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پیشگفتار 
تنوع و گسـتردگی بسـیار زیـادي برخـوردار هسـتند و مـا       امروزه بازارهاي مالی در جهان از 

اي هپیچیدگی آنها نیز بطور فزاینـد ،شاهد هستیم که با گذر زمان و رشد هر روزه بازارهاي مالی
هاي موضوع شناسایی و تحلیلمسلماً یابد و با افزایش گستره بازارها و پیچیدگی آنهامیافزایش

کند تـا  میشود و این موضوع فعاالن بازار سرمایه را مجبورمیاز روز قبلتر مالی هر روز پیچیده
با گذشت زمان وسعت و عمق مطالعات خود را در این زمینه افزایش دهند و به هـر میـزان کـه    

و تـر  تحلیلی کسب کنند بـه نتـایج مطمـئن   هاي از بازار و روشتر تحلیل گران بازار درك عمیق
.ا خواهند کردتري در این زمینه دست پیددرازمدت
هـاي  نظریه گن یعنی الگوهـاي قیمـت زمـان و چرخـه    هاي کتاب قبلی از سري کتابدر دو

زیـاد و  هـاي  بازار سعی شد تا عالقمندان با مبانی اولیه روش گن آشنا شوند و بـا انجـام تمـرین   
بسـیاري از  . کسـب کننـد  هـا  تسـلط نسـبی مناسـبی نسـبت بـه ایـن تکنیـک       تر مطالعه عمیق

کـاري  هـاي  ن و فعالن حوزه تحلیل بازار با روش گن نیاز بـه مطالـب تکمیلـی و روش   عالقمندا
و هـا  کردند که بهترین منبع براي این منظـور کتـاب  میرا احساستر و نتایج ملموستر مشخص

گـن نیـاز بـه یکسـري     هـا  ولی تجربه نشان داده است که مطالعه کتاب. باشدمیگنهاي نوشته
براي عالقمندان روش تحلیلـی  ها نیازی شد در در دو کتاب قبل این پیشپیش نیاز دارد که سع

گن نیاز به مطالعـه عمیـق و بـه قـول     هاي از کتاببرداري بهرهگن طرح شد و با توجه به اینکه
بـه فارسـی ترجمـه    هـا  برخی از محققین نیاز به رمز گشایی دارد و از طرفی هم چون این کتاب

. را ندارندها و استفاده از نسخه اصلی کتاببرداري نتدان امکان بهرهبسیاري از عالق،نشده است
او کـه قـادر اسـت روش کـاري و     هاي گن یکی از بهترین کتابهاي براي آغاز مطالعه کتاب

نتایج سیستم گن را در زندگی عادي یک فعال بازار سرمایه نشان دهد کتاب تونلی در میان هوا 
مان عاشقانه و علمی تخیلی است که آقاي گن سعی کرده اسـت  این کتاب در ظاهر یک ر. است

خود استفاده کند و با توجـه بـه اینکـه ایـن     هاي واقعی براي پیش بینیهاي و قیمتها از تاریخ
کتاب مربـوط هاي بینیپیش،و قبل از جنگ جهانی دوم منتشر شده است1927کتاب در سال

وع جنگ جهانی دوم که در توضیح نـام اصـلی کتـاب    بعد از این تاریخ و وقهاي شود به سالمی
."1940نگاهی به گذشته از سال "هم این جمله مشخص شده است

اگر به دلیل راز با ارزشی که گن در این کتاب قرار داده اسـت نبـود شـاید کتـاب تـونلی در      
طالعـه اکثر افرادي کـه ایـن کتـاب را م   کهدرحالیتخیلی بود –میان هوا فقط یک کتاب علمی 
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ي را در آن کشف کنند و ایـن  گرهاي معاملهکنند امیدوار هستند که بتوانند فلسفه و تکنیکمی
.بسیار مهم است که قادر باشند اینکار را بدرستی انجام بدهند

انی است که قصـد ورود بـه   گذارسرمایهان و گرتحلیلکتاب داستان نظریه گن براي کمک به 
بخصوص براي افرادي کـه از  . ویژه تجاري گن را دارند هاي روشخاص درارتباط با هاي پژوهش
. براي تعیین اهداف زمانی بر روي محور زمان نمودارها استفاده کنندها سایکل

