
به نام آن که جان را فکرت آموخت



1397

 سرشناســه: آدامز، اســکات،   19۵7 -   م./Adams, Scott/  عنــوان و نام پديدآور: شکســت بخورید و 
برخیزید :چگونه می توان در پس هر شکستی، قوی تر از گذشته برخاست؟/ اسکات آدامز  ؛ ترجمه شاهین 
احمدی. / مشخصات نشر: تهران: دنیای اقتصاد  ،1397.  /  مشخصات ظاهری:   3۶۰ص.   ؛1۴/۵×۲1/۵س م. / 
 فروست: مدیریت./  شــابک:  ۴-۰33-۴97-۶۰۰-978 /  وضعیت فهرست نويسی: فیپا/  يادداشت:   عنوان 
 /How to fail at almost everything and still win big: kind of the story of my life,c2013 :اصلــی
 عنــوان ديگر: چگونه در هر کاری شکســت بخوریم و باز هم برنده باشــیم./  عنوان ديگر: چگونه می توان 
Ad� :در پس هر شکســتی، قوی تر از گذشته برخاســت؟./ موضوع: آدامز، اسکات،   19۵7 -   م./  موضوع 
 Cartoonists �� United :موضوع: کاریکاتوریست های آمریکایی -- سرگذشتنامه/  موضوع  /ams, Scott
Vocational guid� :موضوع: راهنمایی شغلی -- شوخی ها و بذله گویی ها/  موضوع /States �� Biography
ance �� Humor/  موضوع: انگیزش/  موضوع: Motivation (Psychology)/  شناسه افزوده: احمدی، شاهین، 
  13۶۴ -  ، مترجــم/  رده بندی کنگره: ۴۶31397 ی ۴آ/ PN ۶7۲7 / رده بندی ديويی: ۵۶973/ 7۴1/ 

شماره کتابشناسی ملی: ۵3۵۲7۰3



شکست بخورید و برخیزید

مدیریت

اسکات آدامز

 شاهین احمدی
ء
ترجمه

چگونه می توان در پس هر شکستی، قوی تر از گذشته برخاست؟



 شکســت بخوریــد و برخیزید )چگونــه می توان در پس هر شکســتی، قوی تر از گذشــته برخاســت؟(/
ناشــر: انتشارات دنیای اقتصاد/ مولف: اسکات آدامز/ مترجم: شاهین احمدی/ مدیر هنری: حسن کریم زاده/ 
صفحه آرا: مریم فتاحی/ مدیر تولید: انوشــه صادقی آزاد/ نوبت چاپ: اول-1397/ شــمارگان:۵۰۰ نسخه/ 
شــابک: ۴-۰33-۴97-۶۰۰-978/ چاپ: پرديس/ تمام حقوق اين اثر محفوظ و متعلق به نشردنیای اقتصاد 
است/ نشانی انتشــارات: تهران، خیابان مطهری، بین سنايی و میرزای شیرازی،  شماره 370، طبقه سوم/ تلفن: 
 87762136 / نشانی فروشــگاه: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، ضلع شمال غربی میدان شعاع، شماره 108/

book. den. ir :پايگاه  اينترنتی /book@den. ir :تلفن : 87762747/ پست الکترونیک



در این کتاب می خوانید

درباره نویسنده  9

مقدمه  11
سرخط هایی از کتاب  13

شش صافی حقیقت  1۵

فصل 1: وقتی دیوانه بودم  19
فصل ۲: روز سخنرانی  ۲۵

فصل 3: اشتیاق، چیز چرندی است  ۲9
فصل ۴: شرح مختصر تعدادی از شکست های متعدد من   33

فصل ۵: تماشایی ترین شکست مورد عالقه من  ۴9
فصل ۶: اهداف در برابر سیستم ها  ۵3

فصل 7: سیستم من  ۶1
فصل 8: وقتی حرفه شرکتی من شکست خورد  71

فصل 9: تصمیم گرفتن در برابر خواستن )آرزو کردن(  77
فصل 1۰: توهم خودخواهی  79

فصل 11: معیار انرژی  8۵
تطابق وضعیت ذهنی با فعالیت  89

ساده ساز ها در برابر بهینه سازها  91
وضعیت نشستن  97

مرتب بودن  98
دانش و فقدان آن  99
بی مباالت نباشید  1۰1

اولویت ها  1۰3



فصل 1۲: مدیریت نگرش  1۰7
قدرت لبخند  111

َصرف موفقیت  113
توهمی را انتخاب کنید که نتیجه دهد  11۵

فصل 13: تا همین جای کار، نتیجه حاصل شده است  119
فصل 1۴: وقتی انگشت کوچکم از کار افتاد  1۲1

