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سخن مؤلف

یک تماس طالیی
ســاعت ۹ صبح  یك روز زمستانی در ســال ۱۳۹۲ در دفتر کارم در بانك 
پارسیان در حال پاسخ به نامه های کارتابل الکترونیکی ام بودم که تلفن همراهم 
زنگ زد. یکی از دوســتان دوران دانشــگاهم بود که در یــك کارخانه ی فوالد 
مشغول کار بود. پس از احوال پرسی گفت: »ببین آقای دکتر، از شما که سال ها 

توی بانك هستین یه سؤال اقتصادی دارم.«
- »خواهش می کنم بفرمایید!«

- »پــول اینترنتی چیه؟ همین بیت کوین که خیلی داره تو دنیا ســروصدا 
می کنه. قابل اعتماد هســت یا نــه؟ اصاًل برای ســرمایه گذاری خوبه؟ توصیه 
می کنید؟ چطور می شــه تهیــه اش کرد؟ چطور می شــه فروختش؟ اصاًل امن 

هست؟ هك نمیشه؟ می شه راهنماییم کنین.«
ســؤال برام کمی عجیــب بود! چــون اطالعاتی که داشــتم در حد یکی 
 دو خبــری بود که توی وب ســایت ها خونده بــودم و البته زیــاد در موردش 
مثبت نگفته بودن و یه جورایی شرکت های هرمی و کالهبرداری های اینترنتی 
که اون روزها خیلی تو کشــور باب شــده بود، به ذهنم خطور کرد. به دوستم 
گفتم: »ببیــن من االن اطالعات کاملی در موردش نــدارم. چند روزی به من 
اجازه بده کمی بررسی کنم تا بهتر بتونم اظهار نظر کنم.« دوستم قبول کرد و 

قرار شد بهش خبر بدم.



12

بیت کوین: سکه ی طالی دیجیتال

این مســئله کنجکاویم رو دو چنــدان کرد، پول دیجیتال! مگه می شــه! 
پشــتوانه ی قانونی و اعتباریش چیه! کی پشتشه! از کجا مدیریت می شه! مگه 
می شــه خرجش کرد! یادداشتی روی تخته ی اتاقم نوشتم و یك عالمت سؤال 

مقابلش گذاشتم. 
چند روزی بود پس از رســیدن به منزل لپ تاپم رو باز می کردم و شــروع 
می کردم به جســتجو و مطالعه روی مباحث مختلف بیت کوین. برای اولین بار 
که واژه ی بیت کوین را در گوگل جستجو کردم، مطلب فارسی کاربردی چندانی 
پیــدا نکردم، ولی همین که کلمــه ی Bitcoin رو گوگل کردم و حجم نتایج و 
اطالعات رو دیدم، حیرت زده شــدم. وای خــدای من این همه مطلب و محتوا! 

چرا ما بی خبریم!
بعد از ســه روز با دوستم تماس گرفتم و به ایشون گفتم: »ببین بیت کوین 
سال ۲۰۰۹ توسط یك فرد ناشناس به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شد و فقط 
یك پول دیجیتال نیست، بلکه یك سیستم پرداخت فراگیر مبتنی بر شبکه ای 
از کامپیوترهای پراکنده در سراسر جهان هست که بر روی یك بستر فنآورانه ی 
جدیــد و معرکه ای کار می کنه که اصاًل امکان دســتکاری یا ایجاد اختالل در 
اون وجود نداره و یه جورایی امنیت پولتون روی این بســتر تضمین شده است. 
نکته ی جالب تر اینه که این پول دیجیتال توســط نهاد، مؤسسه، گروه یا فردی 
مدیریت نمی شــه و به طور عمومی در دســترس همه هست؛ یعنی هر کسی 
می تونه با کامپیوتر شــخصی یا لپ تاپش بیت کوین رو دریافت کنه و این پول 
شبه گمنامه و ظاهراً قابل رهگیری مثل نقل و انتقاالت پول در بانك نیست. به 
نظرم با توجه به آگاهی مردم دنیا از این اختراع و همین طور شرایط اقتصادی 
نامناســب کشورهای جهان به شدت از این پول اســتقبال بشه و فراگیرتر هم 

