
 

 

 های کتاب پیوست

 برد ه میبهر نظمی چه از بینآ؛ ننده پادشک
 

 
 

 یشتر اطالعات ب

https://nashrenovin.ir/product/antifragile-nassim-nicholas-taleb/
https://nashrenovin.ir/product/antifragile-nassim-nicholas-taleb/
https://nashrenovin.ir/product/antifragile-nassim-nicholas-taleb/


 

 

 

 پیوست یک

َشتیَگرافیکیَازَکتابگَ 

این قسمت برای آن دسته از افراد غیرادبی است که دوست دارند چیزها را به جای کلمات، 
 فقط در نمودارها ببینند. 

 وضعیت غیرخطی و کمتر، بیشتر است )و تخت پروکروستسی(

 
دهد. همانطور که  ی »کمتر، بیشتر است« را توضیح می . این نمودار هم پاسخ غیرخطی و هم ایده 19شکل  

غیرخطی یا محدب،   هر چیز شود. ما دیدیم که  شود، منافع وارونه می ی مشخصی بیشتر می دوز از نقطه 
دهد که چگونه می مقعر، یا همانطور که در این نمودار است، ترکیبی است. همچنین این نمودار نشان  

های »برات خوبه« شوند: عبارت ها( تحت شرایط غیرخطی، با شکست مواجه می سازی ها )یا ساده فروکاهش 
 کننده و واپیچان است. یا »برات بده« که از جنس تخت پروکروستسی است به شدت تحریف 
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از راه آزمون و خطا مهم هستند چ دهد چرا میان همچنین نشان می  ون شما را  برهای ذهنی 
کنند. توجه داشته باشید که چگونه  ها این کار را می اما کلمات و روایت   -کنند  خطر نمی ۀ  وارد منطق 

گیرد. )در عربی شامی  »بیشتر، یشتر است«، محدب است یعنی منافع اولیه در آن شتاب می ۀ منطق 
 فراتر از حد اشباع یک اسم هست: »بیشتر از آن مانند کمتر از آن است.«( ۀ  برای این منطق 

می  نشان  نمودار  این  نهایت،  رقابت در  پیراستگی«  و  »پرظرافتی  چرا  که  بیان دهد  )به  آمیز 
بار است، در ظرافت و پیراستگی به خود گرفته است( زیان ۀ  دگی و بغرنجی که چهر تر، پیچی دقیق 

 مقایسه با اشتیاق و میل شدید اهل عمل برای سادگی بهینه و مطلوب. 

 انتقال شکنندگی: ۀ قضی 

 انتقال شکنندگی،ۀ  توجه داشته باشید که طبق قضی 

 تا حدی[آید ]از نوسان خوشش می   [ محدب ]در نوعی محدوده ۀ  مواجه

 نظمی(، و بی ۀ )نوسان و سایر اعضای خوش 

 آیداز نوسان بدش می   مقعر ۀ  مواجه

 هابازنمایی شکنندگی 

 
 های زمانیدر فضای سری 

 می   نشان   را   زمان   افقی   محور   بازنما.   های . تغییرات شکننده در طول زمان، دو نوع شکنندگی. سری 20شکل  
 شاخص   یک :  کند   صدق   چیزی   هر   مورد   در   تواند می   این .  دهد می   نشان   را   تغییرات   عمودی   محور   دهد، 
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عدم   یا )   کوچک   تغییرات   و   مزایا در اکثر مواقع    توانیممی   ما .  غیره  و  شما   شادی  ثروت،   در  تغییرات   سالمتی، 
 نسبتا  ی  به شیوه  تواند می قطعیت  عدم .  ببینیم   را   بزرگ  نامطلوب   پیامدهای   اوقات  گاهی   و (  ها وجود آن 

 ی انباشته  سود   از   و   دهد  رخ  زمانی   هر   در   است ممکن   زیان   که   باشید   داشته   توجه .  برساند آسیب   ی سخت 
 زیادی   مثبت  اثرات  2  نوع   که   هستند   متفاوت   جهت این  از (  راست )   1  نوع   و (  چپ )   2 نوع .  شود بیشتر   قبلی 

 . کند می   تجربه   1  نوع   که   حالی   در   کند نمی   تجربه   قطعیت عدم  از   را 

 
کند یا  استوار )اما پادشکننده نیست( )چپ(: این تغییرات کوچکی را در طول زمان تجربه می . صرفا   21شکل  

پادشکننده )راست(:   کند. سیستم کند. هیچ وقت تغییرات بزرگی را تجربه نمی اصال  تغییری نمی 
 .20کل ی مقابل نمودار اول در ش دقیقا  نقطه   -رساند قطعیت بیشتر از آنکه آسیب برساند، سود می عدم 

 

 شده در احتماالتدیده 
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( ها آن   فراوانی  یعنی )   ها آن   احتمال  ی دهنده نشان   عمودینتایج و محور   ی دهنده نشان   افقی   محور .  22  شکل 
 و   بزرگ   منفی   نتایج  هم   تواند می (:  نادر   بسیار   ،1  نوع )   شکننده .  کوچک   منفی   و   مثبت   نتایج :  استوار .  است
با این   اما  است،  نادر   بسیار   بسیار   تجربی   نظر   از  تقارن   است؟  نادر   چرا .  دهد  تحویل   بزرگ   مثبت   نتایج   هم 

 و   بزرگ   منفی   های جنبه   ما(:  2 نوع )   شکننده . شوند می   تر ساده   آن   از   استفاده با   آماری   های توزیع   وجود تمام 
 ی نتیجه   یک  احتمال . بینیممی   را   کوچک مثبت    هایجنبه   و   ( شده گرفته   نادیده   و   پنهان   اغلب )   غیرمحتمل
 از   تر کلفت   چپ   سمت  زیرا  است   مطلوب   بسیار   ی نتیجه   یک   از   بیشتر   بسیار   ، ( چپ  سمت )   وخیم   نامطلوب 

پذیر امکان   بزرگ  مطلوب   نتایج .  کوچک   منفی   ی جنبه  بزرگ،   ی مثبت جنبه :  شکننده پاد .  است راست   سمت 
 نتایج   برای   راست   سمت  »ُدم« (.  نباشد   غیرممکن   اگر ) است   کمتر   بزرگ   نامطلوب   نتایج امکان    ، است

 .است چپ  سمت  ُدم    از  تر بزرگ   مطلوب، 

 هامتفاوت از بازدهۀ . چهار دست9جدول 
 وضعیت  ُدم سمت راست توزیع  دم سمت چپ توزیع 

 پادشکننده کلفت  نازک

 ( ]بسیار نادر[1شکننده )نوع   کلفت  کلفت 

 ( 2شکننده )نوع  نازک کلفت 

 استوار  نازک نازک

 
بسیار مهم است این است که به افت و خیزهای سمت آنچه  شکنندگی یک ُدم  چپ دارد و  

 چپ  توزیع احتمال بسیار حساس است.
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 ُدم   در   جرم افزایش  است،  دار سایه   ی ناحیه   شکنندگی (:  چپ   سمت  نمودار )   شکنندگی  تعریف.  23  شکل 
 عمدتا    -  منبع   متغیر   پارامتر   در   تغییری   هر   به   پاسخ   در   هدف   از متغیر  Kمشخص    سطح   زیر  چپ  سمت 
 بخش   در   بعدا    که   گنجانیم می    s–در   را   تغییرات   این تمام   ما .  شده است   تنظیم   چیزی که اندکی  یا   »نوسان« 

 .کنم صحبت می  آن   مورد   در (  موفق شدم معادالت را پنهان کنم   که   جایی )   ها یادداشت 
 برای   ای آینه  تصویر   همان   نیست،  متقارن   دقیقا    که (  راست   سمت  نمودار )   پادشکنندگی   تعریفی از   به عنوان 

