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 نویسنده ۀمقدم
 

کاماتو  نويس برنامه، يک میالدی ۲۱۱۹ سال نوامبر يکمدر  کامپیوتری ناشناس به نام ساتوشی نا
کرد و اعالم ها  نويس های برنامه ی از ايمیليک ايمیل به لیست که يک سیستم  کردارسال 

کاماًل  که  کرده است  که هیچ  می 1يک به يکنقدينگی الکترونیک ابداع  باشد، به طوری 
که طراحی این نقدينگی را ای  از مقالهای  او خالصه 2بر اعتماد به طرف سوم ندارد.ای  تکیه

کرد و يک  می توضیح کپی   کوین بیتبرقرار نمود. در اصل،  آنالینبا آن به صورت  لینکداد را 
باشد و از يک  می که مبتنی بر پول بومی خودشگذارد  را به نمايش میيک شبکه پرداختی 

 یاز اعضا يک هیچبدون اعتماد به  ،تمام معامالت تأییدشیوه پیچیده برای اعضا جهت 
که  «پاداش»به صورت  ای شده تعیین برد. این پول در نرخ از پیش می شبکه بهره به اعضایی 

بنابراین اعضا  .شود می پرداختکنند،  می صرفمعامالت  تأییدشان را جهت  توان پردازش
که انجام کاری  که  استاین نوآوری این  دربارۀگیرند. نکته جالب  می دهند پاداش می برای 

کردن يک پول ديجیتال بودند، های  این پول برخالف بسیاری از تالش که به دنبال برپا  گذشته 
 .عماًل امتحانش را خوب پس داد کوین بیت

با اينکه این پول مبتنی بر يک طراحی زیرکانه بود، با این حال چنین تجربه عجیب و 
که عالیق شان خارج از حوزه رمزگذاری بود جذاب نبود. تا اينکه پس از غریبی برای  کسانی 
کاربر درها  چند ماه ده و ارسال  استخراجسراسر جهان به این شبکه پیوستند و اقدام به  نفر 

که افراد اقدام به ها  سکه که به وضعیتی رسید  آن برای  آوری جمعبه يکديگر نمودند به طوری 
کلکسیون اگرچه در شکل ديجیتالی.نمودند،  می خود  همانند 

                                                                                                                                   
[1 .peer-to-peer( این يکی از مفاهیم اصلی موضوع رمزارزها .cryptocurrencyمی )  باشد. نظیر به نظیر يا همتا

ياضی. [ به همتا هم ترجمه می  شود. در اينجا يک به يک ترجمه شده است منتها نه به مفهوم تابع ر
2. The full email can be found on the Satoshi Nakamoto Institute archive of all known Satoshi 
Nakamoto writings, available at www.nakamotoinstitute.org 
 

http://www.nakamotoinstitute.org/
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کتبر  دالر،  ۱۲/۳به قیمت  کوین بیت ی سکه ۳۱۳۱ 1اينترنتی معاملۀ، در يک ۲۱۱۸اما در ا
، بفروش رسید، تا بر این اساس اولین کوین بیتسکه  ۰۱۱6يعنی به قیمت هر دالر در مقابل 

ارزش برق مورد نیاز برای  گیری هاندازاین قیمت براساس  2تحقق يابد. دالربا  کوین بیتخريد 
محاسبه شده بود. به زبان اقتصاد، این لحظه مهم بدون شک نقطه  کوین بیتتولید يک سکه 

برای  سرگرمیتا قبل از این معامله فقط يک  کوین بیتبود.  کوین بیتعطفی در حیات 
کاالی بازارینويسان بود، پس از این معامله، ي برنامه که  ک  قیمت بازاری بود، يعنی داراِی شد 

کاربرد يا ارزش مثبتی برای آن يافته بود. در  کسی در يک جایی يک  ، شخصی ۲۱۰۱ می ۲۲يک 
که  ۲۳را برای خريد دو پیتزا به ارزش  کوین بیت ۰۱۱۱۱ دالر پرداخت نمود، این اولین باری بود 
کشید تا از يک طو هما ویژگی هفتشد. این   مبادله استفاده اسطۀو يک ماننِد  کوین بیت ل 

کند.سیلۀ بازاری به يک و خوِب  کاالِی  گذر   مبادله 
که  کوین بیت، شبکه به بعداز آن  کرده است، به طوری  کاربران و معامالت رشد  در تعداد 

به سرعت  کوین بیتتوان پردازش اختصاص داده شده به آن نیز رشد نمود، همزمان ارزش 
که در نوامبر  گرفت. 3۱۱۱از  ۲۱۰3افزايش يافت به طوری   ۹پس از  3دالر در ازای هر سکه پیشی 

