
نسل اول انقالب دیجیتال، اینترنت اطالعات را به ما ارزانی داشت اما 
نسل دوم با بهره گیری از فناوری بالکچین، اینترنت ارزش را برای ما به 
ارمغان می آورد؛ یک پلتفرم جدید و توزیع شده که می تواند به ما کمک 
کند تا دنیای کسب وکار را تغییر داده و نظم قدیمی امور انسانی را به 
سمت و سویی بهتر تغییر دهیم. بالکچین یک فناوری کامالً انقالبی 
است که بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال بر روی آن شکل گرفته 
است، اما این امکان وجود دارد که این فناوری کاربردهایی فراتر از این 
موارد داشته باشــد و تقریبًا همه چیزهایی را که برای بشریت ارزش 

دارد را ثبت کند.
این کتاب درباره کاربردهای فناوری بالکچین، چگونگی گسترش آن در 
آینده و تغییر و تحولی که در روند اجرای فرایندهای آنالین به وجود 
می آورد صحبت کرده است. در این کتاب دان و الكس تاپ اسکات 
عنوان می کنند چگونه این فناوری، آینده اقتصاد دنیا را شکل می دهد 
و به شکل چشمگیری همه چیز را ارتقا خواهد داد. این کتاب، اثری 
برجسته و ارزشــمند برای درک تغییر بزرگ آینده است. نویسندگان 
این کتاب تــالش داشــته اند ضمن برشــمردن مزایایی کــه فناوری 
بالکچین به ارمغان می آورد، چالش ها و موانعی که بر سر راه توسعه 

این فناوری وجود دارد را نیز بیان کنند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

ناشــر اصلــی کتــاب انقــالب بالکچین  
انتشــارات پورتفولیــو پنگوئـــن  اســت و 
نویسنده این کتاب یعنی دان تاپ اسکات از 
ین آینده پژوهان جهان است  شناخته شده تر
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409   7.کنترلکردنپروتکلهامانندهدایتگلهایازگربههاست
411   8.عامالنخودمختارتوزیعشدهاسکاینتراشکلمیدهند
413   9.برادربزرگ)هنوز(داردشماراتماشامیکند
415   10.خالفکارانازآناستفادهخواهندکرد
416   دالیلیبرایشکستبالکچینیاچالشهایعملیاتی؟

418   فصلیازدهم:رهبریبرایعصربعدی
422   چهکسیرهبریکانقالبخواهدبود؟
425  اکوسیستمبالکچین؛بدونیکلیستکاملنمیتوانبازیکنانراازهمتشخیصداد
425   پیشگامانصنعتبالکچین
426   سرمایهگذارانخطرپذیر
427   بانکهاوخدماتمالی
427   توسعهدهندگان
428   آکادمیکها
429   دولتها،قانونگذارانونیروهایپلیس
429   سازمانهایغیردولتی
429   کاربران
430   رهبرانزندربالکچین
432   داستانیاخطاردهندهازقانونگذاریبالکچین
435   سناتوریکهدنیاراتغییرداد
437   بانکهایمرکزیدراقتصادیتمرکززداییشده
440   قانونگذاریدرمقابلحاکمیت
442   چارچوبیجدیدبرایحاکمیتبالکچین
445   1.شبکههایدانشی
446   2.شبکههایتحویل



447   3.شبکههایسیاستگذاری
447   4.شبکههایحمایتی
448   5.شبکههاینظارتی
449   6.پلتفرمها
450   7.شبکههایاستانداردگذاری
452   8.نهادهایشبکهسازیشده
452   9.دیاسپوراها)جوامعدورازوطن(
453   10.شبکههایحاکمیتی
453   هدفیجدیدبرایعصردیجیتالبعدی
456   پروتکلاعتمادوشما



] یادداشت ناشر [
رضا قربانی 

در این سال ها یکی از کتاب هایی که به شدت روی من تاثیر گذاشته کتاب انقالب بالکچین 

تاپ اسکات بوده است؛ دان تاپ اسکات اندیشــمندی شناخته شده است که در طول سال های 

گذشته ایده های بکری برای کارآفرینان نوگرا ارائه کرده؛ هنر تاپ اسکات این است که می تواند 

ایده های سخت و پیچیده را به زبانی آسان بیان کند. او توانایی باالیی در جمع بندی و ارائه راهنمای 

عمل دارد. با اینکه نگاه او فلسفی و اجتماعی است و به مسائل از باال نگاه می کند، ولی در عین حال 

فردی به شدت نوگراست که فلسفه و عمل را با هم تلفیق می کند. 

کتاب انقالب بالکچین که اکنون ویرایش دوم آن تقدیم مخاطبان فارسی زبان می شود، کتابی 

است که همه کسانی که می خواهند درباره تغییرات ناشی از بالکچین بدانند باید آن را مطالعه کنند. 

این کتاب یکی از پرمخاطب ترین کتاب ها در جهان در زمینه بالکچین بوده و ویرایش اول آن هم 

با استقبال خوب مخاطبان فارسی زبان روبه رو شده است.

تا امروز یکی از موفق ترین عرصه های ظهور و بروز بالکچین، بیت کوین بوده است. با اینکه 
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بیت کوین به تنهایی دســتاوردی فوق العاده برای یک فناوری اســت، امــا بالکچین محدود به 

بیت کوین نیست و دنیایی که پیش روی آن قرار دارد، دنیایی به غایت هیجان انگیز و متفاوت است. 

همان گونه که اینترنت و به طور خاص وب تحولی جدی در زندگی روزمره و کسب وکارها ایجاد 

کردند، بالکچین هم چنین مسیری را پیش روی ما قرار داده است؛ هرچند این مسیری است که 

رسیدن به بلوغ در آن نیاز به گذشــت زمان، صبر، تجربه و آزمودن راه های گوناگون دارد. هرگز 

نمی توانیم انتظار رسیدن ســریع به هدف و مقصد را داشته باشیم و بالکچین آزمونی پیش روی 

ماست که چگونه می توانیم قدرت نهفته درون این فناوری را رام کنیم.

سال های آینده نشــان می دهد که چگونه می توان در دنیای جدید از فناوری های توفانی مانند 

بالکچین استفاده کرد تا این استفاده به افزایش کیفیت زندگی مردم منجر شود.

در پایان الزم است از دوستان و همکاران خوبم در گروه راه پرداخت و به طور خاص انتشارات راه 

پرداخت تشکر می کنم که با دقتی مثال زدنی این کار گروهی را به سرانجام رساندند.





مقدمه نویسندگان 

در ویرایش دوم کتاب
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ایده های بزرگ
وقتیانقالببالکچینرانوشتیم،آغازخوبیباتوصیفکردنبالکچینـفناوریحامی

رمزارزهاـبهعنواناینترنتارزشداشتیم.توضیحدادیمکهبهمدتنزدیکبهچهاردهه،

اینترنتاطالعاتراداشتهایم.اینترنتبهشدتجریاندادهدرونومیانشرکتهاوافراد

رابهبودبخشیده،امانتوانستهاستنحوهانجامکسبوکاررامتحولکند.اینبدینخاطر

استکهاینترنتطراحیشــدتااطالعاتـونهارزشـراازفردیبهفرددیگرمنتقلکند.

وقتیمایکسند،عکسیافایلصوتیرابرایکسیایمیلمیکنیم،درعملداریمیک

کپیازنسخهاصلیخودمانرامیفرستیم.ایناطالعاتفراوان،غیرقابلاطمینانوفانی

است؛زیراهرکسدیگریمیتواندآنراکپیکند،تغییربدهدیابرایفرددیگریبفرستد.

دربسیاریازمواردبهاشتراکگذاشتنیککپی،قانونیوبهنفعفرداست.

درتضادبااین،بهمنظورتسهیلیکتراکنشتجاری،مانمیتوانیمپولرامستقیمبرای

فرددیگریایمیلکنیم،آنهمنهفقطبهخاطراینکهکپیکردنپولغیرقانونیاست؛بلکه

بهاینخاطرکهنمیتوانیمصددرصدمطمئنباشیمکهدریافتکنندهماهمانفردیاست

کهادعامیکند.اطالعاتدربارههویتبایدکم،دائمیوغیرقابلتغییرباشد؛بنابرایناز

واسطههاییقدرتمندبهمنظوربرقراریاعتمادوحفظتمامیتعبورمیکنیم.

بانکها،دولتهاوحتیشرکتهایبزرگفناوریهویتهایماراتاییدمیکنندوبهما

اجازهمیدهندداراییمنتقلکنیم؛آنهاتراکنشهاراتاییدوتسویهمیکنندوآرشیوهایی

ازنقلوانتقــاالتپولنگهمیدارنــد،امامحدودیتهایاینواســطهها)عدمشــفافیت

عملیاتیوآسیبپذیربودنآنهانسبتبههکرهاوکارمندانسرکشوتامینکنندگانیکه

بههماناندازهآسیبپذیرهستند(درحالآشکارشدنهستند؛بنابرایننیازمندراهی

جدیدبرایحرکتروبهجلوهستیم.

بالکچینمشکلیراحلمیکندکهرمزنگارانآنرادوبارخرجکردنمینامند.حاالبرای

نخستینبارمایکواسطهارزشبومیدیجیتالداریمکهازطریقآنمیتوانیمهردارایی؛

ازپولوموسیقیگرفتهتارأیوویولنهایاسترادیواریوسرابهشیوهایایمنوخصوصی

بهصورتهمتابههمتامدیریت،ذخیرهومنتقلکنیم.اعتمادنهضرورتاازطریقواسطهها؛



بلکهازطریقرمزنگاری،همکاریوکدنویســیهوشــمندانهکسبمیشــود.نزدیکبود

عنوانکتابرا»پروتکلاعتماد«بگذاریم.

بهنظرمیرســدکــه»انقالببالکچیــن«عنوانیگویاتــربود؛چراکــههنوزهــم)تازمان

نوشتهشدناینمتن(پرفروشاســت.پاسخیکهنســبتبهآندریافتکردیم،ماراهم

تشویقوهمخوشحالکرد؛ازرسانههایمورداحترامیازجملهفایننشالتایمز،فوربس،

فورچون،گاردین،هارواردبیزنسریویو،نیوزویک،انپیآر،رویترز،تایمووالاستریتژورنال

پوششگستردهدریافتکردودرنقدکتابنیویورکمطلبیبلنددربارهاشنوشتهشدو

همچنینموضوعیکبرنامهویژهتلویزیونیپخششدهازپیبیاسبود.

اینکتابجهانیشدهاست؛تااینجابه۱5زبانترجمهشدهواکنوننیزدرپنجکشور

آسیاییجزءکتابهایپرفروشاست.دومینتدتاک»دان«)کهنخستینبرنامهتددرباره

بالکچینبود(بیشازسهمیلیونبازدیدداشتهاست.درتداکسسانفرانسیسکو۲۰۱۷،

»الکس«دربــارهبالکچینوخدماتمالــیصحبتکرد؛تدتــاکاوهمتبدیــلبهیکیاز

پربازدیدترینهادرمورداینموضوعشدهاست.

وقتیکتابمانخستینباردرماهمه۲۰۱6منتشرشد،یکیازمعدودکتابهایجدی

دربارهاینموضــوعبود.حاالچنــداثرجدیجدیــدازجمله»ماشــینحقیقت«مایکل

کیسیوپلوینیا،»داراییهایرمزارزی«کریسبرنیسکوجکتاتارو»بالکچینوقانون«

پریماورادفیلیپیوارونرایتواردبازارشدهاند.

اماکتابماهنوزعنوانپرفروشترینکتابدربارهبالکچینرایدکمیکشد.مادرباره

تعدادیازایدههایبزرگهنوزکامنتهایمثبتدریافتمیکنیم:

۱.کتاببراهمیتهویتوپایانفئودالیسمدیجیتالتاکیدمیکند؛چیزیکهبعضیها

آنرا»گشــتوگذاردراینترنت«مینامندرامــابهعنوان»غالمیفئودالــیدراینترنت«

شــناختیموگفتیمبهمعنیانتقالدادههایمانبهســمتزمینداراناینترنتیاستکه

میخواهندازآناســتفادهوآنرابهپولتبدیلکنند.ایــده»هویتخودمختار«برایهر

یکازماواینکهدادههایشخصیمانبخواهددریکجعبهسیاهمجازیذخیرهبشود،

یکیازبنیادیترینمفاهیمزمانهماست.کشفاین»خودمجازی«ازطریقفناوریهای

مقدمه            18
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بالکچینمیتواندکنترلمابرهویتمان،دادههاییکهخلقمیکنیموسایرحقوقمانرا

بازگرداند.میگوییمبههیچوجهنبایدغالمیکرد.

۲.بهعنوانیکآزمایشفکری،ســعیکردیمواردذهنساتوشــیناکاموتوبشویموبه

اصولطراحیاوبرایبالکچینفکرکنیم.مشــخصشــدکههفتاصلوجوددارد.یک

فصلازکتاب)فصلدوم(تکنیکیبودوبیشتربهمزاجفناورانومهندسانتجاریخوش

میآمد.ایــنهفتاصلرابرهفــتدامنهخدماتمالی)فصلســوم(،معماریشــرکت

)فصلچهارم(،نوآوریمدلکسبوکار)فصلپنجم(،اینترنتاشیا)فصلششم(،شمول

اقتصادی)فصلهفتم(،دولتودموکراســی)فصلهشــتم(وصنایعخالق)فصلنهم(

اعمالکردیــموگفتیمکهبالکچیــنمیتواندهفتزیرســاختجدیدبــراییکاقتصاد

توزیعشدهخلقکند.

۳.ماصنعتخدماتمالیرایکماشینروبگلدبرگخواندیم،یکسیستمبهطور

تمسخرآمیزیپیچیدهکهعمالفقطهشتکارکردپایهایدارد؛اینطبقهبندیتوانسته

بهکمکمدیرانصنعتیوقانونگذارانبیاید.فصلهایسوموهشتمرامشاهدهکنید.

قراردادهایهوشمند)هماناپلیکیشــنهایتوزیعشــده(رویبالکچینمیتوانندفرضا

هریکازاینهشتکاررابرایواسطهزداییبازیگرانفعلیانجامبدهند.درتضادبااین

موضوع،بازیگرانفعلیمیتوانندکســبوکارهایخودرابرایبهترشــدنمتحولکنند،

البتهاگربالکچینرابپذیرند.

۴.فرضیه»رونالدکوز«،اقتصاددانبرندهجایزهنوبلدربارهشرکت،درارتباطباتحلیل

اثربالکچینرویمعماریشرکتی،کامالقابلاجرابود.ماتوضیحدادیمکهچطوربالکچین

میتواندبهطورچشمگیریهزینههایجستوجو،هماهنگی،ثبتقراردادواعتمادسازی

رادریکبازاربازکاهشدهد.بهطوریبیوقفهای،ایــنبهرهوریبهمدلهایغیرمتمرکز

بیشتریبرایسازماندهیقابلیتهایموردنیازبرایخلقمحصوالت،خدماتوثروت

جدیدمنجرمیشود.»مدلهایکســبوکاربالکچینی«جدیدیکهماتوصیفکردیم،

خوبدواممیآورندومدلهایجدیدبسیاریاززمانانتشارکتابپدیدآمدهاند.مدلهای

کسبوکارغیرمتمرکزدرمعرضاثراتشبکهایقرارمیگیرندووقتیتعدادنودهاافزایش



پیدامیکند،تعدادشــبکههاهمبیشترمیشود.اینتاحدودیرشــدسریعداراییهای

رمزارزیراتوضیحمیدهد.

5.بالکچینمیتواندبهماکمککندپارادوکسرفــاهراحلکنیمکهدرآناقتصادهای

توسعهیافتهرشــدپیدامیکنند،اماطبقهمتوســطورفاهبرایبیشــترافرادبهوضعیتی

راکدمیرســد.بهجایاســتفادهازراهحلمعمول؛یعنیبازتوزیعثروتازطریقمالیات،

ماتوضیحدادیمکــهچطوربالکچینمیتواندثــروتراازطریقمشــمولکردنمیلیاردها

انساندراقتصادجهانی»پیشتوزیع« کنیم.بهطورمثال،میتوانیمازطریقسندهای

غیرقابلتغییرزمینازحقوقامالکحفاظتکنیم،ازطریقپلتفرمهایاشــتراکی،بازو

توزیعشدهیکاقتصاداشتراکیحقیقیخلقکنیموافرادیکهخارجازکشورخودزندگی

میکنندراتقویتکنیمتاازطریقسیستمهایپرداختموبایلیباکارمزدهایپایینبرای

خانوادههایشانپولبفرستندوبهکارآفرینانهمانقابلیتهایشرکتهایبزرگراارائه

بدهیم.

6.بــهزودیبیشــترتراکنشهــابیــناشــیاونــهافــراد،صــورتمیگیرنــد.میتوانیمبا

اضافهکردندستگاههایهوشمند؛ازجملهسنسورها،دوربینها،میکروفنها،چیپهای

موقعیتیابیجهانیوژیروسکوپهاکهبرحسبدردسترسبودنپهنایباند،فضای

ذخیرهیــادیگرظرفیتهــاخــودرابازتنظیــممیکننــد،هــوشراواردزیرســاختهایمان

کنیمودرنتیجهدرمقابــلدخالتمقاومتکنیــم.بالکچینبرایانجامایــنکارحیاتی

است.اینترنتاشــیابهیکدفترکلاشــیاهمنیازداردتاتکتکنودهاراردیابیکند،از

امنیتوقابلاتکابــودنآناطمینانحاصلکند،میزانتولیدومصــرفآنراثبتکندو

براینگهداریوجایگزینــیآنبرنامهریــزیوپرداختکند.درواقــعدرتمامیبخشها،

کاربردهایبالقوهایوجوددارد.

۷.کارمارویکاربردهایبالکچیندردولت،دموکراسیوفرهنگتوجهبسیاریبهخود

جلبکردهاســت.اززمانانتخابدونالدترامپبهعنوانرئیسجمهــورایاالتمتحده،

بینشهایماحتیپیشگویانهترهمبهنظرمیرسند.شهرونداندرگیروخادمانعمومی

متعهددرهمهجادارندبهاکتشــافدراینموردمیپردازندکهبالکچینچطورمیتواند

بهبازآفرینیدولــت،حفاظتازرســانههایآزاد،بازیابــیاعتبارنهادهــایدموکراتیکو
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پیداکردنزمینمشــترکدربحثعمومــیرویاینترنتکمککند.ایــنفناورینهتنها

بهخبرنگارانکمکمیکندادعاهای»اخبارجعلی«رادرهمبشــکنند؛بلکهبهخالقان

داراییهایفرهنگیازجملهترانههــاودیگرآثارهنرینیزکمکمیکندبهازایکارشــان

درآمدمنصفانهدریافتکنند.

۸.نمیخواســتیمفصلــیازکتــابرابــهرهبــریوحاکمیــتاختصــاصبدهیــم،امــا

خوشحالیمکهاینکارراانجامدادیم.اینفضاپرازرهبرانرسمیوغیررسمیاست.یعنی

آنهاییکهدراستارتآپها،کنسرسیومهایبالکچینیوبدنههایقانونگذارینقشهای

اجراییدارندونیزآنهاییکهبینشواســتعداددارند،هردوجذابواثرگذارهســتند.با

گفتهشدناینموضوع،همچنینبایداشارهشودکهتالشهایهماهنگبرایتبدیلموانع

بهفرصتها،تاکنونمهمترینفاکتوردرموفقیتبالکچینبودهاست.هدایتبالکچین

تاحدیحیاتیاســتکهمجمــعجهانیاقتصادازماخواســتیــکگزارشویــژهدرباره

حاکمیتبنویسیموبرپایهآنگزارش،برنامههایمهمیراهاندازیکرد.

ماهمچنینانستیتوتحقیقاتبالکچین)BRI(راتاسیسکردیمکهاتاقفکریباتمرکز

برفناوریدفترکلتوزیعشدهاستوهدفشایناســتکهموارداستفاده،رهبریفکری

متحولکنندهوچالشهایاجراییرابررســیکند.اینبرنامهچندمیلیوندالریشــامل

چیزیحدود۷5پروژهدر۱۰صنعتوهفتنقشمدیریتیارشد؛همدربخشعمومیو

همدربخشخصوصیمیشود.بسیاریازنقلقولهادراینپیشگفتارجدیدازرهبران

اینپروژههاهستند.

اعضایBRIشــاملشــرکتهایبزرگ،دولتها،ســازمانهایغیرانتفاعــیواعضای

جامعهاســتارتآپیمیشــوند.تعدادیازاعضایموسسماشــاملآیبیام،اکسنچر،

کپجمینی،ســپ،نزدک،سیآیبیســی،پپســی،لیبرتیگلوبال،تنسنت،فوجیتسو،

فدکس،تامسونرویترزوســنتریکاوهمچنیندولتهایچندکشــورمیشوند.بسیار

خوشحالیمکه»کرستنسندبرگ«،سردبیرانستیتویماستوهمچنینویراستاراصلی

مابرایانقالببالکچینبود.فراترازتماماینمزیتها،اتفاقهایبسیاردیگریهمافتاده

است.

باوجوداینکهکتابهنوزخوبسرجایشایســتاده،میخواستیمدربارهجدیدترین



کشفیاتماندرایننسخهجدیدصحبتکنیم.بهجایاینکهکلمتنکتابرابازنویسی

کنیم،دراینپیشگفتــارجدیدویکادامــه،مواردیراکــهبهآنهادســتیافتهایم،بیان

میکنیم.اینمحتــوایجدید،ازتحقیقــاتادامهدارمــا،ســرمایهگذاریهادراینفضاو

سخنرانیهاییدرسراسرجهاننشئتمیگیرد.

ازبازخوردهایشمااستقبالمیکنیم:

www.blockchainresearchinstitute.org/contact-us

دارایی های رمزارزی و انقالب جدید در خدمات مالی
وقتیانقالببالکچیندرمه۲۰۱6بهچاپرسید،کلبازارداراییهایرمزارزی،ارزشی

معادل۹میلیارددالرداشت.اتریومتازهازیکمیلیارددالرارزششبکهعبورکردهبودو

بهدومینتکشاخبالکچینی)بعدازبیتکوین(تبدیلشدهبود.اینهاروزهایاولیهبودند.

 اگربــازارداراییهایرمــزارزییکشــرکتعمومیبود،بهزورمیتوانســتواردشــاخص

 S&P 500بشود.کمترازدوسالبعد،اندازهبازارداراییهایرمزارزی۴۲۰میلیارددالربود.

اینانفجارارزشدرداراییهایرمزارزیتوجهتوسعهدهندگان،کارآفرینان،سازمانهای

غیرانتفاعیورسانههاوالبتهدولتها،بانکهایمرکزی،عموممردموقانونگذارانرابه

خودجلبکردهاست.درعینحالاینانفجار،داراییهایدیجیتال)وفناوریبالکچین

تحتآنها(راکهزمانیفقطمحلحضورتعداداندکیازفناوریستهایمشتاقبود،به

موضوعیعمومیتبدیلکردهاست.

باالرفتنارزشداراییهایرمزارزیباعثشــدههواداراناینحوزهخوشحال،تعدادی

ازبرندگانجایزهنوبلبدبیــنومیلیاردرهایمحافظهکارعصبانیبشــوند.چارلیمانگر

از»برکشــایرهاتاوی«حتیتاآنجاپیشرفتکهبیتکوینرا»سممهلک«خواند)نوع

دیگریازسمهموجوددارد؟(.

ویتالیکبوتریــن،خالقاتریــومدراواخرســال۲۰۱۷؛زمانیکــهارزشبــازارداراییهای

رمزارزیبهنیمتریلیوندالررسید،اینناهنجاریرانشــانداد.اودرتوییتینوشت:»آیا

ایــنراخودمانکســبکردهایم؟بــهچندآدمکهدسترســیبــهخدماتبانکینداشــتند

خدمترســانیکردهایم؟چقدرارزشدرقراردادهایهوشمندیذخیرهشدهکهدرعمل
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کاریجالبانجاممیدهند؟«بوترینبهایننکتهاشــارهکردکهکلیتفعالیتهامثبت

است،اماشایدبهاندازهایچشمگیرنیســتکهحامیاینحجمازبازارباشد.اواضافه

کرد:»پاسختماماینسوالهامسلماصفرنیستودربعضیمواردحتیبسیارچشمگیر

است،اماکافینیست.«

مســلماهایپبســیاریدراینبــازاروجــوددارد.بــهازایهردارایــیرمــزارزیکهموفق

میشود،بسیاریشکستمیخورند.اسکمرهااثرمنفیبسیاربزرگیرویکلاینفضا

دارند.بااستنادبهرویترز؛»توییترشروعبهممنوعکردنتبلیغاترمزارزهامیکند...ودر

برخوردیکهمیخواهدازتبلیغبرایکالهبرداریبالقوهوفقدانسرمایهبزرگاجتنابکند،

بهفیسبوکوگوگلملحقمیشود.«عالوهبراین،اینصنعتبایدباچالشهایبسیاری

مواجهشود.اینفناوریهاچطورتوسعهپیدامیکنند؟بازیگرانفعلیچطورواکنشنشان

میدهند؟دولتهاوقانونگذارانچهکارمیکنند؟مابرپایهشواهدقدرتمندباورداریمکه

اینصنعتفورانیازمندقوانینخوببرایحفاظتازسرمایهگذارانوکنارزدنکالهبرداران

یاحداقلمســئولیتپذیرکردنآنهابهازایجرائمشــاناســت.عالوهبراین،بــرایادامه

سرمایهگذاریوساختناینفناوری،مشارکتکنندگاناینبازاربایدقوانینرادرککنند.

ازطرفدیگر،قوانینبد)حتیبابهتریننیتها(میتوانندعواقبغیرمنتظرهایداشته

باشندوجلوینوآوریرابگیرند.دربعضیازکشورها،کهچندنهادرگوالتوریوجوددارند،

صداهایمتنقاضیازرگوالتورهاشنیدهمیشود.

قانونگذاراندرموقعیتآسانیقرارندارند.بعضیکشورهاازجملهسوئیسوسنگاپور،

خودرابهعنوانکشــورهاییمحبوبجهتحضوروکارکردنشــرکتهامعرفیکردهاند

کهاینحضورنتایجمثبتیبرایاقتصادهایمحلیبهدنبالدارد.براساسیکتخمین

)غیررسمی(،ســههزارشــغلدر»کریپتوولی«نزدیکزوگوزوریخطیچندسالاخیر

خلقشــدهاند.انجمــنکریپتوولــیبیــشاز6۰۰عضــودارد.ایــننواحیکــهکوچکترو

چابکترهستند،توانستهاندازصنعتیجدیدنهایتاستفادهراببرند،البتهآنهاهنوز

همیکاستثنابهحسابمیآیند؛نهیکقاعده.فعالعدمشفافیتدرقانونگذاری،به

خلقوضعیتیمنجرشدهکهعدماطمینانمشخصهاصلیآناست.

اینهامسائلآنچنانمهمیهستندکهماتمامیفصلدهمرابهآنهااختصاصدادیم



واســمشرا»غلبهبــرموانع:چالشهــایاجرا«گذاشــتیم.ماهنــوزهمآنهــارابهعنوان

چالشهایاجرایــیمیبینیمکهبایدبــرآنهاغلبهکرد.اگــرفراترازهایپواشــتیاقهای

دیوانهوارنگاهکنیــم)والبتهترس،عدماطمینانوشــک(،میبینیمکــهاتفاقیعمیقدر

حالبهوقوعپیوستناست.بیتکویننخستینحرکتدرکمپینیطوالنیبرایخلقیک

مجموعهفناوریکامالجدیدبرایاینترنتبودکهاجازهدادنخســتینواســطهدیجیتال

ارزشبومیشکلبگیرد.بالکچینهمهمینطوراســتوتنهاقوهتخیلماآنرامحدود

میکند.بعضیمخترعانیکدستهبندیکامالجدیدبرایداراییتصورکردهاندکهمافکر

میکنیمحداقلهفتنوعدارد:

۱.رمزارزها)بیتکوین،زیکش،مونروودش(؛

۲.توکنهایپروتکلی)اتر،آیکان،ایان،کازموسونئو(؛

۳.توکنهایکاربردی)گولم،بتواسپنک(؛

۴.توکنهایبهادار)کریپتواکوئیتیهاوکریپتوسهامها(؛

5.توکنهایداراییطبیعی؛

6.کریپتوهایقابلجمعآوری)کریپتوکیتیها،ریرپیپ(؛

۷.ارزهایفیاتکریپتوواستیبلکوینها)پیشنهادفدکوین،پراجکتیوبینسنگاپور

.)MakerDAOو

ماشــاهدیکــیازبزرگتریــنتحولهــایثــروتدرتاریــخبشــر؛ازداراییهــایآنالوگ

کاغذمحوربهداراییهایدیجیتالهستیم.مسلما۲65میلیارددالرپولزیادیاست،اما

ازنظرکلداراییهایموجوددردنیا)ازسهام،اوراقووامهایمسکنگرفتهتاکربن،زمین

وآب(ماحتیواردسطحیترینالیههایچیزهاییکهمیتوانیمباکریپتوخلقکنیمهم

نشدهایم.

آیاهمهاینهایکحباباست؟ممکناست.»جوزفلوبین«،مدیرعاملکانسنسیس و

همبنیانگذاراتریوممیگوید:»دراینفضا،مایکیپسازدیگریشاهدحبابخواهیمبود

کههریکازآنهافرازوفرودهایفراوانیخواهندداشت.بهنظرماینکامالمنطقیاست.

مردمادعامیکنندکهدورهرونقوشکستداتکامنابودکنندهبود،امامنآنرابهصورت

خالقانهاینابودکنندهمینامم.«ممکناستبهآنهاییکهفقطمیخواستندسریعپولدار
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بشوندآسیبرساندهباشد،اماجداازآن،مدلهایکسبوکاریدوامپذیرراازمدلهای

دوامناپذیرجداکردوعملیاتهایناکارآمدراکنارزد.شــایدمهمترازآن،اســتعدادهابه

سمتاینحوزهجدیدازاقتصادحرکتکردندوهیجاندورهاینترنتباعثشدمیلیاردها

دالرسرمایهگذاریوارداینزیرساختجدیدفناوریشود.

بااینحال،بالکچیــندردوموردمهمنســبتبهاینترنــتتفــاوتدارد؛اول،درحالی

کهاینترنتیککاربردرایگانبودکهتوســطگروهیمتنوعازذینفعانساختهشدهبود

کهبســیاریازآنهاداوطلبانــیبودندکهانگیــزهمالیکمیداشــتند،امــابالکچینجوایز

مالیزیادیبــهافرادیمیدهدکــهمیتوانندفناوریهــایموفق،مقیاسپذیروبهشــدت

مورداســتفادهراازطریقافزایشارزشداراییهایرمزارزیحامیاینفناوریهابسازند.

پیشــگاماناولیهاینترنتاحتمــاالراضیتــربودند؛اگــرکمیازســاختنابــزاریکهحاال

تریلیونهادالرارزشداردسودمیبردند،امااینغیرممکنبود.

بالکچینمتفاوتاســت؛خالقانوافرادیکهزودبــهآنرومیآورنــد،میتوانندبهطور

مســتقیموازنظــرمالــیدررشــدعصــردوماینترنــتمشــارکتکننــد.درنتیجــههیــچ

»تکبالکچینی« وجودنخواهدداشتوهمچنانشــاهدانفجاریازپلتفرمهایرقیب،

همپوشانوتکمیلکنندهخواهیمبودکههمگیباهدفانگیزشحرکتمیکنند.

دوماینکهبالکچینصنایــعارزشــی؛ازجملهخدماتمالــیوزنجیرههــایتامینرابه

چالشمیکشدکهبسیاربزرگترازصنایعاطالعاتمانندرسانههاوانتشاراتهستند.

بنابرایننهتنهااثرآنبزرگتر؛بلکهارزشجمعآوریشدههمبیشترخواهدبود.بنابراین

مســلماهیجانشملموساســت،اماآنطورکهاصطالحامیگویند،بعضیمواقعبرای

ساختنآیندهنیازمندکمیشوقغیرمنطقیهستیم.

1. رمزارزها
وقتیانقالببالکچینمنتشــرشــد،ارزشکلبیتکوینچیزیحــدودهفتمیلیارد

دالربود،اماامروزهارزشــیمعــادل۲۲برابــرآنزمــاندارد.بیتکویناســبدوندهدنیای

رمزارزهاورمزارزیاستکههزارانکشــتیراهاندازیکردهاست.بیتکوینبهاینچیزها

تبدیلشــدهاســت؛ذخیرهایبرایصدهامیلیــارددالرارزشرویقدرتمندترینشــبکه



کامپیوتریشــکلگرفتهدرتاریخکهکامالبوتاســتریپ)خودراهاندازیشده(است؛یک

سیستمپرداختامنکهاجازهارسالمیلیاردهادالرتراکنشروزانهرارویبستربالکچین

میدهد،یکارزذخیرهبرایدنیایروبهرشــدداراییهایرمزارزی،یکالیهتسویهنهایی

هنگامفرارسیدنزماننقدکردنپولودرنهایتیککیسهبوکسمحبوببرایتکتک

تحلیلگرانیاستکهدردنیارویصندلیهایشانمینشینندوحرفمیزنند.بهشیوهای

پارادوکسیکال،افزایشقیمتنجومیبیتکوینباعثشدهسرمایهگذارانورودخودبهآن

راراحتتر)ونهسختتر(توجیهکنند،چونبیتکوینبهیکداراییتبدیلشدهکهبیش

ازحدبزرگاستکهبخواهدنادیدهگرفتهشود.عالوهبراین،هرچقدرکهبزرگتربشود،

کاربردبیشتریهمدارد.باراهافتادنشبکهالیتنینگودیگرراهکارهایمقیاسپذیریدر

سال۲۰۱۸،بیتکوینهمچنینممکناستبتواندقولسفتوسختترینحامیانشرا

عملیکندونیازبهواسطههایمالیسنتیراازبینببرد)فصلسوم(.

مثالتغییرلحناخیــرتعــدادیازبزرگترینبانکهــارادرنظربگیریــد.وقتیانقالب

بالکچینمنتشــرشــد،بیشــتربانکهــاازپتانســیلبالکچیــنحمایــتمیکردنــد،اما

بیتکوین)وبرادرانرمــزارزیاش(راردمیکردند؛گزاره»بیتکویــنبد،بالکچینخوب«

بهیککلیشــهتبدیلشــد.حتیتــاســال۲۰۱۷»جیمــیدایمــون«،مدیرعامــلجیپی

مورگانچیسبیتکوینراکالهبــرداریمیخواند)البتهدرنهایتنظــرشراعوضکرد(.

زمانهتغییرکردهاســت.درفوریه۲۰۱۸،شــرکتســیرکلتحتحمایتگلدمنســاکس

شــرکتPoloniexراخریداریکــردکهیکیازبزرگتریــنصرافیهایرمزارزدنیاســتو

گفتدرداراییهایرمزارزیریســکوفرصتزیادیمیبیند.جیپــیمورگاندرگزارش

ســاالنه۲۰۱۷خودبااقراربهاینکهرمزارزهامیتوانندریسکیبرایکسبوکارشباشند،

حرف»بانکآوآمریکا«راتاییدکرد:»همنهادهایمالیوهمرقبایغیربانکیآنهابااین

ریسکمواجههستندکهپردازشپرداختهاودیگرخدماتمیتوانندتوسطفناوریهایی

ازجملهرمزارزهابهشکلهایگوناگونیمطرحشوندونیازمندهیچواسطهاینیستند«.