 .است s+ شده پارامتر مغشوش .  چپ  ُدم   در   استواری  ۀعالو به   راست  سمت  ُدم 
  ی قضیه »   لطف   به   اما   کنیم،   مشخص   دقت   با   را   احتمال   توزیع   نتوانیم   است   ممکن   اگرچه   که   است   این   مهم 
  عبارت   به .  کنیم   بررسی   برهای ذهنی میان   طریق   از   را   پاسخ   توانیم می (  2012)   دوَادی   و   ی طالب مقاله   در   « انتقال 
 . دریابیم   را   رویدادها   این   شکنندگی   توانیم می   اما   نداریم،   آینده   در   حوادث   وقوع   احتمال   درک   به   نیازی   ما   دیگر، 

 های زمانیتبدیل هالتری در سری 
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 ی مثبت  های کف، ضمن حفظ جنبه های زمانی. بازده شده در فضای سری . هالتر دیده 24شکل  

 

 در فضای احتمال  هاآن   هایهای محدب( و ویژگی هالترها )تبدیل 

 
 ی هالتر.یک بیان گرافیکی از ایده 

 اولی، - ی شکل زنگ   نمودار   از   شود می   باعث  سیستم  به   قطعیت عدم  تزریق ، مورد متقارن.  1. مورد  25شکل  
 بنابراین .  دارد منتقل شویم   تر گسترده   اما  تر پایین   ای قله دومی که    به   -  محدود   احتمالی  نتایج   از   موجی  با 

 .شود می   منفی   هم   و   مثبت قوهای سیاه    هم   منفی،   و   مثبت   های غافلگیری  افزایش   باعث 
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 در قطعیت  عدم   افزایش. بیشتر   های زیان  محدود،   های سود . شکننده(:  چپ   سمت )   2 مورد .  26  شکل 

 3  مورد .  شود می  منفی   سیاه  قوهای  فقط   منفی،  نتایج (  اوقات   گاهی فقط  )   بیشتر   تشدید   باعث  سیستم 
 را   مطلوب  بسیار   نتایج   احتمال   سیستم، در   قطعیت عدم   و   بودنتصادفی   افزایش .  شکننده پاد(:  راست ) 

 اکتشاف،   چگونه   که   دهد می   نشان  این . دهدمی   افزایش  را   انتظار   مورد  بازده   اساس   این بر   و   دهد می   افزایش 
 .است  ( anti-airplane delayیی ) هواپیما پاد   خیر تأ  یک   شبیه   دقیقا    ریاضی، نظر   از 

 
 فنی »یه چی نیستِن« تونی چاقه یا تلفیق رویدادها و مواجهه با رویدادهاۀ نسخ 

 دهد. این یادداشت همچنین یک »تبدیل محدب« را توضیح می 

f(x)    برای متغیر از  می   f(x)است.    xمواجهه  »بازده  با  xتواند بطور معادل  «، x«، »مواجهه 
)یا تابع مطلوبیت(   1را یک تابع سودمند  f« نامیده شود که در اینجا ما xۀ  حتی »سودمندی از بازد 

 باشد.  یهر چیز تواند می   Xنامیم.  می 

افرادی   f(x)خاصی است،  ۀ  لرزه در واحد خاصی در منطق ، شدت یک زمین xمثال:   تعداد 
 xپذیرتر از  بینی تواند پیش می   f(x)توانیم ببینیم که  راحتی می میرند. ما به است که از آن زلزله می 

منطق  از  که  کنیم  مجبور  را  مردم  اگر  )مثال   ساختمان ۀ  باشد  یا  بمانند  دور  بنابر خاصی  را  ها 
 استانداردهای خاصی بسازند و غیره(. 

دهد،  به پایین هل می  xچند متر سقوط من با زمین است وقتی کسی من را از ارتفاع  xمثال: 
f(x)   توانم  ح است که من نمی بدنی من از اثر آن سقوط است. واض ۀ  مقیاسی از صدمx   بینی  را پیش

 بینی کرد(.  را پیش   f(x)توان  کنم )شاید کسی که من را هل خواهد داد این را بداند، اما می 

 
1utility function 
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برای   Bۀ به نقط  Aۀ  زمان سفر از نقط  f(x)تعداد خودروهای فردا شب در نیویورک،  xمثال:  
توانید سوار مترو شوید یا باشد )می   xز  پذیرتر ا بینی تواند پیش می   f(x)یک راننده آژانس است.  

 حتی بهتر از آن پیاده بروید(. 

کنند. این صحبت می   xۀ  کنند دارند دربار زنند فکر می حرف می   f(x)ۀ  بعضی افرادی که دربار 
ۀ است. این خطای موجود در تفکر ارسطو تقریبا  در فلسف تلفیق رویداد و مواجهه  ۀ همان مسئل 

 .انی( فراگیر است احتمال )مثال  تاکسیر 

 پادشکننده شود.  xتواند در مقابل  می  f(x)و از طریق تحدب    xیکی بدون درک  

نمی  درکش  که  دنیایی  »در  سوال  می جواب   کار  چه  روی کنی  که  است  این  واقعا   کنی؟« 
 کار کن. f(x) های نامطلوب  حالت 

اصالح  دربار آسان  f(x) اغلب  بیشتر  معلومات  کسب  از  دیگر،   xۀ  تر  عبارت  )به  است. 
پیش  جای  به  بیمه استوارسازی  اگر  مثال:  سیاه.(  قوهای  اینجا  بینی  در  بخرم،  بازار  در  را  با  xای   ،

از   بیش  احتمال    f(x)درصد،    20کاهش  توزیع  از  زیر    xبه قسمتی  وابستگی    20که  درصد است 
 ین نمونه ای از هالتر است.( نخواهد داشت و از تغییرات پارامتر مقیاس آن، تأثیر نخواهد گرفت. )ا 

 
ی  . هیچ ریسک جنبه xو مواجهه با   xاست(. تفاوت بین   xتابع محدبی از    f(x). تبدیل محدب ) 27شکل  

ربط از به منظور کسب معلومات تا حد ممکن بی   f(x)منفی در نمودار دوم نیست. اصل راهگشا، اصالح 
شود که در اینجا ملقب بدیل محدب نامیده می روی سمت چپ توزیع است. این عملیات، ت   xهای  ویژگی 

 شده است به »هالتر«. 
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سبز ۀ  مغالط کسی  الوار  که  زمانی   :f(x)    دیگر تابع  با  می   g(x)را  که اشتباه  تابعی  گیرد، 
  های متفاوتی دارد. غیرخطی 

شیو  صورت واریانس  )یا نوسان، یا پادشکننده باشد در آن   x: اگر فردی در برابر  تر فنی ۀ  به 
(  سنجه  هایی که چولگی دارند به برد، چون میانگین توزیع سود می   f(x)از    xهای دیگری از تغییر 

یابد با واریانس افزایش می   هاآن   واریانس بستگی دارد و وقتی راست چوله باشند، احتمال  وقوع 
نرمال )یا توزیع احتمالی با چولگی شدید( برای میانگین، عبارتی دارد که شامل )برای مثال، ُلگ 

+1
2⁄ 𝜎2  .)است 

است مخصوصا    xطور محسوسی متفاوت از توزیع احتمال   به   f(x)عالوه، توزیع احتمال   به 
 ها و حاالت غیرخطی.در حضور وضعیت 

 راست چوله )یا چپ چوله( است.   f(x)به صورت یکنوا محدب )یا مقعر( است،    f(x)زمانی که  

در حال افزایش و روی چپ محدب است در آنصورت به راست مقعر است،   f(x)زمانی که  
احتمال   دم f(x)توزیع  احتمال  نازک ،  توزیع  از  نظری   xتر  در  مثال،  برای  )یا چشم ۀ  است.  انداز 

( کانمن زیان  تورسکی، به اصطالح سودمندی تغییرات در ثروت، »استوار«تر از سودمندی  -گریزی 
 ثروت است. 

