
لبنانی است که در سال -نسیم نیکوالس طالب ، مقاله نویس، محقق، تحلیلگر و تحلیلگر ریسک آمریکایی

 .متولد شد 1960

 .دانند در سراسر جهان او را فیلسوف احتماالت و عدم قطعیت می

 .های او در حوزه مسائل تصادفی بودن و احتمال و عدم قطعیت متمرکز است فعالیت

را منتشر کرد که در ارزیابی ساندی تایمز، این کتاب به عنوان یکی « قوی سیاه»کتاب  2007او در سال 

 .کتاب تاثیرگذار بعد از جنگ جهانی دوم معرفی شد 12از 

  

 کودکی و پس زمینه خانواده

 .متولد شد لبنان نسیم نیکوالس طالب در شهر آمیون از کشور

 .پدرش نقیب طالب، پزشک انکولوژی و مادرش مینروا غسن محقق انسان شناسی هستند

 .ندپدر و مادر او، یونانی بودند، در واقع ارتدکس لبنانی که دارای تابعیت فرانسوی بود

 .طالب در یک مدرسه فرانسوی به نام گرند الیسه فرانکو لیبانیس، در بیروت درس خواند

  

 تحصیالت دانشگاهی طالب

را از  MBA نسیم نیکوالس طالب مقاطع لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه پاریس و مدرک

 .مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده است

 .رای علوم مدیریت را از دانشگاه دوفین پاریس کسب کرده استهمچنین مدرک دکت

 .پایان نامه طالب خود را با موضوع ریاضیات قیمت گذاری مشتقات ارائه داد

 .طالب، آثار پرفروشی را به ثبت رسانده و مدرس چندین دانشگاه بوده است

گاه نیویورک مشغول به در رشته مهندسی ریسک در مدرسه مهندسی تندن دانش 2008او از سپتامبر 

 .تدریس شد

  

های مدیریت خطر که توسط صنعت مالی استفاده شد، انتقاد کرد و درمورد نسیم نیکوالس طالب از روش 

 .بحران مالی هشدار داد

 کرد،نامید حمایت می می « قوی سیاه و قدرتمند»ی او از چیزی که آن را جامعه 

 .اشیم رویداد های سخت را پیش بینی کنیماین جامعه به معنی این است که قادر ب

او ضد شکنندگی در سیستم را پیشنهاد کرد، که شامل توانایی بهره بردن از سلسله حوادث تصادفی، 

 .هستند « تحدب جابجایی»اشتباهات و نوسانات و همچنین 

 .یم هستندعلمی و به معنی آن است که آزمایشات غیر متمرکز بهتر از تحقیق مستق  این امر یک روش
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ای هم به زبان نسیم نیکوالس طالب به زبان های عربی کالسیک، انگلیسی، فرانسوی و از لحاظ محاوره

 .ایتالیایی و اسپانیایی مسلط است

او قادر است عالوه بر کنعانی، متون کالسیک را به زبان های یونانی، التین، آرامی و عبری باستانی 

 .بخواند

در مورد مبارزات انتخاباتی حذب جمهوری خواه سوال شد، در صفحه  از او 2012زمانی در سال 

 تنها کسی که به او اعتماد دارم، ران پال است»فیسبوک خود اینگونه نوشت: 

 دیدگاه مالی نسیم نیکوالس نجیب طالب

 .پردازد نسیم نیکوالس برای دستیابی به استقالل و آزادی از قدرت، به تجارت می

او یکی از پیشگامان حفاظت از قوهای سیاه است که هدف آن کاهش سرمایه گذاران، در معرض حرکت 

 .شدید بازار است

 .مدل کسب و کار او حفاظت از سرمایه گذاران در برابر بحران ها است

، Credit Suisse UBS او همچنین دارای مقاماتی از جمله، مدیر عامل و معامله گر اختصاصی در

معامله گر ارشد تاجران زیرگروه و ... و همچنین سازنده مستقل گزینه موجود در بورس اوراق بهادار 

 .شیکاگو و بنیانگذار امپریکا کپیتال است

پرداخت و در سانتامونیکا، براساس ایده « قوی سیاه قدرتمند»، طالب به فعالیت در جامعه 2007در سال 

ابق امپریکا مارک اسپیتسناگل بود، تبدیل به یکی از مشاوران ارشد که متعلق به شرکای س« قوی سیاه»

 .سرمایه گذاری در یونی ورسا اینوستمنت شد

  

 شغل دانشگاهی نسیم نیکوالس نجیب طالب

شغل خود را تغییر داده بود و تبدیل به یک پژوهشگر ریاضی و محقق و مقاله نویس  2006او در سال 

 فلسفی شده بود،

لوم ریاضی کورانانت در دانشگاه ماساچوست امهرست و همچنین در مدرسه کسب و کار و در موسسه ع

