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 به خواننده اینامهگفتار( پیش

 گفتار پیش
 به خواننده اینامه 

  ی پاسخرسیدن به  است که در  دلیل  این  ، احتماالً بهیداه آمداین کتاب  سراغ    اگر 
  وجود با  «؟کاره شویدهخواهید چمی»اید:  به مشکل برخورده   سؤالاین    به  مشخص

 . مشکل را حل کنید این چطور دهم نشان  شما به من نیست قراراین، 

از دیگر و  بپردازند  یک موضوع  به    فقط  خواهندینم این کتاب برای کسانی است که  
 کنجکاو های  انسانبرای  این کتاب  شاید بهتر است بگویم  .  دست بکشند  شانق یعال
اشتیاق    ،هویت  دگرگونی  کردن و  خلق  و  یادگیری چیزهای جدیدبا  که  کسانی  برای    ؛ستا

 . کنندرا تجربه می

مجبور   انتخاب کنید شما  را  چیز  یک  بزرگ همان  این    !نیستید  ست که  ا  یراز 

نمی  کسهیچ به شما نشان خواهد داد  به شما  این کتاب  هایی  چه روش  بهگوید. 
دهد  که به شما اجازه  باشد، بل  بخشجه ینتپایدار و    تنها نهبسازید که    یاحرفه توانید  می

و  خواهدیمتان  دلآنجا که  تا   بهکنید  جو  وجست  کشف  چیز  چطور همهعبارتی،  یا 
 باشید. 

هم  معمولی نیست و خواندنش  کتاب  این  که  کنید  با این توضیحات باید توجه  
و آزمایش    ینگر درونبه    چندبعدی  ایزندگیساختن  معمولی نخواهد بود.    یاتجربه

طول  در  خواهمیم ، اما از شما  کنم  تاناینجا هستم تا راهنماییاست. من  نیازمند  
، تحقیق  پاکردنقشقرق بهفهرست،    یتهیه   ازجمله  ؛انجام دهیدرا  کارهایی  مسیر  این  
کاغذ،  چند برگ  کتاب    خواندنلطفًا حین  ... پس  وعجیب  کالمی    یهابیترک  یدرباره 

خواهید که میرا   هاییهجملرنگ همراه داشته باشید تا خوش یخودکار و حتی ماژیک 
 کننده سرگرم   حالنیدرعمهم و    یمسیر آغاز  کار  این  عالمت بزنید.    بماندتان  در ذهن
 . است
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هایم، تا پیش از ورود به دانشگاه همان سن و سالمن هم مثل بسیاری از هم
شده را دنبال کرده بودم: »درست رو خوب بخون، دانشگاه قبول شو!  ی توصیهرویه 

از رشتهکنارش می  بعد در  وقتی سر  بری«.  دنبال عالیقت هم  برق تونی  ی مهندسی 
ی  دانشگاه تهران درآوردم، متوجه شدم مشکل این مسیر مرسوم چیست. در آستانه

دانستم از کجا باید شروع  بیست سالگی، شناخت درستی از عالیقم نداشتم و حتی نمی
 کنم! 

های مختلف  امتحان و آزمایش زمینههای کارشناسی، شروع به  ی سالدر میانه
راهنمای   مترجمی،  زبان،  تدریس  داوطلبانه،  دانشجویی  فعالیت  بازاریابی،  کردم: 

زمینه از  یک  هر  غیره.  و  محتوا  تولید  آغاز  گردشگری،  اشتیاق  و  با کنجکاوی  را  ها 
شدم.  قرار میرفت و برای تغییری دیگر بیام سر میکردم، اما مدتی بعد حوصلهمی
شاخها »از  شاخهین  به  را  ای  دوستانم  و  خانواده  نگرانی  اینکه  بر  عالوه  پریدن«  ای 

توانستم  انگیخت، توام با نوعی عذاب وجدان و تردید برای خودم هم بود. اگر نمیبرمی
ی متالطم و مبهمی  ها آرام و قرار بگیرم و »بچسبم به یک چیز«، چه آینده مثل خیلی

 در انتظارم بود؟ 

ها،  کند. از این رو، با تمام تردیدها و سرزنشمی به راحتی تغییر نمیطبیعت آد
هایم ، در خالل کنجکاوی 2016به راه پرفراز و نشیب خودم ادامه دادم. تا اینکه در سال  

برخی »چرا  نام  به  برخوردم  ت د  سخنرانی  یک  زندگی  به  در  راستین  رسالت  یک  ها 
دقیقه  ده  سخنرانی  انگار  ا  ندارند؟«.  سالای  پاسخ  واپنیک،  و میلی  جستجو  ها 

را داده بود: داشتن عالیق متنوع و پی گرفتن همه سرگردانی ایرادی ام  آنها هیچ  ی 
 ندارد و فقط یک سبک  زندگی متفاوت )و کمی غیرمتعارف( است!

تا پیش از این، کسی به من نگفته بود این هم نوعی از زیستن است. در غیاب 
لنگد. اما این سخنرانی به من قوت  می  کردم یک جای کارممی  مشابه، گمانهای  نمونه

درباره آن شروع  زده بودم که  قلبی داد تا خودم را بیشتر بپذیرم. چنان از این کشف ذوق 
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 کردم. در کمال تعجب، متوجه شدم که این پدیده   با دوستان و آشنایانمبه صحبت  
ست. زیرا در فقدان منابع مرتبط  ی ایران نادر نیست، بلکه مغفول مانده ادر جامعه

شده که بار معنایی    نسبت دادههایی به آن  برای شناخت این سبک زندگی، اغلب ویژگی 
آچار    کاره، شاخه به شاخه پریدن، یک سر و هزار سودا،کاره و هیچمنفی دارند: همه 

 فرانسه  و الی آخر. 

در فرهنگ ما چنین    قباله را آغاز کردم، متوجه شدم که  زمانی که تحقیق در این بار 
ی دهر« که امروزه به طعنه بیان  سبک و سیاقی متداول بوده است. عبارت »عالمه 

اطالق میمی بزرگانی  به  زمانی  زمانهشود،  علوم  به  داشتند:  شده که  اشراف  ی خود 
ابوعلی سینا، شیخ نصیرالدین طوسی، جابر ابن حیان، زکریای رازی، خیام و دیگران از 

بودند. البته با گسترش دانش انسانی، »بحرالعلوم« بودن به راحتی قبل   همین دسته
ممکن نبود، اما آنچه حائز اهمیت است ارزش شمرده شدن این گوناگونی عالیق در  

گرایی« بر  گذشته بوده که امروزه به این صورت نیست. پس ارجحیت یافتن »تخصص 
 گرایی« یک فرآیند تدریجی بوده است.»کل

گرایی گرایی به تخصص این روند حرکت از کل ،ا نگاهی به تاریخ بشریتبتوان می
اولیه نیازمند توانایی کردرا مشاهده   های متنوعی برای تضمین  تها و فعالی. انسان 

آغاز    بقاء با  غیره.  و  لباس  تهیه  مسکن،  ساخت  شکار،  بود:  نیازهایش  تامین  و 
فراد جامعه تقسیم شد و شاهد  شهرنشینی، بسیاری از امور در قالب مشاغل میان ا

پیدایش صنعتگران متخصص بودیم. روند تخصصی شدن مشاغل با انقالب صنعتی 
حیطه   شدن  محدودتر  موجب  تولید،  خطوط  شدن  فراگیر  با  خاص،  طور  به  و 

های کارگران شد. در عمل، بسیاری از کارمندان مسئولیت انجام عملیات بسیار  فعالیت
 رفت. داشتند و فراتر از آن انتظاری از آنها نمی را بر عهده   تکراریساده و 

میان کل تمایز  و تخصص البته  انسانگرایی  عالم  در  گرایی مختص  و  نیست  ها 
های متخصص به تناسب شرایط محیطی مشاهده است. گونه دنیای حیوانات نیز قابل

آنها به آن  اما وابستگی    اند و از این رو، دارای مزیت رقابتی هستند.خود فرگشت یافته
ی تهدیدی برای بقا و تکثیرشان  توانند به منزلهست که تغییرات میا  ین معناشرایط به ا

از موفق به عنوان مثال، کواال یکی  های گیاهخوار در استرالیا  ترین گونه تلقی شوند. 
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سوزی  است. اما به دلیل وابستگی حیات آن به درخت اکالیپتوس، اتفاقاتی نظیر آتش
آنها را در معرض خطر انقراض قرار داده است. در انتهای دیگر   2019سال    ها در جنگل 

با شرایط متنوع و گرا قرار دارند که توانایی تطبیقهای کلطیف، گونه باالیی  پذیری 
ند که حضور آنها در تقریبًا اهای بارز این دستهموش نمونه  متغیر دارند. سگ، گربه و

 ست. ا های چندکارکردی آنهاد قابلیتی زمین موی های کره تمامی اقلیم

کنند. گرایی را ایجاب میهای اخیر نیاز به بازنگری در امر کلتغییرات اساسی دهه
ایم که ای بوده رشتههای میاناز یک سو، با گسترش علوم مختلف شاهد توسعه حوزه 

توسعه فناوری اند.  های نوینی بوده ها و نگاه های متفاوت، خالق نوآوریبا اختالط زمینه
روز را تسهیل کرده و امروزه  های بهاطالعات و ارتباطات، دسترسی به دانش و روش

یادگیری یک مهارت جدید به سهولت با مشاهده محتوای آموزشی در اینترنت و تمرین 
های کالنی که در سطوح مختلف علم و صنعت کردن، ممکن است. همچنین، پروژه 

که   استهای مختلف، نیازمند مدیرانی  صصانی از حوزه خورند، عالوه بر متخرقم می
ها را دارا باشند. از این رو، در دنیای کنونی نیاز  توانایی درک و برقراری ارتباط میان تیم

 و فرصت بیشتری برای ترکیب عالیق و علوم مختلف وجود دارد.

ین ی اخواهم ترجمهمطمئن بودم که می  «،ودنکتاب »همه چیز ب پس از خواندن  
ی ایرانی به ارمغان بیاورم. هر چند اثر را به عهده بگیرم و پیام این کتاب را برای جامعه

های اجتماعی باشد که گروهی  شاید خالف ارزش   ،ی زندگیاین نگاه متفاوت به شیوه 
تردید راهنمای بسیاری دیگر نیز خواهد  اند، اما بیبرای تخصص، ثبات و امنیت قائل 

پذیری در زندگی  های متفاوتی از جمله آزادی، تنوع و انعطافرزش بود که به دنبال ا
بخش و روشنگر باشد و آنان  هستند. امیدوارم این کتاب برای این گروه از افراد، الهام

 را در جهت زندگی کردن  خود  واقعی یاری کند.