اگــرفقطبخواهیــمخــودبیتکویــنرادرنظــربگیریــم،اثــرآنرویفرهنــگواقتصاد

خارقالعــادهبــودهاســت.اثرگــذاریآنرویدنیــادرادامــههمعمیــقخواهدبــود.اخیرا

تاکیــدرویحفظحریمخصوصیباعثشــدهورودیهــایجدیدتریبهموارداســتفاده
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ارزیبرایداراییهایرمزارزیداشتهباشــیم؛رمزارزهایجدیدیازجملهزیکشودیگر

»پرایوسیکوینها«سربرآوردهاندکهبرپایهاصولبیتکوینچیزهاییمیسازند،امااین

کارکردجدیدرااضافهمیکنند.

اینفقطمحدودهکاریسایفرپانکهاودیگرجوامعاینترنتینیست؛جیپیمورگان

فناوریناشــناسواصلیزیکش)اثباتدانــشصفر( رادرونبالکچیــنQuorumخود

یکپارچهســازیکردهتادرمجموعهایازدســتهبندیداراییهاوکارکردهایکسبوکاری

مورداستفادهقراربگیرد.اینکهدرستدرزمانیکهمدیرعاملجیپیمورگاناینفناوری

رازیرسوالمیبرد،خوداینبانکزمان،انرژیوســرمایهخودراصرفجلوبردنمرزهای

آنمیکرد،نشــانمیدهدکه)حداقل(فناوراناینبانکپتانســیلبالکچینرابیشتراز

بخشمدیریتیآندرکمیکردنــد.یکورودیهیجانانگیزجدیددیگرمترونوم اســت

کهمیتواند»درسراســرزنجیرههایمختلفواردوصادربشــود«وصــدوراولیهآنروی

شبکههایبیتکوین،اتریوم،اتریومکالسیکوکیوتوم اتفاقبیفتد.

همانطورکهدربخشبعدیپلتفرمهامشاهدهخواهیمکرد،قابلیتهمکاریدرونی

چالشوفرصتیبزرگدراینفضاست.زیکشومترونومدرتالشبرایکسبسهمبازار

درفضایرمزارزیاینبازاربهدش،مونروودیگرانملحقشــدهاند،اماارزهابهعنوانیک

مورداستفادهتنهاآغازاینداستانهستند؛مثالاتریومرادرنظربگیرید.

2. پلتفرم ها
ازدیددنیایبیرونیکهداردبهماجرانگاهمیکند،اتریوموبیتکوینرامیتوانبهعنوان

دوروییکســکهاشــتباهگرفــت؛رمزارزهایــیکهطراحیشــدهاندتــابهعنوانپــولبرای

اینترنتعملکنند.ایندیدگاهبــههیچوجهبهحقیقتنزدیکنیســت.باوجوداینکه

بیتکوینچنینکارکردیدارد،اتریومیکفناوریپلتفرمیاستکهازهمانابتداطراحی

شدتااجازهشکلگیریاپلیکیشنهایتوزیعشده)DApps(رابدهد؛چیزیکهنیکزابو

آنرا»اپلیکیشنیکهرویبالکچینبهشیوهایتوزیعشدهوبااعتمادحداقلیشدهاجرا

میشود«خواندهاست.درهستهاپلیکیشنهایتوزیعشده،قراردادهایهوشمندقرار

دارند؛نرمافزارهاییکهمنطقیکتوافقتجاریرابازســازیمیکنند.بهخاطراینکهآنها



غیرمتمرکزهستندورویبالکچینهااجرامیشوند،نیازبهواسطهها)بانکها،کارگزاران،

وکال،دادگاهها،عامالنسپردهوشرکتها(برایتضمیناجرارابهحداقلمیرسانند.

وقتیدرحالنوشــتنکتاببودیم،اتریومصرفایکبحثنظــریبود؛تنهاچندهفته

پیشازاینکهنخستینپیشنویسکتابدستویراستاربرسد،راهاندازیشدهبود،اما

امروز،توکنبومیاتریوم)اتر(یکارزشبازار۷۰میلیــارددالریدارد.مهمترازآن،اتریوم

بهعنوانپلتفرمبرتربرایعرضههایاولیهســکه)ICO(ســربرآوردکهطبــقآنیکپروژه

میتواندازجامعهجهانیسرمایهگذارانوحامیانبهصورتهمتابههمتامیلیونهادالر

پولجمعکند.تاامروزدههااپلیکیشــنتوزیعشــدهجدیدرویشــبکهاتریــومراهاندازی

شدهاند.رویهمرفتهچیزیحدودسهمیلیارددالربااستفادهازپروتکلERC-20روی

اتریومجمعآوریشــدهکهباعثشــدهاتریومبهبانکســرمایهگذاریاولیهبرایاقتصاد

دیجیتــالتبدیلشــود.براســاسبعضیتخمینهــا،۷۰درصــدازتماماپلیکیشــنهای

توزیعشــدهحــاالرویبالکچیــناتریــومکارمیکننــدکهبــهآناثــراتشــبکهقدرتمندی

میدهدکهبهســختیمیتوانآنرانادیــدهگرفت.اتریومهمچنیــننهادهایعظیمیاز

جملهمایکروسافت،جیپیمورگانوبیپیراواداشتکهدرهمراهیباهمدرسال۲۰۱۷ 

»Enterprise Ethereum Alliance«راراهاندازیکنند.

همانطورکهانتظارمیرفت،بعضیازایناپلیکیشنهایتوزیعشدهپیشرفتبسیاری

کردهاند،امابســیاریازآنهاشکســتخوردهاند.بهازایهراســتارتآپبزرگیکهدنیارا

تغییرمیدهد،اســتارتآپهایبیشــماردیگرینیزهســتندکهشکســتمیخورندو

بیشترشانفراموشمیشوند.

بااینحــال،پلتفرمهاییماننــداتریومتاحدودزیــادیاهمیتیبهموفقیــتهریکاز

اپلیکیشنهایتوزیعشدهنمیدهند؛البتهتازمانیکهاپلیکیشنبزرگبعدیرویهمین

پلتفرمهاساختهشود.هرچقدراپلیکیشنهایتوزیعشدهبیشتریرویشبکهساخته

شود،تقاضایبیشتریبرایتوکنشبکهیعنیاترشکلمیگیرد.اگراتریومشبکهشهری

باشدواپلیکیشنهایتوزیعشدهماشینباشند،آنوقتاترسوختیا»گاز«آنهاست.

مابرایاستفادهازشبکهبهمنظوراجرایقراردادهایهوشمندیکهقدرتاپلیکیشنهای

توزیعشــدهراتامینمیکنند،ازاتراســتفادهمیکنیم.اماآیااتریومپلتفرمنســلبعدی
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اپلیکیشنهایتوزیعشدهخواهدبود؟آیایکیازپروتکلهایهستهای»اینترنتارزش«

جدیدخواهدبودیاچیزدیگــریجایشراخواهدگرفت؟درحــالحاضراتریومبهترین

کاندیدابرای»فلیپنینگ«یاهمانزمانیاســتکهیکبالکچیندیگرجایگزینشــبکه

بیتکوینمیشود؛بهعنوانشبکهایکهبیشترینمشارکتکنندگانوبیشترینسرمایه

رادارد.کارهایبسیاریبرایگسترشقابلیتهایاتریومدرحالانجاماستکهازجمله

آنهامیتوانبهکسپر ،شاردینگ وحرکتبهسمتاثباتسهماشارهکرد.

پلتفرمهایروبهرشددیگریهممیتوانندآنرابهچالشبکشندیاآنراتکمیلکنند؛

آنچنانکهپلتفرمهاییمانندنئو)چین(،آیکان)کرهجنوبی(ودیگررهبرانمنطقهایسر

برآوردهاند.پروتکلهاییازجملهایاننیزکهبرایاپلیکیشنهاییباگسترهبزرگطراحی

شــدهاند)کهبازاریعظیم،اماتاحدودزیادیاستفادهنشدهاست(همســربرآوردهاندو

بخشــیازبزرگترینهایپهامربوطبهپروتکلهاییمانندپولکادات وکازموزاســتکه

هنوزمنتشرنشــدهاندونویدمیدهندکهمیتوانندمشکالتیازجملهمقیاسپذیریو

همکاریعملیاتیدرونــیراحلکنند.تمامپروتکلهاموفقنخواهندشــد،امابعضیها

موفقمیشوندومیتوانندستونفقراتعصربعدیاینترنتراشکلدهند.

3. توکن های ابزاری )اپ کوین ها(
درفصلسوممادربارهآگرنوشتیمکهیکبازارپیشبینیاســتکهطراحیشدهتااز

خردجمعیبهمنظورخلقبازارهادرهمهچیزبهرهببرد.ازنظرما،آگرقدرتبالقوهفناوری

بالکچینرانشانمیدهد.اینازجملهنخستینپروژههاییبودکهدریکفروشجمعی

رویبالکچینپولدرآورد)ماآنرا»عرضهاولیهســهامبالکچینی«خواندیم،امااینواژه

هرگزمحبوبنشد.بهجایآنمردماز»عرضهاولیهسکه«استفادهکردندکهاسمیکامال

بیمسماست(.آگرنشاندادپیشبینیکنندهمسائلیبودکهقراربوداتفاقبیفتد.

درسال۲۰۱6تقریبا۱65میلیوندالرپولدرقالبICOهاجمعآوریشدکهجالببود،

اماآنقدرچشمگیرنبودکهبتواندخارجازجامعهبالکچینتوجههاراخیلیبهخودجلب

کند.اماتاسال۲۰۱۷،اینرقمبهسهمیلیارددالررسید؛البتهبعضیهاازرقمهفتمیلیارد

دالرهمصحبتمیکنند.»جولوبین«باوردارد؛»اینمکانیســمتامینسرمایهجدید،



قابلیتپروژههابرایتامینسرمایهخود؛چهازطریقاوراقتوکنیزهشدهدرزمینهجهانی

یاازطریقفروشتوکنهایابزاریکهحقعضویتمصرفکننده،دسترســیبهخدمات

مصرفکنندهیادسترسیبهمنابعنادروغیرهرافراهممیکننددموکراتیزهمیکند...این

کارعمالپیشفروشچیزیواســتفادهازآندرآمدبرایســاختنچیزیکــهالزمداریدیا

رساندنآنازیکمرحلهاولیهبهمرحلهایپیچیدهتراست.«

توکنبومیآگرنهیکاکوئیتیتوکن؛بلکهیکتوکنابزاریاستکهکارمندانبرایتعامل

باشبکهبهآناحتیاجدارند؛درعملیکداراییبالکچینیقابلبرنامهریزیاستکهدر

اپلیکیشنتوزیعشدهکارکرددارد.بیشتر ICOهادرسال۲۰۱۸»توکنهایابزاری«بودند؛

البتهخیلیهااحتمــاالتوکنبهاداربودند.مثــالگولمرادرنظربگیریــدکهیکجایگزین

غیرمتمرکزبرایابرهایمتمرکزامروزیاســت؛ابرهاییکهتوسطشــرکتهایخوشهای

دیجیتالــیازجملهآمازونواپــلهدایتمیشــوند.گولممیخواهدازقــدرتمیلیاردها

دستگاهکهبهصورتروزانهاستفادهمیشوند،برایتوزیعمحاسباتکامپیوتریاستفاده

کند.البتهبرایاینکهمدلشکارکند،نیازمندانگیزهایبرایمشارکتاست؛بنابرایندر

سال۲۰۱۷،گولمیکتوکنابزاریصادرکردکهبهکاربراناجازهمیدهدبربسترپلتفرمش

پولارسالودریافتکنند.اگرگولمکارکند،میتواندپردازشابریراکامالمتحولکند.

یکمثالدیگرســوئیتبریج اســتکهمفهوم»توکنتخفیف«راآغازکردکهطبقآن

کاربراناگرتوکنرادرکیفپولسوئیتبریجخودنگهداریکنند،یکتخفیفماهانهبرای

استفادهازکاالهاوخدماتدریافتمیکنند.»اسکاتنلسون«ازسوئیتبریجمیگوید:

»مقدارتخفیفتوسطسودشبکهوتعدادتوکنهایتخفیفنگهداریشدهدرکیفپول

کاربرکنترلمیشود.

اینیعنیتوکنهایتخفیفارزشیذاتیدارندکههمینطورکهمشتریانبیشتریاز

شبکهاستفادهمیکنند،باالترمیرود.توکنهایتخفیف،کسبوکارراازتجارتیکهنیروی

محرکهآنارزشسهامداراست،بهتجارتیتغییرمیدهندکهبانیرویارزشمشتریپیش

میرود،کهبهاینترتیبمشتریبهنقطهتمرکزاصلیکسبوکارتبدیلمیشود«.دیگران

هممدلهایکریپتواکونومیکبســیاردیگریرابرایتوکنهایابزاریدرتمامصنعتها

پیشگامیمیکنند.
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توکنهایابزاریمعموالبالکچینهایانفرادینیستند؛بلکهرویپلتفرمهاییازجمله

اتریوم،آیکانوEOSاجرامیشوند؛بنابراینمرزهایبینتوکنهایابزاریوتوکنپلتفرم

زیرینآنهامیتواندنفوذپذیرباشد.باالخرهتوکنهایپروتکلیهمکاربردیدارند،بهعنوان

مثال،همانطورکهاتربرایپرداختکارمزدتراکنشهارویشبکهاتریوممورداستفادهقرار

میگیرد.بعضیپروتکلهاامروزتنهایککاربرددارند،اماممکناستفردا،کاربردهای

بسیاربیشتریداشتهباشند.فایلکوین کهیکسیستمبهاشتراکگذاریفایلتوزیعشده

است،ICOخودرادرتابستان۲۰۱۷کاملکرد.بااینحال،بهخاطراینکهیکشبکهباز

اســت،توســعهدهندگاندرنهایتمیتوانندهراپلیکیشــنیرویآنبســازند.بهغیراز

استثناها،باورداریمکهبیشترتوکنهایابزاریکاربردمحورخواهندبودورویشبکههایی

ازجملهاتریوماجرامیشوند.

4.  توکن های بهادار
باوجوداینکهرقم۲65میلیارددالریبازارداراییهایرمزارزیخیلیهمناچیزنیست،

اماتنهابخشکوچکیازارزشتقریباهرطبقهبندیداراییبزرگدیگراست.مثالارزش

بازارسهامجهانیبیشاز۱۰۰تریلیوندالراســت.بااینحال،فناوریبنیادینرمزارزها،

یعنیبالکچین،امکاناعمالشدنبرهرداراییدرجهانرادارد.

در۱۰سالآیندهشاهداینخواهیمبودکهداراییهایرمزارزیامروزانحصارخودرااز

دستخواهندداد،چوناوراقبهادار،مخصوصااوراقغیرفیزیکی؛ازجملهسهامواوراق

قرضه،بهسمتاینفناوریکوچمیکنندوبیشازپیشبازاررابهتسخیرخوددرمیآورند.

باالخرهچرابایدیکتاجرسهامیکT+۳راتسویهومجموعهایازواسطههارادخیلکند؛

آنهموقتیخریداروفروشــندهمیتوانندهمانتراکنشرابهصورتهمتابههمتاانجام

بدهندوT+۰راروییکصرافیغیرمتمرکزتسویهکنند؟چراتمامسهام،اوراققرضه،سود

سهام،فیوچرزها،فورواردها،سوآپها،آپشــنهاودیگرداراییهایمالینبایدبهصورت

کامالدیجیتالرویبالکچینوجودداشتهباشند؟مثالیک»اکوئیتیتوکن«فقطنمادی

روییکبالکچیننیستکهنمایندهیکداراییخارجاززنجیره(باشد؛بلکهیکدارایی

دیجیتالبومی استکهمیتوانیمآنرابهصورتهمتابههمتابدونواسطه،دفترتسویه،



کارگزار،صرافییابانکمبادلهکنیم.

عرضههــایاولیــهســکهازهمیــنحــاالســرمایهگذاریخطرپذیــررازیــرورو

کردهانــد.بنابرایــنوالاســتریتمیتوانــدمقصــدبعــدیباشــد.بــههمیــندلیــل

فیدلیتــی،ولینگتــونودیگــرغولهــایمدیریــتدارایــی،گامهایــیبــرایآمادهکــردن

خــودبــرایایــندنیــایزیبــایجدیــدبرداشــتهاند.بــاوجــوداینکــهپروژههــا

شــبکه ، اورســتاک  بــه متعلــق تیزیــرو ، پولیمــث  جملــه از شــرکتهایی و

 جیبــرل کــهپلتفرمــیبــرایپیشــنهادهایمرتبــطبــاتوکنهــایبهــاداربــااســتفادهاز

 ERC-20اســتوبــورساوراقبهــادارکانــاداهمگــیازهمیــنحــاالزیرســاختهای

فناوریچنینتحــولتاریخیراســاختهاند،صنعتمنتظرزیرســاختهایقانونیبرای

شفافیتبخشیدنبهفعالیتهاست.

اینشــکافبینفناوریوقانونگذاریچیــزیراخلقمیکندکه»پریمــاورادفیلیپی«،

محقققانونومتخصــصبالکچینآنرایــک»عقبماندگیقانونگذاری«یا»شــکاف

حاکمیتی«میخواندکهبهباوراو»بهبیثباتیمکانیسمهایسنتیقضاوتوقانونگذاری

وفرسودهشدناعتمادعمومینسبتبه»وضعبازی«منجرشده؛یعنیاینکهاجازهانجام

چهکاریوجودداردوچهکارینه«.توکنهایبهادارمیتوانندبهکمکردناینشــکافاز

طریقتعریفخودشانباگفتنچیزیکه»نیستند«کمککنند.آنهارمزارز،پروتکلیا

توکنبهادارنیستند؛بلکه»داراییهایحاملدیجیتال«)یعنیهماناوراقبهادار(هستند

کهرویبالکچینهابومیشدهاند.عرضهاولیهتوکنبهادار)STO(کهفرزندICOاست،در

آیندهبهصورتکلیدرسرمایهگذاریخطرپذیروخدماتمالیبسیارفراگیرترخواهدشد.

اینمهاجرتبزرگارزشازآنالوگبهدیجیتالنقشهایبازارهاوواسطههارابهشدت

متحولخواهدکرد.

5. توکن های دارایی طبیعی و توکن های کاالیی
داراییهــایطبیعیازجملــهآب،کربنوهــوابرایاقتصاداساســیوبــرایزندگیروی

زمینحیاتیهســتند.بااینحال،بهاســتثنایتعــدادیازبرنامههایمبادلــهکربن،این

داراییهاتاحدودزیادینســبتبــهنیروهــایبازارمحورمصــونباقیماندهانــد.اینامر
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بهاســتفادهبیشازحدوسوءاستفادهازاینمنابعمنجرشــدهوهزینههایآندرقالب

 چیزیکهاقتصاددانانآنرا»اثراتجانبیمنفی« مینامند،بهجامعهتحمیلمیشوند.

»گرتهاردین«،جامعهشناس،اینموضوعرابهعنوانتراژدیعموممردمتوصیفمیکند؛

موقعیتیکهدرآنیکمنبععمومیمشترکبهایندلیلازبینمیرودکههیچسیستمی

برایحاکمیتاستفادهیامصرفآنوجودندارد.

»مایکلکیســی«نویســندههمکارکتاب»ماشــینحقیقت«ازآثارهاردینبهعنوان

نقطهپرشــیبرایبررســینقشبالکچیــندرکمککردنبــهحلاینمشــکلحاکمیتی

استفادهمیکند.اومینویسد:»باظهورفناوریبالکچینورمزارزها،کریپتوتوکنهاودیگر

داراییهایدیجیتالیکهاینفناوریراهاندازیکرده،ممکناستدرحالحرکتبهسمت

مدلیازپولقابلبرنامهریزیباشیمکهمیتواندسیستمیاتوماتیکترازحاکمیتداخلی

برمنابععمومیراایجادکند.«مســلماتاحدودزیادیبههمانشیوهایکهمامیتوانیم

پروتکلهایفناوری،اپلیکیشــنهاواوراقبهــادارراتوکنیزهکنیم،میتوانیــمداراییهای

فیزیکیدردنیایواقعیرانیزتوکنیزهکنیم.کیسیمینویسد:»نویدبزرگاقتصادتوکنی

ایناستکهممکناستبتواندتراژدیمنابعمشترک راحلکند.«

بیشــترازهمه،کارآفرینانوبنگاههایتجاریبزرگاینمفهومرابهکاالهایســنتیبا

بازارهایجاافتادهازجملهطال،نفت،گازطبیعیوغیرهاعمالکردهاند.مسلمااینموضوع

حقیقتداردکهمامیتوانیمهماناصلتوکنهایبهاداررابرکاالهایفیزیکیماننداینها

اعمالکنیم.بازســازیکردنمنطقتجارییکقراردادفیوچــرزنفتیرویبالکچینکامال

عملیاستواستارتآپبالکچینینوکو اینمسالهرابهتیامایکسگروپکهمالکبورس

سهامتورنتواست،نشانداد.

حتیاگرکســیبهایننیازداشــتهباشــدکهوقتیقراردادمنقضیمیشــود،مالکیت

فیزیکیچیزیراداشتهباشد،ماهمچنانمیتوانیممکانیسمتاییدوتسویهمبادلهیک

داراییفیزیکیراتســهیلکنیم.دربســیاریازجهات،میتوانیمازتوکنیباپشــتیبانی

طالبهعنوانیکواسطهصرافیباثباتتروداراینقدینگیبیشتراستفادهکنیم)فصل

۷راببینید(.بهطورمثال،ضرابخانهسلطنتیبریتانیابابورسکاالیشیکاگوشریکشد

تا»طالیضربســلطنتی«راخلقکندکهیکتوکنطالیدیجیتالباپشــتیبانیطالی



فیزیکیاستکهدرگاوصندوقهایضرابخانهسلطنتینگهداریمیشود.

قطعامافرصتهاییبرایتســهیلوسادهســازیبازارهایموجوددراختیــارداریم.با

اینحال،همانندتمامفناوریهایدیگر،فرصتهایبزرگتریدرموارداســتفادهجدید

هستندکهقبالغیرممکنبودند.بهطورمثال،ابتکارهایمبادلهکربنامروزیبازاریبرای

کربنخلقمیکنندوبهشرکتهابرایرفتارخوبجایزهمیدهندکهبهآنهااجازهمیدهد

بهازایکاهشتاثیراتکربنیخوداعتبارکسبکنند.اگرشرکتهامیتوانندبرایرفتار

خوبجایزهدریافتکنند،چراافرادنتوانند؟بازاریکهامروزوجودداردتحتفشارکمبود

استانداردهاوبازارهایبهشدتبخشیومنطقهایقراردارد.

بالکچینمیتواندباهمراستاکردنانگیزههاباهدفیعمومیوجمعیازجملهکاهش

انتشاراتکربنی،اینمسالهراتغییردهد.اکنونشرکتهاییمانندکربنایکس کاناداو

وریدیوم ایاالتمتحدهباتوکنیزهکردنکربندرونتوکنهایسیالوقابلتعویضدراین

بازارسهیمشــوند.افرادازطریقکاهشتاثیراتکربنیخودمیتواننداعتبارهایکربنی

دریافتکنندکهمیتوانآنهارابــهازایارزشواقعیمبادلهکرد.درمقایســهبارمزارزها،

توکنهایکاربردیوحتیتوکنهایبهاداروتوکنهایداراییهایطبیعیبازاریکوچک

هســتند.بیشــترچیزیکهپیشــنهادشــده،فرضیاســتوچالشهایواقعیازجمله

سیاستگذاریوقانونگذاریدولتیوجودداردکهبالکچینبهتنهایینمیتواندآنهاراحل

کند.بااینحال،باوجوداینکهیکبازارعظیمودســتنخوردهزیرینوجودداردودالیل

جدیاجتماعی،اقتصادیوزیســتمحیطیهســتندکهحرکتدراینزمینــهراتوجیه

میکنند،اماتبدیلشــدنآنبهیکیازبزرگترینانواعداراییهایرمــزارزیفقطبهگذر

زمانبستگیدارد.

6. کریپتوهای قابل جمع آوری؛ مجازی و در زندگی واقعی
دردســامبر۲۰۱۷،دنیایرمزارزهادچارتبکریپتوکیتی شد.کریپتوکیتیهاحیوانات

خانگیمجازیخــاصوقابلمبادلهایهســتندکهمردممیتوانندبخرنــد،بزرگکنندو

حتیبادیگرکریپتوکیتیهاجفتکنند.تاژانویه۲۰۱۸،کریپتوکیتیهابیشاز۲۳5هزار

کاربرداشتندو5۲میلیوندالرتراکنشپردازشکردهبودند.کریپوکیتیهاتاحدیمحبوب
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شدندکهشبکهاتریومکهایناپلیکیشنتوزیعشدهخاصرویآناجرامیشد،درابتدابا

مشکلمواجهشدهبودکهمسلمانشانهای،همازاثراتشبکهایقدرتمنداپلیکیشنهای

محبوبوهمازمحدودیتهایفعلیفناوریپلتفرمبنیادینبود.

دراوجخــود،عزیزتریــنکریپتوکیتیهــابــهقیمتبیــشازیکصــدهــزاردالرفروخته

میشدند.اینپدیدهبرایماوقتیشخصیشدکهیکیازدوستاننزدیکمانگفتاوو

دوستشمیخواهندرابطهشــانرابهمرحلهبعدیببرندوکریپتوکیتیهایشانراجفت

کنندتایککریپتونوزادداشتهباشندکهمسلماپیچشیجدیدومدرنبرای»بیایکسگ

بیاریم«بود.ایالنماسکدرحالیکهداشتماشیناسپرتخودرابهفضامیفرستاد،

گفتبرایدرگیرکردنمردمبــافناوریروزچنیــنچیزهای»احمقانــهوبامزهای«خیلی

مهمهســتند.مســالهکریپتوکیتیهاکهمثالیازکریپتوهایقابلجمعآوریاســتهم

همینطوراست.

دونوعکریپتوقابــلجمعآوریوجوددارد؛نخســتیننوع،داراییهــایدیجیتالبومی

هســتندکههیچمابهازاییدرزندگیواقعیندارند.دراینجــاکریپتوکیتیهاوکارتهای

مبادلهایمجازی)مانندRare Pepe(بهذهنخطورمیکنند.هماکنونهنرمندانموازین

اقتصادکریپتورابرهنربصریخوداعمالمیکنند.هنربخشاعظمیازارزشخودرابه

اینخاطرکسبمیکندکهنادراست،امااینترنتاطالعاتبهمااجازهدادفرمهاییرایگان

ازبیانهنریازجملهتصاویــروآهنگهارابدونمحدودیتکپیکنیمکــهارزشآنرابه

صفرکاهشدادونسخهاصلیراگمکرد.

بالکچینآثــارخالقرابــهیکتوکنخــاصونــادرمتصــلمیکنــد.درنیویورکتایمز،

»اسکاتریبورن«اخیرانوشت:»آیارمزارزهاپدیدهبزرگبعدیبازارهنرخواهندبود؟«

اوبهاکتشــافدرآثارتعــدادیازهنرمندانیپرداختکهفقطدردنیــایمجازیفعالیت

میکننــد.فرصتهافراوانهســتند.همینطورکــههنرودیگــرانواعابرازبیــشازپیش

بهعنوانیکواسطهدیجیتالآغازبهکارمیکنند،دستهبندیهایکامالجدیدیازهنر

بصری،اقالمقابلجمعآوریودیگرداراییهایخاصمیتوانندازنظرارزشبهشدتباال

بروند.دومیننوعاقالمکریپتویقابلجمعآورینمایانگرادعاییدرموردچیزیملموس



است.

درحالیکهمادرنهایت۲۱میلیونبیتکویندرگردشخواهیمداشت،هرکریپتوکیتی

خاصاست؛درستهمانطورکههرنقاشیراتکو،پیکاسو،مونهوپوالکخاصاست.در

فصلنهم،مادربارهشرکتیبهنامآرتلرینوشتیمکهازیکرمزارزباپشتوانهآثارهنریبه

نامCLIOبرایثبتآثارهنریفیزیکیدردنیایواقعیاستفادهمیکند.تعدادبیشتری

ازجملهDada.nycبهاینجمعاضافهشدهاند.باوجوداینکههنرمجازیبازاریروبهرشد

است،پسبازارهنریموجودبسیارعظیماست.

فروشکلاینبازاردرسال۲۰۱6حدود۴5میلیارددالربود.اینبازارکهبهشدتمبهم

است،اکنونبهآرامیدرحالبهرهبردنازنورضدعفونیکنندهبالکچیناست.آثارهنری

میتوانندازطریقیکداراییرمــزارزیکهبهمااجازهمیدهدآنهاراردیابی،شناســاییو

تاییداعتبارکنیم،داراییکاثرانگشتدیجیتالبشوند.

7. ارزهای فیات کریپتو و استیبل کوین ها
درسال۲۰۱۷،ونزوئالاعالمکردکهمیخواهدیکرمزارزجدیدبهنام»پترو«راهاندازی

کندکهتوســطمخازنعظیمنفتــیاشپشــتیبانیمیشــود.واکنشهاازســویجامعه

رمزارزترکیبــیازگیجیوخشــمبود.چرابایــدیکدولتکــهارزخودراواردیکســقوط

مرگبارابرتورمیکرده،بخواهدازاینفناوریاســتفادهکند؛مگراینکــهبخواهدازارتباط

آنبااعتماد،امنیتوتغییرناپذیریسوءاستفادهکند؟بااســتنادبهتحلیلگران،اینارز

سهفاکتورعلیهاعتبارخوددارد؛هیچشواهدیوجودنداردکهپترودرعملتوسطنفت

پشتیبانیشود،هیچاطالعاتتکنیکیایبهصورتآنالیندربارهنحوهعملکردآنیااینکه

رویکدامبالکچینراهاندازیشده،وجودنداردوتوســطهمانافرادیکنترلمیشودکه

بولیواررانابودکردند.

دولتونزوئالکهتوجهیبهانتقادهانکردهبود،بهکارخودادامهدادو۷۳5میلیوندالر

دراینرابطهجمعآوریکرد،امااینرقمتوسطهیچشاهددیگریتاییدنشدهاست.

چرااینمهماست؟مشخصترازهمهاینکهنشانمیدهدکهچطوردولتهامیتوانند

ازرمزارزهایخوداســتفادهکنندتــاقوانین،معاهدههــاوتحریمهایبینالمللــیرازیرپا
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بگذارندوبیشازپیشاقتصادهــایازقبلضعیفخودرابیثباتکنند.نهادبروکینگز

نوشتکهپتروبهدیگررمزارزهایمعتبرضربهمیزندوتحریمهایبینالمللیرازیرسوال

میبرد.

مهمترازآن،نشانمیدهدکهدولتهامیتوانندعمالاینکارراانجامبدهند.درفصل

یازدهم،مادربارهایدهیکرمزارزباپشتیبانیدولتصحبتکردیم،اماآنهنگامچنین

چیزیوجودنداشــت.مســلمانویدبخشترینکاندیداها)نهادهایمعتبــرمانندبانک

مرکزیانگلستان،بانکمرکزیکاناداوفدرالرزرو(پیشرفتکمیدراینزمینهداشتهاندو

بعضیهاحتیپسرفتهمکردهاند؛بنابراینآنهابایدموضعخودرابازبینیکنند.

ارزهایفیاتکریپتواحتماالمانندبیتکوینکامالغیرمتمرکزومقاومدربرابرسانسور

نخواهندبود.بااینحال،اگردرستاجراشوند،هنوزهممیتوانندازطریقتسویهآنی،

باالبردنشمولمالیازطریقکاهشموانعورود،بهبودشفافیتدروننهادهاوکارآمدتر

کردنسیاستهایبانکهایمرکزیازطریقبهبودزمانپاســخدهی؛بازارهارابهرهورتر

کنند.عملکردشرکتبیت)Bitt(درمنطقهکارائیبمثالخوبیازاینموضوعاست.این

شرکتبارئیسهایمالیمنطقهصحبتمیکندتایکاســتاندارددالردیجیتالخلق

کندکهمزایایبسیاریبرایاقتصاددارد.

»گابریلعابــد«مدیرعامــلآندرتوضیحایــنابتکارمیگویــد:»اینچیزیاســتکه

کارائیببهآناحتیاجدارد.هیچسیستمفرامرزیبرایپرداختهاوجودندارد...هدفاین

استکهاجازهحرکتپولبیندوبانکمرکزیبااستفادهازقراردادهایهوشمندودالرهای

دیجیتالیکهتوســطبیتیادیگرانســاختهشــدهاندوازیــکاســتاندارددالردیجیتال

پیرویمیکنند،دادهشود«.دالیلاقتصادیواجتماعیبرایعملیکردنایناتفاقوجود

دارد.عابدمیگوید:»رمیتنسهاگرانقیمتهستند،چونتسویهمیانمنطقهایوجود

ندارد.۴۰درصدازمردمکارائیببهبانکداریدسترســینــدارد.بانکهایخارجینیزاز

مرچنتهاییکهازکارتهایاعتباریاستفادهمیکنند،سهدرصدکارمزدمیگیرند«.یک

استاندارددالردیجیتالبرایمنطقهمیتواندبهبرطرفکردناینمشکالتکمککند.

یکمزیتدیگرثباتقیمتیاست.واسطههایتبادلمعموالبهاندازهایکهبیتکوین



درطولتاریخچهخودبیثباتبوده،پرنوساننیستند.یکارزفیاتکریپتومیتواندبه

حلاینمشکلکمککند.البتهبعضیحامیانجانسختکریپتوکنارمیکشند،خب

اشــکالیندارد.ماهنوزباورداریمکــهبیتکوین)یاچیزیماننــدآن(درادامهجایگزینی

معتبربرایارزهایفیاتخواهدبود.استیبلکوینها)یعنیرمزارزهاییکهسعیمیکنندبا

متصلکردنخودشانبهتعدادیداراییزیرینازجملهارزفیاتیاطالیاازطریقمدیریت

قیمتباعرضهمتغیر،یکارزشثابتراباگذرزمانحفظکنند(میتوانندبهعنوانیک

رویکردهیبریدیاترکیبیپدیدارشوند.اینهابیشترنتیجهذهنکارآفرینانیبودهاندکه

شرکتهایخصوصیراادارهمیکنند.بزرگتریناینهاامروزهتتر)USDT(است.خالقان

آنمیگویندتترباذخایردالرآمریکاپشــتیبانیمیشــود،اماتحلیلگرانایــنادعارازیر

سوالبردهاند.دیگرانازجملهMarkerDao،BitCNYوبیسکوین)باحمایتاندریسن

هوروویتزودیگرســرمایهگذارانخطرپذیرمعتبر(همســربرآوردهاند.اگرفرضکنیمکه

رمزارزهایموجودمانندبیتکوینهمچنانبهشدتمتالطمباقیبمانندودولتهاارزهای

فیاتخودشانراایجادنکنند،استیبلکوینهامیتوانندمحبوبیتپیداکنند.

حداقلفعال،هردووضعیتموجوداست؛بنابرایناستیبلکوینهاهنوزازنظراعمال

نوآوریمیتوانندجالبباشند.بااینحالشکهاییباقیماندهاست؛استیبلکوینهایی

مانندتتربهگفتــهعابــد؛»دالرراغیرمتمرکز،اماصــدورآنرامتمرکزمیکننــد.بنابراین

بایدبهیکنهادمنفرداعتمادکردکهحاالبهقدرتپولیتبدیلمیشود.آیاشمابهتراز

فدرالرزروهستید؟«

بااینحــال،درنهایــتمافکرمیکنیــمدولتهــاوارداینبــازارخواهندشــدوارزهای

ذخیرهآیندهدنیااحتماالترکیبیازارزهایفیاتکریپتو)دالرهایدیجیتالوایندسته(و

رمزارزهایغیرمتمرکزمانندبیتکوینخواهندبود.هیبریدهایمنطقهایماننداستاندارد

دالردیجیتالدرکارائیبهماحتماالموفقخواهندشــد،اماامیدوارنباشــیدکهپتروبه

جمعآنهاملحقشود.

