
  

  گرتكامل يك معامله

  هنر تسلط بر خود
  

  
  نويسنده:

  سيدمحمود حسيني
  
  
  
  

  آراد كتاب



   سرشناسه  1359حسيني، سيدمحمود، : 

  عنوان و پديدآور  نويسنده: سيدمحمود حسيني. /هنر تسلط بر خود: 
  مشخصات نشر  : تهران، آراد كتاب، 

  مشخصات ظاهري  ص ، 176: 
  شابك  978-600-186-545-9: 
  موضوع  بازار سرمايه: 
   بازار معامالت آتي :

  و تحليلتجزيه  –گذاري سرمايه: 
  موضوع
  موضوع

: 4523 HG  ده بندي كنگرهر  
  ده بندي ديويير  332 /0415: 
  شماره كتابخانه ملي  8711194: 

  
  
  

  هنر تسلط بر خود
  

 سيد محمود حسيني:  تاليف                                                             ناشر: آراد كتاب
   :1401 اولنوبت چاپ                                                         بارنگ: ليتوگرافي  
  :جلد  500تيراژ                                                                  :ريال 895000قيمت  

978- 600- 186-545 -9 شابك:  
 

حق چاپ براي ناشر محفوظ است. كليه حقوق و حق چاپ متن، طرح روي جلد و عنوان كتاب با نگرش به قانون حمايت 
محفوظ است و متخلفين تحت پيگرد آراد كتاب براي انتشارات  1348حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 

  گيرند.قانوني قرار مي

  مركز پخش و فروش:
   09353062458ـ  66482226ـ  66975285تلفن:      تشارات آراد كتابان                   

  www.aradbook.com :خريد آنالين از سايت



مطالبفهرست

صفحهعنوان

4...................................................................................................................................................مقدمه
9..........................................................................................گرمعاملهویروانشناسعلم:اولفصل

41.....................................................................................................................اولخشت:دومفصل

57.................................................................................................جبراننامبهيخطر: سومفصل

67........................................................................................................ناظرایطرفدار:چهارمفصل

77............................................................................................................يریپذسکیر:پنجمفصل

91.........................................................................................................يریپذتیمسئو:ششمفصل

99.......................................................................................................................میپارادا:هفتمفصل

135..................................................................................................................هاعادت:هشتمفصل

145.............................................................................................يفردجامعياستراتژ:نهمفصل

153........................................................................................................یستمیستفکر:دهمفصل

163...........................................................................................دیجديباورهانظام:ازدهمیفصل

169.....................................................................................خواستنتادانستناز:دوازدهمفصل



مقدمه

شودنمیمیسرگنجرنجنابرده

)سعدي(کردکارکهبرادرجانگرفتآنمزد

توانـد در حـوزه اندیشـه    میاین تالش. هر دستاوردي نیاز به تالش دارد
اما بهترین تالش آن است کـه پشـتوانه فکـري داشـته     .اقدام عملیباشد یا 

راه را بدانیم، به مشکالت آگاه باشیم و آنچه الزم اسـت را بـا جـدیت    . باشد
نداشته باشد ها استمرار در کار اگر اهمیتی بیشتر از بقیه بخش. انجام دهیم
. نیستتر کم اهمیت

ات را بـه مـ  همه ما در ذهن خود افکار و آمالی داریم کـه انگیـزه حرکـ   
دهند بلکه جهت حرکت را نیز نمیاما بسیاري از آنها صرفا انگیزه. دهندمی

اگر نیاز به خرید داشته باشـیم هـم انگیـزه و اجبـار     مثالً . کنندمیمشخص
کنـیم  مـی گاهی حس. مشخص استکامالً داریم و هم جایی که باید برویم

در اینجا هـر جـایی  . تازه کنیمبیرون از خانه برویم و حال و هوایی باید که 
بـا توجـه بـه ایـن     . تواند مقصد ما باشد؛ از طبیعت گرفته تا خانه دوستمی

هـم انگیـزه و اجبـار    . از نوع اول اسـت گرمعاملهیک هاي مثال، افکار و ایده
.کند و هم چگونه طی مسیر رامیدارد، هم مسیر را مشخص

