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بیایید ونطق اشیاء را از ههان ونشأ آنها بفههین و بهتر اينکه وثالهان را از آخر شروع کنین
يعنی از ههین دوران ودرن .هنگام نوشتن این وقدوه ،وا شاهد يک وخالفت جدی در وقابل

خود وا که وتخصص
گروهی از وتخصصین هستین .آنهن در حوزههایی که درکش برای ِ
هستین بسیار سخت است؛ وثل خیلی از واقعیتهای اقتصاد کالن و چیزهایی که در آنها

يک وتخصص نه تنها در آن تخصصی ندارد بلکه کوچکترین آ گاهی هن از آن ندارد و [جالب

اينکه این وتخصصین نهیدانند که؛ نهیدانند] .رؤسای پیشین فدرال رزرو "گرينسپن" و

"برنانکه" درک کهی از واقعیتهای دنیای بیرون داشتند و این چیزی بود که وا دیر به آن

بزرگ نادر و غیرقابل پیشبینی» به وراتب بیشتر
آثار بلندودت پیاودهای «اتفاقهای ِ
رسیدينِ .
کوچک نادر و غیرقابل پیشبینی» 2است و ههین بس که چرا بايد
از پیاودهای «اتفاقهای
ِ

نگران این باشین که تصهیهات کالن در دستان چه کسانی وتهرکز ویشود.

[ .Nassim Nicholas Taleb .1نسین نیکوالس طالب آوارشناس و وتخصص وسائل والی ویباشد و با انتشار
ً
خود سیفالدین آووس نويسنده
کتاب «قوی سیاه» يا  Black Swanبه شهرت رسید .وی اصالتا لبنانی بوده و ِ
ههین کتاب بیت کوین هن لبنانی و استاد اقتصاد دانشگاه آوريکایی بیروت ویباشد و ههین باعث شده تا

آووس از وی بخواهد وقدوهای بر این کتاب به رشتۀ نوشته دربیاورد].
ً
[ microBS .2و macroBS؛  BSوخفف  Black Swanيا قوی سیاه است و وثل اينکه نیکوالس طالب وعهوال

در نوشتههايش از این وخففها استفاده وی کند .قوی سیاه از تئوریهای خود نیکوالس طالب ویباشد و
زوینۀ طرح آن با توجه به تئوری احتهاالت ،عدم قطعیت و پیشاودهایی که احتهال وقوعشان نزديک به صفر

هست ویباشد .پیشاودهایی که وجود دارند ولی دانش وا این اجازه را نهیدهد که آنها را ببینین و اگر ونکر آنها

نشوين توی وعادالت هن وارد نهی کنین .بعد از اينکه پی به وجود آنها ویبرين وارد ودل وی کنین انگار نه انگار

که قبل از این آنها را ناديده وی گرفتین .نیکوالس طالب با این تئوری ویخواهد بگويد که خیلی روی دانشوان

نهی توانین حساب باز کنین .در این نظريه ،قوی سیاه نهاد پديدههای نادر و غیرقابل پیشبینی است که از قضا
تأثیرات زيادی هن دارند .بنابراین macroBS ،و  microBSبه «پديدههای بزرگ و کوچک نادر و غیرقابل

پیشبینی» ترجهه شده است].

استاندارد بیت کوین؛ یک جایگسین غیر هتورکس برای بانکداری هرکسی

چیزی که واجرا را بدتر ویکند این است که تهام بانکهای ورکزی از يک ودل يکسان

استفاده وی کنند و این باعث ویشود تا يک نگرش تک فرهنگی کاول بوجود آيد و به اصطالح

هههی کشورها سوار بر يک کشتی باشند [و ا گر کشتی سوراخ شود ههه کشورها غرق ویشوند و
آسیب ویبینند].

