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پیش گفتار مترجمان

ــردم را در معــرض  ــان دیگــری م ــاوری و افزایــش ســطح تحصیــالت بیــش از هــر زم    فن
اطالعــات قــرار داده اســت. بــا ایــن حــال، ایــن دســتاوردهای اجتماعــی بــه افزایــش برابــری 
خواهــی فکــری، خودشــیفتگی و گمراهــی کمــک کــرده کــه بحث هــای آگاهانــه را دربــاره 

هــر تعــداد موضوعــی فلــج کــرده اســت. 
ــا یــک ســفر     امــروزه، همــه ی مــردم همــه چیــز را می داننــد: شــهروندان عــادی فقــط ب
ســریع از طریــق WebMD یــا ویکی پدیــا، معتقدنــد کــه از نظــر فکــری برابــر بــا پزشــکان و 
دیپلمات هــا هســتند. همــه صداهــا، حتــی مضحک تریــن افــراد، خواســتار جــدی گرفتــن برابر 
 هســتند و هرگونــه ادعــای خــالف آن بــه عنــوان نخبه  گرایــی غیر دموکراتیــک رد می شــود.

ــن  ــن نپذیرفت ــه ای ــه چگون ــد ک ــز« نشــان می ده ــام نیکول ــرگ تخصــِص« »ت ــاب »م    کت
کارشناســان رخ داده اســت. بــاز بــودن اینترنــت، ظهــور مــدل رضایــت مشــتری در آمــوزش 
عالــی و تبدیــل صنعــت خبــر بــه یــک ماشــین ســرگرمی ۲4 ســاعته، از جملــه دالیــل دیگــر 

آن هســتند.  
ــد یــک  ــه جــای تولی ــزون و دموکراتیــک اطالعــات، ب ــه طــرز متناقضــی، انتشــار روزاف    ب
جامعــه تحصیل کــرده، ارتشــی از شــهروندان بیمــار آگاه و عصبانــی ایجــاد کــرده اســت کــه 
ــچ  ــه هی ــد ک ــادی معتقدن ــهروندان ع ــی ش ــد. وقت ــح می کنن ــری را تقبی ــتاوردهای فک دس
ــای دموکراتیــک خــود در معــرض خطــر  ــد، نهاده ــزی نمی دان کــس بیــش از دیگــران چی
ســقوط بــه پوپولیســم یــا بــه تکنوکراســی یــا در بدتریــن حالــت، ترکیبــی از هــر دو هســتند. 
   نســخه ی رقعــی کاغــذ »مــرگ تخصــص« بــا به روزرســانی موفقیت آمیــز در ســال ۲017، 
پیش گفتــار جدیــدی را بــرای پوشــش تشــدید نگران کننــده ایــن روندهــا پــس از انتخابــات 
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»دونالــد ترامــپ« ارائــه می دهــد. بــا توجــه بــه حــوادث موجــود در زمیــن، از زمــان انتشــار 
بــرای اولیــن بــار، مــرگ خبــر هشــداری در مــورد ثبــات و بقــای دموکراســی مــدرن در عصــر 

اطالعــات صــادر می کنــد کــه امــروزه از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
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ــوب  ــی خ ــود خیل ــودی خ ــه خ ــه ب ــت ک ــی اس ــی از آن عبارت های ــص«، یک ــرگ تخص     »م

می توانــد اهمیــت خــود را نشــان دهــد. ایــن عنوانــی اســت کــه احتمــال دارد بســیاری از مــردم بــا 

دیدنــش، قبــل از اینکــه حتــی کتــاب را بــاز کننــد، از خوانــدن آن پشــیمان شــوند و ایــن جــرأت 

را هــم بــه خواننــده می دهــد کــه فقــط بــرای اینکــه نویســنده را بکوبــد، در جایــی از ایــن کتــاب 

اشــتباهی پیــدا کنــد. 

ــن  ــم همی ــن ه ــود م ــه خ ــی، ب ــای کل ــن بیان ه ــون چنی ــم، چ ــش را می فهم ــن واکن ــن ای    م

احســاس را می دهــد. فرهنــگ و در  واقــع زندگــی مــا پــر اســت از بــه خــاک ســپردن های پیــش از 

موعــد در مــورد مســائل بســیاری ماننــد شــرم، عقــل و درایــت، مردانگــی، زنانگــی، کودکــی، حــس 

خــوب، ســواد و چیزهایــی از ایــن دســت. یــک شــعر در مــدح چیــزی کــه می دانیــم هنــوز از بیــن 

نرفتــه و نمــرده، آخریــن چیــزی اســت کــه بــه آن نیــاز داریــم. 