اید بـا آنهـا بـراي کسـب     در کتاب پیش رو مطالبی بیان شده است که ب
در هر فصل با یکی از آنها آشنا خواهیم شـد  . هنر تسلط بر خود آشنا بشویم

ان با آنها دست به گریبان هستند و انگیزه و سـمت  گرمعاملهکه بسیاري از 



افکاري در ظاهر درسـت و شـیرین   . گیرندمیو سوي حرکت خود را از آنها
و هنر تسلط بر خود محصول ل شوداما با باطنی مخرب که باید تغییر حاص

اگر این تغییر حاصل نشود راه نفوذ بازار بـه ذهـن   .این تغییرات خواهد بود
ما باز خواهد بود و ذهن ما در واکنش به اتفاقات بازار دچار نوسـان خواهـد   

. شد
بگوییم زمانی که اتفاقات درونـی مـا دسـت خـود ماسـت و      تر اگر واضح

سات ما را برانگیزد و براي ما تصمیم بگیـرد، در  دهیم کسی احسانمیاجازه
در ایـن شـکی نیسـت کـه مـا هـیچ       . واقع خود را از بردگی او نجات دادیم

تسلطی بر اتفاقات بازار نداریم، اما زمانی که هنر تسـلط بـر خـود را داریـم،     
کنیم چون راه نفوذ او را بر ذهـن خـود   میخود را از بردگی بازار رها و آزاد

که چه احساسـی از  دهیم که او براي ما تصمیم بگیردنمیو اجازهبسته ایم
اگر اینچنین نباشد و اجازه دهیم کـه بـازار هرجـا کـه     . خودمان بروز دهیم

مان در بازار بشدت سخت و غیرقابل خاطرخواهش است ما را بکشد، فعالیت
.تحمل خواهد شد
دیگـر  یک حسن اساسـی  مسائل مطرح شده در این کتابآشنا شدن با 

هم دارد آنکه باید به این نکته آگاه شویم که تغییر ما نباید براساس تحمیل 
را دیـده ام کـه روي افکـار خـود     هـا  خیلـی . محیط و با هزینه باالیی باشـد 

بپردازنـد تـا   از جمله عمـر و زمـان   هاي کنند و حاضرند هزینهمیپافشاري
دتی از پا درمی آیند چـون ایـن یـک    اما بعد از م. روي خواسته خود بمانند

زمانی کـه مـا روي   . براي محیط افکار ما اهمیتی ندارد. مبارزه با خود است
در . طلبیممیکنیم در اصل خودمان را به مبارزهمیافکار نادرست پافشاري



محـیط  هـاي  و فرصـت هـا  تا از موهبتکندمیاین مبارزه یک سمت تالش
بـی  . از دست نرودها تالشیم که این فرصتاز طرفی دیگر در. شویممحروم 

. بازنده ما هستیمشکل هراین مبارزه بهدرشک 
پس قبل از اینکه بخاطر خستگی تسلیم تغییرات بشویم باید تغییرات را 

تـا انـرژي کـه قـرار     ؛با آغوش باز زمانی که سرشار از انرژي هستیم بپذیریم
نبایـد از  . تعالی صرف کنـیم بود صرف مبارزه با خودمان شود در راه رشد و

با اینکه ترس از تغییـرات بـه خـاطر ورود بـه     . تغییرات هراس داشته باشیم
شرایط جدید و ناشناخته براي ما انسانها یـک امـر معمـول اسـت امـا بایـد       

. را کنار بگذاریمترس آگاهانه آن 
توانـد مـا را از   میدر این کتاب سعی شده است که موضوعات مهمی که

به هر دو جنبه مثبـت و  بدین ترتیب .باز بدارند به خوبی تشریح شودتغییر 
گرچه در هر فصل . بگیریدتصمیممنفی آن آگاه شوید تا به خوبی با منطق 

پرداخته شده اسـت امـا بـی شـک     خاصموضوعیکبه صورت جداگانه به 
به عبارتی، همـه  . بین آنها یک درهم تنیدگی و ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

ها عضو یک پیکره و ساختمان فکري هستند که در تعامل یـا تعـارض بـا    آن
و این فعالیـت آنهاسـت کـه زنـدگی مـا را      یکدیگر در حال فعالیت هستند

