تطبیق دهـد و پیروز شـود. پیچیدگی راهبردی این بازی درسـی 

بـه مـا آموخـت: هـر چـه تصویـر کلـی بزرگ تـر شـود، سـهم بالقـوۀ انسـانی منحصربه فردتـر 

بـا  دقیقـًا  وسـیع،  یکپارچه سـازی  توانایـی  یعنـی  مـا،  قابلیـت  بزرگ تریـن  شـد.  خواهـد 

تخصصی  سـازی کم وسـعت3 متضـاد اسـت. بـه   گفتـۀ َگـری مارکـوس4 -اسـتاد روان شناسـی 

و علـوم عصب شناسـی کـه شـرکت یادگیـری ماشـینی خـود را به اوِبـر۵ فروخته اسـت- »در 

حوزه هـای کم وسـعت، انسـان ها دیگـر نمی تواننـد نقـش چندانـی داشـته باشـند، امـا گمـان 

می کنـم در بازی هایـی کـه انتهـای بازتـری دارنـد قطعًا می تواننـد. نه فقـط در بازی ها، بلکه ما 

در مسـئله های واقعـی پایـان بـاز نیـز هم چنـان دسـتگاه ها را شکسـت می دهیـم.« 

پیشـرفت هـوش مصنوعـی در دنیـای بسـته و منظـم شـطرنج کـه بازخوردهـای آنـی و 

داده هـای بی انتهایـی دارد، کامـالً مشـهود بـوده اسـت. در دنیـای قانونمنـد امـا بی نظم تـر 

1. Julian Togelius
2. Long-Term Adaptive Strategy
3. Narrow Specialization
4. Gary Marcus
5. Uber
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هم چنـان  امـا  اسـت،  کـرده  زیـادی  بسـیار  پیشـرفت های  مصنوعـی  هـوش  رانندگـی، 

چالش هایـی پیـش راهـش وجـود دارد. عملکـرد هوش مصنوعی در مسـئله ای واقعًا جهان 

بـاز1 و عـاری از قوانیـن محکـم و تاریخچـۀ بی نقـص داده ، فاجعه بـار بـوده اسـت. ابررایانـۀ 

واتسـون2 متعلـق بـه شـرکت آی بی ام در مسـابقۀ پرسش وپاسـخ ِجپاردی3 رقبایـش را نابود 

کـرد و متعاقبـًا آن را انقالبـی در درمـان سـرطان دانسـتند. ایـن رایانـه بـه قـدری در معـرض 

توجـه قـرار گرفـت کـه تعـداد زیـادی از متخصصـان هـوش مصنوعـی اظهـار نگرانـی کردنـد 

کـه مبـادا شـهرت ایـن رایانـه تحقیقات هـوش مصنوعـی در حوزه های مرتبط با سـالمت را 

کاهـش دهـد. همانطـور کـه یکـی از متخصصـان سـرطان گفته اسـت: »تفـاوت میـان برنده 

  شـدن در مسـابقۀ ِجپـاردی و درمـان سـرطان در ایـن اسـت کـه ما پاسـخ سـؤاالت مسـابقۀ 

ِجپـاردی را می دانیـم«، امـا در مـورد سـرطان هنـوز در حـال طـرح پرسـش های مناسـب 

 . هستیم

در سـال 2۰۰۹، مجلـۀ معتبـر ِنیچـر4 در گزارشـی اعـالم کرد که سـرویس بررسـی شـیوع 

آنفوالنزای شـرکت گوگل۵ قادر اسـت با اسـتفاده از الگوهای پرسش وپاسـخ جسـت وجوگر 

خـود وضعیـت شـیوع زمسـتانی آنفوالنـزا را بـا سـرعتی بیشـتر و بـا دقتـی برابـر بـا مراکـز 

کنتـرل و پیشـگیری بیماری هـا پیش بینـی کنـد، امـا خیلی  زود این سـرویس به لغـزش افتاد 

و تعـداد مـوارد پیش بینی شـدۀ آن در سـال 2۰13 دو برابـر آمـار واقعـی تعـداد مبتالیـان 