شبکه های مجوزدار
درحالیکهداشتیمنسخهنهاییکتابراتحویلمیدادیم،نیروهاییداشتندنهتنها
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حولمحورچهارمینانقــالبصنعتی؛بلکهحــولبالکچینهاییبااهــدافخاصبرای

صنایعیازجملهاینترنتاشیایصنعتیگردهممیآمدند.

ریپــلکــهمعمــوالیکــیازســهدارایــیرمــزارزیبــزرگازنظــرارزشبــازاراســت،یــک

جایگزینسازمانپســندبــرایبیتکویناســتکهمیخواهــدبهســمتجایگزینکردن

سوئیفت)SWIFT(ودیگرشبکههایپرداختجهانیحرکتکند.معماریریپلکهبه

جایماینرهارویتعدادینودمورداعتمادبرایایمنسازیبالکچینتکیهمیکند،بهاین

رمزارزقابلیتپــردازشتعــدادتراکنشهایبیشــتریرامیدهد،امادرعیــنحالباعث

میشودمتمرکزترباشــدکهازنظرتعدادیازمنتقدانباعثمیشودنسبتبهحمالت

ورفتارهایخودسرانهآسیبپذیرترباشــد.بااینحال،ریپلدرجذببانکهایبزرگو

دیگرکاربرانسازمانیبالقوهبرایاستفادهازمحصوالتوخدماتآنهاوتاسطحیکمتر،

استفادهازتوکنشبکهبومیخودیعنیXRPبسیارموفقبودهاست.

بنیادلینوکسکهبرایساختاکوسیستمهاییحولمحورپروژههایمتنبازمعروف

است،مدتیبودکهدنبالیکفناوریدفترکلتوزیعشدهمیگشت.بعدازاینکه»جیم

زملین«،مدیراجراییلینوکسازچندرهبرمختلفدراینفضاچیزهاییشنید،تصمیم

گرفتکهیکپروژهبالکچینیآغازکند.

دردســامبر۲۰۱5،اینبنیادخبرراهاندازیهایپرلجررااعالمکردکهبهعنوانیکپروژه

همــکاریمشــترکبهمنظور»توســعهدادنیــکچارچــوبدفتــرکلتوزیعشــدهمتنباز

درمقیــاسســازمانی«بــاهدفاینکــهبــهتوســعهدهندگاناجــازهبدهد»رویســاختن

اپلیکیشــنها،پلتفرمهــاوسیســتمهایســختافزاریقدرتمنــدومخصــوصصنایــع

تمرکزکنندکهازتراکنشهایتجاریحمایتمیکنند«معرفیشد.اینپروژه»ساختار

حاکمیتیتکنیکیوسازمانیو۳۰عضوموسسشرکتی«داشتکهازجملهآنهامیتوان

بهآیبیام،فوجیتسو،دیتیسیسیواکســنچراشارهکرد.بنیادلینوکسمحلیخوب

برایحاکمیتشفافپروسهتوسعهنرمافزارومدیریتامالکمعنویاست.

کتابمابالکچینهایعمومیازجملهبیتکوینواتریومراپوشــشمیدهدکهامروز

همبهعنواندونمونهازمهمترینپلتفرمهاباقیماندهاند.آنهابازهستند،بهاینمعنی

کههرکســیکهاینکتابرامیخواند،میتواندبــدوننیازبهاجازهشــخصدیگریروی



آنهاتراکنشانجامبدهد،دادههــایتراکنشهاراتاییدکند،بــرایخلقبلوکهایجدید

رقابتکندواپلیکیشنهایتوزیعشــدهتوسعهبدهد.بهروزرســانیکداصلیآنهاهماز

طریقاجماعانجاممیشود.کاربرانیکهبابهروزرسانیهایخاصیموافقنیستند)مثل

افزایشاندازهبلوکیکبیتکوین(میتوانندبهآنرونیاورندوبهاینترتیببالکچینبا

یکانشعابیافورکتبدیلبهدوبالکچینمیشود.همبیتکوینوهماتریوماززمانیکه

نخستینباردربارهآنهانوشتیم،فورکهاییداشتهاند.

اماهایپرلجرایدهمدل»کنسرسیوم«رامطرحکردکهحاکمیتچنینبهروزرسانیهایی

رارسمیمیکندوتخصصافرادحاضردرصنعتراحولمحورفرمولسازیاستانداردها

یکپارچهسازیمیکند.

برخالفبیتکوینواتریوم،تمرکزهایپرلجررویبالکچینهایمجوزداراســت؛یعنی

شــبکههاییکهدرآنهانودهــایتاییدشــدهوشناختهشــدهمیتوانندتراکنشهــاراروی

دفترکلثبتودیگرتراکنشهاراتاییدکنند.چنینشــبکههاییمعموالفقطمیتوانند

توسطهمانشبکهنودهایتاییدشــدهخواندهبشوند،اماشــبکهمیتواندبهمخاطبان

بیشتریاجازهخواندندادههارابدهد.یکزیرمجموعهآنشبکهمیتوانداجازهاعمال

کنترلبیشتریرارویدسترسیبهخواندنونوشتندادههابدهدتابتواندازنوعیبسیار

ســادهترازاجماعاســتفادهکندکهبهجایاثباتکارســیپییومحوریکهبیتکوین،اتر

وبیشــترکوینهاازآناســتفادهکردهاند،برپایــه»رایاکثریتمطلــق«نودهاعملکند.

چنینشبکهایمیتواندنسبتبهبالکچینمبتنیبراثباتکاردرجاتبسیارباالتریاز

تراکنشهارامدیریتکند.

بسیاریازافرادیکهاپلیکیشنهایدفترکلتوزیعشدهبرایصنایعمالیومثالاینترنت

اشیامیسازند،اینمدلراترجیحمیدهند.اینمدلهمچنینممکناستبرایآنهایی

کهاپلیکیشــنهاییمانندســنجشصالحیتآموزش،نظارتبرمیزانانتشــارگازهای

گلخانهاییاارزهایفیاتمیسازندکهبیشــترباعموممردممواجههستند،ارزشمندتر

باشد.

هایپرلجردرساختپلتفرمهایبالکچینیکهامکانموارداستفادهمجوزداررافراهمو

نیازبهیکتوکنبومییاداراییرمزارزیراازیکدیگرتفکیکمیکند،تنهانیست)حداقل
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درحالحاضــر(.هشگراف کهتوســط»لیمونبــرد«،دانشــمندعلومکامپیوترتوســعه

دادهشــده،برایتاییدتراکنشهابهماینرهااتکانمیکند.بهجایجمعکردنتراکنشها

داخلبلوکها،هشگرافازگرافهایجهتدارغیرمدوراستفادهمیکندتاتراکنشهارا

بهصورتادامهدارزمانبندیکند.بهلحاظتئوری،اینیعنیانجامتراکنشبهلحاظزمانی

بسیارســریعترصورتمیپذیردواینقابلیتیاستکهبســیاریازنهادهایسازمانیاز

آْنبهشدتاستقبالمیکنند.بلومبرگگزارشدادکههشگرافداردبابیشاز۲۰نهاد

ســازمانیوهمچنینتعدادیاتحادیهاعتبــاریدرایاالتمتحدهکارمیکنــد.اینکهاین

سیســتمهایجدیدموفقخواهندبودیاخیررابایددید،اماپیشرفتهشگرافبسیار

انگیزهبخشاست.

بعضیازمنتقــدانمیگویندبالکچینمجــوزداربرابربااینترانتهایاواســطدهه۹۰ 

میالدیهستندکهبسیاریازآنهابارشداینترنتعمومیقدرتمند،ایمنوفراگیرحذف

شــدند،امااینبار،فناوریبالکچیناجازهانجامتراکنشهاومدیریتارزشـداراییهای

تحتمالکیتافرادـرامیدهدوضرورتاانواعمختلفعمومیوخصوصیخواهدداشت.

هایپرلجرسریعترینرشــدرادرمیانتمامپروژههاییداشتهکهتابهحالتوسطبنیاد

لینوکسمیزبانیشدهاند.بیشاز۲۰۰شرکتعضوکهدرصنایعمختلفکارمیکنند،این

پروژهراتشکیلدادهاندوازپنجچارچوببالکچینوچهارابزار/ماژول استفادهمیکنند.

عضویتهایپرلجرهمچنینبســیارجهانیاســتو۳۹درصدازاعضادرمنطقهآسیاـ

اقیانوسیه)۲5درصددرچین(،۲۰درصددراروپا،خاورمیانهوآفریقاو۴۱درصددرسراسر

آمریکایشمالیقراردارند.

صدهاپایلوتفعالازاثبــاتمفهومهابااســتفادهازفناوریهایهایپرلجردردســت

ساختهستندومحصوالتبسیاریازآنهادرسال۲۰۱۸رونماییخواهدشد.صنایعی

همچونکشاورزی،فایننس،ســالمت،امالک،انرژیوالماسشاهداختاللزنجیرههای

ارزشخودتوسطاپلیکیشنهایمبتنیبربالکچینخواهندبود.والمارتدرحالحاضر

مشغولتستفناوریبالکچینبرایمدیریتزنجیرهتامیناست.مشخصا،اینشرکت

از»هایپرلجرفابریک«برایردیابیوشناساییگوشتخوکدرچینوتولیدآندرایاالت

متحدهاستفادهمیکند.درماهمه۲۰۱۷،شرکتکشتیرانیدانمارکی»مرسک«اعالمکرد



کهنخستینآزمایشبالکچینخودراکاملکردهوآنهمازهایپرلجرفابریکاستفادهکرده

است.ایناثباتمفهوممیخواستنحوهارسالمحصوالتیبهارزشتریلیونهادالررادر

سراسردنیاسادهسازیکند.»دویچهبورسگروپ«همسهمورداستفادهبرپایههایپرلجر

راکهبرایکســبوکارمرکزیاشمناســببــود،انتخابکرد؛حرکــتفرامــرزیوثیقهها ،

پردازشپسازمبادلهازجملهتسویهاوراقبهادارمقابلپولنقدوخدماتداراییوتامین

پول)بانکبازرگانی(رویبالکچینکهاجازهانجامپرداختها،تسویهوخدماترسانیبه

داراییهارامیدهد.درنهایت،»ســونیگلوبالاجوکیشــن« همیکراهکاربالکچینیرا

نمونهسازیکردکهرویهایپرلجرفابریکســاختهشدهتایکپلتفرمتاییدهویتنسل

جدیدتوسعهبدهد.نمونهآنهاتوانســتتمامکارکردهایموردنیازراداشتهباشد.حاال

کهاینبرنامهدرفازســومخودقراردارد،ســونیمیخواهدازآنبــرایمدیریتدادههای

آموزشی۲5۰هزارمشارکتکنندهدر»چالشریاضیجهانی«خوداستفادهکند.

هایپرلجــرجامعــهایازســازمانهاوتوســعهدهندگانفــردیراگــردهــممــیآوردتــا

نرمافزارهــایزیرســاختیبــرایاپلیکیشــنهایبالکچینــیراتوســعهبدهــد.ایــنامربه

همکاریهایکاربردیتر،کدهایبهاشتراکگذاشتهشدهبیشتروانجامتالشهایموازی

کمترمنجرمیشود.هرسازماندیگریکهمیخواهددنبالراهکاریبالکچینیباشد،باید

بهدقتهایپرلجررادرنظربگیرد.

معرفی منوم؛ هویت روی بالکچین
درموردموضوعهویت،بهنظرمیرسدکهواقعارویمسالهایمهمدستگذاشتهایم.

درفصلاول،دربارهاعمالحقوقتمامافرادبرایشــکلدهیبههویتخودشانوجذب

وکنترلدادههایخودشــانصحبتکردیــم.اینایدهبســیاربزرگترازآنچیزیاســت

کهتعدادکلماتاختصاصدادهشــدهبــهآناجازهبررســیاشرابدهد؛ایــدهیکهویت

خودمختاروسلبنشدنیدیجیتال؛هویتیکهتوسطهیچحاکممرکزینهاعطامیشود

ونهقابلبازیابیاســتومیتــوانآنرادرهــرجاییازدنیــاازهرطریقــی؛چهحضوری،

چهآنالیناعمالکرد.اینموضوعتکمیلکنندهجنبشدانششهروندی،برایارزیابی

خودمانـ»خودِارزیابیشــده« ـاســتکهباثبتدائمفعالیتهایفیزیکیازطریقیک
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فیتبیت یادیگرابزارهاوهمچنینثبتفعالیتهایمجازیازطریقموتورجستوجوی

اینترنتیااپلیکیشنموبایلبرایکسبدانشبیشتردربارهسالمت،عادتهاوخودمان

است.وقتیمردمبهاندازهایبهدادههایخودعالقهپیدامیکنندکهکنترلآنرادردست

بگیرندوازآنبراینیتهایخوباستفادهکنند،بهایدهایمثبتتبدیلمیشود.

ماضرورتتوســعهیکسیســتمهویتخودمختارتوزیعشــدهرابیــشازپیشدرک

میکنیم.اینجابایدبین»هویت«کهیکساختاراجتماعی،فرهنگیوروانشناختیاست

و»شناسههایهویت« )مثالیکآیپیآدرس۱۲۸بیتییایکدیدیفرم۲۱۴(کههمبرای

مشارکتوهمبرایمدیریتسیستمهایبزرگمرکزی)مثالجیمیل(الزمهستند،تمایز

قائلبشویم.بسیاریازماتعدادبسیارباالییازچنینشناسههایهویتیدرطولعمرمان

جمعآوریمیکنیمکهبعضیازآنهاماندگارتر)مثلیکشمارهتامیناجتماعی(ازبقیه

)مثلیکشمارهشناسهکارمندی(هستند،اماهمهشانوقتیازآنهااستفادهمیکنیم،

دادههایخصوصیتولیدمیکنند.بعضیازآنهاذاتی)بیومتریک(،بعضیهاانتخابی

)کلماتعبور(وبعضیتعیینشده)کارتهایشناسایی(هستند.

اینهــاهویتهــایمــانیســتندکــهخودمــانتجربهشــانمیکنیــموآنهــاراطــوریکه

میخواهیمبهمرورزمانبهدیگراننشانمیدهیم.مامیتوانیماینکارراانجامبدهیم،
چونچیزیداریمکه»ماکسیمارلینسپایک«برنامهنویسآنرایکقدرتمنبعحاکم 

میخواند:»پارامترطراحیاولیههویتانسانیپیشازپروسه»ثبت«کهبرایمشارکت

درجامعهراهاندازیشدهاست.«هویتدربدوتولدبهانساناعطانمیشودبلکهانسانبا

تولددارایهویتمیشود.تاکنون،ماابزارالزمبرایاعمالاینقدرترانداشتهایم.

اماازســویدیگر،یکشناسهتنهایکیازبسیارشــاخصههایهویتیکفرداست.

شناسههاپنجمشــکلدارندکههماکنونچندپروژههویتیدرفضایبالکچیندرتالش

هســتندآنهاراحلکنند.بابزرگترینآنهاشــروعمیکنیم.پیشازصدورآنها،بیشتر

صادرکنندگانازمامیخواهندکهاولیکابرشناسهتاییدشدهتوسطیکدولتداشته

باشیمکهاغلبگواهیتولداست،اماگرفتنگواهیتولددرحقیقتکارآسانینیست.با

استنادبهیونیسف؛»تولدهایحدودیکچهارمازکودکانزیرپنجسالدرسراسرجهان

هرگزبهثبتنرســیدهاســت«.نداشــتنگواهیتولدمیتوانــدعواقبناگــواریبههمراه



داشتهباشــد؛اینکودکانممکناســتبرایدریافتآموزشیامراقبتازسالمتدچار

مشکلشوند.بدترازآن،ممکناستپیشازرسیدنبهسنقانونیازدواجتحمیلشده

داشتهباشند،واردکارشوندیابهخدمتسربازیفرســتادهشوند.)آیاایناتفاقیاست

که»کودکانپساززناندومینگروهشناختهشدههستندکهبهقربانیانقاچاقانسانی

درسطحجهانتبدیلمیشــوندوطیســالهای۲۰۱۲تا۲۰۱۴بین۲5تا۳۰درصدازکل

انسانهایقاچاقشدهراتشکیلمیدادند«؟(بهعنوانافرادبزرگسال،ممکناستآنها

نتوانندملکبهارثببرند،درانتخاباترأیبدهندیاشغلوپاسپورتدریافتکنند،چه

برســدبهاینکهبخواهندحساببانکیداشــتهباشــند.بانکجهانیتخمینمیزندکه

۱.5میلیاردنفررویکرهزمینیکشناسههویتیقانونیندارند.بحرانپناهجوییسوریه

مشــکلتاییدهویتدولتیرابیشازپیشبهنمایشگذاشــتهاســت.بایــدهمینحاال

دستبهکارشویم.

تاحدیثبتهویتازطریقفراهمکردننوعیقابلاطمینانازمدرکشناســاییمهم

استکهســازمانمللآنرابهیکیازاهدافتوســعهپایدارخودتبدیلکردهاست؛تمام

کشورهایمشارکتکنندهتعهددادهاندتاسال۲۰۳۰بهتمامافرادگواهیهویتقانونی

بدهند.طرح»شناســاییبــرایتوســعه« بانکجهانــیهمطراحیشــدهتــاازاینهدف

حمایتکندتاتعدادبیشتریازافرادبتواننددراقتصادجهانیمشارکتداشتهباشند.

هندپیشرفتهایچشمگیریداشــتهواطالعات۹۹درصدازبزرگساالنخودرابهثبت

رساندهاســت.درگزارشــیدربارهبازارهایهمتابههمتا،انستیتوتحقیقاتبالکچینبه

اهمیتاقتصادیتالشهایهندتاکیدکرد.هندکارشراباالیحهادهار درسال۲۰۰۹آغاز

کردکهبهUIDAIاجازهدادیکشناسه۱۲رقمیبهنامادهار)بهمعنیبنیادهندی(برای

هرشهروندخلقکند.مامورانثبتنامدرسراسرکشورپخششدندتادادههایآماریو

بیومتریکجمعآوریکنندوآنهاراواردمخزنیکنندکههدفشتاییدآنیکارتشناسایی

درهرزمانیدرهرجاییاست.درآوریل۲۰۱6،سازمانملیپرداختهایهندازیکرابط

پرداختیکپارچهسازیشــدهرونماییکردکهادهاررابهعنوانابــزارتاییدپرداختقبول

میکند.بنابراینهرکسیکهادهارداشتهباشد،میتواندازآناستفادهکندتاهرتراکنشی

راکاملکند،تجارتهمتابههمتا انجامبدهدومزایایدولتیدریافتکند.ایننقشهعملی
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شد؛درنوامبر۲۰۱۷،سازمانUIDAIبهایننتیجهرسیدکه»دادههایادهارکامالامنو

ایمنهستندوهیچنوعنشتیدادهیانفوذیدرUIDAIرخندادهاست«.

اماUIDAIبیشازحدزودهنگامبود.دراوایلژانویه۲۰۱۸،»راشناخایرا«،روزنامهنگار

»تریبیون«درجاالندارپیشنهادیناشناسبرایدریافتدسترسینامحدودبهدادههای

بیشازیکمیلیاردآدهار،آنهمفقطبهقیمت5۰۰روپیهدریافتکرد.باتایپکردنیک

عدد۱۲رقمیاوتوانســتجزییاتشــخصیهمراهآن،یعنیعکسها،نامهــا،آدرسها،

شمارهتلفنهاوایمیلهارامشاهدهکند.بهازای۳۰۰روپیهدیگراومیتوانستیکآدهار

بهظاهررسمیبراییکفرددرستکند.سیستمهکشــدهبودویکمیلیاردآرشیولو

رفتهبود.

بنابراینواقعیتهویتیکهمنبعوحمایتآندولتباشد،مشکلیبزرگاست؛هماز

نظراجراییوهمازنظرفلسفی.چرابایدهردولتیبتواندمهرخودرابرهویتمابزند؟ما

بایدهویتخودمانراثبتکنیموهمانطورکه»جولوبین«میگوید؛»بابوتاسترپبه

پیشرفتاقتصادیبرسیم!«برایآندستهازشماکهفکرمیکنیداینایدهایدیوانهواریا

اشتباهاست،درابتدابگذاریدچهارمشکلبزرگدیگرسیستمفعلیهویتراتوصیف

کنیم.اولاینکهآنهاسیستممحور،تحتکنترلسیستمونسبتبهلغو،جعلوسرقت

آسیبپذیرهستند.مابهگردانندهسیستمیتکیهمیکنیمکهدسترسیراقطعمیکند،

شرایطدسترسیواستفادهراتغییرمیدهدیاکارتهایشناساییدانشجویی،کارتبیمه

مراقبتازسالمتیاسندامالکراکامالپاکمیکند.

دوماینکــهتمامدادههایشــخصیکــهماخلــقمیکنیموبههــرشناســههویتیربط

میدهیم)بیومتریک،رونوشتمدارککالج،سوابقپزشکی(نزدگردانندهسیستممرکزی

ومتعلقبهاوهستندکهممکناســتآنهارابهتامینکنندگانخدماتغیرقابلاعتماد

بسپاردیابخشیازآنرابدوندانشمابهطرفینسومبفروشد.چنینسیستمیگنگ

است.اگرمیخواهیمکالجیاکشــورمانراتغییردهیم،مسئولیتانتقالدادههایماناز

سیستمیبهسیستمدیگرکهبعضیمواقعنیازمندپرداختکارمزدهمهست،برعهده

خودماستوقوانینانجاماینکاراغلبپیچیدهومتغیرهستند.بهیادداشتهباشیدکه

قراراستدرآیندهمقداربیشتریازایندادههاتولیدکنیم؛نهکمتر.



ســوماینکههیچچیزدربارهیکسیســتمشناســهمحور،کاربرپسندنیســت.افرادیا

همانطورکهاشــارهشــد،دولتهایــاســازمانهایغیرانتفاعیکهبــهنیابــتازدولتها

کارمیکنند،بایدبرایکســبتقریباتمامشناســههاپروســهثبــتراتکــرارکنند؛همان

ابرشناسههایهمیشگیرادوبارهفراهمکنندوسبدیازشمارهها،نامهایکاربری،رمزهای

عبوروپاسخهایسوالهایامنیتیمرتبطباشناساییفردیراحفظکنند.اینسیستمی

برایافرادابرسازماندهیشدهاست.ازمامیپرسدکهآیارباتهستیمواجازهنمیدهد

رباتهاشناساییخودراداشتهباشند.

چهارماینکهاگــرهکرهاوارداینسیســتمهایمرکزیبشــوندوتاییــدودادههایمارا

بدزدندبیشترریسکومسئولیتتمیزکاریآنبرعهدهماســت،امانمیتوانیمازهیچ

یکازمنافعاستفادهازدادهطرفسوماستفادهکنیم.مثالنفوذمعروفبهانتم بزرگترین

بیمهکنندهسالمتایاالتمتحدهرادرنظربگیرید.اینسازمانقبولکرد»بهخاطرهکی

کهدرسال۲۰۱5صورتگرفتواطالعاتشخصی۷۹میلیوننفررابهخطرانداخت،۱۱5 

میلیوندالردردادگاهجریمهبپردازدکهوکالگفتندبزرگترینجریمهدرنظرگرفتهشده

درطولتاریخبهخاطریکنفوذ»داده«بودهاست«.بعداینسازماندوبارهدراکتبر۲۰۱۷ 

ازطریقیکــیازتامینکنندگانخدماتخودموردنفوذقرارگرفتکهباعثشــدمدارک

شناساییپزشکیوبیمهنامههایسالمتحدود۱۸هزارنفرازاعضایشلوبرود.انسان

عاقلازیکسوراخدوبارگزیدهنمیشود.

اینمدیریتهویتنیست.بیشتربازیباهویتاست.هویتهایمابایددرراستای

کمکبهانتخابومدیریتشناسهتوســطماکارکنند.امابهجایآن،اینشناسههادر

حالتغییرشکلهویتهایماهستند.اگرآنهارانداشتهباشــیم،اینپیغامرادریافت

میکنیمکهبادیگرانبرابرنیستیموبهجاییتعلقنداریم.اگرآنهاراداشتهباشیم،این

پیغامرادریافتمیکنیمکهبایدحواسمانبهخودمانباشــد،یاایــنپیغامرامیگیریم

کهتخطی،ریسکیاستکهبامشارکتبهوجودمیآیدیاحریمخصوصیخیلیمهم

نیست.آنهابهابزاریبرایدســتکاریومجبورکردنمابهپیرویازحاکمیتخودمختار

تبدیلمیشــوند.ایــنموقعیتیباخــتـباخــتـباخــتـباختـباختاســتکــهتمام

شناسههاییکهدرایندنیایبیشازپیشغنیازدادهبایدآنهارامدیریتکنیم،وضعیت
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راتشدیدمیکنند.

برایبوتاســترپهویتشــخصی،نیازمندمدلیهســتیمکــهدرمیانافــرادیتوزیع

شــودکهازهویتهایشــانمحافظتمیکنند؛زیراانگیزههایهمهبایدهمراســتاباشد

)یکمجلسعوامهویت(وکاربرانحقوقیمشخصیداشتهباشند)برایهدایتهویت

خودشان،دسترسی)واجازهدادندسترسیبهدیگران(،کسبدرآمدازدادههایخودشان

ومشارکتدرقانونگذاریحفظواستفادهازآنها(.اینمدلبایدمستقلازهرشرکت،

دولتیاطرفسومباشدتادرمعرضریسکمدیرعاملهایاحزبهایسیاسیقرارنگیرد.

درحالیکهبایدنسبتبهایننهادهادواموپایداریبیشتریداشتهباشد،درعینحال

بایدباآنهاهمکاریداشتهباشد.بایدطولعمربیشتریازکاربرانشداشتهباشدوحق

فراموشی رادربربگیردکهبهمعنیجداکردنحقوقدادههاازخوددادههاخواهدبودتا

دارندهحقوقبتواندآنهاراپاککند.برایفراگیربودننیزبایدکاربرپسندباشدویکرابط

موبایلبااحتیاجبهدانشفناوریاندکویکراهکارحلاختالفباهزینهناچیزداشته

باشد.

اینجاستکهفناوریبالکچینواردمیشود.درفصلدومکتاب،مادربارهکارهایآغازین

انجامشــدهتکنیکیوفرضــی؛ازجملــهراهاندازیزیرســاختکلیدعمومیوجداشــدن

الیههایهویتوتاییدازالیهتراکنش،صحبتکردیم،امابیشتررویاصولطراحیحریم

خصوصیتمرکزکردیمکهســمتدوماینسکههویتاســت.بهچالشهایاستفادهاز

»Pretty Good Privacy«واینکهچرابهطورگستردهمورداستفادهقرارنمیگیرد،اشاره

کردیم.بهآنبحث،کارنویدبخش»زوکوویلکاکساوهــرن«وهمکارانشدر»زیروکوین

الکتریککوینکمپانی«رااضافهمیکنیم.

آنهازیکشراراهاندازیکردندکهبالکچینیعمومیاستکهبهکاربراناجازهمیدهد

درحالیکهشناسههایهویتیخودومیزانپولانتقالیراپنهانمیکنند،تراکنشانجام

بدهند؛درمقایسهبابالکچینبیتکوینکهدرآنتمامایندادههاقابلبازبینیهستند،

زیکشازچیزیاســتفادهمیکندکهاســمآنراســاختاراثباتدانشصفرگذاشــتهکه

درآنمشــارکتکنندگانمیتوانندتراکنشهاراتاییدوآنهارابدونداشتنهیچدانشی

دربارهشاندریکبلوکجمعآوریکنند.ویتالیکبوتریندرهمینرابطهبهفورچونگفت:



»بهنظرمساختاراثباتدانشصفرموضوعیبهشدتمهموتغییردهندهاست...آنها

درحوزهرمزنگاریدستکمگرفتهشدهترینچیزممکنهستند«.ماهمقبولداریم؛این

یکنوآوریبسیارمهمدرحوزهحریمخصوصیاست.

بیاییــدبــهفنــاوریهویــتبازگردیــم.درکویندســک،»کریســتوفرآلــن«کــه

توســعهدهندهایکارکشــتهاســت،یــکبازبینــیفوقالعــادهجالــبدربــاره»مســیر

 حرکــتبــهســمتهویــتخودمختــارفناورانــه«ازآیانــا وآیــکانمتمرکــزبــهســمت

»Microsoft Passport and Sun Microsystems Liberty Alliance«کــهفــدرال

هستندوبعدبهسمت»اوپنآیدی« کهکاربرمحور،اماتحتکنترلپروسهرجیستری

هست،نوشت.باظهوربالکچین،تعدادزیادیپروژههویتیراهاندازیشدهکهمیخواهند

دادههایخصوصیراثبت،ذخیرهوقابلدسترسکنند.

درفصلدومکتابمــابهیکیازبزرگترینهــایآنهایعنیانیگمامتعلقبهدانشــگاه

امآیتــیواســتفادهآنازرمزگــذاریهمگــنومحاســباتچندطرفهامنهویتــینگاهی

انداختیمکههــردوبرایاصولهویتیکمینهســازیدادههاوشــفافیتالگوریتمحیاتی

هستند؛کاربرمیتواندفقطبهدادههایموردنیازبرایمحاسباتدسترسیداشتهباشد،

اماآنرانمیبینــدومالکدادههامیتواندالگوریتمهایمورداســتفادهدرپــردازشآنرا

ببیند.برنامهOpenPDS/SAمتعلقبهگروه»هیومنداینمیکسامآیتی«)برایذخیره

دادههایخصوصیوپاسخهایایمن(پلتفرمیجهتســازماندهیبهتمامجریانهای

دادههایشــخصیواجازهدادنبهدیگرانبرایدرخواســتدادههایماودریافتجواب

)البتهنهجزییات(است.

کاربرانبالکچینازهمینحاالمیتوانندشناســهراازطریقاستارتآپهاییازجمله

»سیویک«،»شوکارد«و»یوپورت« دریافتکنند.حداقل۲۰نمونهازچنینشرکتهایی

رادرایــنفضــاشــمردهایم.بهطــورمثال،شناســهیوپــورتیکحلقهدســتگاهشــمارش

شانزدهشانزدهی بسیارخاصومداوماستکههستهسیستمهویتیوپورتراتشکیل

میدهد؛بهعنــوانآدرسیــکنوعخــاصازقراردادهوشــمندعملمیکندکــهبهعنوان

»قراردادپروکسی« شناختهمیشود،تکهایازکدباکاربریخاصکهمجموعهایپیچیده

ازدســتورهاحولمحورهویترارویبالکچیناجرامیکند.قراردادپروکســیمکانیسم
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نهاییاستکهازطریقآنیککاربرمیتواندبهصورتدیجیتالیکتراکنش،یکعمل

یایکادعاراامضاوتاییدکند؛رمزارزهایادیگرداراییهایتوکنیزهشدهرامدیریتکند؛

بادیگرقراردادهایهوشمندرویبالکچیناتریومفعلوانفعالداشتهباشد؛بادادههای

خارجاززنجیرهکاربر)کهمثالدرسیستمفایلینگاینترپلنتری توزیعشده،ذخیرهشدهاند(

ارتباطبگیردوبهدیگراناجازهموقتیبرایخواندنیانوشــتنفایلهایدادهایخاصدر

ازایارزشبدهد.

سیستمیوپورتهمچنینبرایدستگاههاییازجملهماشینهایخودرانوپرینترهای

سهبعدی،نهادهایمجازیازجملهواتسونمتعلقبهآیبیامیاانستیتوهاییازجمله

انستیتوتحقیقاتبالکچینکارمیکند.برایاینکهکاربرپسندترشدنوامنیتبیشتر،

یوپورتیــکاپلیکیشــنموبایلیارائهکــردهکهکلیدهــایرمزنگاریشــدهکاربــرراذخیره

میکند.جداکردناینکلیدهاازقراردادپروکسییکنوعدیگرازقراردادهوشمنداست

که»قراردادکنترلکننده« نامداردکهمنطقبازیابیهویتدرآنحفظشــدهاســت؛اگر

دستگاهگمشودیابهسرقتبرود،کاربرمیتواندکلیدخصوصیراجایگزینکند،آنهم

بدوناینکهمجبورباشدشناسهپروکسیوتمامداراییهایمرتبطباآنراجایگزینکند.

واقعاخارقالعادهاست.

بسیاریازایناستارتآپهادرDIFبهرقابتمیپردازندکهکنسرسیومیباعضویت

هایپرلجر،R3وســوورینوبازیگرانجاافتادهازجملهاکسنچر،مایکروسافتوآیبیام

اســت.اینبنیادشــکلگرفتهتا»هویتهایغیرمتمرکــز،مدارکشناســاییبالکچینی

وذخیرههــایدادهبــدوننیازبــهاعتمــادراترکیبکندکــهبهصورتجهانیقابلکشــف

هستند«وقصددارداینکارراهمراستابامدلیازهویتمشترک انجامبدهدکهماکمی

پیشترتوصیفکردیــم.کارگروههایآنرویســهحوزهبزرگتمرکزمیکنند؛شناســهها

واکتشــاف،ذخیــرهواحتســابدادههــاوگواهیوشــهرت.نگاهیهــمبهتوســعهموارد

اســتفادهواســتانداردهادارند.جــداازاین،»فابیــنووگلاســتلر«پروتــکلERC-725را

پیشنهادداده،اســتانداردیکهیکرابطبرایهویتخودمختارتعیینمیکند)درست

همانطورکــهپروتــکلERC-20اوهمیــنکاررابرایعرضههایاولیهســکهانجــامداد(.

درایناســتاندارد،مانندیوپورت،هویــتدریکقراردادهوشــمندقرارمیگیــرد.اگراین



استانداردماننداســتانداردICOمحبوبشــود،آنوقتمیتوانیمپیشــرفتیواقعیدر

راستایمحققساختناینسیستممدیریتهویتجدیدداشتهباشیمکهدرمرکزانقالب

بالکچینوبازتعادلقدرتقراردارد.

اینتغییرزمانبرخواهدبود.انتظارداریمسازمانهاحداقلدوکاربرایبازسازیاعتماد

افرادیکهدادههایشانرانگهداریمیکنند،انجامبدهند؛اولیشاملحاکمیتدادهها

میشود.بسیاریازشرکتهاوســازمانهایدولتیمکانیسمهایحاکمیتیقدرتمندی

بــرایداراییهایســختخوددارنــد.بااینحــال،بااســتنادبهگفتــهدکتــر»الیزابتام.

پیرس«کهرئیسبرنامهریزیکنفرانسبینالمللیکیفیتاطالعاتبهمیزبانیامآیتی

درسال۲۰۱5بود؛»داراییهایاطالعاتیاغلببدترینحاکمیتهارادارند،کمترازهمه

درکمیشوندودربیشــترشــرکتهاضعیفترینداراییکلیدیهدایتشدههستند،

چــونجمــعآوریودیجیتالیکــردناطالعاتبیــشازپیشدرحالآسانشــدناســت،

اهمیتبیشــتریبرایمحصوالتوخدماتدارد،قیمتگذاریآنبسیارسختاست،

نیمهعمریدرحالکاهشدارد،ریسکامنیتوحریمخصوصیآنروبهافزایشاستو

دربیشترسازمانهاهزینهایچشمگیردربردارد«.