در حوزههای جديد و پیچیده ،ههۀ تخصصها يک جا جهع نهیشود :در واقع ،ههانطور

که هايک به ِضرس قاطع گفته است ،تحت شرايط ارگانیک [يعنی بدون وداخلۀ هر عنصری

جناب هايک از «دانش»
ناوطلوب] ،کارکرد اشیاء به شیوهای نروال صورت ویپذیرد .در اينجا
ِ
يا «آ گاهی» توزيع شده 1استفاده نهوده است .اوا ،به نظر ویرسد که وا حتا به آ گاهی و دانش
هن به عنوان بخشی از چیزی که باعث خوب کار کردن اشیاء ویشود نیاز ندارين .وا حتا به
عقالنیت فردی هن نیاز ندارين .تهام چیزی که نیاز دارين «ساختار» است 2.در ايجاد يک

ساختار بايد به دو نکته توجه داشت:

رأی
 .۰داشتن ساختار به این وعنا نیست که ههه وشارکتکنندگان در اقتصاد دارای يک ِ
دووکراتیک در حاکهیت اقتصادی هستند .يک وشارکت کنندۀ با انگیزه ویتواند وتناسب با
قانون اقلیت
تقارن ِ
عدم ِ
شرايط وورد نیاز رفتار کند (این چیزی است که ون آن را تحت عنوان ِ
وطالعه کردهام ).اوا با این حال هر وشارکت کنندهای این اختیار را دارد که وثل يک بازيکن

باشد و ايفای نقش کند.

ايجاد يک ساختار ،يک تغییر وقیاس است و از دل آن يک اثر
 .۲بايد توجه داشت که
ِ

وعجزهآسا ظاهر ویشود .در بازارهای وبتنی بر عقال نیت هیچ الزاوی نیست که افراد در آن بازار

هوش صفر به خوبی
رفتار عقالنی داشته باشند بلکه بطور ذاتی در رفتار خود و در عهل تحت
ِ
تصهین گیری ویکنند .در واقع ،يک بازار عقالیی با يک جهعیت دارای هوش صفر ،تحت يک

شوروی سابق کار ویکند
عقالنی ساختاری ،بهتر از يک ودیريت به سبک
طراحی وناسب و
ِ
ِ
ِ
که وتشکل از انسانهایی با حداکثر هوش ویباشد.

[ .2شايد ونظور نويسنده وجود نظن فکری ذاتی است].
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[]1. distributed knowledge

هقدهه

چیزی که بیتکوین را تبدیل به يک ايدهی عالی نهوده است این ویباشد که بیتکوین

نیاز به يک سیستن پیچیده را برآورده ویکند ،نه به خاطر این که يک پول روزنگاری شده است،
ً
بلکه دقیقا به خاطر اينکه این پول هیچ صاحبی ندارد و هیچ قدرت و ورجعی نهیتواند در

وورد سرنوشتش تصهین بگیرد .این پول تحت والکیت يک جهعیت ویباشد ،يعنی تهام

کاربرانش؛ و اکنون بیتکوین سابقهای چندین ساله دارد و ههین کافی است تا بیتکوین را
ََ
يک "ووجود" زنده تلقی کنین که نفس وی کشد.
بیتکوین يک پول بیصاحب هست يا دولتی بیدولت است .وهکن است کسی بپرسد

که آيا طال ،نقره و سایر فلزات و حتا سایر پولها نهیتوانند بدون دولت باشند؟ پاسخ این است
ً
ً
که نه کاوال .وثال ،هنگاوی که شها از بازار طالی هنگکنگ طال ویخريد" ،رسیدی" دريافت
ویکنید که داللت بر ذخیرهای از طال در آنجا ویکند .اکنون اگر شها بخواهید که طالیتان را
به نیوجرسی ونتقل کنید ههه چیز تحت کنترل دولتها خواهد بود .بانکها بازی را کنترل

ویکنند و دولتها بانکها را( ،يا بهتر است بگویین بانکها و دولتها دستشان توی يک

کاسه هست) .بنابراین بیتکوین در وعاوالت نسبت به طال دارای يک وزيت بزرگ ویباشد:
تسويه در بیتکوین وستلزم هیچ کنترلی از سوی نهاد پولی و قدرت وشخصی نیست .هیچ

دولتی نهیتواند کنترل کند که شها چه کد و روزی در حافظه و سرتان داريد.

در پايان بايد اضافه کنن؛ بیت کوین شايد دچار وشکل و چالش شود ،حتا شايد شکست

بخورد؛ اوا اکنون که ویدانین چگونه کار ویکند آسوده خاطرين که حتا پس از شکست نیز

دوباره بلند خواهد شد .بیت کوین در وضعیت فعلیاش ،به گونهای است که استفاده از آن در
وعاوالت ونطقی به نظر نهیرسد .در واقع به اندازه وعاولهکردن قهوهی وحلی با يک اسپرسو

بدون کافئین وفید نیست .بیت کوین فعال برای این که پول باشد راه بسیار پرفراز و نشیبی

دارد .اوا با این حال ،اولین پول ارگانیک ویباشد.
َ
نفس وجود بیت کوین يک پشتوانه برای ولتهاست؛ چون به دولتها يادآوری ویکند

آخرین چیزی که برای تثبیت [يا سوء استفاده] در دست آنها بود ،يعنی پول ،ديگر در انحصار

آنها نخواهد بود .این به وا يک سیاست بیههای در برابر آينده آشفته ارائه وی کند.