چگالی است و احتمال وقوع )یا  p(x)در اینجا  چرا بازده بیشتر از احتمال اهمیت دارد )فنی(: 

∫چشمداشتی( یعنی  𝑓(𝑥)𝑝(𝑥)𝑑𝑥   طور فزاینده به  بهf    داشت تا  بستگی خواهدp    و هر چهf 
 .pبستگی خواهد داشت تا   fتر باشد، بیشتر به  غیرخطی 

 (2009ربع چهارم )طالب،  

دامنه  )در  نیستند  محاسبه  قابل  ُدم  رویدادهای  که  است  این  اما ایده  کلفت(،  ُدم  های 
یک تابع افزایشی است،  f(x)خودمان با این مسئله را ارزیابی کنیم. فرض کنید  ۀ  توانیم مواجه می 

 کند. این ایده را به مفهوم ربع چهارم مرتبط می  10جدول  

 10جدول 
 xتوزیع ُدم کلفت برای  xتوزیع ُدم نازک برای  

چیدن  ۀ بوسیل f(x)»تخفیف« 
-برآیندهای کرانی، یعنی محدب

 مقعر

 برآیند کامالً استوار  استواربرآیند بسیار 

f(x) محدب، بدترکردن  -مقعر
 برآیندهای بعید 

 ربع چهارم  برآیند استوار )تقریبًا( 
مقعر باشد( یا   f(x)شکننده )اگر 

 پادشکننده
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 های موضعی و سراسری )فنی( تحدب 

مرگ یک برآیند بیشینه برای یک واحد است. به این   -انتها نیستهیچ چیزی در طبیعت بی 
 شوند. ترتیب چیزها در یک سر محدب و در سر دیگر مقعر می 

بینند. بگذارید دوباره به تصویر ای بیشترین آسیب را می ، چیزهای بیولوژیکی در نقطه در واقع
سازی وسعت و محدوده جدهم سر بزنیم: با گسترده ها در فصل ه ریزه سنگ مقعر سنگ خارا و  

شود. تقعر غالب اما موضعی ها می داربودن آسیب در جایی باعث ایجاد تحدب بینیم که کران می 
 کند. ها را بررسی می ریزه سنگ داستان سنگ خارا و ۀ ادام  28بود. شکل 

 
ها در فصل هجدهم ریزه سنگ تری را در داستان سنگ و ی وسیع . نمودار سمت چپ محدوده 28شکل  
شود. نمودار راست تبدیل می   خوریم، مقعر به محدب ای که ما به آسیب بیشینه برمی دهد. در نقطه نشان می 

د )که به کرانستان دهد بدون اینکه هیچ حد باالیی معلومی وجود داشته باش پادشکنندگی قوی را نشان می 
ها تنها در متغیرهای اقتصادی موجود هستند مثال  فروش کتاب یا موضوعاتی انجامد(. این بازده می 

 مند. من قادرنیستم چنین اثری را در طبیعت پیدا کنم.مند یا نزدیک به ناکران ناکران 
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 ر طبیعت معمول است.مند. د ی کران . پادشکنندگی ضعیف )میانستان(، همراه با بیشینه 29شکل  

 

 های غیرخطی عجیب و غریب )بسیار فنی(وضعیت 

  شوند؛ دو نوع وضعیت غیرخطی بعدی تقریبا  هیچ وقت بیرون از متغیرهای اقتصادی دیده نمی 
 شوند. های مالی ایجاد می مشتقه ۀ  ویژه محدود هستند به آن متغیرهایی که بوسیل به   ها آن 

 
دهد، متضاد توابع متناسب با مقدار مقعر را نشان می -تابع افزایشی محدب . نمودار چپی یک  30شکل  

 (dose-response کران ) های انجامد، شکننده )ُدم می   2بینیم. این نمودار به نوع  مندی که در طبیعت می
دهد: شبه  تحدب. پادشکنندگی موضعی، شان را نشان می ترین بسیار بسیار کلفت(. نمودار راستی، خطرناک 

 شکنندگی سراسری. 

 
 های بیست و یک و بیست و دو()فصل   ها آن   های پزشکی و تناظر احتماالتیغیرخطی 
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شده های متداول دیده زیان  –زاد پزشکی: مورد منافع کوچک و قوی سیاه بزرگ  . مشکالت درمان 31شکل  

، پرهیز از های قابل دهند که ما بهره زاد زمانی رخ می در فضای احتمال. مشکالت درمان  شناسایی اندک )مثال 
با قوهای سیاه با عوارض جانبی باتأخیر و غیرمشهود   رنج و سختی کوچک یا یک عفونت خفیف( و مواجهه 

حاصل از پزشکی دقیقا  مانند فروختن یک آپشن مالی )یک عالمه  بزرگ داریم )مثال  مرگ(. این منافع مقعر 
 های فوری بسیار اندک کوچک ضمن ادعای »شواهد عدم آسیب«. ریسک( است در مقابل بهره 

خالصه برای یک شخص سالم، احتمال کمی از برآیندهای فجیع و مهلک وجود دارد )تخفیف یافته است 
 حساب نیامده است( و احتمال منافع خفیف، زیاد است.   بینی نشده است و به چون دیده و پیش 

 
افزایشی  )یکنوا، یعنی هیچ    هر چیز مقعر لزوما  از  -های غیرخطی در بیولوژی. شکل محدب . وضعیت 32شکل  

رسد.  نهایت نمی یابد و از هیچ سمتی به بی دار با مقادیر بیشینه و کمینه، جریان می یابد( و کران وقت کاهش نمی 
شود(. دوزهای اضافی  تدریج مؤثرتر و مؤثرتر می وح کم، پاسخ متناسب با مقدار، محدب است )به در سط 
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  ی که با قاعده هر چیز توان به  کنند به آسیب رساندن. همان را می شوند یا شروع می معموال  به تدریج نامؤثر می 
برای هر وضعیتی که در هر دو سمت    شود اعمال کرد. این نوع از نمودار لزوما  و تنظیم بسیار دقیق مصرف می 

 شود.  ی معلوم دارد )اشباع( اعمال کرد که شامل خوشبختی و خرسندی می دار است و یک بیشینه و کمینه کران 
صورت،  ای از خرسندی و ناخرسندی وجود دارد در آن برای مثال اگر کسی در نظر بگیرد که یک سطح بیشینه 

چپ و تقعر در سمت راست باید برای خرسندی و خوشبختی برقرار    شکل کلی این منحنی با تحدب در سمت 
تورسکی، شکل  -انداز کانمن ی چشم باشد )»دوز« را با »ثروت« و »پاسخ« را با »خرسندی« جایگزین کنید(. نظریه 

 طور تجربی کشفش کردند. ها به کند که آن سازی می مشابهی را برای »سودمندی« تغییرات در ثروت، مدل 
 

 
خاطر بیاورید. روی محور عمودی مزایای یک درمان را داریم و روی محور افقی،  . مثال فشارخون را به 33شکل  

های احتماالتی با آسیب احتماالتی مطابقت  کند که بهره وخامت وضعیت پزشکی را. پیکان به سطحی اشاره می 
شود. این حاکی  زشکی محو می به صورت تابعی از وخامت وضعیت پ   غیرخطی طور  زاد به دارد. مشکالت درمان 

تر( جابجا  از آن است که وقتی بیمار بسیار مریض است این توزیع به پادشکننده )ُدم سمت راست کلفت 
زاد احتمالی که چیزی کمی برای از دست  شود همراه با منافع بزرگ ناشی از درمان در مقابل مشکالت درمان می 

کنید،  درمان را افزایش دهید با تقعر منافع بیشینه برخورد می توجه داشته باشید که اگر  رفتن وجود دارد.  
 تر دیده شود، شبیه نمودار ماقبل است.  اگر وسیع   -ای که در این نمودار پوشش داده نشده است منطقه 
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با (:  19  شکل   به  شبیه )  دهد می   نشان   ارگانیسم یک   برای   را   هورمسیس،  چپ  سمت نمودار .  34  شکل 
 فاز   به   دوز،   بیشتر   کمی  افزایش  با   و )در ابتدا محد(    فواید و مزایا باشیم  فاز   شاهد  توانیم می   دوز   افزایش 
 یک   از )  شود می   تخت  آسیب   حداکثر  سطح  در   چیز   همه   که   بینیم می   سپس )در ابتدا مقعر(؛    رسد می   آسیب 
 در   شده شناخته   و   دار کران   سناریوی  بدترین   نام   به   چیزی بنابراین  است،  مرده   ارگانیسم ، ی به بعد خاص   نقطه 

