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پیشگفتار
و 1، دیدگاه حاکم بر دنیا، ما را به دو دسته راویان داستانه در دبیرستانمقطع متوسطاوایلدر 

هـا، بـه   بنـدي ض قرار گرفتن در یکی از ایـن طبقـه  به مح.کندبندي میدسته2افراد ماشین حسابی
مدرسـه، عـددگرایان بـه انتخـاب     در . گـزینیم آن سکنا مـی و درگیریم و میمان خترجیحیمروقل

-شگاه جـذب رشـته  بارد؛ در دانرویشان میوداد و محاسبات از سرآورند که اعهایی روي میکالس
-، ظرفیت داسـتان زمانطیشوند و میمانند مهندسی، علوم فیزیک، حسابداريهاي عدد و رقمی

،کننـد و سـپس  اي علـوم اجتمـاعی مدرسـه را پـر مـی     هـ راویان، کالس.دهندگویی را از دست می
. کننـد یات، فلسفه و روانشناسی شکوفا میهاي تاریخ، ادبعداد خود را با کسب تخصص در رشتهاست

پـاي هـر دو   زمانی که. دند و به آنها مشکوك باشناز گروه دیگر بترسکه د نگیر، یاد میهر دو گروه
تبدیل عمیقی بسیار ف ، این بدبینی به شکاشداز بMBAمن در رشته 3ريگذارزشگروه به کالس ا
رو شده بودم که هر کدام به زبـان خـود   هبا دو قبیله روبگویی، . درسیمیبه نظر یر ذشد که پیوندناپ

اند و مطمئن بودنـد کـه   که حقیقت را در انحصار خود درآوردهبودندمتقاعد شده،دفتنگسخن می
.قطعا در اشتباه استدیگريقبیله

تـدریس  و زمـانی کـه کـالس   تـا یـک راوي   ي هسـتم باید اعتراف کنم که خودم فرد عددگراتر
-مـی )ماشـین حسـابیون  (نـوع خـود  گونه هـم يیهذدم، تقریبا فقط به تغگذاري را شروع کرارزش

یـاد گـرفتم   گذاري بـودم،  هاي ارزشلهنرم کردن با مساوپنجهمشغول دستطور که همان. پرداختم
بـل اعتمـاد و   روح اسـت و هـم غیرقا  هـم بـی  ،اي که از دل داستان برنخاسته باشدگذاريکه ارزش

طبیعی طـور با وجـود آنکـه بـه   . آوریمصفحات اکسل به یاد میها را بهتر از متوجه شدم که داستان
-مـون ارزش ري یـک داسـتان پیرا  کردم، شروع کردم به تصـویرگ لهاماتی از ناخودآگاه دریافت نمیا

بـا اینکـه ذاتـا    . ، بازیـابم گوي درونم را که از کالس ششم سرکوب شده بودام و توانستم قصهگذاري
در این کتاب، تـالش  . مغزم را نیز کشف کنمراست يمغز هستم، موفق شدم به طریقی نیمکرهچپ
.بیان کندرا ستانها به اعداد یا پیوند دادن اعداد به داي بافتن داستانام که همین تجربهکرده

ممکـن اسـت اسـتفاده    . این اولین تجربه کتاب نوشتن من از زبان اول شخص مفرد استالبته،
طـی امـا  ؛کننده و شاید از سر خودشیفتگی بدانیدرا کالفه» متعلق به من«یا » من«مکرر از کلمات

هایی بود کـه  شرکتهایم از تکگذاريي ارزشعمده دربارهطورم بهنوشتار. کتاب متوجه علت شدم
کننده نه تنها برداشت شخصی مـن  شدند و هر یک منعکسز دیدگاه من تعریف میهایشان اداستان

. اي که به نظـاره نشسـته بـودم   سیري بود از درك من درباره منظرهاز آنها و مدیرانشان بود بلکه تف

1 storytellers
2 number chrunchers
3 valuation



6و اوبـر 5، آمـازون 2013ر سال د4هایی از علی باباهایم براي نقل داستانبنابراین، به توصیف تالش

. ها را به جامه اعداد مزین خواهم کردپردازم و این داستانمی2015در سال 7، و فراري2014سال 
هـاي مـن،   شما خوانندگان به پذیرفتن داستاني تشریفاتی و مجبور کردن »ما«به جاي استفاده از 

ن اگر به شما ایـن فرصـت را بـدهم کـه بـی     تر است کنندهکردم بسیار صادقانه تر و سرگرماحساس
در واقع، بهترین طرز استفاده از این . هایم به انتخاب دست بزنید و با آنها به مخالفت برخیزیدروایت

ها را انتخاب کنید، مثال اوبر، بیندیشید که با کـدام بخـش   اب آن است که داستان یکی از شرکتکت
گـذاري  تـان ارزش سازید و شرکت را بر اساس روایت خودآن موافق نیستید، داستان خود را برایش ب

آن ،هاي واقعی تقبل کردمهایم از شرکتسانسور داستانریسکی که با به نمایش گذاشتنِ بی. کنید
که با گـذر زمـان تـک بـه تـک      ستاايهمواره آبستن حوادث غافلگیرکنندهاست که دنیاي واقعی 

جاي ترس از این به . کشانندمیحتی به نابودي،ی مواردرخبو در ي اشتباهورطههایم را به داستان
هایم را بازبینی کـنم و بـه   دهد داستان، زیرا به من اجازه میپذیرمبینی، آن را با آغوش باز میپیش

.آنها بهبود و غنا ببخشم
را یشتر زمان خود پر واضح است که ب. هاي بسیاري فرو رومنقشدر امهتالش کرددر این کتاب، 

ایـن  زیـرا کنـد،  گذاري میرا از بیرون مشاهده و ارزشکنم که شرکتگذاري میصرف نقش سرمایه
وکـاري  کسـب 9گـذار نیانیا ب8در لباس کارآفرینهم گاهی . امنیز پذیرفتهدر زندگی واقعی رانقش

ا بتوانـد  غمش قانع کردن سرمایه گذاران، مشتریان و کارمندان بالقوه است تـ ووم که همشظاهر می
چون من هرگز دسـت بـه   . را به کرسی بنشاندخودارزش، پایداري و ماندگاري شرکت تازه تاسیس

کننده ظاهر شوم، اما شـاید  ام، ممکن است نتوانم چندان قانعلق شرکتی چند میلیارد دالري نزدهخ
زدن یونـد فصل پایانی، حتـی اقـدام بـه پ   در چند. ارزش چیزي براي عرضه داشته باشميدر عرصه

خواهم کرد، بـا اعتـراف   10هاي بورسیرکتروایتگري داستان و عددگرایی از دیدگاه مدیران ارشد ش
.امام مدیرعامل جایی نبودهبه اینکه هرگز در زندگیمجدد

ام، گـویی تواند بـا اسـتفاده از قالـب داسـتان    ام باید بم، دوست ماشین حسابیبرسمهدافاگر به ا
يدر سـوي دیگـر، خواننـده   . اش از یک شـرکت باشـد  گذاريي ارزشپشتوانها بنا کند کهروایتی ر

ارموتر، امیـد در شکلی کلی. لب اعداد ارائه کندداستانی هر چند خالقانه را در قابتواندروایتگرم باید 
، زبان مشترکی میانشـان  )راویان داستان و افراد ماشین حسابی(ه این کتاب پلی شود میان دو قبیل

.بهبود بخشد،دهندیکه انجام ميرا در کارهر دو گروه هاي مهارتورد و پدید آ
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