نسیننیکوالسطالب22-ژانویه2102
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وقدوۀنویسنده 
در يکن نواوبر سال  ۲۱۱۹ویالدی ،يک برناوهنويس کاوپیوتری ناشناس به نام ساتوشی ناکاواتو
يک ايهیل به لیستی از ايهیلهای برناوهنويسها ارسال کرد و اعالم کرد که يک سیستن
ً
نقدينگی الکترونیک ابداع کرده است که کاوال يک به يک 1ویباشد ،به طوری که هیچ

تکیهای بر اعتهاد به طرف سوم ندارد 2.او خالصهای از وقالهای که طراحی این نقدينگی را
توضیح ویداد را کپی کرد و يک لینک با آن به صورت آنالین برقرار نهود .در اصل ،بیت کوین

يک شبکه پرداختی را به نهايش وی گذارد که وبتنی بر پول بووی خودش ویباشد و از يک

شیوه پیچیده برای اعضا جهت تأیید تهام وعاوالت ،بدون اعتهاد به هیچيک از اعضای

شبکه بهره ویبرد .این پول در نرخ از پیشتعیینشدهای به صورت «پاداش» به اعضایی که
توان پردازششان را جهت تأیید وعاوالت صرف ویکنند ،پرداخت ویشود .بنابراین اعضا
برای کاری که انجام ویدهند پاداش ویگیرند .نکته جالب دربارۀ این نوآوری این است که

این پول برخالف بسیاری از تالشهای گذشته که به دنبال برپا کردن يک پول ديجیتال بودند،
ً
بیت کوین عهال اوتحانش را خوب پس داد.

با اينکه این پول وبتنی بر يک طراحی زیرکانه بود ،با این حال چنین تجربه عجیب و

غریبی برای کسانی که عالیق شان خارج از حوزه روزگذاری بود جذاب نبود .تا اينکه پس از

چند واه دهها نفر کاربر در سراسر جهان به این شبکه پیوستند و اقدام به استخراج و ارسال

سکهها به يکديگر نهودند به طوری که به وضعیتی رسید که افراد اقدام به جهعآوری آن برای
خود وینهودند ،ههانند کلکسیون اگرچه در شکل ديجیتالی.

[ .peer-to-peer .1این يکی از وفاهین اصلی ووضوع روزارزها ( )cryptocurrencyویباشد .نظیر به نظیر يا ههتا
به ههتا هن ترجهه ویشود .در اينجا يک به يک ترجهه شده است ونتها نه به وفهوم تابع رياضی] .

2. The full email can be found on the Satoshi Nakamoto Institute archive of all known Satoshi
Nakamoto writings, available at www.nakamotoinstitute.org

استاندارد بیت کوین؛ یک جایگسین غیر هتورکس برای بانکداری هرکسی

اوا در اکتبر  ،۲۱۱۸در يک وعاولۀ اينترنتی ۳۱۳۱ 1سکهی بیت کوین به قیهت  ۳/۱۲دالر،

يعنی به قیهت هر دالر در وقابل  ۰۱۱6سکه بیت کوین ،بفروش رسید ،تا بر این اساس اولین

خريد بیت کوین با دالر تحقق يابد 2.این قیهت براساس اندازه گیری ارزش برق وورد نیاز برای

تولید يک سکه بیت کوین وحاسبه شده بود .به زبان اقتصاد ،این لحظه وهن بدون شک نقطه

عطفی در حیات بیت کوین بود .بیت کوین تا قبل از این وعاوله فقط يک سرگروی برای

دارای قیهت بازاری بود ،يعنی
برناوهنويسان بود ،پس از این وعاوله ،يک کاالی بازاری شد که ِ
يک کسی در يک جایی يک کاربرد يا ارزش وثبتی برای آن يافته بود .در  ۲۲وی ،۲۱۰۱شخصی

 ۰۱۱۱۱بیت کوین را برای خريد دو پیتزا به ارزش  ۲۳دالر پرداخت نهود ،این اولین باری بود که

