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درباره نویسنده

میهیر دسای1 در هند به دنیا آمد. در هنگ کنگ و نیوجرسی تحصیل کرد. 
در دانشــکده های اقتصادی و حقوق هاروارد، درس های مالیه، حقوق مالیاتی 
و کارفرمایی را تدریس می کند. به خاطر تخصص در مالیه شــرکت ها، مالیه 
بین المللی و سیاست گذاری مالیاتی، برای ادای شهادت، بارها به کنگره آمریکا 
دعوت شده است. به شرکت ها و سازمان های بزرگ جهانی مشاوره می دهد.

1- Mihir Desai
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یادداشت نویسنده

این کتاب درباره تازه ترین درس های ثروتمند شدن در بازار سهام نیست. 
راهنمای پس انداز کردن هرچه بیشــتر هم نیســت. به خواننده در اختصاص 

بیشترین میزان درآمد دوران بازنشستگی هم کمکی نمی کند.
کتاب در مورد انسانی کردن مالیه است از راه پل زدن میان مالیه با ادبیات، 
تاریخ، فلسفه، موسیقی، ســینما و مذهب. در این باره است که چگونه چارلز 
ســاندرز پرس1 فیلسوف و واالس استیونس2 شاعر راهنمایانی بصیر به سوی 
ایده های ریســک و بیمه اند؛ که چگونه لیزی بنت3 شــخصیت رمان غرور و 
تعصب4 و ویولت افینگام5 در رمان پینیاس فین6 مدیران مسلط ریسک هستند. 
نگاهی دارد به سرگذشــت استعدادها و بینش های جان میلتون7 شاعر درباره 
ارزش آفرینــی و ارزش گذاری؛ و نیز به تامین مالــی جهیزیه ها در فلورانس 
عصر رنســانس و فیلم دختر شــاغل8 در نگاهشــان به ادغام ها؛ و به سقوط 
ثروتمندترین فرد در آمریکای پس از استقالل و نیز به تراژدی های یونانی به 
ســبب نگاهشان به ورشکستگی و مشکالت مالی؛ و سرانجام، به حرفه جف 

Charles Sanders Peirce -1 ]فیلســوف، ریاضی دان و منطق شــناس آمریکایی که از او با عنوان پدر 
پراگماتیسم نام برده می شود[

Wallace Stevens -2 ]شاعر نوگرای آمریکایی[
3- Lizzy Bennet 4- Pride and Prejudice 5- Violet Effingham 6- Phineas Finn

John Milton -7 ]شاعر و ادیب انگلیسی عصر اولیور کرامول[ 
8- Working Girl
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کونز1 و آقای اســتیونس 2و نگاه رمان بازمانده روز3 به قدرت و مخاطره اهرم 
وام4 می پردازد.

و خالصه، کتاب در این باره اســت که علوم انســانی چگونه ایده محور 
ی مالیــه را زیر نورافکن می گذارند و نــگاه حیرت انگیز ایده های مالیه را به 

جنبه های مشترک انسانیت ما نشان می دهد.
پس کتاب حاضر، در این باره نیز هســت که چگونه فهم ما از بیمه کمک 
می کند تا نابســامانی های جهان را بشناسیم و با آن مقابله کنیم؛ اینکه چگونه 
فهم مدل قیمت گذاری دارایی های ســرمایه ای کمک می کند ارزش رابطه ها و 
طبیعت عشق بی قیدوشــرط را درک کنیم؛ که چگونه به این درک برسیم که 
ارزش آفرینی می تواند به ما در برخورداری از یک زندگی معنا دار کمک کند؛ 
که فهم ورشکســتگی می تواند به ما در واکنش نشان دادن به ناکامی ها یاری 
برســاند؛ و اینکه بررســی نظریه های اهرم می تواند ارزش جامعه ها را به ما 