دکترپیــرسمعتقداســتحاکمیتدادهقدرتمنداســت)کهمــاهمکامالبــااوموافق

هســتیم(وآنرابهعنــوان»تعییــنحقــوقتصمیمگیــریوچارچــوبمســئولیتپذیری

بهمنظورتشویقانجامرفتارهایمطلوبدراســتفادهازدادهها«توصیفمیکند.اوبین

حاکمیتدادهومدیریتدادهتمایزیمهمقائلمیشود؛»حاکمیتدربارهاینموضوع

استکهچهکسیدادههاراواردمیکندوتصمیمهارامیگیردوچطور.امامدیریتدرباره

پروسهاتخاذواجرایتصمیمهاست«.

دومینمســالههمدربــارهعدمادامــهرویههاییکهدادههایمشــتریانراجمــعآوریو

ذخیرهمیکنندیانابودکردنکاملاینپایگاههایدادهعظیممشتریان)بعدازبازگرداندن

فایلهــاوآرشــیوهابــهمشــتریان(یــامنتقلکــردنایــندادههابــهسیســتمهایذخیره

توزیعشدهازجملهIPFSوسپسمنتقلکردنکنترلبهمشتریاناست.

درنظربگیریدکهدکتر»دیویدای.جفری«میخواهدبااطالعاتبیمارانچهکارکند.

دکترجفریکهمعاوناجراییفناوریونوآوریدرشــبکهسالمتدانشگاهتورنتوومدیر
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انستیتو»تکنا«برایپیشبردفناوریسالمتاست،درگیراجراییسازیدریچهایبرای

بیماراندرشبکهسالمتایندانشگاهبودهاست.ایندریچهبهبیماراندسترسیکامل

بهنتایجآزمایشهایخود،تصویربرداریهاوگزارشهایپاتولوژی،تشخیصبیماریها،

یادداشتهایتامینکنندهخدماتسالمتازمکالمههایشخصییاتلفنی،برنامههای

مدیریتســالمت،پیشــنهادهاوانتشــارخالصههامیدهدکــههمهشــانمیتوانندبه

صالحدیدبیماربهاشــتراکگذاشــتهشــوند.نتایجکاراوتاحدیهمبرایبیمــارانوهم

تامینکنندگانخدماتپزشکیمثبتبوده؛بنابرایندکترجفریمیخواهداینتجربهرا

بهمرحلهبعدیببرد؛مالکیتکاملبیمارانبرایناطالعات.

اوباآیبیاموهایپرلجرکارمیکندتایکپروژهپایلوتبالکچینمحورطراحیکند،چون

ازنظراو،اینکارنمایانگرچرخشیعظیمدررویکردنسبتبهدادههایبیمارانخواهد

بود؛قراردادنمالکیتدردستانخودبیماران،باعثمیشودپیچیدگیهزینهبرقوانین،

مقرراتوقراردادهادرمیاننهادهایمختلفمتعلقبهحوزههایاستحفاظیمختلف؛

یعنیبیمارستانهایتحقیقاتی،ارائهدهندگانخدماتبیمه،شــرکتهایداروسازیو

نهادهایســالمتملیکهبرایحفاظتازحریمخصوصیبیمارانوحفظامنیتآنها

اســتفادهمیشــود،کامالازبینبرود.حاالاینکهاینحرکتبهطورهمزمانمشکلقابل

حملبودندادههاراهمحلمیکند،یکنکتهحقیقتامثبتبرایبیماراناستوآنهارا

آزادمیگذاردتاجوامعمحلیبامنافعمشترک)کهبهگفتهدکترجفریمیتواندشامل

»تعاونیهایسالمت«متعلقوتحتحاکمیتاعضاباشد(حولمحورمسائلمرتبطبا

سالمتوپزشکیتشکیلبدهند.اعضاازطریقاینتعاونیها،میتوانندجهتدریافت

قیمتهایبهتربرایداروهایتخصصیدرازایدسترسیمحدودبهکلدادههایشاندر

زمینهیکبیماریخاص)دکترجفریازواژه»اسنپچارت«استفادهمیکند(تالشکنند.

چیزیکــهبهویژهبــرایدکتــرجفریجالــباســت،قابلیتبالکچیــنبــرایحمایتاز

چارچوبیقانونیبــرایصدوراجــازهدرمقیاسبزرگاســت؛ازطریقبالکچیــن،بیماران

نهتنهامیتواننــدموافقتخودبرایبهاشــتراکگذاریدادههارادرحــدچندبایتتایید

کنند؛بلکهمیتوانندرفتارخودرادرجزئیترینحالتهاردیابیکنند.باایندوقابلیت،

بیمارانمیتواننددادههایپدیدهمحوربیسابقهایتولیدکنندکهدرکناردادههایژنتیک،



امکانصدوراجازهاستفادهازآنهاتحتشرایطبسیارخاصبهدانشمندانپزشکیوجود

دارد.بیاییدناماینجریانبیودادههارا»منوم«انسانیبگذاریم.مسلماتحقیقاتدرباره

ژنومیکانسانبسیارمفیدبوده،امانقشهبرداریرابطهبینژنوتیپوفنوتیپ)مثالقد،

وزن،سالمت،بیماریوتناسباندامباگذرزمان(درکماازرژیمغذایی،تمرینورزشی،

شغلومحیطاطرافرامتحولمیکندوشایدبتواندانقالبیدرعلمپزشکیایجادکند.

یکزنجیرهتامینسالمتانفرادیراتصورکنیدکهفقطبرایشماطراحیشدهوبخشی

ازسرمایهآنتوسطمنومشماتامینمیشود.

دکترجفریمیگوید:»زندگیکردنبسیارگرانقیمتترازانجامآزمایشهایژنتیک

است.نیازمندراهیهستیمکهافرادونوادگانشانبتوانندازایندادههایفنومیککهدر

سراسرطولعمرذخیرهشدهاند،اســتفادهکنند.«به»هنریتالکس« جاودانفکرکنید

ـهمژنهاوهمفنوتیپهایاوـالبتهبااینتفاوتکهحاالاورویایندادههاکنترلداردو

میتواندتصمیمبگیرداستفادهازسلولهایشراتاییدکندونیزایندادههاراازنسلیبه

نسلدیگربرایخانوادهاشبهارثبگذارد.چهمیراثگرانبهاییخواهدبود؛چونمیتواند

راهیبرایمتحولکردننحوهتفکرمانســبتبهبیماریهاباشــدوباعثشودبهآنهانه

بهعنوانیکخطر؛بلکهبهعنوانیکدارایینگاهکنیم.

قابلیتدسترســیبهواجرایتحلیلهایدادهایرویمجموعههایبــزرگازدادههای

)نسبتا(آزاد،درحالحاضرامتیازیبزرگاستکهباعثکسبمزیترقابتیمیشود؛

اماهمینطورکهافرادکنترلخودرویدادههایشــانرابازپسمیگیرندوآواتارخودشان

ازدادههارادرستمیکنند)کهمیتوانیماسمشراداواتار بگذاریم(،قابلیتایمنسازی

آنمجموعهدادههابهشــیوهایتوزیعشــدهوباحداقلنیازبهاعتمادوکمکبهافراددر

مدیریتوپولدرآوردنازدادههایخودشــان،جــایتحلیلهایکالندادههــارابهعنوان

قابلیتیســازمانیکهســرمایهگذارانبهآنارزشمیدهند،میگیرد.اینحرکــت،دادهرا

بهعنوانیکداراییرسمیازدفاترمالیسازمانهاحذفمیکندوباعثمیشودبهیک

داراییبنیادینانسانیاززمانتولدتبدیلبشود.باعثمیشودمدلکسبوکاریتحلیل

دادهکامالوارونهشــودوبهشــرکتهابهعنوانکارگزاراندادهبهنیابتازافرادجایزهداده

شود.بهاینترتیبشاهدپایانجمعآورانبزرگومرکزیدادههاخواهیمبودکهدادههارا
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بههرنحویشدهجمعآوریمیکنندونگهمیدارندواجارهمیکنند،اماازآنهامحافظت

نمیکنند.همچنینراهکاریبالقوهبرایترسروبهرشدهکشدنذهنخواهیمداشت

کهتوسط»یووالنوحهراری«توصیفشــدهوشــواهدآنهمکاربردیبودنپروفایلینگ

روانشناسیشــرکتکمبریجآنالیتیکاودســتکاریرســانههایاجتماعیتوسطروسیه

بهمنظوراثرگذاریروینتیجهانتخاباتریاستجمهوریسال۲۰۱6ایاالتمتحدهبود.

هراریمینویسد:»درســتهمانطورکهقدرتایزدیباافسانههایمذهبیاعتبارپیدا

کردوقدرتانسانیتوسطایدئولوژیهایانسانگرایانهاعتبارپیداکرد،بههمینترتیب

رهبرانفناوریدرجهیکوپیامبرانسیلیکونولیدرحالخلقیکروایتجهانیجدید

هستندکهبهقدرتالگوریتمهاوکالندادههااعتبارمیبخشد«.

بله،کمبریجآنالیتیکاهمدرســال۲۰۱۷جایــزه»دیویداوگیلوی«رابــهخاطررویههای

کالندادههایشتوسطبنیادتحقیقاتتبلیغاتدریافتکرد.هراریبهایندیدگاهجهانی

بهعنوان»دادهپرستی«اشــارهمیکندکهحامیانش»کلدنیارابهعنوانجریانیازداده

میبینندوفکرمیکنندارگانیسمهاچیزیبیشترازالگوریتمهایبیوشیمیایینیستند

وباوردارندکهوظیفهجهانیبشریتایناستکهیکسیستمپردازشدادهفراگیرخلق

کندوبعدداخلآنادغامشــود«.درچنینطرزتفکردادهمحوری،ماریســکازدســت

دادنآزادیعملراخواهیمداشت.

دیگرانفکــرمیکننــدچنینترسهایــیازهکشــدنمنومانســانیبیپایههســتند.

»مارسلوگلیسر«،فیزیکداننظریواستاددانشگاهدرکالجدارموثمیگوید:»ایننوع

ازنقشهبرداریبهشدتدقیقوکاملازعملکردهایمتابولیکانسانیوفعالیتمغزی،

یکرویاســت.محدودیتهاییبرایدســتاوردهایفناوریوجوددارد.هرماشــینییک

گســترهدقتداردونســبتبهچیزهاییکهفراترازدسترســیاشوجوددارد،کوراست.

اینکهبخواهیمفعالیتحدود۸5میلیاردنورونوجریــانانتقالدهندههایعصبیرااز

طریقتریلیونهاسیناپسزیرنظربگیریم،بهشدتغیرمحتملبهنظرمیرسد،حتیاگر

بخواهیمکالهداستانهایعلمیـتخیلیخودمانراهمبهسرکنیم«.

ماترجیحمیدهیــممحتاطانهعمــلکنیموحامــیهویتهایبهشــدتخودمختارو



مالکیتتمامدادههایخودمانازطریقفناوریبالکچینباشیم.

قراردادهای هوشمند پا به بلوغ می گذارند    
استفادهازقراردادهایهوشمندیکتمموضوعیبزرگدرکتابماست،باالخرهآنها

بلوکهایســازندههویت،اقتصادوجامعهماهســتند؛بنابرایندرهرفصــلازکتاببه

موارداستفادهبالقوهآنهاهماشارهمیشود.درفصلدومتوضیحمیدهیمکهقراردادهای

هوشمندچهچیزیهســتندوچطورکارمیکنند.مانندقراردادهایسنتی،آنهاشامل

انگیزشهایی)جایــزهوجریمه(بــرایعملکــرددرقالبقوانیــنقابلقبولبــرایدوطرف

میشوندوتوضیحمیدهنداگرشرایطخاصیبهوقوعبپیوندد،چهاتفاقیبرایداراییها

میافتد.تفاوتآنهاایناستکهقراردادهایهوشمندگاهیاوقاتمیتوانندعملکردرا

اتوماتیککنند)مانندداراییهایرمزارزیکهقبالتوصیفکردیم(وبرایتعیینبیطرفانه

اینکهآیاشرایطقطعابهوقوعپیوستهاست،ازالگوریتمهاوسنسورهاییاستفادهکنند.

نیکزابو،پدرقراردادهایهوشمندبهترینتوصیفرابرایاینمفهومارائهکردهاست؛

بهیکدستگاهفروشاتوماتیک)وندینگماشین(قدیمیبهعنوانیکقراردادهوشمند

فکرکنیدکهدرآنشرایطیکرابطهکسبوکاریبسیارسادهداخلدستگاهبرنامهریزی

شــده؛اگردســتگاهیکنوعنوشــیدنیقابلقبولبهقیمتیقابلقبولداشــتهباشد،آن

موقعخریــدارآننوشــیدنیراانتخابمیکنــدوبهاندازهایســکهداخــلآنمیریزدکه

قیمتراپوششبدهد.ماشــینمقدارراتاییدمیکند،نوشیدنیانتخابشدهراتحویل

میدهدواگــربایدمقداریبــهخریدارپسبدهــد،ایــنکارراانجاممیدهــد.ازایننظر،

قراردادهایهوشمندازقرناولپسازمیالدمسیحوجودداشتهاند،چونآنزمان»هرون

اسکندرانی«،ریاضیدانیونانیابزاریاختراعکردهبودکهدقیقاهمانمیزانآبمقدسی

راارائهمیدادکهدعاکنندگانپولشراپرداختهبودند.امروزهحدودهفتمیلیونماشین

فروشاتوماتیــکفقطدرایاالتمتحــدهوجوددارد.مــادراحاطهقراردادهایهوشــمند

هستیم.

بنابراینآنهابایدازنظرقانونیالزامآورباشند؛مگرنه؟شاید.هنوزپاسخقاطعیبرای

اینسوالپیدانشدهاست.بهطورمثال،تحتقانونآمریکا،طرفینمیتوانندیکتوافقرا
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بیانیاتلقینکنند؛برایاینکهمفادآنازنظرقانونیالزامآورباشندنیازندارندیکقرارداد

کاغذیامضاکنند.بااستنادبهگفتههای»پریماورادفیلیپی«و»آرونرایت«،محققان

حوزهحقــوق؛»قراردادهایهوشــمندیکــهتوافقهایقانونــیراثبتمیکننــد،احتماال

تحتقانونآمریکاقابلاجراخواهندبود.طرفینمیتوانندنیتخودرابااستفادهازکد

بهثبتبرســانند،درســتهمانطورکهاینکارراباکاغذانجاممیدهندوتاحدیکهدر

زمرهتعهدهایعملکردیثبتشده،قراردادهایهوشمندمیتوانندحتیمسیریبرای

عملکردیاتبادلهاتبیینکنند«.تنهازمانودادگاههایسراسردنیاهستندکهاینمساله

رامشخصخواهندکرد.

درفصلچهارمکتاب،مابهبررسیاینمسالهپرداختیمکهقراردادهایهوشمندچطور

میتوانندمعماریشــرکتراازنظرکاهــشهزینههایتراکنــشتغییــردادهوهمتعداد

کارمندانضروریدرهستهشرکتراکاهشدهندوهمتعدادکارمندانیکهدرلبهفعالیت

میکنندراگســترشدهند.آنهایــیکهدرهســتهقراردارند،بیشــتربهصــورتکارمزدی

فعالیتمیکنندونقشهایشانهمیشهدرحالتغییرومنوطبههرچیزیکهسازمان

نیازداشــتهباشــد،خواهدبود.آنهاییکهدرلبهکارمیکنند،رویوظیفههایروتینتری

فعالیتمیکنندکهبهراحتیمیتوانآنهارامشخصوتکمیلشانراتاییدکرد.اینتحول

نیازمنداینخواهدبودکهمدیرانکاریراانجامبدهندکــهاحتماالتابهحالهرگزانجام

ندادهاند.اینکاریاســتکهزابوآنرا»ارزشــمندترینقدم،اماقدمیکهمدیریتعلمی

سنتینتوانستهآنرابشناسدوبردارد«خواندهاستکهدرعملبازسازیساختارروابط

قراردادیشرکتاست.میتوانیمببینیمکهچرااستارتآپهادراینزمینهمزیتهایی

دارند.بهندرتپیشمیآیدکهشــرکتهایجاافتادهفعلیبهاســتراتژیمحتوایخوداز

منظرتمامکارهاییکهبایدانجامبشود،نگاهکنند.

ازطریققراردادهایهوشمند،مامیتوانیمازفناوری،استفادهاستراتژیکتریداشته

باشیمتاتنوعقراردادهایمانبیشترشودوفقطقراردادهایثابتنداشتهباشیم.میتوانیم

تعدادزیادیازافرادواشیایگوناگونکهدارایپیشزمینههاوحوزههایقضاییمتفاوتی

هستندراهماهنگکنیم.میتوانیمازرمزارزهابهعنوانیکسیستمپرداختبینالمللی

اســتفادهکنیم.درهرفــاز،میتوانیــمهزینههایمانراکاهــشدهیم،نیازبــهپلتفرمهای



شخصثالثرابهحداقلبرسانیموبهرهوری،امنیتوحریمخصوصیرابهبودببخشیم.

زابودرموردمقیاسپذیریرویکرداوبرمیگوید:»اوبرپروســهاســتخدامراباکارپروژهای

مذاکرهوتاییدشدهتوسطالگوریتمهاجایگزینکرد...ازآنجاییکهتعدادبسیاربیشتری

ازافرادبخشبســیاربیشــتریازکارخودرانســبتبهروابطبازاریابینقطهایدرروابط

اســتخدامیخرجکردهاند،اوبرودیگرجانشینانمشــابهآندردیگرصنایعلجستیک

ممکناستحتیازایبیوآمازونهمبزرگترشوند«.

امااگردادههایکاربرانایمننباشد،مقیاسپذیریبامشکلمواجهخواهدشد.هکرها

درسال۲۰۱6بهاطالعاتشخصی5۷میلیونکاربراوبردسترسیپیداکردند،اماشرکت

ایننفوذراتانوامبر۲۰۱۷عمومینکرد.حتیهمانموقعهماوبربهصاحبانحسابهای

موردهدفقرارگرفتهاطالعرسانینکرد.

بهیکوندینگماشیناتوماتیکبالکچینیچرخ؛صندلیبرایانسان،یکصندوق

عقــببــرایحمــلبــار،نرمافــزارنقشــهبرداری،یــکسیســتمموقعیتیابــیجهانــیو

قیمتگذاریالگوریتمیبدهید،دراینهنگامیکسرویسســواریبدونرانندهوبدون

اوبرداریــد)کهمــاآنرادرفصلششــمکتــاب»ســوبر«میخوانیم(.بالکچیــنبهعنوان
یک»دفترکلاشــیا«میتواندقراردادهایهوشــمندهمهچیزرااعــمازوارانتیها،منبع 

،رجیســتری،بیمه،معاینهفنــیوحتینرمافزارعملیاتینوشتهشــدهبــرایهمخوانیبا

استانداردهایقانونی،مثالمیزانانتشارگازهایکربنیماشــیناجراکند.اینقراردادها

میتوانندعملکردآنچیزراکنترلکنند.اگریکدستگاه،یکماشینبدونرانندهیایک

قطعهتجهیزاتسنگینازمعاینهایمنیباموفقیتعبورنکندیابیمهاشمنقضیبشود،

آنوقتآندستگاهروشننخواهدشد.

درفصلپنجمکتاب،مابهصورتفرضیدربارهیکبنگاهخودمختارتوزیعشدهصحبت

کردیمکهنهمدیریتونهکارمنددارد؛بهجایآن،ســبدیازقراردادهایهوشــمندنهدر

فرموندینگماشینهایاتوماتیک؛بلکهاپلیکیشنهایغیرمتمرکزداردکه»بهجاییک

کامپیوترشخصییاســرورمرکزی«روییک»پروتکلاجماعامندرسراسرشبکهایاز

کامپیوترها«یابهعبارتدیگرروییکبالکچیناجرامیشودوحتیاگرمابهصاحبانآن

کامپیوترهااعتمادنداشتهباشیم،عملکرددرستیخواهندداشت.
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بافاصلهکمیپسازانتشــارکتاب،ماشاهدراهاندازینخســتینبنگاهاینچنینیبه

نامDAO)سازمانخودمختارغیرمتمرکز(بودیمکهازدههاهزارسرمایهگذارجهانیرقم

رکوردشکن۱6۰میلیوندالرراجمعآوریکرد.چیزیکهDAOراازتمامدیگراستارتآپها

متمایزکرد،اینبودکهمدیریتدرنوعسنتیدرآنوجودنداشت.DAOکهتوسطشرکت

توســعهراهکارهایبالکچینــی Slock.itخلقشــد،یکقراردادهوشــمندبــرایتوکنیبا

حقوقرأیدهیداخلیبود.ذینفعانآنمیتوانستندپیشنهادهاییراکهتوسطگروهی

کوچکترازذینفعانمطرحشدهبودند،بازبینیونقدکنندتاتعیینشودDAOچطور

سرمایههایشراتخصیصمیدهد.

یکلحظهبهاینفکرکنید.هیچگونههزینهعاملیتیوجودنداشتوهیچعدمتقارن

اطالعاتیبینبخــشمدیریتذینفعــاننبود،چونهیــچمدیریوجودنداشــت.خطر

اخالقیهموجودنداشــتکــهمدیــرانبتوانندبرخــالفمنافــعذینفعانعمــلکنندو

بخواهنددرغیابعواقبشخصیریسکهایبزرگبرایمنافعشخصیقبولکنند.

مثلهرشرکتدیگری،DAOمیتوانددرکســبوکارهایجدیدسرمایهگذاریکندو

البیگرانووکالییرابراینمایندگیمنافعوحمایتبهنیابتشاستخدامکند.بااستفاده

ازقراردادهایهوشمند،DAOمیتواندتمامکارهاییراانجامبدهدکههرسازمانیانجام

میدهد،امایکاستثنایمهمدارد؛رویبستربالکچین،عامالنآننمیتوانندتوافقها،

بیانیههایماموریت،ارزشهایســازمانییــااصولعملیاتیرابدونمباحثهگســتردهبا

ذینفعانوکسباجماعزیرپابگذارند.اینمسالهبسیارمهمیاست.

البتهمشــکالتینیزدرزمینــهکدهایقــراردادیآنوجودداشــتکــهدرنهایتباعث

شکستآنشد؛یکهکرتوانســتازنقصهایآندراستفادهاز»بازگشت« استفاده

کندکهیکیازامکانــاتتورینگکاملاتریوماســتودرزباناســکریپتبیتکوینپیدا

نمیشود.

بهگفتهزابــو؛»اتریومبــهخاطرزبــانقراردادهایهوشــمندتورینگکاملخــودووفور

نسبیاپلیکیشنهاییکهتوسطزبانهایسطحباالشکلگرفتهاند،نسبتبهبیتکوین

بیشتردرمعرضحملهوهکقراردارد«.بااینحال،همینکهDAOوجودداشت،نشان

دادکهنهادهایخودمختارمیتوانندمقادیربسیارزیادیپولجمعآوریکنند.بهگفته



»پریماورادفیلیپی«و»آرونرایت«؛»صدهاهزارقراردادهوشــمنداززمانایجاداتریوم

راهاندازیشدهاست«.

بااینحال،شــرکتهامحتاطانــهپیشمیرونــد.آنهاپروژههــایپایلوتراشناســایی

میکنندودرمحیطهایکنترلشدهمشغولآزمایشمیشوند.درفصلششمکتاب،ما

مدلهایکسبوکاریجدیدمناسببرایآزمایشکردنراتوصیفکردیم.بهطورمثال؛

Slock.itباMotionWerkکارکردتایکســرویسهمتابههمتایShare&Chargeدر

آلمانراهاندازیکند.صاحبانماشــینهایالکتریکیمیتوانندایستگاههایشارژخود

رابادیگــرمالکانازطریــققراردادهایهوشــمنداتریوممحوربهاشــتراکبگذارندوتمام

اینهاصددرصدقابلیتبهروزرسانیداردوبنابراینMotionWerkمیتوانددروضعیت

اورژانسیبهسرعتبهکاربرانپاسخبدهد.کاربراناپلیکیشنShare&Chargeرادانلود

میکنندتاکنترلایستگاهشارژوکارهایپرداختراازطریقبالکچینمدیریتکنند.این

سیستمهمچنینکامالتحتحمایتیکیورودیجیتالقرارداردتاتسویهپرداختها

تسهیلشود.درنهایتنیزروییکبالکچینعمومیاجرامیشود؛بنابراینشفافوباز

استوهرکسیمیتواندازطریققراردادهایهوشمندمستقیمباآنارتباطبرقرارکند.

درفصلهفتمکتاب،مادربارهاســتفادهازقراردادهایهوشــمندبرایمسئولیتپذیر

کردنتوزیعکننــدگانکمکهــایبشردوســتانهوبرابرکردنزمیــنبازیبــرایکارآفرینان

 DAOکارمیکنــدتــایــکSlock.itبــاSiemens AG،صحبــتکردیــم.بهطــورمثــال

بالکچینمحوررااجراییکندکهاجازهرأیدهیبهپروژههاییبااهدافاجتماعیرامیدهد.

یونیسفونچرزیکقراردادهوشمندچندامضاییراتستمیکندتاانتقالداراییهایش

شــفافوقابلردیابیباشــد،چونتراکنشهایبینالمللیســنتیاغلببهسختیقابل

ردیابیهستند.

شبکههایدانشیحیاتیهستند.خلقیکقراردادهوشمندسختترازنوشتنیک

قراردادســنتیاســت،چونماهنوزدراینزمینهصدهاســالتجربــهووفرمهایقانونی

مناسبنداریم.بهگفته»آلنمیجر«،موسس»گودربات«؛»استفادهازسالیدیتیکه

زبانیبرایکدگذاریقراردادهایهوشمنداست،ممکناستآسانبهنظربرسد،امادر

حقیقتبسیارپیچیدهاســت.کاربرانبایدجنبههایکاربردیضدالگوهارادرککنند،
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یعنیالگوهــایطراحینرمافزاریکهممکناســتبهطوررایجمورداســتفادهباشــند،اما

درنهایتبهاجراشــدنکدبهشــیوههایناخواستهمنجرمیشــوند«.توسعهدهندگان

کارآمدقراردادهایهوشمندنادرهستندوگفتهمیشودتعدادآنهادرسراسردنیاممکن

استتنها5۰۰نفرباشد.زابوپیشنهادمیدهدکهسازمانها،وکالییباپیشزمینهعلوم

کامپیوتریومهندساننرمافزارباپیشزمینهحقوقیاستخدامکنند.دانشگاهها،مدارس

حقوقوبرنامههایآموزشــینیزمداومبایدمشــغولتوســعهکارهایعملیوماژولهای

تمرینیبرایرسیدنبهنیازهایموجوددراینزمینهتخصصیباشند.

زنجیره های دارایی؛ وقتی بالکچین به عرضه و تهیه می رسد
اغلبازمامیپرسندکه»بزرگتریناپلیکیشنبعدیبرایبالکچینچیست؟«هیچ

کاندیدایبهتریغیراززنجیــرهتامینجهانیوجــودندارد؛صنعتیکهدوســوماقتصاد

جهانیراهدایتمیکند.هرچیزیکهمصرفمیکنیم،محصولیاززنجیرهتامیناست.

داراییهایسراسرجهانهرروزازطریقزنجیرههایتامینیکهدرپیتجارتجهانیقرار

دارند،اســتخراج،طراحی،ترکیب،حملونقلوفروختهمیشــوند.باوجــوداینکهاکنون

فناوریهابیشازپیشصنایعسنتیرامختلمیکنند،امااینجریانکاالها،سالهاست

کهشاهدتحولیاساسینبودهاست.

درکتابمامیگوییمکهبالکچین،پتانسیل»غیرمتمرکزکردنزنجیرههایتامینسنتی

وترکیبآنهاباهوشمصنوعی،خدمــاتارزشافزودهواینترنتاشــیا«راداردتابتواند

شبکههایارزشجدیدیخلقکندکهنیازمنددستگاههاوهمچنینانسانهاست.

وقتــیایــدهراهانــدازیانســتیتوتحقیقــاتبالکچیــنراپــرورشمیدادیــم،شــروعبــه

جستوجویهوشمندترینافرادومتخصصاناینفضاکردیم.درنشستتدسال۲۰۱6 

درشــهربانفکانادا،با»بتیناواربرگ«و»تامسرس«آشناشــدیم.بتینافوقالعادهبود.

سخنرانیاوبیشازسهمیلیونبازدیدداشتهاست.اوازآثار»داگالسنورث«،اقتصاددان

برندهجایزهنوبلدربارهاقتصادنهادیگفتوبالکچینرابهعنوانیکنهادفناورانهجدید

توصیفکردکهاقتصادرامتحولمیکندونحوهتبادلارزشراتغییرمیدهد.

اینباعثشدمادربارهحجمبیسابقهازدادههاییفکرکنیمکهازبالکچینهانشئت



میگیردوبهمااجازهمیدهدسیستمهایاقتصادیباگسترهباالرابهشیوهایکامالجدید

مطالعهکنیم.مسلمابخشعظیمیازآنسیستمها،یعنیزنجیرههایتامینجهانیکه

بیشترتجارتجهانیمارامدیریتمیکنند،بهزودیدرمعرضتغییرقرارخواهندگرفت.

تصمیــمگرفتیمبــابتینا،تــاموشــرکتآنهــا»انیمالونچرز«شــریکبشــویمتــااین

تحقیقاتراپیشببریم.نتایجآنفوقالعادهبود.یکیازمکالمههایمانموتورفرمولسازی

منراروشــنکردوواژهزنجیرههایداراییدرپاسخبهتوصیفآنهاازبالکچینهاییکهاز

مدیریتخودمختاروتوزیعشدهزنجیرههایتامینحمایتمیکنند،خلقشد.

تحقیقاتآنهابرایهرکســیکــهباداراییهایــیازهرنــوعســروکاردارد،بنیادینوبه

فکرفروبرندهخواهدبود،چونهردارایییکزنجیرهتامیــندارد.اینزنجیرههایتامین

جدیدخودمختار،توزیعشدهوشناختیهستندبهاینمعناکهچیزهاییکهمیآموزند

راجمعآوریکــردهوتبدیلبهفرصتهاییبرایخودبهبودیسیســتمیکدربهرهوریو

پاسخگوییمیکنند.زنجیرههایتامینشناختینیازمندیکعملکرد»حالتشبکه«

خواهندبودکهبهعنوانبنیانچیزیکهبتیناوتامآنرااعتمادماشــینمیخوانند،یک

حقیقتجهانیمنفردرافراهممیکنند.

همینجاستکهزنجیرههایداراییواردمیشوند.اینراهجدید،چارچوبیازتفکربرای

دستگاههافراهممیکندتابهصورتخودمختاردرزنجیرههایتامینوبازارهاییکهدرآنها

خدمترسانیمیکنند،مشارکتداشتهباشند.بهمانیزاجازهمیدهندقابلیتمبادله

ماشینهارابدونواسطههایانسانیفراهمکنیم.

اینکارازبرخینوآوریهایخارقالعادهبااستفادهازاقتصادرمزارزهاوبالکچینپرده

برداشت.مثالسوئیتبریجرادرنظربگیرید؛شرکتیکهاجازهمیدهدهربنگاهیچهار

کاریراانجــامبدهدکهبدونبالکچینانجــامآنهاغیرممکنبود؛ســوئیتبرجیکپروژه

منبعبازاســتکهبــااســتفادهازظرفیتداراییهایشــرکتهامســائلیچــونتاخیردر

پرداختویادریافتدیرهنگاممطالباتمالیرابرطرفکردهوهمچنیندریافتوامهایبا

بهرهپایینیابدونبهرهبابهرهگیریازداراییهایموجودشرکتهابدونچککردنمیزان

اعتباریافرآیندثبتدرخواستوامرامیسرمیســازد؛بهاشتراکگذاشتنظرفیتهای

کمتراستفادهشــدهدرزنجیرههایتامیــنداراییهابادیگــرســازمانهاوتبدیلظرفیت
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استفادهنشدهبهیکمنبعجدیدســودوانگیزهبخشیدنبهمتخصصانزنجیرهتامین

برایکمکبــهبهینهســازیپرداخــتخدمــاتزنجیرههایتامیــنبراســاسنتایجیکه

اندازهگیریمیکنند،مانندافزایشدرمیزانفروشوکاهشدرمیزانمخارج.

بهترهممیشــود.پروتکلهایســوئیتبریجنیازبهاعتباراتاسنادی،تامینسرمایه

تجاریوســرمایهدرگــردشرادرزنجیرههایتامیــنجایگزینمیکنند.ســوئیتبریجاز

قراردادهایهوشــمندبرایضربکردنیکرمزارزاســتفادهمیکندکهباثباتاستوبه

ارزفیاتمنتخــبکاربربرپایهارزشجانبییکداراییمتصلشــدهاســت.پروتکلنیز

مانندوامیعملمیکندکهیکشــرکتبهخودشمیدهدواگرآنرادریافتکند،باید

بازپرداختشرابههمــانرمزارزانجامبدهــد.پروتکلهایســوئیتبریجارزشهردارایی

رابهمیزانمعادلنقــدآنتبدیلمیکنندکهیکشــرکتمیتواندبهعنــوانپولنقددر

صورتهایمالیخودنگهداریکند،بادیگرشرکتهابهعنوانپولنقدمبادلهکندووقتی

ارزفیاتموردنیازاستبهپولنقدتبدیلکند.

سوئیتبریجهمچنینخالقهمانتوکنتخفیفیاستکهپیشتردربارهاشصحبت

کردیــم؛ایدهایجدیدبــرایتامینســرمایههرچیزی؛اززیرســاختهایدولتــیگرفتهتا

داراییهــایزنجیــرهتامیــن.مشــتریانآنمیتوانندخودشــاناینتوکنهــایتخفیفرا

خریداریواستفادهکنندیاآنهارابهدیگرمشتریانبفروشند.بهگفته»اسکاتنسلون«؛

»هرچقدرکهبیشتربخریدوقفلکنید،تخفیفشمابیشترخواهدشد.هرچقدرکه

شبکهبیشتررشــدکند،تخفیفشــمابیشترخواهدشــد.«درعمل،مشــتریان»برای

رشددادنشبکهواستفادهازمحصوالتیاخدماتجایزهدریافتمیکنند«.اینباعث

انگیزشوفاداریشبکهمیشــود.اینپلتفرمهمچنینیکپروسهتسویهفراهممیکند

کهریسکطرفمقابلرادرزنجیرههایتامینازبینمیبرد.پروسهنیازمندیکبانکیا

شــبکهکارتاعتباریبرایپرداختهانخواهدبود،چونطرفیــنمیتوانندارزشراظرف

چنددقیقهبربســتریکبالکچینمنتقلکنند.طرفینهمچنیننیازبهواسطهایبرای

نگهداشتنداراییاصلیتازمانپرداختوامندارند.بهمنظوردوامپذیرکردننقدینگیدر

شبکه،سوئیتبریجاتحادیازپروژههاتشکیلدادهاستکهاعضابایکدیگرکارمیکنند



تازنجیرههایتامینیبسازندکهمیتوانندراههایســریعتر،کمهزینهتروایمنتریبرای

رساندنمحصوالتبهبازارهاپیداکنندوبعدخودرابازتنظیمکنندتابااستنادبههمان

راههامحصولراتحویلبدهند.درنتیجهآنهاشناختیهستند.

بتینــاوتامهمچنیــنتوضیــحمیدهندکــهرهبــرانبایدچــهکارهایــیانجــامدهندتا

سازمانشــانرابرایاینآیندهغیرمتمرکــزاجتنابناپذیرآمادهکنند.اولیــنکارافزایش

شفافیتاست؛بخشیحیاتیازمسئولیتاجتماعیسازمانیومنبعیازمزیترقابتی.

