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پیش گفتار از کوین بری1، مدیرعامل شرکت مینتوم2

»هیچ چیز قدرتمندتر از ایده ای نیست که زمان آن فرا رسیده باشد.« 
ویکتور هوگو

ما در نقطــه تحــول تراکنش های مالی در سراســر جهان هســتیم. چه کســی تغییــر را در 

آغوش می گیرد و چه کسی آن را پشت سر می گذارد؟ تمرکززدایی، اعتماد، حریم شخصی و 

دموکراتیزه کردن معامالت مالی همه ایده هایی هستند که زمان تحقق شان فرا رسیده است. 

فناوری بالکچین قطعا این ایده ها را طی چند سال آینده هدایت خواهد کرد. سوال این است: 

این اتفاق کجا خواهد افتاد؟ برخی دولت ها فناوری آینده را در آغوش خواهند گرفت و سایرین 

در برابر وضع موجود مقاومت خواهند کرد. چه کسی برنده می شود و چه کسی می بازد؟

در کتاب »اقتصاد کریپتو۳: بالکچین، رمزارز و اقتصاد توکن چگونه دنیای مالی را دگرگون 

می کنند« اریس وانلین وانگ۴ تشریح کرده که چگونه این اقتصاد مانند انقالبی جدید عمل 

خواهد کرد. او به عنوان یک شخص فعال که هم بنیان گذار یک صرافی رمزارز بوده و عملکرد 

موفقی در اقتصاد کریپتو طی چند سال داشته است، یک راهنمای نهایی به سمت چیزی 

است که گاهی اقتصاد جدید را دچار سردرگمی می کند. خوانندگان بی شک از چشم انداز 

وی و درکش از نگرانی ها و انگیزه های افرادی که کارهای اقتصادی می کنند، بهره خواهند برد. 

در طــول تجربه حرفه ای ام، بینشــی در مــورد نگرانی هــا و انگیزه های ملت هــای گوناگون و 

رگوالتورهــای این فناوری جدیــد حاصل کــردم. به عنوان یــک نماینده ســازمان غیرانتفاعی 

)NGO( در ایاالت متحده در شهر نیویورک، من نگرانی های وزیران فناوری اطالعات را از چند 

کشور در سراسر جهان شنیدم. من یک وکیل مدافع دولت ایاالت متحده هستم، بنابراين 

در مورد اینکه چگونه رگوالتورهای دولتی در زمان مواجهه با فناوری های جدید واکنش نشان 

می دهند، بینشی دارم. من همچنین مدیرعامل یک استارت آپ به نام »مینتوم« هستم که در 

1.  Kevin Barry
2.  Myntum Limited
3.  Crypto Economy
4.  Aries Wanlin Wang



حال ساخت خزانه آنالین۱ برای تامین امنیت دارایی های دیجیتالی بااهمیت )مانند توکن ها و 

رمزارزها( است. به همین دلیل، من از نزدیک شاهد توسعه اقتصاد کریپتو در دو دهه گذشته 

بودم. در نهايت، من موســس یک ســازمان غیرانتفاعی به نام »اولین آزادی ها«۲ هستم که 

باعث پیشرفت پنج آزادی فهرست شده در اولین اصالحیه برای قانون اساسی ایاالت متحده 

شــد )آزادی مذهب، گفتار، مطبوعات، تجمعات و جبران نارضایتــی۳(. چه پیوندی بین این 

اصالحیه و اقتصاد کریپتو وجود دارد؟

مبنای هر دوی آنها »آزادی« است. در اواخر قرن ۱۸، ایده ها و ایده آل های اولین اصالحیه به 

بخشی از بستر تاکید آمریکا بر آزادی فردی تبدیل شد. حال زمان ایده ها و ایده آل های بالکچین 

و اقتصاد کریپتو فرا رسیده است. هم اکنون سواالتی به وجود می آیند که باید بررسی شوند:

متمرکزسازی یا تمرکززدایی؟ •

اعتماد بین طرفین یا یک شخص ثالث برای تضمین اعتماد؟ •

شفافیت معامالت یا معامالت پنهان و مبهم؟ •

یک جهان بدون مرز با تاثیر سیاسی کمتر یا یک جهان دارای مرز با تاثیر سیاسی بیشتر؟ •

تامین مالی جمعی۴ برای کسب وکارهای جدید یا فقط سرمایه گذاری جسورانه۵، بانک های  •

سرمایه گذاری )شرکت های تامین سرمایه( و دولت ها؟

اینها تنها چند ایده ای هستند که شهروندان، کسب وکارها و تنظیم گران دولت مجبور به 

بررسی آنها هستند.  چگونه دولت ها در مورد فناوری جدید تصمیم می گیرند؟ در کل، دولت ها 

سه گزینه دارند؛ پشتیبانی، مخالفت، بدون هیچ موضعی. اقتصاد کریپتو، موضع  پشتیبان 

یا بی طرفی نسبت به دولت ها را ترجیح می دهد. برای انجام این کار، بیشتر افراد در اقتصاد 

کریپتو می دانند برای کمک به رشد اقتصاد جدید جهت تنظیم مقررات هوشمندانه نیازمند 

کار با دولت های دارای حوزه های قضایی مختلف هستند. کار با حوزه های قضایی دوستانه برای 

ایجاد رشد در اقتصاد کریپتوی جدید، احتمال متقاعدکردن دولت هایی را فراهم می کند که 

1.  Online vaults
2.  First Freedoms
3.  Redress of grievances
4.  Crowdfunding
5.  Venture capital
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با تغییر سیاست های خود مخالف هستند.  پس، تمرکززدایی یا متمرکزسازی؟ قرن هاست، 

معامالت مالی نیازمند بانک های متمرکز، نهادهای مالی یا سرمایه دارانی همانند بانک های 

ملی، بانک های تجاری و صادرکنندگان کارت اعتباری است تا به عنوان »شخص ثالث مورد 

اعتماد« برای تسهیل معامالت طرفین ایفای نقش كنند. زمانی که فناوری بالکچین در سال 

۲۰۰۸ به وجود آمد، هیچ کس روش معقول و امنی را برای دورزدن بانک ها نداشت. با فناوری 

بالکچین، افراد و کسب وکارها برای اولین بار قدرتی برای معامله مستقیم با یکدیگر پیدا کردند. 

این ایده آل به نظر می رسد، اما جای مطالعه و بررسی بیشــتری دارد و من باور دارم که گاهی 

داشتن یک شخص ثالث مورد اعتماد گزینه خوبی است.  آيا برای تضمين اعتماد، به يک 

شخص ثالث يا اعتماد طرفين نياز داريم؟ اقتصاد کریپتو این امکان را برای افراد و کسب وکارها 

فراهم می کند که یا به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند یا به طور سنتی از سیستم پولی 

حاکمیتی )فیات۱( یعنی با وجود یک شخص ثالث استفاده كنند. من باور دارم که در آینده، 

رمزارز برای خریدهای نســبتا کوچک و پول فیات برای اهداف نسبتا بزرگ استفاده خواهد 

شد. در این زمان، هیچ متد خوبی برای حل اختالف در بازارهای رمزارز وجود ندارد. در دنیای 

رمزنگاری جای اعتراض وجود ندارد. اگر یک معامله بد پیش برود، هیچ کسی وجود ندارد که 

بتوان به او شکایت كرد. به کدام حوزه قضایی شکایت خود را اعالم می کنید؟ باور دارم که در 

آینده نزدیک افراد درگیر در معامالت بزرگ استفاده از اقتصاد سنتی را ادامه می دهند، اما 

این هنوز یک خبر خوب برای دنیای کریپتو است! بیشتر معامالت روتین هر روز، معامالت 

کوچکی اند که برای رمزارزها مناسب هستند. 

