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 مقدمه
 

مهان ارهر   درون همه ما احساساتي وجود دارند کهه گهاهي یلیهان کهرده  بهر زنهدگي      

کنند. گاهي این احساسات چنهان  اب ميگذاشته و ما را به مکان یا زمان دیگری پرت

پیچند و اجازه هرگونهه فعالیه    ناخوشایند هستند که مانند یل و زنجیر دورمان مي

گر هم باشید و موقع انجها  معاملهه    گیرند. حاال فرض کنید معاملهاز ما ميمثب  را 

خهاطرات  تواند از گرفتار این احساسات ناخوشایند شوید. هر هیجان یا احساسي مي

گویم! دانند من چه ميگران ميگری خلل ایجاد کند. معاملهبیرون بیاید و در معامله

    شههود. امههان از اش بالفاصههله مشههی  مهي گههری نتیجهه کمتهر کههاری مثهل معاملههه  

 گری؛ کافي اس  کمي پا را کج بگذاریم!  معامله

« کهردن نهدارد.  زندگي که بررسي نشده باشد  ارزش زنهدگي  »گوید: سقراط مي     

اش را زیهر و  گری که کل زنهدگي گویم معاملهگیر  و مياش وا  ميحاال من از گفته

اس .  شناخ  خویشتنگر نیس . اولین قد  در مسیر موفقی  رو نکند اصالً معامله

چرخانیم تا به سم  ساحل ههدایتش کنهیم  زنهدگي    ای که سکان قایق را ميلحظه

تهوانیم رفتارهایمهان را در   ایم. با خودشناسي مهي ز کردهارزشمند و موفق خود را آیا

 بیني کنیم و در پي آن  تصمیمات بهتری بگیریم.  های مشابه پیشموقعی 

عنوان یك انسان همواره با مشکالت  احساسهات ناخوشهایند و   گری بههر معامله     

ههایي به    ریشهه ها کند. بسیاری از آنميوپنجه نر  افکار منفي بسیار زیادی دس 

عمیق در گذشته و کودکي او دارنهد. در واقهع  مشهکالت پهیش از ورود بهه دنیهای       

قهد مها را بها    ای تمها  اند  اما از آنجا که بازار مانند آینهه گری نیز وجود داشتهمعامله

بینهیم. حتهي گهاهي    تهر مهي  ها را پررنگدهد آنجزییات کامل به خودمان نشان مي
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مان شده سد راه گریالت و احساسات منفي فقط در معاملهکنیم این مشکتصور مي

 هایي مواجه کرده اس ! و ما را با چالش

بین تما  احساسات ناخوشایند  ترس و طمع دو احساسي هستند کهه بیشهتر از        

کنند. البته  اگر تهرس و طمعهي در کهار نباشهد      گری خلل ایجاد ميبقیه در معامله

دلیل ترس ریزش روند و بهدلیل طمع باال ميها بهرد؛ قیم گیبازاری هم شکل نمي

   کننهد. ایهن آن چیهزی اسه  کهه همهه روزه شهاهدش هسهتیم. تهرس و طمهع           مي

گر به مقهدار کمهي تهرس و    شده نتایج مثبتي به دنبال دارند. اصالً یك معاملهکنترل

ای برای طمع انگیزهکند و طمع نیاز دارد؛ ترس او را از انجا  کارهای اشتباه دور مي

کنهد. ولهي اگهر کنتهرل نشهوند      ادامه دادن اس  و سوخ  موتهورش را تهیمین مهي   

     گهر را بهه دردسهر    الگوهای رفتاری ناخوشهایندی در پهي خواهنهد داشه  و معاملهه     

تان را مشغول کرده که چرا همه به یهك  اندازند. اما آیا تا به حال این سؤال ذهنمي

اند  در احساس نیستند؟ چرا دو نفر که در یك خانه بزرگ شده اندازه گرفتار این دو

ممکهن   کننهد؟ یکهي  گری احساسات دقیقاً یکساني را تجربه نميزندگي و در معامله

اش را از دس  بدههد و دیگهری   های زندگياس  چنان ترسو شود که همه موقعی 

 نبیند.ممکن اس  چنان حری  باشد که بنده پول شود و چیزی جز آن 

ای از اگر ترس و طمع را در دو سر یك طیف در نظر بگیریم  همه مها در نقههه       

کارانه رفتهار  اند و کامالً محافظهایم. برخي بر نقهه ترس نشستهاین طیف قرار گرفته

    انهد و کهامالً تههاجمي و انتحهاری عمهل      کنند. بعضي در نقهه طمهع واقهع شهده   مي