   بــا اینکــه دانــش و تخصــص نمــرده اســت، امــا مشــکالتی دارد. چیــزی کــه در حــال طــی کــردن 

مســیری بســیار اشــتباه اســت. آمریــکا حــاال کشــوری  اســت کــه گرفتــار ســتایش حماقــت خــودش 

ــا  ــا جغرافی ــم، سیاســت ی ــادی در مــورد عل ــن نیســت کــه مــردم چیــز زی اســت. مســأله فقــط ای

نمی داننــد، ایــن ندانســتن درســت اســت. ایــن ندانســتن مشــکلی قدیمــی اســت و در واقــع اســم 

آن را نمی تــوان مشــکل گذاشــت، آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه 

دلیــل پیشــرفت آن نیــروی کار اســت. 

ــن  ــد، ای ــا را آرام می کن ــدام از م ــر ک ــه آنچــه ه ــه ای طراحــی شــده ک ــه گون ــه ب    سیســتمی ک

ــد، وکال  ــه پــرواز درمی آورن ــان هواپیماهــا را ب اســت کــه بایــد در مــورد همــه چیــز بدانیــم. خلبان

ــا  ــدام از م ــچ ک ــد. هی ــخه می کنن ــکان دارو نس ــد و پزش ــکیل می دهن ــکایت تش ــای ش پرونده ه
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ــه طراحــی بالگــرد  ــزا« را می کشــید و شــب ها ب ــوی مونالی ــح »تابل ــه صب »داوینچــی« نیســتیم ک

مشــغول می شــد. بایــد هــم این طــور باشــد. نــه! مشــکل بزرگ تــر ایــن اســت کــه مــا بــه ندانســتن 

ــم. ــه خــود افتخــار می کنی ب

ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــاً در زمینه های ــت؛ خصوص ــه حماق ــیده اند ک ــه ای رس ــه نقط ــا ب    آمریکایی ه

ــراد،  ــن اف ــرای ای ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــی ب ــبختی واقع ــا خوش ــرای آنه ــد، ب ــی باش سیاســت عموم

نپذیرفتــن راهنمایی هــای متخصصــان و افــراد کاردان نوعــی تأکیــد بــر اســتقالل خویــش بــه شــمار 

ــا آن بتواننــد منیت هــای  ــه راهــی شــده اســت کــه ب ــرای آمریکایی هــا تبدیــل ب مــی رود و ایــن ب

خــود را کــه روز بــه روز بــر میــزان شــکنندگی اش افــزوده می شــود، از شــنیدن )اشــتباه می کنــی( 

در هــر زمینــه ای دور نگــه دارنــد. 

   ایــن یــک بیانیــه ی اســتقالل جدیــد اســت. از نظــر مــا نــه تنهــا ایــن حقایــق، آشــکار هســتند، 

بلکــه تمامــی حقایــق آشــکارند، حتــی آنهایــی کــه درســت هــم نیســتند. همــه چیــز را می شــود 

دانســت و هــر نظــری در هــر زمینــه ای بــه انــدازه ی ســایر نظرهــا ارزشــمند اســت.

ــد. آنهــا  ــغ و همه چیزدان هــا نیســت کــه پیشــینیان از آن متنفــر بودن    ایــن، همــان ویژگــی نواب

بــر ایــن بــاور هســتند کــه مــن اســتادم و همــه چیــز را می فهمــم. بیشــتر افــراد اصــاًل از اســتادان، 

خوش شــان نمی آیــد. وقتــی کار تدریــس را تقریبــاً ســه دهــه قبــل شــروع کــردم، محــل کارم در 

دانشــکده ای بــود کــه خیلــی از شــهر محــل تولــدم دور نبــود و مــن حــاال هــم هــر وقــت بــه آنجــا 

می رســم بــرای اینکــه ســالمی بگویــم و بــه مســافرخانه ی کوچکــی کــه متعلــق بــه بــرادرم اســت، 

ــم، توقفــی می کنــم.  ســری بزن

ــرادرم  ــه ب ــردم، یکــی از مشــتری ها رو ب ــرک می ک ــی آنجــا را ت ــا وقت ــن روزه عصــر یکــی از همی

کــرد و گفــت: »او اســتاد اســت. درســت اســت؟ آدم خوبــی بــه نظــر می رســد.« اگــر شــما در ایــن 

زمینــه کار کنیــد، بــه ایــن چیزهــا عــادت می کنیــد.