کن  ی این اثر بدون کمک آنها ممدر پایان، جا دارد از عزیزانی تشکر کنم که ترجمه 
ابتدا، از همسرم، عاطفه زاهد، که در روزهای دشوار قرنطینه ی کرونا، عشق و  نبود. 

ام آورد تا بتوانم به کار ترجمه بپردازم. سپس، از پدر، مادر و آرامشی به خانه و زندگی
، آزادی آزمودن و اهمیت آموختن را نشانم دادند. امواهرم که در مسیر پرتنوع زندگیخ

ی فسانه فروزان که همدلی و همکاری او در فرآیند ویراستاری اولیه همچنین، خانم ا
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از تمام دوستان فضای مجازی    پایان،ی مضاعفی برای پیش رفتن بود. در  کتاب، انگیزه 
سط  سازی و بو حقیقی که به مبحث چندپتانسیلی عالقه نشان دادند و برای معادل

 شدند.   های آن یاریگر و مشّوقمایده 

 جی. آر. آر. تولکین - گشته است.« آن کس که سرگردان است، گم»نه هر 

 

 محمد سعید دانشمندی 

 1399پاییز 
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 ( شما هیچ ایرادی ندارید 1فصل 

۱ 
 !نداریدهیچ ایرادی  شما 

 « ا میلی؟»ــ  

رویم هروب دوران نوجوانی ام در رستوران برداشتم. معلم بازیگرینگاهم را از منوی 
در آغوش دیگر را یک . گذشتیمها سالایستاده بود. از آخرین باری که دیده بودمش 

 تئاترش گفت.  یاوضاع مدرسه در ادامه از و پرسی کردیم کمی احوال   ،کشیدیم

 « این روزها مشغول چه کاری هستی؟»ــ  

کالس  در  )از سال پیش که    « روم. می حقوق    ی دانشکده به  پاییز  »   :م گفت با اشتیاق  
مالکیت قرارداد و قانون    مثل   اتیموضوع، مجذوب  شرکت کرده بودمحقوق مقدماتی  

 کردن به دنیا بودند.(نگاه ی برا   جدید کامالً   ی ا وه یش  ها سازوکار این  انگار  شده بودم.  

روی صورتش مضحک    ی تحال  ؛چیزی نبود که انتظار داشتممعلم سابقم  واکنش  
 کج کرد.  یطرف نقش بست و سرش را به 

 « .شوی ساز لمیف  است قرار  کردمیمهممم. فکر »

 . ریخته شده بود یک جملهقالب   قلبم ریخت. خودش بود: مشکل من در انگار 

 .شوی  ساز لمیف  است قرار  کردم یمفکر 

آرام  داشتم آرامبودم و    سالهوسهستیب این اتفاق تقریبًا یک دهه پیش افتاد. من  
  جدید یاحوزه در  دارم تمایلشدم  متوجه. آوردمیدرم سر الگویی از  خودم وجود در 

با    اطالعات مرتبط  ی ذره هر  اشتیاق به  و با  شوم    شوکمال مجذوبتمامبزنم،  شیرجه  
و چند چندین  با شوروشوق در آن زمینه  همین ترتیب،  و به  ندازمیبآن موضوع چنگ  

تحلیل  ناباورانه اشتیاقم    ی طرز سال( بهچند  . بعد از چند ماه )یا  دادممیانجام  پروژه  
همین  نیز    جا آندر  رفتم که  دیگری می  ز یانگجانیهو    ی جدیدحوزه رفت و سراغ  می
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  یزدگ دل،  کردمتسلط پیدا میآنکه به موضوع نسبتًا  شد. همیشه بعد از  میتکرار  الگو  
  کردند یم   نگاه اطرافیان به من  بود که    نقطهدر همین  درست    رسید.میلی از راه میو بی
پیدا کردی،  را    اتعالقهخیلی خوبی! باالخره  در این کار  تو    !وای امیلی»  :گفتندیمو  
 احساس گناه بود. وحال نوبت شرمندگی  !آه  «نه؟ ر مگ

زندگی  گونهنیا در  زمینه    یفتهیشیعنی    ،بودن  آن  شدنغرق   شدن،یک    ،در 
 ب ضطر به آن، من را سخت م  عالقه  دادنازدستسپس    والزم    کردن مهارتکسب
فرضکردمی با  به    بر   .  زمینهتجربهاینکه گرایش  مختلفی  بود،    های  من  مختص 

نیاورده   چیز سر درقطعًا از همه  متاهای من هم. هکردمی ماحساس تنهایی مطلق  

پیش    مشخص  یسمت چیز  خطی به  یدر مسیر   آنان  یهمه  دیرسیمنظر  بودند، ولی به

فقط  مسیر  چنین  هم  ؛روندیم هنر،   هاگزاگیز از  بازاری  آشفتهمن  موسیقی،  بود: 
 ... و، حقوق یساز لمیفطراحی وب، 

گفت که  رو به من  ی  دسر با سردرگمی و دل  ،وضوحبه  ،وقتی معلم بازیگری سابقم

به صورتم کوبیده  خودم    یباره ، انگار حقیقتی در مشو  ساز لم ی فقرار است    کردهی مفکر  

دادن هر چیزی ناتوان بودم.  ادامهکردم: من از  فرار میتوانستم از آن  تا میبود که  شده  
نداشتم خوبی  احساس  لحظه  آن  که  هست  خاطرم  در  به    . خوب  شبیه  چیزی 

رسالتم   هرگز من  آیا  :  پیش آمده بود  سؤال هزاران  در ذهنم  .  شدن حقیقت بودروشن
  تجربه که    هانیااز    کیچیهدارم؟ اگر رسالت من    یرسالتاصالً    ا یآ  کرد؟  خواهم  دایرا پ

شغل   کیاز چند سال در    شتر ی ب  شود میآیا  خواهد بود؟    اییبعد  ا ینباشد، آ  امکرده 
از دست  من    یبرارا    اشجلوه   یاشهیپهر    ،تیدرنها  نکهیا  ای  نمک   تیرضا  احساس

می  یسؤالترین  قاطع  ؟دهدیم ذهنم  به  بود:که  این  باشد    رسید  قرار    ی برااگر 
روز آیا    ،بپرم  گر ید  ی شاخهبه    یاشاخه  از مدام    بودنمخوشحال است    به  یممکن 

وجودم  ی  جوهره ی من بیشتر از این بابت بود که نکند  نگران؟  کنم  دایپ  دست   یتیموفق
 دارم. ایرادی مطمئن بودم که   !متعهد یا پیگیر باشد تواندینمکه شخصیتی است  

نرسیدن یا    سن  اقتضای یا  سیری  یا شکم  پوچی  برچسب  این افکار  به  برخی  شاید  
بز   به اینجا هستم؟»ند، ولی  نبلوغ در آن زمان  ست که  ا  ییهاسؤال  از آن  «من چرا 

این نوع سردرگمی    یتجربه .  کنندیمنرم    وپنجهدستسنین با آن    ی در تمام  هاانسان
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که  نیست  وجه حسی  هیچبه  - تیهوی  درباره   بلکه  حرفه، ی  درباره   فقطنه  سردرگمی- 
 است.  کننده فلج ینوع بهاین احساس برعکس،  ؛سرانه باشدسبک 

 کاره شوی؟ هچ خواهیمیوقتی بزرگ شدی 
 دیخواهیموقتی بزرگ شدید    دندیپرسیماز شما  بودید  کودک  وقتی    دیآیمیادتان  

فکر   امیسالگ ششپنج یا  به  وقتی  من  چه حسی داشت؟    سؤالاین  کاره شوید؟  هچ

دادم  میم بعد از اینکه جواب  دار   خاطر  بهولی    ،دیآ ینمیادم    دقیقی، جواب  کنمیم

و  دییتأاز حالتی حاکی بود کرده   سؤالکه   یسالبزرگ فرد  یچهره افتاد: میچه اتفاقی 

با این پاسخ داشت.  همراه   بهخوبی  احساس    هویتاظهار  گرفت.  میغرور به خود  

 .کردیم دمییتأ ،دنیای کوچک منکم دستیا  ،دنیا

به  خوشایند    ی باف الیخ از تمرین    اغلب ما برای    سؤالاین    میشویم  تر بزرگوقتی  
واقع   .شودیمتبدیل  کننده  نگرانو    جدی   یسؤال از  را با مرور زمان فشار ناشی  بینی 

د خودش متعهد خواهه  بی دارد که ما را  و عواقباست    یسنگینجواب  :  کنیمحس می
نوع آدمی  چه  به  ما  کنند  دقیقًا مشخص  د  نتالش  یان در اطراف  میکنیمس  ساحاکرد.  

که در خردسالی    هستیم ی دییتأ همانچنان در پی هم که. جالب اینمیشویمتبدیل 

 . شویمدلقک  سیرک یا دایناسور دوست داریم  گفتیممیکه  وقتی ،کردیمدریافت می

تصمیم  میخواهینم  کهیدرحال  ،میخواهیمرا    دییتأ  اینما   یا    ی محدود شویم 

یک رشته  »که    زنندیمتلنگر  ما  به  که نیروهای بیرونی   ست در زمانیبگیریم. در   اشتباه 

آوریم  یتخصص»و    تمرکز کنیم«مان  قوت  طانقروی  »،  «انتخاب کنیم ما «به دست   ،
چطور اهمیت    ما  ستیم و زندگی ه  یسککه بدانیم چه  یماتالش فناپذیر در    یهاانسان

بازاری از فشارهای بیرونی و درونی  آشفتهشود به  ها تبدیل میاین  ی تمام.  خواهد یافت
به  این آشوب  ناگفته نماند که    ؛آمیخته است  وجود و هویتکشف  که با سردرگمی  

 ادامه دارد.تا آخر عمر برای بسیاری از ما اختصاص ندارد و  نوجوانی  یدوره 

 ندای راستین ی افسانه
دهد که ناچاریم فقط یک چیز  به ما تذکر می  «چکاره شوی...   یخواهیم»پرسش  
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وان  ر   و  تواند روحمیچرا این سؤال  ای است که  عمده های  دلیل  ی از یک باشیم و این  

سالی که در پاسخ به بزرگ  ما  یسالهپنجزیاد اگر خود    احتمالبه.  بریزد  هم بهما را  

می مطرح  را  پرسشی  از  کرد  چنین  می  نده یآمختلف  خود    10فهرستی  ، دادتحویل 

این  چیزی    سالبزرگ  به    ها آن   یهمه  یتوانینم؟  یک یکدام خب،  که »  گفتیمشبیه 

تحمل از این دست    ییهاجوابدربرابر  ،  م یگذار یم پابه بلوغ    که مطمئنًا زمانی  « باشی!