 .لندن و در دانشگاه آکسفورد کار می کرد

 استاد برجسته مهندسی خطر در دانشکده مهندسی تندون دانشگاه نیویورک شد 2008او از سال 

 .ر، دانشگاه آکسفورد بودو همچنین محقق برجسته پژوهشی در مدرسه کسب و کار سیددر بی تی سنت

سمت سردبیری را در مجله علمی )تجزیه و تحلیل ریسک و  2014نسیم نیکوالس نجیب طالب از سپتامبر 

 تصمیم( کسب کرده

 و متخصص امور مالی ریاضی، مدیر صندوق ذخیره سازی و یک تاجر زیرگروه شد

 .سا مشغول به فعالیت استو در حال حاضر به عنوان یک مشاور علمی در سرمایه گذاری یونیور

، نسیم همراه با رابرت جی فری و رافائل دوودی، موسسه ریسک واقعی جهانی را 2015در اواخر سال 

 .تشکیل داد

 .موسسه ای برای ساختن اصول و روش شناسی آنچه که ما آن را دنیای واقعی می نامیم



  

 حرفه نویسندگی نسیم نیکوالس نجیب طالب

 منتشر شد، (Incerto) لسفی طالب که درباره عدم اطمینان و تحت عنوان اینسرتوکتاب پنجاه مقاله ف

 :کتابهای زیر را تحت پوشش قرار می دهد

(Fooled by Randomness (2001 ( 2010-2007، قوی سیاه) ،The Bed of 

Procrustes  (2010) ،Antifragile (2012) و (Skin in the Game (2018. 

 منتشر شد و شامل تنها چهار کتاب اول بود 2016این کتاب در ابتدا در نوامبر 

 .و کتاب پنجم در انتشار جداگانه این مجموعه گنجانده نشده است

 موفق به کسب دکترای افتخاری از دانشگاه آمریکایی بیروت شد 2016طالب در سال 

 .و همچنین شروع به تدریس شرح زندگی خود کرد

  

 نسیم نیکوالس نجیب طالباظهارات 

 من برای نصیحت کردن مردد هستم،

 .ها را دنبال نکردمای که به من داده شد اشتباه بود و من خوشحالم که آنزیرا هر مشاوره

 .به من گفتند تمرکز کنم و من هرگز تمرکز نکردم

میلیون  3تظر ماندم و سال برای کتاب قوی سیاه من 20به من گفته شد کاری را به تعویق نیندازم ولی من 

 .نسخه از آن را فروختم

 Fat و Nero Tulip به من گفتند در کتاب هایم از شخصیت های خیالی استفاده نکنم ولی در کتاب های

Tony ،از شخصیت های خیالی استفاده کردم 

 .زیرا استفاده نکردن از این شخصیت های خیلی برایم کسل کننده بود

 رک تایمز و وال استریت ژورنال توهین نکنم،به من گفتند که به نیویو

 .ولی من بیشتر به آنها توهین کردم و آن ها رفتار بهتری با من داشتند

 به من گفتند برای جلوگیری از کمردرد از بلند کردن وزنه های سنگین بپرهیزم

 . و من تبدیل به یک وزنه بردار شدم، تا آن موقع من هرگز مشکل کمردرد نداشتم

  

 .شروع، قطعا بیشتر از حال، خودمختار و بی تفاوت می شدماگر من مجبور بودم زندگی خود را از اول 

 هرگز نباید چیزی را که تجربه نکرده اید راجع به آن به کسی مشاوره دهید،

 .بلکه باید خودتان در معرض خطر قرار گرفته باشد

  



 پیشنهادات نسیم نیکوالس نجیب طالب برای زندگی برتر

  

 .تبدگمان بودن پرزحمت و پرهزینه اس - ۱

بهتر است در مورد موضوعاتی که پیامدهای بزرگی دارند شکاک باشیم و در موارد کوچک و زیبا 

 .شناسی زندگی، ناقص، ابله و انسان بمانیم

 .به مهمانی بروید - ۲

 .توانید فکرش را بکنید که چه چیزهایی برای خوشبخت شدن شما تعیین شده استشما حتی نمی 

 .شوید، همکارانتان را بفرستید ی اذیت میاگر از حضور در امکان عموم

 .بینی بخواهید فکر خوبی نیست از کسی که کراوات زده پیش - ۳

 .گیرد دست بیندازید در صورت امکان، شخصی که خود و دانش خود را خیلی جدی می

 .ها را برای مراسم اعدام خود بپوشید و با وقار و متانت بایستید بهترین - ۴

 .کنید مکی شما در برابر رویدادهای تصادفی این است که چگونه عمل میآخرین نقطه ک

 .توانید شکوه و وقار رفتار خود را کنترل کنیدکم می  توانید پیامدها را کنترل کنید، دست اگر نمی