هها کهه   اس  در هر کجای این طیهف ایسهتاده باشهند. آن    کنند. بقیه نیز ممکنمي

دانند چگونه سوار بر شرایط برند و ميدر نقهه تعادل به سر مي خوشبیتند و موفق

اند هایي هستند که نه در گذشته سکني گزیدهها همانشوند و از آن بهره ببرند. این

 نند.   ککنند  فقط در زمان حال زندگي ميو نه به آینده نگاه مي
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ترس رابهه نزدیکي با یریزه بقا دارد و درباره تهدیدها یا خهرات بهالقوه بهه مها         

کنهد کهه   دهد. احساس ترس ترشح آدرنالین و نورآدرنهالین را فعهال مهي   هشدار مي

انهدازه مها را در پهي    ازباعث باال رفتن ضربان قلب و فشار خون شده و واکنش بهیش 

 شهدگي از  گیهری و فلهج  ش عضهالني  احسهاس زمهین   دارد. عرق کردن  لرزیدن  تهن 

دههد کهه ههیه مههاجم یها      های فیزیکي ترس هستند. ترس وقتي هشدار مهي نشانه

ترسیم که ممکن اس  روی بدهند اما تهدید واقعي موجود نباشد. ما از چیزهایي مي

مهان احسهاس   تهدید آني نیستند. تصور از دس  دادن هرچیزی یا هرکسي در ذهن

کنیم امکان نهدارد از کهاری کهه انجها      کند. وقتي با ترس زندگي ميایجاد ميترس 

دهیم و چیزی که داریم لذت ببریم. ترس احساسي اسه  کهه مها را بهه سهم       مي

کننهده اسه ؛ سهبب بهروز وحشه  و      کند. تهرس ییرطبیعهي فلهج   آینده هدای  مي

شهود  و موجهب مهي  شود دستپاچگي هنگا  ورود به معامله یا حین انجا  معامله مي

ها را کوچهك بشهمارد و   کار عمل کند  فرص حد محتاط و محافظهازگر بیشمعامله

 تهدیدها را بزرگ ببیند.  

طمع نیز با یریزه بقا در ارتباط اس . مغز بهرای بقها طراحهي شهده و فقهط بهه            

کهار   کند  بلکه به فکر تیمین نیازهای آینده نیز هس  و ایننیازهای کنوني فکر نمي

دههد. تها اینجها مشهکلي نیسه . دوز      انداز نمودن انجا  ميرا با ذخیره کردن و پ 

سالمي از عالقه به پول نه تنها خوب اس   بلکه ضهرروری اسه . مشهکل از جهایي     

شود که گمان کنیم موفق شدن در کهاری خهام مها را بهه خوشهبیتي و      شروع مي

تا مورد پذیرش و احترا  دیگهران  رساند و باید برجسته و کامل باشیم نف  ميعزت

دهد کند و اجازه نميواقع شویم. طمع تما  نیروی ما را حول محور پول متمرکز مي

گیهرد  تصهمیمات   کار احتماالت را در نظهر نمهي  گر طمعاز مسیر لذت ببریم. معامله

دههد و در دا  امیهدهای   کند  رفتاری تهاجمي از خود بروز ميخردمندانه اتیاد نمي
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گیرد و خودخواهانه بهرای رسهیدن بهه اههدا      افتد. او دیگران را نادیده ميهي ميوا