فصل 1۵: حرفه سخنرانی من  1۲7
فصل 1۶: وقتی اسمی برای مشکل صدایم پیدا شد  131

فصل 17: وقتی راه حلی برای مشکل صدا پیدا شد که نتیجه بخش نبود  13۵
فصل 18: شناخت استعدادها و فهم زمان مناسب خروج  137

فصل 19: آیا اهل تمرین هستید؟  1۴7
فصل ۲۰: مدیریت شانس موفقیت  1۵1

فصل ۲1: ریاضیات )حساب و کتاب( موفقیت  1۶1
سخنرانی عمومی  1۶۵

روان شناسی  17۰
مکاتبه تجاری  189

حسابداری  191
طراحی )مبانی اولیه(  19۲

مکالمه  193
از چه موضوعاتی باید اجتناب کرد  ۲۰۰

غلبه کردن بر خجالتی بودن  ۲۰1
زبان دوم  ۲۰۴

گلف  ۲۰۵
دستور زبان مناسب  ۲۰۶

متقاعدسازی  ۲۰8
فناوری )در حد سرگرمی(  ۲17

فن مناسب تغییر حالت صدا  ۲18

فصل ۲۲: شناخت الگو  ۲۲3
افراد موفق  ۲۲۴

فصل ۲3: شوخ طبعی  ۲۲9
شوخی های خود را تعدیل کنید  ۲33

داستان کولونوسکوپی جیم  ۲33
شوخ طبعی مهندسی شده  ۲3۴

فصل ۲۴: تاکیدها  ۲37
چگونه آغاز شد  ۲39



فصل ۲۵: زمان بندی خوب نیز خوش شانسی است  ۲۴3
فصل ۲۶: دفعات اندکی که تاکید نتیجه داد  ۲۴9

فصل ۲7: به روزرسانی صدا  ۲۵3
فصل ۲8: متخصصان  ۲۵7

فصل ۲9: برنامه ریزی ارتباط  ۲۶1

فصل 3۰: شادی   ۲۶7
روال معمول  ۲7۶

فصل 31: رژیم غذایی  ۲79
به دنبال الگو باشید  ۲83

رابطه غذا-ورزش  ۲89
ترک اعتیاد به کربوهیدرات های ساده  ۲9۰

نوشابه رژیمی  ۲9۲
چگونه بدانیم چه چیزی باید بخوریم  ۲9۴

الگوی رژیم غذایی دوست باهوش شما  ۲97
بدانید چرا غذا می خورید  ۲99

چگونه می توان کاری کرد غذاهای مفید و سالم، خوشمزه به نظر برسند  3۰۰
تعدیل سبک زندگی برای تغذیه سالم  3۰۴

فرضیه واحد لذت  31۰
خالصه تغذیه سالم  311

فصل 3۲: تناسب  313
یک مثال دیگر ...  319

انگیزش برای ورزش  3۲1
پاداش  3۲۲

پیچ کشنده مراقبت از مو  3۲۵
ما )مردان( ترجیح می دهیم شما )خانم ها( سالم باشید  3۲۶

فصل 33: به روزرسانی صدا ۲  3۲9
فصل 3۴: شانس  333

فصل 3۵: نوبنیاد درخت تقویمی  337
فصل 3۶: به روزرسانی صدا 3  339

فصل 37: یادداشت نهایی درباره تاکیدها  3۴3
فصل 38: خالصه  3۴9

منابع  3۵3





ده
سن

نوی
ره 

ربا
د

9

درباره نویسنده

اســکات آدامز1، خالق یکی مشهورترین و اثرگذارترین کتب کارتونی2 ربع 
قرن اخیر به نام دیلبرت اســت. وی پس از 16 ســال فعالیت در حوزه فناوری 
شــرکت هایی از قبیل بانک کروکر نشنال3 و پسیفیک بل4 بین سال های 1996 تا 
2002، به یک نقاش کارتونی تمام وقت تبدیل شــد. کتب پرفروش  متعددی از 
وی با عناوینی از قبیل اصل دیلبرت5 و راهنمای فوق ســری مدیریت داگبرت6 

منتشر شده است. وی در اطراف سان فرانسیسکو زندگی می کند. 
در هیچ یــک از موضوعاتی که در این کتاب مطرح می شــود، تخصص ندارم. 
اما یک ساده ســاز حرفه ای هستم. مشغولیت اصلی من در چند دهه گذشته، خلق 
کتاب کارتونی دیلبرت بوده است. کشیدن نقاشی های کارتونی فرایندی است که 
پارازیت های غیرضروری موقعیت ها را حذف می کند تا به یک هسته مضحک اما 
واقعی دست یابد. یک نقاش کارتونی مجبور است با تقریبا چهار جمله، به این مهم 