در طی سالیان گذشته محققین زیادي سعی داشتند تا اسرار کتـاب تـونلی در میـان هـوا را     
انجـام ایـن مهـم شـدند و یـا اینکـه       محققین کمی موفق بـه ظاهرًا بطور کامل کشف کنند ولی

مـن فکـر  . نتیجه حاصل از این تحقیقات به سادگی در دسترس عالقمندان قـرار نگرفتـه اسـت   
،کنم که این یکی از مهمترین اشکاالتی است که تحلیلگران روش گن بـا آن مواجـه هسـتند   می

توانـد یکـی از   مین کتابکند ایمیبازار که با سیستم گن کارگرتحلیلو یا گرمعاملهبراي یک 
.باشدبا ارزش ترین کتب

به همین دلیل نام این کتاب را داستان نظریـه گـن انتخـاب کـردم و آن را در چنـد بخـش       
.تنظیم کردم که شاید خوانند گان بتوانند استفاده بهتري از مطالب آن بکنند

ی از موضـوع  این فصل یک ترجمه کامل از کتاب نبوده بلکـه یـک برداشـت کلـ    : بخش اول 
مفاهیم اصلی کتاب را در بر بگیرد تقریباً باشد که البته سعی شدهمیکتاب و جزئیات مورد نیاز

مذهبی که ترجمه درست آنها بـا شـک همـراه    هاي بجز برخی مضامین و شعرهاي تکراري و آیه
.نمودمینهایی و مباحث داخلی کتاب غیر ضروريهاي تحلیلبود و در

و بررسی در باره نکات کلیدي کتاببحث : بخش دوم 
آشنایی با نرم افزارهاي سیستم گن: سوم بخش

بعددر بـاره  هاي در این مرحله به سراغ بخش اول یعنی کتاب تونلی در هوا برویم و در بخش
.نکات کلیدي ان به بحث و بررسی خواهیم پرداخت 
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مقدمه
کتـاب یـک  .کننـد مینیزا درك آن رخته وآمونش و حکمت را داکهافراديخوشا به حال 

-مند مـی به آن عالقهها طورمسلم خوانندهرا داشته باشد، بهو ارزش خواندن بودهآموزنده وقتی 
گانـه  بنابراین، این کتاب هدفی سه.دنکنرا تعیین میارزش واقعی کتاب هستند که آنهاو شوند
.دارد

یمفهـوم ي دوم،در مرحلـه . انه اسـت شـق ایـک داسـتان جالـب و ع   حاوي ، اوليلهمرحدر 
-در مرحله. کنندعمل میدهد قوانین طبیعت بر اساس کتاب آسمانی د که نشان میداراخالقی 
مـاده شـدن   بینـی و آ علم پـیش کمک آن در دانشی است که بهاین کتاب ارزش واقعی ي سوم،

.گیریدفرا میرا آیندهاتفاقات براي 
در درون اتفاقـات  را حقـایق  ،در این داسـتان . تر هستندحقایق از موضوع داستان قويبته،ال

.یا در آینده اتفـاق خواهنـد افتـاد   اند که بسیاري از آنها اتفاق افتاده، حقایقیایمکردهقصه بیان 
انی لـب زبـ  کـه ایـن اسـرار در غا   داردارزش ضمونی اسرارآمیز، رمزآلود و بـا م، تونلی در میان هوا

دوم بـار  ی دیگر آن را برايخوانند و بعضعضی از مردم آن را یک بار میب. پنهانی ارائه شده است
آن را بـراي  ،دنبال پیدا کردن راز پنهان آن هسـتند ه، اما بیشتر افرادي که بکنندمطالعه میهم 

ه داستان رمانتیک ب،کنیدن کتاب را مطالعه میکه براي بار اول ایزمانی. خوانندمیبار سوم نیز 
کـه  کنیدگاهی، تمایل پیدا می. شویدرگرم میو با این داستان سمند شدهقهي آن عالانهشقاو ع

درك هـا و دانـش موجـود در آن    ، زیرا نیاز دارید دسـتورالعمل دیخوانبنیز آن رابراي دومین بار 
د و آن دانـش  وشـ میشکار آتاندر این مرحله است که برخی از معانی پنهان برای،در واقعکنید؛ 

