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نج پیرا جیز   "هیاپشیتشییوه الک"گر بزرگ، کتاب جهت نیست که ون تارپ نویسنده و معاملهبی

رده کری توصیه گمندان به معاملههکتاب برتر در زمینه معامالت نامیده و خواندن آن را به همه عالق

 است. 

ردم بیه کیمییی آن را پییدا ناما متأسفانه نسیهه فارسی ؛دنبال این کتاب بودمها بود که بهمدت

مالتی و تیأثیرات مببیت آن را در زنیدگی معیا آن را بهوانمنسهه اصلی  گرفتم همین دلیل تصمیم

-ار عالقیهتیا در اختیی کنمتصمیم گرفتم این کتاب را ترجمه  ؛ بنابراین،خوبی مشاهده کردمخود به

 گری قرار گیرد. معاملهمندان به 

مینیه العاده در زاست، کتابی فوق "Way of the Turtle"لی آن که نام اص "هاپشتشیوه الک"

گونیه د. همانکر گری است که با خواندن آن اطالعات سودمندی در این حیطه کسب خواهیدمعامله

ه هیا آمیدتپشیاز گروهی به نام الک نام کتاب ،تدر ابتدای کتاب شرح داده اس ن اثرکه نویسنده ای

ا ب زیرا ؛است ها گرفتهپشتاز مزرعه الک ،گر بزرگ ریچارد دنیسمعاملهاست که نام آن گروه را نیز 

آیند یا یمموفق به دنیا  ان بزرگگراش بیل اکهارت بر سر این موضوع که آیا معاملهدوست صمیمی

نیه  وگیری ااتیی اسیت معاملیهبندی کرده بود. بیل اعتقاد داشت که خصلت شوند، شرطتربیت می

نیه کیه در گر موفیق تربییت کیرد و گفیت همانگوتوان معاملهرد معتقد بود که میاما ریچا اکتسابی؛

 گیروه تحیت دهیم. از ایین روپیرورش میی گیرمعاملیهدهند، من هم پشت پرورش میسنگاپور الک

 نامید.  "هاپشتالک"آموزش خود را 

ح داده شیده هیا شیرپشتعالوه بر اینکه استراتژی معامالتی الک "هاپشتشیوه الک"در کتاب 

کنید و تعصیباتی را خوبی تشریح میگران را نیز بهاست، مسائل اهنی و بعد عاطفی و روحی معامله

 ؛کنیدپنجه نرم مییوصورت ناخودآگاه در معامالت خود با آنها دستگر بهدارد که هر معاملهبیان می

گیری موفیق را همی از معاملیهدانیم عالوه بر یادگیری تحلیل بازار که بهش مطور که میزیرا همان
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بیرای  یناپیذیرجیدایی بهیشهای ناشیی از معاملیه کنترل اهن و غلبه بر استرس ،دهدتشکیل می

 ماندن در بازار است. 

د بیا آنهیا هایی هستند که بتواننیجوی استراتژیوگران در جستدیگر بسیاری از معامله از طرف

دنبیال دیگیر نییز بیه بعضیی. کننیدی از بازار کسب معامالت خود را بهبود بهشیده و سودهای زیاد

 و کیردههای معامالتی خودکاری هستند که بتوانند ریسیک و سیود را بیه درسیتی کنتیرل سیستم

نهیا از آ ای اهنیی انجیام دهنید.هیمعامالت خود را به دور از هر گونه احساسات انسیانی و درگییری

های یتمعصبی مصنوعی و انواع مهتلف الگور هایابزارهای گوناگونی از جمله هوش مصنوعی، شبکه

 . کنندبینی بهتر بازار استفاده میسازی و پیشبهینه برایابتکاری فرا

ین اتوانند می ،دنبال استفاده از استراتژی مطلوب برای کسب سود هستندافرادی که به ،بنابراین

 ود کیهشپیشنهاد می ،هستند های خوددنبال ساخت سیستمبه . به کسانی کهکنندکتاب را مطالعه 