خبرنگار طراح پارچه و   دریایی،  شناسستیز یک    خواهمیم»وجود دارد که  کمتری  
کاره هچ  یخواهیم وقتی بزرگ شدی  این پرسش را که    میتوان یمبا موشکافی  «  باشم!
  نیبنابرا  ؛داشتن  یک هویت داری  ی اجازه در این زندگی تو  :  ترجمه کنیمطور  این  شوی

،  شودیمبیان    گونهن یا  سؤالاین  وحشتناک نیست؟ وقتی    ؟استکدام  انتخاب تو  
 کند. نیست که ما را مضطرب  جای تعجب 

 ی احرفه  یهاکتاب.  استشده    د یتأکواحد    یانتخاب هویتبر  های بسیاری  در زمینه
را    مانیشغل   یهانه یگز تا کمک کنند    دهندیم  ییهاآزمونروز و مشاوران به ما  باب
  خواهندیماز ما    ها دانشگاه و    هاکالج  ؛به بهترین گزینه برسیم  وکنیم    لی وتعدجرح
خارج    ییهامهارت کارفرمایان گاهی از متقاضیانی که    ؛انتخاب کنیممشخص را    یارشته 
ناتوانی  تمرکز یا  نداشتن  از  ضمنی    طور بهکه    خواهندیمکاری دارند توضیح    ی حوزه از  

شاخه بهشاخه،  کردنکاره رها نیمهخطر  ی  درباره   هارسانه و  اطرافیان    کند؛حکایت می

میان  این در.  دهندناخوشایندی به ما میهشدارهای  بودن  کاره چیوهکاره همهیا  پریدن  

نگاهی   عبارتی، در فرهنگ مابه  ؛شودی مترسیم  تنها راه موفقیت    انهیگراتخصصزندگی  
که همیشه   میاده ی شنرا  پزشکی  ما داستان    یهمه.  وجود دارداین مقوله  آرمانی به  

سالگی  که اولین رمانش را در ده   یاسنده ینوشود یا  پزشک    خواهدیماست    دانستهیم
ما    ی هانمونه  عنوانبهرا    هاآدماز  این دسته  دیگران  .  است  نوشته به رخ  درخشان 

  متمرکز افراد    از   داشتننفرتمنظور  و    دارند  وجود  قطعاً افرادی    چنین؛ البته  کشندیم
از .  میگنجینم  هاآن  یهاقالب  در   ما  از   بسیاریاگرچه    ،نیست  معدود  طریق  ما 

اجتماعی ونشانه باور   ندای راستین  آرمانی    یده یاگیریم  یاد می  یساز یشرط   های  را 

بر عهده داریم بزرگ  کاری  در زندگی  ،  نفرنفربهما،  که  باور پیدا کنیم    ایده این  به  :  کنیم

 ! است نیا تقدیر ما عبارتی،به ؛و قرار است آن را انجام دهیم
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 یدرباره ؟ فرض کنیم شما  خواهد افتاد چه اتفاقی    م، نگنجی   ها چارچوب اگر در این  
. انجام دهید بسیاری  کارهای    زندگی   در  د ی خواهی مید و  ختلف کنجکاو چندین موضوع م 

شوید قناعت کنید، ممکن است نگران    ایحرفه یک مسیر  به    فقط اگر نتوانید یا نخواهید  
 است. هدف  بی   تان، زندگی خاطر همین به راستین ندارید و    ی ندای  ، که برخالف همه 

حرکت  برای گرایش شما به  جالبی  بسیار  های  دلیل! برعکس،  طور نیستایندرواقع  
مختلفزمینهمیان   و    و  های  دانش  آزمودن  همو    تازه   یهاتجربهبلعیدن  چنین 

 جدید وجود دارد. یهاتیهو

 شما چندپتانسیلی هستید 
اگر ؟  د ی داد ی م موافقت تکان    ینشانه سرتان را به توضیحات  این  آیا حین خواندن  

 عالیقکسی که    ؛ تان دارم! شما احتماالً چندپتانسیلی هستید خبر خوبی برای چنین است،  

، د ی خور ی برم واژه  بار است که به این   بسیاری دارد. اگر اولین   ی خالقانه های  فعالیت و  

را چندپتانسیلی  سعی کنید  حال  بیاید.    ر نظ  سلمبه به قلمبه   خیلی تان  برای ن است  ممک 

 قدر ن آ .  ی  -  پتانسیلی  -  چند بلند بخوانید:  شمرده و  به سه بخش تقسیم کنید و آن را  
است دشوار  چندپتانسیلی  ترکیب  درهرصورت اگر    آمد بیگانه نیست، نه؟ که به نظر می 

حس   دارند   نیز دیگری    یها نه ی گز نیست،    شما   مناسب  دی کن ی میا  اینجا   . وجود  در 
 :ام کرده ت  س فهر سبک شخصیتی  این  تعریف  برای  را  ها عبارت ترین  رایج 

 ؛بسیاری دارد یخالقانههای فعالیتو ها عالقه : کسی که چندپتانسیلی •

توانایی دارد یا  بسیاری  ی چیزهای مختلف دانش  : کسی که درباره 1چیزدان همه  •

 ؛ دارد 2وار نامهدانشیادگیری 

 ؛داند بسیار می   هاآن ی  و درباره   ه داردعالق   زیادی: کسی که به چیزهای  فرد رنسانسی  •

؛ شخص کندارائه    ی مقبولکار   ،های متنوعتواند در حوزه : کسی که می3کارههمه  •

 ؛ کاراتوانمند و  

 
1. Polymath 
2. Encyclopedic learning 
3. Jack-of-All-Trades 
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 است؛ غیرتخصصی یا متنوع  شتاعادیا  عالیقها، : فردی که مهارت1گرا کل  •

فراوان )برگرفته ی  پراکنده   هایموضوع  یدرباره بسیار  : فردی با کنجکاوی  2اسکنر  •

 ؛(3ی باربارا شر نوشته امتناع از انتخاب!ی العاده از کتاب فوق

هویتبا  فردی  :  4رمانند یخم • دربرگرفتن  انجامتوانایی  و   دادنهای گوناگون 

 .5هاوظیفهای از گستره   دلنشین

بر انگیزه و اسکنر  و  چندپتانسیلی    ؛ جزئی دارند   ی یها تفاوت در معنا    هامترادف این  
شده بر دانش تجمیع فرد رنسانسی  و  چیزدان  همه   که ی درحال ،  کنند می   د ی تأک کنجکاوی  

دارند که نام افرادی چون   ایتاریخی متضمن  معانی  دو تعبیر آخر  ،  حال ن ی درع) ند  متمرکز 
بیش از آنکه   ، کاره همه   معمواًل   ؛ د( ن کن لئوناردو داوینچی و بنجامین فرانکلین را تداعی می 

شود به فردی اطالق می   گراکل گردد و  می از هایش بدانش کسی داللت کند، به مهارت   ر ب 
 تی درنها و  است    فی ظر   ار ی بس  یمعان  نی تفاوت ا گسترده اما سطحی دارد.    ی که دانش 

که بتواند در شما  ی طور   ، خود شماست  ف یتوص   ی برا   یا دارد انتخاب واژه  ت ی آنچه اهم

 یپندار ذات هم   هاآن که با    د ی را انتخاب کن   ییها عبارت   ای عبارت    .زد یبرانگ   یاحساس خوب 
 !د ی و عبارت خودتان را خلق کن  د ی استفاده نکن   یک چ ی اصالً از ه  ا ی  د ی دار   یشتر ی ب 

 چندپتانسیلی هستید؟  یشما چه نوع 
یکتایی  بودن  چندپتانسیلی برای   راه  آن د.  دار ن وجود  هیچ  در  ما  از  واحد  برخی 

ها ها یا سال ماه برای  دهیم  برخی دیگر ترجیح می   ؛ دوجین پروژه در دست اجرا داریم  ک ی 

ی ا سراغ حوزه  که به این تا  بر آن باشد  تمرکزمان  تمام   و    مشغول باشیمیک پروژه  به  فقط  
برویم.   متفاوت  فرد  عالقه کامالً  )چند صورت هم به توانند  می چندپتانسیلی  های  زمان 

 این دو واقع شوند. میان  ( یا جایی  یک مقطع عالقه در یک مقطع(، متوالی )یک عالقه در  

 
1. Generalist 
2. Scanner 

 Barbara Sherنوشته  Refuse to Chooseکتاب  3
4. Puttylike 

»آچارفرانسه«،   ف«،یحر فندهر«، »همه ی»عالمه  مانند ییهاعنوان با را یافراد نیچن ما فرهنگ در . 5
 مترجم. ــ شناسندیم ز یاالطراف« نو »جامع م«ی»بحرالعلوم«، »حک
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 زمان هم والی                                              ت م

 )پک پروژه در یک زمان(                            )چند پروژه در یک زمان( 
 

ها  پروژه  ها وعالقه را روی این طیف پیدا کنید، به خودتان   جایبتوانید  برای آنکه  
زمان  هم  طور به؟ اغلب  شویدمی  ییالگومتوجه  آیا  تان فکر کنید. های گذشتهو شغل

متفاوت   موضوع  چندین  میمیجذب  ترجیح  اینکه  یا  آنکه  شوید  از  پیش  دهید 

؟ دوست دارید متمرکز کنیدمقوله  تان را بر یک  اراده   ها برویدسراغ بعدی و بعدی به
از کجا  بودن  سرگرم   پروژه   چندبا    ؟چند پروژه باشید  دادنزمانی سرگرم انجام  یادر برهه

  دادن ظرفیت شما برای انجامممکن است  است؟  و ناخوشایند  تان زیادی  بعد برایبه
گاز باشد: شما چهار قابلمه روی چهار شعله دارید؛ بعضی در حال  ها مانند اجاقپروژه 

افتد. شاید اجاق  آرامی جا میبهها  محتوای باقی قابلمه  کهیدرحالجوشیدن هستند،  
دارد  سینی گریل  باشد که یک  شبیه  توران  صنعتی در رس  یاجاق به  استعاری شما بیشتر  

ی مقابل باشید و  نقطهدر  شاید هم    ؛کنندولز می  و   نهایتی پروژه که جلز و تعداد بی

 کند. میپا  ربی باشکوه شعله یک واحد تنها  در آن  داشته باشید که  یآتش

اغلب در مراحل گیریم و  متوالی قرار می - زمان ی طیف هم اکثر ما جایی در میانه 
 گیرید اینکه کجای طیف قرار می ی  باره در شویم. اگر  جا می ه روی طیف جاب   زندگی   مختلف  