بیت کوین ههچون يک وسیلۀ وبادله استفاده ویشد .این ویژگی هفت واه طول کشید تا از
خوب بازاری به يک وسیلۀ وبادله گذر کند.
يک
ِ
کاالی ِ

از آن به بعد ،شبکه بیت کوین در تعداد کاربران و وعاوالت رشد کرده است ،به طوری که

توان پردازش اختصاص داده شده به آن نیز رشد نهود ،ههزوان ارزش بیت کوین به سرعت

افزايش يافت به طوری که در نواوبر  ۲۱۰3از  3۱۱۱دالر در ازای هر سکه پیشی گرفت 3.پس از ۹

سال ،واضح است که این نوآوری ديگر فقط يک بازی نیست ،بلکه تکنولوژی است که از

عهدهی آزوون بازار برآوده است و برای بسیاری از اهداف دنیای واقعی بکار گرفته ویشود.
بیت کوین اکنون به جایی رسیده است که نرخ وبادله آن به طور ونظن در تلویزیون ،روزناوهها و

وبسايتها در کنار نرخ وبادله سایر پولها و ارزها اطالعرسانی ویشود.

بیت کوین را ویتوان به بهترین وجه به عنوان يک نرمافزار توزيع شده که اوکان انتقال ارزش

را با استفاده از پولی که در برابر تورم غیرونتظره وحافظت ویشود و هیچ تکیهای بر اعتهاد به

طرف سوم ندارد درک کرد .به عبارت ديگر ،بیت کوین به طور خودکار ههچون يک بانک ورکزی
[ .New Liberty Standard .1استاندارد جديد پول ديجیتالی]
2. Nathaniel Popper, Digital Gold (Harper, 2015).

ً
 .3به عبارت ديگر ،در ظرف  ۹سالی که بیتکوین يک کاالی بازاری بوده است ،تقریبا  ۹ویلیون تا افزايش داشته

است ،يا به طور دقیق يک افزايش  3۸9,۳۰9,۸44درصدی داشته است ،درواقع ،قیهت اولیه اش  ۱/۱۱۱۸۸4دالر بود و
در این ودت به باالترین قیهت وهکن تا زوان تألیف این کتاب يعنی  3۹۹۹دالر رسید.
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ودرن عهل ویکند ولی بر اساس يک برناوه قابل پیشبینی و تغییرناپذیر که کدش ویان هزاران

عضو شبکه پخش شده است ،به طوری که هیچيک از اعضاء بدون بدست آوردن ووافقت و

اجهاع سایر اعضاء نهیتواند این کد را تغییر دهد .این ووجب پیدايش اولین نهونه عهلی قابل

اتکا از يک نقدينگی و پول سخت ديجیتال شد .با اينکه بیت کوین يک نوآوری جديد در عصر
ديجیتال است ،اوا وشکالت و وسائلی که در وقابل آن قرار دارد وثل فراهن کردن پولی که به

طور کاول تحت سلطه و فروان والکش باشد و ارزشاش در طول زوان وحفوظ بهاند چیزهایی
هستند از قدين جزء دغدغههای جاوعه بشری بوده است.

این کتاب وبتنی بر سالها وطالعه بر روی این تکنولوژی و وسائل اقتصادی که این

تکنولوژی حل ویکند ،برداشتی از وشکالت فوق را ارائه ویدهد .ههچنین این کتاب اشاراتی

پیراوون اينکه جواوع بشری در طول تاريخ چه راهحلهایی برای حل این وشکالت يافتند نیز
خواهد داشت .نتیجهای که ون در پايان ویگیرم شايد برای بسیاری از افراد عجیب باشد
ّ
بخصوص برای کسانی که به بیت کوین برچسب کالهبرداری يا حقه ویزنند و آن را بازارگروی

توسط سفتهبازان [عصر ديجیتال] ویدانند .در واقع ،بیت کوین راهحلهای فعلی ذخیره ارزش

را ارتقا و بهبود ویدهد و وانند يک پول خوب که وحصول عصر ديجیتال ویباشد يک
غافلگیری برای افراد بدبین است.