آموزش بدهد.
کتاب، تالشــی است تا به خواننده ناآشــنا با مالیه که در عین حال به این 
مقوله کنجکاو است، طرح ایده های عمده مالیه را بدون ارائه حتی یک نمودار 
یا معادله و تنها به یاری داســتان ها نشــان بدهد. بارهــا از اینکه مالیه تا چه 
اندازه برای دانشــجویانم دلهره آور بوده، حیرت کرده ام. این دلهره دلیلی دارد. 
بعضی دســت اندرکاران مالیه می خواهند دیگران را بترسانند. کتاب با آوردن 
داســتان هایی درباره ایده های مالیه امیدوار است نشان دهد مسائلی که پیش تر 
موجب ترس و دلهره دیگران می شــدند، مســائلی عادی و سرگرم کننده اند. 
برای شــهروندان عالقمند یا دست اندرکاران مشتاق، مالیه هرگز پراهمیت تر، 
و غفلت از آن هرگز پرهزینه تر از این نبوده است. دست کم اینکه وقتی کسی 
را که می شناســید درباره گزینه ها، اهرم، یا تولید آلفا5 صحبت می کند، متوجه 

می شوید که سخنش در چه موردی است.
کتاب به دانشجویان یا دست اندرکاران مالیه امکان می دهد در ایده های بزرگ 

1- Jeff Koons 2- Mr. Stevens 3- Remains of the Day 4- leverage
alpha generation -5: تولید آلفا یا تولید حداکثر بازگشت سرمایه. استراتژی تجاری که بازگشت مطلق 

دارد. م.
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مالی به شــیوه ای تازه و متفاوت بازنگری کنند. دیده ام که بسیاری از فعاالن مالیه 
که در کالس درسم حضور دارند، مالیه را به صورت مکانیکی فراگرفته اند و این 
امر موجب شده است درکی شکننده از ایده های بنیادین داشته باشند. وقتی از آنها 
می خواهم نظر و دیدگاه خود را در این باره دخالت بدهند، درک آنها از مالیه قدری 
بهتر می شود و می توانند در انتقال بنیاد های مفهومی موضوع مورد بررسی، تالش 
بیشــتری به خرج بدهند. برداشت ها، و از همه مهم تر دیدگاه ها، با نگاهی کامال 

متفاوت با گذشته به مقوله، عمیق تر می شود.
و ســرانجام، کتاب برای آن دســته از خوانندگاِن عمیقا درگیر مالیه یک 
پیــام دارد: تالش های روزمره کنونی شــما بدخواهانه اند و تا هنگامی که کار 
شــما به چنین شــکل منفی ای پیش می رود زندگی تان چندان معنا و مفهومی 
نخواهد داشت. اما در مالیه پای ارزش بزرگ -و ارزش های بزرگ تر- هم در 
میان است. از طریق ارتباط برقرار کردن با آن ارزش-و با آن ارزش ها- شاید 
بتوانید حاصل عمرتــان را ادامه معنا داِر ارزش هایی تلقی کنید که خود بدانها 
بها می دهید. رابرت فراســت1 در پایان شعر »دو غریبه در زمانه آشفتگی«2، که 
وصف حال یک چوب ُبر خالق اســت، به ما نشان می دهد که فهم کارمان و 

زندگی مان به مثابه یک کل واحد چقدر اهمیت دارد.
آماج زندگیم

 یکی کردن سرگرمی است با کارم
همان گونه که با دو چشمم یک چیز را می بینم.

تنها جایی که عشق و نیاز یکی می شوند،
و کار، بازی کسب نیازهای ناپایدار

کار واقعی
ملکوت و آینده را نشانه می رود.

بلندپروازانه تریــن هدف کتاب همانا تالش برای بهبــود امر مالیه از راه 
بازیابی انســانی بودن ایده های محوری مالیه است. شر جلوه دادن مالیه نتیجه 

1- Robert Frost 2- Two Tramps in Mud Time
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عکس به بار می آورد و پایبندی به مقررات با آنکه ســودمندند، چشم اندازی 
بــس محدود در امر تبدیل مالیه به یک صنعت اســتخراجی به جای صنعت 
ارزش آفرین ارائه می کنند. شاید همه ما بتوانیم با یک بازگشت، در مسیر حرفه 
اصیــل قرار بگیریم و با یاری گرفتن از داســتان هایی که به زندگی و کارمان 

روشنی می بخشند به ایده های مالیه جانی تازه ببخشیم.
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پیش گفتار
مالیه و زندگی خوب