 پزشکی   درسی   های کتاب   در   هورمسیس  از  اشتباه   نمودار   یک   راست،   سمت  در (.  دارد   وجود   شناسی زیست 
 .رسدمی   نظر   به   مقعر   کمی   یا   خطی  که   شروعی  با   دهد، می   نشان   را   اولیه  تقعر   که هست  

 بوقلمون وارونهۀ مسئل

 
  هنگامی .  است   مشاهده، ایجابی )مثبت( غیرقابل   نادر   رویداد :  وارونه   بوقلمون   ی مسئله   پادشکننده، .  35  شکل 
  استنباط   نادیده   چیزهای   مورد   در   و   کنید می   نگاه (  پادشکننده )   مثبت   چولگی   دارای   زمانی   سری   یک   به   که 
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  در   اشتباه(. ،  2006a  ،2006bپیسانو  )   گیرید می   کم   دست   را   فواید   و   دهید می   دست   از   را   خوب   چیزهای   کنید، می 
  ما آنچه    است با   مطابق   پرشده   ی ناحیه .  است   ( 2001)   فروت   ی مسئله   هاروارد،   دیگر   ی مسئله   راست،   سمت 
  مدل   خطای   با   دار سایه   ی ناحیه   که   است   جالب .  نقاط   کمبود   دلیل   به   بینیم، نمی   کوچک   های نمونه   در   معموال  

 . نامند می (  وارونه   بوقلمون )   Cω  و (  بوقلمون )   Bω  را   منطقه   این   تر فنی   های بخش .  یابد می   افزایش 

 هاای و توزیع تفاوت بین برآوردهای نقطه 

ریزان چگونه مرتکب اشتباهاتشان اجازه دهید این تحلیل را در مواردی به کار ببریم که برنامه 
 دهد:ریزی شده است رخ می برنامه آنچه ها و اختالالت معموال  بدتر از  شوند و چرا نقصان می 

 
 در  ها پروژه   های هزینه   از   حاصل  برآیندهای  احتمالی  توزیع :  واقعیت   و  ها بینی پیش   بین   شکاف .  36  کل ش 
  هم   و   کم   هم   ها هزینه   که   کنند می   فرضها  آن   اول  نمودار   در (.  راست )   واقعیت  در  و (  چپ )   ریزان برنامه   ذهن 
 احتمال  با   ویژه به   دهد، می   نشان   تر گسترده   و   بدتر   را   برآیندها   راست   سمت  نمودار .  بود  خواهد  قطعی   کامال  

 .کنید   توجه   چپ  ُدم  برآمدگی   دلیل   به   شکنندگی  افزایش   به .  نامطلوب   برآیندهای   باالتر 
 دارای   که   هایی برنامه   دولت،   های ها و نارسایی کسری   مورد  قطعیت در عدم  تأثیر   از   نادرست   درک   این 
 از   ما.  کند می   صدق  دیگر   موارد   بسیاری   و (  حدی کمتر تا )   سفر  زمان   هستند،   اطالعات   فناوری   های مؤلفه 
برای زمانی نشان   شکنندگی را   گرفتن   کم   دست   از   ناشی  مدل   نمودار استفاده خواهیم کرد تا خطای   همان 

محور، بوروکرات   بر  اقتصاد   که در   است   چیزی   همان   شود. این دهیم که پارامتر تصادفی، ثابت فرض می 
 (. بعدی   بحث )   کند می مشکل و اختالل ایجاد  

 

  



 

 

 پیوست دو )بسیار فنی( 

 یوست دو )بسیار فنی( پ

َکننَدسازندَوَمردمَراَنابودَمَیهایَاقتصادیَشکنندهَمَیجاییَکهَمدَل

 بندم. بستم. اینجا دیگر خالی نمی وقتی در متن اصلی گفتم »فنی«، شاید داشتم خالی می 

مارکوویتز کنید کسی به شما می تناقض  رویداد دقیقا  صفر : فرض  احتمال یک  گوید که 
است. از او بپرسید که این را از کجا آورده است. جوابش این است »بعل به من گفت«. در چنین 

شود. اما اگر از طرف بین تلقی می تناقض است، اما از سوی غیربعلیان غیرواقع حالتی، شخص بی 
«، یک مشکل داریم. فرد هم غیرواقع بین زدم   تخمین من آن را صفر  دیگر، فرد به شما بگوید » 

شود حتما  یک خطای تخمینی دارد. بنابراین اگر زده می است و هم متناقض. چیزی که تخمین 
پایینی آن به خطای تخمین مرتبط است؛ هر تخمینی باشد احتمال نمی  تواند صفر باشد، کران 

احتمال  باشد،  باالتر  تخمین  خطای  می   چه  بیشتر  نقطه آن  تا  البته  استدالل شود،  همانند  ای. 

 دهد.سوق می  ½نهایت احتمال را به سمت  ناآگاهی کامل، یک خطای تخمین بی ۀ الپالس دربار 

ی که یک پارامتر را تخمین هر چیز ما به مفهوم اشتباه باز خواهیم گشت؛ فعال  فرض کنید  
مین معادله در راستای پارامترها متفاوت است زند و سپس گذاشتن آن در یک معادله، با تخ می 

»تخمین  اینجا  در  متوسط،  دمای  مادربزرگ،  داستان سالمت  است، )همان  نامربوط  شده«  زده 
مقاله آنچه   شروع  با  مارکوویتز  و  دماهاست(.  راستای  در  سالمت  میانگین  داریم  نیاز  ما 
کنید »جریان  »فرض  با  خود  می  V و  E ساز«  اح را  )یعنی  و دانید«  )چشمداشتی(  وقوع  تمال 

را باید تخمین زد و بدتر   ها آن   پذیرد که واریانس( تناقض خود را نشان داد. در پایان مقاله او می 
های آماری و »قضاوت مردان اهل عمل« باید این کار را کرد. ُخب اگر از آن، با ترکیبی از تکنیک 

صورت باید مشتقات را ا یک خطا، در آن زدن داشته باشند، همراه باین پارامترها نیاز به تخمین 

مارکوویتز، ۀ  و هیچ مقال   –ای نداشتیم ای دیگر نوشت و البته در این صورت ما هیچ مقاله به گونه 
مالی  هیچ  فروپاشی،  شکننده ۀ  هیچ  هیچ  و  به مدرن  مزخرفات  و  چرندیات  که  نبودیم  گری 

بسیار شکننده هستند، به این  های اقتصادی نسبت به مفروضاتدانشجوها تدریس کند. ... مدل 
های تواند منجر به تفاوت که خواهیم دید، می   طور همان معنا که تغییر جزئی در این مفروضات،  

مدل  این  از  بسیاری  آن،  از  بدتر  و  شود.  نتایج  در  مهمی  »بازجورسازی« بسیار  مفروضات  با  ها 
فرضیه می  که  معنا  این  به  جواب شوند،  برای  مثمرثمر  ها  و  انتخاب دادن  آن  ریاضیات  شدن 
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 کنند. ساز می العاده شکننده العاده شکننده و فوق را فوق   هاآن   شوند، که می 

 های دولت.ها و نقصان : نارسایی مثال ساده 

های دولتی در ها و سازمان کنیم، زیرا محاسباتی که دولت ما از مثال نقصان زیر استفاده می 
 کنند )و برای پذیرش آن مشکل دارند(. واقعا  توجه نمی کنند به شرایط تحدب  حال حاضر اجرا می 