تاريخ ویتواند چیزی که ویآيد را پیشگویی کند ،بخصوص هنگاوی که از نزديک وورد

بررسی قرار گیرد و زوان به وا نشان خواهد داد که وطالب این کتاب چقدر خوب و درست بوده

است .بر ههین اساس ،بخش اول این کتاب به توضیح پول ،کارکردها و ویژگیهايش

ویپردازد .به عنوان يک اقتصاددان که سابقه وهندسی هن دارم ،ههواره تالشن این بوده است

که يک تکنولوژی را برحسب وشکالت و راهحلهايش درک کنن ،این باعث ویشود تا بتوانن
واهیت کارکردیاش را به دور از ویژگیهای عارضی و بیاههیتش درک کنن .با فهن این
وشکالت و وسائل پول ،نوبت به اقدام برای حل آنها ویرسد .این برای وا اوکان درک اينکه
چه چیزی پول را خوب يا ناخوب ویسازد فراهن ویکند و يک چارچوب وفهووی بدست

ویدهد تا بفههین چگونه و چرا کاالهای وختلفی وثل صدفهای دريایی ،وهرههای

شیشهای ،فلزات و پول رسهی يعنی دولتی توانستند کارکرد پول پیدا کنند و چرا و چگونه در
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نقش پولیشان شکست خوردند و نتوانستند اهداف جاوعه در ذخیره ارزش و وبادله را برآورده

کنند.

بخش دوم این کتاب از ونظر تاريخی در وورد پیاودهای فردی ،اجتهاعی و جهانی

شکلهای خوب و ناخوب پول بحث وی کند .پول خوب به وردم این اوکان را ویدهد تا
بلندودت بینديشند و لذا برای آينده پسانداز و سروايه گذاری کنند .پسانداز و سروايه گذاری

انباشت سروايه و پیشرفت تهدن بشری [و رفاه] ویباشد .پول،
کلید
کردن برای بلندودت ِ
ِ

وثل تکیه گاه
ِ
سیستن اطالعات و اندازه گیری يک اقتصاد است و پول خوب چیزی است که ِ
وحکن و استوار اوکان تجارت ،سروايه گذاری و کارآفرينی [و تولید] را فراهن ویکند .ههچنین
ّ
پول خوب يک وؤلفه ضروری برای يک جاوعه آزاد است زیرا سدی وحکن در برابر استبداد

دولت ویباشد.

عهلکرد شبکه بیت کوین و بارزترین ویژگیهای اقتصادیاش را
بخش سوم این کتاب
ِ

توضیح ویدهد و استفادههای وهکن از بیت کوین را به عنوان شکلی از پول خوب تحلیل

ویکند ،ههچنین برخی از ووارد استفادهای که بیت کوین نهیتواند به خوبی از عهدهاش برآيد

را بحث ویکند ،به طوری که برخی از رايجترین کجفههیها و سوء برداشتها در وورد
بیت کوین را روشن وی کند.

اقتصاد بیت کوین نوشته شده است و
این کتاب برای کهک به خواننده جهت فهن علهی
ِ

کهک ویکند تا بتوانین بدانین که چگونه پی در پی تکنولوژیهای زيادی برای بدست آودن
کارکردهای پول در طول تاريخ بکار گرفته شدهاند .این کتاب تبلیغ يا بازارگروی برای خريد پول
ً
بیت کوین نیستِ .سوای از این ،ارزش بیت کوین احتهاال برای ودتی پرنوسان خواهد بود؛ با
این حال ،شبکه بیت کوین وهکن است به دالیل قابل پیشبینی يا به هر دلیل غیرقابل

پیشبینی ووفق شود يا شکست بخورد؛ لذا استفاده از آن وستلزم تواناییهای تکنیکی و
تحهل ريسکهای زيادی است که آن را برای بسیاری از وردم ناوناسب ویسازد .این کتاب
ً
اصال توصیهای برای سروايه گذاری روی بیت کوین نهیکند ،بلکه هدفش کهک به روشن

شدن ویژگیهای اقتصادی این شبکه و عهلکردش ویباشد و به خوانندگان این اوکان را

ویدهد تا قبل از تصهین گیری پیراوون اينکه وارد این شبکه بشنوند يا نشوند ،درک درستی از
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آن داشته باشند .تنها با چنین فههی و تنها پس از تحقیق گسترده پیراوون جنبههای عهلی

واقعی نگهداری و ذخیرهسازی بیت کوین است که يک فرد ویتواند در وورد نگهداری ثروتش
ً
به صورت بیت کوین تصهین گیری کند .با وجود افزايش ارزش بازاری بیت کوین احتهاال