»وال استریت در برابر مِین استریت«1 عبارتی که در حدی گسترده بازتاب 
دیدگاه عمومی است درباره مالیه به مثابه صنعتی که ارزشی بیش از آنچه ایجاد 
می کند، از اقتصاد بیرون می کشد. ضمن اینکه با گذشت زمان در جریان نقش 
محــوری مالیه در اقتصاد و زندگی مان قرار می گیریم. هر کجا نگاه می کنیم با 
مالیه روبه روییم، از دریافت های بازنشستگی مان تا سرمایه گذاری ها در مسکن 
و تحصیالت. این ترکیب پیچیدة بدگمانی عمیق با کنجکاوی، وقتی پیچیده تر 
می شود که مالیه خود را در لفافه پنهان می کند؛ لفافة فرمول های کرخت کننده 
ذهن، واژگان مخفف و جدول ها و ســیاهه ها در رایانه، همه و همه، سدهایی 

هستند در برابر فهم جهان مالیه.
این پیچیدگی برای دست اندرکاران مالیه دردسرساز است. باید برای جلب 
اعتماد، روشن و شفاف درباره کاری که می کنند، توضیح بدهند. باید تضمین 
بدهند که فعالیتشان به راستی ارزش آفرین است. و در جنبه ای شخصی تر، باید 
برای کار در صنعتی که بدان به دیده منفی نگریســته می شود، هزینه بپردازند. 
با انتظارهایی تا بدین حد پایین، دست اندرکاران مالیه چندان سرچشمه الهام و 
انگیزه نخواهند بود که این خود به نوبه خویش موجب پایین تر رفتن مارپیچی 

انتظارها و ایجاد رفتارهای نازل می شود.

1- Wall Street vs. Main Street
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و پرسش این است که ایده های مالیه را چگونه مطرح کنیم که هرکسی بتواند 
با دیده مثبت بدانها دسترسی پیدا کند؟ چگونه می توانیم احساس فضیلت های مالیه 

را به گونه ای کشف کنیم که عمل در آن حوزه بتواند بهبود یابد؟
کتاب حاضر موضعی غیرمتعارف را دنبال می کند که در آن به مالیه از منشور 
علوم انسانی نگریسته می شــود که این می تواند در بازگرداندن انسانیت به مالیه 
مددکار باشــد. مســائل مورد خطاب مالیه و نیز زیبایی نگرش مورد استفاده آن 
را هنگامی به ســادگی می توان دریافت که مالیه را به داستان های زندگی مان گره 
بزنیم. اداره مالیه بیش از پیگیری مقررات یا خشمگین شدن، مستلزم آن است که 
دست اندرکاران آن به ایده ها و آرمان های محوری مالیه بازگردند تا این تضمین به 
وجود آید که آنها به جای اســتخراج ارزش، دارند ارزش آفرینی می کنند. با پیوند 
زدن آن ایده های محوری به ادبیات، تاریخ و فلسفه بدانها طنین نافذی می بخشیم 

و آنها را در برابر فساد آب دیده تر می سازیم. 
وسوســه من در ایده پیوند زدن مالیه با داســتان ها سرگذشــت خاص 
خودش را دارد. در بهار ســال 2۰15 برای ارائه یک دیدگاه و تفســیر خوب 
در تــالش و تقالهای آخرین لحظــه بودم. قبول کرده بودم که »ســخنرانی 
پایانی« فارغ التحصیالن فوق لیسانس دانشکده اقتصاد هاروارد با من باشد. این 
به اصطالح، ســخنرانی پایانی سنتی است که به استادان اجازه می دهد آخرین 
توصیه هــا را در هیئت کلمات حکیمانه به شاگردانشــان عرضه کنند که در 
بهترین حالت، دانشــگاه را به دوران گذشــته بازمی گرداند. برای لحظه هایی 
به جای تولید و گســترش یک دانش تخصصی، همــه ما به این مفهوم کهن 
از دانشــگاه بازمی گردیم با این سخن جان هنری نیومن1 در 15۰ سال پیش: 
»اصول عام هر درســی را می توانید در خانه از راه خواندن کتاب ها بیاموزید، 
اماجزئیات، رنگ، آهنگ، حال وهوا و زندگی در وجودتان را تنها می توانید از 

کسانی فراگیرید که همه اینها را زنده در وجود خویش دارند«.
در آن لحظه تعلیق، به عقب، به یک قلمرو آشنا، بازگشتم. تصمیم گرفتم 
درباره تازه ترین تحوالت مالی در شــرکت های بزرگ آمریکایی صحبت کنم 