تی خیود هیای معیامالو نکات آن را در سیستم کردهاز هر اقدامی این کتاب را به دقت مطالعه  پیش

بیا  ؛معامله کنیم ان حالآموزیم که در زمها میپشتاین مسائل، ما از الک در کنار تمامکار ببرند. به

 یم. بیازار،مدت داشیته باشیباشیم. دیدی بلند بینی آینده نیز نداشتهگذشته نجنگیم و سعی بر پیش

 اهاتاشیتب مسیئولیت. نکنییم سیرزنش هایمانشکست و اشتباهات خود علتبه را دیگران و کارگزار

-طیورخود را به های معامالتیقدم باشیم و برنامهثابت .بگیریم آنها درس از و گرفته عهده به را خود

 . را پیچیده نکنیمای معامالتی خود هسیستم ،مداوم پیگیری کنیم و همچنین

آن را  .از آن نترسییم ا دوسیت خیود دانسیته؛ریسک ر .شودنمی میسر گنج رنج نابرده ،نهایتدر

همزمیان  ،مامیدواری که به سود در معامالت داری در کنار .و با آن حرکت کنیم کردهدرک و کنترل 

 منتظر ضرر نیز باشیم.

 با مطالعیه صدی نیست. امادرن کتاب به معنای داشتن بازده صدپیشنهاد ای در نظر داشته باشید

و بید را  د تفاوت بین سیستم خوبنتوانو میباز خواهد شد  گاناین کتاب دنیایی پیش روی خوانند

الزم بیه . دننهایت به سود دست یابکه در کنندبرآیند معامالت خود را به نحوی کنترل کرده؛ درک 

ر اکبی و نامیه توسیم متیرجم اضیافه شیده اسیتعنیوان واههاب بهشی بیهاکر است که در پایان کت

 .اندشدهاصطالحات پرکاربرد توضیح داده 

-از اجرای قوانین و سیستم پیش خوانندگان گرامی به این نکته توجه داشته باشند که

ی دچاار مشاکل نشاوند و در ایان تا در معامالت واقع کردهآنها را تست  ،های این کتاب

 .و انتشارات نیست مسئولیتی متوجه مترجم هیچ جهت

1396 پاییز  
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تمیام کیرده بیودم  "1معامله راهی به سوی آزادی میالی"نوشتن ویرایش دوم کتابم را با نام  تازگیبه

معرفی کینم. کیورتیس  2هیل-دبیرم از من خواست تا یک نویسنده جدید به انتشارات مک گراکه سر

  .بود پشتالک ترینی بود که به اهنم رسید. کورتیس موفقاولین کس 3فیث

 ترینبر روی بزرگ دوره آن طول در که بود گریمعامله تنها کورتیس اولیه، آموزش دوره از پس

گزارشیی نوشیت مبنیی بیر اینکیه  5اسیتریتوال در هورنیال 4گریسیتاسیتینلی آن .معامله کرد روندها

بیوده  پشیتالک یک که زمانی کرده و درمعامله  6دنیس اردریچ حساب ترینکورتیس بر روی بزرگ

 دنیس به دست آورده است.  برای دالر میلیون 31 از بیش

 انپایی بیه شیتپالک عنیوان ییکفعالیت خیود را بیه که زمانی از من، مانند کورتیس همچنین،

 کیه ددهیمی ننشا مسیر این و کردمسیری را در پیش گرفت که کمتر کسی از آن عبور می رساند،

  .با خودش هماهنگ بود ،باشد هماهنگ استریتوال با آنکه جای به او

بهتر از شهصی مبیل او اسیت؟ دیگیر بیه ایین  هیل چه کسی-برای نوشتن کتاب برای مک گرا

-شییوه الک نیام بیه جدیید کتاب یک درموردتا  شد خواسته من زمانی که از تا موضوع فکر نکردم

صفحه از کتاب وییرایش نشیده را  هفتادحدود  .بود کورتیس کتاب این بله،مطلبی بنویسم.  7هاپشت

 تماییل داشیتم درواقی،، و دارد ایدیباچه به نیاز کتاب این که کردم فکر خودم با خواندم و بالفاصله