شفافیت معامالت یا معامالت مبهم و نهان؟ 
معامالت رمزارزها در دفاتر عمومی۲ برای دید عموم، شفاف هستند. هر بیت کوین۳ تنها یک 

بار می تواند استفاده شود. این مساله یک خروج اساسی از اقتصاد سنتی فیات که از یک دالر 

 Bridgewater چند بار استفاده می کند، به سمت اقتصاد کریپتو است. ری دالیو۴ از همکاران

1.  Fiat
2.  Public ledger
3.  Bitcoin
4.  Ray Dalio



در مقاله »ماشین اقتصاد چگونه کار می کند« مورد زیر را تشریح کرده است:

»تقریبا همه آنچه فدرال رزرو، پول می نامد در حقیقت »اعتبار« است )یعنی وعده تحویل 

پول(. مجموع کل بدهی در آمریکا حدود ۵۰ تریلیون دالر و مجموع مقدار پول )ارز و ذخایر( در 

حال حاضر سه تریلیون دالر است. بنابراين اگر ما از این اعداد به عنوان یک شاخص استفاده 

کنیم، مقدار وعده ها برای ارائه پول )مانند بدهی( تقریبا ۱۵ برابر مقدار پول ارائه شده است. 

تا زمانی که چرخ های این ماشین اقتصادی می چرخد، موسیقی نواخته می شود و هیچ کس 

برای آن تقال نمی کند، اما اگر زمانی موسیقی متوقف شود، ۵۰ نفر برای این سه کرسی به مبارزه 

می پردازند. این چیزی اســت که در بحران های اقتصــادی رخ می دهد، امــا به دلیل اینکه هر 

بیت کوین فقط یک بار می تواند استفاده شود، این مساله رخ نمی دهد.« 

یک جهان بدون مرز با تاثیر سیاسی کمتر یا یک جهان دارای مرز با تاثیر 
سیاسی بیشتر؟

من یک ایده آلیست هستم. من بسیار به ایده جهان بدون مرز توجه کرده ام. فناوری بدون 

مرز است و معامالت مالی به صورت تئوری می توانند بدون مرز باشند. در اقتصاد فیات سنتی 

و در اقتصاد کریپتو، دارایی ها می توانند با یک کلیک به هر جایی ارسال شوند. با این وجود، 

این حقیقت نیست. دولت ها گاهی اوقات به اختالف و مشکل برمی خورند و شهروندان را از 

انجام کسب وکار با یکدیگر منع می کنند. کسب وکارها و افراد باید به تحریم هایی که بر کشور 

آنها اعمال شده است، احترام بگذارند. این یک اصل تجاری کوچک است: به هر رگوالتوری 

که می تواند شما را تعطیل کند، محاکمه کند، جریمه یا زندانی کند، احترام بگذارید. 

رمزارزهــا به عنوان یــک جهان بــدون مــرز کمتر تحــت تاثیر سیاســت هســتند. بنابراين 

الگوریتم ها به رقابت های سیاسی منفی با یکدیگر منجر نمی شوند. الگوریتم ها به جنگ های 

تجاری وارد نمی شــوند. الگوریتم هــا رقابت های تاریخــی، جاه طلبی های نظامی یــا رهبرانی 

در جســت وجوی شــکوه و عظمت ندارند. جهان بدون مرز و رمزارزها پتانســیل زیادی برای 

دموکراتیزه کــردن معامالت اقتصادی و فرصــت اقتصادی برای بهره مندی همــه افراد جهان 

را دارند.
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آیا تامین مالی جمعی، فقط برای کسب وکارهای جدید یا سرمایه گذاری 
جسورانه، بانک های سرمایه گذاری و دولتی است؟ 

عرضه اولیه سکه۱ که معموال آن را رویدادهای تولید توکن )۲TGE( می نامیم، یک نوع تامین مالی 

جمعی است. من باور دارم که این دموکراتیزه کردن افزایش سرمایه کسب وکارها اگر با مقررات 

هوشمندانه ای همراه باشد، موفقیت های بزرگی را به همراه خواهد داشت. دولت ها عالقه مند 

به توقف تقلب ها هستند. این یک دغدغه صحیح هم در اقتصاد سنتی و هم اقتصاد کریپتو 

است.  مقررات در TGE از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کشورهای G20 با بزرگ ترین 

اقتصاد، معموال مراقب وضع موجود هســتند. بســیاری از ۱۸۰ کشــور که در G20 نیســتند به 

آزمایش و تجربه تمایل دارند. ۲۰ اقتصاد برتر در جهان ۸۰ درصد ثروت جهان را دارند. ۱۷۲ کشور 

دیگر نسبت به شرایط فعلی کمتر هیجان زده اند و اقتصاد کریپتو را متفاوت می بینند. این یک 

موضوع تکراری مکالمات در ایاالت متحده است. جهان در حال توسعه؛ اقتصاد کریپتو و فناوری 

بالکچین را به عنوان یک روش بالقوه برای بهبود زندگی شهروندان از طریق TGE می بیند.  اقتصاد 

کریپتو و رهبران بالکچین نیاز دارند که با تنظیم گران حاکمیتی برای شناساندن پتانسیل فناوری 

به آنها همكاری کنند. مهم است درک کنیم که کشورها ارز خود را جدی می گیرند. برنامه ریزان 

دولتی در ایاالت متحده، چین و اتحادیه اروپا در مورد پتانســیل سرمایه گذاری نگران هستند. 

اقتصاددانان در کشورهای G20 اگر نتوانند در مورد چگونگی ردیابی هر معامله تصمیم بگیرند، 

ممکن است پروژه ها را بر اساس اطالعات ناقص انجام دهند. مالیات دولتی مشکل بزرگی است. 

اقتصاد کریپتو نیازمند کار با دولت ها با توجه به مالیات بندی با بلوغ بازار است. این همکاری یک 

برخورد فرهنگی پیچیده است، اما من فکر می کنم این ضروری است و همه احزاب در بلندمدت 

از آن بهره مند می شوند. کشورها نمی خواهند در مقابل پیشرفت بهترین شهروندان خود که 

قصد راه اندازی کسب وکار و ایجاد شغل هایی فراتر از مرزها دارند، بایستند. اصالحیه اول قانون 

اساسی ایاالت متحده، آزادی فردی را تشویق می کند و به ایجاد قراردادی بین شهروندان و دولت 

در بیش از ۲۰۰ سال کمک می کند. من باور دارم که اقتصاد کریپتو و فناوری بالکچین می تواند 

آزادی اقتصادی را برای افراد تقویت کرده و روش تجارت فعلی را بازنویسی کند. 

1.  Initial Coin Offerings
2.  Token Generating Events
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در اواخر سال ۲۰۰۸، در سایه شدیدترین بحران های اقتصادی عصر حاضر، یک انقالب 

جدید در شکل پول پدید آمد. ابتدا، هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه فرم مبهم پول الکترونیکی 

مهم ترین نوآوری مالی قرن بیست ویکم است، یک ابزار که می تواند توسط افراد، اقتصاد و 

شرکت ها در سراسر جهان توسعه یابد، وجود نداشت. در اکتبر همان سال، یک وايت پيپر 

توسط یک شخص یا گروه گمنامی که خود را ساتوشی ناکاموتو نامیدند، منتشر شد که ارز 

دیجیتالی را  تحت عنوان بیت کوین به همراه فناوری پایه آن، برای اولین بار معرفی كرد. چند 

نکته در این تشریح ابتدایی وجود دارد که هر کسی که در مورد بیت کوین فکر می کند، قدرت 

پیشرفت و انقالب در نظام مالی جهانی را نیز احساس می کند. آن زمان موفقیت بیت کوین 

کامال محرز نبود.

در روزهــای اولیــه آن، بیت کویــن عجیــب و غریــب دیده شــد؛ چیــزی که فقــط به منظور 

متقاعدکردن متخصصان رمزنگاری بود. ۱۰ ســال پیش، عموم مردم با رمزارز آشنا نبودند. 

