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همه از اهمیت زمان بندی آگاهند. 
اما از خود زمان بندی چیز زیادی نمی  دانیم. زندگی  ما جریانی بی انتها از تصمیمات »ِکی« 
است: کی کسب وکارمان را شروع کنیم، به کالس جدیدی برویم، رابطه مان را با فردی جدی 

کنیم. همه این تصمیم ها را بر اساس شهود و حدسیات می گیریم. 
دانیل. اچ. پینک با بررسی گنجینه ای از تحقیقات در حوزه های روان شناسی، زیست شناسی 
و اقتصاد نشان می دهد که چطور با استفاده از الگوهای پنهان روز، بهترین برنامه را برای خود 
تنظیم کنیم. چگونه یک شروع بی انرژی را به آغازی روح افزا تبدیل کنیم؟ چرا نباید عصرها 
به بیمارس��تان برویم؟ چرا آواز خواندن دقیق به همراه دیگران مانند ورزش کردن است؟ و 

بهترین زمان ترک کار، عوض کردن شغل و ازدواج ِکی است؟    
»ِکی« روایتی جذاب و خواندنی است که دیدگاهی قانع کننده برای داشتن زندگی غنی تر 

و پرهیجان تر ارائه می دهد. 
“پینک به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از اساتید برتر بین المللی است.” )فایننشال 

تایمز(  



زمان موضوع اصلی نیست، 

همه ماجرا است.

مایلز دیویس
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انهاد: هتیدا  زیدصز  همازا
ساعت 12:30 ظهر شنبه اول ِمی 1915، یک اقیانوس پیمای بسیار لوکس از اسکله 54 
رودخانه هادِسن در َمنهتن به سوی بندر لیورپول در انگلستان حرکت کرد. بعضی از 1959 
مسافر و خدمه این کشتی عظیم انگلیسی کمی دریازده و خسته بودند، که دلیل آن نه امواج، 

بلکه طوالنی شدن زمان بود. 
بریتانیای کبیر در حال جنگ با آلمان بود، زیرا جنگ جهانی اول تابس��تان سال گذشته 
آغاز شده بود. آلمان اخیراً ادعای تصرف آب های مجاور شبه جزیره بریتانیا را کرده بود که 
کشتی هم باید از همان آبراه و منطقه جنگی عبور می کرد. حتی در هفته های قبل از عزیمت، 
سفارت آلمان در ایاالت متحده هشدارهایی برای مسافران در روزنامه های آمریکا منتشر کرده 
بود با این مضمون که »مسافران و افرادی که با کشتی های انگلیسی یا هم پیمانان او به این 

آب ها وارد شوند، باید مسئولیت  خطرات موجود را بپذیرند«.  
با این وجود، فقط تعداد کمی از مسافران سفرشان را کنسل کردند. این کشتی دویست 
ب��ار بدون هیچ حادثه ای از اقیانوس آرام گذر کرده بود و یکی از بزرگ ترین و س��ریع ترین 
کش��تی های مسافربری دنیا و مجهز به تلگراف بی سیم و تعداد کافی قایق نجات بود )این 
درس را از تایتانیک گرفتند که س��ه س��ال قبل غرق شده بود و به اندازه کافی قایق نجات 
نداشت(. مهم تر از همه اینکه، کاپیتان ویلیام توماس ترنر، یکی از بزرگ ترین و کارکشته ترین 
دریانوردان مسئولیت آن را بر عهده داشت؛ ناخدایی پنجاه و هشت ساله و خشن با کوله باری 

از تقدیرها و ستایش ها و هیکلی عظیم الجثه مانند صندوق امانات بانک. 
آن ها پنج روز پیاپی مش��غول گذر از اقیانوس آرام بودند. اما در شش��م می، وقتی کشتی 
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غول پیکر به سمت سواحل ایرلند می راند، به ترنر خبر رسید که زیردریایی های آلمانی مشغول 
گشت در منطقه هستند. او به سرعت اتاقش را ترک کرد و خود را به کابین فرماندهی رساند 