دست یابد. این ترفند را حدود نه هزار بار اجرا کردم که گاهی موفق بوده ام. 
در ادامه کتاب، فرایندی ساده ساز را توصیف خواهم کرد که شما را از تمام 
گام های مورد نیاز یک فرد برای دست یابی به موفقیت آگاه می کند. معادل بشری 
موفقیت، سود است. سود تنها چیز ساده ای است که می توان با اندازه گیری آن، 

1- Scott Adams 2- Comic Strip 3- Crocker National Bank
4- Pacific Bell  5- Dilbert Principle
6- Dogbert’s Top Secret Management Hnadbook
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حاصل تمام تصمیمات پیچیده زندگی را روشــن کرد. ای کاش می توانســتم 
یک فرمول مطمئن برای موفقیت به شــما هدیه کنم، اما زندگی به این سادگی 
نیست. آنچه می توانم انجام دهم، توصیف مدلی جهت مقایسه آن با روش فعلی 
شــما در انجام امور است. واکنش مناسب شما، می تواند ترکیبی از آنچه اکنون 
انجام می دهید و آن چیزی باشــد که در ایــن کتاب می خوانید. در صورتی که 
بتوانید خرد کافی از طریق درک مسیر، آزمون و شناخت کسب کنید، در بهترین 

موقعیت جهت قضاوت آن چه اکنون انجام می دهید قرار خواهید گرفت. 
بگذارید خالصه بگویم. اگر فکر می کنید یک یا چند مورد از ایده هایم چرند 
هستند، این احتمال وجود دارد که حق با شما باشد. اما هدف این نیست که صد 
درصد ایده هایم درست باشند. روش های جدیدی برای فکر کردن درباره فرایند 
یافتن شــادی و موفقیت ارائه می کنم. آنها را با آنچه می دانید، آنچه می کنید، و 
آنچه دیگران پیشنهاد می کنند، مقایسه کنید. هر کسی فرمول خاص خود را پیدا 

می کند. 
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مقدمه

اگرآناندازهکهمیخواســتهاید از نظر شخصی یا حرفه ای موفق شوید، 
موفق شده اید، این کتاب صرفا داستان نسبتا سرگرم کننده شکست های یک فرد 
در مسیر موفقیت اســت. اما الگوهای مشابهی در داستان من پیدا خواهید کرد 
که تایید می کند موفقیت شما کامال اتفاقی نبوده است )سوگیری تاکید1(. کتاب 
نوعی تایید ارائه می کند که از خانواده و دوســتان که شما را یک بازنده واقعی 

می بینند، دریافت نمی کنید. 
این کتاب، داستان موفقیت بسیار نامحتمل یک فرد در بافتار مجموعه ای از 
شکســت های خجالت آور است. اگر در آغاز سفر خود به سوی موفقیت، با هر 
تعریف مدنظر خود، قرار دارید، یا به این فکر می کنید که کجای کار را اشــتباه 
رفته اید، ایده های نابی در این کتاب خواهید یافت. شاید ترکیبی از آنچه می دانید 
به عالوه آنچه من به خیال خود می دانم، برای دور نگه داشــتن شــما از ورطه 

شکست کافی باشد. 
آیا موفقیت تدریجی من، اساســا ماحصل استعداد، شانس، سخت کوشی یا 
ترکیب تصادفا متعادلی از تمام این ها بوده است؟ آنچه نسبت به آن مطمئن هستم 
استفاده از راهبرد هشیارانه مدیریت فرصت ها است، به نحوی که شانس راحت 
در خانه ام را بزند. آیا راهبرد من تفاوتی ایجاد کرد یا اینکه صرفا خوش شانس 

1- Confirmation Bias
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بودم و مابقی ادعاهای من منطق تراشــی اســت؟ صادقانه بگویم، نمی دانم. به 
همین دلیل پیشــنهاد می کنم داستان مرا با داســتان سایر افرادی که به موفقیت 
رســیده اند مقایسه کنید و ببینید آیا الگوهای مشــابهی وجود دارند. این دقیقا 
همان فرایندی اســت که از زمان کودکی دنبال کرده ام، یا برای من نتیجه بخش 
بوده است یا اینکه صرفا انسان خوش شانسی بوده ام. هرگز نخواهم فهمید کدام 
یک صادق است. اگر ایده هایی از این کتاب بردارید و به موفقیت بزرگی دست 
یابید، شما نیز دقیقا نخواهید فهمید عامل موفقیت شما ایده های من بوده است 
یا خوش شانســی. اما ممکن است فکر کنید عامل موفقیت خود را می دانید، که 
احتماال با میزان عالی بودن شما در ارتباط است. در مورد خودم، ترجیح می دهم 