ایـن دانـش را در   کـه نتیجـه  یابیدمیانگیزه ،در این مرحله.درك کردن یاد خواهید گرفتبارا 
ءخواهند جـز ، میکنندمطالعه میسوم باربراي این کتاب راکهافرادي. عمل نیز مشاهده کنید

-ن را به واقعیت تبـدیل مـی  رویاهایشا،اندرسیدههاي خود خاصی باشند که به رویاها و آرماناش
شـان را در  هـا اولیـه  گامتوانند ا بفهمند که چطور با این دانش میخواهند این نکته رکنند و می

.بردارندمسیر رسیدن به موفقیت
در این . شودپدیدار میتانیک مفهوم جدید برایبپردازید،که براي بار سوم به مطالعه زمانی

عناي حجـاب و پوشـش را درك   ست که مو در آن زمان ااهید کرد راز پنهان را کشف خو،مرحله
آشکاربر شما ،نآبکوبید بر "".وجو کنید تا پیدا کنیدجست": گویدکتاب آسمانی می. کنیدمی

. پیدا خواهید کردهاتتري نسبت به واقعیو در این زمان است که درك عمیق".خواهد شد
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ن را بفهمید تـا بتوانیـد   نش کسب کنید و با تمام توان آو داکنم که علم ، توصیه میبراینبنا
تان تبدیل بـه یـک   ینده برایاز موضوع برسید و در آن زمان است که آايواقعیدرك بهخوبی هب

.شودکتاب باز می
.که ایستادگی و صبر داشته باشید، به سود خواهید رسیددرصورتی

-تمام مـردان و زنـانی کـه آن را مـی    . تارزش اسابی جالب و بامن معتقد هستم که این کت
در آن زمـان ام و ند، متوجه خواهند شد که چگونه آنها را به سـمت حقیقـت هـدایت کـرده    خوان

.ام و این پاداش من خواهد بودبه هدف خود رسیدهاست که
1927. می.نهم گن. دي . دبلیو 
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توسط گن نوشـته  1927که در سال 1940ل کتاب تونلی در میان هوا و یا نگاهی به عقب از سا
باشد کـه فقـط بـه یـک داسـتان      میشده است یک کتاب چند منظوره است که سزاوار توجه ما

.شودنمیعاشقانه محدود
رابـرت گـوردون مـرد جـوانی کـه انجیـل و       ،از ایـن کتـاب را بگـویم   اي همن اگر بخواهم خالص

مشهور و ثروتمند در وال استریت تبدیل شـد و  گرلهمعاماو به یک . استرولوژي را مطالعه میکرد 
او از دوره دبیرستان عاشق دختري بنام ماري بود که به یکباره براي مـدت  . اختراعاتی انجام داد

.سال از زندگی او ناپدید شد 5
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مقدمه 
:قسمتی از مصاحبه مجله تیکر با آقاي گن 

مربوط به بازار بود و ماننـد  هاي روي نظریهبراي ده سال گذشته تمامی وقت و تمرکز من بر 
هـایی  معمولی و شکسـت هاي بسیاري از افراد من هم در ابتدا هزاران دالر از دست دادم و تجربه

افتد براي من هم بود در آن زمان کم تجربه بودم و همانند اکثر تازه میکه براي تمام تازه کارها
موفـق در  هـاي  خیلی زود متوجه شدم که تمام انسان. کارها بدون اطالعات الزم وارد بازار شدم

هـا  وکال و یا دانشمندان قبل از تالش بـراي پـول درآوردن سـال   ،هر زمینه شغلی مانند پزشکان
شـدن در  اي هالزم براي حرفهاي باید مطالعات و آموزش. وقت صرف مطالعه و تحقیق کرده اند 

شوم و یـک اکانـت بـزرگ را راه    میارگزار خودمزمانی میرسد که من ک. آن زمینه را کسب کرد
کـنم بـه   مـی کنیم و شـروع میآن زمان دیگر به ندرت وقت و فرصت مطالعه پیدا،کنممیبري

% 90کـه  ام همن متوجه شد. دلیل شکست من خواهد بودترین زنی با دیگران که این اصلیگمانه
کننـد و مـی و یا مطالعه صحیح ایـن کـار را  شوند بدون دانش قبلی میان که وارد بازارگرمعامله