 دهد:آورند. این مثال نکات زیر را نشان می را به حساب نمی   هاآن 

گذارد اما )الف( عدم توجه به ماهیت بختی و تصادفی متغیری معلوم که روی مدل اثر می 
 شود که قطعی )و ثابت( است، وتصور می 

 ب یا مقعر است با توجه به متغیر.، تابع چنین متغیری، محد F)ب(  

درصد تخمین   9گیری  کاری را برای سه سال آینده به صورت میانگین فرض کنید یک دولت، بی 
از یک کسری دویست    Bبینی  کند تا یک تراز پیش های اقتصادسنجی آن استفاده می زند؛ از مدل می 

شود که  ی در اقتصاد( متوجه نمی هر چیز   میلیارد دالری را در پول رایج صادر کند. اما )مانند تقریبا  
  1ۀ انداز ساله به طور میانگین به سه ۀ  کاری یک متغیر تصادفی و بختی است. اشتغال طی یک دور بی 

 توانیم اثر این خطا را به صورت زیر محاسبه کنیم: درصد افت و خیز کرده است. ما می 

 (bn 125)بهبود    B  (8%  = )-75 bn، تراز  %8کاری در بی 

 B   (9%  = )-200 bn، تراز  %9کاری در  بی 

 شود(بدتر می  bn  350)از    B   (9%)    =-550 bnتراز  ، %10کاری در  بی 

 



 19||      ( ی فن   یار دو )بس   یوست پ 

 

 
. د ن کن می   فراهم   را  مدل   شکنندگی  و   تحدب   سوگیری   تشخیص   امکان  غیرخطی   های تبدیل .  37شکل  
 تصادفی   متغیر   یک   صورت  به   دولت   کسری   از  کارلو   مونت   سازی شبیه  ای نمودار میله :  مثال این    از  تصویری 

 یک   ، ای نقطه   تخمین   روش .  است   مقعر   تابعی   که   است  بیکاری   سازی تصادفی   ای از نتیجه   در واقع   ُدم چپ 
 را   آن  ُدم   شکنندگی   هم   و(  -312)  چشمداشتی   کسری   هم   بنابراین  کند، می   فرض  -200 در   را   دیراک   مقیاس 

 (.2012  دوادی، و   طالب   از . ) گیردمی   کم   دست 

 ½است چون    bn 112.5-سوگیری تقعر، یا سوگیری تحدب منفی از درک این کسری 
{B (8%) + B (10%)} = −312 bn    200-است نه bn  است.  سنگ فالسفۀ وارونه  . این دقیقا  همان 

 

 کندقیمت شراب تغییر می   -کاربرد: مدل ریکاردین و ُدم چپ

ای از دیوید ریکاردوی اقتصاددان به نام »مزیت ایده تقریبا  دویست سال است که ما در مورد 
گوید که یک کشور در مورد شراب یا لباس کنیم. این ایده به طور خالصه می « صحبت می 1نسبی

باید سیاست خاصی را بر اساس مزیت نسبی خود داشته باشد. فرضا  کشوری که هم در شراب و 
می  همسایگانش  از  بهتر  است،  خوب  لباس  در  باتهم  آزادانه  سپس   ها آن   واند  کند.  تجارت 

مشاهده، تخصص در شراب یا لباس خواهد بود که بهترین سازگاری را دارد و قابل  بهینه استراتژی  
به حداقل می هزینه  را  رفته  از دست  وقت همه شاد و خرسند خواهند های فرصت  آن  رساند. 

ترین پزشک شهر و در عین حال شد. قیاس پل ساموئلسون اقتصاددان این است که اگر کسی به 
ها به زیرا زیان از دست رفتن فرصت   -بهترین منشی باشد، بهتر است پزشک پردرآمدتری باشد  

می  خدمات   –رسد  حداقل  شخص،  آن  از  او  و  باشد  منشی  دیگری  شخص  بگذارد  باید  و 
 

1 comparative advantage 
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 گری دریافت کند. منشی 

هایی که برای اثبات  ی دارد اما مدل گرایی و تخصص، مزایای من موافقم که برخی از َاشکال ویژه 
شود مزایایی ندارند. نقص چنین استداللی به شرح زیر است. درست است که برای  آن استفاده می 

وقت شود.  یک پزشک غیرقابل تصور است که فقط به دلیل اینکه در آن کار مهارت دارد، منشی پاره 
ای را  ه پزشک بودن تا حدی ثبات حرفه توانیم با خیال راحت فرض کنیم ک اما، در عین حال، می 

گری موقعیت و  منشی ۀ  شوند و این شغل نسبت به حرف کند: افراد همیشه مریض می تضمین می 
سازد. اما اکنون فرض کنید که در یک  تر می اجتماعی باالتری دارد که این حرفه را مطلوب ۀ  وجه 

ت که تخصص خود را در بازار به  دنیای دو کشوره، کشوری که در شراب تخصص دارد، امیدوار اس 
. کمی تغییر در ذائقه، باعث  یابد قیمت شراب به شدت کاهش می   ناگهان کشور دیگر بفروشد، و  

های  کند که هم قیمت شراب در بازار و هم هزینه شود. تحلیل ریکاردو فرض می تغییر قیمت می 
 د ندارد. مانند و هیچ بخش »مرتبه دومی« از این داستان وجو تولید ثابت می 

می  نشان  را  تولید  تمام شدۀ  بهای  باال  جدول  واحد منطق:  یک  فروش  قیمت  به  که  دهد 
واحد لباس   1شوند ) ها با قیمت مساوی معامله می بهنجار شده است، یعنی با این فرض که این 

نظر می آنچه  واحد شراب(.    1برای   به  پارادوکس  پرتغال شبیه  این که  زیر است:  به شرح  رسد 
کند، اما با استفاده از سود حاصل از فروش شراب باید لباس ا ارزان تر از بریتانیا تولید می لباس ر 

ونقل، برای بریتانیا به صرفه است که فقط های مبادله و حمل ی را از آنجا بخرد. در غیاب هزینه 
 لباس تولید کند و پرتغال فقط شراب بسازد. 

 

 های تولید به ازای هر واحد( )هزینه. مثال اصلی ریکاردو 11جدول 
 شراب لباس 

 110 100 بریتانیا
 80 90 پرتغال 

 

ها را به خود جلب  متناقض و ضدشهودی آن همیشه توجه اقتصاددان ۀ  این ایده به دلیل جنب 
کرده است. به عنوان مثال، پل کروگمن در مقاله ای با عنوان »چرا روشنفکران مزیت نسبی را درک  

(، که خودش این مفهوم را درک نکرده است زیرا این ُجستار و کار فنی او  1998کنند« )کروگمن،  نمی 
خبر است، روشنفکران دیگری  طور کامل از رویدادهای ُدم و مدیریت ریسک بی دهد که به نشان می 

و نه    گیرد که رویدادهای ُدم را هر چند به صورت شهودی استیون جی گولد را به سخره می  مانند 
می  درک  نمی تحلیلی  که  است  )واضح  خنثی کنند.  طریق  از  مزایا  این  تنزیل  بدون  سازی  توان 

دهد که کروگمن گرفتار اشتباه  ها، در مورد بازده و سود صحبت کرد(. این مقاله نشان می ریسک 
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  خطرناک و بسیار جدی عوضی گرفتن تابع میانگین و میانگین تابع است. )تحلیل سنتی ریکاردین 
 کند.( بودن را اضافه نمی ای از بختی زا هستند، اما الیه کند که متغیرها درون فرض می 

همراه   –که ریکاردو چنین فرضی نکرد    -در نظر بگیرید   متغیر اکنون قیمت شراب و لباس را 
به  بدون سوگیری.  بلندمدت  ارزش  از میانگین   باالتر  اعداد  کنید که با  یک   ها آن   عالوه فرض  از 

بر اساس توزیع دم    هاآن   های تولید کنند. یا در نظر بگیرید که هزینه توزیع دم کلفت پیروی می 
 کند.کلفت تغییر می 

