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 تقدیم به 

 احساس و نگاه آنانی که همآره ماندگارند و تمام ناشدنی

 تقدیم به دو فرشته و نگاهبان 

 . ..و





 ی بر گردآوری و نگارش امقدمه 
شه اعداد و ارقام برای من نوعی همی  . در ابتدا باید بگویم بنده نویسنده نیستم

تا   . توصیفی بودم  یاواژه بیان و گفتگو بوده؛ گویی در دل آنها به دنبال پیام یا  

به طور حتم هر آشنایی شروع و   . آن زمان که با واژگان پول و ثروت آشنا شدم

دو طرف گسستنی نبوده و ادامه دار   بینپایانی خواهد داشت، مگر آنکه ارتباط  

در اینصورت این ارتباط بواسطه تغییرات دو طرف در هر سوی دست  باشد، که  

این ارتباط   . ( خواهد شد-خوش تحول و پیشرفت به معنای کلمه چه )+( و یا )

تنگاتنگ تا آنجایی پیش رفت که دیگر این اعداد و ارقام و ارتباط آنها بخشی 

دن را به من جدانشدنی از زندگی من را در بر گرفته و گویی که نوعی نفس کشی

که همه آدمیان را درگیر خود کرده است من   یادغدغهآری،    . کردندی مدیکته  

به نام پول که در   یاکلمه  . را هم به واسطه درآمد زندگی محصور خود کرده بود

از آن گذر   این جستار    کنمیماین خطوط  دلیل  که  اصل موضوع  به   باشد ی مو 

ملزومات  . پردازمیم تمام  هستی  جهان  و    در  بوده  تحول  و  تغییر  دستخوش 

هستند و تنها ذات الیزال الهی است که کامل بوده و هیچ نوع تغییری را پذیرا 

بود نیازمند   . نخواهد  زیستن  شادمانه  و  بودن  راحت  برای  آدمیان  حتم  طور  به 

توسعه در تمام زیر   . تحول هستند و این تحول بدون توسعه شاید ممکن نباشد

نمو رخنه  زندگی  تبدیل بنای  رقابت  و  بقا  برای  نیاز ضروری  یک  به  امروز  و  ده 

نبوده و نیستم و همیشه به دنبال این   شده است و من هم از این قاعده مستثنی

در  تحول  و  تغییر  همه  این  از  پس  هم  ثروت  و  پول  کلمه  آیا  که  بودم  عقیده 

هم   دیگر  یکبار  ارقام  و  اعداد  گردد؟  تواندیمقاعده  شگرف  زایشی  ن ای   دچار 

خود را به من نشان   ترحرارت در ذهن وجود داشت و گاهی پر    هاپرسش افکار و  



تا اینکه در مقطع تحصیالت تکمیلی به طور بنیادین، نوآوری، آینده،    دادندیم

نمودم را مطالعه  پول  و توسعه  را   . تغییر  اساتید بسیاری  بین دوستان و  این  در 

که   نمودم  ر  ییهادغدغهمشاهده  من  با  داشتندمشابه  متفاوت  موضاعاتی  با   . ا 

اختراعی   . ذهن من بود  یهاپرسش پدیده پول دیجیتال به نوعی جرقه پاسخ به  

به  کاال  مبادله  بود،  نموده  تحول  دچار  را  ثروت  و  پول  ماهیت  سالها  از  پس  که 

اسکناس، بروات و سفته با شکلی جدید و نوآورانه خودنمایی   ، کاال، مسکوکات

آن   ام پول هایی که در دنیای امروزی که فناوری و پیشرفتانواع و اقس  . کردیم

سخن را کوتاه نموده و هدف اصلی خود را از نگارش    . موجب ایجادشان شده بود 

به نظر من و بسیاری از کاربران این فن اعداد و ارقام،   این مجلد بیان می نمایم:

تواند مرز و   این پدیده نو و نوآورانه خواستگاه پیشرفت است، پیشرفتی که می

نماید تر  متعالی  بیشتر  چه  هر  را  عزیزمان  برادری   . بوم  و  دوست  پیشنهاد  به 

عزیز اقدام به ایجاد این متون نمودم تا پرسش هایی را مطرح نماییم اما باید در 

ابتدا اطالعاتی را در مورد این پدیده به صورت مختصر و مفید ارائه دهیم تا پس 

رد و نظرات شما گرامیان در کنار مشورت بزرگان این از آن با استفاده از بازخو

بطور حتم تولید بر مبنای سفارش و نیاز درست  . فن نیاز اصلی را تشخیص دهیم

الزم به ذکر است انتخاب  . نوعی توسعه است که از اضافه کاری کسر می نماید

به  نسبت  بیشتر  کاربران  و  وجود عالقمندان  دلیل  به  کوین  بیت  دیجیتال  پول 

آری، بنده پیشنهاد آن دوست   . م نوعان خود در این جستار انتخاب شده استه

یکتا، دکتر سید سجاد م بصارتی را با جان و دل پذیرفتم و در کنار ایشان این 

امید به آن دارم با صداقت   . پرسش را در پیش رویتان به نگارش مبدل نمودیم

را کتاب  این  انتهایی  گفتار  آخر  در  و  نمایید  نگاهتان   مطالعه  پیش  از  هم 

دوست   را  چنین  این  آغازی  ما  و  هستید  شما  خود  نهایی  کلید  زیرا  بگذرانید، 

می  . داریممی و  کوشیدند  امر  این  در  که  عزیزانی  تمام  از  مقطع  این  کوشند در 

 . سپاسگذارم
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