بشه.« 
در ادامه گفتم: »البته این پول ریسك های خودش رو داره و هنوز در دوران 
طفولیتشه و ارزشش نوســانات زیادی داره، اما با همه ی این توصیف ها از دید 
سرمایه گذاری روند افزایش قیمتیش خیلی وسوسه برانگیزه و توصیه می  کنم با 

آگاهی بیشتر و احتیاط سراغش برید.«
بعــد از این آشــنایی اولیه بــا بیت کوین تصمیم گرفتم با دقت بیشــتری 
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روندهای فنآورانه، اقتصادی، مالــی و اجتماعی را که این پول جدید رقم زده، 
بررســی کنم. از اون جا که در آن زمان رئیس مرکز نوآوری کســب وکار بانك 
پارسیان و مسئول رصد و بررسی روندهای آتی بانکداری و خدمات مالی بودم، 
با چند نفر از پژوهشگران دانشگاهی مرکز ابعاد این پول ها را بررسی کردیم که 
البته در بانك استقبال چندانی از این موضوع نشد! چون معتقد بودم با توجه به 
محدودیت های زیادی که برای اتصال به شــبکه های معتبر پرداخت بین المللی 
مثل ویزا، مسترکارت و پِی پال داریم و این مسئله تا مدت ها احتماالً گریبان گیر 
اقتصاد کشــورمان خواهد بود، پول دیجیتال می تواند چالش های پرداخت خرد 
بین المللی را که بســیاری از دانشــجویان، هموطنان مقیم خارج و گردشگران 

کشورمان به نحوی درگیر آن هستند، مرتفع نماید.
پس از اون تماس طالیی، مســیر زندگی من به نحوی تغییر کرد و روز به 
روز که با ابعاد تازه ای از این پول آشــنا می شــدم، کنجکاوی همراه با اشتیاقم 
شــعله ور می شــد و همراه با مطالعه کم و بیش خریــد و فروش بیت کوین هم 
می کردم و خود این مســئله باعث می شد روند توسعه و نفوذ فنآوری در جهان 
را دنبال کنم و بیش از پیش به مطالعه در خصوص زیرساخت فنی و فنآورانه ی 

بیت کوین بپردازم.
از آن زمان حدود ۴ سال می گذرد و خوشبختانه آگاهی از پول های رمزپایه 
در جهان و در کشــور ما افزایش یافته اســت. با توجه به این که در کالس های 
فوق لیسانس و دکترا در چند سال اخیر به موضوع بیت کوین و صنعت پول های 
رمزپایه و توکن پایه می پردازم، با درخواســت ها و تشویق دانشجویانم و نیز عدم 
وجود یك منبع فارســی کاربردی، تصمیم گرفتم برای دسترســی بیشــتر به 
اطالعات دقیق و کاربردی در خصوص نحوه ی کار شبکه ی بیت کوین و استفاده 

از آن، کتابی با هدف آشنایی بیشتر عالقه مندان تدوین کنم.
بــه رغم این که بســیار ســرگرم تحقیــق و مطالعه در حــوزه ی فنآوری 
بالک چین ها و ســفرهای کاری مرتبط با این پدیده ی هزاره ی ســوم هســتم، 

تالش کردم در طول سفرها مطالبی را گردآوری و تدوین کنم.
امیدوارم این کتاب گامی هرچند کوچك برای آشنایی بیشتر شما دوستان 

عزیز با دنیای بیت کوین و پول های رمزپایه باشد.
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در این جا بر خود الزم می دانم از جناب آقای مجید اسماعیلی، صفحه آرای 
کتاب و ســرکار خانم آزیتا جمشیدنژاداول که با دقت و پیگیری خویش در امر 
ویرایش و آماده سازی این کتاب همت گماشتند، سپاسگزاری کنم. همچنین از 
مؤسسه ی انتشــارات چالش، به ویژه سرکار خانم صیاح فر که چاپ کتاب را بر 

عهده گرفتند، صمیمانه تشکر و قدرانی می نمایم.

