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 مترجمین مقدمۀ

ـــازاز د ـــاکنون، یرب ـــول ت ـــا دو زمـــان و پ ـــرینرفتـــهاز دســـت و ینبهـــاتر گران از ت  ت
بـازد.  یمـ تـازد و بـه زمـان یمـ ثروت با آدمی .هستند و بوده انسان یها دارایی

 ثروتـی میـزان یچدهـد تـا ثـروت بدسـت آورد  افـآ از آنکـه هـ یمـ انسان زمـان
 تکـــاپوی میـــان در !نباشـــد گــاه یچه شـــاید و نیســـت زمــان خریـــدن بـــه قــادر
 در .هسـتند راه ینتر آسان و ینتر کوتاه به دنبال همواره افرادی ،یاندوز ثروت
 ارز ینتـرمعـرو  ین،کو یـتببـه لفـ   یشکم و ب یا عده، یانقاط دن یاقص

 چنانچـه ینکو یتب ینهم اما .کردند پیدا دست خواسته این به دیجیتال،
 سـبز بـا  بجـای را انسـان اسـت ممکن ،نشود تحلیآ و یرفتارشناس درست
 .بکشاند نابودی و نیستی باتالق به ثروت
 سـاده، زبانی با شده کوشیده ،گرامی مخاطب شما روی پیش کتاب در
 بـه ورود بـرای است ذکر به الزم البته. شود برداشته مرموز ارز رمز این راز از پرده
 و کنید اکتفا کتاب این به فقط نباید دیجیتال ارزهای فروش و خرید دنیای
 .شوید مند بهره متعدد منابع از کنید سعی
 انــد هبـود مشـوق همـواره کـه خـود خـانواده از میمیـدان الزم خـود بـر پایـان در
 در کـهلنگـرودی  علـوی ینحسـ یدسـ آقـای جنـاب از همچنین .میکن تشکر
 آقــای جنــاب از .میسپاســگزار کردنــد، شــایانی کمــک کتــاب ویراســتاری امــر

ویراســـــتاری و  کــــه ،آمــــاره انتشــــارات محتــــرم مــــدیر ،پرســــتنــــوع فرهــــاد
 .کنیم یم تشکر ؛کتاب شد ینا یباعث ارتقا یشانا یها رهنمود
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 .1فصل 

 ن همان پول است؟یوک تیب ایآ
 
ه توســــط کـــتـــال اســــت یجیاز ارز د یدیــــجد ن نـــوعیوکــــتیـــب
 ُقمـار، حبـاب شـد. معرفـی یالدیم 3448اماتو در سال کنا یساتوش
کاله یاخاذ ،1یطرح پونزو  ه مـردم کـهسـتند  ییهـالقـب یبردارو 

، بـا وجـود 3433سـال نون در کاما هم ا اند دادهن یوک تیب از ابتدا به
 ین همچنان به بقـایوک تیب ش آن،یداین سال از پیگذشت چند
در آن  مــتیق یزیــانگبــه طــرز شــگفت یدهــد و حتــیخــود ادامــه مــ
گـــرفتنحـــال   یهـــرا همـــان بـــه ینوک تیـــبدر واقـــع  باشـــد.یمـــ اوج 
ــه آمــازون حــدود دو دهــه پــ یمــ ک ــا  یــنرفــت و از ا یشرود  جهــت ب

 یدندبــه اوج نرســ کــه 3South seaو  2Dutch tulipهمچــون یمــوارد
 .دارد یادیو بن یاساس یها تفاوت
 ینـود درصـد یه آمازون بـا افتـکبود  یالدیم 3444آ سال یدر اوا

 ار بـود یـآن  بـا شـان ه کـاز آنجـا  یمواجـه شـد ولـ در ارزش سهامش
را از آن خــود  روزافــنون یشــهرت بــه بعــد 3414ســال  از دوبــارهتوانســت 

