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 شانزدهمین کنفرانس آمار ایران 

 دانشگاه مازندران  ،1401شهریور  4الی  2

 

 سیم طالب ن   (Incerto) اینسرتویِ پنج کتاب

 استاد مالی این های اطمینان« در نوشته مروری بر دیدگاه فلسفی از »عدم

 

ریاضی   منسی  آماردان  طالب  اختیارمعامله   دانینیکوالس  و  ریسک  در حوزة  که  می  1است  عمیتاً  کار  وی  حوزة    بهکند. 

عدم  ،بودنتصادفی و  است.عالقهاطمینان  احتماالت  فعالِ مند  دانشگاه  این  استاد  حال  عین  در  و  مالی  های  بازارهای 

ریشه در آمار دارند و به   های شگرفی دارد کهها و نظریه مدرسة بازرگانی لندن و دانشگاه آکسفورد، ایده  ،ماساچوست

 اند.حوزة مالی توسعه یافته

اطمینان را از  مسئلة عدم  هاة این کتابهم  ؛استشده  نوشته    2018تا    2001های  سال بین سال  18در فاصلة    وی   پنج کتاب

اطمینان  عدمآماردانی است که در بازارهای مالی فعال است و عمیقاً به مسئلة  نسیم طالب  ند.  ن ک دیدی فلسفی بررسی می

 .از این طریق توسعه دهدرا کند که مالی ریاضی تالش می ؛ ویکندفکر می

عناوین این پنج کتاب به  ، مرور خواهد شد.  مطرح شده  Incertoتر  پنج کتاب او که تحت عنوان عمومی  ،ارائة این  در   

 شرح زیر است: 

 بودن، تة تصادفیشیف 

 یاه، س قوی  

 پادشکننده،  

 ، وستخت پروکرست  

 .پوست در بازی و

  بازارها  و از تالطم  ها از خطا  ،توان از طبقة خاصی از حوادث تصادفیکوشد تا نشان دهد که چگونه مینسیم طالب می

  گذاری حفظ ارزشِسرمایهبه عنوان مدیر صندوق    ،ریاضیدان  ا سود گرفت. وی به عنوان یک مالیچیِوکارهکسب  ایبر

توان سود بدست آورد.  های اقتصادی نیز میدهد که چگونه از بحراننشان می  مالی  2گر مشتقات معامله  به عنوان  و  ،  موفق

و بحران سال    2000در سال    NASDAQمثل بحران بورس    ییهابحرانگیری  شکل  با نوشتن مقاالتی علل  نوبتوی در چند  

شرایط  مرتبط با  ی  یهاتوسعة نظریهبا    تا  در بازار سرمایه کوشیدود  خ بازارهای مالی  را توضیح داد و در عین حال    2007

  سود بگیردها این بحراناز  ،بحران
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مالی بسیار موفق  اجرایی و نظری اقتصاد  برجسته که در حوزة    یریاضیدان  -آماردان  با معرفی  تا  خواهد کوشید    سخنران

  طالبنشان دهد که چگونه  بوده،  در بازارهای سرمایه دنیا  هم  معتبری    3گذاری حفظ ارزش سرمایه  و مدیر صندوق  ،بوده

نشان دهد که  چنین  هم  .کندمالی استفاده میعرصة علم  مفاهیم آماری و ریاضی برای پیشبرد کار خود در    ین تراز عمیق

بودن  اختن به فلسفة تصادفییعنی پرد  ،ترین مفاهیم در حوزة آمارچگونه به عنوان یک استاد آمار و ریاضی با بررسی عمیق

تا دو علم آمار و مالی را  می  ،و حوادث تصادفی ارائه  دهد.  ء ارتقا همزمان  کوشد  این  از    در  تا  سخنران خواهد کوشید 

یعنی آمار    ، ارائه کند و نشان دهد که دو حوزه از علم  را  تصویری از تفکرات این اندیشمند  الی پنج کتاب معروف ویالبه

 همدیگرند.تا چه حد در ارتباط با یکدیگر و همبسته با   ،و مالی

 حسین عبده تبریزی 
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