ما های  عالقه آوریم.  درمی  سر از این پرسش  هم  کمک  ! با  نگران نباشید ،  ای ندارید ایده 
توانند محو شوند می   هاآن چنین  هم   ؛ کنند نمی   ترک هرگز ما را  گاهی در گذارند و گاهی  

تان های و اشتیاق ها  عالقه ها بعد دوباره جان بگیرند. مهم نیست چگونه میان  و سال 
 هستند. پذیرفتنی  یک اندازه  بودن به های چندپتانسیلی ی روش ؛ همه کنید حرکت می 

 راِه یک چندپتانسیلینقشه
 یک خط صاف نیست(  این نقشه  )نکته:

به  هر زمینهکه    یاد گرفتیمما   ی متناظر  حرفه به یک  رود که  میسمتی  ی عالقه 
م گرایش  وآموز دبیرستانی هستید که به عل. فرض کنیم شما یک دانشمنتهی شود
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 یرشته به  شناسی بروید،  شما به سراغ تحصیل زیستدر مدرسه  دارد. ممکن است  
شوید. پزشک  خود را بگذرانید و سپس     رزیدنتیی تخصص  شوید، دوره وارد  پزشکی  
طبابت، تدریس به  ممکن است  شما  ،  تیدرنهاانواع مختلفی دارند.  پزشکان  البته که  

پژوهش   مثال،    .شویدمشغول  یا  این  دانشجویان کلی فرض می  طور بهدر  شود که 

مهارت از  تحصیالت  درهایی که  پزشکی  حرفهشان کسب کرده طی  راستای  در  ی  اند 

باقی  باره . همین مسئله در یپزشک آن استفاده کنند:  ا  بمتناظر   ها نیز صادق  رشتهی 

معمار  طوربهاست.   دانشجوی  موسیقی   یحتم،  دانشجوی  و  شد  خواهد  معمار 

موسیقی(موسیقی معلم  شاید  )یا  مهندسی    ؛دان  دانشجوی  میهم  از  رود  انتظار 

این رشتهیک   مهندس شود. هر انتهای مسیر عمودیاز  ی متناظر  ان حرفهشا ها در 

ی  از این مسیرها را مستقیم طی کند تا به حرفه یک  گرا هر  تخصص فرد  شاید  دارند.  
. ما هم حرکت عمودی  کنندعمل می  متفاوتها ، اما چندپتانسیلیبرسد با آن متناظر 

های  در رشتهی متناظرشان  ها را فراتر از حرفه. ما مهارتداریم  جانبیحرکت  هم    و
 گیریم. هایی غیرمتعارف به خدمت میشیوه و بهدیگر 

. موسیقی، هنر، فیلم و حقوق کنیمرا بررسی  من  مسیر  نمونه  برای  اجازه دهید  
رشته بهچهار  من  هستند که  دنبال کردحرفه  ایشیوه ای  تحصیلی  یا  مسیر  اه ای  م. 
 (. شکل زیررشته را در نظر بگیرید )عمودی هر 
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صورت خطی بهاز این مسیرها را  یک  هر    این امکان را داشتم کهمن    ،لحاظ نظری  ز ا
می و   قسم  طی کنم.  تالشمستقیم  اما    همبسیاری    خورم  عنوان  بهکردم،  هیچ 
 بود.  شبیه شکل زیر توانستم! مسیر من بیشتر  نمی

 
ها  از این رشتهیک  هیچکردن  دنبالبرای  است، مگر نه؟ من  ریخته  همهبی  تا اندازه 

موسیقی اگر  حتی  نیستم،  تمامپشیمان  وب،  دان  طراح  وکیل    ساز لمیفوقت،  یا 
متوجه  بخش است و من  لذت  ،خودخودی  به  ،جالب  هایموضوعم. یادگرفتن  اه نشد
بسترهای گوناگونی  م، در  اه ها کسب کردهای بسیاری که در این تالش ام که مهارت شده 

باشم که   تر کننده اقناعی ااند. تحصیالت حقوقی من اجازه داد نویسنده به کمکم آمده 

برای   هر جاینویسم،  میمطلبی  بالگ  وگاه  در  پذیرش  میگاهبرای  اقدام  یا  کنم  ی 
 . از این مهارت استفاده کنم ،کنمآماده میطرح پیشنهادی را نویس هر نوع پیش

بودم  غرق  در گروه  نوازندگی ساز  ی موسیقی و  فعالیت در عرصهدر  هایی که  سال
هر روز  اکنون  ی داشته باشم و  بهتر عملکرد  ها  در تیمتوانم  میبه من یاد داد چطور  

  من   نوازندگی در گروه موسیقی برای ،  فارغ از این  ؛کنماستفاده میاز آن  وکارم  در کسب

اجراکردن  تجربه ارزشمند  آورد که سال ار  بهرا  برای عموم  ی  بعد  مغان  در    ،از آنها 

امکان  این  طراحی وب دارم به من  درمورد  ای که  زمینه. پیش کردن به کارم آمدسخنرانی
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 طراح یا اگر تصمیم گرفتم  سایت طراحی کنم  وب هایم  از پروژه یک   برای هردهد  را می

تولید مانند  درضمن هیچ چیز    برقرار کنم؛ثرتری  ؤاستخدام کنم، بتوانم با او ارتباط م
های  ریزی رویداد و کارکردن با شخصیتهای برنامههای کوتاه به شما پیچیدگیفیلم

را   دشوار  و  بیشتر  آموزدنمیمتفاوت  قبلی گید زن» .  به  «های  وهای  شکل من   واقعی 

بوده  مفید  من  کاربردی  مهارت  بار یک   وقت چند هر توانم  میاند.  با  از  مطابق  هایم 

ازای  سایت برای مشتری یا دریافت پول دروبیک  مثالً طراحی    .نمکاده  استف  اتانتظار 

آنازجمله  نوازندگی  به  هاآنبیشتر  ،  این  وجود با   هاست؛ی  در  جا   ی شیوه را  نبی 

هایی توانید زمانتکمیل کنند. آیا میدیگر را م که بتوانند هم گیر کار می هایی بهزمینه

 ؟ ایدکار بسته به آوریتعجبهای روشتان را بههایورید که مهارت آخاطر  را به

 یا  کردن کمک کرده باشدتایپ   تر سریع مثال، شاید نواختن پیانو به شما در   برای 
وضیحات . آیا با این تباشد   هسوزتری ساخت شاید کارکردن با حیوانات از شما معلم دل 

 مسیرهایممکن است    یابید؟ این موضوع دست می ی  درباره تری  کم به درک گسترده کم 

 ند. تر کنیم عملی ب از آنچه فکر می ، اما اغل برسند نظر   به آشفته  روی کاغذ تصادفی یا   ما 

 محور بودن در دنیای تخصصچندپتانسیلی
پذیرفتن  انگیز  شگفت بودن  چندپتانسیلی  متعدد اشتیاق و  ! است  نظیر بی   های 

این    برخورداریحال  بااین  نیز  هایی  چالش   خاص   یروان ساختار  از  دارد.  به را  همراه 
 نفس.وری و عزت بهره   و   ند: کار اش مک اساسی در کش ی  حیطه   3  در ها اغلب  چندپتانسیلی 

 کار 

. با کشف  آیدشمار می به  ما بزرگ  های  پیداکردن کار معنادار و پایدار یکی از چالش
بسیار سال  بودنچندپتانسیلی و سردرگمی  نگرانی  ماها  از  ثانیه محو    ی  از  در کسری 

من    پس  :آیدمیپدید    یز یدآمیتهد بزرگ    سؤالپی این درک   اغلب دراما    ،شودمی
دادن یک  فکر انجام  توانم پول دربیاورم؟چطور میحال  اما  عالی!  چه    !امچندپتانسیلی

همیشه   برای  کابوس  تواند  میکار  ما  بیباشدبرای  اما  م،  از ثباتی  حاصل  الی  

وجود  راه سومی  نظر بیاید. آیا   بهترسناک  همان اندازه  بهتواند  می  پریدنشاخهبهشاخه
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  سؤال خیر کرد؟  بهرا ختم  « بودنداستان چندپتانسیلی» دارد؟ آیا راهی هست که بتوان  

یی آشنا  هارو ما با چندپتانسیلی پیش  هایاساسی این کتاب همین است. در فصل

ادامه  در .  قرار دارند  رفاه مالی در  نظر  هم از    ،ندهست  خواهیم شد که هم خوشحال

دانست   حرفهآنان  خواهیم  استفاده کرده   خود  هایبرای  ساختاری  چه  با  از  اند که 
و  بودنچندپتانسیلی باشد  سازگار  پرداخت که  شان  خواهیم  این  چگونه  به  شما 

 خوبی انجام دهید.بهتوانید همین کار را  می

 وریبهره 

ما که چندین مانند  ها مسئله است، برای کسانی  انسانبیشتر  وری برای  با اینکه بهره 
  ت ضرور یک  وری شخصی خودمان  بهره سازوکار  سردرآوردن از    بریمپروژه را پیش می

را با    هاآن ی  کنید و همهروی چندین پروژه تمرکز می زمان  هم  طور به است. چگونه  
می پیش  با  هم  )اهمالباتالق  برید؟ چطور  خود،  شک  کاری،  درونی  و   1آشفتگی به 

ممانعت  تان هایهدفسمت روی شما بهتواند از پیشکردن مزمن( که میچکایمیل 
در انتخاب  اندازیم که به شما مینگاهی به چند ابزار  8؟ در فصل کنیدسازش میکند 
تمرکزتان  نقطه  خواهند کردبسیار  ی  توانست  کمک  خواهید  شما  را    خود   وقت. 