سروايه گذاری روی آن عاقالنه به نظر نهیرسد ،زیرا يک نگاه دقیقتر و نزديکتر به هکها،
حهلهها ،کالهبرداریها و شکستهای بیشهار که ووجب هزينه برای افراد نگهدارندهی

بیت کوین شده است ،يک هشدار وحکن به افراد ویدهد که والکیت بیت کوین وتضهن سود
حتهی و تضهین شده نیست .هنگاوی که این کتاب را به طور کاول خوانديد ،خواهید دانست

که پول بیت کوین چیز با ارزشی برای والکیت است ،اوا نبايد اولین سروايه گذاری شها خريدن
بیت کوین باشد ،زیرا شها به ورور زوان خواهید فههید که چگونه به طور ايهن بیت کوین بخريد
ذات طبیعت بیت کوین است که چنین دانش و آ گاهیهایی را
و آن را ذخیره کنید .این ِ

نهیتوان به عاريت گرفت .هیچ جايگزينی برای وسئولیتپذیری شخصی برای کسی که

عالقهوند به استفاده از این شبکه است وجود ندارد و این ههان سروايه گذاری واقعی است که
برای ورود به بیت کوین نیاز ویباشد.
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یادداشتناشر 
يکی از ووضوعات جديد در دنیای ودرن اوروزی يا دنیای صفرو يک اقتصاد ديجیتال است و

وختصات جديد تجارتها در بین بازيگران اقتصادی ،وثل وارکتپلیسها (

marketplace

 ،)and meta-marketplaceفروشهای آنالین و دهها ووضوع ديگر .اوا گل سرسبد سوژههای

وربوط به اقتصاد ديجیتال روزارزها يا پولهای ديجیتالی يا  cryptocurrencyها ویباشد و در
بین این روزارزها بیت کوین اسهی است که کنجکاوی خیلیها را برویانگیزاند .انتخاب
کتاب حاضر و ترجهۀ آن با فکر بوده و زحهت زيادی برای ترجهه و ویراستاری و انتشار آن

صورت گرفته است .نیت این بوده که قدوی برای باالبردن دانش عهووی جاوعه برداشته شود.

ذکر این نکته الزم است که پاورقیهایی که توسط وترجن و ویراستار آوده است داخل کروشه []

بوده و بقیه توضیحاتی است که خود نويسنده در انتهای هر فصل آورده که وا در اينجا در

انتهای هرصفحه ذکر وی کنین .بعضا هن داخل وتن وطالبی خارج از قلن نويسنده کتاب بوده

است که با کروشه وشخص شدهاند .لطفا وا را از پیشنهادهای خود بهرهوند کنید .حتها در
انتقال برخی وفاهین و اصطالحات نقصی صورت گرفته است خواهشهند است برای بهبود

کار با ايهیل نشر آواره با وا در ارتباط باشید .nashreamareh@gmail.com :در چاپ بعدی

اضافه کردن يک ضهیهه به عنوان تعار يف و وفاهین وربوط به پولهای ديجیتالی که در

راستای این کتاب باشد پیشبینی شده است.

فصلاول .

پول 

فناوری [سطح باال] به این دنیا قدم
بیت کوین جديدترین شکل پول هست که با کهک
ِ

گذاشته است .بیتکوین يک نوآوری در زوینه کسب سروايه است که با کهک اوکانات
فناورانۀ عصر ديجیتال ،برای حل وشکلی که ههواره برای ههه انسانها وجود داشته است،

کشف شده است :وشکل این است که چگونه ارزش اقتصادی را ویتوان بین زوان و وکان
حرکت داد .برای فهن بیت کوین ،در اولین گام بايد پول را بفههید که چی هست و برای فهن

پول چارهای جز وطالعهی تاريخ و کارکرد پول نیست.

سادهترین روش برای وردم جهت وبادلهی ارزش ،وبادلهی وستقین کاال به کاال است که

تهاتر 9ناویده ویشود .البته تهاتر تنها برای چرخههای کوچک يعنی چرخهای با تعداد کهی از
کاالها و خدوات قابل تحقق است .برای فهن اينکه تهاتر در چه اقتصادی رخ ویدهد،

اقتصادی را تصور کنید که در آن ده نفر زندگی ویکنند که در آن هیچ فضایی برای تخصص و
تجارت وجود ندارد .تنها حالت وهکن در وقابل این افراد این است که هر يک به صورت

انفرادی اکثر کاالهای ضروری برای زندگی و اداوه حیات را تولید و آن را با هن به طور وستقین
وبادله کنند .تهاتر ههواره در جاوعهی انسانی وجود داشته است و تا به اوروز اداوه يافته است،

اوا حقیقت این است که تهاتر قابلیت تحقق بسیار پایینی دارد و تنها در شرايط حدی و
ً
استثنایی وقوع ویيابد .وعهوال ویتوان چهرهای از آن را در ویان افراد خانوادههای پرجهعیت
وشاهده کرد.