بهگفتهبتیناوتام،برنــدگانایناقتصــادغیرمتمرکزآنهاییخواهندبودکه»شــفافیت

زنجیرهتامینرابهســمتدقیقترینحالتممکنشــبکهســوقمیدهنــد«.دومینکار

پرورشاستعدادهاســت،آنهمنهفقــطوکالوکدنویسهاییکهمیتواننــدقراردادهای

هوشــمندرابرنامهریــزیکنند،بلکــههمچنیــنمهندســانوهنرمندانیماننــدلئوناردو

داوینچیکهطراحیهایشــانراآغشــتهبهانســانیتمیکننــد.اینکاربرایشــکلدادن

ائتالفهایــیحــولمحــوراهــدافمشــترکاســتکــهیکــیازآنهــاحاکمیتمشــترک

زنجیرههایتامینوتوسعهبهتریناستانداردهاورویههاخواهدبود.حاالوقتشروعکردن

است.

بالکچین و مدیران اجرایی 
دریکقــرناخیر،افــرادآکادمیکورهبــرانکســبوکاریرویههایمدیریــتمدرنرا

شکلدادهاند.فرضیهها،اصولورفتارهایاصلیمدیرانرویهمرفتهتاکنوندرساخت

سازمانهاییسلسلهمراتبی،جزیرهایونظامیافتهبهصورتعمودییاافقیمفیدبوده

است.

درفصلهایســوموچهارمکتاب،مادربارهاینصحبتمیکنیــمکهچطوربالکچین

تغییراتعمیقیایجادخواهدکرد،آنهمنهتنهادرماهیتشرکتها؛بلکهدرنحوهتامین

ســرمایهومدیریتآنها،نحوهخلقارزشتوســطآنهاونحوهانجــامعملکردهایپایهای

آنهامانندبازاریابیوحسابداری.دربعضیموارد،الگوریتمهاکامالجایگزینمدیریت

میشوند.

چونبالکچینساختارهاومعماریهایعمیقشرکتراتغییرمیدهد،درنتیجهتعریف
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ماازمدیریتونقشهایمدیراناجراییراهممتحولخواهدکرد.یکپارچهسازیعمودی

ممکناستدربعضیمواردباعقلجوردربیاید،امارویهمرفتهشبکههابهساختارهایی

بهتربرایخلقمحصوالت،خدماتوارزشبرایذینفعانتبدیلخواهندشد.

دکتر»ایروینگوالدافسکیـبرگر«،مدرسدانشکدهمدیریتاسلونامآیتیمیگوید:

»پیداکردنتــوازنبینهایپ)گزافهپــردازی(ونویدهایکیازمســئولیتهایکلیدیتیم

مدیریتارشدیکشرکتاست«.بنابراینمدیراناجراییمیتوانندآمادهچهچیزهایی

بشوند؟»مدیرانبایدتصمیمبگیرندکهآیاشرکتهایشانبایدبالکچینرازودانتخاب

کنندوهمینحاالشــروعبهآزمایشبکنندیابایدصبــرکنندتافناوریبهبلوغبرســدو

ریسکعقبماندنازرقبایتهاجمیترراقبولکنند«.

مدیر ارشد اجرایی
»والدافسکیـبرگر«بالکچینرا»اینترنتتراکنشها؛سیستمیامنجهتآرشیوتمام

تراکنشهاییکهتابهحالاززمانراهاندازیاشبهوقوعپیوســتهاست«میخواند.اوبه

مدیرعامالنپیشنهادمیکندکه»بپذیرندبهترینراهبرقراریارتباطبهسادهترینشیوه

ممکنکداماستوچراهرشرکتبایدفناوریبالکچینرابپذیرد«.

استراتژینهتنهاراهیســتبرایثابتکردناینکهشماوسازمانتان»درکمیکنید«؛

بلکهراهیبرایمرتبطکــردنبرندتانباآیندهاســت.ایــنامرنیازمندایــنخواهدبودکه

بهطورمداومداســتانهایبالکچینخودرا»ازطریقمجموعهایازکانالهایارتباطیاز

جملهمصاحبههایرسانهای،کنفرانسهادرسراسردنیا،مالقاتهایتحلیلگرانفناوری

اطالعاتومالــی،مقالههایاینترنتــیوبرخوردهایبســیاربامشــتریانتعریفکنید«.

مدیرعامللحنمکالمهراتعیینمیکند.

والدافسکیـبرگرهشداریهمدربارهچیزیمیدهدکهآنرا»طرزتفکرغربوحشی«

درعصردوماینترنتمیخواندکهطبقآن»رهبرانپیغامهاییبیفایدهمیفرســتندکه

میگویندقوانینبرمــاتاثیرندارنــد،حاالچهمشــغولصحبتدربارهاصــولاقتصادی

باشــند،چهاصولرفتاریدریکجامعهمدنی،ایــنپیامهاتاجاییادامهدادهمیشــود

کهتاحدودیـبهطورمثالـآزارجنسینرمالیزهبشود«.اوپیغامیقدرتمندبرایرهبران



میفرســتد:»اینقوانینمســلماتاثیردارند«،آنهمبــدونتوجهبهاینکهســاختارهای

سازمانیچهتغییراتیبکنند.

ازآنجاییکهبیشــترابتکارهایبالکچینــیدرمراحلآلفایابتاهســتند،مدیرعامالن

بایــدانتظارهــارامدیریــتکننــدوفقــطقــولبدهنــدکــهمیخواهنــدازآزمایشهــاو

مشارکتهایشاندرکنسرسیومهایادبگیرندتابتوانندتخمینبزنندکهآیندهبالکچین

چطورمحققمیشودورویکسبوکارآنهاچهاثریمیگذارد.

مدیر ارشد اطالعات/مدیر ارشد فناوری
مدیــرانارشــداطالعــات)CIO(وفنــاوریاطالعــات)CTO(همیشــهمجبــوربودهاند

اطمینانحاصلکنندکهسازمانشاندرزماندرستازفناوریدرستاستفادهمیکند.

انقالبچهارمصنعتیحولمحورنهتنهابالکچین؛بلکهیادگیریماشین،علومرباتیک،

اینترنتاشیاوحتیبیوفناوریمیگردد.وظایفCIOو CTO هاداخلسازمانهاازاجرا

کردناستراتژیکسبوکاریبهفرمولسازیآنبهشیوهایکهازمجموعهایازفناوریها

نهایتبهرهراببرد،گســترشپیداخواهدکرد.اینافــرادبایدکالهآدمهــایدارایبینش

ودارایقابلیتهــایارتباطــیعالیرابهســرکنندتــابتوانندبــههمتایانشــاندربخش

مدیریتاجراییدردرکاثراتبالقوهاینفناوریهاکمککنندوبابهاشــتراکگذاشتن

موارداستفادهکاربردیوپیشنهادپروژههایپایلوت،آنهارابهسمتعملسوقبدهند.

آنهاهمچنینبایدنوآوریرادرسراسربنگاههدایتکنند.بهگفته»اولیورباسمن«که

یکCIOوCTOبرندهجوایزمختلفاســت؛»فناوریبالکچیناثریعمیقنهتنهاروی

پروسههایخارجیبنگاه؛بلکهرویمعماریداخلآنخواهدداشتکهدرحالتکلیاین

کار،ازطریقحرکتدادنمنطقوپروســههایکســبوکاربهخارجازسیلوهایبنگاهوبه

سمتبالکچینهایاشتراکیواکوسیستمهایگستردهترانجامخواهدشد«.

برایآمادهکردنسازمانها،CIOوCTO هامیتوانندشروعبهجمعآوریاستعدادها،

تخصصهاوروابطضروریبکنند؛چهدرداخلوچهدرخارجازشــرکت.ازهمینحاال

کمبودتوســعهدهندگانبالکچینــیموفقوکمبــودتخصــصدرتعــدادیازقراردادهای

هوشمندویکپارچهسازیبالکچینیدیدهمیشود.گفتنیاستمشارکتدررویدادهای
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بالکچینیوحضوردرکنسرسیومهایمرتبطمیتواندبهارتباطبرقرارکردنکمککند.

آنهاهمچنینبایدحواسشــانرامعطوفبهپردازشکوانتومیبکننــدکهازبیتهای

کوانتومــی)یــا»کیوبیتهــا«(بــهجــایبیتهــایمعمولــیبرایحــلمشــکالتریاضی

بهشدتپیچیدهباسرعتیبســیارســریعترازکامپیوترهایامروزیاستفادهمیکند.ما

درفصلدهمکتاببهتهدیدکوانتومیمیپردازیم.ماازآنموقعمتوجهشدیمابزارهای

کوانتومیازآنچهفکرمیکردیم،قریبالوقوعتراســت.بااستنادبهگزارشمتخصصان

انستیتوپردازشکوانتومیدانشگاهواترلو،یکشــانسیکدرهفتوجودداردکهیک

کامپیوترکوانتومیتاســال۲۰۲6بهبازارعرضهشــود.ایناتفاقکمترازیکدههبازمان

حالفاصلهدارد!تاســال۲۰۳۱،شانسبهوقوعپیوســتنایناتفاق5۰درصداست.تیم

»میشلموسکا«درواترلومیگوید:»ازراهرسیدنپردازشکوانتومیبهشدتقدرتمند،

رمزنگاریهــایکلیدعمومیاجراشــدهفعلــیراخردمیکنــدورمزنگاریکلیــدمتقارنرا

تضعیــفمیکندکــهدرنتیجــهباعثمیشــودامنیــتســایبریحامیزیرســاختهاو

سیســتمهایمازیرســوالبرود.نمیتوانیمتصورکنیمکهبالکچینهاکهبهشــدتروی

رمزنگاریکلیدعمومیتکیهمیکنند،نســبتبــهاینتهدیدموجودمصونهســتند«.

بنابراینCIOو CTO هابایداطمینانحاصلکنندکههربالکچینیکهتحتنظارتآنها

اجراییمیشود،درمقابلکوانتوممقاوماست.

مدیر ارشد منابع انسانی؛ راهی بهتر برای برقراری ارتباط با استعدادها
منابعانســانیحوزهایاســتکهاگردرســتباآنبرخوردشــود،میتواندیــکدارایی

استراتژیکونهیکمرکزهزینهباشد.همینطورکهشرکتهابهسمتنیرویکارمشروط

وعملکردنخارجازمرزهایســنتیســازمانیپیشمیروند،عملکردمنابعانسانیهم

چالشبرانگیزترمیشود.شایدفوریتریننگرانی،تنوعباشد.همانطورکهخیلیهااشاره

کردهاند،جنبشبالکچینپرازمرداناست)البتهبسیاریازبهترینذهنهایفنیدراین

صنعتزنهستند(.درفناوری،درمقایسهبادیگربخشها،افرادرنگینپوستحدود۱6 

تا۱۸درصدنمایندگانکمتریدارندوزناندارندهتنها۲5درصدازتمامشغلهایپردازشی

هستند.»پینداروانگ«،رئیسهیئتمدیره»وریفای«هنگکنگومعاونهیئتمدیره



سابقآیکانوعضوهئیتامنای»Internet Society«میگوید:»همهدرسیلیکونولی

ازتبعیضجنسیتیشکایتمیکنند؛شایداینامردراکوسیستمهایبالکچینیبیشتر

اتفاقمیافتد.اینشــرایط،جالبنیســت.مابهاندازهکافیدیدگاههایمتنوعدریافت

نمیکنیم.بابازگشتبهنخستیناصولعلومسایبرنتیکیعنیقانوناشبی،میبینیم

کهبهمجموعــهایازدیدگاههانیــازداریم؛چــهمرد،زن،پیــر،جوانیاهرچیزیکهشــما

برداشتمیکنید«.وقتیپروسهحلمشکلبهبنبستمیرسد،سوالکلیدیکهباید

پرسیدایناستکه»آیابهاندازهکافیدراتاقیابهصورتآنالین،گوناگونیداریم؟«وانگ

میگویدهدفازحفظگوناگونی،اجتنابازفکرکردناشتباهاست.اومیگوید:»باداشتن

مجموعهایگستردهازدیدگاههاکهبرخوردیکساندریافتمیکنند،میتوانازفکرکردن

اشتباهجلوگیریکرد«.

پروســهجمــعآوریوپخــشمجموعــهایگوناگــونازاســتعدادهامیتوانــد

بســیارموثرتــروســودمندترازمــدلاســتخداموحفــظســنتیباشــد؛البتــه

چطــور کــه بگیرنــد یــاد بتواننــد انســانی منابــع بخــش حرفــهای افــراد اگــر

درپیــداکــردنافــراددرســت،بســتنقراردادهــا،اعمــالمفــادآنهــاوهماهنگکــردن

 میــزانتعهــدآنهــاازبالکچیــناســتفادهکننــد.»انــدیاســپنس«،موســس

 Glass Bead Consultingانتظارداردبالکچینعملکردواحدمنابعانســانیرادرســه

موجمتحولکند؛نخستینموج،مســائلبنیادیناســتخدامازجملهمدیریتهویتو

تاییداعتبارفردراازطریقچککردنجعبههایسیاهکاندیداهایبالقوهوپرداختتقریبا

آنیبرایخروجییامدتزمانکارآنها،حلمیکند.دومینموجدراکوسیســتممزایایی

رافراهممیکندکهتعدادقراردادهایتماموقتکارمندیراکاهشمیدهد.درموجسوم،

اوپیشبینیمیکندکه»ازطریقآوردنکارمندانوخدماتبهصورتخودمختار،اِعمال

تکنولوژیدرکارواجراییکردنپروژههاانجاممیشود«.اسپنسبهمدیرانمنابعانسانی

پیشنهادمیکندکه»بیشــتراینطورفکرکنندکهوظایفیهســتندکهبایدمنبعیبرای

انجامآنهاپیدابشودتااینکهدنبالموقعیتهایشغلیایباشندکهبایدپربشوند«وبه

استقبالمسیرهایحرفهایکاریپرتفولیومانندوتاییدشدهبروندواعتبارهایدیجیتال

)هماننشــانهاوعالمتهایباز(رادنبالکنند.اومیگوید:»منابعانسانیمیتوانددر
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اینفناوریجدیدپیشــگامباشــد؛آنهمنهتنهادربالکچین؛بلکــهدرهوشمصنوعی،

علومرباتیکواینترنتاشیاکههمگیمیتوانندتعدادیازشغلهاراحذفوشغلهای

جدیدیخلقکنند«.درنهایت،افرادحرفهایعرصهمنابعانسانیبایددربارهعملکردخود

بازاندیشیکنند،چونممکناستشرکت»نیازمندبسیاریازفعالیتهایمنابعانسانی

درزنجیرهپرداخت،یادگیریوتوســعهشرکتی،اســتخدام،مدیریتعملکردومدیریت

مزایاباشد«.بهجایآن،اینافرادبایدرویکمکبهشکلگیریتیمهایخودسازمانده،

کمیسازیوپیشبینیعملکردتیمیوحمایتازسیستمهایاستعدادیتمرکزکنندتا

بتوانندموثر،منصفومشمولکنندهباقیبمانند.

مدیر ارشد بازاریابی؛ راهی بهتر برای برقراری ارتباط با مشتریان
ازآنجاییکهشــرکتهادیگرنمیتوانندبهصــورتآنالینازطریقردیابــیوثبترفتار

مشــتریانیکپروفایلمجزابرایشــاندرســتکنند،کارمندانبخشبازاریابیوفروش

همبایدازجعبههایسیاهمشــتریانبالقوهاطالعاتبخواهند.بعضیمصرفکنندگان

ممکناســتاجازهبدهندشــرکتهادرازایخدماترایگانبهدادههایشــاندسترســی

داشتهباشندوبعضیهاهمازشــرکتهاپولیدریافتمیکنند،امابههرحالکیفیت

نتایجافزایشپیداخواهدکرد،چونشرکتهامخاطبهدفخودرابادقتبیشتریپیدا

میکنند.ماهیتبالکچیناجازهنمیدهدآننوعسوءاستفادهازمشتری؛بهسبکولز

فارگو،اینجااتفاقبیفتد.

نکتهمثبتاینقضیهپایانکارمزدهایواسطهگریوتبعیضسازمانیاست.»جرمی

اپســتین«،مدیرعامــلشــرکتNever Stop Marketingمعتقــداســتقراردادهــای

هوشمندعملکردســئوومذاکرهقیمترابهبودمیبخشــندوهمچنینتبلیغکنندگان

خواهنددانســتدقیقاکــدامعناصربودجههایتبلیغاتیشــاننتیجهبخشهســتند:

»اینفرصتراخواهیمداشــتکههزینههایدقیقجلبتوجهوســپسحفظمشتری

چقدرخواهندبــودودرنهایــتایناتفــاقدرمقیاسبــاالرخمیدهد.همینطــورکهبه

سمتسیستمهایهویتیبالکچینمحورحرکتمیکنیم،شاهدازراهرسیدنیکمدل

پرداختبرایتوجهخواهیمبود«.»اپستین«رویکردBrave Softwareراتوصیفکرد؛



چیزیرامعرفیکردکهنامشرا»توکنتوجهپایهای«)BAT(گذاشتهویکجستوجوگر

وبرایگانراهاندازیکردکهتبلیغاتوکوکیهارابلوکهمیکند.اپستینتوضیحداد:»توکن

مکانیسمیاســتکهازطریقآنتبلیغکننده،پولتالشتوجهمحوریکفردرامیدهد.

باBraveوتوکنBAT،مابهطورمستقیمپولتوجهکاربراننهاییرامیدهیمودیگرالزم

نیستکه۷۳درصدازتمامدالرهایتبلیغاتیرابهفیسبوکوگوگلبدهیم«.همانطور

کهاشــارهشــد،خردهفروشــانوتولیدکننــدگانمیتوانندهزینــهانبــارداریوحفاظتاز

دادههایمصرفکنندگانرانیزازبینببرند.

مشاور کل؛ نقشی جدید برای وکال در توسعه کد
»رونالدکوز«وافرادیکهبعدازاوآمدند،گفتندکهیکشرکتعمالوسیلهایبرایخلق

قراردادهایبلندمدتدرمواقعیاستکهمذاکرهواجرایقراردادهایکوتاهمدتنیازمند

تالشبیشازحداست.بالکچینقراردادنویسیراتسهیلمیکند،چهکوتاهمدتوچه

بلندمدت.ازطریققراردادهایهوشــمند،شــرکتهامیتوانندمفادقراردادرااتوماتیک

کنندوازعامالنیبهناماوراکلهابهرهببرندتابتوانندبهحوزههایدادهایخارجی؛ازجمله

قیمتکاالهاونرخارزاســتنادکنند.آنهامیتوانندهشــدارهاییتعبیهوازنهاییشدن

پرداختهااطمینانحاصلکنند.

بهخاطراینکهقراردادهایهوشمندخودبهخوداجرامیشوند،شرکتهانمیخواهند

بیمحاباواردآنهابشوند؛بنابراینوکالودیگرمدیرانبایدیادبگیرندچطورفرمهایقانونی

راحسابرسیکنندومطمئنشوندکهنرمافزارقراردادازکارهاییکهطرفینمایلبهانجام

آنهستند،حمایتمیکند.

واژهایکهاینجابایدموردتوجهقراربگیرد»کریپتوخودتانراراهنیندازید«است،یعنی

یکابزارجدیدواثباتنشدهرمزنگاریشدهبرایایمنسازیقراردادهایهوشمندخودرا

بدونانتشارآنبرایبازبینیهمتایانوتستشدندرخارجازسازمانخلقنکنید.این

کاریاستکهظاهراآیوتاانجامدادوعملکردهشجدیدخودیعنیCurlرابرایخودش

نگهداشت.)آیوتایکپروتکلبالکچینیاستکهبرپایهمفهومیکپیچش)tangle(ـ

کههمچنینبهعنوانیکگرافجهتدارمدورشناختهمیشود،مثلهشگرافتوسعه
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دادهشدتااینترنتاشیارامتحولکند.(تیمآننامعملکردهشخودراCurlگذاشتند.

رمزنگارانشرکت»کامانولثکریپتو«وهمچنینکارشناسانارزدیجیتالامآیتیهر

دومشکالتیامنیتیرادرCurlشناساییکردندوگفتندپاسخآیوتابهکشفیاتآنهاهم

بههماناندازهنگرانکنندهبودهاست.بنابراینبرایایجادواجرایقراردادهایهوشمند

ازروشهاییکهبهخوبیتستشدهاند،استفادهکنیدومطمئنشویدکسیرادرجمع

کارمندانخودداریدکهمیتواندکدیکبالکچینجدیدپیشنهادشــدهیاDAppپشت

یکICOراحسابرســیکند.وکالهمچنینبایداشــرافکاملبرمواردشــاملبالکچین،

قراردادهایهوشمند،عرضههایاولیهســکهوثبتاختراعهاداشتهباشند،مخصوصا

درسراســرحوزههایقانونــیمختلــفودردامنههایبهشــدتقانونگذاریشــدهوثبت

اختراعشــده؛ازجملهمراقبتازســالمت،بازارهایمالی،صنایعداروییوابزارپزشکی.

مشاورانکلبایدبتواننداســتراتژیهایثبتاختراعموجوددراینفضارادرککنند.به

گفته»توماسام.آیزکسون«،وکیلوسهامدارشرکت»پولسینلیپیسی«؛نوآورانبرای

سودبردنازیکاختراع،جلوگیریازدیگراندراســتفادهازآناختراعیاقابلدسترسی

کردنیکاختراعبرایهمکاران،درخواستثبتاختراعمیکنند.استاندارددریافتوام

همباالست.آیزکسونمینویسد:»یکدرخواستثبتاختراعبالکچینبایدسهشرط

داشــتهباشــد؛موثقبودن،جدیدبودنوبدیهینبودن.اینکهآیایکپروسهمفیدبرپایه

فناوریبالکچینقابلیتثبــتاختراعراداردیاخیرهمخیلیدقیقمشــخصنیســت.

دادگاههاخواستارایننیستندکهرویههایکسبوکاریفعلیرویکامپیوترهایمعمولی

اجراشــوند.بهنظرمیرســدهرچقــدرکهادعاهــادقیقومتمرکزباشــند،شــانساینکه

درخواستثبتاختراعشانتاییدشود،بیشتراست«.

قراردادی منصفانه برای مدیران اجرایی سازمانی
ســال۲۰۱۷یکدوردیگــرازرســواییهایعمومیرابــاخودبــههمــراهآورد؛اتهامهای

قبولرشوهعلیه»لیجیـیونگ«،معاونرئیسهیئتمدیرهسامسونگالکرونیکس،

اســتفادهاوبرازنرمافزار»گریبال«برایفریبدادنرگوالتورهادرجاهاییکهغیرقانونی

عملمیکرد،نفوذقابلپیشــگیریبهآکوئیفاکس)ســرقتاطالعــات۱۴5میلیوننفرو



مبادلههایداخلیغیرقانونیگزارششدهتوســطمدیراکوئیفکسکهبااستنادبهدفتر

منطقهایآتالنتا)SEC(،جعلدادههاتوسط»کوبیاستیل«و»میتسوبیشیمتریالز«

دربــارهمحصوالتیکهبهمشــتریانفروختهشــدهبودندواقــرارولزفارگوکــه۱.۴میلیون

حسابجعلیدیگربازکردهاست)عالوهبر۲.۱میلیونحسابیکهازقبلگفتهبود(واز

حدود5۷۰هزارمشتریکهنیازمندبیمهخودرونبودند،حقبیمهدریافتکردوباعثشد

بعضیازآنهانتوانندوامشانراپرداختکنند.مدیراناجراییهمیشهدرستکارنیستند

یابهکارمندانانگیزهنمیدهندکهدرستکارباشند.ازطریققراردادهایهوشمند،مالکان

میتوانندباعثمسئولیتپذیرشدناینمدیرانبشوند؛آنهابایدطبقتعهدهایشانکه

توسطنرمافزاراجراونهاییمیشود،عملکنند.شرکتهامیتوانندروابطوپارامترهای

نتایجراطوریبرنامهریزیکنندتاهمهدرکبهتریدربارهاینداشــتهباشندکههرطرف

انجامچهکاریراقبولکردهتابتوانندمشاهدهکنندکهآیاآنطرفآنکارراانجاممیدهد

یاخیر.باقراردادهایچندامضایی،سهامدارانحتیمیتواننددرزمینهتصمیماتسطح

باالیمدیریتی؛ماننــدســرمایهگذاریهایریســکیرأیبدهند.رویبالکچیــن،مدیران

اجراییدیگرنیازنخواهندداشتسالییکبارقسمبخورندکهدفترهایمالیشاندرست

هســتند،چوندفترهایشــانهر۱۰دقیقهبهروزخواهدشــد؛چهخوششــانبیاید،چه

نیاید.دیگرنیازیبهحسابرسانعمومینیست.بالکچینخطایانسانیراازبینمیبرد

وجلویوقوعکالهبرداریدرحسابداریرامیگیرد.سهامدارانوسازمانهایقانونگذاری

میتواننــددفترهــایمالــیرادرهــرزمانــیبررســیکننــد.ســرمایهگذاراننیــزمیتوانند

داشــبوردهایاعتباریخودشــانرابرپایهحقایقخلقکنند؛بنابرایندیگرســازمانهای

رتبهبندیکهبراســاسدیدگاههایشــخصیعملمیکننــد،وجودنخواهدداشــت.در

نهایت،ذینفعانمیتوانندبرایدستیابیبهنتایجعملی،بهمدیراناجراییجایزهبدهند.

حاکمیت و رهبری برای عصر جدید
هدایت انقالب بالکچین

ماجرایانقالببالکچینچطورعملیمیشــود؟همانطورکهدرکتابگفتیم،ماباور

داریمکه»آیندهچیزینیستکهپیشبینیبشود؛آیندهچیزیاستکهبایدبهآندست
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یافت«.مامیگوییمکهمانندعصراولاینترنت،اینعصربالکچیننبایدتحتحاکمیت

دولتها،نهادهایدولتییاشرکتهایبزرگباشد.

بله،نقشیبرایقانونگذاروجوددارد.عصراولاینترنتدرابتدابیقانونبود،اماامروز

قوانینیدرکشورهایمختلفدرارتباطباموضوعهایی؛ازاسپموحریمخصوصیگرفته

تابیطرفینتوجوددارد.عصردومنیازمنددرگیریبیشــتردولــتخواهدبود،چونبر

خالفاطالعات،ایــنعصرکامالدربارهداراییهاســتکهنســبتبهآنهــاعالقهعمومی

واضحتریوجوددارد.

بااینحال،اینکهماچطوربراینترنتاطالعــاتبهعنوانیکمنبعجهانیحاکمیت

میکنیــم،مدلیبــرایحاکمیتاینمنبــعجدیدخواهــدبود.بهجــایاتکابــهدولتها،

بالکچینبایــدازطریقیــکرویکردازپاییــنبهبــاالیچندذینفعه بااســتفادهازچیزی

کهماآنرا»شــبکههایحاکمیتیجهانــی«خواندهایــم،دروهلهاولخودمختارباشــد.

اینمفهومیاســتکهدربرنامــهچندمیلیــوندالریقبلیماکهبهبررســیشــبکههای

چندذینفعهبرایحلمشــکالتجهانــیمیپرداخت،توســعهیافتکــهآنرادرفصل

یازدهمتوصیفمیکنیم.

ازآنموقــعتابهحــالعمیقتــروارداینمســالهشــدهایم.مالقاتیبابازیکنــانکلیدی

اکوسیستمبالکچینرادرخانهویالییخانوادگیماندرموسکوکاواقعدرانتاریویکانادا

میزبانیکردیمکهبهخلــق»بیانیهگروهموســکوکا«دربارههدایتبالکچینمنجرشــد.

همچنینیکوایتپیپربهسفارشمجمعجهانیاقتصادنوشتیمکهاعضایهیئتمدیره

انســتیتوتحقیقاتبالکچینبهاکتشــافدرآنپرداختندوتوانســتندمحتوایمفیدی

تولیدکنند.

مابهنتایجمهمیبرایهرکسیکهبهعملیکردنبالکچیناهمیتمیدهد،رسیدیم.

اینترنتاطالعاتشبکهایازشبکههایمشابهاست.بالکچیناینطورنیست؛درسطح

پلتفرمیاپروتکلپایهایبالکانیزهشــدهاســت.درنتیجه،برخالفاینترنتاطالعاتکه

شبکهایعظیمازشبکههایمشابهاست،اینترنتارزشنیازمندهدایتنهتنهادریک

سطح؛بلکهدرسهسطحاست.

۱.هرپلتفرمبایدبرخودشحاکمیتکندتابتواندیکاکوسیستم،استانداردهاوموارد



استفادهراتوســعهبدهدواطمینانحاصلکندکهفناوریاشبهخوبیاجرامیشود.در

دوسالاخیر،بهبودهایمهمیدراینزمینهصورتگرفتهاست.جامعهبیتکوینبهدو

گروهتقسیمشدهوازراهکارهایمختلفیبرایمقیاسپذیریاستفادهکردهاست،شبکه

الیتنینگراهافتادهوبهسرعترشدکردهاست،اتریومازطریقاجماعمشغولمدیریت

بحراناستومیخواهداثباتسهامرااجراییکندودرنهایتهایپرلجرخواستارحرکت

سریعومیانهرویدرزمینهتبییناستانداردهاشدهاست.

۲.درســطحاپلیکیشــن،انــواعمختلفــیازکنسرســیومهاتشــکیلشــدهکــهدرآن

شــرکتهاییمانندفدکــسوپپســیباشــرکایصنعتــیوحتــیرقباهمــراهشــدهاندتا

اســتانداردهاوکاربردهــایرایجراتوســعهبدهنــد.خــودپلتفرمهانیزباعثشــکلگیری

شــراکتهاییدرســطحکاربــردیماننــدAlliance  Enterprise Ethereumمیشــوند

کهکارشساختاستانداردهاییدرحداپلیکیشنبرایشــرکتهاییاستکهازاتریوم

استفادهمیکنند.

۳.درسطحکلیاکوسیستم،شبکههاییمانندانستیتوتحقیقاتبالکچینهستند

کهیکســریتحقیقاتانجــاممیدهندودانــشراتجزیــهمیکنند.همچنیــنگروههای

حمایتیمانندشورایکســبوکاریجهانیبالکچینیااتاقبازرگانیدیجیتالهموجود

دارند.مامیتوانیمچارچوب»شبکههایراهکارجهانی«خودمانرابرتکتکاینسطوح

اعمالکنیم:ازذینفعاناینفضامیخواهیمشرایطمشترکخودراازطریقشبکههای

استانداردکدگذاریکنند؛بهذینفعانیبادیدگاههاییبهشدتگوناگوندربارهکارهاییکه

بایدازطریقنهادهایشبکهایانجامبشود،خوشامدبگویند؛ازطریقشبکههایحمایتی

بهمنافعومحدودیتهایاعضااحترامبگذارند؛اطمینانحاصلکنندکههیچکســیاز

طریقشبکههاینظارتیآســیبیواردنمیکند؛درمباحثهسیاستگذاریشرکتکنند

وازطریقشــبکههایسیاســتگذاریبههماهنگیقانونگذاریهاکمککنند؛ازطریق

شبکههایدانشیاطالعاتخودرابهروزرســانیکنندوازطریقشبکههایتحویل،ارایه

انگیزشهاییبرایهمکاریجمعیرادرذهننگهدارند.

اینکاریحیاتیاست.چهیکتامینکنندهفناوری،چهکاربراینفناوریباشید،باید
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بهاینمســالهاهمیتبدهید.نهفقطبهنیازهایســازمانخودتان،بلکــهبهچالشهای

کلیهدایتانقالببالکچین)ازچالشهایتکنیکیگرفتهتاقانونگذاریبد(فکرکنید.

ویژگی یک هاب بالکچینی؛ هفت شرط برای موفقیت
سیلیکونولیموتوریمدرنازنوآوریدیجیتال،فایننس،انکوباسیونومتحولکردن

مدلهایکســبوکاریبودهاســت.مرکزســرمایهگذاریخطرپذیــروکارآفرینیاســتو

FANG)فیسبوک،اپل،نتفلیکسوگوگل(راتولیدکرد،امابرایعصردوماینطورنبود.

اکنون ICO هاو STO هادرحالتصاحبجایسرمایهگذاریخطرپذیرهستندورهبران

قدیمیبهسختیمیتواننداتفاقاتجدیدراقبولکنند.همچنینمشخصنیستکهآیا

یکهابجهانیمنفردبرایبالکچینعملیباشــدیانه.بهعنوانیکفناوری،بالکچین

برحسبطراحیخودغیرمتمرکزاست.پروتکلهایاولیهآنازطریقهمکاریفرامرزی

توســطچهرههایخالقیدرمناطقیعموماخارجازسیلیکونولیتوســعهیافتهاند.در

اینپروســه،هابهایمتعددیدرسراســردنیاســربرآوردهاند.اگرنهدرســیلیکونولی،

پسکجا؟»هیالریکارتر«و»جیلراندل«،محققانانستیتوتحقیقاتبالکچینبهاین

نتیجهرسیدندکهتماممراکزبالکچینشبیهیکدیگرنیستند،امااکوسیستمهایملی

برتر،بسیاریازشاخصههاییکهدرادامهبهآنهااشارهمیشوندرادارند.

مراکز رشد و کارآفرینی
نوآوریدرمحیطهاییرشدمیکندکهبهطورخاصبرایاینمنظورراهاندازیشدهاند.

درتورنتــو،مراکــزآموزشــیازجملــهMaRS،OneElevenوDMZمتعلــقبــهدانشــگاه

رایرسون،اقلیمیمطلوبخلقکردهاندکهدرآنکارآفرینیبالکچینیمیتواندرشدیابد.

مناطقیکهدارایمراکزرشــدهستند،نســبتبهآنهاییکهچنینمراکزیندارند،دارای

یکمزیتخودکارهستند.

رهبری شرکتی
مراکزنوآوریبالکچیناغلبروابطنزدیکیباجوامعکســبوکاریجاافتادهدارند.در



حوزههاییکهنهادهایشرکتیازخودفرهنگیازکنجکاوبودنرانشانمیدهندوخودرا

بهعنواننوآوردربازارمعرفیمیکنند،توسعهبالکچینمیتواندموفقباشد.

نهادهای آموزشی
دانشکدههایعلومکامپیوتربزرگمیتوانندبهاکوسیستمهاینوآوریبالکچینیبزرگ

تبدیلشــوند.بهترینهادراینزمینهامآیتی،دانشــگاهملیســنگاپور،ایتیاچزوریخ،

دانشگاهاستنفورد،دانشگاهمیدلسکس،دانشگاهتورنتو،دانشگاهواترلوودانشگاهیورک

هستند.دانشگاهکالیفرنیادربرکلیهمممکناستبابرنامه»بالکچیندربرکلی«خود

بتواندسیلیکونولیرانجاتبدهد.

اقلیم سرمایه گذاری
سرمایهفرشته،سرمایهخطرپذیروصنایعخدماتمالیقدرتمندبایدتواناییتحمل

ریسکبرایایننوعنوآوریراداشــتهباشند.ازطریقعرضههایاولیهسکه،کارآفرینان

ازبالکچینبهعنوانیکمکانیسمتامینمالیتوزیعشدهبرایغلبهبرموانعمالیسنتی

استفادهکردهاندکهدرگذشتهاینموانعاجازهنمیدادندبسیاریازپروژههاکارشانراآغاز

کنند.البتهابتدابایدبرموانعقانونگذاریغلبهکرد.