که این نوآوری ديگر فقط يک بازی نیست، بلکه تکنولوژی که از  سال، واضح است  است 
گرفته ی عهده شود.  می آزمون بازار برآمده است و برای بسیاری از اهداف دنیای واقعی بکار 

که نرخ مبادله آن به طور منظم در تلویزیون،  کوین تبی و  ها روزنامهاکنون به جایی رسیده است 
کنار نرخ مبادلهها  تيسا وب  شود. می رسانی اطالعو ارزها  ها سایر پول در 

که امکان انتقال ارزش  افزار نرميک  عنوانتوان به بهترین وجه به  می را کوین بیت توزيع شده 
که در برابر تورم  بر اعتماد به ای  شود و هیچ تکیه می محافظت غیرمنتظرهرا با استفاده از پولی 

کرد. به عبارت ديگر،  يک بانک مرکزی  همچونبه طور خودکار  کوین بیتطرف سوم ندارد درک 

                                                                                                                                   
1 .New Liberty Standardلی[. ]استاندارد جديد پول ديجیتا 

2. Nathaniel Popper, Digital Gold (Harper, 2015). 
 

میلیون تا افزايش داشته  ۹کوین يک کاالی بازاری بوده است، تقریبًا سالی که بیت ۹به عبارت ديگر، در ظرف . 3
و  دالر بود ۱۱۱۸۸0/۱درصدی داشته است، درواقع، قیمت اولیه اش  ۸00,۳۰7,3۸7است، يا به طور دقیق يک افزايش 

 دالر رسید. 3۹۹۹در این مدت به باالترین قیمت ممکن تا زمان تألیف این کتاب يعنی 
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ک   تغییرناپذیر و بینی پیشکند ولی بر اساس يک برنامه قابل  می مدرن عمل دش میان هزاران که 
که عضو شبکه پخش شده است،  از اعضاء بدون بدست آوردن موافقت و  يک هیچبه طوری 

کد را تغییر دهد. این موجب پیدايش اولین نمونه عملی قابل  تواند نمیاجماع سایر اعضاء  این 
يک نوآوری جديد در عصر  کوین بیتد. با اينکه شاز يک نقدينگی و پول سخت ديجیتال  اتکا

کردن پولی  : مسائلیديجیتال است، اما مشکالت و مسائلی در مقابل آن قرار دارد مثل فراهم 
کامل تحت سلطه و فرمان مالکش باشد و ارزش . اش در طول زمان محفوظ بماند که به طور 

 جامعه بشری بوده است.های  از قديم جزء دغدغه که هستندهایی  چیز ها این
که این  مطالعه بر روی این تکنولوژی و مسائل اقتصادیها  کتاب مبتنی بر سالاین 

کتاب اشاراتی دهد. همچنین  می کند، برداشتی از مشکالت فوق را ارائه می تکنولوژی حل این 
برای حل این مشکالت يافتند نیز  هایی حل راهدر طول تاريخ چه  بشری جوامع پیرامون اينکه

باشد  عجیبيد برای بسیاری از افراد گیرم شا می که من در پايانای  خواهد داشت. نتیجه
که به  کسانی  ه برداری کالهبرچسب  کوین بیتبخصوص برای   بازارگرمیزنند و آن را  می يا حق 

فعلی ذخیره ارزش  های حل راه کوین بیتدانند. در واقع،  می ]عصر ديجیتال[ بازان سفتهتوسط 
که محصول عصر ديجیتال مانندو دهد  می را ارتقا و بهبود باشد يک  می يک پول خوب 

 غافلگیری برای افراد بدبین است.
که می تاريخ از نزديک مورد  که هنگامیکند، بخصوص  پیشگوییآيد را  می تواند چیزی 

گیرد و زمان به ما  کتاب چقدر خوب و درست  نشان خواهد دادبررسی قرار    بودهکه مطالب این 
کارکردها ساس، بخش اول این. بر همین ااست  شهاي و ویژگی کتاب به توضیح پول، 

که سابقه مهندسی  می دارم، همواره تالشم این بوده است هم پردازد. به عنوان يک اقتصاددان 
کنم، این باعثهاي حل راهکه يک تکنولوژی را برحسب مشکالت و  شود تا بتوانم  می ش درک 

کارکردی کنم. با فهم این اهمیت بیعارضی و های  ویژگیاش را به دور از  ماهیت  ش درک 
ن درک اينکه امکا برای ما این .رسد می ها آننوبت به اقدام برای حل  ،مشکالت و مسائل پول

 کند و يک چارچوب مفهومی بدست می سازد فراهم می خوبناچه چیزی پول را خوب يا 
کاالهای مختلفی مثل صدف می های  دريایی، مهرههای  دهد تا بفهمیم چگونه و چرا 