تا افق را بررسی کرده و برای اتخاذ تصمیمات سریع آماده باشد. 
صبح جمعه هفتم ِمی، وقتی کشتی فقط صد مایل با ساحل فاصله داشت، مه غلیظی همه 
جا را فرا گرفت. ترنر س��رعت کشتی را از 21 گره به 15 گره کاهش داد. نزدیک های ظهر 
مه برطرف شد و ترنر می توانست در دوردست ها ساحل را ببیند. آسمان صاف و دریا آرام بود. 
با این حال، در ساعت یک بعدازظهر، والتر شیِگر فرمانده زیردریایی آلمانی کشتی را دید، 
اما کاپیتان و خدمه هیچ اطالعی از ماجرا نداشتند. در طول یک ساعت بعد، ترنر دو تصمیم 
اشتباه گرفت. اول اینکه سرعت کشتی را کمی افزایش داد و به 18 گره رساند، و با وجودی که 
میدان دید ش��فاف و دریا آرام بود و می دانست که زیردریایی ها در کمین هستند، سرعت را 
به س��رعت نهایی یعنی 21 گره دریایی نرس��اند. او در طول سفر به مسافران قول داده بود 
که تند براند، زیرا اگر اقیانوس پیما با حداکثر سرعت می راند می توانست به راحتی از تیررس 
زیردریایی ها بگریزد. دوم اینکه در ساعت 1:45 به جای اجرای یک مانور ساده پنج دقیقه ای 
برای بررسی وضعیت کشتی، مانوری چهل دقیقه ای اجرا کرد. برای اجرای این مانور مجبور 
بود در خط مستقیم براند و در نتیجه نمی توانست حرکت زیگزاگی داشته باشد و به راحتی از 

دست زیردریایی ها و اژدرهای آن  ها بگریزد. 
در س��اعت 2:10، یک اژدر آلمانی به سمت راست کشتی اصابت کرده و حفره ای وسیع 
ایجاد کرد. فواره ای از آب به هوا برخواست و بر سر تجهیزات درهم شکسته و قطعات روی 
عرشه فرود آمد. چند دقیقه بعد، اتاقک های دیگ های بخار یکی یکی پر از آب شدند و انفجار 
دوم رخ داد. ترنر از عرشه به پایین پرتاب شد. مسافران جیغ می کشیدند و برای سوار شدن 
به قایق های نجات در آب شیرجه می زدند. فقط هجده دقیقه پس از اصابت اژدر، کشتی به 

پهلو خوابید و شروع به غرق شدن کرد. 
شیگر، فرمانده زیردریایی پس از اطمینان از مصیبتی که به بار آورده بود، به سوی دریا 

روانه شد. او لوسیتانیا را غرق کرده بود.  
در این حمله حدود 1200 نفر از جمله 123 نفر از 141 آمریکایی حاضر در کشتی از بین 
رفتند. این حادثه آتش جنگ جهانی اول را شعله ورتر کرد، باعث بازنویسی قوانین دریانوردی 
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ش��د و کم��ی بعد پای ایاالت متح��ده را هم به جنگ باز کرد. اما حادث��ه ای که واقعاً در آن 
بعدازظهر ماه می یک قرن پیش اتفاق افتاد، هنوز مانند رازی س��ربه مهر باقی مانده اس��ت. 
دو بازجویی که بالفاصله پس از حمله انجام شد، بی نتیجه بود. افسران بریتانیایی نخستین 
بازجویی را بی پاسخ گذاشتند تا رازهای نظامی را افشا نکنند. دومین بازجویی هم توسط جان 
چارلز بیگام انجام شد. این قاضی انگلیسی ملقب به لُرد مرسی که بررسی ماجرای تایتانیک 
هم بر عهده او بود، کاپیتان ترنر و ش��رکت کش��تی رانی را از هر اتهامی تبرئه کرد. با این 
وجود، لرد مرسی چند روز بعد از شنیدن دفاعیات با بیان اینکه پرونده لوسیتانیا کاری ملعون 
و کثیف اس��ت! از این پرونده اس��تعفا داد و از پذیرش دس��تمزدش امتناع کرد. در یک قرن 
گذشته روزنامه نگاران متن خبرها و دفتر خاطرات مسافران کشتی را با دقت بررسی کرده و 
غواصان در بقایای کشتی تفحص نموده اند تا سرنخ  هایی از واقعیت ماجرا بیابند. نویسندگان و 
فیلم سازان همچنان کتاب ها و مستندهایی تولید می کنند که مملو از حدس و گمان ها است.   
آیا بریتانیا عمداً لوسیتانیا را در معرض خطر قرار داد یا حتی برای غرق کشتی توطئه چید تا 
ایاالت متحده را به جنگ بکشاند؟ آیا کشتی که حامل کمی مهمات بود، در واقع برای حمل 
محموله های بزرگ تر ادوات جنگی بریتانیا مورد استفاده قرار می گرفت؟ آیا افسر ارشد دریایی 
بریتانیا، وینستون چرچیل 40 ساله، به نحوی در این ماجرا مشارکت داشت؟ آیا کاپیتان ترنر 
که از حمله جان س��الم به در برد، فقط آلت دس��ت چند مرد قدرتمندتر بود؟ یا به قول یکی 
از مسافران نجات یافته »احمقی بود که باعث بدبختی همه شده بود؟« یا بر اساس ادعای 
دیگران یک سکته خفیف باعث اختالل حواسش شده بود؟ آیا بازجویی ها و بازپرسی ها که 