حمایت دولتی
یکیازمهمترینکارهاییکهدولتهامیتوانندانجامبدهند،ایناستکهکاربرانالگوی

خودفناوریباشند.ابتکارهایجامعهمحوردولتیهممیتوانندبهصورتمستقیمنوآوری

راتامینمالیکنند.درهانگژووگوانگژو،دولتچینمیلیاردهادالرپولصرفتوسعه

بالکچینمیکند.ابتکارابرخوشــهکاناداهمیکمیلیــارددالردرپروژههاییبامحوریت

بالکچینسرمایهگذاریکردهاست.

محیط قانون گذاری
همانطورکهتوضیــحدادیم،دولتهــامیتوانندبهنــوآوریکمککنندیاجلــویآنرا
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بگیرند.عرضههایاولیهسکهمنبعیجدیدبرایتامینمالیهستند.نهقانونگذاریبیش

ازحدونهبیقانونیباعقلجوردرنمیآید.مناطقیمانندبالروسواوکراینکهفعالیت

درآنهابــرایهمهآزاداســت،بامشــکالتبزرگــیمواجهخواهندشــد،امــاممنوعکردن

بیتکوین،ICOوSTOوصرافیهایرمزارزی،آنطورکهبسیاریازکشورهاانجامآنرادر

نظرمیگیرند،بهمدتچنددههبهنوآوریآسیبخواهدزد.اینفقطیکیازچندمساله

بزرگقانونگذاریاست؛بهطورمثالدریافتمالیاتهمازمسائلمهماست.

جوامع استعدادها
ریشهیافتننوآوریدرهرمنطقهاینیازمندجمعیتبسیارآموزشدیدهبهعنوانیک

فاکتوراصلیاســت.چطورمیتوانبــهجایفرارمغزهــاابتکاریملیبــرایجذبمغزها

داشــت؟کانادااینروندرامعکوسکردهکهدلیلشهمفقطدونالدترامپنبودهاســت.

درنوامبــر۲۰۱۷،شــهردار»جانتــوری«ازشــهرتورنتوباانســتیتوتحقیقــاتبالکچین

درباره»تبدیلتورنتوبهیکرهبرجهانیفناوری«،»اطمینانحاصلکردنازاینکهشهر

استعدادهاازکشورهایدیگرراجذبخودمیکند«و»متقاعدکردنکاناداییهاییکهبه

آمریکارفتهبودندبرایبازگشتبهخانه«صحبتکرد.

رهبری ملت ها؛ 10 کشور برتر
فرصترهبریانقالببالکچیــنهنوزیکزمینبازیبازاســت.هرکشــوریکهبرنده

شود،اقتصادینوآورانهبرایچنددههپیشروخواهدداشت.اینهارقبایاصلیبهترتیب

حروفالفباهستند.

استرالیا
نوآوریبالکچیندراسترالیابسیاررشدداشتهاست.جامعهایروبهرشدازهمکارانو

گروههایحمایتی؛ازجملهانجمنبالکچیناسترالیاوانجمنتجارتارزدیجیتالاسترالیا

)ADCCA(وهمچنیناپلیکیشنهاینوآورانهایازجملهChronoBankوجوددارندکهاز

نظرموقعیتبازارازرقبایخودبسیارجلوترهستند.اخیرااسترالیامالیاتراازتراکنشها



ومبادلههاییکهبااستفادهازبیتکوینانجاممیشوند،حذفکردودرحرکتیتاریخی،

بورساوراقبهاداراسترالیا)ASX(اعالمکردبعدازدوسالتستفناوریبالکچینقصد

داردازآناستفادهکند.

کانادا
میتوانیمبگوییمکانادابزرگتریناکوسیســتمدنیارادارد.ویتالیکبوتریندانشگاه

واترلــوراترککــردتــااتریــومراایجــادکنــد.تعــدادیازبزرگترینمراکزرشــددنیــادفاتر

مرکزیشــانرادرتورنتــوتاســیسکردهانــد.پنــجبانکنــوآورنیزهســتندکهدرراســتای

 بازاندیشیصنعتمالیکارمیکنند.تعدادیازنویدبخشتریناستارتآپهاازجمله

 Nuco/Aion،Paycase،Tendermint/CosmosوDecentralریشــههاییقویدر

منطقهتورنتودارند.Vanbex،Axiom ZenوFrontier Foundryهمدرونکوورساکن

هستند.ایالتکبکبااقلیمخنکومنابعانرژیفراوانشبهسرعتدرحالتبدیلشدن

بهمنطقهمحبوبعملیاتماینینگرمزارزهاســت.حمایتدولتیدراینکشوربسیار

قویاستوبانکمرکزیکانادایکیازنهادهاینوآوراست.ازنظرماتورنتومرکزجهانی

رهبریمتفکرانهدرکنارانستیتوتحقیقاتبالکچیناست.

چین
رابطهچینبابالکچینوارزهایدیجیتالرامیتواندربهترینحالتبهعنوانرابطهای

پیچیدهتوصیفکرد.اینکشــورتوانســتهمنابععظیمیرابرایاجراییکردنهرفناوری

کهرهبرانشآنراسودمندمیبینند،جمعآوریکندودرعینحالتوانستهبهشدتهر

فناوریکــهرهبرانشآنرابهعنــوانیکتهدیدبالقــوهمیبینند،کنترلکنــد.ابتکارهای

عظیمدولتی؛ازجملهممنوعکردنعرضههایاولیهسکه،صرافیهایرمزارزواستخراج

بیتکوین،باعــثجلوگیــریازکارآفرینیشــدهاند.درعینحــال،چینبیپــردهازدیگر

جنبههاینوآوریبالکچینپشــتیبانیکردهودررابهروییــکارزفیاتبالکچینمحورو

دیگرنوآوریهاییکهمیتوانندباعثرشداقتصادیبشوند،بازگذاشتهاست.
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دوبی )امارات متحده عربی(
استراتژیبالکچیندوبیکهتوسط»وینایگوپتا«،نوآوربالکچینهدایتمیشود،در

ســال۲۰۱6بهعنوانیکاکتشــافوارزیابینوآوریهایفناورانهراهاندازیشــدتابتوانند

تراکنشهاییسادهوایمنفراهمکندتادوبیبهشهریبرتردرزمینهبهرهوریتبدیلشود.

ولیعهددوبینیزگفتهتاسال۲۰۲۰تماماســناددولتیبربستربالکچینقرارمیگیرند.

بهعنــواندروازهایبــهســمتآســیاوآفریقــا،دوبــیرویزنجیرههــایتامیــن،ابتکارهای

حملونقلوخدماتدولتیاثربالقوهبزرگیخواهدداشت.

استونی
اینکشورکوچکابتکاریخارقالعادهدرزمینهتحولبرپایهبالکچینازخودبهنمایش

گذاشتهاست؛تقریباتمامخدماتعمومیاستونیازجملههویت،دیجیتالیشدهاند.

دادههایاســتونیمرکزینیســتند؛بنابرایننفوذهایعظیمغیرمحتملمیشــوند.این

امنیتباعثمیشوداطالعاتپزشــکی،مدارس،امورمالیودولتیبهراحتیدرسراسر

پلتفرمهایمختلفقابلتاییدباشد؛حتیاجازهمیدهدپرسنلاورژانسپیشازاینکهبه

قربانیانبرسند،بهمدارکپزشکیآنهادسترسیپیداکنندودرحالیکهدرراهبیمارستان

هستند،آنهارادرلیستبیمارستانثبتکنند.

باقابلیتاجرایقراردادهایهوشمندبرایشهروندانبهصورتالکترونیکیوازراهدور،

استونیگامبزرگیدرزمینهکاربردفناوریبالکچینبرداشتهاست.

سنگاپور
سنگاپوراخیرابهعنوانسومینبازاربزرگICO)بعدازایاالتمتحدهوسوئیس(وهاب

اصلیICOدرآسیاشناختهشــد.هماننددوبی،ســنگاپورنیزبهسمتنسخهخودش

ازیک»ملتهوشمند«حرکتمیکندوسیاســتهاوزیرساختهاییبرایاستفادهاز

فناوریهایجدیددرحوزههاییمانندســالمت،فینتک،آموزش،خودروهایخودرانو

ترانزیتعمومیخلقمیکند.



سوئد )استکهلم و قطب »نود«(
درسال۲۰۱6،بعدازاینکهمشخصشــدمیتوانزمانبهنتیجهرساندنمعاملهیک

زمین)یاسایرمستغالت(راازچهارماهبهتنهاچندروزکاهشداد،پروژهایبرایاستفادهاز

فناوریبالکچیندرسوئدشکلگرفت.استکهلمدرمیانشهرهایاروپایییکیازرهبران

دیجیتالاستوبهعنوانیکهاببرترفینتکپشتسرلندنقراردارد.جامعهماینینگ

بیتکوینهمبهســرعتازاقلیمشمالیسوئداســتفادهکردتافارمهایخودرابهصورت

طبیعیخنککند.»بودن«کهمنطقهایدرشمالسوئداســت،خودشرا»قطبنود«

میخواند.

سوئیس )زوریخ و زوگ(
سوئیسنمایانگریکیازغیرمتمرکزترینسیستمهایسیاسیجهاناستوشایدبه

همیندلیلاستکهسیستمدفترکلغیرمتمرکزدرآنبهعنوانیکفرصتدیدهمیشود.

زوگکهلقب»کریپتوولی«رابهخوداختصاصداده،توانستهمدیرانداراییبیتکوین،

کارگزارانوصرافیهاراجذبخودکندکهشــایدتاحدودیهمبهخاطرسنتسوئیسی

حفظحریمخصوصیمالیومالیاتســازمانیپایینباشــدوتبدیلبهمرکزیبرایپول

دیجیتالشدهاســت.همینطورکهحضوربازیگراناینصنعترشــدکرد،رهبرانزوگ

نیزپذیرایاینفناوریشدند.

اکنــونمتصدیــانشــهرداریپرداختهــایقبضهارابــااســتفادهازبیتکویــنقبول

میکنندوصرافیبیتکوین»بیتکوینســوئیس«حدود6۳5میلیوندالرعرضهاولیه

سکهراپردازشکردهاست.انجمن»کریپتوولی«همکارگروههایسیاستگذاری،توسعه

قانونگذاری،استارتآپهاوسرمایهگذاریهاراتسهیلمیکند.

بریتانیا )لندن(
بریتانیــابــا۱6.۷درصــدفعالیــتاســتارتآپهایبالکچینــیبعــدازایــاالتمتحــده

قــراردارد.بخــشفینتــکآنپرتحــرکورقابتیاســت.هفتــهبالکچینلندنکــهازیک
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مجموعهکنفرانسســاالنهمتولدشــد،اخیرارویابتکارهایدولتیتمرکزکردهاســت.با

توجهبهتعدادباالیسرقتهویتدربریتانیا،دولتمدلهایجدیدمدیریتهویترابه

یکاولویتتبدیلکردهاست.سخنرانی»مارککارنی«،رئیسبانکمرکزیانگلستان

درسال۲۰۱6همنشاندادکهاینبانکمیخواهدبهپیشــبردکاربردهایبالکچینیدر

خدماتمالیاولویتبدهد.

ایاالت متحده )نیویورک سیتی و سیلیکون ولی(
همانطورکهتعجبیهمندارد،بزرگترینبازاربرایتوسعهبالکچیندرایاالتمتحده

واقعشدهونزدیکبه۴۰درصدازاســتارتآپهایاینحوزهدراینکشورقراردارند،اما

مزیتیکهابتکارهایاینترنتیآمریکابرایشبهارمغانآوردهبودند،بهآرامیدرحالازبین

رفتنهســتندومناطقکوچکترکهقوانینیاموانعسیســتمهایقانونــیکمتریدارند،

بهتدریــجدرحالپیشــرفتهســتند.بازیگرانجاافتــادهباسیســتمهایموروثــیکهدر

سیلیکونولیبزرگشدهاند،مخصوصانوآورانوسرمایهگذارانخطرپذیریمانند»مارک

اندریســن«و»جکدورســی«،مدیرعاملتوییتروپروژه»اســکوئرکویــن«اوکهفناوری

بالکچینراپذیرفتهاست،احتماالنیروهایبرتراینحوزهباقیخواهندماند.

۱۰کشوریکهلیستکردهایم،رهبریواقعیازخودبهنمایشگذاشتهاند.آنهاتااینجا

توانســتهاندراهخودرادرمیانعدماطمینانهایقانونیوحاکمیتیپیداکنندکهباعث

شــدهامتیازچشــمگیریدرراهاندازیطرحهایبالکچینیداشــتهباشــند.ممکناست

درعصردوماینترنتمعادلیبرایســیلیکونولیوجودنداشــتهباشــد.اگربتوانارزش

اقتصادیرابااســتفادهازبالکچینبهصــورتجغرافیاییپیشتوزیعکــردواگریکنظم

اقتصادیجدیدازطریققانونگذاریمعقوالنهمحققشود،شایدمراکزرفاهجهانیهم

گامهایغیرمتمرکزاینفناوریرادنبالکنند.

هرکشوریکهمیخواهددرعصردوماینترنترهبریکند،بایدهفتشرطموفقیت

راداشــتهباشــند.خلقیککارگروهملیدرزمینهاقتصاددیجیتــالرادرنظربگیریدکه

رئیسهیئتمدیرهآنیکرهبرغیردولتیمحترماســتواعضایــشازرهبرانمتفکرو

محترمکسبوکارها،دولتوجامعهمدنیتشکیلشدهاند.ششماهبهآنزمانبدهید



تادیالوگیملیشــکلبدهدکهنهتنهاذینفعانکلیدی؛بلکهکلجمعیترادرگیرخود

میکند.ازآنبخواهیدیکبرنامهعملیتوسعهدهدکهدرآنهمهنقشیبرایایفاکردن

داشتهباشند.

رهبران چه کاری می توانند انجام دهند
هیجانانگیزتریــناتفاقدوســالاخیــربرآمدننســلیجدیــدازرهبرانبــرایانقالب

بالکچیــنبــودهاســت؛کارآفرینانــیکــهدربازدیدازســهکشــوربــاآنهــامالقــاتکردیم؛

مدیرعامالنخالقشرکتهایبزرگمانند»فرداســمیت«درفدکس،»جیماسمیت«

درتامســونرویترزو»ایانکان«ازســنتریکا؛مدیرانارشــدمالیواطالعاتیومسئوالن

ارشــدقانونیکهنســبتبهپیامدهــایبالکچینبــراینقشخودشــانکنجــکاوبودندو

برایرهبریکردنپاپیشگذاشــتند؛افرادحرفهایومدیرانتمامبخشهایشرکتهای

بزرگ.بانکدارانمرکزی،قانونگذاراندولتیوسیاستگذارانیالهامبخشمابودهاندکه

بامسئولیتخودشانبرایهدایتبازارهایمالی،بهاستقبالچالشبرقرارکردنتوازن

بیننوآوری،رشدوفرصتهایفراهمشدهتوسطبالکچینرفتهاند.روزنامهنگاران،افراد

آکادمیکومتخصصانیدرتمامجنبههایاینمسالهایســتادهاندوآنهاییکهبدبینی

خودراکنارگذاشتهاند،منبعالهامهستند.همچنینمتوجهنسلیجدیداز»بومیهای

کریپتو«شــدهایمکهاکنــونبااینفنــاوریبزرگمیشــوندونهتنهادرآنســرمایهگذاری

میکنند؛بلکهبرایپیشبردمسیرحرفهایکاریخوددربالکچینتالشمیکنند.

زمانهفعلیهیجانانگیزوخطرناکاست.اگررهبرکسبوکاریهستید،درعینحالی

کهامیدواریمازانقالببالکچینبهعنواندفترچهراهنمایخوداستفادهکنید،امیدواریم

متوجهاینمسالهبشویدکهقوانینبازیهمدرحالتغییرهستند.منابعبسیاردیگری

همدراختیارخوددارید.

گوگلالرتسخودرابرای»بالکچین«،»بیتکوین«ودیگرواژههایکلیدیتنظیمکنید

تااگرتابهحالموضوعرادقیقدنبالنمیکردید،اکنونبتوانیدایــنکارراانجامبدهید.

همچنین)Crypto Canon )a16z.com اندرســنهوروویتزراچککنیدکهاینشــرکت

مدامآنرابهروزرســانیمیکند.کتابهای»ماشــینحقیقت«،»داراییهایرمزارزی«و
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»بالکچینوقانون«رابخوانید.خودتانرادر»کریپتوتوییتر«غوطهورکنید.بفهمیدکه

چهکسیدرشرکتتانبهاینفناوریعالقهداردیاازرمزارزهااستفادهمیکند.بامدیران

ارشدودپارتمانآیتیخودتاندربارهپیامدهایاینفناوریصحبتکنید.ارزفیاترابا

مقداریبیتکوینعوضکنیدوسپسازآنبرایخریدچیزیاستفادهکنیدتافقطببینید

چطورکارمیکند؛صدهــاهزارفروشــنده،بیتکویــنراقبولمیکنند.اســتارتآپهای

بالکچینینزدیکراشناســاییکنید،بهدفترآنهاسربزنیدتاعملیاتشــانراازنزدیک

ببینیدوباموسسانشانصحبتکنید.

متخصصیرادعوتکنیدتاباتیمتانصحبتکند.مهمترازهمه،همینحاالدستبه

کارشوید.اینشانسشمابرایبازبینینحوهخلقارزشاست.اگرشمااینکاررانکنید،

کسدیگریآنراانجامخواهدداد.

باقیکتابرابخوانیدوبهانقالببپیوندید!
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بهنظرمیرسدکهیکباردیگر،غولتکنولوژیازچراغجادورهاشدهباشد.اینغولکه

توسطفردیاافرادیناشناختهباانگیزههاینامشخصدرزمانینامعلومدرتاریخاحضارشده،

حاالدرخدمتماستتاتالشکنیمشبکهقدرتاقتصادیونظمقدیمیامورانسانیرابه

چیزبهتریتغییردهیم.البتهاگرارادهاشراداشتهباشیم.بگذاریدتوضیحدهیم.

چهاردههنخستاینترنتبرایماایمیل،شبکهجهانیوب،شرکتهایداتکام،شبکههای

اجتماعی،وبموبایلی،کالنداده،رایانشابریوروزهایآغازیناینترنتاشیارابهارمغانآورد.

اینمسالهبرایکاهشهزینههایجستوجو،همکاریوانتقالاطالعاتعالیبودهوتوانسته

موانعورودرســانههاوســرگرمیهایجدید،فرمهایجدیدازکارخردهفروشیوسازماندهی

وســرمایهگذاریهایدیجیتالرابهطوربیســابقهایازمیانبردارد.ازطریقفناوریسنسور،

توانستههوشــمندیرابهکیفپولهایمان،لباسها،خودروها،ساختمانها،شهرهاوحتی

 بیولوژیمانواردکند.فناوریاینترنتمحیطاطرافمانراچناناشباعمیکندکهبهزودیدیگر

»الگآن«)log on(نمیکنیــم،بلکــهکاروزندگیمــانبهطــورفراگیــریدرفنــاوریغوطــهور

خواهدشد.

رویهمرفته،اینترنتتغییراتمثبتزیادیراموجبشدهاست)برایآنهاییکهبهآن

دسترســیدارند(امابرایفعالیــتتجاریواقتصــادیمحدودیتهاییجــدیدارد.مجله

»نیویورکر«میتواندکاریکاتور)یاداســتانمصور(ســال۱۹۹۳»پیتراستاینر«ازسگیکه

داردباسگیدیگرصحبتمیکندرابدونتغییردوبارهمنتشرکند:»دراینترنت،هیچکس

نمیداندتویکسگهستی«.وقتیآنالینهستیم،ماهنوزنمیتوانیمبااطمینانهویت

یکدیگرراتعیینکنیمیابدوندریافتتاییدازنفرسوممثلیکبانکیادولتبهیکدیگر

برایفرستادنونقلوانتقالپولاعتمادکنیم.همینواسطههابهخاطرسودتجارییاامنیت

ملیدادههایماراجمعآوریوبهحریمخصوصیمانتجاوزمیکنند.حتیباوجوداینترنت،

ساختارهزینهایآنهاچیزیحدود۲.5میلیاردنفرراازسیستممالیجهانیمحروممیکند.

باوجودقولشکلدهیبهیکدنیایقدرتمندهمتابههمتا،ثابتشدهکهمزایایاقتصادیو

سیاسینامتقارنهستند؛قدرتورفاهبهسمتکسانیمیروندکهازقبلآنهارادارند،حتی

اگردیگرفعاالنهبهدنبالآننباشند.پول،پولمیآورد.
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تکنولوژیهمانطورکــهرفاهایجادمیکند،حریــمخصوصیراهمازبینمیبــرد.بااین

حال،دراینعصردیجیتال،تکنولوژیتقریبادرقلبهمهچیزاست)چهخوب،چهبد(.به

انسانهااجازهمیدهدبهشیوههاییجدیدوعمیقبهحقوقیکدیگراحترامبگذارندیاآنرا

زیرپابگذارند.انفجاردرارتباطاتوتجارتآنالینفرصتهایبیشتریرابرایجرائمسایبری

خلقمیکند.قانونمور)Moore(دوبرابرشــدنســاالنهقدرتپــردازشرابیانمیکندوبه

موازاتآنقدرتکالهبردارانوسارقاننیزدوبرابرمیشودـ»بیقانونهایمور«ـواینجدااز

اسپمرها،سارقانهویت،فیشرها،جاسوسها،زامبیفارمرها،هکرها،زورگیرهایاینترنتی

وگروگانگیرهایدادهاست)مجرمانیکهبرایگروگانگرفتندادههااقدامبهمنتشرکردن

باجافزارهامیکنند(واینلیستهمچنانادامهدارد.

در جست وجوی پروتکل اعتماد
ازسال۱۹۸۱،مخترعانسعیدرحلمشکالتحریمخصوصی،امنیتوشمولاینترنت

بااستفادهازرمزنگاریداشتند.اهمیتینداشتکهآنهاچطورپروسهرامهندسیمجدد

میکردند،چوننفراتسومیدستداشتند.انجامپرداختبااستفادهازکارتهایاعتباری

بربســتراینترنتناامنبود،چونکاربرانبایدبیشازحداطالعاتشخصیشــانرافاش

میکردندوکارمزدتراکنشهابرایپرداختهایکوچکبسیارباالبود.

)David Chaum(درســال۱۹۹۳،یــکریاضــیدانفوقالعــادهبــهنــامدیویــدچــام 

ایکش)eCash(راطراحیکرد؛یکسیستمپرداختدیجیتالکه»یکمحصولایدهآل

ازنظرفنیباامکانپرداختامنوناشناسازطریقاینترنترافراهممیکرد...اینمحصول

برایفرستادنپنیها،نیکلهاوســنتهایالکترونیکازطریقاینترنتفوقالعادهبود«.

ایکشبــهحدیخوببــودکــهمایکروســافتودیگــرانمیخواســتندآنرابهعنــوانیک

ویژگیداخلنرمافزارهایشــانقراردهند.مشــکلاینجابــودکهخریدارانآنالیــنآنموقع

 برایحریمخصوصــیوامنیتآنالیناهمیتیقائلنمیشــدند؛بنابراینشــرکتهلندی

دیجیکش)DigiCash(متعلقبهچامدرسال۱۹۹۸ورشکستهشد.

درهمانزمــان،نیــکزابــو)NickSzabo(کهیکــیازهمکارانچــامبود،مقالــهایکوتاه

 بــاعنــوان»پروتکلخــدا«نوشــتکهتعریضــیبــرعبــارت»ذرهخدا«خلقشــدهتوســط



لئونلدرمن)Leon Ledermann(برندهجایزهنوبلبودوبهاهمیتاینموضوعدرفیزیک

مدرناشارهداشت.زابودرمقالهاشدربارهخلقیکپروتکلتکنولوژیکینهاییصحبتکرد؛

پروتکلیکه»خدا«رابهعنوانواسطهمورداعتماددرمیانتمامتراکنشهاتعیینمیکرد:

»تمامطرفینورودیهایشانرابرایخدامیفرستند.خدابهصورتقابلاطمیناننتایجرا

تعیینمیکندوخروجیهارابازمیگرداند.باتوجهبهاینکهخدادرزمینهامننگهداشتن

اطالعاتدردرجهنهاییقراردارد،هیچیکازطرفیندربارهورودیهایدیگرطرفینچیزی

بیشــترازآنمتوجهنمیشــوندکهمیتوانندازورودیهاوخروجیهایخودشــانمتوجه

شوند«.اومنظوربسیارمهمیداشــت:کارکردنرویاینترنتنیازمندیکجهشبرپایه

ایماناست.بهایندلیلکهزیرساختهاآنامنیتموردنیازراندارند،مااغلبانتخابیفراتر

ازایننداریمکهباواسطههاطوریرفتارکنیمکهانگارخداوندگارهستند.

یــکدهــهبعــددرســال۲۰۰۸،صنعــتمالــیجهانــیســقوطکــرد.همانطــور

 کــهشــایدبســیاردرخــورهــمبــود،فــردیــاافــرادیبــااســممســتعارساتوشــیناکاموتــو

)SatoshiNakamoto(بــااســتفادهازیــکرمــزارزبــهنــامبیتکویــنپروتکلــیجدیــد

بــرایایجادیــکسیســتمنقــدیالکترونیکــیهمتابههمتــاطــرحکــرد.رمزارزهــا)ارزهای

دیجیتــال(نســبتبــهارزهــایفیاتســنتیمتفــاوتهســتند،چــونتوســطکشــورهایا

دولتهاخلــقیاکنترلنمیشــوند.ایــنپروتــکلمجموعــهایازقوانیــنراتعیینکــردـدر

قالــبپردازشهــایتوزیعشــدهـکــهازصحتتبــادلاطالعــاتمیــانمیلیاردهادســتگاه

بــدونردشــدنازیکشــخصثالثقابــلاعتمــاد،اطمینانحاصــلمیکــرد.اینحرکت

ظاهــراظریــفباعــثبــهوجــودآمــدنجرقــهایشــدکــهدنیــایپــردازشراهیجــانزدهو

وحشــتزدهکردهوآنرامجذوبخودســاختودرعینحالآتشبهجانکســبوکارها،

دولتهــا،هــوادارانحریــمخصوصــی،فعــاالنتوســعهاجتماعــی،نظریهپــردازان

 رســانهایوروزنامههــا،)اگرفقطبخواهیــمازتعــدادیمحدودنــامببریم(انداختهاســت.

،)Netscape(یکیازبنیانگــذاراننتاســکیپ،)Marc Andreessen(مــارکاندریســن

نخستینمرورگرتجاریوبویکسرمایهگذاربزرگدرپروژههایفناوریمیگوید:»اوهخدای

من،خودشه.همونموفقیتبزرگیکهمنتظرشبودیم.اوتماممشکالتراحلکرد.هرکسی

کههستبایدجایزهنوبلببره.اونابغهاست.خودشه.همونشبکهاعتمادتوزیعشدهایکه
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اینترنتهمیشهبهآننیازداشتوهرگزآنرانداشت«.

امروزهافرادهوشمنددرهمهجایدنیاسعیمیکنندمفهومپروتکلیرادرککنندکهبه

انسانهایاجازهمیدهدازطریقکدهاییباهوش،اعتمادتولیدکنند.چنینچیزیهرگز

قبالاتفاقنیفتادهبود؛تراکنشهاییمورداعتمادکهبهطورمستقیمبیندویاچندطرف

برقرارمیشوندوبهجایموردتاییدقرارگرفتنتوسطشرکتهاییبزرگکهباانگیزهسودکار

میکنند،توسطهمکاریجمعیوباقدرتمنافعشخصیگروهیتاییدمیشوند.

ممکناســتاینسیســتمقادرمطلقیــاخداوندمتعــالنباشــد،امایکپلتفــرمقابل

اعتمــادجهانــیبــرایتراکنشهایمــانچیــزیبســیاربــزرگاســت.اســمشرا»پروتــکل

اعتماد«میگذاریم.

 )distributed ledgers(اینپروتکلبنیانتعدادروبهرشدیازدفترکلهایتوزیعشده

جهانیبهنامبالکچیناست)دراینمیانبالکچینبیتکوین،بزرگترینبهحسابمیآید(.

باوجــوداینکهتکنولــوژیاینپروتــکلپیچیدهاســتوکلمهبالکچینهمبســیارپرطنین

نیست،اماایدهاصلیسادهاست.بالکچینهابهمااجازهمیدهندپولرابهطورمستقیمو

 )PayPal(امنردوبدلکنیم،آنهمبدوناینکهازیکبانک،شرکتکارتاعتبارییاپیپال

کمکبگیریم.

بهجای»اینترنتاطالعات«،این»اینترنتارزش«یا»اینترنتپول«اســت.همچنین

پلتفرمیاستکهبههمهاجازهمیدهدبدانندچهچیزیحقیقتدارد)حداقلدرارتباط

بااطالعاتثبتشدهباساختاریمشخص(.درپایهایترینحالتش،یککدمتنبازاست؛

هرکسیمیتواندآنرابهرایگاندانلود،اجراوازآنبهمنظورتوسعهابزارهایجدیدیبرای

مدیریتآنالینتراکنشهااستفادهکند.بههمینترتیب،اینپروتکلپتانسیلرهاسازی

کاربردهاوامکاناتجدیدوکشفنشدهبیشماریراداردکهخودمیتواندبسیاریازچیزها

راتغییردهد.

این دفتر کل جهانی چطور کار می کند
بانکهایبزرگوبرخیازدولتهادرحالبهکارگیریبالکچینهابهعنواندفترکلهای

توزیعشدههستندتادرنحوهذخیرهاطالعاتووقوعتراکنشهاتغییراتاساسیایجادکنند.



اهدافآنهاقابلتحسیناست)سرعت،هزینهکمتر،امنیت،خطاهایکمتروحذفنقاط

 مرکزیحملهوشکست(.اینمدلهاضرورتاشاملیکرمزارزبرایپرداختهانمیشوند.

بااینحال،مهمترینوبانفوذترینبالکچینهاآنهاییهســتندکهبرپایهمدلبیتکوین

ساتوشیناکاموتوبناشدهاند.آنهااینطورکارمیکنند.

بیتکوینیــادیگرارزهــایدیجیتــالدریکفایــلودرجاییذخیــرهنمیشــوند؛آنهااز

تراکنشهاییکهدریکبالکچینذخیرهشــدهاند،نمایندگیمیشــوند)تاحدودیمانند

یکصفحهگســتردهیادفترکلجهانیکهازمنابعیکشــبکهبیتکوینهمتابههمتای

بــزرگاســتفادهمیکندتاهــرتراکنــشبیتکویــنراتاییــدوتصویــبکند(.هــربالکچین

)مثــلافــرادیکــهازبیتکویــناســتفادهمیکننــد(،توزیعشــدهاســت؛بالکچیــنروی

کامپیوترهایافرادداوطلبدرسراســردنیااجرامیشــود.هیچدیتاســنترمرکزیایوجود

نداردکهبخواهدهکشــود.بالکچینعمومیاســت؛هرکســیدرهرزمانــیمیتواندآن

راببینــد،چــوندریکشــبکهموجوداســت،نــهدرونیکســازمانمنفردکهمســئولیت

حسابداریتراکنشهاوآرشیورابرعهدهدارد.بالکچینرمزگذاریشدهاست؛ازرمزگذاری

پیچیدهایشاملکلیدهایعمومیوخصوصیاستفادهمیکند)تاحدودیمثلسیستم

دوکلیدیدسترســیبهیکجعبهامانات(تاازامنیتمجازیاطمینانحاصلکند.دیگر

نیــازینیســتنگــرانفایروالهایضعیــفیــاهــومدیپــو)Home Depot(یایــککارمند

 ســارقدرمــورگاناســتنلی)Morgan Stanley(یــادولــتفــدرالایــاالتمتحــدهباشــید.

هر۱۰دقیقهیکبار،مثلضربانقلبشبکهبیتکوین،تمامتراکنشهایانجامشدهتایید،

ترخیصودربلوکیذخیرهمیشوندکهبهبلوکقبلیوصلاستوبهاینترتیبیکزنجیره

بهوجودمیآید.هربلوکبرایاینکهتاییدشودبایدبهبلوکقبلیاشارهکند.ایننوعساختار

بهصورتهمیشگیروینقلوانتقاالتبرچسبزمانیمیگذاردوآنهاراذخیرهمیکندوبه

اینترتیبازتغییریافتندفترکلتوسطهرکسیجلوگیریمیکند.اگرشمابخواهیدیک

بیتکوینبدزدید،بایدگذشتهکاملآنکوینرادربالکچین،آنهمدرروزروشنبازنویسی

کنید.چنینچیزیعمالغیرممکناست.بنابراینبالکچیندفترکلیتوزیعشدهونماینده

مجموعهایاجماعیازتکتکتراکنشهاییاستکهتابهحالبهوقوعپیوستهاند.مثلوب

جهانگستراطالعات،اینهم»دفترکلجهانگسترارزش«است؛یکدفترکلتوزیعشده
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کههمهمیتوانندآنرادانلودورویکامپیوترشخصیشاناجراکنند.

بعضیمحققــانبحــثکردهاندکهاختــراعسیســتمحســابداریدوگانهباعــثظهور

کاپیتالیســموملتـدولتشــدهاســت.ایندفتــرکلجدیــددیجیتــالرامیتــوانطوری

برنامهریزیکردتاعمالتمامچیزهاییکهبرایبشرارزشواهمیتداردراثبتکند؛گواهیهای

تولدوفوت،اسنادازدواج،اسنادمالکیت،مدارکتحصیلی،حســابهایمالی،رویههای

پزشکی،مطالباتبیمه،اخذرای،منشــاءغذاوهرمورددیگریکهمیتوانآنرابهزبانکد

بیانکرد.

اینپلتفــرمجدیــدتلفیــقســوابقدیجیتــالتقریباهمــهچیــزرابهصــورتآنــیفراهم

میکنــد.درحقیقــت،بــهزودیمیلیاردهاوســیلههوشــمنددردنیــایفیزیکیشــروعبه

حسکردن،پاســخدادن،ارتباطبرقرارکردن،خریدنبرقخودشــانوبهاشتراکگذاشتن

دادههایمهممیکننــدوازحفاظتازمحیطزیســتمــاگرفتهتامدیریتســالمتمان

همــهکارهاراانجــامخواهنــدداد.ایــن»اینترنتهمــهچیــز«نیازمندیک»دفتــرکلهمه

 چیز«اســت.کســبوکار،بازرگانیواقتصادنیازمندیک»حســابداریدیجیتال«است.

حاالچراشــمابایداهمیتبدهید؟مابراینباورهســتیمکهحقیقتواقعامیتواندبهما

اعتمادتوزیعشدهورایگانبدهدوبهشیوهایعمیقرویزندگیهمهاقشارمردمتاثیرخواهد

گذاشت.شایدشمایکدوستدارموسیقیهستیدکهآرزومیکنیدهنرمندانازهنرشان،

خرجزندگیشــانرادربیاورند.یایکمصرفکنندهکهمیخواهدبداندآنگوشتهمبرگر

واقعاازکجاآمدهاست.شایدشمامهاجریهستیدکهازپرداختکارمزدهایسنگینبرای

فرستادنپولبهکشوروبرایعزیزانتانخستهشدهاید.یایکزنسعودیکهمیخواهد

مجلهمدخودشرامنتشرکند.شایدشمایکامدادگرهستیدکهبایدسندامالکصاحبان

زمینرامشخصکنیدتابتوانیدبعداززلزلهخانهآنهارابازسازیکنید.یاشهروندیکهاز

کمبودشفافیتومسئولیتپذیریرهبرانسیاسیخستهشدهاست.یایککاربرشبکههای

اجتماعیکهبهحریمخصوصیخوداهمیتمیدهدوفکرمیکندتماماطالعاتیکهتولید

میکند،ممکناستارزشیداشتهباشد)حداقلبرایخودش(.درعینحالیکهماداریم

اینمتنرامینویسیم،نوآورانمشغولساختناپلیکیشنهاییمبتنیبربالکچینهستند



کهدرراستایایناهدافکارمیکنندواینهاتازهآغازکارهستند.