   امــا دلیــل نوشــتن ایــن کتــاب، ایــن نیســت. نوابغــی کــه از شــنیدن حرف هایــی مثــل اینکــه 

ــرای خودشــان پیــدا کننــد.  ــه درد نمی خــورد«، ناراحــت می شــوند، بایــد کار دیگــری ب »دانــش ب

مــن یــک معلــم، مشــاور سیاســی و متخصــص مهمــی در موضوعــی بــوده ام کــه هــم بــرای دولــت 

ــناس  ــوان کارش ــه عن ــز ب ــانه ها نی ــیاری از رس ــته و در بس ــت داش ــی اهمی ــش خصوص ــم بخ و ه
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حاضــر بــوده ام. مــن بــه عــدم موافقــت مــردم بــا خــودم عــادت کــرده ام و در  واقــع آن را تشــویق 

هــم می کنــم. بحث هــای اصولــی و دارای بــاِر اطالعاتــی، نشــانه ای از ســالمت و زنــده بــودن نبــوغ 

در یــک جامعــه ی دموکراتیــک اســت.

ــی و  ــم. مــا دیگــر آن بحث هــای اصول ــود کــه نگران    دلیــل اینکــه ایــن کتــاب را نوشــتم، ایــن ب

ــاِر اطالعاتــی را نداریــم. امــروزه بنیــان علمــی طبقــه ی متوســط آمریــکا آن قــدر پاییــن و  دارای ب

ضعیــف اســت کــه از بی اطالعــی عبــور کــرده، مرحلــه ی شــکل داشــتن را نیــز پشــت  ســر گذاشــته 

و حــاال بــا ســرعت زیــادی بــه ســمت بســیار اشــتباه بــودن در حرکــت اســت. 

   مــردم، نــه تنهــا باورهــای احمقانــه دارنــد، بلکــه بــه جــای اینکــه ایــن باورهــا را از خــود دور کــرده 

و رهــا کننــد، فعاالنــه در برابــر بیشــتر دانســتن هــم مقاومــت می کننــد. مــن در ســال های میانــی 

زندگــی نکــرده ام. پــس نمی توانــم بگویــم کــه چنیــن وضعیتــی بی ســابقه اســت، امــا تــا آنجــا کــه 

از ســال های زندگــی ام بــه یــاد دارم، چیــزی شــبیه بــه ایــن را ندیــده بــودم.

ــم. در دهــه ی  ــن موضــوع فکــر می کن ــورد ای ــه در م ــاری اســت ک ــن ب ــم اولی    نمی خواهــم بگوی

ــی در  ــد حت ــردم می توانن ــور م ــه چط ــتم ک ــردم، دانس ــنگتن کار می ک ــه در واش ــی ک 19۸0 زمان

مکالمــات معمولــی خیلــی زود آنچــه را بایــد در هــر زمینــه ای؛ خصوصــاً زمینــه ی تخصصــی ام؛ یعنی 

کنتــرل تســلیحات و سیاســت های خارجــی انجــام شــود، در مــن نهادینــه کننــد.

   آنهــا بایــد ایــن کار را می کردنــد، چــون مسئولیت شــان ایــن بــود. مــن هنــوز جــوان بــودم و بــه 

تخصــص نرســیده بــودم، امــا اینکــه چطــور افــرادی کــه هیــچ دانشــی در ایــن زمینه هــا نداشــتند، 

ــد،  ــی می کردن ــکا راهنمای ــیه و آمری ــن روس ــح بی ــراری صل ــرای برق ــرا ب ــس م ــه نف ــاد ب ــا اعتم ب

ــی داد.  ــرار م ــر ق تحت تأثی

ــوص در  ــت؛ به خص ــث هس ــه بح ــت همیش ــود. در سیاس ــم ب ــل فه ــدی قاب ــا ح ــأله ت ــن مس    ای