مدارک کامل همه آن ها هنوز هم منتشر نشده فقط یک الپوشانی گسترده بود؟  
هیچک��س واقع��اً نمی داند. بیش از یکصد س��ال گزارش بازرس��ی، تحلی��ل تاریخی و 
بازجویی های دقیق پاس��خ مشخصی به دست نداده است. اما شاید توضیح ساده تری وجود 
داش��ته باش��د که هیچکس به آن توجه نکرده اس��ت. ش��اید از دریچه تازه علوم رفتاری و 
بیولوژیکی قرن 21، توضیح این مصیبت  مهم تاریخ دریانوردی چندان هم دشوار نباشد. شاید 
کاپیتان ترنر فقط چند تصمیم بد گرفته است و شاید آن تصمیم  ها به این دلیل بد بودند که 

بعدازظهر اتخاذ شدند.  
این کتاب درباره زمان بندی است. همه ما از اهمیت زمان بندی آگاه هستیم. مشکل این 
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است که چیز زیادی از آن نمی دانیم. زندگی ما جریانی بی انتها از تصمیمات »ِکی« است. 
کی شغل مان را عوض کنیم، خبر بدی را به دیگران بدهیم، به کالس خاصی برویم، طالق 
بگیریم، برای پیاده روی برویم، یا کی تصمیات جدی درباره پروژه یا شخصی خاص بگیریم. 
اما اغلب این تصمیم  ها حاصل شهود و حدسیات مبهم است. از نظر ما زمان بندی یک هنر 

است. 
به شما نش��ان خواهم داد که زمان بندی یک علم اس��ت؛ ترکیبی نوظهور از تحقیقات 
چندمنظوره و میان رش��ته ای که نگاهی جدید به ش��رایط انسان دارد و راهنمایی مفید برای 
کار هوش��مندانه تر و زندگی بهتر ارائه می دهد. اگر به هر کتاب فروش��ی یا کتابخانه ای سر 
بزنید یک دوجین قفسه پر از کتاب های مربوط به روش انجام کارهای مختلف می بینید؛ از 
روش های دوست یابی و اثرگذاری بر دیگران تا آموزش مکالمه فیلیپینی در یک ماه. محتوای 
این کتاب ها آنقدر زیاد است که باید زیرمجموعه یک گروه منحصربه فرد به نام کتاب های 
»چگون��ه« قرار گیرند. این کت��اب را هم زیرمجموعه ژانر جدیدی به نام کتاب های »ِکی« 