.کندمیراهبري
مشکلی که بسیاري از ما داریم ایـن اسـت کـه بـه مسـائلی کـه مبـتال        

علیـرغم دانسـتن   ، ویا دانیمنمییادهند را میهستیم و روزهاي ما را شکل
کند میآلوده شنامانند ماهی که در آب برکه اي. آنها آگاه نیستیمبه عمق

شود که دست بیرونـی او را از آن محـیط   میداند، زمانی متوجه آننمیاما



یـا خـود آگاهانـه    . خارج کند تا بتواند در آبی زالل و پاك شروع به شنا کند
در این صورت اسـت کـه   . ودن برودبه اکتشاف دست بزند و به دنبال زالل ب

. خواهد کردتفاوت را احساس 
اگـر محـیط   . یمکنـ مـی شـنا نماهی در محیطی ذهنی مـا ما نیز مانند 

ذهنی سالم و پاك و مناسبی داشته باشیم، افکاري سالم و کارآمد خـواهیم  
داشت اما اگر محیط ذهنی مناسب نداشته باشـیم، افکـاري زیـان بخـش و     

و این همان جاي سـخت کـار اسـت کـه دیـدن      . م داشتآزاردهنده خواهی
نماید و نیاز بـه اندیشـه اي از   میایرادات شرایطی که در آن هستیم مشکل

.جایگاهی باالتر دارد
ان گـر معاملـه در این کتاب سعی شده است مسائل مهمـی کـه در بـین    

یت دارد مطرح شود تا باهم از جایگاهی بـاالتر بـه آنهـا   مبازارهاي مالی عمو
نگاه داشته باشیم تا بتوانیم محیط ذهنـی کـه در آن افکـار مختلـف برکـه      

این دیـدن اولـین گـام فهمیـدن     . ذهنی ما را ساخته اند را به خوبی ببینیم
. است

نیست بلکـه سـعی   تئوريصرفا مطالب این کتاب نکته مهم دیگر اینکه 
نیـز  بـه صـورت تمـرین   بیان مطالب راهکارهاي عملیعد از شده است که ب

شاید براي . و پرداختن به آنها خیلی مهم استها توجه به تمرین.ارایه شود
ما سخت باشد که خواندن کتاب را متوقف کنـیم و بخـواهیم کـه تغییـرات     

. این کتاب از جنس نوشتن استهاي اما تمرین. الزم را ایجاد کنیم
شـروع  اسـت  تـر  پس از کاري که آسان. تر از انجام آنهاستنوشتن آسان

به شما در رسیدن به هدف هـر فصـل کمـک خواهـد     ها انجام تمرین. کنید



دست پیدا یعنی تسلط بر خود آنچه هدف نهایی این کتاب است به کرد که 
اگر دوست یا مشاوري داشته باشید که به شما کمک کند بسیار بهتر . کنید

ت در غیر اینصورت بـراي خودتـان بگوییـد و بنویسـید و دوسـ     . خواهد بود
.خوب خودتان باشید

بخشـیدن خـود   . این سخن گفتن با خود سرچشمه بخشیدن خود است
اینکـه نتـوانیم خـود را ببخشـیم     . از بخشیدن دیگران اسـت تر بسیار سخت

بـه  ما باید گذشته خود را بپذیریم و سـپس . یکی از موانع اصلی تغییر است
مرکز بر حـال  شود که از تمیتوجه به گذشته همیشه باعث. آن پشت کنیم

بخشـیم و مـی زمـانی کـه خـود را   . و برنامه داشتن براي آینده بـاز بمـانیم  
آیـد  خواهیم که گذشته را به فراموشی بسپاریم آرامشی به سراغ مـا مـی  می

در این صورت است کـه  . بیاموزیمرا کند آنچه الزم است میکه به ما کمک
دیـده اي خـواهیم   واقعیت خواهیم ایستاد، فرد مجـرب و دوران رودر روي 

.و آینده را ببینم و بسازیملحظه حال را درك کنیمشد و خواهیم توانست

سید محمود حسینی

1400بهار 