دوران جنــگ ســرد کــه مســأله بــر ســر نابــودی جهانــی بــود، مــردم می خواســتند بیشــتر شــنیده 

شــوند. ایــن را پذیرفتــه بــودم کــه مشــاهده ی چنیــن چیزهایــی بخشــی از کار کــردن در حــوزه ی 

ــت. ــی اس ــت های عموم سیاس

   بــا گــذر زمــان متوجــه شــدم کــه ســایر متخصصــان در دیگــر زمینه هــای سیاســی نیــز همیــن 

ــر تحقیقاتــی بــدون اطــالع در مــورد  تجربــه را دارنــد، جایــی کــه افــراد غیرمطلــع آنهــا را در براب
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ــر  ــد. اگ ــرار می داده ان ــات ق ــر از موضوع ــیاری دیگ ــط و بس ــرت، محی ــا، مهاج ــا، بودجه ه مالیات ه

شــما در زمینــه ی سیاســت حرفــه ای باشــید، ایــن مســائل بخشــی از کار اســت.

ــا از  ــا را از پزشــکان، وکال، معلمــان و بعده ــا مــن در ســال های بعــد کــم کــم همیــن چیزه    ام

بســیاری از افــراد حرفــه ای کــه بــه راحتــی چیــزی برخــالف راهنمایی هــای آنهــا بیــان نمی شــود، 

شــنیدم. ایــن مســائل مــرا تحت تأثیــر قــرار دادنــد. مســأله ی بیمــاران یــا مراجعینــی کــه ســؤاالت 

خوبــی می پرســیدند، نبــود، بلکــه مســأله  ایــن بــود کــه همــان بیمــاران و مراجعیــن پیوســته  بــه 

ــه  ــأله ک ــن مس ــورد، ای ــر م ــتباه اســت. در ه ــا اش ــای آنه ــه راهنمایی ه ــد ک متخصصــان می گفتن

ــد.  ــه می ش ــده گرفت ــاًل نادی ــد، کام ــه می کن ــد چ ــن شــخص متخصــص می دان ای

   امــا بدتــر از همــه ی اینهــا، آنچــه امــروز از نظــر مــن بســیار مخرب تــر اســت، ایــن نیســت کــه 

ــاد، در  ــدر زی ــن کار را آن ق ــه ای ــت ک ــن اس ــأله  ای ــه مس ــد، بلک ــده می گیرن ــش را نادی ــردم دان م

بســیاری از مســائل و بــا حــد زیــادی از عصبانیــت انجــام می دهنــد. بــاز هــم می گویــم کــه ممکــن 

اســت بــه دلیــل حضــور اینترنــت در همــه جــا، بی نظمــی مکالمــات در شــبکه های اجتماعــی یــا 

فشــار چرخــه ی ۲4 ســاعته ی خبــر، امــروزه حمالتــی کــه علیــه متخصصــان انجــام می شــود، بیــش 

از قبــل دیــده شــود.

  امــا در ایــن دور تــازه ی نپذیرفتــن نظــرات متخصصــان، نوعــی خوددرســت پنداری و خشــم نهفتــه 

اســت کــه حداقــل بــرای مــن مشــخص می کنــد کــه مســأله فقــط عــدم اعتمــاد یــا طــرح ســؤال 

یــا جســت وجو بــه دنبــال جایگزیــن نیســت. ایــن نوعــی خودخواهــی اســت کــه در کنــار تحقیــر 

متخصصــان، بــه عنــوان بخشــی از تمریــن خوداثباتــی قــرار گرفتــه اســت.

   همــه ی اینهــا، پاســخ دادن و پافشــاری کــردن بــر ایــن امــر کــه مــردم بــه خــود بیاینــد را بــرای 

متخصصــان ســخت تر می کنــد. مهــم نیســت موضــوع بحــث چــه باشــد. بحــث همیشــه بــه ســمت 

یــک خــوِد برانگیخته شــده مــی رود و نهایتــاً نیــز هیــچ ذهنیتــی تغییــر نمی کنــد و بعضی وقت هــا 

نیــز روابــط حرفــه ای و دوســتانه آســیب می بینــد. 