بدانید. 
در دو سال اخیر، من به همراه دو محقق پرتالش بیش از هفتصد تحقیق در حوزه اقتصاد 
و بیهوشی؛ انسان شناسی و غدد درون ریز؛ گاه زیست شناسی )مطالعه فعالیت های زیستی در 
چرخه زمانی( و روان شناسی اجتماعی را خوانده و تحلیل کرده ایم تا علم پنهان زمان بندی 
را از میان آن  ها اس��تخراج کنیم. در  صفحات آینده، از نتیجه این تحقیق برای پاس��خ به 
سوال هایی استفاده می کنم که حاصل تجربه های انسانی است، اما اغلب از دید ما پنهان مانده 
است. چرا آغازها )حتی اگر سریع باشند یا اشتباه( تا این اندازه مهم هستند؟ و چگونه می توانیم 
با وجود موانع سخت، آغازی دلنشین داشته باشیم؟ چرا رسیدن به نقطه میانی یک پروژه، 
بازی یا حتی زندگی گاهی ناامیدمان کرده و گاهی به ما انگیزه می دهد؟ چرا پایان  ها انرژی 
تالش بیشتر را به ما می بخشند تا به خط پایان برسیم و همچنین تشویق مان می کنند تا کمی 
آرام تر پیش برویم و در جستجوی معانی باشیم؟ چه طراح نرم افزار باشیم یا خواننده گروه کر، 
چطور به موقع با دیگران هماهنگ می شویم؟ چرا بعضی برنامه  های مدارس مانع یادگیری 
هستند، اما بعضی استراحت  ها و تعطیلی ها باعث بهبود نمره امتحان دانش آموزان می شود؟ 
چرا تفکر درباره گذشته باعث می شود رفتار خاصی داشته باشیم، اما تفکر درباره آینده ما را به 
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سمت رفتار متفاوتی هدایت می کند؟ و در نهایت اینکه چطور می توانیم سازمان  ها، مدارس 
و زندگی هایی بس��ازیم که قدرت نامرئی زمان بندی را در نظر بگیرند و به این سخن مایلز 

دیویس برسند که زمان بندی موضوع اصلی نیست، بلکه همه ماجرا است. 
در این کتاب نتیجه تحقیقات زیاد در علوم مختلف را بررسی کرده ایم. این کتاب بسیار 
کاربردی است و در انتهای هر فصل قسمتی وجود دارد که آن را »راهنمای هکرهای زمان« 

نامیده ام و مجموعه ای از ابزار، تمرین ها و نکات مهم برای عملی  کردن دیدگاه ها است.

آن  نز عارش   داز 
پرس��ش  نخست ما درباره خود زمان است )مطالعه تاریخچه زمان از نخستین صفحات 
شاخص آفتاب در مصر باستان تا ساعت های مکانیکی قرن شانزدهم اروپا و تا ظهور مناطق 
زمانی در قرن نوزدهم( و خیلی زود متوجه می شوید که چیزهایی را که ما واحدهای »طبیعی« 
زمان می دانیم فقط حصارهایی هستند که اجداد ما برای محاصره زمان ساخته اند. دوم اینکه 
ساعت ها و هفته  ها همه اختراعات انسانی هستند. به نظر دانیل بورستیِن مورخ »بشر فقط با 

تعیین آن ها می تواند از یکنواختی مکرر طبیعت رها شود«. 
اما بر اساس تئوری یکنواختی مکرر بورستین، یک واحد زمانی از کنترل ما خارج است. ما 
در سیاره ای زندگی می کنیم که با سرعتی ثابت و الگویی مشخص حول محور خود می چرخد 
و ما را در معرض بازه های منظم تاریکی و روشنایی قرار می دهد. ما هر چرخش زمین به دور 
خود را یک روز می نامیم. شاید روز مهم ترین روش ما برای تقسیم بندی، پیکربندی و ارزیابی 
زمان باشد. بنابراین در بخش اول کتاب به تحقیق درباره زمان بندی می پردازیم. دانشمندان 
از ریت��م روز چه آموخته ان��د؟ چگونه می توانیم از این اطالعات برای بهبود عملکرد، ارتقای 
سالمتی و افزایش رضایت مان استفاده کنیم؟ و چرا همانطور که داستان کاپیتان ترنر نشان 