در ایاالت متحـده بـود. امـروزه سیسـتم شـیوع آنفوالنـزای گـوگل دیگـر برآوردهـای خـود 

را منتشـر نمی کنـد و تنهـا صفحـه ای دارد کـه ایـن پیـام را نمایـش می دهـد: »بـرای ایـن 

پیش بینـی هنـوز در روزهـای ابتدایـی قـرار داریـم.« مارکـوس دربـارۀ محدودیت هـای فعلـی 

دسـتگاه های متخصـص گفـت: »سیسـتم های هـوش مصنوعی به نخبه ها شـبیه هسـتند.« 

آن هـا بـه سـاختارهایی پایـدار و جهان هایـی بـا وسـعت کـم نیـاز دارنـد. 

وقتـی قوانیـن و پاسـخ ها را می دانیـم و آن هـا بـا گذشـت زمـان تغییر نمی کننـد -مانند 

اتفاقـی کـه در شـطرنج و گلـف و نواختـن موسـیقی کالسـیک می افتـد- می توانیم اسـتدالل 

بیاوریـم کـه بایـد از همان روز اول تمرین های فوق  تخصصی شـده ای شـبیه نخبه ها داشـت، 

1. Open-World
2. Watson
3. Jeopardy
4. Nature
5. Google Flu Trends
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امـا این هـا صرفـًا مـواردی معـدود از اکثـر کارهایـی هسـتند کـه بشـر نیـاز دارد آن هـا را 

بیاموزد. 

اگـر تخصصی  سـازی کم وسـعت بـا حـوزه ای نامهربـان1 ترکیـب شـود، تمایـل انسـان 

بـرای اتـکا بـه تجربۀ الگوهای آشـنا ممکن اسـت بـه نتایج معکوس وحشـتناکی بینجامد؛ 

ماننـد آتش نشـانان ماهـری کـه در زمـان مواجهـه بـا آتش سـوزی در سـاختمانی ناآشـنا 

ناگهـان تصمیمـات ضعیفـی می گیرنـد. کریس آرجریـس2 که در احداث دانشـکدۀ مدیریت 

دانشـگاه ِییـل3 نقـش مفیدی داشـته اسـت، خطر مواجهه با جهان بدسرشـت بـا رویکردی 

مشـابه برخـورد بـا محیط هـای مهربـان را گوشـزد کـرده اسـت. او بـه مـدت پانـزده سـال 

عملکـرد مشـاوران توانمنـد دانشـکده های تـراز اول کسـب وکار را مطالعـه و مشـاهده کـرد 

کـه آنـان در حـل مسـئله های کسـب وکاری دانشـگاهی کـه به خوبـی تعریـف و به سـرعت 

ارزیابـی شـده اند خیلـی خـوب عمـل می کردنـد، امـا بـرای حـل مسـئله ها نوعـی از یادگیری 

را بـه کار می بردنـد کـه آرجریـس آن را یادگیـری تک حلقـه ای4 نـام گذاشـت؛ یعنـی نوعـی از 

یادگیـری کـه مایـل اسـت اولیـن پاسـخ آشـنایی را که بـه ذهن می رسـد به کار گیـرد. زمانی 

کـه ایـن پاسـخ ها اشـتباه بودنـد، مشـاوران معمـوالً حالـت تدافعـی بـه خـود می گرفتنـد. 

آرجریـس بـا مشـاهدۀ شـخصیت های شـکنندۀ آنـان بسـیار متعجـب شـد و عنـوان کـرد: 

»الزمـۀ شـغل شـما ایـن اسـت کـه بـه دیگـران آمـوزش دهیـد چگونـه کارهـا را بـه   شـکلی 

متفـاوت انجـام دهند.« 

روان شناسی به نام َبری شوارتز۵ نشان داد که در میان کارکنان باتجربه، انعطاف ناپذیری 

اکتسـابی مشـابهی وجـود دارد. او بـرای دانشـجویان معمایـی منطقی را مطرح کـرد؛ به   این 