به دنبال پاسخ این سوال نروم و آن را بی پاسخ بگذارم. 
این کتاب، پندنامه نیســت. اگر در گذشته حتی یک بار از یک نقاش کارتونی 
پند گرفته باشید، به احتمال زیاد نتیجه بخش نبوده است. برای تازه کارها، درک اینکه 
یک نقاش کارتونی چه موقع جدی است و چه موقع تعمدا یک لطیفه عملی را به 
کار می برد، کار ســختی است. لطیفه هایی را ابداع کرده ام که سال ها دهان به دهان 
چرخیده اند و گاهی در آنها شخصیتی جز من وجود نداشته است. تعدادی از این 
شوخی ها هنوز در حال گسترش هستند. در فضای برخط1، و حتی حضوری، خود 
را به جای افراد دیگری جا زده ام. حتی یک بار تغییر قیافه دادم و وارد یک جلسه 

تجاری بسیار سطح باال شدم تا برای دیلبرت، خوراک پیدا کنم.
از همه مهم تر این که برای نوشتن این کتاب، حق الزحمه دریافت می کنم و 
همه می دانیم پول حقیقــت را تحریف می کند. همچنین نباید فراموش کرد که 
برای اکثر خوانندگان این کتاب، یک غریبه ام. اعتماد کردن به غریبه ها اصال کار 
خوبی نیســت. طبق تمام معیارهای عینــی، در میان مردمان کره خاکی، از همه 
کمتر قابل اعتماد هستم. از پذیرفتن این امر که در زمان تصمیم گیری بین گفتن 
آنچه درست اســت و آنچه سرگرم کننده است، مسیری را انتخاب خواهم کرد 

1- Online
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که بیشترین سرگرم کنندگی را دارد. بابت این وضعیت چندان به خود نمی بالم. 
در هیچ کاری، متخصص نیســتم، که این امر شــغل مرا نیز شامل می شود. 
نقاشی هایم انگار توســط یک میمون مست احمق کشیده شده اند و دست خط 
دستپاچه و شبیه یک دانشجوی ترم دوم دارم. برای خودم هم عجیب است که 

چرا همچنان بابت این شغل به من پول می دهند. 
بدتر از همه اینکه در ایده کلی پند دادن به دیگران در قالب کتاب، مشکالت ذاتی 
وجود دارد. یک اندازه لباس برای همگان مناسب نیست. اگر چیزی در این کتاب 

وجود داشته باشد که همیشه و برای همگان مناسب باشد، متعجب خواهم شد. 
فرصت خوبی اســت که اندکی به پیش برویم و مروری کلی بر موضوعات 
مطرح شــده در کتاب حول مقوله شکست در مسیر موفقیت داشته باشیم. این 
کار را می کنم تا کنجکاوی شــما را برانگیزم. چیزی از فهرست مخفف من یاد 
نخواهید گرفت، اما اگر تلنگری به شــما بزند، می توانــد دلیلی برای به پایان 

رساندن کتاب باشد. 

رسخط هایی از کتاب

1- اهداف، مختص بازنده ها هستند. 
2- ذهن شــما جعبه جادویی نیست. لوح سفیدی است که می توانید آن را 

برنامه نویسی کنید. 
3- مهم ترین معیاری که باید دنبال کنید، انرژی شخصی شما است. 

4- هر مهارتی که کسب می کنید، شانس موفقیت شما را دو برابر می کند. 
5- شادی، سالمتی در کنار آزادی است. 

6- شانس را می توان تا حدودی مدیریت کرد. 
7- خجالتی  بودن را به شکلی مدیریت کنید که برنده شوید.

8- تناسب، اهرمی است که دنیا را تکان می دهد. 
9- ساده سازی، معمولی را به شگفت انگیز تبدیل می کند. 

اگر کار خود را به درستی انجام دهم، نیازی به تایید دیگران نخواهم داشت. 
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در فصولی که به یک سری مطالعات اشاره می شود، منابع نیز اعالم خواهد شد. 
راننده ای هستم که از طریق رانندگی با فاصله کم و پشت سر سایر راننده ها، از 
خالء هوایی ایجادشده جهت افزایش سرعت استفاده می کنم1 )کار خوب توسط 
افراد معتبر(. بیشــتر موارد، تجربیات فردی خود را توصیف می کنم و اطمینان 
می دهم تمام این تجربیات واقعی هستند. عاشق لطیفه های عملی هستم، اما قول 
همیشه قول است. تا آنجا که می دانم، تمام آنچه در این کتاب راجع به زندگی 