1- John Henry Newman
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و عنوان ســخنرانی ام چنین بود: »خرید تدریجی شرکت های بزرگ آمریکا از 
سوی بستانکاران«. در ســخنرانی به توصیف این موضوع پرداختم که جنون 
خرید و بازخرید ســهام در حال حاضر را باید فهمید و روند را وارونه کرد. 
مطلبی را مــورد بحث قرار داده بودم که ملموس بــود و تحریک آمیز؛ و در 
توجیه آنکه خود را بیشــتر و بیشــتر در مقام برتر احساس کنم آن را پرمایه 

گرفتم، و نه حجیم و پف کرده، که در این قبیل سخنرانی ها معمول است.
با چنان تصمیمی با یک دوست و همکار نزدیک دیدار کردم. در سال آخر 
من و او درباره چگونگی بازیابی خویش از راه درگیر شدن با چالش های تازه 
بحث های جدی داشــتیم. پس از آنکه تصمیم خودم را با او در میان گذاشتم 
و درباره آن تحوالت صحبت کردیم، ســکوت کرد. ذهنش را خواندم. گویا 
می پرســید: »واقعا؟ آیا فکر می کنی آنچه آنها به عنوان دانش آموخته نیاز دارند 

همین است؟ و آیا شما هم چنان نیازی دارید؟« 
ســکوت او به اندازه کافی گویا بود. به من می گفــت دارم فرصتی را از 
دســت می دهم. در مقام یک استاد علوم اجتماعی متکی به آمارها و مدل های 
اقتصادی جرئت یافتم تا برای این چالش فکری بکنم. می بایست به جای یک 
موضوع بی دردسر، درباره یک زندگی خوب سخنرانی کنم. اما آدمی مثل من 

در میان سالی درباره یک زندگی خوب چه می دانست؟
مدت ها با این برداشــت عمومی مشکل داشتم که بازارها، و به خصوص 
مالیه، قلمروی ناباب هستند و برای برخورداری از یک زندگی خوب باید از 
آنها دوری جســت. بدنام کردن مالیه و فرض را بر این گذاشتن که مالیه چیز 
ارزشــمندی برای ارائه به جهان ما ندارد و حکمتی هم در پشــت آن نیست، 
شــیوه ای متداول بود. در آن فضا، آن دســته از مدیران شــرکت ها هم که با 
بی سلیقگی، مالیه را با کار خدا مقایســه می کردند نشان می دادند که در مالیه 

حکمت چندانی نیست.
اما این شکل مردود شمردن عمومی مالیه و بازارها، مسئله ساز است و به 
یک تازه کار در مــورد رّد مالیه و بازار ها به عنوان منبع حکمت و ارزش های 
مثبت، کمکی نمی کند. عمیقا ناســودمند اســت. بسیاری از تحصیل کرده های 
ســطح باال در جهان ما به شــدت در بازارها فعالند و اغلب وقت خود را در 
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مســائل مالی سپری می کنند. وقتی گفته شــود مالیه کمترین ارزش مثبتی را 
بــا خود ندارد، به این افراد گوشــزد می کنیم که زندگی حرفه ای شــان بدون 
ارزش های مثبت است و با این کارمان خویشتن اخالقی و شخصی آنها را از 
کارشان جدا می سازیم. این نوع جداسازی ها، هم دشوار است و هم در اغلب 
موارد توجیه ناپذیر. آیا می توان به کار مادام العمری خالی از حکمت و ارزش ها 

اشتغال داشت و در عین حال به زندگی خوب امید بست؟
مردود شــمردن مالیه بدین شکل، صرف نظر از غیر عملی بودن، نادرست 
به نظر می رســد. بسیاری از دوستان من و دانشــجویان سابقم، مالیه، بازارها 
و کسب وکار را دوســت دارند و اینها را مایه امید به زندگی می دانند. خوب 
می فهمند که مالیه ربطی به کار خدا ندارد و از آن بســیار فاصله دارد. آنها از 
کاری که می کنند به راســتی لذت می برند. آیا چیزی که تا بدین حد بی ربط و 
خالی از ارزش های اخالقی نشان داده می شود، می تواند موجب آن همه لذت 
و رضایت از شــغل و حرفه شود؟ اگر برداشت عمومی نادرست و ناسودمند 