                                                                 
 ارانهکیبفر یرگذا یهسرما ینوع. 1

یگفتـه مـ یهلنـد یـیدر عصـر طال یا دورهگـآ اللـه، بـه  ی. نگرش حباب اقتصاد3
 و کـرد رشـد بـاال العاده فوق سفح به الله گآ شده معرفی تازه پیاز برای قیمت که شود
 سـه از یکـی و اقتصـادی حبـاب حادثـه اولـین ایـن. کرد سقوط ناگهانی طور به سپ 
 .آید یم شمار به اروپا معاصر تاریخ در بنرگ اقتصادی حباب
 بـا یـتکـه در نها بـود یسـ ثوسـ شـرکت سـرمایه روی بر آن محوریت که طرح یک. 3

 .نشاند سیاه خاک به را یتانیاییران برگذا سرمایه از بسیاری و شد مواجه شکست
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سـت و ینبـوده و ن حبـاب یـک، آمـازون است آشکاره ک طور آنکند. 
شـرکت نـوآور  یـکآمـازون شته اسـت. گذا یدانپا به م "نماند" یبرا
نــوع  کیــ و د داشــتیــجد یرگــذا متیق یتــالش بــر نــوعه کــبــود 
گـرفتن تجـارت یه هد  خود را در اختک بود نیآنال یفروش کتاب ار 
 داده بود. قرار ایآ دنک
 و جدیـــد یــ دارد تعر یســعه کــاســـت  یز بــازاریــن نیوکــتیــب

ــه ــول از یا عادالن ــه پ ــابرا. دهــد ارائ ــرایبن  امــآ از مفهــومک کدر ین ب
سـت و یم پـول چیق بـدانیـاز است تـا بـه طـور دقی، ابتدا ننیوک تیب

 ند؟ک یم چگونه عمآ
د یـتولقادر به تنها دولت است ه کن باورند یاز مردم بر ا یاریبس

 یقـت نـدارد. نـوعین امـر حقیـدر واقـع ا یباشد ولـ یم هیپول و سرما
ن جهـــان از یـــا جـــای یجاه در کـــفلـــز زرد رنـــا و بـــراق وجـــود دارد 

، بــه ...رویــو دوژانیــو ر نساشــایک ،یدهلــ  ،یگرفتــه تــا پــار کوریــوین
 رفته شده است.یعنوان پول پذ

ــع، طــال  ه قســمت کــســودمند و خــوب اســت  ای یهســرمادر واق
گـــردش خـــارج شـــده و در  یاعظمـــ  یهـــا بانک یها خزانـــهاز آن از 
 شود. یم یمردم نگهدار یها خانه صندوقچه یا یمرکز

، پــول پــول بــد یشــههمدر اقتصــاد،  1گرشــام بــا توجــه بــه قــانون
گــردش خــارج  ه در واقــع اتفــاقکــ یزیــچ ینــد. ولــک یمــ خــوب را از 

                                                                 
 رواج از را خوب پول بد پول»: گوید یم که گرشام از هست مفلبی یک اقتصاد در. 1
گر یعنی «اندازد می  ها آن اسمی ارزش که باشد جامعه در یکسان پولی شکآ دو ا

 بهتر جنسش که اونی باشد متفاوت ها پول آن خود جن  ولی باشد مساوی
 .شود یم خارج بازار از مرور به هست
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ــافتــد ا یمــ ــهیه پــول و ســرماکــن اســت ی ــارهــا پاکاحت ه خــوب ب  انی
گردش خارج یزاما خود ن بخشد یم  شود. یم از 

ــکــ یزمــان  اکــیان آمریــبوم شــدندا متوجــه کــیآمر انشــفاکن یه اول
، شـروع انـد دادهرش قـرار یمورد پذبه عنوان پول  را یصدف یها مهره
ز یـردند. مردم شهر منهتن نکن یزم دیجهت خر ها آن یآور جمعبه 
بـه  1333در سـال را خوردنـد و شـهر خـود را  ین جـواهر بـدلیـب ایفر
 فروختند. یدالر مهره صدف 30مت یق