من می خوانید، حقیقت دارد. 
وقتی در دهه ســوم زندگی بودم، کســی را نمی شــناختم که به من بگوید 
چگونه نقاش کارتونی بشوم، چگونه یک کتاب بنویسم یا به شکل کلی چگونه 
موفق شــوم. این امر یکی از موانع بزرگ موفقیت من بود. به نظر می رســد که 
ســایر افراد از خرد دوســتان و خانواده های خود بسیار نفع می برند. این همان 
نابرابری اســت که همزمان مرا هم آزار می داد و هم تشویق می کرد. در نتیجه، 
دهه هــا تالش کردم درک کنم که در مســیر موفقیت، چــه چیزی نتیجه بخش 
است و چه چیزی نتیجه بخش نیست. اگر می خواهید در حوزه ای موفق باشید، 
بگذارید من نقطه شــروع شما باشــم. در این کتاب، قالبی برای موفقیت ارائه 
می کنم که می تواند به عنوان راهنمای شــروع کار باشد. همیشه فرمول مناسب 
بــرای یک موقعیت خاص را در اختیار ندارم، اما می توانم به شــما کمک کنم 

انتخاب خود را محدود کنید. 
قبل از اینکه نتیجه گیری کنید آنچه در این کتاب ارائه می شود مفید است یا 
خیر، به سیستمی برای تفکیک درست از چرند نیاز خواهید داشت. بیشتر افراد 
فکر می کنند دســتگاه چرندیاب کامال بی نقصی در اختیار دارند. اما اگر چنین 
دســتگاهی وجود داشــت، تمام دادگاه های هیات منصفه ای، به شکل ناشناس 
برگزار می شــدند و تمام افراد باور های مذهبی مشــابهی داشتند. واقعیت این 
است که بیشتر افراد صافی های ضعیفی برای تفکیک حقیقت از خیال دارند، و 

1- Draft Off 
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روشی عینی برای درک این که آیا در این کار خبره هستید یا خیر وجود ندارد. 
افرادی را در نظر بگیرید که مدام با شــما مخالفت می کنند. توجه کنید که حتی 
وقتی کامال در اشــتباه هستند، چقدر اعتماد به نفس دارند. از نظر آنها، شما هم 

دقیقا همین طور به نظر می رسید. 
وقتی ســواالت بغرنج یا پیچیده مطرح می شوند، احساس حقارت ناشی از 
ناآگاهی، تنها احســاس موجود است. با این حال، ما انسان های فانی باید جهان 
را به نحــوی هدایت کنیم که گویی آن را درک می کنیم. روش دیگر، یعنی عمل 
به شــکل تصادفی، احمقانه خواهد بود. برای کمینه سازی احساس ناآگاهی در 
زندگی، استفاده از سیســتم خاص تفکیک حقیقت از خیال و وهم را پیشنهاد 
می کنم. سیســتم فوق در مطالعه این کتاب بسیار مفید خواهد بود، و در زندگی 
شما حتی مفیدتر خواهد بود. سیستم مبتنی بر این فرض است که حداقل شش 
روش مرســوم برای تفکیک حقیقت از خیال و وهم وجود دارند و جالب این 

است که تمام این روش ها، افتضاح هستند. 

شش صافی حقیقت

1- تجربیات فردی )ادراک بشری نامطمئن است.(
2- تجربیات افرادی که می شناسید )حتی از مورد 1 اتکاناپذیرتر هستند.(

3- متخصصان )آنها در ازای دریافت پول کار می کنند، نه در ازای شناخت 
حقیقت.(

4- مطالعات علمی )همبستگی به معنی وجود رابطه علت و معلولی نیست.(
5- عقل سلیم )روش مناسبی برای انجام کار اشتباه با اعتماد به نفس کامل.(
6- شناخت روند )الگو ها، تصادف، و سوگیری های فردی شبیه هم هستند.(
در زندگی های آشفته و ناقص ما، نزدیک ترین چیز به حقیقت که می توانیم به 
آن دست یابیم، یکنواختی1 است. یکنواختی اساس روش علمی است. دانشمندان 

1- Consistency



ید
یز

رخ
و ب

د 
وری

بخ
ت 

کس
ش

16

بــا اجرای آزمایش های کنترل شــده و تالش برای مشــاهده نتایج یکنواخت، 
به تدریج به حقیقت دســت می یابند. شما نیز در زندگی روزانه غیرعلمی خود 
همین کار را انجام می دهید، اما روش شما به اندازه روش دانشمندان تکان دهنده 
و اتکاپذیر نیست. برای مثال، اگر یک ساعت پس از هر بار مصرف ذرت بوداده 
دچار نفخ شدید غیر قابل تحملی شوید، به شکل معقولی می توانید فرض کنید 
که ذرت بوداده برای شــما نفاخ است. این نتیجه گیری علمی نیست، اما الگوی 
کامال مفیدی در اختیار شــما قرار می دهد. یکنواختی بهترین نشانه از حقیقت 