 زند.     پا ميوخود دس 

کار نباش  نه کافي اسه  و نهه درسه .    گر بگوییم نترس و طمعاینکه به معامله     

گهری  ترین کار این اس  که وقتي در معاملهه ها نیس . درس موضوع به این سادگي

شویم  به جای اینکه همه تمرکز خود را بهر آن مشهکل خهام    مواجه ميبا مشکلي 

تر کل زندگي خود را بررسي کنیم. اگهر رد  بگذاریم  قد  فراتر نهیم و با دیدی وسیع

های دیگر زندگي نیز هویدا باشهد  بایهد الگهوی میهرب را     پای این مشکل در حیهه

بي که زما  امور  احساسات و ای حل نمود؛ همان الگوی میرپیدا کرد و آن را ریشه

هاس  که برای خود خوب تاخته اس . برای ایهن  افکارمان را در دس  گرفته و سال

گوهای دروني و ذهني خهود مهلهع شهویم و از چگهونگي     وکار الز  اس  که از گف 

ههایي وجهود   مان آگاه شویم. قهعاً شهیوه گریاررگذاری احساسات بر اقدامات معامله

توانند به ما کمهك کننهد تها احساسهات ناخوشهایند و افکهار منفهي در        دارند که مي

تهوان از په  مشهکالت    ههایي؟ چگونهه مهي   مان راه نیابند. اما چه شهیوه گریمعامله

توان در کنار تما  احساسات ناخوشایند و افکار ناخواسته راستي چگونه ميبرآمد؟ به

موفقیه  دسه  یافه ؟ ایهن     ای درس  انجا  داد و بهه  زندگي خوبي داش   معامله

هها  همان نکته طالیي اس  که وقتي راهش را بیاموزید قهعاً جهز  ده درصهد برنهده   

 خواهید بود.      

      کهران اسه . بهرای حهل مشهکالت      دنیای روانشناسي و درمهانگری دنیهایي بهي        

های میتلفهي وجهود دارد؛ درمهان فهرد محهور  درمهان       های متفاوت و درمانحلراه

  رفتهار درمهاني   BT)3  رفتهار درمهاني    TA)6  تحلیهل رفتهار متقابهل     0پویشيروان

                                                           

1 Psychodynamics 
2 Transactional analysis (TA) 
3 Behavior therapy (BT) 
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     ریههزی   برنامهههACT)6  درمههان مبتنههي بههر پههذیرش و تعهههد    CBT)0شههناختي  

شهوند و  مهدت محسهوب مهي   ها طهوالني و ... . برخي درمان NLP)3کالمي   -عصبي

دارند. بهه اعتقهاد جفهری     مدت. برخي نیز بیشتر در گروه درماني کاربردبرخي کوتاه

تلفیق بهتهرین اجهزا  از چنهدین روش درمهاني میتلهف  بسهیار مهؤررتر از        ": 0یانگ

درمانگری موفق اس  که با توجه به مشکالت و  "استفاده از یك روش درماني اس .

شیصی  هر فرد  درمان متناسب با او را پیش بگیرد. گاهي درمانگران نهوع خاصهي   

دهند. کنند و برای مدتي طوالني نیز همان شیوه را ادامه ميياز درمان را انتیاب م

فرد اس  و شیوه درمان هر فرد بها  این خهایي اس  ب  بزرگ. هر انساني منحصربه

دیگری متفاوت اس . روشي که برای یك نفر مؤرر اس  ممکن اس  بهرای دیگهری   

هسهتند و اطهالع از   کارآمد نباشد. البته  موضوعاتي نیز وجود دارند که جامع و کلي 

 ری اس . وگران نه تنها مفید بلکه ضرها برای همه معاملهآن

پردازد. در این کتاب با به ترس و طمع ییرطبیعي مي "گریبازی معامله"کتاب      

گهران اسه  تها تصهمیمات     شوید که هدفش کمهك بهه معاملهه   درمانگری همراه مي

ها و شوند. این درمانگر پ  از پژوهش بهتری بگیرند و بر موانع رواني موفقی  چیره

بندی کرده اسه  و  های فراوان  مراجعین خود را از حیث ترس و طمع دستهمشاوره

حهد و  ازها دچهار تهرس بهیش   کند که یکي از آنگری صحب  ميراجع به دو معامله

گهران معمهوالً نیهازی بهه     دیگری گرفتار طمع شده اس . او معتقد اس  که معاملهه 

مدت ندارند و برای آگاهي دادن بهه مهراجعین خهود  یهافتن ریشهه      طوالنيجلسات 

 برد.   شان از ترکیبي از برخي رویکردهای ذکرشده بهره ميها و درمانمشکالت آن

                                                           

1 Cognitive behavioral therapy (CBT) 
2 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
3 Neuro-linguistic programming (NLP) 
4 Jeffrey Young 
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