باشد، برداشت مقابل آن چه می تواند بود؟
عنوان ســخنرانی را »حکمت مالیه« گذاشــتم و خود را به دفاع از عنوان 
متعهد می دیدم. اما هنوز از معنی این عنوان مطمئن نبودم. با کمال شگفتی، اما 
با گذشت چند هفته به آسانی توانستم درس های مالیه را با زندگی ارتباط بدهم 
و متوجه شــدم که آن ارتباط ها تا چه پایه غنی و قوی هســتند. پس از انجام 
ســخنرانی، از واکنش دانشجویان فوق لیســانس یکه خوردم. چرا که همگی 
آشکارا تشنه حکمتی بودند که نه از عالم باال بلکه از درون کارشان و جهانشان 
سرچشمه می گرفت. مدیران رده میانی از این هم بیشتر قدرشناسی می کردند، 
چون به چالش های بی اندازه زیادی که زندگی پیش روی انسان ها قرار می دهد، 
بهتر واقف بودند. و این بار هم مانند دفعه های پیشــین در زندگیم ناخودآگاه 

وارد تعهدی شده بودم که برگشت ها به مراتب از سرمایه گذاری ام بیشتر بود.
در حالی که سخنرانی ام وسیله ای برای قرار دادن ایده های محوری مالیه در متن 
پرسش های یک زندگی معنی دار شد، نگارش کتابی در همین زمینه مسئله ساز بود. 
ارتباط دادن مالیه با مشکالت زندگی می توانست به آسانی برای چند ساعتی مورد 
استقبال کسانی قرار گیرد که اهل کسب وکارند، اما آیا می توانستم چنان ارتباطی را 
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در یک کتاب که برای سنخ های متفاوت جامعه نوشته می شد حفظ کنم و زنده نگاه 
دارم؟ من یک سخنرانی داشتم یا یک کتاب؟

همان طور که پرسش ها را سبک و سنگین می کردم، به یادم آمد که بهترین 
توصیف مالیه را نه از یک کتاب درســی یا شبکه تلویزیونی CNBC، بلکه از 
داستانی برگرفتم که یک یهودی سفاردی در سال 1688 در آمستردام به زبان 
اســپانیولی نوشــته بود. ژوزف دال وگا1 در کتاب حیرت حیرت ها2 توصیف 
جان داری از بازارهای جنینی مالی ارائه می کند که اغلب معاصران مسحور آن 
می شوند. مشــخصه آن بازارهای لرزان، اموال تنها یک شرکت به نام کمپانی 
هند شرقی هلند بود که در مقام مقایسه از نظر پهناوری و سلطه، به تنهایی، با 
جمع دارایی های شرکت های گوگل، علی بابا و جنرال الکتریک برابری می کرد.
برخی اظهارنظرهای دال وگا برای ما ناآشنا و بعید می نمایند؛ مثل اینکه سود 
سهام اعضای شرکت کمپانی هند شرقی هلند »گاه بنا به تشخیص مدیر شرکت 
با دانه گل میخک پرداخت می شود«.3 اما در بخش های دیگر کتاب مطالبی عنوان 
می شود که هنوز در حد نمایانی تازگی دارند. مثل هنگامی که توضیح می دهد که 
چگونه بازارهای حباب گونة وقت، با نرخ های بهره بسیار پایین کار می کنند و اینکه 

چگونه می توان یک شرکت ورشکسته را بازسازی کرد.
دال وگا بــه جای ارائه تصویر خشــکی از ماهیت آن بازارها، به نقل یک 
داستان می پردازد که گفتگوی سه نفره ای است میان یک بازرگان، یک فیلسوف 
و یک ســهام دار شرکت. بازرگان نماد کنندة کار و فیلسوف نماد متفکر است. 
این دو که بر اثر چگونگی عملکرد بازارهای مالی گیج شــده اند، از سهام دار 

می خواهند آنها را در این باره راهنمایی و روشن کند.
فیلســوف اعتراف می کند که چیز چندانی درباره بازارهای مالی نمی داند 
و ســهام دار پاســخی به او می دهد که مورد تایید من در توصیف مالیه است. 
»باید به شما گری برد4، دوست عزیزم بگویم، چنانچه درباره این منصفانه ترین 
و فریبنده تریــن در اروپا؛ و شــریف ترین و بدنام تریــن در جهان، زیبا ترین 