تنها برای متخصصان قابل فهم بود. البته امروزه، نــام »بیت کوین« به عنوان نماینده کلیه 

رمزارزها به کار می رود؛ چراکه دارای باالترین ارزش در بازار رمزارزهاست. عالوه بر این، مقدار 

زیادی از توجهات را به فناوری »بالکچین« جلب کرده است؛ فناوری که بر اساس آن ساخته 

شده اســت )اگر در یک کنفرانس بالکچین شرکت کرده باشــید، به درستی انتظارات بزرگ 

مردم از آینده فناوری بالکچین را احساس می کنید...(. بیت کوین باال و پایین زیادی را تجربه 

کرده، اما این شور و اشتیاق کاهش نیافته است. بالکچین از ابتدا به عنوان »فضای ذخیره« 

برای بیت کوین توسعه یافته است؛ چیزی که معامالت را ثبت می کند و از احتمال اینکه ارز 

به صورت نامناسبی استفاده شود، جلوگیری می کند. تمرکز این کتاب بر پشتوانه تکنیکال 

رمزارزهاست و اقتصاد کریپتو آن را ممکن می سازد. اما قبل از اینکه به اهمیت آن برسیم، 

نیاز داریم که دقایقی را به بیت کوین و تاریخچه آن بپردازیم، چراکه بیت کوین محرک اقتصاد 

کریپتو است و به همین دلیل بسیار مهم است. 

فاجعه بحران وام مســکن در ســال ۲۰۰۸ اعتماد عموم مردم به بانک ها، دولت ها و دیگر 

موسســات قدرتمنــد را از بین بــرد؛ همان نهادهایــی که به عنــوان یک نهاد منســجم دیده 

می شــدند و برای همه نســل ها قابل اطمینــان به نظر می رســیدند. حــال، جهــان به دنبال 

راه حل های جدید است. در این موقعیت، بیت کوین مانند یک توپ جادویی به نظر می رسد 



که برای حل بسیاری از مسائلی که از بحران مالی ناشی شده اند، طراحی شده است. بیت کوین 

قدرت را تمرکززدایی می کند و هیچ داور یا تنظیم گر خارجی که بتواند ما را شکست دهد، وجود 

ندارد. در مقابل، قدرت به درستی در دست مردمـ  کاربران رمزارزهاـ  است. 

اما شاید بیت کوین به دلیل اینکه در زمان درست پا به عرصه ظهور گذاشت، موفقیت آمیز 

بود. بایــد اعتراف کــرد بیت کویــن رمــز و رازی دارد؛ جذابیتی که بســیاری از آنها عاشــقانه و 

جسورانه بودند. بیت کوین در ابتدا منحصربه فرد بود، مانند یک کلوپ که افراد می خواهند 

به آن بپیوندند. بیت کوین در وهله اول توسط گروه های بسیار کوچک ـ کارشناسان رمزنگاری و 

شیفتگان فناوری که به آزادی فردی حساس بودند ـ شناخته شد. درست مانند آنچه در مسیر 

هر برند انحصاری است، بیت کوین نيز به تدریج خود را به توده های مختلف مردم شناساند. 

هم اکنون همان طور که مصرف کنندگان رمزارز برای گرفتن آن تقال می کنند، به درستی درک 

نمی کنند که ارز چیست و چه قدرت انتقالی را داراست. اما بر ماســت که در این باره بحث 

کنیم، بنابراين نیاز داریم که نگاهی به تاریخچه پول بیندازیم. 

سومر یک تمدن کهن است که در مسوپوتامیا۱ حدود سه هزار سال قبل از میالد تاسیس 

شد. سومریان به عنوان اولین کسانی که از پول به عنوان واسطه ای برای تسهیل در مبادالت 

استفاده می کردند، شناخته می شــوند. قبل از سومریان، انســان ها اغلب از یک سیستم 

دادوســتد کاالیی برای مبادالت اســتفاده می کردند؛ تبادل چیزهای فیزیکی با یکدیگر که 

مشکالت زیادی را برای یک سیستم دادوستد به همراه داشت.

برای مثال، فرض کنید زمستان است و شما برای گرمایش منزل خود چوب می خواهید. 

شما گاو و گوسفند دارید. همسایه شــما درخت دارد و برای خانواده خود گوشت نیاز دارد. 

شما و همسایه شــما باید از یک ترتیب دادوستد استفاده کنید؛ یک گوســفند در ازای ۲۰ 

بسته چوب. شما به وی گوسفند می دهید و او به شما چوب می دهد. مطمئنا، این کار صورت 

می گیرد، اما نه به آسانی استفاده از پول. 

تبادل کاال به کاال بدون یک واسطه پذیرفته شده جهانی مشکالت و مسائل بسیاری را با 

خود به همراه دارد. اگر شما هیچ یک از کاالهایی را که همسایه تان نیاز دارد، نداشته باشید، 

معامله نمی تواند به طور مستقیم شکل بگیرد. برای برطرف کردن این مشکالت، پول و اعتبار 

1.  Mesopotamia
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را ابداع کردیم که مبنایی برای اقتصاد امروز است. امروزه، اگر شما چوب بخواهید، می توانید 

از اعتبار یا پول برای قرض گرفتن ۲۰ بسته چوب از همسایه خود استفاده کنید، اين كار شاید 

شما را مقروض کند، اما اجازه می دهد که در آینده پرداخت را انجام دهید. همچنین می توانید 

پول چوب ها را نقدی بپردازید و می توانید از هر راه دیگری که می خواهید استفاده کنید. در هر 

مبادله پولی، همسایه شما باید به شما و ارزی که به وی می دهید، اعتماد داشته باشد. اعتبار 

و پول، معامله را امکان پذیر می سازند و آن را کارآمدتر می کنند. 

حال، بعد از سه هزار سال از تکامل مالی و فناورانه، اینترنت یک نسخه دیجیتال از روش 

دادوستد ســومریان را برای ما به ارمغان آورده اســت. از زمانی که اینترنت اولین بار در سال 

۱۹۶۹ اختراع شد، نیم قرن گذشته است و اینترنت بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده است. 

بسیاری از افراد می توانند بدون هیچ دوســتی زندگی کنند، اما بدون دسترسی به اینترنت 

نمی تواننــد. اینترنــت افــراد را به صورت بی ســیم و بالفصــل از طریق ایمیل ها، شــبکه های 

اجتماعی، کسب وکار آنالین و... با یکدیگر مرتبط می سازد. میزان مشارکت اجتماعی و مالی 

که از طریق اینترنت انجام می دهیم، نشان می دهند که چگونه در هر جنبه زندگی خود بر 

اینترنت تکیه می کنیم.

مزایای اینترنت واضح هســتند، اما جنبه های منفی نیز وجود دارد. برخی از بزرگ ترین 

جنبه های منفی آن این اســت که ما حقیقتا نمی توانیم از موارد مربــوط به امنیت و حریم 

شخصی چشم پوشی کنیم. چگونه می توانیم زمانی که همه اطالعات شخصی و عکس های 

ما در وب است، حریم شخصی خود را حفظ کنیم؟

برای بیشتر ما، پاسخ این است که تنها به افراد مورد اعتماد و شناخته شده اجازه دهیم 

که فعالیت هــای آنالین ما را مشــاهده کنند. اين امر به نوعی، مشــابه این اســت که چگونه 

تصمیم می گیریم دولت ها و بانک ها، معامــالت اقتصادی ما را نظــارت، مدیریت و کنترل 

کنند. شرکت هایی مانند فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و آی بی ام به بخشی از نهادهایی 

تبدیل شــده اند که برای ارائه امنیت آنالین به آنها اعتماد می کنیم. به طــوری كه اطالعاتی 

که استفاده می کنیم در سرورهای مرکزی متعلق به شــرکت های اینترنتی قدرتمند ذخیره 

می شوند. این شرکت ها خدمات ارزشمندی برای ما فراهم می کنند و در مقابل با ارائه اطالعات 

شخصی، به آنها اعتماد می کنیم. زمانی که اطالعات ما در دستان آنهاست، ما کنترل کمی 



در مورد اینکه چگونه ممکن است از آن استفاده کنند، داریم. فکر کنید که تاکنون چند بار 

یکی از شرکت های وب، اطالعات کاربران را بدون اجازه فروخته است. فکر کنید که چند بار 

وب سایت ها شرایط خدماتی خود را تغییر و اجازه دادند که داده های مشتریان فروخته شود 

یا به روش دیگری استفاده شوند. 