ــا را در  ــدم توافق ه ــن ع ــه ای ــد ک ــار دارن ــردن، انتظ ــث ک ــای بح ــه ج ــان ب ــروزه از متخصص    ام

بدتریــن شــکل خــود بــه عنــوان یــک تفــاوت نظــر صادقانــه بپذیرنــد. مــا بایــد بــا عــدم توافق هــا 

ــد و  ــتفاده می کنن ــه ای از آن اس ــر زمین ــروزه در ه ــه ام ــت ک ــی اس ــن عبارت ــیم. ای ــق باش مواف
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ــش اســت. ــا کمــی بیــش از خامــوش کــردن آت کارکــرد آن هــم تنه

   اگــر مــا بــر ایــن امــر پافشــاری کنیــم کــه تمامــی مســائل مربــوط بــه دیــدگاه نیســت و اینکــه 

ــدی  ــان های ب ــا را انس ــی زود م ــاالً خیل ــتند، احتم ــط هس ــی غل ــت و برخ ــائل درس ــی از مس برخ

ــد. ــداد می کنن قلم

ــن در  ــم. م ــل باش ــر نس ــانه ای از تغیی ــن، نش ــوِد م ــت خ ــن اس ــه ممک ــم ک ــور می کن ــن تص    م

دهه هــای 1960 و 1970 بــزرگ شــده ام، زمانــی کــه در آن متخصصــان از احتــرام بســیاری 

برخــوردار بودنــد. آن روزهــا، روزهــای باشــکوهی بودنــد، جایــی کــه آمریــکا، نــه تنهــا در زمینــه ی 

ــا  ــن انســان های آگاه، ام ــن م ــود. والدی ــم پیشــرو ب ــی ه ــری جهان ــه در حــوزه ی رهب علمــی، بلک

بی ســوادی بودنــد کــه مثــل بیشــتر آمریکایی هــا تصــور می کردنــد آنهایــی کــه انســان را بــه مــاه 

ــد.  فرســتادند، احتمــاالً در مــورد ایــن مســائل مهــم نیــز باورهــای درســتی دارن

   مــن در محیــط اطاعــت بی چــون و چــرا از مقامــات بــزرگ نشــده ام، امــا بــه طــور کلــی خانــواده ام 

بــه آنهایــی کــه در زمینه هــای تخصصــی از پــا درمانــی گرفتــه تــا سیاســت کار می کردنــد، اعتمــاد 

داشــتند و تصــور می کردنــد آنهــا می داننــد کــه چــه می کننــد. 

   آن طــور کــه منتقــداِن افــراِد متخصــص بــه درســتی اشــاره می کننــد، مــا در آن روزهــا بــه افــرادی 

اعتمــاد داشــتیم کــه »نیــل آرمســترانگ« را در دریــای آرامــش فــرود آوردنــد، امــا آنهــا کارهــای 

دیگــری هــم کردنــد، از جملــه اینکــه تعــداد زیــادی از مــردان و زنــان کمتــر مشــهور آمریکایــی را 

در جاهایــی ماننــد »کی ســان« و »دره ی آیــدران ویتنــام« نیــز فــرود آوردنــد. اعتمــاد عمومــی هــم 

بــه متخصصــان و هــم بــه رهبــران سیاســی نــه تنهــا اشــتباه بــود، بلکــه از آن سوءاســتفاده شــد.

ــم،  ــه متخصصــان نداری ــاور ســالمی نســبت ب ــا ب ــم. م ــه مســیر دیگــری می روی ــا حــاال ب ــا م    ام

بلکــه بــه جــای آن پیوســته آنهــا را می رنجانیــم. آن هــم بــه ایــن ترتیــب کــه بســیاری از مــردم 

بــر ایــن بــاور هســتند کــه نظــر متخصصــان، صرفــاً بــه خاطــر متخصــص بــودن آنهــا اشــتباه اســت. 