است که در اختیار داریم، که البته ممکن است ناقص باشد. 
وقتی در جســتجوی حقیقت هستید، بهترین شــرایطی که می توانید داشته 
باشــید، کسب تایید حداقل دو مورد صافی هایی است که پیش تر فهرست شد. 
برای مثال، اگر نتایج یک مطالعه اشــاره کند که مصرف کیک شکالتی، روش 
مناسبی برای کاهش وزن است، اما بهترین دوست شما که از این رژیم استفاده 
می کند هر روز چاق تر شود، شما دو بعد ناسازگار دارید. )اگر عقل سلیم را در 

نظر بگیرید، سه بعد در اختیار دارید.( این همان عدم یکنواختی است. 
وقتی از این صافی به درد نخور استفاده می کنید، به این فکر کنید که فرایند 
برخورد با هر نوع مســاله جدید و پیچیده چگونه آغاز خواهد شــد. یک گام 
وجود دارد که اگر در دســترس شما باشد، همیشــه در ابتدای امر آن را انجام 
خواهید داد: از یکی از دوستان زیرک خود خواهید پرسید که وی چنین مشکلی 
را چگونه حل خواهد کرد. یک دوســت زیرک می تواند زمان و تالش بسیاری 
زیادی را برای شما صرفه جویی کند. بسیاری از افراد، یک یا دو دوست زیرک 
دارند، و داشتن آنها واقعا نعمت است. اما مشاهدات من نشان می دهد که درصد 
شگرفی از جمعیت بزرگســال تقریبا هیچ دوست زیرکی ندارند که در تالش 

برای رسیدن به موفقیت و شادی به آنها کمک کند. 
در این کتاب، خود را به عنوان دوست زیرک شما معرفی می کنم. اگر چند 
دوســت زیرک دارید، بسیار خوب اســت. ممکن نیست تعداد زیادی دوست 
زیرک داشــته باشید. آنچه من به جمع شــما می آورم تمایل برای مباحثه حول 
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گستره وسیعی از موضوعات مرتبط با موفقیت است که از نظر دوستان نزدیک 
شما، موضوع جالبی برای میز شام نیستند. 

در هیچ یک از حوزه هایی که در این کتاب معرفی می شود، متخصص نیستم، 
اما ساده ســازی حرفه ای هستم. مشغولیت اصلی من در چند دهه گذشته، خلق 
دیلبرت بوده است. کشیدن نقاشی های کارتونی فرایندی است که پارازیت های 
غیرضــروری موقعیت ها را حذف می کند تا به یک هســته مضحک اما واقعی 
دســت یابد. یک نقاش کارتونی مجبور است با تقریبا چهار جمله، به این مهم 
دست یابد. من این ترفند را حدود نه هزار بار اجرا کردم که گاهی موفق بوده ام. 

بله، چون  
استدالل چرخشى 

کلید است 

پس کلید 
موفقیت، استدالل 
چرخشى است؟ 

وقتى مطمئن مى شوید 
که کسب وکارتان  

موفق باشد. 
چگونه مطمئن  

مى شوید کارکنان مناسب  
را استخدام کرده اید؟ 

استخدام  
کارکنان مناسب  کلید موفقیت  

چیست؟ 

ســرمایه داری1، بهترین مثال از قدرت ساده ســازی اســت. ریشــه اصلی 
ســرمایه داری، این اســت که تمام پیچیدگی های آن، تمــام تفاوت های میان 
شــرکت ها، تمام چالش ها، تصمیمات، موفقیت ها، و شکست ها را می توان در 
یک رقم خالصه کرد: ســود. این ساده ســازی ادامه کار سرمایه داری را ممکن 
می کند. البته پیچیدگی هایی نیز در کســب وکارها وجــود دارد، اما ایجاد معیار 
روشن و ساده برای اندازه گیری پیشرفت، سرمایه داری را ممکن می سازد. هیچ 
ســرمایه گذار زیرکی، بدون آگاهی از گذشته شرکت و سودهای پیش بینی شده 
آن، سهام شرکت را خریداری نمی کند. سود به مدیریت می گوید چه زمانی کار 

1- Capitalism



ید
یز

رخ
و ب

د 
وری

بخ
ت 

کس
ش

18

درست را انجام داده است و چه زمانی باید اقدام متفاوتی در پیش گیرد. همان 
ساده ســازی، یعنی ایده ســود، در راس موتور محرکه سرمایه داری قرار دارد و 
آن را هدایت می کند، که البته گاهی این هدایت در مسیر اشتباه است. می توانید 
درباره جنبه اخالقی در نظر گرفتن ســود به عنوان اولویت اصلی کسب وکار ها 
مباحثه کنید، اما نمی توانید راجع به اینکه این اولویت نتیجه بخش نبوده اســت 
استدالل بیاورید. در بیشتر موارد، می توان ادعا کرد که بعضی شرکت ها سود را 
بیش از حد جدی گرفته اند. اما در اســتفاده از تمام ابزارها ریسک وجود دارد. 
یک چکش در صورتی خوب است که بعد از ورود کامل میخ به چوب، دست 