درصد افزایش یابد در انصورت مزایا آشکار   40المللی مثال   اگر قیمت شراب در بازارهای بین 
کند، آنگاه ضررهای عظیمی درصد کاهش پیدا    -40است. اما اگر قیمت به میزان یکسان یعنی  

آمد. در بیشتر از مزایایی است که در صورت افزایش بدست می   هاآن  به بار خواهد آمد که بزرگی 
 یعنی تقعرهای شدیدی وجود دارد. این مواجهه، تقعرها 

بار خواهد بود.  درصد کاهش یابد، اثر فاجعه   90واضح است که اگر قیمت    ها این   گذشته از 
درصد، چه اتفاقی    40ۀ  انداز حقوق شما به ۀ  بینی نشد ر صورت کاهش آنی و پیش فقط تصور کنید د 

افتد. در واقع، در طول تاریخ با وجود کشورهایی که در برخی کاالها، اجناس و  شما می ۀ  برای خانواد 
ویژه  مشکالتی  محصوالتی  هستند،  ُپرنوسان  شدت  به  بلکه  بانوسان،  تنها  نه  اتفاقا   که  بودند  کار 

شود، بلکه مشکالت در تولید است: ناگهان، به  ایم. و فاجعه لزوما  از تغییر قیمت ناشی نمی داشته 
 توانید محصول را تولید کنید. دلیل وجود میکروب، آب و هوای بد یا موانع دیگر، نمی 

در   1850محصول بدی مانند محصولی که باعث قحطی  سیب زمینی در دهه حوالی سال  
ی  مرگ  موجب  جمعیت ایرلند شد،  )کل  شد  دیگر  نفر  میلیون  یک  مهاجرت  و  نفر  میلیون  ک 

البته به شرطی که قسمت  ایرلند در زمان نگارش این مقاله تنها حدود شش میلیون نفر است 
اولیه بسیار سخت است   به حالت  بیاورید(. تبدیل مجدد منابع  برخالف   -شمالی را به حساب 

دار  وجود  تایپیست  پزشک  داستان  در  که  واقع، موردی  در  ندارند.  را  تغییر  توانایی  کشورها  د، 
یک محصول بد منجر   -بار بوده است  محصولی بودن )تمرکز بر یک محصول( در تاریخ مرگ تک 

 شود.به قحطی نابودگر می 

دکتر  قیاس  در  که  دیگری  و -بخش  خانواده  کشورها  که  است  این  مانده  مغفول  منشی 
دوستان و گروهی برخوردار است که از او ۀ ایتی، حلق حمۀ دوستان ندارند. یک پزشک از یک جامع 

گیرد، اش از او قرض می کند، یک پدرشوهر یا پدرزن که در صورت نیاز به تغییر حرفه مراقبت می 
انداز عالوه، یک پزشک پس کنند. به کند. کشورها این کار را نمی مقامی باالتر که به او کمک می 
 نده باشند.گیر دارد؛ کشورها تمایل دارند وام 

 دوم، شکنندگی داریم.ۀ بنابراین در اینجا دوباره برای اثرات مرتب 



 ادشکنندهپ   ب ا تک   ت س و ی پ||      22

 

احتمال  برداری  مزیت نسبی، مشابهی در احتمال دارد: اگر از یک گلدان نمونه ۀ  : اید تطبیق 
درصد   40درصد مواقع یک توپ سیاه و    60کنید )که همان نمونه را دوباره سرجایش بگذارید( و  

درصد   100د بگیرید با توجه به کتاب های درسی، استراتژی بهینه این است که  باقیمانده توپ سفی 
شرط  سیاه  روی  شرط اوقات  استراتژی  کنید.  و    60بندی  بندی  سیاه  روی  روی   40درصد  درصد 

گیری به عنوان یک خطا در نظر گرفته شود و در ادبیات تصمیم سفید »تطبیق احتمال« نامیده می 
از آن استفاده    10کنم همان چیزی است که تریفات در فصل  یادآوری می   شود )که به خواننده می 

عیب افراد برای درگیر شدن در تطبیق احتمال، درست و بی ۀ  رسد غریز کرده است( . به نظر می 
شبیه  احتمال  تطبیق  و  هستند  ناشناخته(  )یا  ناپایدار  احتماالت  طبیعت،  در  اشتباه.  نه  است، 

گیر. بنابراین اگر احتماالت تغییر کنند، به عبارت دیگر بافر یا ضربه   افزونگی است، به عنوان یک
 اگر الیه دیگری از امر تصادفی وجود داشته باشد، استراتژی بهینه همان تطبیق احتمال است. 

گویم به این را که من می آنچه  : خواننده نباید  کند کاری( چگونه عمل می تخصص )یا ویژه 

تخصص   که  کند  تفسیر  نیست  معنا  خوبی  باید    –چیز  چنین   طور این فقط  شخص  که  باشد 
اکنون من  کند.  ایجاد  و  برقرار  دوم  مرتبه  اثرات  و  و فصل شکنندگی  از حل  بعد  را  تخصصی 

نهایت درست می  در  ریکاردو  روی مدل معتقدم که  از  نه  اما  نشان داده گوید،  اساسا  های  شده. 
به تدریج، آهسته و در بلندمدت، از طریق آزمون و   های از باال به پایین های بدون کنترل سیستم 

ها که از یک مدل استفاده برخی بوروکرات ۀ  واسط نه به   –کنند  خطا، تخصص الزم را کسب می 
ریزی و برنامه   شوند، طرح ها، خطاهای کوچکی مرتکب می گویم سیستم کنند. برای تکرار می می 

 شود.باعث خطاهای بزرگ می 

ریزان اجتماعی منجر به شده به مدل  ریکاردو توسط برخی برنامه نش تبدیل بنابراین تحمیل بی 
بندی و آزمون و خطا به آرامی کار کند به کارایی منجر شود؛ اگر اجازه بدهیم سرهم گری می ویران 
و ممانعت   روش سلبی گذاران باید این باشد که به سبک  کارایی واقعی. نقش سیاست   -شود می 
 شود، امکان ظهور تخصص را فراهم سازند.این فرایند می مانع  آنچه  از  

 تر برای تشخیص خطای مدلشناسی کلی یک روش 

دوم مدل  مرتبه  اثرات  و  کنیم که مدل مناسبی داریم )که یک فرض : فرض می شکنندگی 
سخاوتمندانه است( اما در مورد پارامترها مطمئن نیستیم. به عنوان تعمیمی از مثال نارسایی 

، f(x|ᾱ) :کنیم استفاده می ،  یک تابع ساده،  f ل(/اشتغال بخش قبل، فرض کنید که از)کسرعم

را به عنوان توزیع   φ میانگین متغیر ورودی موردانتظار باشد، که در آن   ᾱشود جایی که فرض می 

α   گیریم.در نظر می   ، آن ۀ  روی دامن 

رف این واقعیت که  سنگ فالسفه  شود( زده می غیرقطعی است )از آنجایی که تخمین   α: ص 
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)از داخل  انتگرال( اختالل ایجاد کنیم، یعنی پارامتری را که ثابت تلقی   درون ممکن است اگر از  
به می  راحتی  به  تحدب  سوگیری  اساس،  این  بر  بینجامد.  سوگیری  یک  به  کنیم  تصادفی  شود 

تابع   )الف(  بین  تفاوت  پ   fعنوان  مقادیر  روی  )ب(  انتگرال   αتانسیل  که  و  است  شده   fگیری 

از   مشخصی  مقدار  ازای  به  می   αبرآوردشده  تلقی  آن  میانگین  می که  گیری  اندازه  شود. شود، 

 [ 1شود:]می   Aωسوگیری تحدب )سنگ فالسفه(  

 

فالسف ۀ  معادل  یک سنگ  زیر  ۀ  اصلی: شکنندگی  این   Kنسبی  از  همان شکنندگی  ،  Bωرو  است 
 شود تا این اثر را روی ُدم  چپ مجسم کند: ارزیابی می   Kمغفول، از طریق مقایسه این دو انتگرال زیر  