                                                           
1.  Trade Your Way to Financial Freedom 

2. McGraw-Hill 

3.  Curtis Faith 

4.  Stanley Angrist 

5.  Wall Street 

6.  Richard Dennis 
7.  Way of the Turtle 
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بیه  گری است وبه نظر من، این کتاب یکی از پنج کتاب برتر در زمینه معامله .بنویسم من را آن که

 .شوند آشنا آن مطالب با که کنممی توصیه انممشتری همه

-الک تموفقی همیشه ،بنابراین و بودم پشتالک شوندگان برای شغلاولین مصاحبه از یکی من

 گریعاملهم مربی عنوانمن به آغاز شغل ،1983 سپتامبر .کردممی دنبال خاصی عالقه با ها راپشت

ت بیرای مین وقکردم، مربیگری کاری نیمهمی کار ژوهشیپ روانشناس عنوانبه از آنجا که هنوز .بود

 هکی فیراهم کیردم افیراد تجاری هوش سنجش برای تستی بود که زمانآمد. در همان به حساب می

 سییاریبنامیدم.  «گذاریسرمایه فهرست روانشناسی»و آن را تست  بود موفقیت از خوبی بینیپیش

  .ق بودندمواف خود ضعف و قوت نقاط از من ارزیابی اب و گران این تست را انجام دادهمعامله از

 داشیت قصد او .دیدم معتبر روزنامه یک در دنیس ریچارد از صفحه تمام آگهی یک ،زمان آن در

 آنهیا از ییک به هیر ،سپس دهد و آموزش خود هایروش با را آنها ؛کند انتهاب گر رامعامله تعدادی

پیشینهاد خیوبی بیود و مین انتظیار  .بدهید خود سرمایه از دالری میلیون یک حساب معامالتی یک

اسیت تیا بیا  عیالی فرصت یک این کردم که فکر نتیجه، داشتم که هزاران نفر درخواست بدهند. در

 C&Dکاالی  دفتر بورس با ر این انتهاب به آنها کمک کنم.، د«گذاریسرمایهروانشناسی  فهرست»

 میدیر) 1دلیوتری دییل هم .کردمارسال  برای آنها را تست آن از کپی یک و گرفتم تماس شیکاگو در

 آنها نیز حال، اینرا انجام دادند. با هاتا آنجا که توانستند تست دنیس هم ریچارد و( C&D بازرگانی

 /درسیت سیاال سیهوشصیت شیامل کردند که ارسال را برای من غربالگری خود تست از نسهه یک

 :بودند زیر موارد به شبیه نحوی به هاساال .بود کوتاه ساال با پاسخ یازده و نادرست

 

  )که ودشمی باعث همیشه )کلمه .کنندمی اشتباه همیشه گرانمعامله بیشتر)درست/ نادرست 

 شود(.  دشوار پاسخ

  نام برده و دلیل آن را بنویسید.  اید،که انجام داده را پر مهاطره کاریک 

 

-نامیهتعجب، دعوت کمال در .دادم و برای آنها فرستادم تست را پاسخ به خاطر کنجکاوی خودم

 بیهپشیت برای شیغل الک مصاحبه به منظور دریافت کردم که در آن از من درخواست شده بود ای

اگیر "ماننید  هیاییهای زیادی از من پرسییدند. سیاالساال ی که به آنجا رفتمهنگام بروم. شیکاگو

مطمئن نیستم کیه  "ر آنها معامله کرد و پول به دست آورد؟توان دچگونه می باشندبازارها تصادفی 

دهیم. پاسهی نبود که اکنون به این ساال میی به احتمال زیاداما  ،چگونه به این پرسش پاسخ دادم

بیه آنهیا  2اکهیارت بیل و دنیس ریچارد و همتقاضی انتهاب شد چهل از نفر ده که ندبود گفته من به

                                                           
1.  Dale Dellutri 

2.  Bill Eckhardt 
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شد کیه در هیر امضا  می ایسالهپنج یت در دوره آموزشی، قراردادموفق . در صورتدهندآموزش می