1- Joseph de la Vega 2- Confusion de Confusiones
3- دانه میخک از محصوالت اندونزی، که آن زمان مستعمره هلند بود، در تولید عطر و ادویه مورد استفاده 

قرار می گرفت. م.
4- Greybeard
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و زشــت ترین کســب وکار روی زمین چیزی نمی دانیــد، جاهلید. جوهره 
آموزش های دانشــگاهی و مظهر تقلب؛ محک هوش و سنگ مزار جسارت؛ 
گنجینه ســودمندی و سرچشمه فاجعه؛ و ســرانجام، هم تراز سیزیف1، ناآرام 

ابدی، و ایکسیون2 است بسته به چرخی که تا ابد باید با آن بچرخد«.
دال وگا با نقل داستان، بهترین و بدترین جنبه های مالیه را توصیف می کند. 
آن داســتان راهنمای من شد تا از منظر داســتان های متعدد به مالیه نگاه کنم. 
من همیشه از داستان ها لذت می برده ام. اما در مقام یک اقتصاددان به داستان ها 

بی اعتماد بودم و حاال به داستان ها روی آورده ام.
خیلی زود مالیه را در ادبیات، فلسفه، تاریخ و حتی فرهنگ عامه پیدا کردم. 
از هنگامی که هم راستایی اینها را یافتم دیگر نتوانستم دست بردارم. این آغاز 
کار مــن در فهم ارتباط عمیق مالیه با ایــن حوزه های اجتماعی بود. خیلی ها 
به بازارها، و خاصه بازارهای مالی، بی اعتمادند چون برداشــت آنها این است 
که این بازارها دشــمن انســانیتند؛ در حالی که شاید قضیه کامال عکس چنان 

برداشتی باشد، یعنی مالیه با انسانیت ما عمیقا پیوند خورده است. 
یک نمونه دیگر از دیدگاه تایید مالیه، ســخن فیلسوف آلمانی، فریدریش 
نیچه اســت آنجا که می گوید ریشــه تمامی آیده وظیفــه و تعهد فردی »در 
کهن ترین و ابتدایی ترین رابطه شخصی است، یعنی رابطه فروشنده و خریدار، 
و بســتانکار و بدهکار. در این رابطه برای نخســتین بار یک نفر در برابر نفر 
دیگر قرار می گیرد، یک فرد خود را با فرد دیگری می سنجد. تاکنون تمدنی را 
در چنان ســطح ابتدایی نیافته ایم که در آن، چنان رابطه ای وجود نداشته باشد. 
تعیین قیمت ها، سنجش ارزش ها، فکر کردن به معادل ها، و مبادله اقالم، اینها 
نخســتین مشغله های فکری انسانند تا بدان درجه که به یک معنی، اینها نْفس 
اندیشــیدنند. اینجا گهواره نخستین شــکل هوش و فراست است ... و انسان 
خود را موجودی تعریف می کند که ارزش ها را مورد سنجش قرار می دهد؛ که 

Sisyphus -1: در اساطیر یونان، پادشاه افیرا که به دلیل حیله گری مجازات شد که تا ابد سنگی را به باالی 
قله ای بکشاند که سنگ نزدیک قله فرو می افتد و باز باید آن را به باال ببرد. م.

Ixion -2: در اســاطیر یونان، پادشــاه الپیت ها که مغضوب زئوس واقع شد و او را به چرخ های گردونه ای 
بستند که تا ابد می چرخد. م.
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به مثابه یک حیواِن ذاتا محاسبه گر، ارزیابی می کند و می سنجد«.
با رها شدن از حکمت متداول دشمنی مالیه و بازارها با انسانیت، تصمیم 
به نــگارش کتابی گرفتم که ایــن دو قطب را متحد و یکپارچه ســازد. این 
وحدت بخشــی، تالشی است از جانب من برای آنکه با تثبیت مالیه، آن را در 

دسترس انسان قرار دهم.
فصل های پیش رو را می توان هر نوعی ترتیب داد. اما سازمان دهی کتاب به 
شــکل کنونی آگاهانه و از روی عمد بوده است. در شکل ایده آل آن، خواننده 
ناخودآگاه یک دوره مالیه را مرور می کند و در شکل داستان های لذت بخش با 