شور و شوقی منطقی برای بالکچین
مطمئنــا،تکنولــوژیبالکچیــنپیامدهایعمیقــیبــرایبســیاریازموسســاتخواهد

 داشــتکهبهتوضیحدلیــلهیجــانبســیاریازافــرادباهــوشوتاثیرگذارکمــکمیکند.

بنالوسکی)Ben Lawsky(ازموقعیتشغلیخودبهعنوانسرپرستخدماتمالیایالت

نیویورکاستعفادادتایکشرکتمشاورهدراینفضابسازد.اوبهماگفت:»درفاصلهبین

5تا۱۰سال،سیستممالیممکناستغیرقابلشناساییباشدومنمیخواهمبخشیاز

آنتغییرباشم«.بالیتمسترز)Blythe Masters(،مدیرمالیارشدورئیسسابقبخش

کاالهایجهانیبانکســرمایهگذاریجیپیمورگان،یکاستارتآپمتمرکزبربالکچین

راهانــدازیکردتــاصنعتبانکــداریراتغییــردهد.مســترزرویشــمارهاکتبــر۲۰۱5مجله

»بلومبرگمارکتس«کنارتیتر»همهچیزدربارهبالکچیناست«قرارگرفت.همچنینمجله

»اکونومیست«درماهاکتبر۲۰۱5مقالهاصلیاشراباعنوان»ماشیناعتماد«منتشرکردکه

میگفت»تکنولوژیپشتبیتکوینمیتواندنحوهعملکرداقتصادراتغییردهد«.ازنظر

»اکونومیست«،تکنولوژیبالکچین»زنجیرهبزرگاطمیناندرموردمسائل«است.بانکها

همهجادارندتیمهایدرجهیکدرســتمیکنندتادربــارهفرصتهایموجودبهتحقیق

بپردازندوبعضیازآنهاهمازدههاتکنولوژیستبرتربهرهمیبرند.بانکدارهاعاشقایده

تراکنشهایامن،بدوناصطکاکوآنیهستند،امابعضیهایشاندرمقابلایدهبازبودن،

تمرکززداییواشکالجدیدارز،شــانهخالیمیکنند.صنعتخدماتمالیازهمینحاال

فناوریبالکچینراتغییربرنددادهوخصوصیسازیکردهوازآنبهعنوان»فناوریدفترکل

توزیعشده«یادمیکندتابتواندبهترینویژگیهایبیتکوینـامنیت،سرعتوهزینهـرا

بایکسیستمکامالبستهتلفیقکندکهبرایاستفادهنیازمنداجازهازسوییکبانکیا

موسسهمالیباشد.ازنظرآنها،بالکچینهانســبتبهپایگاههایدادهکنونیشانبسیار

قابلاطمینانترهستند؛پایگاههایدادهایکهبهذینفعانکلیدیـخریداران،فروشندگان،

متولیانوقانونگذارانـاجازهمیدهندسوابقبهاشتراکگذاشتهشدهوماندگاررانگهدارند

ودرنتیجههزینههاراکمکنند؛ازریسکبکاهندونقاطمرکزیشکستراازمیانبردارند.
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درســتمثــلســرمایهگذاریدرشــرکتهایداتکامدردهــه۱۹۹۰،ســرمایهگذاریدر

ســرمایهگذارانخطرپذیــر اســت. رشــد حــال در هــم بالکچیــن اســتارتآپهای

تــاحــدیاشــتیاقنشــانمیدهنــدکــهســرمایهگذارانشــرکتهایداتکامدهــه

۹۰راشــرمندهخودشــانکردهانــد.فقــطدرســالهای۲۰۱۴و۲۰۱5،بیــشازیــکمیلیــارد

دالرســرمایهگذاریخطرپذیــربــهســمتاکوسیســتمروبهرشــدبالکچیــنســرازیرشــدو

میشــود. دوبرابــر تقریبــا ســاالنه بهصــورت دارد ســرمایهگذاری از درجــه  ایــن

مــارکاندریســن)Marc Andreessen(درمصاحبــهایبــاواشنگتنپســتگفــت:»مــا

کامالمطمئنهســتیمکهوقتــی۲۰ســالدیگــراینجابنشــینیم،دربــارهتکنولــوژیبالکچین

 طــوریصحبــتخواهیــمکــردکــهدرحــالحاضــردربــارهاینترنــتصحبــتمیکنیــم«.

قانونگذارانهمخبردارایستادهاندودرحالراهاندازیکارگروههاییهستندتامتوجهشوندچه

نوعقوانینی)اگراصالقراراستقوانینیوجودداشتهباشــد(میتوانندباعقلجوردربیایند.

دولتهایاقتدارگراماننددولتروسیهشــدیدااســتفادهازبیتکوینرامحدودکردهاندواین

مسالهدرموردکشــورهایدموکراتیککهبایدبهترازاینهاعملمیکردندهمصدقمیکند،

ماننــدآرژانتینکهتاریــخطوالنــیازبحرانهــایارزیدارد.دولتهــایمتفکرتردرغــربدارند

سرمایههایقابلتوجهیراصرفاینمیکنندکهبفهمنداینتکنولوژیجدیدچطورمیتواند

 نهتنهابانکداریمرکزیوماهیتپول،بلکهعملیاتهایدولتیوماهیتدموکراسیراتغییردهد.

کارولینویلکینــز)Carolyn Wilkins(،معاونارشــدبانــکمرکزیکانادا،براینباوراســتکه

وقتآنرســیدههمهبانکهایمرکزیبهطــورجدیبهمطالعهپیامدهایمنتقــلکردنکامل

سیستمهایارزیبهپولدیجیتالبپردازند.اندروهالدین)Andrew Haldane(،اقتصاددان

ارشدبانکمرکزیانگلستان،پیشــنهادبهوجودآوردنیکپولدیجیتالملیبرایبریتانیارا

دادهاست.

دورانخاصیاست.مطمئنباشید،رشــدعالقهمنداناینحوزهدرخودسهمدرخوری

ازفرصتطلبان،ســفتهبازانومجرمانرادارد.نخســتینداستانیکهبیشــترمردمدرباره

ارزهایدیجیتالمیشــنوند،ورشکســتهشــدنصرافیمتگاکــس)Mt. Gox(یامحکوم

 شــدنراسویلیــاماولبریکــت)Ross William Ulbricht(،موســسبــازارســیلکرود

)Silk Road(دروبتاریکاســتکهافبیآیآنرابهخاطرقاچاقموادمخدر،پورنوگرافی



کودکانوقاچاقسالحبااستفادهازبالکچینبیتکوینبهعنوانسیستمپرداخت،مصادره

کرد.قیمتبیتکویننوسانهایشدیدیداشتهومالکیتبیتکوینهاهمهنوزمتمرکز

است.مطالعهایدرسال۲۰۱۳نشاندادکه۹۳۷نفر،نیمیازتمامبیتکوینهاراتصاحب

کردهاند،البتهاینمسالهامروزدرحالتغییراست.

ازپورنوطرحهایپونزیچطوربهرفاهورونقمیرسیم؟درابتدابایدگفتکهبیتکوین،آن

داراییپرمخاطرهاینیستکهبایدبرایشماجالبباشد؛مگراینکهیکمعاملهگرباشید.

اینکتابدربارهچیزیبزرگترازآنداراییاســت.دربارهقدرتوپتانســیلپلتفرمفناورانه

پایهایآناست.

البتهچنینچیزیبهاینمعنانیستکهمثالخودبیتکوینیارمزارزهامهمنیستند؛

آنطورکهبعضیهابهمنظورجداکردننامپروژههایشانازسرمایهگذاریهایرسواکننده

گذشتهتابهحالگفتهاند.اینارزهابرایانقالببالکچینحیاتیهستندکهدردرجهنخست

دربارهتبادلارزشهمتابههمتا،مخصوصاپولاست.

دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال
اعتماددرکســبوکاربــهمعنایایــنانتظاراســتکهطــرفمقابلبــرپایهچهــاراصل

درستکاریرفتارمیکند؛صداقت،مالحظه،مسئولیتپذیریوشفافیت.

صداقتفقطیکمسالهاخالقینیست؛درواقعبهیکمسالهاقتصادیتبدیلشده

است.بهمنظوربرقرارکردنروابطمبتنیبراعتمادباکارمندان،شرکا،مشتریان،سهامدارانو

عموممردم،سازمانهابایددرارتباطاتشانصادق،دقیقوکاملباشند.نبایدازطریقحذف

اطالعاتدروغبگویندوازطریقپیچیدگیابهامزاییکنند.

مالحظهدرکسبوکاراغلببهمعنیتبادلیمنصفانهازسودوزیاناستکهاطمینان

حاصلمیکندطرفینباحسننیتعملمیکنند،امااعتمادنیازمنداحترامیحقیقیبرای

منافع،خواستههایااحساساتدیگراناستواینکهطرفینمیتوانندباحسننیتنسبت

بهیکدیگررفتارکنند.

مســئولیتپذیریبهمعنایدادنتعهدهایمشــخصبهذینفعانوپایبنــدماندنبه

آنهاست.افرادوسازمانهابایدنشــاندهندکهبهتعهدهایشــانپایبندماندهاندواگربه
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وعدهایعملنکردهاند،بهآناقرارمیکننــد.اینکاربایدترجیحاباتاییدخودذینفعانیا

متخصصانخارجیمستقلانجامشود.نبایدبههیچوجهازمسئولیتشانهخالیوفرد

دیگریراسرزنشکرد.

شفافیتبهمعنایعملکردندرمنظرعمومودرنورروزاست.پیشآمدنسوال»آنهاچه

چیزیپنهانکردند؟«نشانازشفافیتپایینداردکهبهعدماعتمادمنجرمیشود.البته،

شرکتها،حقوقیمشروعبرایاســرارتجاریودیگراطالعاتاختصاصیدارند،اماوقتی

بحثاطالعاتمربوطبهمشتریان،سهامداران،کارمندانودیگرذینفعانپیشمیآید،باز

بودنفعاالنه،نکتهایمرکزیبرایجلباعتماداست.بهجایلباسپوشیدنبرایموفقیت،

شرکتهامیتوانندبرایموفقیتلباسشانرادربیاورند.

اعتمادبهبنگاههاودیگرسازمانهااغلبدرپایینتریندرجهقراردارد.مطالعهشرکت

روابطعمومیادلمن)Edelman(باعنوان»شاخصاعتماد«درسال۲۰۱5نشانمیدهدکه

اعتمادنسبتبهنهادها،مخصوصاشرکتهایبزرگ،بهسطوحناامیدکنندهمشاهدهشده

دردورهبحراناقتصادیبزرگسال۲۰۰۸بازگشتهاست.ادلمنبهایننکتهاشارهکردهکه

حتیصنایعحوزهفناوریکهزمانیرسوخناپذیربودوهنوزمورداعتمادترینبخشتجاری

اســتهمبراینخســتینبارشــاهدکاهشدرجهاعتماددربیشــترکشــورهابودهاست.

ازنظرجهانــی،مدیرعامالنومســئوالندولتــیهنوزهــمکماعتبارترینمنابــعاطالعاتی

 هستندوبسیارعقبترازکارشناسانآکادمیکوصنعتیقرارمیگیرند.بههمینترتیب،

گالوپ)Gallup(همدرنظرسنجیسال۲۰۱5خودازاعتمادآمریکاییهاگزارشدادکهنهاد

»تجارت«درمیان۱5نهادیکهموردبررسیقرارگرفت،رتبهچهاردهمرابهخوداختصاص

دادهاســت؛کمتراز۲۰درصدازپاســخدهندگانگفتنداعتمادقابلتوجهیاباالییبهنهاد

تجارتدارند.تنهاکنگرهایاالتمتحدهامتیازپایینتریداشت.

دردنیــایپیــشازبالکچیــن،اعتمــادبــهتراکنشهــاازاشــخاص،واســطههایــادیگــر

ســازمانهاییکهبادرســتکاری)واژهintegrityیکواژهمفهومیاســتکهمعادلدقیقی

درزبانفارســینداردودراینکتاببهفراخورتمامیت،درستکاری،یکپارچگییاسالمت

معناشــدهاســت:مترجم(عملمیکردند،نشــئتمیگرفت.چــونمااغلــبنمیتوانیم

طرفینمقابلمانرابشناســیم،حاالچهبرســدبهاینکهبفهمیمدرستکارهستیاخیر.



نهتنهابهمنظورتضمیندادنبهغریبهها؛بلکهبرایحفظآرشیوتراکنشهاواجرایمنطق

تجاریومنطقتراکنشیکهنیرویقدرتدهندهبهتجارتآنالیناست،بهطرفینسومتکیه

کردهایم.اینواسطههایقدرتمندمانندبانکها،دولتها،پیپال،ویزا،اوبر،اپل،گوگلودیگر

شرکتهایخوشهای)conglomerates(دیجیتالبخشاعظمیازارزشرادرومیکنند.

 دردنیایروبهرشــدبالکچین،اعتمادازشبکهوحتیاشــیایرویشبکهنشئتمیگیرد.

کارلوسموریرا)Carlos Moreira(ازشرکتامنیترمزنگاریوایزکی)WISeKey(میگوید:

»تکنولوژیهایجدیدعمالاعتمادرامنتقلمیکنند؛حتیبهاشیایفیزیکی.اگریکشیء،

حاالچهیکسنسورروییکبرجارتباطاتیباشدیایکالمپیایکدستگاهاندازهگیری

ضربانقلب،بهاندازهایمورداعتمادنباشدتابهخوبیعملکندیاهزینهخدماترابپردازد،

بهصورتاتوماتیکتوسطدیگراشیاردخواهدشد«.خوددفترکلبنیاناصلیاعتماداست.

برایروشنشــدنموضوع،»اعتماد«بــهخریدوفروشکاالوخدمــاتوبهیکپارچگیو

حفاظتازاطالعاتاشــارهمیکند،نهبهاعتمادبهتمامفعالیتهایتجاری.بااینحال،

شمادرسراسراینکتابخواهیدخواندکهچطوریکدفترکلجهانیازاطالعاتحقیقی

میتواندبهایجادسالمت)integrity(بهتمامنهادهایماوخلقدنیاییامنوقابلاعتمادتر

کمککنــد.ازنظرما،شــرکتهاییکهبخشــییاتمــامتراکنشهایشــانرارویبالکچین

انجامدهند،ازباالرفتنارزشسهامشــانبهخاطراعتمادلذتخواهندبرد.ســهامداران

وشــهرونداندرآیندهایــنانتظــارراخواهندداشــتکهتمامشــرکتهایســهامیعامو

سازمانهاییکهسرمایهشانازطریقپولمالیاتدهندگانتامینمیشود،حداقلبهمنظور

هدایتخزانههایشانازبالکچیناستفادهکنند.بهدلیلافزایششفافیت،سرمایهگذاران

میتوانندببینندکهیکمدیرعاملواقعااستحقاقآنجایزهبزرگراداردیاخیر.قراردادهای

هوشمندیکهتوسطبالکچینخلقمیشوند،ازطرفینمیخواهندتعهدهایشانراعملی

کنندورایدهندگانمیتوانندببینندنمایندگانشانصادقهستندوباسالمتمالیعمل

میکنندیاخیر.

بازگشت اینترنت
نخســتینعصراینترنتباانــرژیوروحیهیکلوکاســکایواکر)مترجم:شــخصیتی
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داستانیدرمجموعهجنگستارگان(جوانآغازشد؛بااینباورکههربچهاهلیکسیاره

خشنبیابانیمیتواندباتاسیسیکشرکتداتکامیکامپراتوریاهریمنیراپایینبیاورد

وتمدنیجدیدبناکند.چنینباوریمسلماسادهلوحانهبود،امابسیاریازافراد،ازجمله

شرکتهایموجود،امیدواربودندکهاینترنت،همانطورکهدرشبکهجهانیوبنمودپیدا

کرد،بتوانددنیایصنعتیرانیزدرهمبشکند؛جهانیکهدرآنتعدادکمیقدرترادردست

دارندوباالرفتنازساختارهایقدرتسختاستوبراندازیآنبهمراتبسختتر.برخالف

رســانههایقدیمیکهمرکزیوکنترلشــدهتوســطنیروهایقدرتمندبودندومخاطبانش

منفعلبودند،رســانههایجدید،توزیعشــدهوبیطرفخواهندبودوهمــهبهجایاینکه

دریافتکنندهمنفعلباشند،بهشــرکتکنندهفعالتبدیلمیشوند.مردمامیدداشتند

کههزینهپایینوارتباطگستردههمتابههمتادراینترنتبتواندبهافولسلسلهمراتبهای

ســنتیمنجرشــودوبهفراگیــریشــهروندانجهــاندرحــالتوســعهدراقتصــادجهانی

کمککند؛اینکهارزشواعتبارازکیفیتکارونهجایگاهنشئتبگیرند.اینکهاگرشمادر

هندوستانباهوشوسختکوشباشید،شایستگیتانبرایشمااعتباربهارمغانبیاورد.

اینکهدنیاصافتر،ارزشمحورتر،انعطافپذیرتروروانترخواهدشد.مهمترازهمه،اینکه

تکنولوژیمیتواندبهرفاهبرایهمهونهفقطثروتبرایتعداداندکیکمککند.

تعدادیازاینمواردعملیشدهاست.تابهحالهمکاریهایعظیمیمثل»ویکیپدیا«،

»لینوکس«و»گاالکسیزو«شکلگرفتهاست.برونسپاریومدلهایکسبوکاریشبکهای

بهمردمدرجهاندرحالتوسعهاجازهمشارکتبهتردراقتصادجهانیرادادهاند.امروزه

دومیلیاردنفربهعنوانهمتایاناجتماعیباهمهمکاریمیکنندوهمهمانبهشیوههایی

بیسابقهبهاطالعاتدسترسیداریم.

بااینحال،امپراتوریهمحملهمتقابلکرد.اینمســالهمشــخصشــدهکهقدرتهای

متمرکزدرکسبوکارودولت،معماریاصلیدموکراتیکاینترنترابهنفعارادهوخواست

خودخمکردهاند.

نهادهایبزرگحاالکنترلومالکیتاینابزارجدیدتولیدوتعاملاجتماعیرادردست

دارند؛زیرساختآن،گنجینههایعظیمودرحالرشدداده،الگوریتمهاییکهبیشازپیش

کســبوکاروزندگیروزمرهراهدایتمیکنند،دنیایاپلیکیشــنهاوقابلیتهاینوظهور



خارقالعاده،یادگیریماشینیوماشینهایخودرانو...دراختیارایننهادهایبزرگاست.

ازسیلیکونولیووالاستریتتاشانگهایوسئول،اینطبقهاشرافیجدیدازمزیتداخلی

خوداستفادهمیکندتاازخارقالعادهترینتکنولوژیخلقشــدهدرتاریخکهاینقابلیترا

داشتکهمردمرابهعنوانبازیگراناقتصادیقدرتمندسازد،ثروتهاییچشمگیربسازدو

قدرتوتاثیرخودرویاقتصادهاوجوامعرابیشترکند.

بســیاریازنگرانیهایســمتتاریکاینتکنولوژیکهتوســطپیشــگاماناولیهعرصه

دیجیتالمطرحشدهبودند،عمالحاالبهواقعیتپیوستهاند.مادرتولیدناخالصداخلی

رشدداریم،امادراغلبکشورهایتوسعهیافتهمتناسببااینرشد،تعدادمشاغلافزایش

نیافتهاست.درعیناینکهخلقثروتدرحالرشداســت،نابرابریاجتماعینیزافزایش

پیداکردهاست.شرکتهایقدرتمندحوزهفناوری،بسیاریازفعالیتهایشانراازوبباز،

توزیعشده،تساویگراوقدرتمندسازبهسمتباغهایاختصاصیودیوارداربستهآنالین

یااپلیکیشنهایشخصیومحرمانهبردهاندکهعالوهبرتاثیرهایمنفیدیگر،گفتوگورا

نیزازبینمیبرند.نیروهایسازمانی،بســیاریازاینفناوریهایفوقالعادههمتابههمتا،

دموکراتیکوبازرابهتسخیرخوددرآوردهاندوازآنهابهمنظوراستخراجسهمینامتعادل

ازارزشاستفادهمیکنند.

نتیجهنهاییایناستکهقدرتاقتصادیمتمرکزترونهادینهترشدهاست.بهجایاینکه

اطالعاتگستردهتروبهصورتاتوماتیکتوزیعشوند،توسطتعدادکمتریازنهادهاگردآوری

وموردبهرهبرداریقرارمیگیردکهاغلبازآنبرایکنترلوکســبقدرتبیشــتراستفاده

میکنند.اگردادهوقدرتیراکهبههمراهآنمیآید،گردآوریکنید،میتوانیدموقعیتتانرابا

تولیددانشاختصاصیمستحکمکنید.اینامتیازشایستگیولیاقتراکنارمیزند،بدون

توجهبهاینکهمنشاءآنچهبودهاست.

عالوهبــراین،»شــرکتهایخوشــهایدیجیتــال«قدرتمنــدمثلآمــازون،گــوگل،اپلو

فیسبوکـکههمگیزمانیاستارتآپاینترنتیبودندـدرحالبهدستآوردنگنجینههای

اطالعاتیهســتندکهشــهروندانوســازمانهااغلبرویاینپلتفرمهاونهرویوبتولید

میکنند.باوجوداینکهآنهاارزشهایبسیاریبرایمصرفکنندگانخلقمیکنند،یکیاز

پیامدهاینهاییاینامرایناستکهاطالعاتدرحالتبدیلشدنبهطبقهجدیدیازدارایی
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است)کهممکناستازداراییهایپیشینارزشبیشتریداشتهباشد(.پیامددیگرهم

 ایناستکهتصورکلیوسنتیماازحریمخصوصیواستقاللاشخاصزیرسوالمیرود.

دولتهایمختلفازاینترنتبهمنظوربهبودعملکردهاوخدماتاستفادهمیکنند،اماحاال

آنهاازفناوریبرایکنترلوحتیگولزدنشهروندانبهرهمیبرند.دربسیاریازکشورهای

دموکراتیک،دولتها،ازفناوریاطالعاتوارتباطاتبرایجاسوسیازشهروندان،تغییرافکار

عمومی،پیشبردنمنافعحزبی،زیرسوالبردنحقوقوآزادیهاوبهطورکلیبرایماندندر

قدرتاستفادهمیکنند.دولتهایسرکوبگریماننددولتچیناینترنترامحدودمیکنند

وازآندرراستایاعمالفشاررویمخالفانوبسیجکردنشهروندانحولمحوراهدافشان

بهرهبرداریمیکنند.

البتهایــنامربهاینمعنانیســتکــهآنطورکــهبعضیهاتابهحــالگفتهانــد،وبمرده

اســت.وببرایآینــدهدنیایدیجیتــالحیاتیاســتوهمهمــابایــدازتالشهــایدرحال

 World Wide(انجامبرایدفاعازآنحمایتکنیم،مثلتالشهایبنیادوبجهانگســتر

Web Foundation(کــهاعضایــشبــرایبــاز،بیطرفوهمیشــهدرحــالتحولماندنوب

مبارزهمیکنند.

حاال،باازراهرسیدنتکنولوژیبالکچین،دنیاییازفرصتهاشکلگرفتهتاتماماینروندهارا

برعکسکند.حاالمایکپلتفرمهمتابههمتاداریمکهاجازهبهوقوعپیوستنبسیاریازموارد

هیجانانگیزیرامیدهدکهدراینکتابدرموردشانبحثکردهایم.هریکازمامیتوانیم

صاحبهویتهاواطالعاتشــخصیمانباشــیم.میتوانیمتراکنشانجامدهیــموبدون

واسطههایقدرتمندکهبهعنوانداورانپولواطالعاتعملمیکنند،ارزش،خلقومنتقل

کنیم.میلیاردهاانسانمحرومماندهمیتوانندبهزودیوارداقتصادجهانیشوند.میتوانیم

ازحریمخصوصیمانمحافظتکنیمواطالعاتخودمانرابهپولتبدیلکنیم.میتوانیم

اطمینانحاصلکنیمکهخالقانبهخاطرمالکیتفکریخودپاداشدریافتمیکنند.به

جایاینکهسعیکنیممشکلنابرابریاجتماعیروبهرشدرافقطازطریقتوزیعدوبارهثروت

حلکنیم،میتوانیمنحوهتوزیعثروتراتغییردهیم؛اینکهازاولچطورخلقمیشود،چون

 مردمهمهجا؛ازکشاورزانگرفتهتانوازندگان،میتوانندســهمکاملتریدرثروتیکهخلق



میکنندداشتهباشند.واقعابهنظرمیرسدکهمحدودیتیوجودنداشتهباشد.

البتهچنینچیزیبیشتریودا)شخصیتیخیالیدرمجموعهجنگستارگان(است

تاخدا.امااینپروتکلجدید،حتیاگرالهینباشد،اجازهمیدهدهمکاریمورداعتماد

دردنیاییبهوقــوعبپیونددکــهواقعابهآننیازداردواینمســالهبزرگیاســت.مســلما

هیجانزدههستیم.

آواتار شخصی شما و جعبه سیاه هویت
درتمامطولتاریخ،هرفرمجدیدازرسانهبهبشراجازهدادهاززمان،فضاوفانیبودن

فراتربرود؛چیزیکهشــایدبتوانیمجــراتکنیــمآنرایکقابلیتالهیبخوانیمســوال

وجودیهویترادوبارهپیشمیآورد:ماکههستیم؟انسانبودنبهچهمعناست؟چطور

خودمانرامفهومسازیمیکنیم؟

همانطورکهمارشالمکلوهان)Marshall McLuhan(گفت،بهمرورزمانرسانهبه

پیامتبدیلمیشود.مردمرسانهراشکلمیدهندوتوسطآنشکلمیگیرند.مغزهایمان

انطباقپیدامیکنند.نهادهایمانانطباقپیدامیکنند.اجتماعانطباقپیدامیکند.

کارلــوسموریــرااز»وایزکــی«میگویــد:»امــروزهشــمابــهیــکســازمانبــاحقــوق

وقفشــدهکافــینیازمندیدتــابهشــمایکهویــت،مثــلکارتبانــکیــاکارتاعتباری

بدهــد.«والدینتانرویشــمااســمیگذاشــتهاند،متخصصزنــانوزایمانیــاقابلهای

کــهشــمارابــهدنیــاآوردهاثــرپــا،وزنوقدتــانراگرفتهانــدوهــردوطــرف،زمــان،تاریــخ

ومــکانبــهدنیــاآمدنتــانرابــاامضاکــردنگواهــیتولدتــانتاییــدکردهانــد.حــاالآنها

میتواننــدایــنگواهــیرارویبالکچیــنثبــتواعالنیههــایتولــدوکمکهزینــه

کالــجرابــهآنمتصــلکننــد.دوســتانوخانــوادهمیتواننــدبــرایتحصیــالتارشــد

 شــمابیتکویــناهــداکننــدوازهمانجــاجریــاندادهشــماآغــازمیشــود.

تامپیترزدرروزهایاولیهاینترنتنوشت:»شماپروژههایتانهستید«.منظورشاینبود

کهدیگرنسبتهایسازمانیوعناوینشغلینیستندکهماراتعریفمیکنند.

چیزیکهامروزههمبههماناندازهحقیقتدارداینگزارهاســت:»شــمادادههایتان

هستید«.اماموریرامیگویدمشکلاینجاستکه»حاالآنهویتمتعلقبهشماست،
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امااطالعاتیکهازفعلوانفعالآنبادنیامیآید،تحتمالکیتکسدیگریقراردارد«.

بیشترسازمانهاونهادهاازرددادههاواطالعاتتاندرسراسراینترنتشمارامیبینند.

آنهاایندادههاراجمــعآوریکردهوبــهتمثالیمجازیازشــماتبدیلمیکننــدوبهاین

»شــمایمجازی«مزایایجدیدخارقالعــادهایمیدهندکهفراترازشــادترینرویاهای

والدینتاناست،اماراحتیبهاییهمدارد؛حریمخصوصی.آنهاییکهمیگویند»حریم

خصوصیمرده،بیخیالششو«اشــتباهمیکنند.حریمخصوصیبنیانتمامجوامع

آزاداست.

آندرئاسآنتونوپولوس)Andreas Antonopoulos(نظریهپردازبالکچینمیگوید:»مردم

نگاهیبسیارسادهانگارانهبههویتدارند.«ماازکلمههویتبرایتوصیفخودونمایش

آنخوددردنیااستفادهمیکنیم.اینهاممکناستازطبیعت،ازدولتیاازسازمانهای

خصوصینشــئتبگیرند.ممکناســتمــایکنقشیــاچندیننقــشومجموعــهایاز

معیارهایمرتبطباآنراداشتهباشیمونقشهاممکناستتغییرکنند.آخرینشغلخود

رادرنظربگیرید.آیانقششــمابهخاطرتغییراتیکهنیازبــوددرکاربهوجودبیاید،تغییر

اساسیکردیابهخاطرتجدیدنظردرشرحوظایفشما؟

چطورمیشداگر»ُشمایمجازی«درحقیقتتحتمالکیتخودتانـآواتارشخصی

شماـبودودرجعبهسیاههویتشما»زندگی«میکردتابتوانیدجریاندادهتانراپولیکنیدو

فقطچیزهاییراکهالزمداریدبهنمایشبگذارید.چراگواهینامهرانندگیشماحاویاطالعات

بیشترینسبتبهاینواقعیتاستکهشماآزمونرانندگیخودراگذراندهایدوتواناییخود

رابرایرانندگینشاندادهاید؟عصریجدیدازاینترنتراتصورکنیدکهآواتارشخصیتان

محتوایجعبهسیاهشمارامدیریتکردهوازآنمحفاظتمیکند.اینخدمتکارنرمافزاری

مورداعتمادفقطجزئیاتیامقدارموردنیازاطالعاتبرایهروضعیترامنتشــرمیکند

ودرعینحالیکهشــمارابهدنیایدیجیتالهدایــتمیکند،خردهدادههــایباقیماندهو

غیرضروریشماراازبینببرد.

چنینچیزیممکناستشبیهداستانهایعلمیـتخیلیباشدکهدرفیلمهاییمثل

»ماتریکس«یا»آواتار«بهنمایشگذاشتهشدهاست.اماامروزهفناوریهایبالکچینآن

راممکنمیکنند.جولوبین)Joe Lubin(،مدیرعاملشرکتConsensus Systems،به



اینمفهومبهعنوانیک»شناسهوشــخصیتدیجیتالماندگار«دریکبالکچیناشاره

میکند.اومیگوید:»منهنگامیکــهدرفدرالرزروشــیکاگوصحبتمیکنم،جنبههای

متفاوتیازخودمرانشانمیدهمتازمانیکهدرجمعدوستانمدرکالجباشم.همچنیندر

اقتصاددیجیتالآنالین،منجنبههایمختلفیازخودمرانشــانمیدهموبااستفادهاز

پلتفرمباشخصیتهایمتفاوتدرآندنیاتعاملدارم.«لوبینانتظارداردیک»شخصیت

قانونی«همداشتهباشد،یعنیآننسخهازخودشکهمالیاتمیدهد،واممیگیردوبیمه

اخذمیکند.اومیگوید:»شایدمنیکشخصیتتجاریویکشخصیتخانوادگیهم

داشتهباشمتامسائلومشکالتیکهدررابطهباشخصیتقانونیامدارمراازآنهاجداکنم.

ممکناستیکشخصیتگیمرداشتهباشمکهنمیخواهمباشخصیتتجاریامپیوندی

داشتهباشد.شایدحتییکشخصیتدروبتاریکداشتهباشمکههرگزقابلیتارتباط

پیداکردنبادیگرشخصیتهارانداشتهباشد.«

جعبهســیاهشــمامیتواندشــاملاطالعاتیازجملهشناسهصادرشدهتوســطدولت،

شــمارهتامیــناجتماعی،اطالعــاتپزشــکی،حســابهایخدماتــی،حســابهایمالی،

گواهینامههــا،مجوزهــایکاری،گواهیتولــد،تعدادمتنوعــیازمدارکدیگــروهمچنین

اطالعاتیبسیارشخصیباشدکهنمیخواهیدفاشکنید،امامیخواهیدارزشاشرابهپول

تبدیلکنید.ایناطالعاتممکناستشاملگرایشهایجنسییاوضعیتپزشکیبرای

یکنظرسنجییامطالعهتحقیقاتیبشوند.شمامیتوانیدمجوزاستفادهازایندادههارا

برایاهدافیخاصبهنهادهاییخاصبرایبازههایزمانیخاصارائهکنید.شمامیتوانید

 زیرمجموعهایازخصوصیــاتخودرابهچشمپزشــکتانوزیرمجموعهایمتفــاوترابه

صندوقپوششی)hedge fund(بفرستیدکهمیخواهیددرآنسرمایهگذاریکنید.آواتار

شمامیتواندبدوناینکههویتتانرافاشکند،بهسوالهایبلهـخیرپاسخدهد:»آیاشما

۲۱سالهیاباالترهستید؟آیادرآمدشمادرسهسالگذشتهبیشاز۱۰۰هزاردالربودهاست؟

آیاشاخصتودهبدنشمادرگسترهنرمالقراردارد؟«

دردنیایفیزیکی،اعتباروشهرتشمامحلیاست؛مغازهدارمحلیشما،کارفرمایتانو

دوستانتاندریکمیهمانیشامهمگینظریخاصدربارهشمادارند.دراقتصاددیجیتال،
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اعتبارشناســههایمختلــفموجوددرآواتارشــماقابلحملهســتند.قابــلحملبودن

باعثمیشودمردمهمهجاوارداقتصاددیجیتالشوند.افرادیکهدرآفریقایککیفپول

دیجیتالویکآواتاردارند،میتواننداعتبارموردنیازبرایقرضگرفتنپولبهمنظورراهاندازی

یککسبوکارجدیدراکسبکنند.»میبینید،تماماینافرادمنرامیشناسندوضامنمن

شدهاند.منازنظرمالیقابلاطمینانهستم.منیکشهروندحقرایداراقتصاددیجیتال

جهانیهستم.«

هویتفقطبخشکوچکیازاینداستاناست.مابقیابریاستـیکابرهویتـكهاز

ذراتیکهبهصورترهایافشردهباهویتشماارتباطدارند،تشکیلشدهاست.اگرتالش

کنیمتماماینهارادرونبالکچینبهثبتبرسانیمکهیکدفترکلتغییرناپذیراست،نهتنها

ظرافتهایتعامالتاجتماعی؛بلکههدیهفراموشکردن)gift of forgetting(رانیزازدست

میدهیم.مردمهرگزنبایدتوسطبدترینروزشانتعریفشوند.

نقشه ای برای رفاه
دراینکتاب،دههاداستاندربارهابتکارهاییمیخوانیدکهتوسطاینپروتکلاعتمادخلق

شدهاندکهفرصتهاییجدیدبرایدنیاییمرفهتربهوجودمیآورند.رفاهدرابتداودردرجه

اولدربارهاستانداردزندگیاست.برایدستیابیبهآنمردمبایدراهها،ابزاروفرصتهایی

داشتهباشندتاثروتمادیخلقکنندوازنظراقتصادیپیشرفتکنند،امابرایمااینمساله

شاملکارهایبیشترینظیرامنیتفرد،ایمنی،سالمت،آموزش،پایداریزیستمحیطی،

فرصتهاییبرایشکلدهیوکنترلسرنوشتفردوشرکتکردندریکاقتصادوجامعه

میشود.بهمنظوردستیابیبهرفاه،یکفردبایدحداقلدارایدسترسیبهنوعیازخدمات

مالیاولیهباشدتابتواندبااطمینانبهذخیرهومنتقلکردنارزشاقدامکندوبایدارتباطاتو

ابزارهایتراکنشیداشتهباشدتابهاقتصادجهانیوصلشودوزمینیادیگرملکیکهقانونا

مالکآناسترادراختیاربگیرد.