رسوایی اخیر فیس بوک یک مثال عالی از نقض حریم شخصی و سوءاستفاده از قدرت 

است که بسیاری از کاربران احساس کردند ماه هاست که ناعادالنه از آنها سوءاستفاده شده 

است. 

هم اکنون اهمیتی ندارد که در مورد اینترنت چه احساســی دارید، قطعا به طرز غیرقابل 

انکاری نیروی اصلی است که ما را به سمت آینده می کشاند. بسیاری از بانک ها، غول های 

مبتنی بر اینترنت هستند که برای شکست دادن بسيار بزرگ اند۱. گوگل از طریق ترویج موتور 

جست وجوی خوبش، بر تبادل اطالعات تسلط یافت. پلتفرم های شبکه های اجتماعی غالب، 

مانند فیس بوک نيز ارتباطات شخصی و تبادل اطالعات عمومی را کنترل می کنند. بنابراين 

تجارت الکترونیک به بخشی از زندگی ما تبدیل شده است، مانند استفاده از آمازون و علی بابا 

که در این زمینه شکست ناپذیر هستند. 

سرقت اطالعات شخصی یک چیز است، اما پتانسیل برای سرقت اطالعات مالی آنالین 

چیزی بســیار مهم تر اســت. برای بســیاری از افراد در سراســر جهــان، انجــام تراکنش های 

مالی آنالین جایگزین مراجعه حضوری به بانک ها شده است. همان طور که خرده فروشی 

روزگار ســختی را تجربه کرده اســت، حال ما کاالهایی را به صورت آنالین بــا افزایش دفعات 

خریدوفروش می کنیم و به جای اینکه تلفن را برداریم و برای سفارش غذا به رستوران زنگ 

بزنیم، در وب سایت، منو را می گیریم و سفارش می دهیم. این افزایش در فعالیت های مالی 

آنالین خواستار امنیت و کارایی بهتر است. رمزارز به همین دلیل ایجاد شده است؛ چراکه 

امنیت بهتری را فراهم می کند و ساده تر استفاده می شــود. ما نیاز نداریم که در زمانی که با 

استفاده از رمزارز خرید می کنیم، هویت خود را آشکار کنیم و در حقیقت، همچنان گمنام 

می مانیم. 

1.  Too big to fail
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طرفداری از آزادی فردی1، سایفرپانک ها 2 و پول دیجیتال
این مســاله مردم را بر آن می داشــت کــه یــک روزی از پول دیجیتــال )انتقــال آنالین دالر 

دیجیتال( به استفاده از رمزارز؛ پولی که با استفاده از رمزنگاری ایجاد شده است، روی بیاورند. 

این مهاجرت همین االن در حال وقوع است. امروزه پدیده این چنینی را به درستی درک کردیم 

و نیاز است که بپرسیم چرا این اتفاق رخ داده است. چرا افراد می خواهند یک ارز، جدا از پول 

فیات کنترل شده توسط دولت های مرکزی و بانک های مرکزی ایجاد کنند؟

عموما داینرز کالب۳ به عنوان منشــاء تولد کارت های اعتباری شناخته می شود. در سال 

۱۹۷۴، رول اند مونرو۴ کارت آی ســی۵ را به عنوان واســطه ای بــرای ذخیره ارز دیجیتــال ابداع 

کرد. در سال ۱۹۸۲، ایاالت متحده سیستم انتقال وجوه الکترونیک۶ را ایجاد کرد، بریتانیا و 

آلمان نيز موسسات مشابهی را کمی بعد ایجاد کردند. کارت های اعتباری صادرشده توسط 

بانک ها یک موفقیت بزرگ بود که با افزایش تقاضا به صورت نمایی رشد کردند. این اولین 

دیجیتالی سازی پول فیات بود. این اتفاق از این رو مهم بود که درک ما از پول را به روشی که طی 

چند قرن استفاده می شد، تغییر داد. برای اولین بار، اکثر ما نیازمند حمل پول نقد نبودیم و 

این یعنی هر کاری می تواند به صورت مجازی انجام شود. 

حتی اگر پول دیجیتال خیلی از پول فیات متفاوت باشد، هنوز متکی بر اعتماد به بانک ها 

و دولت های قدرتمند مرکزی است. هرکسی این مساله را به دلیل مقررات و الزامات ذاتی آن 

نمی پسندد. یعنی، بر خالف پول نقد، نمی توانید از کارت اعتباری خود به صورت ناشناس 

اســتفاده کنید؛ با یک نرخ خاص کارت اعتباری خود را در کشور دیگر شارژ می کنید. البته 

برخی کارت ها در همه کشــورها پذیرفته نیستند و واســطه هاـ  مانند بانک ها و شرکت های 

مالیـ  نقش اصلی را در معامالت بازی می کنند. پی پال و علی پی خود را به عنوان »گزینه های 

مورد اعتماد پرداخت شخص ثالث« دیده اند و حضور آنها توانایی ما برای انجام معامالت 

1.  Libertarianism
2.  سایفرپانک هر فرد فعالی است که از فناوری های رمزنگاری قوی و تقویت حریم خصوصی به عنوان مسیری برای تغییرات اجتماعی و سیاسی 

حمایت می کند. 
3.  Diners Club
4.  Roland Moreno
5.  IC card
6.  Electronic funds transfer system (EFTS)



به صورت مخفیانه یا ناشناس را مختل کرده است. گفتنی است معامالت پولی بین المللی از 

یک بانک به بانک دیگر بدون ثبت عمومی، امکان پذیر نیست. 

واسطه های آنالین همچنین برای گردآوری بهتر اطالعات مشتری و خریدار، تالش کرده اند 

فناوری های نقض کننده حریم خصوصی مثل کلید عمومی را ارائه کنند. این فناوری ها خریدار 

و فروشــنده را ملزم می کنند که برای هر تراکنش، فرایندهای پیچیده ای را از سر بگذرانند تا 

هویت شان را تایید کنند. با این حال ظهور بیت کوین تا حد زیادی از گسترش این سیستم های 

جدید جلوگیری کرده است.

توانایی پرداخت و انجام تراکنش آنالین به صورت گمنام همــواره از طرف جوامع خاصی 

مانند نخبگان فناوری و اطالعات، سایفرپانک ها، طرفداران غیرمتمرکزسازی و طرفداران آزادی 

فردی از جنبه سیاسی، مورد حمایت قرار می گیرد. در تمامی گروه های مذکور یک هویت و 

جهان بینی مشترک وجود دارد؛ آنها احساس می کنند که بخشی از یک خانواده بزرگ تحت 

تاثیر نظرات متفکرانی همچون فریدریش آوگوست فون هایک۱ هستند. زمانی که موانعی 

برای تجارت آزاد مانند کلید عمومی ظاهر شد، سایفرپانک ها و رهروان شان، به ایجاد روشی 

جدید برای تبادل اطالعــات )مالی و غیر آن( روی آوردند که شــامل مداخله بســیار محدود 

نهادهای تنظیم گر جدید می شد یا اصال مداخله آنها را نمی پذیرفت. آنها می خواهند حریم 

شخصی را ارتقا بخشند و از آزادی فردی حمایت کنند. آنها تالش می کنند به صورت فعالی 

دولت و مقررات را سرنگون کنند.

به نظر می رسد همه این خواسته ها در بیت کوین تحقق پیدا کرده است.