صـورت کـه آنـان می بایسـت بـا ضربـه  زدن بـه کلیدهایـی المپ هـا را بـه صـورت متوالـی 

روشـن  و خامـوش می کردنـد و اجـازه داشـتند بارهـا ایـن کار را تکـرار کننـد. ایـن معمـا بـه 

هفتـاد روش متفـاوت حـل می شـد و بـرای هـر موفقیـت نیـز مبلـغ کمـی بـه عنـوان جایـزه 

در نظـر گرفتـه شـده بـود. هیـچ قانـون خاصـی بـرای انجـام دادن ایـن بـازی ارائه نشـده بود. 

بنابراین دانشـجویان باید به روش سـعی و خطا عمل می کردند]3[. اگر دانشـجویی پاسـخی 
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را می یافـت، بارهـا آن را تکـرار می کـرد تـا پـول بیشـتری بگیـرد، حتـی اگـر نمی دانسـت کـه 

چرا روش استفاده شـده اش جواب داده اسـت. در مرحلۀ بعد، دانشـجویان جدیدی اضافه 

شـدند و ایـن بـار از تمـام آنـان خواسـته شـد قانـون کلـی همـۀ پاسـخ ها را کشـف کننـد. بـه   

شـکلی باورناپذیـر، همـۀ دانشـجویانی کـه به تازگـی وارد شـده بودند قانون هر هفتاد پاسـخ 

را کشـف کردنـد، امـا فقـط یکـی از دانشـجویانی کـه بـرای دریافـت یـک پاسـخ جایـزه گرفتـه 

بـود توانسـت ایـن کار را بکنـد. عنـوان فرعـی مقالـۀ شـوارتز ایـن بـود: »چگونـه بـه مـردم 

آمـوزش ندهیـم کـه قوانیـن را کشـف کننـد.« و پاسـخ ایـن بـود: بـا در نظـر گرفتـن پـاداش 

بـرای موفقیت هـای کوچـک تکرارپذیـر در طیـف باریکـی از پاسـخ ها. 

ایـن موضـوع بـرای برخـی از نمونه هـای یادگیـری موفـق و محبـوب دنیـای کسـب وکار 

-یعنـی بـرای پولگارهـا، تایگـر و تا حدی بـرای نمونه های مبتنی بـر ورزش و بازی- خبری بد 

بـه حسـاب می آیـد. ورزشـی ماننـد تنیـس، در مقایسـه با گلـف، جنب وجوش بیشـتری دارد 

و بازیکنـان در هـر لحظـه خـود را بـا رقیـب، شـرایط بـازی و گاهـی هم تیمی هایشـان تطبیـق 

می دهنـد. )در بازی هـای المپیـک سـال 2۰۰۸، فـدِرر برنـدۀ مـدال طـالی رقابت هـای تنیـس 

دوبـل شـد.( امـا تنیـس، در مقایسـه بـا موقعیتـی ماننـد اورژانـس بیمارسـتان، هم چنان به 

لبۀ مهربان این طیف بسـیار نزدیک اسـت؛ زیرا در موقعیت اورژانس بیمارسـتان، پزشـکان 

و پرسـتاران بـه صـورت خـودکار متوجـه نمی شـوند که پـس از رویارویی با بیمـار چه اتفاقی 

رخ خواهـد داد. آنـان بایـد بـرای یادگیـری، راه هایـی فراتـر از تمرین پیدا کننـد. حتی ممکن 

اسـت درس هایشـان بـا تجربه هـای مستقیمشـان در تعـارض باشـد؛ آنـان بایـد راهـی پیـدا 

کننـد کـه ایـن دو را بـا هـم تلفیـق کنند. 