تماماینهاوخیلیبیشــترازآن،وعدهایاســتکــهبالکچینمیدهد.داســتانهاییکه

خواهیدخواندبایدبهشماحسیازآیندهایبدهندکهدرآنرفاهبرایهمهوجودداشتهباشد،

نهفقطثروتوقدرتبیشتربرایثروتمندانوقدرتمندان؛دنیاییکهحتیدرآنماصاحب



دادههایخودمانهستیمومیتوانیمازحریمخصوصیوامنیتشخصیمانمحافظت

کنیم.دنیاییبازکهدرآنهمهمیتوانندبهزیرساختهایفناوریمانکمککنند،نهدنیایی

ازباغهایدیوارکشیدهشدهکهدرداخلآنشرکتهایبزرگاپلیکیشنهایاختصاصیارائه

میدهند.دنیاییکهدرآنمیلیاردهافردمحروممیتواننددراقتصادجهانیشرکتکنندو

درثروتآنسهیمشوند؛اینپیشنمایشیازآندنیاست.

خلق یک اقتصاد تسهیمی همتابه همتای حقیقی
،)Uber(اوبــر،)Airbnb(متخصصــاناغلــبازپلتفرمهایــیهمچــونایــربیانبــی 

لیفت)Lyft(،تســکربیت)TaskRabbit(بهعنوانپلتفرمهاییبرای»اقتصادتســهیمی/

اقتصــادمشــارکتی«)Sharing Economy(یادمیکننــد.اینایدهخوبیاســتکههمتایان

میتوانندارزشخلقکنندودرآنســهیمباشــند،امااینکســبوکارهاارتباطبسیارکمیبا

سهیمشــدندارند.درحقیقت،آنهادقیقابهایندلیلموفقهســتندکهچیــزیرابادیگری

ســهیمنمیشــوند؛آنهاتجمیعمیکنند.اینیکاقتصادتجمیعیاســت.اوبرشــرکتی65 

میلیارددالریاســتکهخدماترانندگیراتجمیعمیکند.ایربیانبی،محبوب۲5میلیارد

دالریســیلیکونولی،اتاقهایخالیراتجمیعمیکند.دیگرانازطریقپلتفرمهایمتمرکزو

اختصاصیخودتجهیزاتراجمعوسپسمجددامیفروشند.طیاینپروسه،آنهااطالعاترا

برایبهرهبرداریتجاریخودجمعآوریمیکنند.هیچیکازاینشرکتهایکدههپیشنبودند؛

چونپیششرطهایفناورانهآنیعنیتلفنهایهوشمندفراگیر،جیپیاسکاملوسیستمهای

پرداختپیچیدهوجودنداشت.حاالباوجودبالکچینها،تکنولوژیموردنیازبرایخلقدوباره

اینصنایعموجوداست.اخاللگرانبزرگامروزیقراراستخودشاندچاراختاللشوند.

تصورکنیدکهبهجایشرکتمتمرکزایربیانبی،یکاپلیکیشنتوزیعشدهـاسمشرا

بگذاریدبالکچینایربیانبییاbAirbnbـوجودداشتهباشدکهدراصلیکتعاونیاست

کهتحتمالکیتاعضایشقراردارد.وقتییکاجارهکنندهمیخواهدفهرستیپیداکند،

نرمافزارbAirbnbرابرایتمامفهرستهاوفیلترهااسکنمیکندوآنهاییرانشانمیدهد

کهباشرایطتعیینشدهتوسطاوهمخوانیدارند.بهخاطراینکهشبکهسوابقیازآنتراکنش

رارویبالکچینایجادمیکند،نقدهایمثبتکاربرانباعثبهترشدناعتباروشهرتآنهاو
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شکلگیریهویتشانمیشوندوحاالایناتفاقبدونحضوریکواسطهبهوقوعمیپیوندد.

ویتالیکبوترین)Vitalik Buterin(،موسسبالکچیناتریوممیگوید:»درحالیکهدراغلب

فناوریهااینگرایشوجودداردکهکارگرانراکهوظایفپســتیوحاشیهایبرعهدهدارند

بهصورتیکماشیندربیاورند،بالکچینهاخالفاینجریانعملمیکنند.بالکچینبه

جایاینکهرانندهتاکسیراازکاربیکارکند،اوبرراازبینمیبردوبهرانندهتاکسیهااجازه

میدهدبهطورمستقیمبامشتریکارکنند.«

بازطراحی سیستم مالی برای سرعت و فراگیری بیشتر
صنعتخدماتمالیباعثبهحرکتافتادناقتصادجهانیمیشود،اماسیستمامروز

مملوازمشکالتاست.میتوانگفتاینصنعتمتمرکزترینصنعتدنیاوآخرینصنعتی

استکهتاثیراتتغییردهندهانقالبتکنولوژیکیراحسمیکند.نهادهایاصلینظممالی

قدیمیمثلبانکهانهایتتالششــانرامیکنندتاازانحصارهادفاعکنندواغلبمانع

پیشرفتنیروهایجدیدبرهمزنندهمیشوند.درعینحال،سیستممالیازفناوریقدیمی

استفادهمیکندوتحتهدایتقوانینیاستکهقدمتشــانبهقرننوزدهمبازمیگردد.

اینسیستمپرازتناقضهاوپیشرفتهاینامتوازناســتکهباعثشدهبرایبسیاریاز

ذینفعانبعضیمواقعآهسته،بیشترمواقعناامنوتاحدودزیادیگنگباشد.

فناوریدفترکلتوزیعشدهمیتواندباعثرهاییبسیاریازخدماتمالیازمحدودیتهای

نهادهایقدیمیشودورقابتونوآوریراپرورشدهد.اینبرایکاربرنهاییخوباست.حتی

ازطریقاتصالبهاینترنتهممیلیاردهانفربهایندلیلسادهازاقتصادمحرومهستندکه

نهادهایمالی،خدماتیمثلبانکداریرابهآنهاارائهنمیدهند،چونآنهامشتریانبیسودو

پرریسکیخواهندبود.بابالکچیناینافرادمیتوانندنهتنهابهاقتصادجهانیمرتبطشوند،

بلکهمهمترهمبشوند،چوندرفعالیتهایمالیشرکتمیکنند،میتوانندخریدکنند،

قرضبگیرند،بفروشندورویهمرفتهشانسیبرایساختنیکزندگیمرفهداشتهباشند.

بهطورمشابه،نهادهایموجودهممیتوانندخودشانراحولمحورفناوریبالکچینتغییر

دهند،البتهاگربتوانندرهبریموردنیازبرایاینکارراپیداکنند.اینفناوریوعدههایبزرگی

برایایجادتغییراتاساسیدرصنعتمالیدادهاست.ازبانکگرفتهتابورس،ازشرکتهای



بیمهتاشرکتهایحسابداری،کارگزاریها،وامدهندگانخرد،شبکههایکارتهایاعتباری،

مشاورانامالکوهمهچیزدراینمیان.وقتیهمهدریکدفترکلتوزیعشدهسهیمباشند،

دیگرتسویهتراکنشهاچندروزطولنمیکشد،بلکهبهصورتآنیودرمعرضدیدهمهبه

وقوعمیپیوندد.میلیاردهانفرازاینمسالهسودمیبرندواینتغییرمیتواندکارآفرینان

سراسردنیارارهاوقدرتمندسازد.

حمایت از حقوق اقتصادی در سطح جهانی
حقــوقمالکیــتچنــانمحکــمدرسیســتمدموکراســیکاپیتالیســتیماتنیدهشــده

اســتکهاولینپیشنویــساعالمیهاســتقاللایــاالتمتحدهبــهقلمتوماسجفرســون،

حقوقالینفکانســانهاراحقزندگی،حقآزادیوحقمالکیتونهخوشبختیبرشمرد

)مترجــم:هرچنــددرنهایــتحــقجســتوجویخوشــبختیبــهجــایحــقمالکیــتدر

اعالمیهنهاییاســتقاللآمریکاآوردهشــد(.باوجوداینکهآناصولامیدوارکننــده،پایهو

اســاساقتصادوجامعهمدرنامــروزیرابناکردندکهمــادربخشقابلتوجهــیازدنیای

توســعهیافتهازآنبهرهمیبریم،بخشاعظمیازجمعیتجهاننتوانستهازمزایایشان

بهرهمندشــوند.باوجودپیشــرفتهاییکــهدرحــوزهحقوقزندگــیوآزادیحاصلشــده

اســت،اکثرصاحبانامــالکدنیاممکناســتباتکانخــوردنیکســوئیچنرمافــزاریدر

پایگاهدادهمتمرکزامالکدولتیشاهدمصادرهمســتبدانهخانهیاتکهزمینخودتوسط

کارگزارانفاســددولتیباشــند.بدونداشــتنســندمالکیت،صاحبانامــالکنمیتوانند

وامبگیرند،مجوزساختوســازدریافــتکنندیاملکشــانرابهفروشبرســانندوممکن

 اســتموردســلبمالکیتواقــعشــوند.تمامــیاینهــاموانعیجــدیســرراهرفاهاســت.

هرنانــدودســوتو)Hernando de Soto(اقتصــادداناهــلپــروورئیسموسســهآزادیو

دموکراســیویکیازبرترینمتفکــرانحوزهاقتصــاددرجهان،میگویدچیــزیحدودپنج

میلیاردنفــردردنیاازمشــارکتکاملدرارزشــیکهازطریقجهانیشــدنخلقمیشــود،

محرومهســتند،چونحقــوقرســمیضعیفــیدررابطهبــامالکیتزمینشــاندارنــد.او

میگویدبالکچینمیتواندتمــاماینهاراتغییردهــد؛»ایدهمرکزیبالکچینایناســتکه

حقوقکاالمیتواندمنتقلشــود،حاالایــنکاالمیخواهدمالیباشــد،یــاداراییفیزیکی

دروتعل اعتماد          104



105          انقالب بالکچین

باشــدیاحتییکایده.هدففقطثبتکردنخودزمیننیســت،بلکهایناســتکهتمام

حقوقرســمیمرتبطباآننیزثبتشــودتاحقــوقمالکنتواندمــوردنقضواقعشــود.«

حقوقمالکیــتجهانــیمیتواندزمینــهسیاســتهایجدیــدیازعدالتجهانی،رشــد

اقتصــادی،رفــاهوصلــحراپایهریــزیکنــد.درایــنپارادایــمجدید،حقوقنهتوســطســالح

 یانیروهــایشــبهنظامییامــزدوران؛بلکهتوســطفنــاوریمــوردمحفاظــتقــرارمیگیرد.

دســوتومیگوید:»بالکچینبرایدنیاییاســتکهبهجایامورخیالیباامــورواقعیاداره

میشــودوبهنظرمناینچیزخوبیاســت.«وغیرمتمرکزهمهســت.هیچقدرتمرکزی

آنراکنترلنمیکند،همهمیدانندچهاتفاقیداردمیافتدوبالکچینهمهچیزراتاابدبه

خاطردارد.

خاتمه دادن به کالهبرداری رمیتنس
تقریباتکتکگزارشها،مقالههایاکتابهاییکهمزایایرمزارزهارابررسیمیکنند،در

موردفرصترمیتنس)ارسالپولتوسطکارگرانخارجیبهکشورمبدأ(همصحبتمیکنند.

دلیلخوبیهمبرایاینمسالهوجوددارد.بزرگترینجریانپولیکهبهدنیایدرحالتوسعه

میرود،کمکخارجییاسرمایهگذاریمستقیمخارجینیست،بلکهپولارسالیبهخانه

استکهتوسطکارگرانخارجیکهدرکشورهایتوسعهیافتهکارمیکنندبهکشورهایفقیر

فرستادهمیشود.اینپروسهزمان،صبروبعضیمواقعشجاعتمیطلبدکهآدمبخواهد

هرهفتهبههماندفترارســالوجهواقــعدرهمانمحلهبدنامســفرکند،هــردفعههمان

 کاغذبازیهاراانجامدهدوهمانکارمزدهفتدرصدراپرداختکند.راهبهتریوجوددارد.

آبرا)Abra(ودیگرکمپانیهادارندبااســتفادهازبالکچینشــبکههایپرداختمیسازند.

هدفآبراایناستکهتکتککاربرانشرابهیکمتصدیتراکنشتبدیلکند.کلپروسه

ـازبیرونرفتنوجوهازیککشورتارســیدنآنهابهکشوریدیگرـبهجایاینکهیکهفته

زمانببرد،تنهایکساعتطولمیکشدوبهجایهفتدرصدهزینهیاباالترازآنفقطدو

درصدهزینهدارد.آبرامیخواهدشبکهپرداختشازنظرکمیازتمامدستگاههایخودپرداز

 )Western Union(دنیافراگیرترشود.چیزیحدود۱5۰سالطولکشیدتاوسترنیونیون

بتوانددرسراسردنیا5۰۰هزارعاملداشتهباشد.آبرادرنخستینسالفعالیتاشبهچنین



تعدادیازمتصدیانتراکنشدستپیداکرد.

قطع کردن بازوی بوروکراسی و فساد در کمک های خارجی
آیابالکچینمیتواندمشکالتموجوددرزمینهکمکخارجیرابرطرفکند؟زلزلهسال

۲۰۱۰هائیتییکیازمرگبارترینفجایعطبیعیبهثبترسیدهدرتاریخبود.چیزیحدود۱۰۰ 

هزارتا۳۰۰هزارنفرجانخودراازدستدادند.دولتهائیتیپسازوقوعزلزلهثابتکردکه

فقطمایهدردسراست.جامعهجهانیبیشاز5۰۰میلیوندالرکمکبهصلیبسرخکه

یکبرندشناختهشدهاست،اهداکرد.یکیازبررسیهاییکهپسازاتمامماجراانجامشد،

نشاندادکهمقادیریازاینکمکدرجایغلطخرجشدهیاکالدیگرنشانیازآندیدهنشد.

بالکچینمیتواندباازمیانبرداشتنواسطهگرانیکهپیشازرسیدنکمکبهمقصدش

آنرامیگیرند،بــهتحویلکمکخارجییاریرســاند.دردرجــهدوم،بهعنوانیکدفترکل

تغییرناپذیرازجریانوجوه،بالکچینقابلیتمسئولشناختنبهترنهادهابرایاعمالشان

رادراختیاردارد.تصورکنیدکهچطورمیشداگرمیتوانستیدهردالریکهبهصلیبسرخ

دادیدراازنقطهشروعشتافردیکهبهآنکمککرده،رویتلفنهمراههوشمندخودردیابی

کنید.میتوانیدوجوهتانرادرحالتودیعهقراردهیدوفقطبعدازاینکهصلیبســرخبه

نقطهموردنظررسید،اجازهبرداشترابدهید.

تغذیه کردن خالقان ارزش در درجه اول
طینسلاولاینترنت،بسیاریازخالقانداراییهایمعنوی)یافکری(بهخاطرکارشان

پــاداشکافــیدریافــتنکردنــد.یکــیازمثالهــایدرجهیــکاینمســالهموزیســینهاو

آهنگسازانیبودندکهباناشرانموسیقیقراردادامضاکردند.رهبراناینشرکتهاینشر

موسیقینتوانستندتصورکنندکهاینترنتچطوررویصنعتآنهاتاثیرخواهدگذاشت.

آنهاعصردیجیتالرانپذیرفتندودرمدلهایکســبوکاریخودبازنگــرینكردند.بهاین

ترتیبآنهابهآرامیکنترلاوضاعرابهتوزیعکنندگانآنالینموسیقیواگذارکردند.

مثــالواکنــشناشــرانبــزرگرابــهنپســتر)Napster(،پلتفــرمبهاشــتراکگذاریفایــل

همتابههمتایتاسیسشدهدرسال۱۹۹۹درنظربگیرید.افرادیکهدرآنزماندرصنعت
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موسیقیجایگاهیدراختیارداشتندگردهمآمدندتاازاینحرکتجدید،موسسانآنو۱۸ 

هزارنفرازکاربرانآنشکایتکنندودرنهایتدرماهجوالی۲۰۰۱اینپلتفرمبهحکمدادگاه

بستهشد.الکسوینتر)Alex Winter(کهمستندیدربارهنپسترساخت،بهگاردینگفت:

»وقتیبحثتغییراتبزرگفرهنگیپیشمیآیدمنبانحوهتفکرسیاهوســفیدمشکل

دارم...درموردنپستر،مقداربسیارزیادینقاطخاکســتریوجودداشت؛ازموضعگیری

»میتوانمتمامچیزهاییکــهبرایشپولدادمرابهاشــتراکبگــذارم«تا»حتــیاگریکیاز

فایلهاییکهخریــداریکردیرابهاشــتراکبگذارییکمجرمهســتی.«ماهمباحرفش

موافقهستیم.همکاریمشترکبامصرفکنندگانمعموالیکمدلکسبوکاریبادوامتر

ازشــکایتکردنازآنهاســت.کلاینماجرانقطهعطفبزرگیدرصنعتموســیقیبودو

راهکارهایبازاریابیقدیمی،ناکارآمدیشدیددرتوزیعوچیزیراآشکارکردکهخیلیهاآن

رابهعنوانسیاستهایضدموزیسینهاتعبیرکردند.

گفتنیاستازآنزمانتغییربسیارکمیصورتگرفتهاست؛البتهتاكنون.بهاکوسیستم

 جدیــدموســیقینــگاهکنیــدکــهدربالکچیــنســربرآوردهوهدایــتآنراایموگــنهیــپ

)Imogen Heap(خوانندهوآهنگسازبریتانیایی،زوییکیتینگ)Zoe Keating(نوازنده

ویولنوتوسعهدهندگانوکارآفرینانبالکچینبرعهدهدارند.تمامصنایعفرهنگیپتانسیل

اختاللرادارندووعدهایکهنیروهایمختلکنندهجدیدمیدهند،ایناســتکهخالقان

میتوانندبهازایارزشیکهخلقمیکنندپاداشکاملدریافتکنند.

بازپیکربندی سازمان ها به عنوان موتور کاپیتالیسم
باظهوریکپلتفرمجهانیهمتابههمتابرایهویت،اعتماد،اعتباروتراکنشها،ماباالخره

میتوانیمســاختارهایعمیقشــرکتهارابهمنظورکســبنوآوری،خلقارزشمشترکو

شایدحتیرفاهبرایاکثریت؛بهجایثروتفقطبرایاقلیت،بازطراحیکنیم.چنینچیزی

بهمعنیایجادشرکتهایکوچکترازنظرسودیاتاثیرگذارینخواهدبود.برعکس،داریم

دربارهساختنشرکتهایقرنبیستویکمیصحبتمیکنیمکهبعضیهایشانممکن

استخالقانپولهاییعظیموبسیارقدرتمنددربازارهایخودشانباشند.مابراینباور

هستیمکهبنگاههابهجایسلسلهمراتبهاییکپارچهسازیشدهعمودیعصرصنعتی،در



آیندهبیشترشبیهشبکهخواهندبود.بهاینترتیبفرصتیبرایتوزیع)نهبازتوزیع(ثروت

بهشیوهایدموکراتیکتروجوددارد.

ماشمارادرگردشدردنیایخیرهکنندهقراردادهایهوشمند،عواملاقتصادیمستقل

جدیدوهمچنیــنچیزیکــهآنراســازمانهایتوزیعشــدهمســتقلمینامیــم،همراهی

میکنیم.درایننوعسازمانهانرمافزارهایهوشــمند،مسئولیتمدیریتوسازماندهی

بســیاریازمنابعوقابلیتهارابرعهدهمیگیرندوشــایدحتیجایگزینخودشــرکتها

شوند.قراردادهایهوشمندقابلیتخلقچیزهاییرافراهممیكنندکهماآنهاراسازمانهای

شبکهایبازمیخوانیم.اینسازمانهابرپایهمجموعهایازمدلهایکسبوکاریجدیدیا

مدلهایکسبوکاریقدیمیکهبهسمتبالکچینسوقدادهشدهاند،بنانهادهمیشوند.

جان بخشیدن به اشیا و به کار گماشتن آنها
تکنولوژیستهاونویسندگانداستانهایعلمیـتخیلیمدتهاستکهدنیاییراتصور

کردهاندکهدرآنشبکهجهانییکپارچهایازسنسورهاییکهازطریقاینترنتبهیکدیگر

متصلهستند،میتوانندهررخداد،حرکتوتغییریرویزمینرابهتسخیرخوددرآورند.

فناوریبالکچینبهاشیاامکانهمکاری،ردوبدلکردنواحدهایارزش)انرژی،زمانوپول(

وبازطراحیزنجیرههایتامینوفرایندهایتولیدبرپایهاطالعاتمشــترکدربارهتقاضاو

ظرفیترامیدهد.مامیتوانیمابردادههارابهدستگاههایهوشمندمتصلوآنهاراطوری

برنامهریزیکنیمتااشیایدیگرراتوسطفرادادههایشانبشناسندوبدونریسکخطایا

دستکارینسبتبهشرایطتعریفشده،کنشیاواکنشنشاندهند.

همهمیتوانندبهرفاهدستپیداکنند؛ازمزرعهدارانکوچکدرنقاطدورافتادهاسترالیاکه

برایتجارتشانبهنیرویبرقنیازدارندگرفتهتاصاحبانخانهدرهمهجایدنیاکهمیتوانند

بهبخشیازیکشبکهبرقرسانیتوزیعشدهبالکچینتبدیلبشوند.

پرورش کارآفرینان بالکچین
کارآفرینــیبرایاقتصــادیپررونقوجامعــهایموفقامریضــروریاســت.اینترنتقرار

بودکارآفرینانرارهاسازدوبهآنهاابزارهاوقابلیتهایشــرکتهایبزرگرابدونبسیاری
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ازمحدودیتهایشــان)ازجملهفرهنگموروثی،فرایندهایپوســیدهووزنسنگینشان(

ارائهدهد.بااینحال،موفقیتاوجگیرندهمیلیاردرهایشرکتهایداتکامیکحقیقت

آزاردهندهراپنهانمیکند؛کارآفرینیوراهاندازیکسبوکارهایجدید۳۰سالاستکهدر

اغلباقتصادهایتوســعهیافتهدرحالکاهشاســت.دردنیایدرحالتوسعه،اینترنت

نتوانستهکارزیادیبرایکمکردنموانعســرراهکارآفرینانیکهازبوروکراسیهاینفسگیر

دولتیرنجمیبرند،انجامدهد.اینترنتهمچنیننتوانستهامكاندسترسیبهابزارهایمالی

راکهبرایشروعکسبوکاریکهبتوانددردسترسمیلیاردهاانسانباشد،ضروریاست،

فراهمسازد.البتههمهافرادقرارنیستکارآفرینشوند،اماحتیبراییکفردعادیکهسعی

دارددرآمدیقابلقبولداشتهباشدهمکمبودابزارهایمالیومقرراتدستوپاگیردولتی

باعثمیشوداینکاربسیارچالشبرانگیزشود.

اینمسالهایپیچیدهاست،امابالکچینمیتواندبهسوپرشارژکردنکارآفرینیودرنتیجه

رفاهازچندشیوهبسیارمهمکمککند.برایاینکهیکفردعادیکهدردنیایدرحالتوسعه

زندگیمیکند،بخواهدیکاندوختهارزشقابلاتکاوراهیبــرایکارکردنفراترازجامعه

محلیخودشداشتهباشد،اکنونتنهاچیزیکهالزماستیکدستگاهمتصلبهاینترنت

است.دسترسیبهاقتصادجهانیبهمعنیدسترسیبیشتربهمنابعجدیداعتبار،تامین

سرمایه،تامینکننده،شریکوفرصتهایسرمایهگذاریاست.هیچاستعدادیامنبعی

برایکسبدرآمدازبالکچینبیشازحدکوچکنیست.

تحقق دولت ها توسط مردم برای مردم
آمادهتغییراتبــزرگدرزمینهدولتوحکومتهمباشــید.فنــاوریبالکچینازهمین

حاالدرحالتغییراساسیتشکیالتدولتواینکهچطورمامیتوانیمعملکردآنرابهبود

ببخشیم)بهصورتبهتروارزانتر(نیزهست.درضمندرحالایجادفرصتهاییجدید

برایتغییردادنخوددموکراسیهمهست،اینکهچطوردولتهامیتوانندبازتروآزادتراز

کنترلالبیگرهاباشندودرراستایچهارارزش»درستکاری«عملکنند.بهاینمسالهنگاه

میکنیمکهچطورفناوریهایبالکچینمیتوانندمعنایشهروندبودنوشرکتدرپروسه

سیاســیراتغییردهنــد؛ازرأیدادنودسترســیبهخدماتاجتماعیگرفتــهتاحلکردن



تعدادیازمشــکالتبــزرگودســتوپاگیراجتماعومســئولیتپذیرترکــردننمایندگان

انتخابشدهسروعدههاییکهباعثانتخابشدنآنهاشدهاست.

وعده ها و مخاطرات پلتفرم جدید
اگرشــشمیلیونآدمدر»شــهرعریان«)یکمجموعهتلویزیونیپلیســی(وجوددارد،

پسششمیلیونمانعســرراهدســتیابیاینفناوریبهپتانســیلحقیقیآنوجوددارد.

عالوهبراین،تعدادینکتهمنفــینگرانکنندههموجــوددارد.بعضیهامیگویندفناوری

آمادهدوراناوجخودنیســتواینکههنوزاســتفادهازآنســختاســتواپلیکیشــنهای

قاتــل)Killer App(درحــالتولدهســتند.دیگرمنتقدانبهمقــدارعظیمانرژیایاشــاره

میکنندکهبهمنظوررســیدنبــهاجماعفقــطدرشــبکهبیتکوینمصرفمیشــود؛چه

اتفاقیمیافتدوقتیکههزارانیاشــایدهممیلیونهابالکچینبههممتصلباشــندوهر

یکهممشغولپردازشچندمیلیاردتراکنشدرروزباشند؟آیاانگیزشهابهحدیبزرگ

هســتندکهمردمبخواهندشــرکتکنندودرگذرزمانرفتارامنیداشــتهباشــندوســعی

 نکنندبرشــبکهبرتریپیداکنند؟آیافناوریبالکچینبزرگترینشغلکشتاریخاست؟

اینهاسوالهاییدررابطهبارهبریوحاکمیتهستند،نهفناوری.نخستینعصراینترنت

بهدلیلبینشومنافعمشترکذینفعانکلیدیاش؛یعنیدولتها،سازمانهایجامعه

مدنی،توسعهدهندگانوافرادروزمرهمثلشمابهموفقیتدستیافت.بالکچینهمنیازمند

رهبریمشابهاست.مادرادامهکتابدراینبارهمفصلترصحبتمیکنیمکهچرارهبران

اینپارادایمتوزیعشــدهجدید،بایدپرچمخودرامحکمبهزمینبکوبندوموجیازنوآوری

اقتصادیوسازمانیرابهراهبیندازندتانسبتبهاینمسالهاطمینانحاصلکنندکهاین

باروعدههاوپتانسیلهایفناوریبهکمالمیرسند.ماازشمادعوتمیکنیمیکیازاین

رهبرانباشید.

اینکتــابازبرنامــهچهارمیلیــوندالری»شــبکههایراهکارهــایجهانی«درمدرســه

مدیریت»راتمن«دردانشگاهتورنتوبرخاست.اینابتکارکهمنبعاصلیسرمایهاشرااز

شرکتهایفناوریبزرگدرکناربنیادهایراکفلر)Rockefeller(واسکول)Skoll(،وزارت

امــورخارجــهایــاالتمتحــدهوIndustry Canadaدریافــتمیکنــد،رویکردهــایجدید

دروتعل اعتماد          110



111          انقالب بالکچین

نسبتبهحلمشکالتجهانیوحکومتیراموردبررســیقرارداد.هردویمادرهدایت

اینبرنامهدســتداشــتیم.)دانتاپاســکاتآنراتاســیسکردوالکسهدایتگــرپروژه

رمزارزهابود(.درسال۲۰۱۴،مایکابتکاریکسالهدربارهانقالببالکچینوپیامدهایآن

برایکســبوکاروجامعهراهاندازیکردیمکهدراینکتاببهاوجخودرســید.درآنابتکار،

ماسعیکردیموعدههاومخاطراتاینپلتفرمجدیدرابررســیکنیم.اگربنگاهها،دولتو

نوآورانجامعهمدنیبااینفناوریدرستبرخوردکنند،ازاینترنتیکهنیرویهدایتگرآن

بیشترصرفکاهشهزینهجستوجو،هماهنگی،جمعآوریدادهوتصمیمگیریمیشود

)کهدرآننظارت،واســطهگریوکســبدرآمدازاطالعــاتومعامالترویوبحــرفاولرا

میزند(بهسمتاینترنتیحرکتمیکنیمکهنیرویهدایتگرآنکاهشهزینهتراکنشها،

سیاستگذاریواعمالتفاهمهایاجتماعیوبازرگانیاستودرآندرستکاری،امنیت،

همکاری،خصوصیبودنتمامتراکنشهاوخلــقوتوزیعارزشحــرفاولراخواهدزدودر

واقعیکچرخش۱۸۰درجهایدراســتراتژیبهوجودمیآید.نتیجهمیتواندشــکلگیری

اقتصادهمتایان)economy of peers(باشــدبــانهادهاییکهواقعاتوزیعشــده،فراگیرو

قدرتمندکنندهخواهندبودوازهمینطریقنیزمشروعیتواعتبارخواهندداشت.باتغییر

بنیادینکارهاییکهمیتوانبهصورتآنالینانجامداد،نحوهانجامآنهاواینکهچهکســی

میتوانددرانجامآنهاشرکتکند،پلتفرمجدیدممکناستحتیپیششرطهایفناورانه

 الزمبرایحلکردنتعدادیازبغرنجترینچالشهایاجتماعیواقتصادیمارانیزایجادکند.

اگرمابرخوردغلطیداشــتهباشــیم،فناوریبالکچینکهتااینحدپتانســیلدارد،بسیار

محدودیاحتینابودخواهدشد.حتیمیتواندبهوسیلهایتبدیلشودکهنهادهایقدرتمند

براینهادینهساختنثروتخودازآناستفادهمیکنندیااگرتوسطدولتهاهکشود،به

پلتفرمیبراییکنوعجامعهکنترلشــدهجدیدتبدیلخواهدشــد.فناوریهاینرمافزار

توزیعشده،رمزنگاری،عامالنمستقلوحتیهوشمصنوعینیزکهارتباطبسیارنزدیکیبا

یکدیگردارند،ممکناستازکنترلخارجشوندوعلیهخالقانشان)انسانها(عملکنند.

اینامکانوجودداردکهاینفناوریجدیدبهتعویقبیفتد،متوقفشود،ازپتانسیلاش

بهحدمطلــوباســتفادهنشــود،یاحتــیبدتــرازاینهــا.بالکچیــنورمزارزهــا،مخصوصا



بیتکوین،اکنوندارایجنبشعظیمیهســتند،امااینجاپیشبینــینمیکنیمکهتمام

اینهابهموفقیــتختمخواهدشــدیاخیر،یااگربشــودباچهســرعتیایناتفــاقبهوقوع

،)David Ticoll(خواهدپیوست.پیشبینیهمیشهکاریریســکیاســت.دیویدتیکول

نظریهپردازفناوریمیگوید:»بسیاریازمادرزمینهپیشبینیتاثیرکاملاینترنتکاربدی

انجامدادیــم؛پدیدههاییکهدرحدداعشبدهســتند.اتفاقهاییافتــادکهماپیشبینی

نکردیموبسیاریازپیشبینیهایبزرگوخوشبینانهمانهماشتباهازآبدرآمدند.اگر

بالکچینبهاندازهنتبزرگوجهانیباشــد،بهاحتمالزیاداینبارهمدربارهنکاتمثبت

ومنفــیآن،پیشبینیبدیانجــامخواهیــمداد«.بنابرایــنبهجایاینکــهبخواهیمآینده

بالکچینراپیشبینیکنیم،حامیآنخواهیمبود.دراینکتابدراینموردبحثمیکنیم

کهاینفناوریبایدبهموفقیتبرسد؛چونمیتواندبهماکمککندعصریجدیدازرفاهرا

خلقکنیم.مابراینباورهســتیمکهاقتصادوقتیبهترینعملکردشراداردکهبرایهمه

کارمیکندوایــنپلتفرمجدیدموتوریازفراگیریوشــمولیتاســت.همچنیــنمیتواند

بهطورچشمگیریهزینهارسالوجوهمانندارسالهایرمیتنسراکاهشدهد،بهطورقابل

توجهینیزموانعینظیرداشتنیکحساببانکی،اخذاعتباروسرمایهگذاریراکاهش

میدهد.درعینحالازکارآفرینیوشــراکتدرتجارتجهانیحمایتمیکند.بالکچین

 سرمایهداریتوزیعشدهراتسریعمیکند؛نهاینکهصرفاسرمایهداریرامجدداتوزیعکند.

بنابراینهمهبایددســتازمبارزهباآنبردارندوقدمهایدرســترابرایحمایتازآنطی

کنند.بیاییدازایننیرونهبرایمنافــعکوتاهمدتواندک؛بلکهبــرایمنافعطوالنیمدتو

پایداراستفادهکنیم.

امروزه،هردویمانسبتبهپتانسیلهایموجبعدیازاینترنتهیجانزدههستیموبه

اینموجعظیمنوآوریکهدرحالرهاشدناستوپتانسیلآنبرایرفاهودنیاییبهتربسیار

عالقهداریم.اینکتابپیشنهادمابهشمابرایعالقهمندشدنبهآن،درکاینموججدیدو

عملبرایاطمینانحاصلکردنازتحققپتانسیلآناست.

بنابراینمحکمبهصندلیهایتانبچسبیدوبهخواندنادامهدهید!دریکیازبرهههای

حیاتیتاریخبشرقرارداریم.
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نسل دوم با بهره گیری از فناوری بالکچین، اینترنت ارزش را برای ما به 
ارمغان می آورد؛ یک پلتفرم جدید و توزیع شده که می تواند به ما کمک 
کند تا دنیای کسب وکار را تغییر داده و نظم قدیمی امور انسانی را به 
سمت و سویی بهتر تغییر دهیم. بالکچین یک فناوری کامالً انقالبی 
است که بیت کوین و ســایر ارزهای دیجیتال بر روی آن شکل گرفته 
است، اما این امکان وجود دارد که این فناوری کاربردهایی فراتر از این 
موارد داشته باشــد و تقریبًا همه چیزهایی را که برای بشریت ارزش 

دارد را ثبت کند.
این کتاب درباره کاربردهای فناوری بالکچین، چگونگی گسترش آن در 
آینده و تغییر و تحولی که در روند اجرای فرایندهای آنالین به وجود 
می آورد صحبت کرده است. در این کتاب دان و الكس تاپ اسکات 
عنوان می کنند چگونه این فناوری، آینده اقتصاد دنیا را شکل می دهد 
و به شکل چشمگیری همه چیز را ارتقا خواهد داد. این کتاب، اثری 
برجسته و ارزشــمند برای درک تغییر بزرگ آینده است. نویسندگان 
این کتاب تــالش داشــته اند ضمن برشــمردن مزایایی کــه فناوری 
بالکچین به ارمغان می آورد، چالش ها و موانعی که بر سر راه توسعه 

این فناوری وجود دارد را نیز بیان کنند.
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