قبل از دهه ۱۹۸۰، تیموتی می۲ ایده ای را برای پول دیجیتال مطرح کرد که »اعتبار کریپتو«۳ 

نام گرفت. دیوید چام۴ اولین کسی بود که از علم رمزنگاری برای E-cash استفاده کرد. یکی از 

مسائل اصلی که پول نقد الکترونیکی با آن مواجه بود »دو بار خرج کردن«۵ بود. »دو بار خرج 

کردن« تقریبا همان معنای ظاهری لغوی را دارد. یعنی پولی یکسان دو بار خرج شود؛ تراکنشی 

1.  Friedrich August von Hayek
2.  Timothy May
3.  Crypto Credits
4.  David Chaum
5.  Double Spend
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یکسان دو بار اجرا شود. مثل این است که چکی را به بانکی ببرید و نقدش کنید و بعد همان 

چک را به بانکی دیگر ببرید و دوباره نقدش کنید. برای مثال فرض کنید کاربر الف، يک دالر 

»ای کش« را از طریق امضای الکترونیک به کاربر ب ارسال کند. ریسکی که وجود دارد این 

است که کاربر ب امضای الکترونیک کاربر الف را کپی کند تا به جای يک دالر، دو دالر بگیرد.

یکی از اولین راهکارهای حل مساله دو بار خرج كردن درج شماره سریال منحصربه فرد روی 

اسناد بهادار بود. وقتی کاربر الف سند بهادار را ارسال می کرد، کاربر ب امضا را بررسی می کرد 

و با کاربر الف تماس می گرفت و از او شماره سریال را جویا می شد و می پرسید آن سند بهادار 

ای کش قبال استفاده شده است یا خیر. اگر آن سند بهادار قبال نقد نشده بود، کاربر ب پول را 

می پذیرفت. بعد کاربر الف ثبت می کرد که آن سند بهادار استفاده شده است.

وای! عجیب نیست که چنین سیستمی فراگیر نشده است؟
در دنیای دیجیتال امروز سرورها تمام کارها از جمله ثبت همه امضاها و شماره سریال های 

مربوط به تراکنش هــای مالــی را انجام می دهند. اســتفاده از شــماره ســریال مســاله دو بار 

خرج كــردن را حل کــرد، امــا امکان انجــام تراکنــش گمنــام را به افــراد نــداد؛ چراکــه از طریق 

شماره سریال می شد همه تراکنش ها )و اطالعات شخصی متناظر آن( را رهگیری کرد.

دیوید چام در راســتای گمنام کردن تراکنش ها، روش دور زدنی با عنــوان »امضای کور«۱ را 

پیشنهاد داد. این روش با یک تیر دو نشان می زد و هر دو مساله گمنامی و دو بار خرج کردن 

را حل می کرد. کاربر با ایــن روش می تواند هر گونه تبادل پولی را انجــام دهد که از طریق پول 

فیزیکی امکان پذیر است )البته به جز شیر یا خط فیزیکی(. امضای کور چطور عمل می کند؟ 

همه اتفاقات در یک »پاکت« روی می دهد. کاربر الف سند بهاداری با شماره سریال را در پاکتی 

می گذارد که هیچ کس جز کاربر ب به آن دسترســی نــدارد. اما کاربر ب چطور بدون افشــای 

هویتش سند بهادار را امضا می کند؟ پاسخ قرار دادن کاغذ کاربن در پاکت است، با این کار 

امضا از طریق کاغذ کاربن روی سند بهادار ثبت می شود. در این حالت کاربر ب شماره سریال 

را نمی داند و کاربر الف نمی داند چه کسی سند بهادار را امضا کرده است.

 خالصه اینکه تراکنش انجام می شود، بدون آنکه دو طرف از هویت یکدیگر آگاه باشند. 

1.  Blind Signature



دیوید چام با استفاده از این فناوری دو شرکت تاسیس کرد. یکی دیجی کش۱ که به منظور 

ارائه خدمات پرداخت دیجیتال آنالین با استفاده از ای کش ایجاد شد و دیگری سایبرباکس۲ 

که برای پشتیبانی از بانک ها طراحی شد.

ای کش راه حل تازه و خوشایندی بود، اما مانند نوشیدنی خنکی که زود تمام می شود، این 

تازگی هم زیاد ماندگار نبود! و با وجود مزیت هایش هرگز در بین افراد عادی پذیرفته نشــد. 

اگرچه برای کمک به خریداران و فروشــنده ها در تســهیل تراکنش ها طراحی شــده بود، اما 

فروشنده های کمی معتقد بودند استفاده از آن منفعتی برای آنها دارد.

زمانی که بیت کوین به میان آمد، داستان عوض شد كه در ادامه کتاب در مورد این تفاوت ها 

بحث خواهیم کرد، اما صرف نظر از شکست ای کش در تجاری ســازی، مفهوم امضای کور 

نقطه عطفی مهم و حیاتی در تاریخ ارز دیجیتال بود.

دیوید چام پتنت هایی را برای فناوری های مربوط به ای کش از جمله امضای کور ثبت کرد، 

اقدامی که به دلیل ایجاد مانع در پیشرفت پرداخت های الکترونیک انتقادهایی را به دنبال 

داشت. با این حال این مساله سایفرپانک ها را متوقف نکرد و آنها به استفاده از امضای کور 

برای توسعه راه حل های پرداخت ادامه دادند. ۱۰ سال بعد از اینکه دیجی کش ورشکست 

شد، ساتوشی تولد بیت کوین را به جهانیان اعالم کرد. اغلب افرادی که این خبر را اولین بار از 

طریق ایمیل ساتوشی دریافت کردند، همین سایفرپانک ها بودند.

بیایید زمان بیشتری را برای تفکر در مورد سایفرپانک ها و اینکه دقیقا چه کاری می خواهند 

انجام دهند، تخصیص دهیم. جولیان آسانژ۳ ممکن است مثال خوبی از یک سایفرپانک 

متمایز باشد، اما تنها مثال نیست. سایفرپانک ها عالقه شدیدی به آزادی فردی دارند. آسانژ 

به وضوح در مورد در دسترس بودن اطالعات و قابل دسترس بودن برای عموم، حساس بود. 

سایفرپانک ها همین احساس را نسبت به رمزارز هم دارند. آنها اعتقاد دارند تراکنش های 

مالی خصوصی باید برای عموم در دسترس قرار گیرد، از سیستم بانکی موجود تمرکززدایی 

شــود، جلوی تورم گرفته شــود و امنیت بهبود یابد. ســایفرپانک ها نیز به دنبال اجتناب از 

1.  DigiCash
2.  Cyberbucks
3.  Julian Assange
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فاجعه هایی هستند که در سال های اخیر اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده است. بحران 

سال ۲۰۰۸ اعتماد جهان به توانایی دولت ها و موسسات مالی بزرگ در کنترل موثر اقتصاد را 

از بین برد. از نظر سایفرپانک ها بیت کوین با ارائه راه حلی که به کاربران این امکان را می داد که 

از همه اشتباهات گذشته اجتناب کنند، امیدی تازه ایجاد کرد.

با این حال با وجــود آرزوهــای دور و دراز جماعت ســایفرپانک در ســال ۲۰۰۸، بیت کوین 

و دیگر رمزارزها هنوز نتوانســته اند به اندازه پول فیات با اقبال گســترده مردم روبه رو شوند. 

در عین حال بیت کوین به واسطه ماهیت تحول آفرین و افزایش قیمت نجومی اش، آگاهی 

جهانی زیادی ایجاد کرده است. از آنجایی که مزیت هایش کامال مشهود و برای بسیاری از 

افراد به شدت جذاب است، بنابراين دولت های زیادی فعاالنه به دنبال ایجاد روش هایی برای 

استفاده از آن هستند.

در مطالب بعدی دوست دارم رمزارز را از لحاظ نحوه انتشار و عرضه در برابر ارزهای متداول 

کنونی قرار دهم. 

تکامل علم رمزنگاری
برای صدها سال، بانک های مرکزی با مدیریت مقدار پولی که به بازار وارد می شود و کنترل 

زمان ورود این پول، یکی از مهم ترین نقش ها را در سیستم مالی و به ویژه در مورد پول فیات و 

همچنین پول دیجیتال مرسوم ایفا کرده اند. برای اینکه پول دیجیتال به عنوان ارزی موجه و 

واقعی پذیرفته شود، باید نماینده ارزش باشد و بتواند ارزش را منتقل کند. همان طور که پیش 

از این اشاره کردم، پول دیجیتال صرفا شکلی دیگر از پول فیات است. ذاتا فرقی با هم ندارند. 