در يک اقتصاد بزرگتر و پیچیدهتر ،افراد این فرصت را ویيابند که در تولید کاالها

تخصص يابند و کاالهای بیشتری وبادله کنند .در این اقتصاد بزرگ افراد با يکديگر هیچ

رابطهی شخصی ندارند و با يکديگر غریبهاند .بنابراین ،واضح است که در چنین اقتصادی
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ً
ضرورت اداوه حیات ،کاوال غیرقابل
نیکی کردن و ههچنین تولید کاالها و خدوات در حد
ِ

تحقق ویباشد .آنچه تحقق ویيابد بازاری بزرگتر است که اوکان تخصص در تولید و وبادله

را فراهن ویکند .اوا این بازار بزرگ يک وسئلهی بزرگ به ههراه دارد و آن تطابق خواستهها و

نیازهاست 1.عدم تطابق خواستهها را ویتوان اينگونه بیان کرد :چیزی که شها خواهان بدست
آوردن آن هستید بهوسیلهی کسی تولید شده است که خواهان چیزی که شها ویخواهید
بفروشید نیست .این وسئله در حالتی که فرد نیازهای وختلف از کاالهای وتفاوتی دارد

پیچیدهتر است .بهطورکلی ،در وسئله تطابق خواستهها سه جنبه وتهایز وجود دارد.

اول ،عدم تطابق در وقیاسها :وهکن است چیزی که ویخواهید ،با چیزی که شها داريد

برحسب ارزش برابر نباشد و از طرف ديگر تقسین کردن این کاالها به قطعات کوچکتر جهت
ً
هن ارزش شدن نیز عهال اوکانپذیر نباشد .تصور کنید ویخواهید در ازای يک خانه،
ً
کفشهايتان را به صاحبخانه بدهید .اوال ،وهکن است صاحبخانه خواهان کفشهای شها
ً
نباشد .ثانیا ،اگر خواهان کفشهای شها هن باشد ارزش خانه بسیار بیشتر از ارزش يک جفت
ً
کفش شها است و عهال هن اوکانپذیر نیست که خانه را به قطعات بسیار کوچک تقسین کند
و يک قطعهی بسیار کوچک از خانه را که هن ارزش با يک جفت کفش باشد را با هن وبادله

کرد.

دوم ،عدم تطابق در زوان :وهکن است چیزی که شها ویخواهید بفروشید يک کاالی

بیدوام و چیزی که ویخواهید بادوام و باارزش باشد .در اينصورت بسیار وشکل است که در
يک لحظه از زوان شها بتوانید به اندازه کافی از کاالی بیدوامتان را جهت وبادله با يک کاالی

بادوام نگهداريد .برای وثال ،به سختی اوکان دارد که شها در يک بازه از زوان بتوانید

سیبهايتان را جهت وبادله با يک واشین انبارکنید ،چون سیبها قبل از اينکه به ویزان
ارزش واشین انبار شوند؛ فاسد ویشوند.

سوم ،عدم تطابق در وکان :وهکن است شها بخواهید خانهای را در يک وکان بفروشید تا
ً
خانهای در وکان ديگر بخريد ،ویدانین که تقریبا تهام خانهها غیرقابل جابهجاییاند( .شها
خانهای در وحله الف داريد ولی ویخواهید خانهتان در وحله ب باشد .از يک طرف برای
[]1. coincidence of wants
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فصل اول .پول

شها اوکان جا به جایی بنای ساختهان از وحله الف به ب وجود ندارد ،از طرف ديگر در اهالی

وحله ب کسی نیست که خواهان زندگی در وحله الف باشد).