دکتر جواد عباسی
مشاور و پژوهشگر فنآوری بالک چین و پول های رمزپایه 
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
تهران - ایران
آبان 1396



درباره ی این کتاب

در این کتاب تاریخچه ای از این فنآوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون 
بیت کویــن به عنوان یك مفهوم و محصول بحث خواهد شــد. درخواهید یافت 
کــه چگونه کیف پول خود را ایجاد کنیــد و بیت کوین هایتان را در آن ذخیره 
نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده 
خواهد شــد. کاربرد بیت کوین و گفته های احتمالی درباره ی آن و نیز مقررات 
و چارچوب های قانونی مرتبط بررســی خواهند شــد. معدن کاوی بیت کوین با 

جزئیات شرح داده می شود و چرایی ارزش این کار به تفصیل بحث می شود.
همچنیــن نگاهی عمیق تر بــه درون فنآوری بیت کوین خواهیم داشــت. 
نحوه ای که تراکنش ها در محیط بیت کوین اتفاق می افتد را با جزئیات بررســی 
خواهیــم کرد و فنآوری زنجیره ی بلوکی را به طور کامل بررســی می کنیم. به 
گوی درخشان پیش بینی نظری خواهیم انداخت و آینده ی بیت کوین و سیستم 
زنجیره ی بلوکی و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگی مان بررســی خواهیم کرد. 
همچنیــن منابع آنالین را بــرای به روز بودن اطالعاتتان در اختیار شــما قرار 
خواهیم داد و به نوعی شما را درگیر جامعه ی آنالین حامی بیت کوین خواهیم 

ساخت. عجله کنید و به ما بپیوندید. به نظرمان ارزشش را دارد.
تنها تصوری که ما از شما به عنوان خوانندگان خود داریم این است که شما 
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به این شــکل جدید از پول رایج۱ عالقه مندید. امید داریم که از خواندن مطالب 
لذت ببرید و بخواهید که کیف پول خودتان را ایجاد کنید، استفاده از بیت کوین 
را آغاز نمایید و درباره ی آن با دوســتان و همکارانتان به صحبت بنشینید. اما 
تصور اصلی ما این اســت که شــما این کتاب را بدان دلیل انتخاب کرده اید که 
قصد دارید پیش از ورود به این حوزه، بیشتر درباره ی آن اطالعات کسب کنید.

فرض ما بر این اســت که شــما تجربه ی اولیه را با رایانه و اینترنت دارید. 
ما می دانیم که شــما از نحوه ی کار با اینترنت و گذراندن گام های ســاده برای 
محافظت از خود و پولتان آگاهی دارید. انتظار نمی رود که شــما یك کارشناس 
فنی باشــید که از همه چیز درباره ی محاسبات پیچیده ی کامپیوتری اطالعات 

داشته باشید.
دلیلش نیز روشــن است، برای اســتفاده از بیت کوین قرار نیست که شما 

کارشناس فنی و متخصص باشید.
همان طور که گفته شد، یکی از بهترین روش های آغاز از همان فصل ابتدایی 
اســت. به هر حال امید ما لذت بردن شما از مطالب و برداشت های ارزشمند از 
آن هاســت. امیدوارم وقت مناسبی را به مطالعه ی این کتاب اختصاص دهید و 
از مهم تریــن تغییر اقتصادی که در آینده ای نــه چندان دور، همچون اینترنت 
تمامی ابعاد زندگی تان را متحول خواهد ســاخت، آگاهی یابید و با ایجاد کیف 

پول دیجیتالی خود از سرمایه گذاری و معامله با پول دیجیتال لذت ببرید.

۱.  پول بی پشتوانه )fiat( همان پول رایج و قانونی است که توسط بانك مرکزی ضرب و چاپ می شود و 
در اختیار شهروندان قرار می گیرد و همه ی ما در زنگی روزانه از آن استفاده می کنیم. در این کتاب در 
برخی قسمت ها از واژه ی پول رایج یا عمومی به جای پول بی پشتوانه استفاده شده است که به مفاهیم 

یکسانی اشاره دارند.