قرار بر این است که چنین  هم  ؛جهت دهید  تغییر زمانی   چهدهی کنید و بدانید  سازمان
 . نیز بپردازیمحالت غرقگی کاری و ورود به هایی برای غلبه بر اهمالبه روش 

 نفسعزت 

مدرن   چندپتانسیلیاغلب  دنیای  نیستبا  مهربان  با    ؛ها  ما  از  بسیاری  درنتیجه 

خودشک  احساس   دیگر  عزت  و  به  و  پایین  بزرگ  سالمتمشکالت  نفس  روان 
در  چندپتانسیلیشویم.  می اضطراب،  ی  دوره بودن  افسردگی،  با  ، آشفتگینوجوانی 

همراه  مسیر    انتخاب یا تغییر در    ناتوانی   ی های وجودی و احساس گناه درباره بحران
می احساسات  این  تا  است.  ما  برای  و    یابندتداوم    یسالبزرگتوانند  از  بسیاری 

آورندرا    هاییدشواری البته  فراهم  را  ن  گونهن یا  و  ما  است  ممکن  از امالیمات 
به این    ،هاترین ناامنیبا تشریح رایج،  9دارند. در فصل  باز  مان  هایکردن پتانسیلفعال

 
1. Overwhelm 
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 خواهیم پرداخت: ها مسئله

 ؛ به بعدی( ایزمینهاز حرکت گناه )هنگام و  شرم احساس  •

 ؛ کاربودنبارها تازه از ناراحتی  •

 ؛ نبودنترس از بهترین •

 گی؛ وانمودکنند سندرم  •

 ؛ بیرونی هایمنتقد •

 ای؟کاره همخوف خب، چ سؤال •

تفصیل را به  ،نفسوری و عزتره به  و  کار   ، یعنیهایک از این چالش هردر ادامه  

را بیشتر  ان  تشخصیی اجرایی  برنامه، شما  برویمپیش  چه   بررسی خواهیم کرد. هر
ایبودن  مجهز با  امیدوارم  .  کردخواهید  تدوین   اطالعات  طراحی  بتوانید  ن کتاب  به 
ترین چندپتانسیلی  بهترین و بزرگدهد  کنید که به شما اجازه را شروع  زندگی  سبکی از  

می  باشید  یممکن تمام  توانید؛که    ایزندگی  و  حرفه  و  باشید  خودتان  وکمالیعنی 
فقط برای خوشحالی شما    د. این امیدیباشداشته    خودتان  مغزی   سیستم  با   سوهم

ای که در  العاده از کارهای فوقبتوانیم  ی ما  است که همهمنظور  این  نیست، بلکه به
 مند شویم. تان انجام خواهید داد بهره طول زندگی

دلیل بسیار خوبی پشت    ؛یدنیستهدف  تقدیر یا  بدون  حقیقت این است که شما  

م ه ستید که قرار است اوضاع را بهوجود دارد: شما کسی ه  تانناپذیر کنجکاوی سیری
ی  اشیوه به  و  پیچیده و چندبعدی را حل کندهای  مسئلهنوین خلق کند،    ی بریزد، چیز 

بهتر دیگران  زندگی  فرد  منحصربه  تقدیرتانکن  را  نمی هر   ،د.  باشد، شما  با  چه  توانید 

محقق کنید بودنچندپتانسیلی  کردنسرکوب را  آن  آن   ؛تان  از  و  دریابید  را  آن  باید 
 استفاده کنید.نحو بهترین به



 

 عنصر یا نوآور؟ها: سست( چندپتانسلی2فصل 

۲ 
 ها:چندپتانسیلی

 عنصر یا نوآور؟ سست 

درباره  عموم  دیدگاه  با  می احتمااًل  انجام  بسیاری  آشنا ی کسانی که کارهای  دهند 
 ی شان در متعهدشدن به یک چیز نقص که ناتوانی هستند  عنصری  ست های س هستید: آدم 

نابودشان می  از عرب کند است که  زبانی،  تقریبًا هر  تا کره .   ای معادل  ای، نسخه ی گرفته 
 « اسپانیایی  کاره چ ی وهکاره همه اصطالح  اصطالح  دارد.   »Quien mucho abarca 

poco aprieta    زور اندکی   و   کشد در آغوش می را  یعنی »آن کس که چیزهای بسیاری
 یی نزدیک معنا   Devyni amatai, desimtas badasی  در زبان لیتوانیایی جمله   ؛دارد« 

ها « وقتی ویتنامی .گرسنگی است   ها آن داری، دهمین   حرفه  9»وقتی    این جمله دارد:  به 
قضاوت   Mt ngh cho chín, còn ho’n chín nghگویند  می  بیان اساس  را  هایی 

کار  9بودن در  کنند که علیه ما وجود دارد: »استادبودن در یک کار بهتر از متوسط می 
دانش از هستیم؟ آیا ما  متوسطمان ها واقعًا در کارهای « اما آیا ما چندپتانسیلی . است 
داریم این  به و  ایم  بهره بی  پرمشقتی  زندگی  اقتصادی  نظر  از  ا ؟  دلیل  ادعای ست  بهتر 

 . صحت دارد عمل چقدر   در دریابیم که « را بشکافیم و کاره چ ی وهکاره همه » 

 «هاآن یتمام بودن در یعنی متوسط دادن کارهای زیادانجام»
از نظر ریاضی با عقل جور   را هزار ساعت  : اگر شخص الف ده دیآیدرماین ادعا 

برای چهار حرفه  ای صرف حرفهیافتن در  تخصصبرای   ی متفاوت  کند و شخص ب 

مهارت ها  از رشتهیک  گاه قاعدتًا شخص ب در هر  ساعت صرف کند، آن دوهزاروپانصد 
درست است؟ این ادعا    ؛(تر استنزدیک  بودنمتوسطبه  یعنی  )  کمتری خواهد داشت
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است. ادعای من این است که    مهارتصرفًا    مهمبر این تفکر استوار است که ویژگی  
به  و  القیتخ اشتیاق  و  دارند.  اندازه نبوغ  اهمیت  مهارت  ده ی  سال  آیا کسی که  ها 

نوازندگی  برای مدت نسبتًا کوتاهی  کسی که  است، در مقایسه با  دیده  آموزش  موسیقی  
پرفروش   ،کندمی یا  زیباتری  موسیقی  میالزامًا  خلق  مجرب تری  معلم  آیا  کند؟ 

اما از  رود  به شمار میکار  او تازه با   مقایسه  در  تاثیرگذارتر از معلمی است کهدبیرستان  

بگویم، تر  اگر بخواهم دقیقاست یا  نه  دو مورد   است؟ جواب هرلبریز  وذوق  شوق
موفقیت آینده، رضایت  سنجش  مهم است، اما تنها معیار  بر مهارت  . تسلط  الزامًا نه
 نیست.ما  ای یا مشارکت اجتماعی حرفه 

 های متفاوت اما اغلب در زمینه  ،گراکل به  ، هم نیاز استگرا هم به تخصص 

های خاص، ها و موقعیتدر برخی حوزه برخورداری از سطح باالیی از مهارت فنی  

با   مقایسه  دیگرموقعیتدر  بیشتری  های  اهمیت  گرایی تخصصی طرفی،   از.  دارد، 

دهم  دانم، اما من قطعًا ترجیح میشما را نمی  ؛دارد  ی بسیار موجه جراحان قلب دلیل
پای مداوای مشکالت مزمن   از طرف دیگر، وقتی  اما  را متخصص عمل کند!  قلبم 

 ،که تخصص کمتری داردنظر پزشکی باشم   دهم زیرترجیح میسالمت در میان است،  
برخوردار  تری  دید گسترده از  های مختلف بدن در کنار هم  عملکرد سیستمی  درباره   لیو

تا  است کشید  طول  مدتی  را  فعلیپزشک  .  طبیعتبیابمام  او  با    1ی درمانگر . 

و   بورد است  با طب  حالنیدرعتخصصی  درمان  هم   مجوز  و  سوزنی   عنوانبهدارد 

د. در مواجهه با ندار   خوددسترس    متفاوتی  ابزار عبارتی،  به   کند؛کار میعمومی   پزشک
دهد و کمترین که »جواب میکند  مییک مشکل سالمتی او همیشه درمانی را پیشنهاد  

اما در   ،استفاده از داروهای تجویزی استدرمان او «. در بعضی موارد  زندمیآسیب را 
  ر که با معیاکند  را تجویز میگیاهی یا تغییر در رژیم غذایی    یبسیاری موارد دیگر درمان

خوانی را دارد. این رویکرد مناسب  بیشترین هم  او، یعنی حل مشکل با کمترین آسیب،

طور که گفتم، اگر روزی ان ، هماین  وجود با  ؛مفید بوده استنیست، اما برای من  همه  
قلب    به باشم تداشنیاز  جراحی  خواهم خواست که  از  یقین  به،  ه  به  پزشکم  را  من 

 
1. naturopath 
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وجود    .خواهد پذیرفت(خاطر  م او با رضایت امطمئن و  )ارجاع دهد  قلب  متخصص  
ی موردنیاز  به زمینه؛ فقط  ارزشمند و ضروری است  گراکل گرا و  هر دو گروه  تخصص

 بستگی دارد.

 نیست مترادف  « بودن متوسط » با  « نبودن»بهترین 

اینکه   باوجود دارد.  ای  سطح میانهبودن  بودن و کامالً متوسطجهانیسطح    ر دمیان  

بسیار  زمینه   ها اغلب در چندما عمر کوتاهی دارند، چندپتانسیلیهای  عالقه از    برخی
هستند.   ما  ماهر  از  باشیم!  برخی  متخصص  حتی  است  شاید  اصطالح  ممکن 

دقیقو کاره »همه توصیف  برای  چندکاره«  باشد،  فردی  تری  چندان چندپتانسیلی  اما 
و ترکیب آن با    ایماهربودن در زمینه  ی کافی اندازه بهپرمغز نیست. با این تفاسیر با  

 .انجام دادکارهای چشمگیری   یا ی خلق کرد آثار توان خالقیت و اشتیاق می

 ند کنرا تعریف می خود  های بندی ها دسته چندپتانسیلی 

گمان  بیندازید.  نگاهی  تان  کتابخانهی  پیشنیهها یا  ی کتاببه قفسه کنم  پیشنهاد می
نمیدرباره صرفًا  شما  کنم  می مطالعه  موضوع  یک  موسیقی،  ی  )ریاضیات،  کنید 

فلسفه( عنوان  ؛سیاست،  عاشق  هستید که  احتماالً  چندهایی  از  موضوع    ترکیبی 
ها  رشتهمیان  بینم که به روابط  میرا  هایی  ی خودم کتابهستند. با وارسی کتابخانه

چنین  هم  ؛رفتنی راه شناسی، ریاضی و رنگ، فلسفه و روان  هستند: معماری مربوط  
میهایی  کتاب سبک بینم  را  در که  هم  با  را    هایی یسینوخاطره مثل    ،آمیزندمیها 

ها  البد چندپتانسیلیرا  ها  طراب. این کتابی اضطنز درباره   یحتی کتابو    نظمقالب   در
حیطهتخصص  کهی درحال.  اندکرده   فیتأل در  میاگراها  پیشرفت  مشخص  کنند، ی 

  های مشترککنند و در فصل را با هم ترکیب می  های گوناگونها زمینهچندپتانسیلی
ها  حوزه میان  روابط  ی  درباره ژرف    یی کسب دانش . این کار به ما اجازه روندپیش می