 

که از یک نقطه میانی   αیابی بدست آمده همراه با دو مقدار توان با یک تخمین درون که می 

 ین زدتقریب و تخم   αاست، میانگین انحراف آن را از   جدا شده   Δαۀ انداز به 

 

باشید که پادشکنندگی   از  انتگرال  Cωتوجه داشته  بی   Kگیری  توانیم نهایت است. ما می تا 

Bω  ای های نقطه تخمین ۀ  را بوسیلf  در سطحK ≤X   بررسی کنیم 

 

  به این ترتیب 

میان  به  را  ما  کانتی و همکاران،  بر ذهنی تشخیص شکنندگی می که  )طالب،  (. 2012رساند 

همان   Bω(K)صورت دارد در آن   K ≤Xیک عالمت ثابت برای   ´Bω(X)ویژه اگر فرض کنیم که به 
میان  دارد.  را  ُدم عالمت  در  اختالل  یک  تشخیص،  ذهنی  با بر  است  شکنندگی  بررسی  برای  ها 

 است.   Xدر هر سطح  ´Bω(X)بررسی تابع  

 

 
 

اطالعات به نام واگرایی برگمن. بریس، ماگدوال و ۀ  تفاوت بین دو طرف نامساوی ینسن، متناظر است با مفهومی در نظری   1
 نویسنده  -. 2012نوک،  



 ادشکنندهپ   ب ا تک   ت س و ی پ||      24

 

 12جدول 
 راه عالج  منبع شکنندگی  مدل 

پورتفوی، واریانس  ۀ نظری
 میانگین، غیره. 

فرض شناخت پارامترها، عدم  
ها روی پارامترها،  گیری از مدل انتگرال

ها )بسیار تکیه بر همبستگی 
 ωAکند که ناپایدار(.فرض می

 0)شکنندگی( =  ωB)سوگیری( و 

1/n  پخش تعداد بسیار(
ها تا حدی  زیادی از مواجهه

که بتوان مدیریتشان کرد(، 
هالترها، ساخت و ایجاد  

 غیره. تدریجی و ارگانیک، 

 مزیت نسبی ریکاردین

بودن در قیمت  تصادفی ۀ  عدم توجه به الی 
شراب ممکن است متضمن نقض کلی و  
چرخش معکوس تخصیص منابع و توزیع  

)سوگیری( و    ωAکند که  باشد. فرض می 
ωB   =)است.   0)شکنندگی 

های طبیعی،  سیستم
تخصیص منابع خودشان را از 

طریق آزمون و خطا  
 کنند. بندی( پیدا می )سرهم

 سازی ساموئلسونبهینه 
بودن تحت تقعر تمرکز منابع تصادفی

 ωAکند که تابع زیان. فرض می
 0)شکنندگی( =  ωB)سوگیری( و 

 شده بودن توزیعتصادفی

ای فضای حالت شبکه
 دبرو-آرو

ای: شناخت کامل و دقیق بازیچه ۀ  مغالط 
برآیندها و شناخت و علم کامل بر 

کند  کند. فرض می احتماالت را فرض می 
)شکنندگی( و   ωB  )سوگیری(،  ωAکه  

ωB   =)است.0)پادشکنندگی 

استفاده از ابَراحتماالت، کل 
های مدل را تغییر  داللت

 دهد.می

مدل های جریان نقدی  
 سود سهام 

ن باعث ایجاد  بود عدم توجه به بختی 
شود. عمدتا  در نظر  اثرات تحدب می 

 است.   0)پادشکنندگی(=   ωCگیرند که  می 
 برهای ذهنیمیان 

   

شود توجه کنید: ای که توسط کاربران مارکوویتز ترویج می : به مغالطه های پورتفویمغالطه 
. اشتباه است در هیچ است کند، بنابراین بهتر از  می   افراد را به ایجاد تنوع ترغیب   نظریه پورتفوی، 

احمق  می این صورت شما  مالی  تأمین  را  کار ها  این  بهینه   ها آن   کنید:  به سمت  سازی سوق را 
پذیری کمتر بر شود. این افراد را به سمت ریسک دهد، بنابراین باعث تخصیص بیش از حد می می 

های آماری یر ویژگی شود به دلیل برداشت و تفس دهد، اما باعث می سازی سوق نمی اساس متنوع 
را در   ها آن   که این کار   –تری اتخاذ کنند  های آشکارتر و صریح ساز، موضع کننده یا خنثی جبران 

سازد. برای اینکه پذیر می ویژه در برابر دست کم گرفتن رویدادهای ُدم آسیب برابر خطای مدل و به 
سرمایه  دو  کنید،  درک  را  آن  کهچگونگی  بگیرید  نظر  در  را  خصوص   گذار  در  تصمیم  یک  با 

گذاری که سرمایه  .B و A تخصیص منابع بین سه آیتم روبرو هستند: وجه نقد و اوراق بهادار
خواهد از دست داند، مثال  بخشی را که نمی داند که نمی داند و می را نمی  B و  A های آماری ویژگی 

بر ذهنی و این کار را بر اساس میان   –دهد  تخصیص می   B و  A بدهد به وجه نقد و بقیه را به
داند، با های آماری را می کند ویژگی گذاری که فکر می دهد. سرمایه مرسوم انجام می ۀ  مورداستفاد
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مقادیر  Aσ   ،Bσ  ،A,Bρپارامترهای   ،Aω ،Bω   به می گونه را  تخصیص  در ای  را  کل  ریسک  تا  دهد 
بازده چشمداشتی   )اجازه دهید  قرار دهد  نوعی هدف  بگیریم(. هرچه سطح  نادیده  این  برای  را 

او با خطای مدل بدتر است. با فرض اینکه او فکر ۀ  کمتر باشد، مواجه  A,Bρ درک او از همبستگی 

بیشتر تخصیص خواهد داد.  1/ 3ۀ  انداز است، برای رویدادهای کرانی، به  A,Bρ   ،0کند همبستگی می 
 هایگذاری است، به سرمایه   -1که همبستگی  گذار بیچاره این توهم را داشته باشد  اما اگر سرمایه 

A  و B  گذار از اهرم مالی استفاده کند، دهد. اگر سرمایه ای را تخصیص می خود، مقادیر بیشینه
رسیم که مشخص شد فریب پارامترها در نهایت به داستان شرکت مدیریت سرمایه بلندمدت می 

اقتص مقاالت  خالف  بر  واقعی،  زندگی  )در  است.  خورده  می را  تغییر  معموال   چیزها  کنند؛ ادی، 
توانیم این ایده را برای هر پارامتر کنند!( ما می تغییر می   هاآن   محض رضای بعل این را بفهمید که

σ  تکرار کنیم و ببینیم که برداشت کمتر از اینσ   شود.منجر به تخصیص بیش از حد می 

ها در  که همبستگی –و ذهنم کامال  درگیر این ایده بود    –گر بودم متوجه شدم  معامله   وقتی 
طی یک دوره    0.8کمی است:  ۀ  واژ   ها آن   های مختلف هرگز یکسان نیستند. ناپایدار برای گیری اندازه 

می  استرس،    -  0.2شود  طوالنی  مواقع  در  محض.  فریب  بازی  یک  دیگر.  طوالنی  دوره  یک  در 

قابل   –ها همبستگی  علی اعتماد بدون هیچ نظم  و  برای مدل رغم تالش ی  »همبستگی ها  های  سازی 
های تصادفی  ( به اثرات همبستگی 1997شوند. طالب ) تری می دستخوش تغییرات ناگهانی   -استرس« 

کند و آن را  فروش می پیش   1پردازد: تنها شخصی از خطر در امان است که یک همبستگی را در می 
 کند. می   n/1بر ذهنی تسهیم  ت با کاری که میان رسد متناظر اس خرد که به نظر می می   -1در  