زندگـی بـازی گلـف نیسـت و بیشـتر موقعیت هـای آن حتـی به بازی تنیس هم شـباهت 

نـدارد. همانطـور کـه رابیـن هـوگارت می گویـد، بخـش اعظـم زندگـی بـه “تنیـس مریخـی1“ 

شـبیه اسـت؛ می توانیـد بازیکنـان را ببینیـد کـه بـا تـوپ و راکت در زمیـن بازی ایسـتاده اند، 

امـا هیچ کـس قوانیـن را تعریـف نکـرده اسـت. وظیفـۀ شماسـت کـه قوانیـن را اسـتخراج 

کنیـد، آن  هـم قوانینـی کـه بـدون هیـچ اطالعـی تغییـر می کننـد. 

***

مـا از داسـتان های اشـتباه اسـتفاده کرده ایـم. داسـتان تایگـر و داسـتان پولـگار ایـن 

1. Martian Tennis
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تصـور اشـتباه را ایجـاد می کننـد کـه مهـارت انسـان همـواره در محیـط یادگیـری مهربـان 

پـرورش پیـدا می کنـد. اگـر چنیـن موضوعـی درسـت بـود، تخصصی سـازی کم وسـعت و 

فنـی ای کـه در زودتریـن زمـان ممکـن آغاز می شـد معمـوالً نتیجه بخش بود، امـا این روش 

حتـی در بیشـتر رشـته های ورزشـی نیـز نتیجه بخـش نیسـت. 

حـوزۀ  در  زودهنـگام  و  تخصصـی  تمرین هـای  حجـم  مبتکرانـه  عملکـرد  اگـر کلیـد 

کم  وسعت بود، نخبگان در هر حوزه ای که به آن ورود می کردند بهترین عملکرد را داشتند 

و کـودکان نابغـه همیشـه در بزرگسـالی بـه افـرادی برجسـته تبدیـل می شـدند. همانطور که 

آلـن ویِنـر1 -روان شـناس و یکـی از مقامـات برجسـته در زمینـۀ کـودکان مسـتعد- عنـوان 

می کنـد، تاکنـون هیـچ نخبـه ای دیـده نشـده اسـت کـه حـوزۀ تخصصی خـود را تغییـر داده 

باشـد و بـه شـخصیتی بـزرگ تبدیل شـده باشـد. 

بصیرتـی  بـه  بـرای رسـیدن  آن هـا  در  دارد کـه  از شـطرنج وجـود  فراتـر  حوزه هایـی 

جراحـان،  شـود.  انجـام  تمرینـات کم وسـعت  از  زیـادی  حجـم  اسـت  الزم  اسـتاد  گونه 

نیـز ماننـد بازیکنـان گلـف، بـا تکـرار روّیـه ای مشـابه عملکـرد خـود را تقویـت می کننـد. 

حسـابداران و بازیکنـان بازی هـای کارتـی از طریـق مکـرر انجـام دادن یـک سـری تمرین هـا 

بـه بینشـی دقیـق می رسـند. کانمـن بـه ایـن حوزه ها بـا عنـوان “قواعد آمـاری قوی” اشـاره 

کـرده اسـت، امـا کافـی اسـت کـه ایـن قوانین فقط کمـی تغییر کننـد تا به خوبی مشـاهده 

کنیـم کـه متخصصـان انعطاف پذیـری خـود را در ازای کسـب مهارتی کم وسـعت از دسـت 

داده انـد. در جریـان تحقیقـی روی بازی هـای کارتـی، مشـاهده شـد کـه بـا تغییـر ترتیـب 

بـازی، بازیکنـان حرفـه ای بـرای سـازگار کـردن خـود بـا قوانین جدیـد ضعیف تـر از بازیکنان 

تـازه کار عمـل کردنـد. در جریـان یـک پژوهـش، وقتی از حسـابداران باتجربه خواسـتند در 

محاسـبات خودشـان از قوانیـن مالیاتـی جدیـدی اسـتفاده کننـد، عملکـرد آنـان بدتـر از 

تازه کارهـا بـود. اریـک ِدین2-اسـتاد دانشـگاه رایـس کـه در زمینۀ “رفتار سـازمانی” مطالعه 

می کنـد- ایـن پدیـده را “سـنگربندی شـناختی3“ نامیـده اسـت. پیشـنهاد او بـرای اجتنـاب 