ــی می شــویم،  ــم می شــود، عصبان ــج ه ــد و رای ــان بی عمــل می گوین ــه آنچــه عالم ــا نســبت ب    م

امــا بــه پزشــکان خــود می گوییــم کــه چــه داروهایــی نیــاز داریــم یــا بــه معلمــان تأکیــد می کنیــم 

کــه پاســخ فرزنــدان  مــا در تســت ها درســت بــوده، حتــی اگــر اشــتباه باشــند. نــه تنهــا همــه بــه 

ــان ها  ــن انس ــه باهوش تری ــم ک ــر می کنی ــا فک ــه ی م ــه هم ــتند، بلک ــوش هس ــه باه ــدازه ی بقی ان
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هســتیم و حقیقــت ایــن اســت کــه ممکــن نبــود نظــرات مــا از ایــن اشــتباه تر باشــد.

ــا  ــاب از آنه ــن کت ــگارش ای ــان در ن ــک ایش ــر کم ــه خاط ــد ب ــه بای ــتند ک ــادی هس ــراد زی    اف

ــا  ــا ی ــه دیدگاه ه ــچ ربطــی ب ــم هی ــد بگوی ــه بای ــز هســتند ک ــم و اشــخاص دیگــری نی تشــکر کن

نتیجه گیری هــای ایــن کتــاب ندارنــد.

   مــن بــرای اولیــن بــار در ســال ۲01۳ در وبــالگ شــخصی ام بــه نــام »اتــاق ُجنــگ«، پُســتی بــه 

همیــن نــام؛ یعنــی »مــرگ تخصــص« نوشــتم. »شــان دیویــس« در »فدرالیســت« بــه ایــن پســت 

ــه بنویســم. مــن از »شــان« و  ــب یــک مقال ــا آن را در قال ــا مــن تمــاس گرفــت ت توجــه کــرد و ب

»فدرالیســت« تشــکر می کنــم کــه باعــث شــدند ایــن پســت خیلــی زود بــه وســیله ی بیــش از یــک 

میلیــون نفــر از سراســر جهــان خوانــده شــود. 

ــد و  ــه را دی ــن مقال ــفورد« ای ــگاه »آکس ــارات دانش ــد« در انتش ــد مک برای ــن، »دیوی ــد از ای    بع

ــم.  ــه شــکل کتــاب درآوری ــه را ب ــا موضوعــات اصلــی ایــن مقال ــا مــن تمــاس گرفــت ت خــودش ب

ــا  ــن بحث ه ــردن ای ــر ک ــرای طوالنی ت ــتاری ب ــوزه ی ویراس ــای او در ح ــا و نصیحت ه راهنمایی ه

ــاب تشــکر  ــن کت ــن از او، دانشــگاه »آکســفورد« و بررســی کنندگان ناشــناس ای ــود و م ــدی ب کلی

ــار بنشــیند. ــه ب ــاب ب ــن کت ــث شــدند ای ــه باع ــم ک می کن

   خیلــی خوشــبختم کــه در دانشــکده ی جنــگ دریایــی آمریــکا کار کــرده ام و بســیاری از همــکاران 

مــن در آنجــا، از جملــه »دیویــد بربــاخ«، »دیویــد کوپــر«، »اســتیو نــات«، »دریــک ریــوران«، »پــال 

ــات و  ــا نظری ــد، ام ــه کردن ــاب ارائ ــن کت ــورد ای ــی را در م ــات و مطالب ــران نظری ــمیت« و دیگ اس

ــه  ــا ب ــات و نتیجه گیری ه ــن نظری ــت. ای ــن اس ــود م ــه خ ــق ب ــاب متعل ــن کت ــای ای نتیجه گیری ه

هیــچ ترتیبــی نشــان دهنده و بیانگــر نظریــات هیــچ ســازمان و نهــادی در دولــت آمریــکا نیســتند. 

ــه مــن لطــف داشــتند و نظــر  ــادی از دوســتان و همــکاران در بســیاری از زمینه هــا ب    تعــداد زی

دادنــد، فصــول ایــن کتــاب را مطالعــه کردنــد و بــه بســیاری از ســؤاالتی پاســخ دادنــد کــه خــارج 

از حــوزه ی تخصصــی مــن بــود کــه از جملــه ی آنهــا می توانــم »انــدرو فاســینی«، »ران گرانیــری«، 

»تــام هنجیولــت«، »دان کازســتا«، »کویــن کــروز«، »رابــی میکــی«، »لینــدا نیکولــز«، »برانــدون 

نیهــان«، »ویــل ســاالتون«، »الری ســانجا«، »جــان اســکاندال«، »جــاش شــیهان«، »رابــرت ترابیچ«، 