 ست.این رویکرد ا ی ماتخصص ویژه درواقع  ؛دهدمی

 ها چندپتانسیلی یویژه هایقوتنقطه
دفاع کردم.    نما خودبودن از  ی کافی درمقابل اتهام متوسطاندازه به  تا اینجای کتاب 
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چندپتانسیلی  سؤالحال   ما  اینجاست:  میجالب  چطور  بها  از ا  توانیم  استفاده 
چندپتانسیلیباشیم پیشگام    مانهایتوانایی شبیه  اگر  من  ؟  که  باشید  هایی 

شمامی این  را  بسیاری  زمان  نیز    شناسم،  کرده نگرانی  برای  آیا  صرف  که  اید 
این روایت عجزآور را کنار  که  است  زمان آن رسیده  شکست هستید یا نه.  بهمحکوم

 ثیرگذاری أتاشخاص ها در نظر بگیرید: شاید چندپتانسیلی یبرایش جایگزینبگذارید و 
داشته را  قوت  نقاط    از   یاما مجموعهممکن است  اند!  نشده درک    درستیهستند که به

ماویژه های  قوتنقطه:  باشیم است  !  ی  بهتر  کنیم  را  کار   جپنپس  که  بررسی 
های  قوتنقطهدهند و با افرادی آشنا شویم که از  ها خیلی خوب انجام میچندپتانسیلی

 . کنند ی میدرست استفاده ی خود ویژه 

 هاایدهترکیب  :۱شماره  ،هاچندپتانسیلی  قوتنقطه 

در    جدید  یچیز ما در پیوندزدن حرف نداریم. ترکیب دو یا چند مفهوم و خلق  
مشترک راست  فصل  تراریومز  شان  توییگ  است.  خودمان  در    ایفروشیگل   1کار 

یا تخصص داردهای زنده  مجسمهساخت  در  بروکلین است که   پارچ، گلدان، گوی   .
و  را  ای  شیشه  یتنگ  ساکولنت، گل  خزه، گیاهان  داخلش   گونهاینتصور کنید که 

که با  در آن قرار دارند  های ریزی  طور مجسمههمینو  کنند  موجودات زنده زیست می
مسن که روی   ی: زوجی متفاوت هستندداستانگر  هر یک روایت  ؛اندشده دست نقاشی  

ی  انوازنده   ها یا ان با زامبیکند، آخرالزمع میاند، گاوچرانی که گله را جمنیمکت نشسته
  های نام. دو دوست بهو در دست دیگرش نوشیدنی است  راک که مشتش را باال گرفته

تی مازلو   2میشل اینچیارانو های  حوزه شان به  عالقه آنان  ند.  اه کرد  تأسیستوییگ را    3و ک 
گیاه  داستانعلوم،  کردشناسی،  ترکیب  را  طراحی  و  هنر  چیز  اه گویی،  تا  ند 

خلق کنند.  ه منحصرب زمان  فردی  در  )شروع  میشل  بود  علوم  از    اینمونهدانشجوی 
نفر توانستند داخل این دو  و با کمک استاد شیمی او،    ها(کاربستن جانبی مهارتبه
. وجود آورند بهی  اکوسیستم   ،ی میشلهای آشپزخانهقفسه  ، متعلق بهایشیشه  یتنگ 
  ی این کار کردند که نتیجه  را شروع  های مختلفتراریومآزمایش  آنان    همان زماناز  
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 .بودتوییگ تراریومز  تأسیس

تواند برای  . در همین راستا میبینجامدکامالً نوین    یتواند به چیز سنتز ایده می
و   2004های  سالمیان  در  .  کندارائه  راهکارهای بکری  مطرح    اجتماعی  های  مسئلهحل  

ی، طبق گزارش 2013 ایالت  به  مزمن  ی خانمانیبوتا،  های  ایالت  درصد   91ی  اندازه در 

سام  بود که    1«اول مسکن»نام  بهالگویی  ی  کاهش یافت. این افت چشمگیر نتیجه

مب ریس  . در  کردایجاد  ی راهکارهای مسکن  هطی برنام درآن را    شناس بالینی،، روان2س 

  ی هاخانمانیبهایی در اختیار  خانه  ،شرطگونه پیشرویکرد اول مسکن، بدون هیچ

نظر نیاید،  آفرین بهتحول یحلها شاید راه خانماندادن به بیگیرد. خانهقرار می مزمن

مقابله  پیشین  الگوی  خالف تدابیر مرسوم در این حوزه است. در  بر   ،عجیب  یطرز اما به

  یه گرفتن تأییدخانمان بودند قبل از  بی  مزمن   طور بهکه   خانمانی در یوتا کسانیبا بی

الگوی  کردند.  می  باتثامخدر را   اعتیاد به الکل و موادنداشتن   باید  برای دریافت خانه  

مردم  س   برای  اول  اجتماعیسرپناه  مبریس  خدمات  سپس  و  .  کندمیارائه    فراهم 
اول مسکن در مناطق روستایی و شهری در سراسر   و مریکا آزمایش شده  ارویکرد 

 مشابهی داشته است.  مؤثر های  نتیجه

مبریس برای خدمت به  این داستان این است که س  بسیار جالب های یکی از جنبه
در سازمانی کار    1990در اوایل    و  شناس بودها آموزش ندیده بود؛ او روان خانمانبی
ها  انمانخ با بیمستقیم    طور به او    تیدرنها.  رساندکمک میکرد که به بیماران روانی  می

درباره  و  چالشکار کرد  خیابانی  در  زندگی  دشوار  بسیاری  های  آموخت.    چیزهای 
برایش  فعلی الگوی  ناکارآمدی و کرد میهمان افراد را مداوا  ،مکرر طور به  ،مبریسس  

شناسی، مدل اش در روان ها و تجربهگیری از آموختهبا بهره   ،پس از آن او بود.  بدیهی  
از استرس و  این فرضیه آغاز کرد که بدون کاستن  با  او  را طراحی کرد.  اول مسکن 

 دشوار است.بسیار  ها درمان اعتیاد و بیماری روانی  ثباتی ناشی از زندگی در خیابانبی

کنند،  پیدا میهایی  حلراه رپا  که برای مشکالت دی  اند افرادی خارج از حوزه اغلب  
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ن دکتر  و    1طور که دکتر کریم الخانی نه متخصصان باتجربه. آن پ س    مجلهدر    2الرس بو ج 
داده   هارواردوکار  کسب جامعه  ،اندتوضیح  چه  مشکل»هر  باشد،  گشا گسترده ی  تر 

حل دارند  احتمال  تمایل  مردم  است.  بیشتر  مسئله  از  مشکالتی  میان  شدن  که 
،  اندبرخورده   ها آن هایی که در کارشان به حلراه و  دور هستند  آنان های تخصصی  حوزه 

در موقعیت بسیار  های خالقانه حلها برای یافتن راه «. چندپتانسیلیارتباط برقرار کنند
از  میزیرا    ؛مناسبی هستند بسیار  متوانند  بگیرندنظرهای  »بهره  همان  ما  ی  جامعه. 

 جا داریم! گسترده« را یکگشای  مشکل

 یادگیری سریع  :۲ها، شماره قوت چندپتانسیلی نقطه 

سرعت مفاهیم را درک و مهارت توانند به میعمده  سه دلیل  بنا به  ها  چندپتانسیلی
 کسب کنند: 

مبتدی .1 حس   میما  درک  را  کورمال کورمال مانند  درست    ،کنیمبودن 
ایم ناشی غلبه کرده کار   تازه ی  قبالً به مرحله  که  هتکن رفتن. دانستن اینپیش

.  کندنمیسرد دل ما را ،سادگی، بهی مجدد با آنین معناست که مواجهه ابه
مطالب در توانایی جذب و درک    ما  نفساعتمادبهموضوع  هر  تسلط بر  با  

می  افزایش  اعتمادبهجدید  این  بهنفس  یابد.  شتاب   نیز  یادگیری  سرعت 
شدن خارجهای خالقانه و  ریسکدادن  انجاماحتمال  پی آن    در بخشد که  می

 ؛یابدی امن افزایش میاز ناحیه

گاهی    ،بسیار مشتاق هستیم شویم  می  هاآنی  که شیفته  هاییموضوعبه  ما   .2
، حداکثریجذب  ما را به    این اشتیاق.  است  گونهوسواسشیفتگی ما  حتی  
کردن  سپریی  ها تجربهچندپتانسیلیدهد.  سوق می  ،کوتاه   یدر زمان  همآن 

تحقیقساعت  برای  غرقتندخوانی کتاب  و  ها  و  فعالیتها  در  های  شدن 
 ؛ را دارندجدید 

بسیاری  زیرا    ؛کنیماز صفر شروع می  ،ندرت، بهی جدیداعالقه  گیریهنگام پی .3
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مثال،  برای   ؛دارندرا  ی دیگر  به رشته  ایقابلیت انتقال از رشته  ،هااز مهارت

.  به شما کمک کندتئوری موسیقی را  تر  تواند در درک سریع میدانش ریاضی  
سالتجربه سرودن  ی  مسئلهشعر  ها  با  درگیرشدن  نحوه و  همکاری  ی  ی 

 کند. تر  ساده نویسی را کلمات در ارتباط با هم ممکن است یادگیری برنامه

ی تبلیغات  کننده در محل کار. تهیه   خصوصبهاست،  العاده  فوقیادگیری سریع  
  3و گوگل ادوردز   2وردپرس  خودآموز   صورتبه، توانست  1واگن مانتفوردتلویزیونی، تام  

سایت سازمانی جدیدی وب  کرد برای شرکتی که در آن کار میموفق شود  تا    یاد بگیرد   را
به  ناچار    که شرکتها در این فرد، یعنی اینایی کسب سریع مهارت توان  .طراحی کند
بیرون    یطراحاستخدام   هزینه  و صرف  از  دالر  ،  مهارت   یمقوله جز  به .  نبود هزاران 

امتحان جدید  آمادگی  چیزهای  محل کار  کردن  چندپتانسیلیتواند  میدر  ها  برای 

اش در شغل قبلی  4فورنیر   بینام جیارمغان بیاورد. مشاوری به بهمحبوبیت بسیاری  
 شد: را متوجه درستی این نکته 

تبدیل فردی  زمان من به   مروراستخدام شدم. به   یی بزرگ شرکت مشاوره در  من  
رفتند. گمیرا  دانست چطور کاری را انجام دهد سراغش  کس نمیشدم که وقتی هیچ