 ه بـاارزشین سـرمایگنیجـا یـدجد ای یهسرماه ک یهنگام معموالا 
کـــه قـــدیمی یهآن ســـرماشـــود،  یمـــ یمیقـــد خـــود را از  یبهـــا اســـت 
 یخود را بـر رو یاندازها پ ، اگر شما دهد. به طور مثال یم دست
ه خـود را از یسرما یتمام ید، به زودینک یرگذا هیب سرمایس دیخر

کـه ؛نشسـت خواهیـد یاهد و به خاک سـیده یم دست ب یسـ چـرا 
 حـال .نیسـت هـم یـابکم یـنو عـالوه بـر ار است یفسادپذ یاوهیم

گر مروار د یـد، متوجـه خواهیـنکسـه یب مقایرا با س یصدف یدهایا
شـوند،  ینم یب دچار خرابینه تنها مانند س ها دین مرواریه اکشد 
ــه همــیــمکه کــبل ــن منــوال نقــره از مرواریاب هــم هســتند. ب  یدهای

 .است تر یابکمو طال از نقره  یصدف
جهـان  یهـا فرهنا یگذشته تمـامقرن  چند یه طک ییاز آنجا
ــا  ــه انــد گرفتهگر قــرار یدکــیدر تعامــآ ب ــاارزش، طــال ب آ از کشــ ینتر ب
همچــون  یمحلــ یهــا پول بــود بــر یانیــن امــر پایــآ شــد و ایپــول تبــد
 نقره. یو حت ک، نمیصدف یها دیمروار
ـــپا ـــر یداری ـــذ بخش، یزدگ زنـــافســـاد و  در براب ـــه  آســـان یریپ ب
از  یهمگـ ؛ص بـودنیتشـخ قابـآ ، قابآ حمـآ وکوچک یها قفعه
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. ســترا دارا هــا آن یه طــال تمــامکــهســتند  خــوب پــول یهــا یژگیو
، در رده اسـتکـآ یبـا ارزش تبـد ای یهسـرماه طـال را بـه ک یزیچ یول
 .است بودن آناب یمکواقع 

کاراستخراج   ی. حتـبـوده و هسـت نهیب  دشوار و پر هن یطال
گر ق آن  یبـاز هـم تقا ـا بـرابـاال رود،  یریمت طال به طرز چشـمگیا

طد  منردر بده  یمدت ر ق یرشدد عددو  همـه، ینبا ا. باال خواهد بود
 دیـرونـد تول ۀگذشـت  . بـا توجـه بـهشو  ینمعرضه گستر ه آن  ر بازار 

گـرانین سـرمایـطـال، عر ـه ا  یـزمم یـک حـدود یبهـا تنهـا بـا رشـد ه 
گرفته (% 1.9) یهشت درصد  تـوان آن را یم هک در هرسال صورت 
گرفت. یپول یها ا تورمیش نرخ پول و یافزا به عنوان  طال در نظر 

صـاحبان ار باال رود، یمت م  بسیه قکبرخال  طال، هر زمان 
مـ  را جهـت  یافکـنند تا به اندازه ک یم سخت تالشم   معدن

مـت مـ  یشـود تـا ق یمـ ار باعثکن یا و نندکد یعر ه به بازار تول
 نفـــت خـــام اتفـــاق یز بـــرایــمشـــابه ن ینـــدیافر .دیـــایب نییپـــا دوبــاره
 ین راه بددرایبهتددرم "ییگــو یمــ هکــآ اســت یــن دلیافتــد. بــه همــ یمــ
کاال استیش قیافزا کاال، یک مقدارش یافزا  ."مت آن 

که  .یستن یناما طال چن  شـود ینم یتلقـ یعاد یاالک کیچرا 
 دار بــــودن خــــودارزش خــــود را از بهــــا شــــتر  یه بکــــاســــت  یعــــیو طب
جهـــان بـــه عنـــوان پـــول و ســـر اسره طـــال در کـــ ییرد. از آنجـــایـــگ یمـــ

ــه حســابیســرما ــ ه ب ــه  دیــآ یم  ن تجــارتکــآ ممکشــ ترین یعــالب
ه بـه عنـوان پـول مـورد کـ هاسـت سال، هـم دلیآ ینبه همو  شود یم
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