ــرد.  ــام ب »مایــکل وایــس«، »ســیل نازیتــو« و به خصــوص »دان مورفــی« و »جــول انجــل« را ن
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   مــن بــه طــور ویــژه از »دیویــد بــکا«، »نیــک جــی واســدو« و »پُــل میــدورا« بــه خاطــر نظــرات 

ــم.  ــکر می کن ــاب تش ــن کت ــای ای ــیاری از پیش نویس ه ــورد بس ــا در م آنه

   تشــکر فــراوان از دانشــکده ی Harvard Extension School، نــه تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه فرصــت 

تدریــس در برنامــه را بــه مــن دادنــد، بلکــه بــه خاطــر تعــداد زیــادی از دانشــجویان عالــی کــه در 

تحقیقــات همــکاری می کننــد و ایــن دانشــکده آنهــا را در اختیــار هیئــت علمــی قــرار می دهــد. 

   »کیــت آالیــن« در ایــن پــروژه یــک همیــار بســیار عالــی بــرای مــن بــود. او حتــی بــه برخــی 

ــد  ــا می خواهی ــی داد. آی ــخ م ــی پاس ــم  به هم زدن ــرعت و در چش ــه س ــؤاالت ب ــن س از عجیب تری

ــد؟  ــه کار کرده ان ــاز ب ــره ای آغ ــت فود زنجی ــد فس ــکا چن ــون در آمری ــال 19۵9 تاکن ــد از س بدانی

»کیــت« می توانــد بــه شــما پاســخ دهــد، امــا هــر گونــه خطــای آمــاری یــا برداشــت اشــتباهی کــه 

در ایــن کتــاب آمــده، فقــط و فقــط بــر عهــده ی خــود مــن اســت و مقصــر مــن هســتم.

ــه  ــد ک ــنده باش ــرای نویس ــده ب ــگفت انگیز و درگیرکنن ــه ای ش ــد تجرب ــاب می توان ــتن کت    نوش

ایــن میــزان بــرای اطرافیــان نویســنده، بــه میــزان کمتــری اســت. در نوشــتن ایــن کتــاب، همســرم 

ــا مــن صبــوری کردنــد و مــن از آنهــا بــه خاطــر  »لیــن« و دختــرم »هــوپ« بیشــتر از همیشــه ب

کنــار آمــدن بــا خــودم بــه هنــگام نوشــتن ایــن کتــاب بســیار رضایــت دارم و تشــکر می کنــم. ایــن 

ــا عشــق. ــه هــر دوی آنهــا تقدیــم می شــود، ب کتــاب ب

   نهایتــاً بایــد از کســانی تشــکر کنــم کــه در نوشــتن ایــن کتــاب یــاری ام کردنــد، امــا بــه دالیــل 

مشــخصی می خواســتند ناشــناس بماننــد. مــن از بســیاری از متخصصــان پزشــکی، روزنامه نــگاران، 

وکال، مدرســان، تجزیــه و تحلیل گــران سیاســی، دانشــمندان، نوابــغ، متخصصــان نظامــی و دیگــران 

تشــکر می کنــم کــه تجربیــات خــود را بــه اشــتراک گذاشــتند و بــا بیــان ماجراهــای خــود بــه ایــن 

کتــاب کمــک کردنــد. بــدون آنهــا نوشــتن ایــن کتــاب برایــم ممکــن نبــود.

   امیــدوارم ایــن کتــاب بــه شــیوه ای بــه آنهــا و ســایر متخصصــان در کارشــان کمــک کنــد، امــا 

نهایتــاً مشــتریان و مراجعیــن، تمامــی متخصصــان جامعــه ای را کــه آنهــا در آن زندگــی می کننــد، 

ــرای  ــم ب ــه هم وطنان ــاب ب ــن کت ــدوارم ای ــاص امی ــور خ ــه ط ــن ب ــن م ــد. بنابرای تشــکیل می دهن

اســتفاده و فهــم بهتــر متخصصــان، کســانی کــه مــا بــه آنهــا تکیــه می کنیــم، کمــک کنــد. 

   بیــش از هــر چیــزی امیــدوارم ایــن کتــاب بــه برقــراری پــل روی دره ی عمیقــی کمــک کنــد کــه 