از کوبیدن بردارید. اگر به کوبیدن ادامه دهید، چوب را می شکنید.
در ادامــه همین کتاب، یک فرایند ساده ســازی را توصیف خواهم کرد که 
تمام گام های مورد نیاز شــما در مسیر رسیدن به موفقیت فردی را اطالع رسانی 
می کند. این معادل انســانی سود است. یکی از ســاده ترین چیزهایی است که 
می توانیــد اندازه گیری کنید و تمام تصمیمات پیچیــده ای که در زندگی خود 

گرفته اید را روشن خواهد کرد. اما بعدا به آن خواهم پرداخت. 
ای کاش می توانستم یک فرمول مطمئن برای موفقیت به شما هدیه کنم، اما 
زندگی به این ســادگی نیست. آنچه می توانم انجام دهم، توصیف مدلی جهت 
مقایســه آن با نحوه فعلی انجام امور است. پاسخ مناسب شما، می تواند ترکیبی 
از آنچه اکنون انجام می دهید و آن چیزی باشــد که در این کتاب می خوانید. در 
صورتی که بتوانید خرد کافی از طریق درک مســیر، آزمون و شــناخت کسب 
کنیــد، در بهتریــن موقعیت جهت قضاوت آن چه اکنــون انجام می دهید قرار 
خواهیــد گرفت. خالصه بگویم، اگر فکر می کنید یک یا چند مورد از ایده های 
من چرند هســتند، این احتمال وجود دارد که حق با شــما باشد. اما هدف این 
نیست که 100 درصد ایده هایم درست باشند. من روش های جدیدی برای فکر 
کردن درباره فرایند یافتن شادی و موفقیت ارائه می کنم. آنها را با آنچه می دانید، 
آنچه می کنید، و آنچه دیگران پیشــنهاد می کنند مقایسه کنید. هر کسی فرمول 

خاص خود را پیدا می کند. 
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فصل 1

وقتی دیوانه بودم

دربهار ســال 2005، پزشک تشــخیص داد که من به نوعی بیماری روانی 
دچار هســتم. وی دقیقا از این عبارت ها یا چیزی شبیه به آنها استفاده نکرد، اما 
مرا به مشــاور روانی نزد شــرکت خدمات درمانی کایزر1 ارجاع داد که طرف 

قرارداد بیمه درمانی من بود. می خواهم نکاتی از آن جلسات بازگو کنم. 
مشــاور به داســتان من گوش کرد و به همان نتیجه قبلی رسید: دیوانه. اما 
مشــابه با پزشــک عمل کرد، و دقیقا از این عبارت استفاده نکرد. مشاور برایم 
والیــوم2 تجویز کرد و بر مبنای حدس حرفه ای به من توصیه کرد که با کاهش 

فشار عصبی می توانم به وضعیت رفتاری طبیعی برگردم. 
مصرف والیوم را کاهش دادم چون اصال احساس دیوانگی نمی کردم. حتی 
آنقدر ها هم تحت فشــار عصبی نبودم یا حداقل تا زمانی که پزشــک و مشاور 
روانی به این نتیجه مشترک رسیدند که در حال از دست دادن عقل خود هستم، 
چنین احساســی نداشتم. مطمئنا می دانســتم چرا دو شخص حرفه ای به چنین 
تشخیصی رســیده اند. با هر معیاری، رفتار اخیر من به نظر دیوانگی بود، حتی 

برای خودم. 

1- Kaiser 2- Valium
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نشــانه های بیماری این بودند که اگرچه می توانســتم در تنهایی با گربه ام 
صحبت کنم، توانایی مکالمه با نوع بشر را به شکل ناگهانی از دست داده بودم. 
پزشــک من و البته مشاور در منزل ارسال شــده توسط شرکت کایزر به شکل 
قاعده مند، تمام علل احتمالی مشکالت کالمی مرا بررسی کرده بودند. آلرژی؟ 
خیر. مشکالت تنفسی شایع؟ خیر. رفالکس اسید معده؟ خیر. تومور یا پولیپ 
حلق؟ خیر. ضربه؟ خیر. مشکالت عصب شناختی؟ خیر. در سالمت کامل بودم، 
به جز این که به شــکل ناگهانی توانایی مکالمه با ســایر افراد را از دست دادم. 
می توانستم به راحتی با گربه ام گفت و گو کنم. می توانستم در خلوت به سادگی 
صحبت کنم. می توانستم یک شعر را از حفظ بخوانم. اما پشت تلفن، به سختی 
می توانســتم یک جمله قابل فهم بر زبان بیاورم. دچار نوعی الرنژیت1 )التهاب 