زد  »بگذار تالشی بکنم« زبانی  جملهبرای  فارغ از اینکه موضوع چه بود،    ،در محل کارم
گرفتن تعللی بود که همکاران خیلی متخصصم در مواجهه بودم. استعداد من نادیده 

انجام   کنونکردند: اگر کاری را تا  طور بیانش مینایو  کردند  ها حس میبا ناشناخته
 ای، بهتر است امتحانش نکنی!ه نداد

توان  میدشوار    نیبنابرا  ؛بودن استچندپتانسیلیاصلی  ی  کنجکاوی عقالنی شیرازه 
بر  . بسیاری از مردم  نداشته باشدتمایلی  یافت که به یادگیری  را  چندپتانسیلی  فردی  

، یادگیری  ما  تحصیلی  دوره اتمام  یا  مشخص    یدن به سنکه با رسیاین باور هستند  
  ؛ پذیر استدهند یادگیری در هر سنی امکاناما تحقیقات نشان می  ،شودمتوقف می
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  « تعریف1از دست بدهعنوان »استفاده کن یا  تحترا    یشناسان اصلبا این حال عصب
: اگر  توان به آن رجوع کردشود، میمیصحبت  که وقتی از عملکرد شناختی    اندکرده 

کنید، کارتان در آینده استفاده نمی  مرتب طوربهمشخص یا بخشی از مغز    یاز مهارت
عادت  خواهد شد. اگر شما به یادگیری چیزهای جدید  دشوارتر  گیری از آن  برای بهره 

و چه  نکرده   است    آموزشتحت  باشید، چه خودآموز  برای  حدی   تارسمی، ممکن 

باشیدآن    دادنانجام داشته  بامشکل  میاین   وجود ؛  تمرین  شما  و  زمان  با   توانید 
 یاد بگیرید. تر سریع بخشید و بتان را توسعه مهارت  یادگیری

 پذیری تطبیق :۳ها، شماره قوت چندپتانسیلی نقطه 

چندپتانسیلی میما  محیطها  در  نقشتوانیم  و  بها  راحتی  های  احساس  سیاری 
داریم که  کنیم. ما   را  امکان  نیاز کارفرمایان، مراجعان  بهاین  از    یا مشتریان،تناسب 
و  مجموعه  بگیریم.  هایمهارت  متنوعی گسترده  بهره  جایگاه  کارلی،  مان  مدیر  در 

مشاور، مرشد، رابط، معلم، تسهیلگر، میان که است  های مدرسه، متوجه شده برنامه

تغییر فناوری  معاون  و  بازاریاب  عملیات،  مدیر  می نویسنده،  جالب  نقش  و  دهد 

را نقشاین  ی  گاهی همه  اینجاست که روز   ها  انجام  پذیرد! می  در یک    دادنتوانایی 
دشواری بتوان  سازد که بهها از ما فردی میفعالیتامکان تغییر سریع  کارهای بسیار و  

 .او را کنار گذاشت یا جایگزین کرد

چنتطبیق  برای  صاحب کسبدپتانسیلیپذیری   هستند  لنسر یفر یا  وکار  هایی که 

و و مشاور هنری ئ کارگردان ویدو    طراح وب  2کاهودود. ا یب  آیشمار می سرمایه به  ینوع 
با کسب او  سازمان  و  وکارهای کوچکاست.  و  در کارهای  هنرمندان  آموزشی  های 

  3سپاری های جمعپویش  و  طراحی به  توان  می  هاآنکند که از میان  مختلفی همکاری می
 طراح   عنوانبهیب مشتریانی دارد که او را فقط  . ا  اشاره کردهای آنالین  و ساخت دوره 

می تهیه وب  را  او  دیگری  مشتریان  و  ویدکننده شناسند  میئی  نیست  و  بعید  دانند. 
  ی ی کاری دیگر آشنا شوند و او را در زمینه   های اوتوانایی  یگستره سابقش با  مشتریان  
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تواند  یب میند ا  شومیکه متوجه  زمانیاستخدام کنند. بسیاری از مشتریان پیشین او 

 شوند.مسرور می البته شان کمک کند متعجب وبه بخش دیگری از پروژه 

میتطبیق  پویا  بسیار  و  ناپایدار  اقتصادی  وضعیت  در  را  پذیربودن  ما  تواند 
یعنی  فانعطا از چندین جریان درآمدی  برخورداری  قراردادن  اینکه  پذیرتر کند.  از  ما 
تخمهمه میهایمرغی  اجتناب  سبد  یک  در  خدمات  مان  برای  تقاضا  اگر  کنیم. 

افت  سازیمحوطه برنامهکند، میپیدا  مان  بیشتری  توانیم کارهای  بپذیریمنویسی    ؛ را 
بدهیم، میراهنمای گردشگ  عنوانبهرا  مان  اگر شغل از دست  توانیم در صنعت ری 
های دیگری باشیم  در زمینه  یجوی شغلویا در جست  انجام دهیم  فعالیتیگردشگری  

  مسئول و مدیر   ، سردبیر 1رابرت سفیان تجربه داریم.    هاآن یا در  مندیم  عالقه   هاآن که به  

میکامپنی فستی  مجله توضیح  داشتن  ،  نامطمئن  اقتصاد  در  رشد  دهد که کلید 
وکار و  کسب  هایمدلو  پذیرد و تغییر مجدد حرفه  ثباتی را می»ذهنیتی است که بی

می  هایه فرض تحمل  میرا  لذت  آن  از  حتی  و  دوره کند  در  رکود  برد«.  از  پس  ی 
 ضرورت است. ؛ پذیری فقط یک سرمایه نیستتطبیق 

 2اندیشیکالن  :4ها، شماره یلی قوت چندپتانس نقطه 

دریابند.  را    تر بزرگ های منفرد با دنیای  چگونگی ارتباط ایده   قادرندها  چندپتانسیلی 
های عظیم و یافتن تصور پروژه   و   فکری   )طوفان(  اندیشانی هستیم که از بارش ما کالن 

در شهر دریافت که الزم است    3بریم. داگالس تسویهایی برای بهبود اوضاع لذت می راه 
. تر وجود داشته باشد با دسترسی راحت و  تر آموزش ارزان  ، اورگان در ورتلند، پ ، خودش 

را او  به یادگیری    داگالس   خودشدید    یعالقه قیمت و نیز  درک نیاز به تحصیالت ارزان 

تکمیلی تحصیالت   در آن  و  سی تأس را    4د ی ر  گ   پورتلند اندرگراند   ی بر آن داشت تا مدرسه 

ارائه  با قیمت را   تعریف شده که    یی واحدها .  کند های بصرفه  این مدرسه  بسیار در  اند 
و  متنوع هست  و هویت دیجیتال هایی  عنوان ند  و   و  ژنتیک   ،مانند جنسیت  ژنومیک 

را شامل   از ماریونت سیاسی تا جیم هنسون  ، ها اهمیت عروسک نیز  اخالق ژنتیک و  

 
1. Robert Safian 
2. Big-picture Thinking 
3. Douglas Tsoi 
4. Portland Underground Grad School 



 بودن چیز   || همه 38

نیازمند  به  آنان  .  شود می  از دانشجویانی که توانایی بورسیه اعطا می متقاضیان  کنند و 
 . مشارکت کنند   ، داوطلبانه رت صو به   ، بورسیه  ن ی تأمخواهند در  مالی دارند می 

چندپتانسیلیاینکه   با  ،زمانهم درباره ما  دنیا  ها  متفاوت  وجوه  اطالعات ی 

آموزیم. هم را نیز می با  های ارتباط موضوعرفته نحوه ، رفته آویمدست می گوناگونی به
؛ این در  تشخیص دهیممندی را  مشکالت نظامدهد  میمان به ما اجازه  گسترده دید  

گراهایی دور بماند  نظر تخصص  ازمند  آن مشکالت نظامممکن است    حالی است که
یک  صرفًا  که   عمیقی    حوزه از  نحوه هم   ؛دارنددرک  از  ما  درک  اثرگذاری چنین  ی 

مابخشدیگر  بر    هاتصمیم  به  میامکان    این  ها  و  حل راه دهد که  را  پرشورتر  های 
بیابیمآگاهانه هتری  که  داد  تشخیص  داگالس  تحصیالت زینه.  در  ی  تکمیلی 
مانع  ایاالت  دارند  دوست  را  یادگیری  از کسانی که  بسیاری  برای  کرده  ایجاد متحده 
روابطش که هست«، از خالقیت و    جای پذیرفتن »همین استه بحال او،  باایناست.

متفاوتی آموزشی  نظام  تا  باز او    ؛اندازی کند راه   را  کمک گرفت  که    ایجاد کرد  نظامی 
 محور است.و جامعهدردسترس 

در محیط ها  مسئله ی  نگرانه و بررسی کل   شده مطرح از موضوع  گرفتن  توانایی فاصله 
 های ها و مشکل دهد فرصت . این توانایی به ما اجازه می شود محسوب می سرمایه    کار 

 باشیم.دیگران  گام  و پیش کنیم  بینی کنیم، اطالعات را تحلیل  بالقوه را پیش 

استفاده کنید، برای شرکتی کار    اندیشی خود در محل کار از کالنخواهید  اگر می
ای  به  بده کنید که  اهمیت  نظرات کارکنانش  و  فصل ها  در  آینده دهد.  ی  درباره   های 

رسیدن  اما تا    ،ها صحبت خواهیم کردچندپتانسیلی  های مناسبها و موقعیتسازمان
های  ایده نسبت به  بودن    پذیراتان، ویژگی   جوی کارفرمای آینده وحین جست،  به آن

 .قرار دهیدنظر  مدهای کارکنان را جدید و داده 

 برقراری ارتباط و ترجمه  :5ها، شماره قوت چندپتانسیلی نقطه 

عاشق  هم  که    این معنی به  ؛داهل پیوندزدن هستن  معمول،  طور به  ، هاچندپتانسیلی
فهمیدن منظور  کردن به مردم به  عاشق کمکاند و هم  احساسی با مردم  ی ارتباطبرقرار 

ا  هایده میان  ما عاشق برقراری ارتباط    ،شدگفته  طور که  )همانهستند  ارتباط    یو برقرار 
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های  با سبکدهد که با افرادی را میتوانایی  این به ما  های متنوعهم هستیم(. تجربه
های خوبی  شنونده از ما  درضمن کنجکاوی شدید ما  و    ارتباط برقرار کنیمزندگی  مختلف  

ی  ی آخرین مشغلهوگفت درباره گپمانند  چیز  چندپتانسیلی هیچفردی  . برای  سازدمی
اگر آن شخص متخصص باشد و  خصوص  بهبخش نیست،  مان با کسی لذتمشترک