پـس مـن شـروع کـردم بـه یادداشـت       . در پایان کار یک بازنده و ورشکسته خواهند بود معموًال 
این موضوع باعـث شـد کـه مـن بـه ایـن       . مربوط به رشد و سقوط سهام و کاال هاي کردن دوره

پـس  ،باشـند مـی بـازار اي هـ و حرکـت ها نتیجه برسم که قوانینی وجود دارند که مبناي جنبش
تصمیم گرفتم که این قوانین را شناسایی کنم و ده سال از زندگیم را به مطالعه قـوانین طبیعـی   

مالی اختصـاص بـدهم و همچنـین مطالعـات مربـوط بـه بـازار و بهتـرین زمـان و          هاي و نظریه
حرفـه  معـامالتی بـراي سـاخت یـک     هـاي  بهتـرین روش ،استراتژي خودم را براي بدست آوردم

.سودآور را پیدا کردم
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فصل اول

و در حـدود  الیه گوشه شمال شرقی در ایالت تگـزاس  ح روز یکشنبه دهم ژوئن در منتهیصب
املیا گوردون بر روي تخـتش دراز  . کانا یک خانه روستایی تنها وجود داشتتکسارمایلی غرب8

. اش بـود کرد و در فکر پسر تازه متولد شـده شا میاز میان پنجره نور خورشید را تما،کشیده بود
در اواخـر شـب   پسـرش ولی ؛او همیشه امیدوار بود که پسر سومش در روز یکشنبه به دنیا بیاید

متحمل یک شوك شدید املیا،از تولد اوپیشچند ماه. متولد شد1906ژوئن سال 9نبه در ش
ترسـید  آوریل شده بود و مدتی بود که مـی فرانسیسکو در ماهناشی از مرگ پسرش در زلزله سان

.خوشـحال بـود  ، اوصـبح روز یکشـنبه  ایـن  در . ه دنیا نیایدش زنده بپسر سوم،كبر اثر این شو
دید که در کنارش خوابیده است و در رویاي ی را میپسر تندرست،کردش نگاه میفرزندوقتی به 

.کرد که نام او چه باید باشدآینده او بود و فکر می
و بـه  خدمت کرده در اسپانیا بود کهمتحده، یک کاپیتان در ارتش ایالتکالوین گوردون پدر

از پـس .بـود شـده مـدال  مفتخر به کسـب  ،دلیل شجاعت و جسارتی که از خود نشان داده بود
از دسـت دلیـل بـه سروان گـوردون .ندا، از تنسی به تگزاس نقل مکان کردجنگ امریکا و اسپانی

و از تولـد ایـن نـوزاد پسـر     بسیار افسرده شده بودفرانسیسکود خود در زلزله ساندادن پسر ارش
هـاي او را بعـد از مـرگ پسـر     یطلبجاهبتواندجدید بسیار خوشحال و امیدوار بود که این فرزند 

.ش ارضا کنداول
، امـا  ه صبح بـه کلیسـاي کوچـک محلـی برونـد     کالوین و املیا عادت داشتند هر روز یکشنب

ام پسرشـان بیشـتر   انتخاب نموردتا بتوانند درصبح در کنار خانواده ماندآن روزگوردون سروان
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و همسـرش هـم   درش را که رابرت بود، پیشنهاد کـرد سروان گوردون نام پ. با هم صحبت کنند
.اي پسر کوچولوي خود انتخاب کردندنام رابرت را بر،پس.آن را پذیرفت

داشـته باشـد کـه   پسـري امیدوار بـود ،و همیشهلیسا بود آموخته کملیا گوردون یک دانشآ
.رزوي او را برآورده کنداین آتواند میرابرت که رد ککر میفاو. شودواعظ 

هـاي پـایین رودخانـه سـرخ پنبـه      ندر زمیمعموًال او.بوديکشاورزمشغولسروان گوردون
رزي هاي کشـاو عالیتفزمینه دربود، زمان تولد رابرت ازسال بعد که1907در سال .کاشتمی

آسیب دیده در اواخر فصل بهارشد، زیرا محصول پنبه اومحسوب مییک ورشکسته تقریباً خود
.بود