از این مشـکل تقریبًا قطب مخالف نسـخۀ صریح مکتب فکری “ده هزار سـاعت” اسـت: 

»چالش هـای موجـود در حـوزۀ خـود را به شـدت تغییـر دهیـد. مـن، بـه عنـوان دوسـتی 

1. Ellen Winner
2. Erik Dane
3. Cognitive Entrenchment
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محقـق، مصرانـه بـه شـما پیشـنهاد می کنـم کـه همیشـه یـک پایتـان را خـارج از دنیـای 

خودتـان قـرار دهید.« 

احتمـاِل داشـتن سـرگرمی های هنـری بـرای دانشـمندان و مـردم عـادی تقریبـًا یکسـان 

بـه  اسـت، امـا دانشـمندانی کـه در دانشـگاه های ملـی تـراز اول اشـتغال دارنـد احتمـاالً 

جـز شـغل اصلـی خـود، حرفـه ای فرعـی را نیـز دنبـال می کننـد. بـرای برنـدگان جوایـز نوبـل 

ایـن احتمـال قوی تـر می شـود. احتمـال نقش آفرینـی به عنـوان بازیگـری تـازه کار، رقصنده، 

شـعبده باز یـا نقش آفرینـی دیگـر برای برندگان جوایز نوبل، در مقایسـه با دیگر دانشـمندان، 

حداقـل بیسـت ودو برابـر اسـت. احتمـال دسـتیابی بـه جایگاه موسـیقیدان، مجسمه سـاز، 

ورق کار،  الکترونیکـی،  وسـایل  تعمیـرکار  مکانیـک،  منبـت کار،  پوسـتر،  طـراح  نقـاش، 

شیشـه گر، شـاعر یـا نویسـندۀ آثـار تخیلـی و غیرتخیلـی بـرای دانشـمندان شناخته شـده در 

سـطح ملـی خیلـی بیشـتر از دیگـر دانشـمندان اسـت و مجـدداً بـرای برنـدگان جوایـز نوبـل 

ایـن احتمـال خیلـی بیشـتر می شـود. موفق تریـن متخصصـان بـه جهـان وسـیع تری تعلـق 

دارنـد. سـانتیاگو رامـون ئـی کاخـال1 -دانشـمند اسـپانیایی برنـدۀ جایـزۀ نوبـل و پـدر علـم 

عصب شناسـی مـدرن- می گویـد: »از دیـد کسـی کـه از فاصلـۀ دور بـه آنـان نـگاه می کنـد 

چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه آنـان در حـال پراکنـدن و از میـان  بـردن انـرژی خـود هسـتند؛ 

حـال  آنکـه در واقـع در حـال جمـع آوری و تقویـت انرژی شـان هسـتند.« بـا توجـه بـه نتایـج 

حاصـل از سـال ها پژوهـش دربـارۀ دانشـمندان و مهندسـانی کـه از دیـد همتایانشـان بـه 

عنـوان متخصصـان فنـی واقعـی شـناخته می شـدند، کسـانی کـه در حـوزۀ کاری خودشـان 

نقـش خالقانـه ای نداشـتند خـارج از محدودۀ کم وسـعت خـود نیز از عالئق زیبایی شـناختی 

بی بهـره بودنـد. همانطـور کـه دیـن ِکیـث سـیمونتون2 -روان شـناس و محقـق برجسـتۀ 

حـوزۀ خالقیـت- می گویـد: »افـراد خـالق، بـه جـای تمرکـز وسـواس  گونه روی موضوعـی 

کم وسـعت، مایل انـد عالئـق وسـیع تری داشـته باشـند. این وسـعت معمـوالً از بینش هایی 

حمایـت می کنـد کـه نمی تـوان آن هـا را به تنهایـی بـه تخصص هـای مختـص بـه یـک حـوزه 

نسـبت داد.« 

این یافته ها یادآور یکی از سـخنرانی های اسـتیو جابز اسـت که در آن اهمیت شـرکت 

در کالس خوش نویسـی را در زیبایی شناسـی طراحـی خـود بازگـو کـرد. او گفـت: »وقتی برای 

1. Santaigo Ramon Y Cajal
2. Dean Keith Simonton
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نخسـتین بـار یارانـۀ مکینتـاش را طراحی می کردیـم، همۀ آن آموزش ها بـه کمک من آمد. 