داد، نباید تصمیمات مهم را عصرها اتخاذ کنیم؟ 
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آهازم ی لز  نزه ن ررنآزد

کاریکهمردمروزانهانجاممیدهند،بدوناینکهبدانندچهمیکنند!
ویلیامشکسپیر،هیاهویبسیاربرایهیچ

اگر بخواهید شرایط احساسی دنیا را ارزیابی کنید و گستره احساسی بزرگی بیابید که همه 
جهان را در بر بگیرد، باید س��راغ توئیتر بروید. تقریباً یک میلیارد نفر در آن حساب کاربری 
دارند و هر ثانیه 6 هزار توئیت ارسال می کنند. حجم عظیم این پیام های کوتاه )حرف هایی 
که مردم می زنند و روش ابراز آن ها( اقیانوسی از داده ها خلق کرده که دانشمندان اجتماعی 

می توانند برای شناخت رفتار انسان ها درون آن شنا کنند. 
چند سال پیش، مایکل ِمیسی و اسکات ُگلدر، دو جامعه شناس از دانشگاه ُکرنل، بیش از 
500 میلیون توئیت از 2/4 میلیون کاربر را که در مدت 2 سال از 84 کشور ارسال شده بود 
بررس��ی کردند. آن ها امیدوار بودند از این گنجینه برای بررسی احساسات انسان ها استفاده 
کنند؛ مخصوصاً اینکه »احساسات مثبت« مانند اشتیاق، اعتمادبه نفس و آگاهی و »احساسات 
منفی« مانند عصبانیت، رخوت و احس��اس گناه، در ط��ول روز چگونه تغییر می کنند. البته 
محقق��ان این نیم میلیارد توئیت را دانه به دانه نخواندند، بلکه متن آن ها را به برنامه تحلیل 
محتوای ال.آی.دابلیو.سی )یک برنامه کامپیوتری قوی و محبوب مربوط به زبان شناسی و 

شمارش لغات( دادند که هر لغت را بر اساس احساسی که انتقال می داد، ارزیابی می کرد. 
الگویی که ِمیسی و ُگلدر یافتند و در مجله معتبر سایِنس منتشر کردند، کاماًل با ساعت 
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بیداری افراد منطبق بود. احساس مثبت در زبان نوشتار که نشان می داد توئیت کننده ها فعال، 
مشارکتی و امیدوار هستند، معمواًل صبح ها باال رفته و عصرها به شدت افت می کرد و دوباره 
در ابتدای شب باال می رفت. اینکه توئیت کننده اهل آمریکای شمالی یا آسیا باشد؛ مسلمان 
یا بی دین باش��د؛ سیاه، سفید یا قهوه ای باشد، هیچ اهمیتی نداشت، بلکه »الگوی احساسی 
زمانی« همه افراد از فرهنگ ها و مناطق جغرافیایی متفاوت، مشابه بود. همچنین روز ارسال 
توئیت هم مهم نبود و مثاًل توئیت های دوشنبه با پنج شنبه فرق نمی کرد. همه روزهای هفته 
با هم یکسان بودند. توئیت های آخر هفته کمی با بقیه روزها تفاوت داشت. احساسات مثبت 
در روزهای شنبه و یکشنبه کمی بیشتر بود و اوج احساسات صبحگاهی در این روزها حدوداً 
دو س��اعت دیرتر از روزهای معمول هفته آغاز می شد، اما شکل کلی الگو برای همه روزها 
یکسان بود. الگوی روزانه در کشوری بزرگ و پهناور مانند ایاالت متحده با کشوری کوچک تر 

و همگن مانند امارات متحده عربی به طرز عجیبی مشابه و شبیه نمودار زیر بود:     

در قاره ها و منطقه های زمانی مختلف نوسانات روزانه مانند امواج اقیانوس قابل پیش بینی 
هستند و اوج، فرود و بازگشت دارند. زیر پوشش ظاهری زندگی روزانه ما یک الگوی پنهان 

مهم، غیرمنتظره و افشاگر وجود دارد.