درون یافت هایی درباره مالیه آشنا می شود.
عده ای مالیه را با فیزیک مقایســه می کنند، اما به نظر من بهتر اســت آن 
را با زیست شناســی مقایسه کنیم. چون در مالیه یک شاخه هست که همانند 
زیست شناسی مولکولی دقیقا بر بنیادی ترین واحد های ساختمان زندگی تاکید 
و تمرکز دارد. این شــاخه را »قیمت گذاری دارایی« نام گذاری کرده اند. و یک 
شــاخه هســت با نام »مالیه شرکت ها« که به زیست شناســی اجتماعی بسیار 
نزدیک و شــبیه است و به همه احتمال ها و آشفتگی های جهانی که در عمل 
مورد بررســی ماســت، توجه دارد. کتاب حاضر یک قوس مفهومی را دنبال 

می کند که کم وبیش بین این دو شاخه در نوسان است.
ســه فصل نخســت کتاب به پرســش بنیادین قیمت گــذاری دارایی ها 
می پردازد: اینکه شــخص با قدرت همه جاحاضر ریســک در جهان چگونه 
برخورد می کند؟ ضمن کار بر روی کتاب متوجه شــدم که در مالیه و نیز بر 
شیوه درک من از جهان، بیمه تا چه پایه جنبه محوری و مرکزی دارد. از همین 
رو فصل نخســت را به بنیان های بیمه و ریسک اختصاص داده ام. در این راه 
از فرانسیس گالتون1، از دشل همت2 نویسنده، چارلز سندرز پرِس فیلسوف و 

واالس استیونس کمک گرفته ام.
فصل بعــدی، منطق بیمه را به دو اســتراتژی کلیدی مدیریت ریســک 

Francis Galton -1 ]جامعه شناس، آمارشناس، فیزیولوژیست، مردم شناس، جغرافی دان و کاشف انگلیسی 
عصر ویکتوریا. م[

2- Dashiell Hammett
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گسترش می دهد. یکی گزینه ها و دیگری تنوع که با استراتژی های برخورد با 
بی یقینی ها ســروکار دارند. در این فصل از جین اوستن1 و آنتونی ترولوپ2 و 
تالس، فیلسوف یونان باستان، کمک گرفته ام. پس از محکم کردن شالوده های 
ریســک و بیمه به فصل سوم می رســیم. به رابطه ریسک با برگشت سرمایه 
می پردازیم و اینکه چنان رابطه ای چگونه شــرایط ایجاد ارزش در جهان ما را 
دیکته می کند. جان میلتون، ســاموئل جانسون3 و داستان ها درباره استعدادها 

راهنمای ما خواهند بود.
قیمت گــذاری دارایی هــا چشــم انداز قدرتمندی را به روی ریســک و 
ارزش می گشــاید. اما این کار را با چشم پوشی از بســیاری از آشفتگی های 
زندگی انجام می دهد. یک افسانه قدیمی درباره قیمت گذاری دارایی ها شرح 
سرگذشت انسان های گرفتارشده در جزیره هاست که با بارآوردن درختان میوه، 
محصول هــا را با یکدیگر مبادله می کنند. قیمت گذاری دارایی ها تنها بر رابطه 
صاحبان دارایی با دارایی های جداشــده از جسم مادی شان تاکید دارد و بدین 
وسیله جهان پیچیدگی ها مثل شرکت ها، انگیزه های به مراتب پیچیده تر افراد و 
توزیع ناموزون منابع و اطالعات را نادیده می گیرد. آن آشفتگی همان پدیده ای 

است که اغلب ما هرروزه تجربه می کنیم و موضوع مالیه شرکت هاست.
چهار فصل بعدی به همین آشــفتگی ها می پــردازد. در فصل چهارم این 
موضوع بررســی می شود که وقتی در رابطه سرمایه گذاران با دارایی های مولد 
آنها، عامل وجود انســان با انگیزه های خاص خودش میانجی می شــود، چه 
اتفاقی خواهد افتاد. پیامد این تاکید بر رابطه روســا )سهام داران( با کارگزاران 
)مدیران(، مســئله اداره شــرکت اســت که می توان گفت مســئله محوری 
ســرمایه داری مدرن هم هست. مسئله رییس-کارگزار4 بدان گونه که در فیلم 
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