 .این شما هستید که همیشه حرف آخر را خواهید زد

 .نزنیداند را به هم مون ما بوده های دور پیرا ای که از زمان های پیچیده سامانه - ۵

 .فهمیم. سیاره زمین را آلوده نکنیدما منطق آنها را نمی 

 .طور که کشف کردیم باقی بگذاریم علمی، آن را همان« شواهد»بدون توجه به 

 .یاد بگیرید با غرور شکست بخورید - ۶

 .غل و غش این کار را بکنیدخیلی سریع و بی 

 .ن در اشتباهات، آزمایش و خطا را به حداکثر برسانیدبا تسلط و تبحر یافت

  

 .از بازندگان دوری کنید - ۷

کند او را  را بیشتر اوقات استفاده می« بسیار سخت»و « هرگز»، «غیرممکن»های  اگر شنیدید کسی واژه

 .نیداز شبکه اجتماعی خود حذف ک

 .را بکار ببرید(« به احتمال زیاد»و « بله»استفاده نکنید. )برعکس بیشتر کلمه « نه»هرگز برای پاسخ از 

 .ها را به خاطر خبر آنها نخوانیدروزنامه  – ۸

)فقط برای شایعات و البته شرح حال نویسندگان(. بهترین فیلتر برای دانستن اینکه آیا خبری اهمیت دارد یا 

 .را در کافه تریا، رستوران... یا )دوباره( در مهمانی بشنوید ت که آنخیر این اس

 .کوشی موجب می شود که استاد دانشگاه شوید و یا بهترین ماشین را داشته باشیدسخت  – ۹

 .کوشی و شانس هستیددست آورید نیازمند سخت برای اینکه جایزه بوکر یا نوبل یا جت خصوصی به



 .ای افراد رده پایین را قبل از افراد ارشد رده باال بدهیده میلپاسخ ای  - ۱۰

 .انداعتنایی کرده افراد رده پایین فرصت و تمایل بیشتری در به یادآوردن کسانی دارند که به آنها بی 

 ستایش و انتقاد

صیف تو« پرطرفدارترین متفکر دنیا»، طالب را 2008در سال « د تایمز»بریان اپالیارد، روزنامه نگار 

 .کرد

 :دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل، نام طالب را در بین روشنفکران جهان به شمار آورد و گفت

 ش مالیهو طالب باعث تغییر طرز تفکر بسیاری از مردم در مورد عدم اطمینان، به ویژه در بازارهای»

 .شد

او یک تحلیل اصلی و محکم راجع به راه هایی است که انسان ها سعی می کنند حوادث « قوی سیاه»کتاب 

 .غیر منتظره را درک کنند

نسیم نیکوالس نجیب طالب به عنوان ستاره راک در نشست ساالنه مجمع جهانی اقتصاد در داووس در 

 شرکت کرد؛ 2009سال 

زمان برای برخی مجازات »تی برای بانکداران بیان کرد، و پیشنهاد کرد که در آن رویداد او کلمات سخ

 .«است

نسیم نیکوالس نجیب طالب، ادعا می کند که آمارگیران می توانند شبه دانشمندانی باشند که در هنگام 

 .ریسک حوادث نادر و خطرات انفجار و ناتوانی، خود را با معادالت پیچیده پنهان کنند

ای را به بررسی نسخه 2007این موضع انتقاداتی را به خود جلب کرد: انجمن آماری آمریكا در آگوست 

 .اختصاص داد« قوی سیاه»آماری 

این مجله ترکیبی از ستایش و انتقاد را برای نقاط قوت طالب، با تمرکز بر سبک نوشتن او و ادبیات آماری 

 .دهدارائه می

  

 قوی سیاه نسیم نیکوالس نجیب طالبنظر دیگران درباره کتاب 

، استاد ریاضی در دانشگاه کلمسون، می نویسد که در قوی سیاه، نسیم نیکوالس نجیب طالب رابرت الند

 «اورانه پیدا می کندگاهی بی پروا و بیش از حد بزرگ است؛ و خوانندگان این کتاب را ناب»

در این کتاب به »آرون براون، نویسنده، تحلیلگر و استاد مالی در دانشگاه های یشووا و فوردرام گفت: 

نظر می رسد که طالب هرگز از روش های غیر پارامتری، تجزیه و تحلیل داده ها، ابزارهای تجسم و 

 «.برآورد قوی استفاده نکرده است

تر از کتاب های خوانده  گوید: کتاب های خوانده نشده کتابخانه ما خیلی مهممینسیم نیکوالس نجیب طالب 

دانیم و از چشم ما پنهان  ها به ما گوشزد می کنند که چیزهایی هست که نمیشده است، چون این کتاب 

 .مانده اند
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