اگـر در زمـان دانشـگاه در آن دوره شـرکت نمی کـردم، مکینتـاش هرگـز بـه طراحـی چندگانۀ 

حـروف و فونت هایـی بـا فواصـل متناسـب مجهـز نمی شـد.« مهنـدس برقـی بـه نـام کلـود 

شـانون1 هـم همیـن وضعیـت را دارد؛ او می گویـد به  لطف گذراندن دورۀ الزامی فلسـفه در 

دانشـگاه میشـیگان بـود کـه توانسـت نظریـۀ عصر اطالعـات را ارائه کنـد. او در ایـن دوره، با 

کار منطقـدان بریتانیایـی خودآموختـۀ قـرن  نوزدهمی به نام جورج بول2 آشـنا شـد. جورج 

بـول عـدد یـک را بـه گزاره هـای درسـت و عـدد صفـر را بـه گزاره هـای نادرسـت نسـبت داد و 

نشـان داد کـه مسـائل منطقـی را می تـوان ماننـد معـادالت ریاضـی حـل کـرد. ایـن نظریـه تا 

هفتـاد سـال پـس از مـرگ بـول مطلقًا هیـچ اهمیت کاربردی نداشـت تا اینکه شـانون برای 

گذرانـدن دورۀ کارآمـوزی تابسـتانی بـه مرکز تحقیقاتی آزمایشـگاه های شـرکت ای تی اَندتی3 

وارد شـد. او در آنجا متوجه شـد با ترکیب فناوری مسـیریابی تلفنی و سیسـتم منطقی بول 

می توانـد هـر اطالعاتـی را بـه صـورت الکترونیکـی رمزگـذاری کـرده و انتقـال دهـد. رایانه هـا 

بـر اسـاس ایـن اصـل بنیـادی عمـل می کننـد. بـه گفتـۀ شـانون، »اتفاقـًا در آن زمـان هیـچ 

شـخص دیگـری نبـود کـه هم زمـان بـا هـر دوی این حوزه ها آشـنایی داشـته باشـد.« 

در سـال 1۹۷۹، کریسـتوفر کانلـی4 در کشـور انگلسـتان یـک نظرسـنجی روان شناسـی  

پایه گـذاری کـرد تـا بتوانـد بـه  افتخارآفرینـان -در ابتـدا ورزشـکاران و سـپس دیگـر افـراد- 

کمـک کنـد تـا بهتریـن عملکردشـان را داشـته باشـند. بـا گذشـت سـال ها، کانلـی کنجـکاو 

شـد کـه چـرا برخـی از افـراد حرفـه ای قـادر نبودنـد کارهایـی را انجـام دهنـد کـه مربـوط بـه 

خـارج از حـوزۀ کم وسـعت مهارتی شـان بـود، در حالـی کـه برخـی دیگـر در وسـعت  دادن بـه 

حرفـۀ خـود مهـارت چشـمگیری داشـتند و برای مثـال، از نوازندگی ارکسـتر در کالس جهانی 

بـه دوندگـی روی می آوردنـد. سـی سـال پـس از آغـاز ایـن نظرسـنجی، کانلـی بـه دانشـگاه 

بازگشـت تـا زیـر نظـر روان شـناس و اسـتاد بین المللـی شـطرنج -فرنانـد گابِـت- تحقیقـات 

دورۀ دکتـرای خـود را پیرامـون ایـن سـؤال انجـام دهـد. طبـق یافته هـای اساسـی کانلـی، 

کسـانی   کـه گذارهـای موفقـی را تجربـه کـرده بودنـد در دورۀ شـغل اولیـۀ خـود تمرین هـای 

گسـترده تری انجـام داده انـد و حتـی اگـر تخصـص اصلـی را دنبـال می کردنـد، فرصت هـای 
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