پول دیجیتال برای تایید همه تراکنش ها به شــخص ثالث مورد اعتماد وابســته است، اما 

رمزارزها هیچ نیازی به شخص ثالث ندارند. به عبارت دیگر رمزارزها واسطه را حذف می کنند. 

رمزارزها همچنین از این لحاظ با پول فیات متفاوت هســتند که پشــتوانه رمزنگاری دارند. 

رمزنگاری در رمزارزها دو کارکرد اساسی دارد؛ اولی رمزنگاری۱ و دومی تایید اصالت۲ است که 

از طریق فرایند کدگذاری و کدگشایی صورت می پذیرد. 

1.  Encryption
2.  Verification



رمزنگاری به عنوان یک علم در جنگ جهانی دوم کاربرد گسترده ای داشت. در کنار سربازان 

متفقین، ریاضیدانان و مهندسانی بودند که با استفاده از رمزنگاری به نبرد در جنگ پنهان 

اطالعات مشغول بودند. وقتی آلمانی ها از ماشــین معروف انیگما۱ برای انتقال فرمان های 

رمزگذاری شده استفاده می کردند، رمزنگارهای متفقین به سختی تالش می کردند تا در زمانی 

کم آن فرمان ها را رمزگشایی کنند.

امروزه رمزنگاری در کارکردها و موقعیت های اقتصادی کاربرد گسترده ای دارد. رمزنگاری 

به طور خاص در علوم کامپیوتر و به ویژه در حوزه امنیت اینترنت کاربرد پیدا کرده است. با هر 

کلیک بر مرورگر، با صفحات در حال اجرا بر یک سیستم پیچیده از کدها در تعامل هستیم. 

رمزنگاری، ورودی و خروجی اطالعات را در این صفحات امن می سازد. 

در دهــه ۱۹۷۰، علم رمزنــگاری نوآوری های بزرگی را بــه خود دید. ویتفیلد دیفــی۲ و مارتی 

هلمن۳ در سال ۱۹۷۶، پروتکلی به نام »تبادل کلید دیفی و هلمن« را اختراع کردند که تجارت 

الکترونیک مدرن و ارتباطات رمزنگاری شــده امروزی را ممکن ســاخت. در ســال ۱۹۷۷، ران 

ریوست۴، آدی شامیر۵ و لئونارد آدلمنRSA ،۶ را ایجاد کردند که یک موتور رمزنگاری قوی با 

ارزش تجاری زیاد بود و در سال ۱۹۸۵، نیل کوبلیت۷ و ویکتور میلر۸، رمزنگاری منحنی بیضوی۹ 

را ارائه کردنــد که رویکردی به رمزنگاری کلید عمومی بر مبنای ســاختار جبری منحنی های 

بیضوی روی میدان های متناهی است.

رمزنگاری رکن اصلی امنیت اینترنت، ارتباطات و همچنین رمزارزهایی مانند بیت کوین 

است. دولت آمریکا در مراحل اولیه پیدایش الگوریتم های رمزگذاری روی آنها کنترل کاملی 

داشت. آژانس امنیت ملی، کاربران آنها را با دقت تحت نظر داشت. تازه در دهه ۱۹۹۰ بود که 

این الگوریتم ها در دسترس مردم قرار گرفت. جالب است که گفته می شود آژانس امنیت ملی 

1.  Enigma
2.  Whitfield Diffie
3.  Marty Hellman
4.  Ron Rivest
5.  Adi Shamir
6.  Leonard Adelman
7.  Neal Koblit
8.  Victor Miller
9.  ECC
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با تعبیه درهای پشتی۱ در فناوری های عرضه شده به مردم این امکان را ایجاد کرده است تا هر 

وقت خواست محتواهای خاصی را تضعیف یا منحرف کند.

بیت کوین به اندازه کافی برای اجتناب از راه های دررو ایجادشده توسط آژانس امنیت ملی 

خوش شانس بوده است. الگوریتمی که ساتوشــی ناکاموتو، مبدع بیت کوین انتخاب کرد، 

آن قدر پرطرفدار نبود که زیر نظر آژانس امنیت ملی قرار بگیرد. همان طور که توسط ویتالیک 

بوترین۲، موسس اتریوم تایید شد، ساتوشی هنگام طراحی بیت کوین تصمیم های زیادی 

گرفته است که با خوش شانسی همراه بوده اند و یکی از آنها انتخاب الگوریتم مناسب برای 

نیفتادن در دام های آژانس امنیت ملی بوده است. در حال حاضر فقط چند برنامه وجود دارند 

که با موفقیت از دام های آژانس امنیت ملی گریخته اند. شاید احساس امنیتی که این مساله 

به کاربران می بخشد، دلیل دیگری برای موفقیت بیت کوین باشد.

بیت کوین بهترین مثال برای ارزش فناوری بالکچین است. در وايت پيپری۳ که ساتوشی 

در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد، به وضوح مشخص شده که بالکچین ستون اصلی سیستم تبادل 

برای کاربران بیت کوین است. همان طور که ساتوشی می گوید این سیستم »نسخه ای کامال 

همتابه همتا از پول الکترونیک است که امکان ارسال مستقیم پرداخت های آنالین از طرفی 

به طرفی دیگر بدون عبور از نهادی مالی را فراهم می کند«. استفاده از فناوری رمزنگاری برای 

امن کردن پرداخت ها نیاز به نقش آفرینی بانک ها )یا دیگر نهادها( به عنوان واسطه را حذف 

کرده است.

سازوکار بیت کوین به چه شکل است؟
فردی که با بیت کوین معامله را انجام می دهد، از یک کیف پول الکترونیکی استفاده می کند 

که یک آدرس IP دارد که شامل »کلید« عمومی فرد و یک مدرک شناسایی دیگر است. این 

همان کیف پولی اســت که به فرد اجــازه می دهد بیت کوین هــا را ارســال و دریافت کند و هر 

معامله را مستند سازد. کاربران بیت کوین عالوه بر کلید عمومی، کلید خصوصی اختصاصی 

دارند که فقط در دسترس خودشان است. این رمزنگاری دوگانه به کاربران بیت کوین کمک 

1.  Back door
2.  Vitalik Buterin
3.  White Paper



می کند که گمنام بمانند. به منظور اعتبارسنجی معامله بیت کوین، کاربران برای رسیدن به 

اجماع نظر باید از قدرت کامپیوتر برای بالکچین اســتفاده کنند. بعــد از این، تراکنش ها در 

بلوک های مختلف و گسترده در تمام زنجیره مستند می شوند. می توان گفت بالکچین امکان 

نگهداری سابقه ای دائمی از هر تراکنش بیت کوین را فراهم می کند و احتمال وقوع به اصطالح 

خرج های دوگانه را از بین می برد. بالکچین مولفه ای ضروری برای بیت کوین است و بدون آن 

غیرمتمرکزسازی این رمزارز و واسطه زدایی از آن امکان پذیر نیست. در همه بلوک های روی 

زنجیره، اطالعاتی تغییرناپذیر ذخیره می شوند و فناوری و شفافیت کاملی که فناوری فراهم 

می کند، به ایجاد اعتماد منجر می شود.

احتماال این پرسش مطرح می شود که بالکچین دقیقا چطور از تقلب یا کالهبرداری افراد 

جلوگیری می کند؟ این سوال خوبی است. 

نمی خواهم خیلی فنی صحبت کنم؛ اما کلید اصلی در علم رمزنگاری نهفته اســت. در 

زنجیره بلوک ها یا همان بالکچین، هر بلوک چیزی به نام اشاره گر هش۱ دارد که به بلوک جلودار 

زنجیره اشاره می کند و ارزش هش ذخیره شده در آن را آشکار می کند. با وجود این اشاره گر 

هش، هک کردن بالکچین امکان پذیر نیست. وقتی بلوکی ایجاد و پذیرفته می شود، ایجاد 

تغییر در آن تقریبا غیرممکن است. در سطح بنیادین و فنی بلوک ها و تراکنش هایی که آنها 

ثبت می کنند، در عمل تغییرناپذیر هستند. 