وحشـت  ادجباعث ای1907که در پاییز سال اي همراه بودهمه اینها با شرایط نامساعد مالی
در شـرایط  اشین سـال زنـدگی  اولـ پسر کوچک خانواده در ،براینبنا. امریکا شدمتحدهدر ایاالت

مـادرش یـک   ،، کمی بیش از دوسـال تر شدکه رابرت کمی بزرگهنگامی. نامطلوبی قرار داشت
مـورد درداشـت، ت ولی او هنوز عالقه زیادي به رابـر ؛بودشانه دنیا آورد که اولین دختردختر ب

.دادمیآموزشابرتربه را کتاب مقدس زیادي بسیار يعالقهبا کرد و آینده با او صحبت می
پـیش از اینکـه بـه    رابـرت .آموخـت به او را حروف الفبا تدریجبهرابرتمادر ،در پنج سالگی

کـه شد خوشحال میاو همیشه. ور بخواند و بنویسدچطکه گرفتسرعت یاد میمدرسه برود، به
ها خطبهت درشرکعالقه زیادي هم بههمچنین،. برودکلیسا به مدرسه روزهاي یکشنبه با مادر

مـدن جهـان و   وجـود آ هبـ مـورد لم روزهـاي یکشـنبه در  که معمطالبیبه و ها داشتنرانیو سخ
. کردبا عالقه گوش می،گفتمیبزرگ خداوند 

:کهدادمونهایی به این مضیهواعظ به او آ،ه بودبه کلیسا رفترابرت کوچککهیک روز 
ما زنـده  ،پس. ن برخواهند خواستبتدا مردگاایس فرشتگان و با صور خداوند دري ریبا صدا

در خـواهیم بـود و   در باالي ابرها و در برزخ با هم.خواهیم بودجاودان،پسآناز یم شد و هخوا
.همیشه با خداوند خواهیم ماند،پس از آن.ماندخواهیم منتظر براي دیدار خداوند نجا آ

یش توضـیح  ن را بـرا ش خواست تـا آ مادرمند شد و ازهعالقبسیار خطابه اینرابرت به متن
کنـد و  کار را مـی اي اینه وسیله نقلیهچبا ،تواند ما را به بهشت ببرددهد که چگونه خداوند می

خـواهیم  منتظـر نجا براي دیدار خدوانـد  برد که در آو تا ابرها میکند ن میطور ما را سوار بر آچ
در ایـن بـاره   بـود  مشـتاق  شـده و متحیر وانده بود،هایی که واعظ خدلیل آیهبهها،او مدت. ماند

».یدار خداوند به باالي ابرها بروممن دوست دارم براي د،مادر«: تفگمی.بیشتر بداند
».کار خواهی بودروزي قادر به انجام این، سمانیبه گفته کتاب آ«:گفتمادرش می
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زمـانی ، درمشـکل دارنـد  ه با ما کسانی ک":خوانددر مدرسه معلم که هنگامیروز یکشنبه، 
گویـد آنهـایی کـه خداونـد را     و مـی دهدنشان میفرشتگان خود که خداوند عیسی بهشت را به

هـاي آتـش   ، گرفتـار شـعله  کننـد یل و خداوند عیسی مسـیح اطاعـت نمـی   و از انجشناسند نمی
قـرار داده  سـمان در آعنـوان یـک شـاهد   بهکمان راگفت که خداوند رنگینواعظ ".خواهند شد

از کسـانی  ونـد اما توضیح هم داد که خدا؛ب نابود نخواهد شدبا آدوبارههیچگاه جهان که است 
بـا آتـش نـابود    و جهـان را گرفـت  انتقام خواهدهاي آتشبا شعله،نده باشکه به اواعتقاد نداشت

. خواهد کرد
خواهد جهـان و تمـام   را میچ،پس؛خواست بداند که اگر خداوند ما را دوست داردرابرت می

را نـابود  گناهکاران و کسـانی ت که خدواند فگمادرش به او؟نابود کند،ن هستدر آرا نچه که آ
.، باید از بین بروندپذیرندا نمیکه کالم خداوند رآنانو ند اهکه علیه او بودخواهد کرد