 کند.   به ما کمکمان دادن به دانشبتواند در عمق

  ی متفاوتهاارتباط با انسانبرقراری  شویم که توانایی  با بررسی بیشتر متوجه می
ارتباط برقرار کنند. با ترجمه کند  میرا قادر  ما   با یکدیگر  به مردم کمک کنیم  کردن 

تخصصچندپتانسیلی با  کارشان  در  اغلب  تعامل  ها  توانایی    وکنند  میگراها 

جولیا  .  آیدشمار می بهالعاده  ی فوقاسرمایه  هاآنیک از   به »زبان« هر  گوکردنو گفت 
  مختلفی انواع  میان  تئاتر، اغلب خود را در نقش رابط    متخصصدر جایگاه  ،  1جونگانس 

 بیند:می از متخصصان

تجربها  عالقه  می  های هو  کمک  من  به  گروه میان  بتوانم  کنند  متعددم  دو 
بهرا  سالم    یگویو گفت  اغلب در  شان  خصصی متفاوتهای تحوزه دلیل  آغاز کنم که 

هم    برقراری با  و   برای  خورند؛برمیمشکل  به  ارتباط  طراحان  ها تکنسینمثال، 
تئاتر صحبت میکه درباره هنگامی تولید کار  متفاوتی  ی  نسبتًا  ادبیات  به کار  کنند  را 

  ؛امکرده ام و خارج از صنعت تئاتر هم کار  سوی ماجرا بوده  . من در هر دوگیرندمی
 »مترجم« خوبی هستم. نیبنابرا

را به رهبر   ،یا چندپتانسیلی  ،، اسکنرامتناع از انتخابکتاب    یباربارا شر، نویسنده 
کارآمد است. بسیار    ،هم در واقعیت و هم در تمثیل  ،کند. این مثالارکستر تشبیه می

داند چطور  تا باست دیده آموزش مقدماتی برای چندین ساز کم، ارکستر، دسترهبر 
به   و  برقرار کند  ارتباط  بخش  هر  و  کمک کند  آنان  با  آهنگ  ضرباهنگ  به کیفیت 

بخواهد    نوازهااز ویولونبرای تولید صدای مناسب  پاساژ  تواند  مدنظرش برسند. او می 
ای کمک  به نوازندگان کوبهدشوار    ی برای آغاز از آرشه استفاده کنند تا  خاصی  از بخش  

تعامل  راه  این امکان را دارد که  کند، رهبر  تر شروع به نواختن میکه ارکسکند. هنگامی
  ی دیگر صحبت کنند و بینشهای مختلف ارکستر را تسهیل کند تا بتوانند با همبخش
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سازان« یا »توپی   »پل   عنوانبهها اغلب  را به نمایش درآورند. از چندپتانسیلی  تر بزرگ 
ای های چندرشتهبرقرار و تیم  ها راراحتی ارتباطتوانیم بهزیرا ما می  ؛شودچرخ« یاد می
 را رهبری کنیم. 

 تان ویژه هایقوتنقطه کارگیریهب
ها بر این پنج قدرت ویژه مسلط هستند، برخی از هرچند بسیاری از چندپتانسیلی

تر است. من گاهی  مان راحتبرای  هاآنکاربردن  و بهایم  کرده تمرین  باقی  ما بیشتر از  
گرایی تخصصبرای اش را )با ناراحتی( کنم که بیشتر زندگیایمیلی از کسی دریافت می

این علت  عالقه دارد، بلکه بهبه یک حوزه  صرفًا  که  دلیل  ین  انه به  هم، آن کندمی صرف  
میه  بودمشغول  کاری    دادنانجامبهکه   فکر  استکردکه  این   باید  ه  دهد.  انجام 

جای جنگیدن  هبآنان،  اگر  هستند، اما  سرشار  ها اغلب از پشیمانی و درماندگی  ایمیل 
بپذیرندچندگانگیبا   را  آن  آنجان کالمدر    ،،  برای  بیفتد شان  اتفاق  است  ممکن    چه 

وجود   من  داردامیدی  در  .  افرادی  ایمیلمختلف  های  سناز  دریافت چنین  هایی 

بیست  ،امکرده  بهگرفته  ها  وچندساله از  هفتادسالگی  در  می تا کسانی که  برند. سر 

شروعهیچ برای  هروقت  نیست.  دیر  اجازه  کردن  خودتان  به  بیشتر  ی  چه 
های عظیم و  های متفاوت، تصورکردن پروژه ایده ارتباط میان    ی برقرار کردن،  اکتشاف
شاید    ؛تان تقویت خواهند شدویژه   هایقوتنقطه ،  بدهید  را  کردن با دیگرانهمکاری

 کشف کنید!  بتوانید تعداد دیگری نیز  حتی

 با نوآوری بودنارتباط چندپتانسیلی
بوده چندپتانسیلی نوآور  همواره  نوآورا ها  و  بوده اند  چندپتانسیلی  اغلب  اند.  ن 

عالوه بر   ،1فرانکلین بنجامین    ؛شدن برای پزشکی تعلیم دیداز فیلسوف  پیشارسطو  
اختراع کرد. های دوکانونه را نیز  گیر و عدسیصاعقه   ،سیاستمداربودن و دیگر چیزها

برجسته    یدانمخترع و ریاضی  و  ی دهرها، هنرمندلئوناردو داوینچی، مشهورترین عالمه
داشتن به چیزهای بسیار ما را مستعد  بود )مجدداً عالوه بر چیزهای دیگر(. آیا عالقه 
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 کند؟نوآوری می

واقعیت این است که  اما جلوه دهد،  هرجهتبهباریکوشد ما را فرهنگی میعرف 

شویم و در  ای شکوفا میحرفهنظر  ازکنیم، استفاده میمان هایقوتنقطهوقتی ما از 
  ی، نویسنده 1کنیم. آدام گرنتهایی مفرح و نو ایفای نقش می شیوه ی جهانی بهعرصه 

غیرهمرنگ  چگونه  تکان  اوریجینالز:  را  دنیا  برای    در   ،2دهندمیها  نوشتاری 

میتوض  3مز یتا ورکیوین تولید کارهای دهد که  یح  و  عالقه  چندین  داشتن  میان 

 وجود دارد: بستگی قوی هممبتکرانه 

به عمق، بلکه به وسعت    فقطنه  ،های خالقانهدهند ایفای نقششواهد نشان می
هایی تعلق  ها به کارگردانترین مجموعه بستگی دارد. در مد نوآورانه  نیز دانش و تجربه  

نوبل بیشتر    ی. در علوم بردن جایزه کنندکار میور  دارد که بیشترین زمان را خارج از کش
. در قیاس  در یک زمینهبودن  نابغهمرتبط است تا به    یبسیار مندی به چیزهای  به عالقه

بازیگر، رقصنده یا    عنوانبهی نوبل  با عموم دانشمندان، احتمال اینکه برندگان جایزه 

باشنداجرا  نقشی  باز  شعبده  ب ودوبیست  داشته  استبرابر  بیشتر   دوازده   ،یشتر  برابر 

برابر بیشتر احتمال دارد   هفت ،نامه یا رمان کوتاه بنویسنداحتمال دارد شعر، نمایش

برابر بیشتر احتمال دارد که سازی   و دو هنرها و صنایع دستی داشته باشند ای بامیانه
 سازی کنند. بنوازند یا آهنگ

گریز ها متفکرانی خالق و چارچوبچندپتانسیلی  کهیابیم  درمیتوضیحات  این  با  
پیدا کنند.    قیتطب سرعت یاد بگیرند و با اوضاع و شرایط متغیر توانند بههستند که می

  ییمهاو برقراری ارتباط با دیگر انسانها  مسئلهبا  شدن  روروبه، عاشق  ما پرشور هستیم
هایی  معنا نیست که ما با چالش  آنبه . این  یماموفقای  رشتههای میانو در رهبری تیم 
نمی ضعف مواجه  یا  نداریم،  شویم  طبیعی هایی  تمایالت  به  توجه  با  اما 
 . کنیماوضاع را دگرگون می، جای تعجب نیست که معموالً هاچندپتانسیلی
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 مشکل واقعی 
شود  می  چیزی که سد راه ما  نیتر بزرگ آید،  میان می ای بهوقتی پای موفقیت حرفه

نداشتن  نیستعنصری  سست تخصص ؛  است.  از کتابمنابع  بیگراها  شماری  های 
موزش  کنند و نظام آرا درک می  هاآنمشاورانی که  چنین  هم   ،برخوردارند  ی حرفهدرباره 

مختص   که  است.آنان  خطی  شده  حرفه  ساخته  خرسندی  برای  البته  الزامًا  ای 
صرف شود بسیاری  ممکن است زمان    ؛شودحاصل نمی   آسانیبههمیشه  گراها  تخصص 

دریابند که  تا   بسازندند  امایلآنان  حرفه  خود  برای  صنعت  ، این وجود با  ؛در کدام 
ارزش  و  تخصصساختارها  پذیر گسترده   طور بهگراها  های  میو    فتهای    شود؛ محترم 

و کند گراها نمیاز جنس »فقط یک شگرد بلدبودن« نثار تخصص هاییکس اتهامهیچ
آنان منابع شان اضافه کنند. به تحصیالت را  ی دیگر ارشتهکه کند  نمیپیشنهاد آنان به 
 چیز باشند کجاست؟ یکخواهند تنها و نمیدارند  یمتفاوتسیستم که 

  ف یتألاب را  در دست داشته باشید. من این کت  راچنین منبعی  اکنون  امیدوارم  
شان مرجعی داشته باشند. هایها و زندگیما برای طراحی حرفهمانند  م تا افرادی  اه کرد

بعد فصل  چند  عملی  بخشبه    طی  شد  های  خواهیم  تر  ظریفهای  نکتهبه  و  وارد 
را طراحی کنیم که به ما اجازه  هایی توانیم حرفهما دقیقًا چطور می پرداخت؛خواهیم 

چندپتانسیلیویژه   هایقوتنقطه دهند   از کارهای  کار گیریم بهرا    های  چطور  ما  ؟ 

می انجام  سربسیاری که  و   دهیم  اگر برقرار کنیمتعادل    هاآنمیان  دربیاوریم  ؟ 
حرفه  ،گراهاتخصصبرخالف    ،هاچندپتانسیلی از مسیرهای  و  مشخص  پیش   ای 

است رسیده  دارند، پس باید از کجا شروع کنیم؟ آماده شوید؛ وقتش  نای  شده تعیین
 کار شویم.بهدست که

 

 