حنجره( عجیب و غریب اجتماعی شدم. آخر خط: دیوانگی. 
وقتی صحبت از نویسندگان و هنرمندان باشد، دیوانگی همیشه یک تشخیص 
معقول به نظر می رســد. گاهی تنها تفاوت واقعی بین دیوانگان و هنرمندان این 
است که هنرمندان آنچه در تصور خود می بینند را روی کاغذ می آورند. در چند 
دهه گذشــته، به سختی هفته ای پیش می آمد که یکی از خوانندگان وبالگ من، 
سالمت روانی مرا زیر سوال نبرد. این امر را درک می کنم؛ خودم نیز نوشته هایم 
را خوانده ام. بخش منطقی مغزم می داند که اگر تعداد افراد کافی معتقد باشند که 

دیوانه ام، باید این امکان را در نظر بگیرم. 
اندکی دیوانگی در ژن هایم دارم. پدِر مادر من چند صباحی را در دیوانه خانه 
یا هر اســمی که در آن زمان داشته، ســپری کرده است2. اگر درست به خاطرم 
مانده باشــد، تحت درمان شــوک الکتریکی نیز قرار گرفته است. مشخصا این 
درمان هــا جواب نداده اند، چــرا که مادر و مادربزرگ مــن بعدها در حالی که 
پدربزرگم چیزی ضخیم در دســت داشت و در ذهن خود کشتن آنها را مرور 

1- Laryngitis
2- نویســنده از عبارت loony bin برای اشــاره به دیوانه خانه استفاده کرده است که یکی از معادل های 

انگلیسی دیوانه خانه است. م.
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می کــرد، و در جاده به دنبــال آنها می دوید، چیزی جــز لباس های خود را بر 
نداشتند و وی را برای همیشه ترک کردند. نمی توانم احتمال به ارث بردن علت 

دیوانگی پدربزرگ را رد کنم. 
زندگی کردن به عنوان یک فرد احتماال دیوانه کار ســختی بود. وقتی تالش 
می کردم با دیگران صحبت کنم، در زمان ادای حروف بی صدای خاص، تارهای 
صوتی ام به شکل ناخواسته می گرفتند، و این ذهنیت در دیگران ایجاد می شد که 
در حال شنیدن مکالمه تلفنی فردی هستند که هجاهای سوم را بسیار بی کیفیت 
ادا می کند. در رســتوران وقتی نوشابه رژیمی خواســتم، صدایی شبیه نوشابه 
...ایمی شــنیده می شد. معموال با نگاهی دلسوزانه و البته نوشابه معمولی روبرو 
می شدم. یا بدتر اینکه پیش خدمت می گفت که »خوبم. ممنون که پرسیدی«. و 

نوشیدنی برای من آورده نمی شد.1
مســاله گیج کننده و دیوانه کننده ای بود. می توانستم به راحتی آواز بخوانم، 
البته در تنهایی، که برایم بسیار طبیعی بود. و حتی قطعات به خاطر سپرده شده 
را بدون هیچ مشکلی تکرار می کردم. اما نمی توانستم در فضای یک مکالمه، یک 

جمله قابل فهم بر زبان بیاورم. 
مانند فردی که لکنت زبان دارد، یاد گرفتم که از هجا های مشکل که باعث 
لکنت من می شــدند، اجتناب کنم. اگر آدامس می خواستم، می دانستم که آنچه 
دیگران می شــنیدند »آ...آ... دامس« بود، در نتیجه به جای اســتفاده از عبارت 
آدامس، از عبارت دیگری، برای مثال »از آن چیز هایی که می جوید می خواهم« 
اســتفاده می کردم. این رویکرد نیز به شکل کلی با شکست روبرو شد. افراد در 
مکالمه های روزمره خود تمایلی به شــنیدن چیســتان ندارند، و بدون در نظر 
گرفتن اینکه سرنخ ها را چقدر روشــن بیان می کردم، آنچه در عوض دریافت 

می کردم یک واکنش گیج و مبهوت و عبارت »هان؟« بود. 

1- نویســنده می خواهد بگوید در زمان ادای کلمه diet coke نتوانسته است کلمه اول را کامل ادا کند و 
عبارتی شبیه …iet coke را ادا کرده است. جمله دوم نیز به همین ترتیب ترجمه شده است. این موارد، 

با معادل های فارسی جایگزین شده اند. م. 