  منقضی شود. توانست میعملکرد  عدم زمان با

کیار مین  دانستم. این موقعیت کاری بیا زنیدگی ونهایی نبودم و دلیل آن را می نفر من جز  ده

بیه  «گیذاریایهسیرم فهرست روانشناسیی»خواستم با تست تناقضات زیادی داشت. از ابتدا فقم می

-میی کیه چییزی آخیرین و کیردمزندگی میی کالیفرنیا جنوب در .کنم کمک C&Dکاالی  بورس

 یین کیاراکیه بیا انجیام  بودم مطمئن .نقل مکان کنم شیکاگو به سال برای پنج خواستم این بود که

-گیری عشیق مییعنوان مربی معاملیهمن به شغل خودم به شوم.می پسرم و همسر مجبور به ترک

 امیا ؛باشید ارزشیمند بسییار حرفه این پیشبرد در توانستمی پشتالک یک به شدن رزیدم. تبدیلو

، یعنیی آخیر سیال هفتیه دو بیرایتمایلی نداشتم  بگذارم. دلیل آخر، کنار مربیگری را خواستمنمی

 هدر مصیاحب واضیح بسییار هیا راکشیمکش ایین کنممی . فکردر شیکاگو باشم ،نو سال و ریسمسک

  .نشدم انتهاب داده بودم کهنشان 

 هیاپشیتالک موفقییت از که وقتی خصوصبه ؛وجود، از انتهاب نشدنم کمی پشیمان بودمبااین

 طور گسترده بیابه ها،سال طول در .های آنها بودمآموخته دانستن به مندهعالق ،شدم. همیشه مطل،

تری از من فرم کلی .گرفتم یاد را اماهیت چگونگی معامله کردن آنه و کردم صحبت آنها از نفر چند

راهنمای جام، "ها و در کتاب خود با عنوان الگوریتم محاسبه حجم معامله آنها را در کالس سیستم

-میی اسیتفاده کیه آنهیا هیاییسیستم کردمنمی فکر کنم. هرگزتدریس می "1محاسبه حجم معامله

کامل ناشی از عوامل روانشناسی و محاسبه طورموفقیت آنها به ،به نظر من .باشد خاصی چیز ،کردند

سال مهفی نگه داشتند  دهها مطالب خود را به مدت پشتدرست حجم معامالتشان بوده است. الک

 بیاور بودنید این بر افراد بیشترداد. کاری رازهای آنها را بیشتر به شکل توطئه نشان میو این مهفی

  .کندافشا نمی را آنها کس هرگزهیچ هک باشد جادویی وجود داشته رازهایی باید که

وشیته کنون نیکی از پنج کتاب برتری اسیت کیه تیاها پشتچرا اعتقاد دارم که کتاب شیوه الک

 شده است؟

-ترسیم می ،معامله موفق الزم است که برای انجام از عواملی را واضح بسیار یاول اینکه، تصویر

 نیسیت؛ درمیورد معیامالتی سیسیتم کتاب درمیورداین  که گویدخالصه میصورت. کورتیس بهکند

ها آموزش یکسانی دیده پشتبا آنکه همه الک .است معامالتی سیستم اجرای برای گرمعامله توانایی

سیه برابیر سیود  تقریبییطیوربهدالر کسب کرد که  78.000بودند، کورتیس در دوره آموزش اولیه 

حجیم  ین معینی )که شامل قیوانین ثابیت محاسیبهکه همگی مجموعه قوان نفر ده سایرین بود. چرا

 از برخی که گفت آوردند؟ کورتیس دست به آموزش دیده بودند، نتایج متفاوتی معامالت نیز بود( را

                                                           
1.  The Definitive Guide to Position Sizing 
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 دانییممیی من و کورتیس اما بود؛ داده خاصی اطالعات او به ریچارد که کردندمی ها تصورپشتالک

   .شد نتایج رد تفاوت ایجاد باعث بازار روانشناسی که

سییار ب، رفتارگرایی بودم تحصیلمشغول  روانشناسی رشته در که ، هنگامی1960 دهه اواخر در