مقابل مارکوویتز ِکلی در  سازی کامل به سبک مارکوویتز، نیاز : برای اجرای یک بهینه معیار 
تابع سودمندی دقیق برای   عالوه به ها برای کل آینده،  است که توزیع مشترک احتمال کل دارایی 

زمان  تمام  در  ب ثروت  و  بدانیم.  را  آینده  باعث های  تخمین  خطاهای  که  دیدیم  )ما  دون خطا! 
لی که در همان دوره توسعه یافته است، نیازی به توزیع انفجار و ویرانی سیستم می  شود.( روش ک 

مشترک یا تابع سودمندی ندارد. در عمل شخص به نسبت سود چشمداشتی به بدترین حالت 

دارد   نیاز  ب   –بازدهی  از  جلوگیری  برای  پویا  صورت  به  تنظیم که  انهدام(  )یعنی  حالت  دترین 
لی، می  شود. در مورد تبدیالت هالتر، بدترین حالت، گارانتی دارد. و خطای مدل تحت معیار ک 

 (. 2000(، هایگ )1998،  1971تر است. ثورپ ) بسیار بسیار خفیف 

لی  انگیز معتقد است که ایده آرون براون اعجاب  توسط   -شان  علیرغم جذابیت عملی   -های ک 
  ها بودند. های عمومی برای قیمت تمام دارایی عاشق نظریه  ها آن   اقتصاددانان رد شدند چون 

لی سازگار است که توجه داشته باشید که آزمون و خطای کران  دار و محدود زمانی با معیار ک 
، اگر اطالع باشدحتی زمانی که فرد نسبت به بازده ها بی  -ای از بازده بالقوه داشته باشد فرد ایده 

روش  از  بهتر  شاید  روش  این  و  بود  خواهد  استوار  و  پرزور  بازده  باشد،  محدود  زیان  و  ضرر 
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 گر باشد. مارکوویتز شکننده 

شرکتی:  مالی  می   امور  نظر  به  خالصه،  طور  اساس به  بر  شرکت  مالی  تأمین  رسد 
نقطه ای است، نه پیش بینی پیش  اگر یکی پیش بینی های  بنابراین،  های جریان ینی ب های توزیعی؛ 

ارزش  مدل  در  مثال   کند،  مختل  را  شناخته نقدی  و  ثابت  رشد  و  گوردون  سایر گذاری  )و  شده 
با جهش  را  توزیع پارامترها(  در  تغییر)مخصوصا   در حال  پیوسته  جایگزین  های  کلفت(  دم  های 

ارند ارزش یی که رشد باال اما درآمد کمی د هاآن   شوند یا هایی که »ُپربها« تلقی می کند، شرکت 
و  شان می چشمداشتی  ابتکاری  به صورت  بازار  که  یابد، چیزی  افزایش  به طرز چشمگیری  تواند 
 کند اما بدون دلیل صریح. گذاری می کشفی قیمت 

خالصه: نتیجه  و  چیزی که دم و دستگاه اقتصاد از آن غافل بوده است، داشتن مدل    گیری 
اینکه پارامترها در حضور تحدب و  ۀ (، اما دربار ای است مناسب است )که فرض بسیار سخاوتمندانه 

 شوند نامطمئن و سرگشته بوده است.  های غیرخطی همواره منجر به افزایش شکنندگی می وضعیت 

 خیاِل احتماالت کوچکبی 

اقتصاد است، مشکل کلی  از  اندازه حاال جان کالم که فراتر  احتمال و  با  نادرست آن  تر  گیری 
 است. 

 شوندهای غیرخطی به پارامترهای مدل ناشی می از پاسخ  های کلفت )کرانستان(ُدم چگونه  

رویدادهای نادر یک ویژگی معین دارند که تا کنون در زمان نگارش این مقاله از قلم افتاده 
پردازیم، یک ابتکار ریاضی که پارامترهای ورودی را می   هاآن   است. ما با استفاده از یک مدل به

ومی  می   گیرد  را خروجی  عدم احتمال  چه  هر  محاسبه دهد.  برای  که  مدلی  در  پارامتر  قطعیت 
می  برآورد  از حد  کمتر  احتماالت  کوچک،  باشد،  بیشتر  است  طراحی شده  در شوند.  احتماالت 

هستند،  واقع  محدب  محاسباتی  خطاهای  به  نسبت  کوچک  احتماالت  یک   طور همان ،  که 
شود، نه  تر می تالالت مقعر است )به یاد داشته باشید، طوالنی هواپیماسواری در برابر خطاها و اخ 

کوتاهتر(. هرچه منابع آشفتگی بیشتری را فراموش کنیم که به حساب بیاوریم، سفر با هواپیما 
 شود.تر می لوحانه، طوالنی در مقایسه با آن تخمین ساده 

نرمال استاندارد، به پارامتری دانیم که برای محاسبه با استفاده از یک توزیع آماری ما می ۀ هم
نام   یا پراکندگی برآیندها را مشخص   -نیاز داریم    انحراف معیاربه  یا چیزی مشابه که مقیاس 

عدم می  اما  کوچک کند.  احتماالت  افزایش  باعث  معیاری،  انحراف  چنین  مورد  در  قطعیت 
ویدادهایی که نباید بیش شود، ر شود. به عنوان مثال، برای انحرافی که »سه سیگما« نامیده می می 

هر   از  مورد  یک  را    740از  معیار  انحراف  فرد  اگر  بیفتند،  اتفاق  احتمال 5مشاهده  ببرد  باال   %
یابد. به این ترتیب % کاهش می 40% پایین ببرد  5شود و اگر انحراف معیار را  زیاد می  % 60ۀ  انداز به 
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میانگین   به طور  بر   5یک  اگر خطای شما  باشد،  ناچیز  از حد یک مدل ساده درصد  آورد کمتر 
درصد است. چه عدم تقارن محشری، اما هنوز چیزی نیست. با جستجوی انحرافات   20حدود  

بیش ۀ بیشتر، انحرافات »شش سیگما« )افسوس که در اقتصاد به طور مزمن رایج است(: به انداز 
چه »سیگما« بیشتر باشد(،   شود. هر چه رویداد نادرتر باشد )یعنی هر از پنج برابر افزایش، بدتر می 

شود. با رویدادهایی شود بدتر می در معادله قرار داده می آنچه  کوچک در مورد  قطعیتتأثیر عدم 
برابر است. ما می  این تفاوت بیش از یک میلیارد  توانیم از این استدالل برای مانند ده سیگما، 

یشتری در محاسبات نیاز دارند نشان دادن اینکه چگونه احتماالت کوچکتر و کوچکتر به دقت ب 
یک گردکردن کوچک و بسیار کوچک در محاسبات،  استفاده کنیم. هر چه احتمال کمتر باشد، 

می  ناچیز  شدت  به  را  تقارن  عدم  تقریبا  این  دقت  به  کوچک،  بسیار  ریز   احتماالت  برای  کند. 
ث آشفتگی و هرج و مرج قطعیت در آنجا باع ترین عدم نهایت در پارامترها نیاز دارید؛ کوچک بی 
نسبت به تغییرات کوچک در اندازه و کیفیت بسیار محدب هستند. این به نوعی   هاآن   شود. می 

همان استداللی است که برای نشان دادن این که احتماالت کوچک غیرقابل محاسبه هستند، 
 که البته ما نداریم.   -استفاده کردم، حتی اگر شخص مدل مناسبی داشته باشد  

شود. اگر  های گذشته مربوط می ین استدالل به استخراج غیرپارامتری  احتماالت از فراوانی هم 
 کند.  ( نزدیک شود، خطا به طرز وحشتناکی رشد می sample/1به روی نمونه )   1ۀ  انداز احتمال به 

می بی  توضیح  را  فوکوشیما  خطای  این  فنی گمان  شبیه  وقتی دهد.  خالصه  طور  به  می. 
را   می پارامتری  می تغییر  احتمال  محاسبات  وارد  که  صورت دهید  به  کوچک  احتماالت  شود، 

 یابند. پرشتاب افزایش می 