کنند و چرا رسمی يعنی و پول ، فلزاتای شیشه کارکرد پول پیدا  و چگونه در  دولتی توانستند 
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 برآوردهشکست خوردند و نتوانستند اهداف جامعه در ذخیره ارزش و مبادله را  شان پولینقش 
 .کنند

کتاب از منظر تاريخی در مورد پیامدهای فردی، اجتماع ی و جهانی بخش دوم این 
دهد تا  می ردم این امکان را. پول خوب به مکند می خوب پول بحثناخوب و های  شکل

گذاری  و سرمايه انداز پسکنند. گذاری  و سرمايه انداز پسو لذا برای آينده  بینديشندمدت بلند
باشد. پول،  می ]و رفاه[ کلیِد انباشِت سرمايه و پیشرفت تمدن بشری بلندمدتکردن برای 

که  گیری اندازهسیستِم اطالعات و   گاه تکیه مثِل يک اقتصاد است و پول خوب چیزی است 
کارآفرينی گذاری سرمايهمحکم و استوار امکان تجارت،  . همچنین کند می را فراهم ]و تولید[ و 

ی محکم در برابر استبداد  مؤلفهپول خوب يک  ضروری برای يک جامعه آزاد است زیرا سد 
 باشد. می لتدو

کتاب عملکرِد شبکه  را  اش اقتصادیهای  و بارزترین ویژگی کوین بیتبخش سوم این 
 شکلی از پول خوب تحلیل به عنوانرا  کوین بیتممکن از های  دهد و استفاده می توضیح

برآيد  اش عهدهبه خوبی از  تواند نمی کوین بیتکه ای  کند، همچنین برخی از موارد استفاده می
که برخی از کند می را بحث  در موردها  و سوء برداشتها  فهمی کج ترین رايج، به طوری 

 .کند روشن میرا  کوین بیت
کمک به خواننده جهت فهم علمی اقتصاِد  کتاب برای  و نوشته شده است  کوین بیت این 

که چگونه پی در پی می کمک برای بدست آمدن  زيادیهای  تکنولوژی کند تا بتوانیم بدانیم 
يخ  گرفته شدهکارکردهای پول در طول تار کت اند. بکار  پول  اب تبلیغ يا بازارگرمی برای خريداین 

رنوسان خواهد بود؛ با احتمااًل برای مدتی پ   کوین بیتنیست. ِسوای از این، ارزش  کوین بیت
یل غیرقابل يا به هر دل بینی پیشممکن است به دالیل قابل  کوین بیتاین حال، شبکه 

تکنیکی و های  لذا استفاده از آن مستلزم توانایی ؛موفق شود يا شکست بخورد  بینی پیش
که آن را برای بسیاری از مردم نامناسبهای  تحمل ريسک کتاب می زيادی است   سازد. این 

کمک به کند نمی کوین بیتروی  گذاری برای سرمايهای  توصیهاصالً  روشن ، بلکه هدفش 
 باشد و به خوانندگان این امکان را می اقتصادی این شبکه و عملکردشهای  ویژگی شدن

پیرامون اينکه وارد این شبکه بشنوند يا نشوند، درک درستی از  گیری تصمیمدهد تا قبل از  می
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گسترده پیرامون جنبه عملی های  آن داشته باشند. تنها با چنین فهمی و تنها پس از تحقیق 
که يک فرد کوین بیت سازی هذخیرواقعی نگهداری و  ش داری ثروتتواند در مورد نگه می است 

تمااًل اح کوین بیتافزايش ارزش بازاری  با وجودکند.  گیری تصمیم کوین بیتبه صورت 
، ها هکبه تر  نزديکو تر  دقیقيک نگاه زیرا ، رسد نمیروی آن عاقالنه به نظر گذاری  سرمايه
که موجب هزينه برای افراد نگهدارنده بیهای  و شکست ها برداری کاله، ها حمله ی  شمار 

که مالکیت  می شده است، يک هشدار محکم به افراد کوین بیت متضمن سود  کوین بیتدهد 
کامل خوانديد، خواهید دانست  که هنگامیحتمی و تضمین شده نیست.  کتاب را به طور  این 

شما خريدن گذاری  نبايد اولین سرمايهچیز با ارزشی برای مالکیت است، اما  کوین بیتکه پول 
که چگونه به طور ايمن زیرا شما به مرور زمان خواهیدباشد،  کوین بیت بخريد  کوین بیت فهمید 

کنید. این ذاِت طبیعت  گاهی کوین بیتو آن را ذخیره  که چنین دانش و آ را هایی  است 
گرفت توان نمی که  پذیری مسئولیت. هیچ جايگزينی برای به عاريت  کسی  شخصی برای 

که گذاری  و این همان سرمايه فاده از این شبکه است وجود نداردبه است مند عالقه واقعی است 
 باشد. می نیاز کوین بیتبرای ورود به 

 