 ایین بیه خپاسی برای قوانینی ایجاد به منظور یک کالس درسی ،در آن زمان .بود توجه و تأکیدمورد

 ایین مین نظیر های مهتلف چگونه است؟ بهواکنش هر فرد در برابر انگیزش :بود شده طراحی الاس

 ریسیک ناسییروانش مطالعیه به فایده بود تا اینکه محققانبی کاملطوربهساال و این دوره آموزشی 

 هیایراه زا خیود گیریتصمیم در هاانسان که است این تحقیق این احتمالی یکی از نتایج .پرداختند

 زمیان آن از .بگیرنید تصیمیمات بسییار ناکارآمیدی کیه شیودمی این باعث و کنندمی پیروی میانبر

  .است یافته توسعه تحقیق این با رفتاری اقتصاد زمینه کل تاکنون،

 است که این ،امها نسبت به مطالبی که تاکنون خواندهپشتالک شیوه انگیزشگفت جنبه دومین

معیامالت  برو  دارند رفتاری مالی اصول از کار گرفتن برخیچگونگی به درمورد تریواضح توضیحات

 چگونیه بیا آنهیا و اینکیه 1مقاومت و حمایت مورددر مفصل بحبی به حتی . کورتیسگذارندأثیر میت

تیرین بهشیی موضوع مهم این پردازد کهمی ،آیندحاضر در بازار به وجود می ات اشتباه افرادمتصمی

 است که باید مطالعه شود.  

آن  از اسیتفاده نحیوه و 2بازی تئوری بر ،دارم آن را دوست واقعاً که هاپشتالک شیوه سوم جنبه

 بر که است این یک نظریه مبال،عنوانبه .کندتأکید می گرمعامله اندیشیدن یک چگونهبرای تشریح 

-های گذشیته مییزیرا از تست داده؛ کنید فراموش را آینده و و گذشته کرده فعلی تمرکز معامالت

ممکن است سود از ضرر بسیار بیشتر شیده و  ،اتتوان متوجه شد که با وجود اشتباه در بیشتر لحظ

خیود  باید سیستم چرا که گویدمی خوانندگان به کورتیس .شود 3)امید مببت( مببت منجر به انتظار

-پیروز میی را آنها مدتدر بلند که است اطمینان را بشناسند و به آن اطمینان داشته باشند. همین

  .کند

 :از عبارتند عالی دیگر موضوعات

 

 ها چگونه آموزش داده شدند و چه چیزهایی یاد گرفتند.پشتالک 

 (.امداده های زیادیسرنخ تر در این موردپیش) هاپشتالک واقعی اسرار 

                                                           
1.  Support & Resistance 

2.  Game Theory 

3.  Positive Expectation 
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 ایجیاد در افیراد ها انجام شده اسیت.سیستم توسعه به مربوط مشکالت مورددر بحبی عالی 

 هسیتند دخیل گیرینمونه ئوریت در که اساسی آماری اصول کنند؛ زیرامی اشتباه سیستم

 .کنندنمی را درک

 اینکیه وجیود با .کارکرد مناسبی ندارند هاسیستم بیشتر چرا اینکه مورددر العادهفوق بحبی 

 وجیود بیدی هیایکنند، سیسیتمروانشناختی سقوط می دالیلبه  خوب هایبیشتر سیستم

 ر نظیردآنهیا  چیرا کیه بدانیید دخواهیمی اگر .رسندبه نظر می خوب اول نگاه در که دارند

 .بهوانید را کتاب این باید کرد، شناسایی را آنها توانچگونه می و هستند خوب

 وع را درک شود. اگر این موضها مطرح میسیستم معیارهای پایدار از جالبی بحث ،نهایتدر

 و میدتبلنید سیسیتم ییک باز خواهد شد که قادر به طراحیی تانروی کنید، مسیری پیش

 کند.خوبی کار میکه به خود خواهید شد سودمند برای

 

نیین، بگذاریید؛ همچکنیار هیم  پشتالک عنوان یکبه کورتیس تجربیات را به همراه اینها همه