پیش از این به چند مورد از مشکالت گمنام ماندن هنگام انجام تراکنش با پول دیجیتال 

اشاره کردیم. هر تراکنش واقعا گمنام باید کلیدی عمومی و کلیدی خصوصی داشته باشد. 

چنین تراکنشی همچنین شامل امضای دیجیتال و رمزنگاری نامتقارن می شود که در ادامه 

بررسی می کنیم.

شاید این عبارت ها پیچیده به نظر برسند، اما توضیح این مفاهیم دشوار نیست. رمزنگاری 

نامتقارن به هر کاربر دو کلید می دهد؛ یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی. کلید عمومی 

شناسه و آدرس IP دارنده حســاب را ارائه می دهد. این کلید می تواند اطالعات را رمزنگاری 

کند. اطالعاتی را که کلید عمومی رمزگذاری کند، فقط با کلید خصوصی متناظرش می توان 

رمزگشایی کرد. اگر یک کاربر از کلید خصوصی برای امضای هر اطالعاتی استفاده کند، تنها 

1.  Hash Pointer
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تطبیق کلید عمومی می تواند صحت امضا را اعتبارسنجی کند. در این جهان غیرمتمرکز، 

هیچ نیازی به قدرت متمرکز )مانند بانک، شرکت نرم افزاری، یا نهاد دولتی( برای مدیریت یا 

تامین امنیت اطالعات کاربران نیست. کاربران حساب خود را باز می کنند و کلید خصوصی 

خود را حفظ می کنند. کاربران بیت کوین )و کاربران هر رمزارز دیگر( اغلب از واژه آدرس۱ برای 

اشاره به مقدار هش کلید عمومی استفاده می کنند و کلید خصوصی در کنترل هر کاربر باقی 

می ماند. به این ترتیب دولت و هر نهاد دیگری که در دنیای واقعی اطالعات هویتی ما را برای 

راستی آزمایی تراکنش ها جمع آوری و مدیریت می کند، با رمزنگاری نامتقارن حذف می شود.

فناوری شــبکه همتابه همتا آخرین عنصری بود که برای قطعی شــدن ایجاد بیت کوین، 

باید به درستی محقق می شد. اغلب افراد وقتی به این نوع فناوری فکر می کنند، موردی مثل 

نپستر۲ را در نظر می گیرند.

نپستر، توسط شان فنینگ و شان پارکر در سال ۱۹۹۹ تاسیس شد و اولین نرم افزار موسیقی 

بود که افراد را قادر می ساخت فایل های موسیقی را از طریق اینترنت و مستقیم از کامپیوتری 

به کامپیوتر دیگر ارسال کنند. مشکالت کپی رایت و شکایت های حقوقی باعث شدند که 

نپســتر در اولین سال قرن بیســت ویکم تعطیل شــود. با این حال اگرچه نپستر در نهایت 

شکســت خورد، اما پروژه مهمی بود؛ چراکه نشــان داد فناوری همتابه همتا عملی اســت و 

می توان آن را در مقیاس انبوه استفاده و پیاده سازی کرد.

پیدایش بیت کوین 
وايت پيپــر ۹صفحه ای که ساتوشــی ناکاموتــو در اکتبر ۲۰۰۸ منتشــر کرد، بــا این عبارت 

شروع شده بود: »نسخه ای کامال همتابه همتا از پول الکترونیک که امکان ارسال مستقیم 

پرداخت های آنالیــن از طرفی به طرفــی دیگر بدون عبــور از نهادی مالــی را فراهم می کند«. 

ساتوشی با این سخنان وارد گود شده بود، مشکل را شناسایی کرده و راه حل را هم پیشنهاد 

داده بــود. بیت کویــن با دیگــر پول هــای دیجیتال تفــاوت داشــت؛ چراکــه به قــدرت مرکزی 

وابسته نبود.

1.  Address
2.  Napster



برای آنکه این پروژه به موفقیت برســد، ساتوشــی باید کاری می کرد كه جهان ایده قدرت 

غیرمتمرکز را بپذیرد. مرعوب کننده به نظر می رسد، اما آیا واقعا تغییری بنیادین است؟ خیر، 

هر روز در زندگی روزمره غیرمتمرکزسازی را تجربه می کنیم. برای مثال زیاد از ایمیل استفاده 

می کنیم و پروتکل ساده نامه رسانی۱، سیستمی غیرمتمرکزساز است.

ساتوشی می دانست که برای رسیدن به هدف ترویج سیستمی مبتنی بر غیرمتمرکزسازی 

باید مساله »اجماع توزیع شده«۲ را هم حل کند.

اجماع توزیع شده دقیقا چیست؟ برای تشــریح این مفهوم اغلب از داســتان ژنرال های 

بیزانس استفاده می شود.

داســتان این اســت: بیزانس زمانی قدرتمندترین امپراتوری جهان و بســیار پهنــاور بود. 

قلمروی تحت فرمان بیزانس در سرتاسر اروپا و آسیا گسترش یافته و بزرگ تر از ایاالت متحده 

کنونی بود. هــر وقت جنگی آغاز می شــد، نیروهای نظامــی از دولت مرکزی بــه جنگ اعزام 

می شدند. فرماندهی هر کدام از نیروها بر عهده ژنرالی بود که مستقل عمل می کرد. مساله 

این بود که این امپراتوری چطور وفاداری ژانرال ها در میدان جنگ را تضمین کند و اگر ژنرالی 

خیانت کرد، چگونه از این مساله آگاه شود. مساله زمانی به نقطه بحرانی رسید که به ژنرال ها 

دستور داده شد یا همه با هم حمله کنند یا همه عقب نشینی کنند. اگر نیمی از ژنرال ها حمله 

می کردند و نیمی دیگر عقب نشــینی، فاجعه روی می داد. وقتی ژنرال ها با هم ارتباط برقرار 

می کردند و یکی از دیگری می شنید که دستور حمله یا عقب نشینی صادر شده است، چطور 

مطمئن می شدند که با فردی خائن در ارتباط نیستند؟

رمزنگارها هم با همین مساله برخورد کردند. بدین معنی که وقتی »ژنرال های« زیادی وجود 

دارند که اطالعات همتابه همتا را در بالکچین پخش می کنند، چطور می توان به نظری واحد 

رسید؟ ساتوشی مساله اجماع توزیع شده را از طریق مقوله ای به نام »اثبات کار«۳ حل کرد. 

اثبات کار به بیان ساده یعنی کار صادقانه پاداش می گیرد.

اثبات کار را اولین بار رمزنگاری بریتانیایی به نام »آدام بک«۴ آزمایش کرد که در سال ۱۹۹۶ 

1.  Simple Mail Transfer Protocol
2.  Distributed consensus
3.  Proof of Work
4.  Adam Back
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نرم افزاری برای مقابله با ایمیل های اسپم توسعه داده بود. در سیستمی که او طراحی کرد، 

همراه هر ایمیل باید اطالعاتی ارسال می شد که اثبات می کرد برای ایجاد آن ایمیل چقدر زمان 

صرف شده و چقدر تالش شده است. این مساله فرستندگان ایمیل های اسپم را دچار دردسر 

کرد؛ زیرا برای آنکه ایمیل هایشان در آزمون قبول شوند و در صندوق ایمیل گیرنده هدف قرار 

بگیرند، باید با تالش زیادی به استاندارد مورد نیاز می رسیدند، اما از آنجایی که در سال ۱۹۹۶ 

)دست کم در مقایسه با االن( افراد زیادی از ایمیل استفاده نمی کردند، مساله ایمیل های اسپم 

به اندازه اکنون جلب توجه نکرد. در نتیجه سیستم آدام بک فرصتی برای پذیرش گسترده 

پیدا نکرد. با این حال نوآوری نرم افزارش در آینده بسیار کاربردی شد.