این سه وسئله ،وبادله وستقین را به طور بسیار باالیی غیروهکن ویسازد و در نتیجه وردم
تعداد دفعات وبادله بیشتری جهت رفع نیازهای اقتصادی نیازوند ویشوند.
1

تنها راه خروج از این وشکالت ،وبادله غیر وستقین است :شها بايد کاالیی را پیدا کنید
که شخص ديگر آن کاال را بخواهد و این شخص نیز بتواند شخص ديگری را پیدا کند که وی
نیز این کاالی شها را بخواهد .این کاالی واسطه« ،واسطه وبادله» 2ناویده ویشود .ازآنجایی که

کاالهای بسیاری ویتوانند نقش واسطه وبادله پیدا کنند ،این خودش وتضهن يک وشکل
ویباشد .وشکل این است که برخی يک کاال را به عنوان واسطهی وبادله ویپذیرند و برخی
ديگر ،کاالی ديگر را .بنابراین اشخاص بايد ودام دنبال افرادی برای وبادله بگردند که کاالی
واسطه وبادله ايشان را به عنوان واسطه وبادله قبول داشته باشند .در این شرايط به طور طبیعی
يک راهحل بسیار کارا ظاهر ویشود ،يکی از این کاالها که بهرهوری بیشتری برای واسطه وبادله
شدن دارد ،اقبال عهووی پیدا ویکند :بنابراین ،يک واسطهی وبادله (يا تعداد کهی از
واسطههای وبادله) برای اشخاص به عنوان ابزار تجارت کاالها ظاهر ویشود .آن کاالیی که
نقشاش به عنوان واسطه وبادله به طور گسترده پذیرفته ویشود« ،پول» ناویده ویشود.
واسطه وبادله بودن کارکرد اصلی است که برای پول تعريف ویشودـ به عبارت ديگر ،پول
وانند سایر کاالها برای وصرف (وانند کاالی وصرفی) يا به عنوان نهاده تولید (وثل کاالی
سروايهای يا سروايه گذاری) خريداری نهیشود بلکه پیش و قبل از ههه اینها جهت وبادله با
کاالهای ديگر خريداری ویشود ،البته سروايه گذاری این خاصیت را دارد که درآود تولید
ویکند تا با کاالهای ديگر وبادله شود ،اوا ویان پول و سروايه گذاری سه وجه تهایز وجود دارد:
اول ،سروايه گذاری بازدهی پیشنهاد ویکند ،اوا پول چنین چیزی پیشنهاد نهی کند،

دوم ،سروايه گذاری دربردارنده ريسک است ولی پول فرض ویشود که پایینترین سطح
ريسک را با خود دارد [به شرطی که نرخ تورم نزديک به صفر باشد]،

[]1. indirect exchange

[]2. medium of exchange
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توجه 
در روی جلد کتاب نهادی از بیت کوین به شکل سکه طالیی درج شده است .دور تا دور این

سکه چهار عبارت را وشاهده ویکنید که به شرح زیر است:
Digital
Decentralized
Peer to Peer

ديجیتال

غیر وتهرکز

يک به يک يا نظیر به نظیر

 Cryptocurrencyارزروز يا پول روزنگار ی شده
خالصه وطلب رو ی سکه وي شود:

بیت کوین ،يک پول ديجیتال است که وبتنی بر يک ساختار غیروتهرکز نظیر به نظیر ویباشد.

غیروتهرکز :برخالف پول های دولتی که به طور کاول در اختیار يک قدرت (دولت يا بانک

ورکزی) هستند در بیت کوین هیچ کس کنترل ورکزی بر آن ندارد و اقداوات تهام اعضای
حاضر در شبکه بیت کوین است که رفتار بیت کوین راوشخص ویکند

نظیر به نظیر :برخالف بانکدار ی ورکزی بیت کوین وتکی بر هیچ طرف سووی نیست.

فهرست آثار علوم اقتصادی و کسب و کار نشر آماره
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درآهذٕتزساختارّإًْادٍٕفزاٌٗذتَسعِ/هحوذًذٗزٕ،هْذٕپٌذار
0011تستاقتصادخزده٘اًِ/عثاسعلٖاتًََرٕ
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تواستلفٌٍٖپ٘اهکٖتاشوارُتلفي;)383/46/7(19386786390آهادٓپاسخگَٖٗ
درکلتزإکسةّزگًَِخثزٍاطالعتًِشاًٖساٗتاٌٗتزًتًٖشزآهارُهزاجعِفزهاٗ٘ذ:


5

مدرسه اقتصاد و کسب و کار تهران

::
In association with

1