آنچیه مهیم  ن ماهیتگر و فهمیدعنوان یک معاملهدر ترکیب تجربیاتش بهرا او  انگیزشگفت توانایی

ییا  گراناملهتابی در اختیار دارید که خواندن آن برای همه معک ،. همچنینبگیریددر نظر  نیز ،است

 ری است.ضرو ،کندگذاری میهر کسی که پولی را در بازار سرمایه

گیری لیهآییا معام اینکیه مورددر اکهارت بیل و دنیس ریچارد بین شرط یک از پشتیالک برنامه

-میی گیری رامعامله که گذاری کندمایهسر ایده این بر بود مایل ریچارد .شد آغاز است، آموزشقابل

ویسید نمییمورد نتیجه ایین شیرط درکورتیس نظر خود را  ،هاپشتدر شیوه الک .داد آموزش توان

ز فکر ک چییمورد در ،خوانید(، اما وقتی نظر او را میکنیدمی فکر که نباشد چیزی آن است )ممکن

فقیم د و برای مصاحبه انتهیاب شیدن ،ده بودندنفری که درخواست دا ناکنید: چهل نفر از بین هزار

-ری مییگیینمونیه درمیورد. این موضوع را با آنچه کورتیس پذیرفته شدنداز این چهل نفر  تعدادی

 تواندی میکه آیا هرکس به دست آورید ساال را به این کنم پاسخ واقعیفکر می ؛ترکیب کنید ،گوید

 معامله کردن را یاد بگیرد. 

 

 

 ارپت یدکتر ون.ک

 گریمربی معامله

تارپ ون مؤسسه رئیس
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 پیشگفتار

 

 

 

 
 

 و گیرانمعاملیه مییان در کیه بیودم پشیتبزرگی به نیام الک تجربه از بهشی پیش، سال 20 حدود

معیروف  گیرهمعاملی دو بین بندیشرط یک از تجربه این .بود شده تبدیل ایافسانه گذاران بهسرمایه

 شد. بودند، آغاز دوست با هم که اکهارت امویلی و دنیس ریچارد

 کتیاب ناییام. که پس از آن یاد گرفته مسائلی استاین کتاب داستان زندگی من از آن زمان و 

در آن دهد.  انجام را کار این هاپشتالک از دیگر یکی امیدوارم ولی ؛نیست دوره آن از جام، شرحی

 ،همچنیین مان بحث کنم.مورد تجربه جمعیدر انستمتونمی امروز مانند ،سالگی 19زمان و در سن 

-الش مییها تپشتعنوان الکبرای درک تعامالت اجتماعی موجود در گروهی که با هم برای بقا به

 بسیار جوان بودم.  ،کردیم

و  کیرده پشیت تجربیهک الکعنوان یکه من به امرا آورده ، تصویری از چیزیدر ادامه این کتاب

هایی که بیه چیز توضیح دقیق ایانگر تمام تجربیات ما است؛ها نمپشتکتاب شیوه الکم. اهیاد گرفت

-بیزرگ یات برخی از. این کتاب جزئشودرا شامل میجام معامالت و چگونگی ان ما آموزش داده شد

هیا دالر در که به کسیب میلییون دهدرا نشان می بندی آنها و بینشیترین معامالت ما، قوانین زمان

وییژه بیه ،تگری و زندگی اسها یک داستان از معاملهپشت. برای من کتاب شیوه الکشدمنجر  بازار

شییمانی پر و تیشادی بیشتر، تجریبیات وسیی، ،به زندگی نگاه کنیدگر بزرگ یک معامله اگر از دید

  آورد.به ارمغان میبسیار کمتری را برایتان 

 : کنیمبررسی می مطالب زیر به همراه رانگرش بیان شده ، بعدیهای فصلدر 

 

 معیامالتی عمیق روش چیه چییزی در  :آوردندمی سود به دستها پشتچگونه الک

 پشتی،سال پس از برنامه الک چهار مدتدر امکان دادبه من  که ها وجود داشتپشتالک

 کسب کنم.درصد بازده بیش از صد سودی با
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