که زن در سکوت همـه  اجازه دهید "خواند یبود و مرفته مدرسه بهدوباره بابیروز یکشنبه، 
از لحـاظ قـدرت هماننـد    ، زیرا موزش دهدکه یک زن آاز اینبرم من رنج می. مسائل را یاد بگیرد

امـا ایـن زن   ، خـورد آدم فریب نمی. آفریده شدحوا ،و بعدبوددماولین انسان، آ.یک مرد نیست
مفهـوم  مـورد ت کـه در او از معلم مدرسه روز یکشنبه خواسـ ".را فریب داد و گناه کردبود که او

مسـاله هـم   ایـن مـورد خواسـت در ، مـی نینچهم.ري کامل در سکوت بیشتر توضیح دهدیادگی
-مادرش بـه او آمـوزش مـی   ،که همیشهحالی، درآموزش دهدیک زن نباید چرا که توضیح دهد 

و ردی نـدا هـیچ تـوجه  اي او هـ به خواستهو پدرش به این موضوع ودهد و او را هم دوست دارد
کـار اشـتباه اسـت کـه     خواست بداند اگر ایناو می. لی ندارد که چیزي به او یاد بدهدتمایحتی

علـم پاسـخ داد کـه خداونـد     م. وند او را تنبیه خواهد کـرد آیا خدا،مادرش چیزي به او یاد بدهد
.کـنم آیند؛ پس، آنهـا را منـع نمـی   کودکان کوچکی که به نزد من می،برندرنج می":گفته است

".ستاچنین پادشاهی دخداون
کارهـاي  ، یک مادر کـه بـا کلمـات و    استه اي از عشق و اراداو توضیح داد که مادرش نمونه

گویـد و ایـن   است کـه او مـی  یزي چن خیلی بیشتر از آاین،گذاردمیتأثیر خود بر روي کودك
.ترین تعلیم در سکوت استبزرگ

هاي مربـوط بـه ارواح کـه مـادرش     داستانبه.دیدمیمادرش را بر روي کشتزار رابرت اغلب
د،رفتنـ مـی از ارواحـی کـه در شـب راه    داد و در ذهـن خـود   گـوش مـی  کرد،برایش تعریف می

ر یـک روز یکشـنبه د  .دیدنها را نمیکه آحالی، درترسیدمیهااز اجنهطورمعمولبهاو . ترسیدمی
امـا  ، ند به ما روح نداده براي ترساندنخداو": باره جن بودکه درداد کلیسا واعظ متن بعدي او را 
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خواسـت  مـی ، شنیدکه رابرت این مطالب را هنگامی".و عقل سالم داده است، عشققدرتروح
اگر خداوند به ما روح نداده بـراي تـرس و   ،که ما باید از همه اینها بترسیمبداند که چطور است

.داده اسـت عشـق و عقـل را   ،ا روح قـدرت اما به م،وجود نیاوردهه بروح را براي ترساندن در ما 
شـان  هاي قدیمی هستند که درموردکه ارواح و ترس از تاریکی داستانمادرش به او توضیح داد 

خـود  است و او باید همه آنهـا را از ذهـن  خرافات شانواقعی نیستند، همهاصالً ، اینهابه او گفته
.دور کند

: رفـت هاي جدید خود به مدرسـه کلیسـا مـی   تنمنگرفتبرايرابرت،هاي بعديدر یکشنبه
طراب داشـت کـه   رابـرت اضـ  ".حظات خطرناکی ایجاد شداین را بدان که در روزهاي گذشته ل"

.آینده ممکن است وجـود داشـته باشـد   یا دربداند چه خطراتی در روزهاي گذشته وجود داشته
.دادمادرش این مطالب را بسیار کامل براي او توضیح می

کـه گفت میویاد بگیرندکتاب مقدس موردآرزو داشت که کودکان بتوانند بیشتر دررابرت
؟ردخواهند کنبیشتريرشدآیا ،کتاب مقدس بدانندمورددرم بیشتر مرداگر 

حق ندارد به کودکان آسیب برسـاند و  کسهیچ":گویدمادر به او گفت که کتاب مقدس می
".آسمانی نخواهد شدوجه وارد ملکوت و بهشت هیچ، بههر کسی که به کودکان آسیب برساند
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