اثبات کار از لحاظ اقتصادی هزینــه ورود اطالعات غلط را افزایــش می دهد. اضافه کردن 

یک بلوک به بالکچیــن نیازمند قــدرت رایانش قابل توجهی اســت. اولین نفــری که بلوکی 

را وارد سیســتم می کنــد، بایــد زمــان و انرژی زیــادی صــرف کند. وقتــی می شــنوید ماینرها 

»بیت کوین استخراج می کنند«، در واقع منظور این است که بلوک های جدید ایجاد می کنند 

یا تراکنش های جدید زنجیره را راستی آزمایی می کنند. گفتنی است بالکچین بیت کوین به 

کمک اثبات کار و به تناسب تالش های این ماینرها به آنها پاداش می دهد.

اگر برای مثال بگوییم ۱۰ هزار ساعت مطالعه و آموزش، فردی را در رشته ای خاص متخصص 

می کند، در دنیای بیت کوین هم چنین شرایطی برقرار است و ماینرها باید از طریق تابع هش۱ 

کارشان را اثبات کنند. این فرایند عالوه بر طوالنی بودن، بسیار پیچیده است. ماینرها باید 

مسائل ریاضی مختلفی را حل کنند. نتیجه حل موفقیت آمیز این مسائل دریافت بیت کوین 

است. وقتی بلوکی جدید در بالکچین ایجاد می شود، ماینر مقدار مشخصی بیت کوین را 

به عنوان پاداش دریافت می کند و وقتی تراکنشی جدید در بلوک ها ثبت می شود، ماینر بسته 

به اینکه چه کسی تراکنش را آغاز کرده، مقدار مشخصی بیت کوین پاداش می گیرد.

اثبات کار در فضایی اجرا می شود که نیازی به »اعتماد« به شکل مرسوم وجود ندارد؛ چراکه 

سیستم همه اتفاقات را راســتی آزمایی می کند؛ تا زمانی که فرد کارش را انجام دهد، پاداش 

دریافت می کند و تقلب در این فرایند تقریبا غیرممکن است. در حال حاضر انواع زیادی از 

رمزارزها از جمله بیت کوین، الیت کوین، دوج کوین و مونرو وجود دارند که برای اعتبارسنجی 

1.  Hash Function



تراکنش ها و ایجاد بلوک های جدید از اثبات کار استفاده می کنند.

هرچه بلوک های یک زنجیره بیشتر باشند، اطالعات بیشتری که به بلوک ها وارد می شوند، 

سیستم را منسجم تر و امن تر می کنند، اما در عین حال انرژی بیشتری هم مصرف می شود. 

این چرخه معیوب مصرف انرژی باعث می شود اثبات کار برای محیط زیست زیان آور باشد. 

در نتیجه بسیاری از افراد در پی راهکارهای جایگزین عملی برای آن هستند. در همین راستا 

اثبات سهام۱ به عنوان روش بســیار محبوب دیگری برای رسیدن به توافق توزیع شده ظهور 

پیدا کرده است.

اثبات سهام روش دیگری برای محاسبه ارزش است، اما هزینه ورودی بسیار کمتری دارد. 

به بیان ساده، این رویکرد را این طور می توان خالصه کرد: »ثروتمند، ثروتمندتر می شود.« در 

اثبات سهام هرچه بیت کوین بیشتری داشته باشید، احتمال بیشتری وجود دارد که حل کردن 

بلوک به شما سپرده شود. در اثبات سهام، ماینرها اعتبارسنج خوانده می شوند. اعتبارسنج ها 

در ابتدا باید مقدار مشخصی رمزارز سپرده گذاری کنند. هرچه مقدار بیشتری سپرده گذاری 

کنند، شانس بیشتری برای حل کردن بلوک جدید دارند. اثبات سهام به اندازه فرایند استخراج 

مرسوم، برق نیاز ندارد و به مرور طرفدارانش بیشتر می شوند. برای مثال اتریوم به تازگی از روش 

اثبات کار به اثبات سهام روی آورده است.

چرا ارز دیجیتال مهم است 
تاکنون به جزیره یپ۲ در میکرونزی۳ نرفته ام، اما شنیده ام پول آنجا منحصربه فرد است. 

جزیره نشــین های یپ از دیســک های ساخته شــده از ســنگ آهــک به عنوان ارز اســتفاده 

می کنند. اگر دیسکی آن قدر بزرگ باشد که جابه جایی آن سخت باشد )همان طور که اغلب 

هستند( مالک آن فقط کافی است نشانه ای روی آن بگذارد تا نشان دهد برای تسویه حساب 

تراکنشی استفاده شده است. این مفهوم دست کم از لحاظ نحوه ثبت هر تراکنش تا حدی 

شبیه بیت کوین است.

نشانه گذاری روی دیسک های سنگی یپ با حفظ اطالعات تراکنش در بالکچین آنچنان 

1.  Proof of Stake
2.  Yap
3.  Micronesia
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تفاوتی ندارد. اطالعات معامالت بیت کویــن )و دیگر رمزارزها( در ســروری مرکزی نگهداری 

نمی شود. بالکچین در ســطح میلیون ها کامپیوتر گســترده شــده و روی آنها اجرا می شود، 

بنابراین از آنجایی که بالکچین تنها در یک پایگاه داده بزرگ نگهداری نمی شود، هک کردن 

آن دشوار است. در واقع اطالعات همزمان همه جا هستند. از این رو بالکچین همواره روی 

اینترنت در دسترس همه اســت و همه می توانند از آن اســتفاده کنند. از حریم خصوصی 

)دست کم در زمینه ارسال و دریافت پول( با استفاده از کلیدهای عمومی و خصوصی حفاظت 

می شود؛ بنابراین بیت کوین دارایی برگزیده در اینترنت و بالکچین ستون اصلی آن است که 

با مستند و امن کردن همه تراکنش ها از آن محافظت می کند.

از زمانی که ساتوشــی چشــم اندازش برای بیت کویــن و بالکچین را مطرح کــرد، یک دهه 

می گذرد. از آن روزهای اولی که سایفرپانک ها و خوره های فناوری، ارز جدید مد روزی را فقط 

برای خودی هــا ترویج می کردند تا امــروز که رمزارزها با ارائه روشــی جدید برای مشــارکت در 

تراکنش ها و اجرای آنها عموم مردم را توانمند می سازند، مسیر زیادی طی شده است. احتماال 

هنوز هم با زمانی که شاهد رقابت رمزارزها با ارزهای متعارف باشیم، فاصله داریم، اما این ایده 

دیگر علمیـ  تخیلی نیست. واقعا امکان دارد که در طول زندگی ما اتفاق بیفتد و اگر این طور 

بشود با حذف اشخاص ثالث، هزینه کمتر برای تراکنش ها، صرفه جویی در زمان، امنیت بهتر 

و گمنامی تقریبا کامل، در همه انواع تراکنش ها به بهره وری های جدیدی دست می یابیم.

بالکچین جدا از بیت کوین و به عنوان فناوری، اینترنت بعدی است.

اینترنت با ایجاد دسترسی لحظه ای به همه چیز با یک کلیک موس، ما را به عصر کامپیوتر 

)یا عصر اطالعات( آورد. اینترنت جهان را هم سطح کرده است. همه می توانند از فاصله های 

دور با هم ارتباطی سریع برقرار کنند. بالکچین ما را قادر می سازد که دنیای بهتر و متصل تری 

را تجربه کنیم. این دنیا به کمک شفافیت قابل اعتماد خواهد شد، اطالعات در آن همیشه 

در دســترس خواهند بود و آزادی دسترســی در آن بیشــتر خواهد بود که مشــارکت همه را 

امکان پذیر می کند. بالکچین راه را برای ابداع ها و نوآوری های جدید، کاربردهای جدید و انرژی 

جوانی نسل بعدی باز می کند. بالکچین برای بســیاری از ما هنوز تازه و در عین حال بسیار 

هیجان انگیز است. معتقدم با کمی صبر خواهیم دید که بالکچین در آینده خیلی نزدیک 

کاربردهای مهم و گسترده تری پیدا می کند.
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