
چرا بیت کوین مهم است و باید به آن توجه کرد
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بشر همواره در طول تاریخ چیزهایی که به دست آوردن آن ها دشوار بوده را به عنوان پول

انتخاب کرده، و در بازار مورد استفاده قرار داده است. نمونه های تاریخی زیادی برای

اثبات این ادعا وجود دارد. به عنوان مثال مردمِ بخش هایی از آفریقا در طول تاریخ از

صدف های دریایِی کمیاب به عنوان پول استفاده می کردند، یا در غرب آفریقا که مردم

فن آوری ساخت شیشه را در اختیار نداشتند، مهره های شیشه ای که از کشورهای دیگر به

آنجا وارد می شده به دلیل کمیابی به عنوان پول مورد استفاده قرار می گرفته است. همچنین

می توان به سیگار اشاره کرد که در زندان ها به عنوان پول مورد استفاده قرار می گیرد زیرا

کمیاب است و به آسانی به دست نمی آید.

تولید طال نیز به دلیل ویژگی های شیمیایی منحصربه فردی که دارد از بقیة فلزات با ارزش

موجود در دنیا کمتر است و همین باعث شد تا طال در طول تاریخ به پول تبدیل شود. تا

جایی که در اواخر قرن نوزدهم میالدی تقریبًا در چهار گوشة جهان به عنوان پول پذیرفته

می شد. بشر هزاران سال در طول تاریخ به استخراج طال مشغول بوده و از آنجا که طال

خراب نمی شود، خورده نمی شود، و راهی برای از بین بردن آن وجود ندارد، طالهای

استخراج شده در طول این سالیان طوالنی بر روی هم انبار شده است. بنابراین حجم طالیی
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که از دل زمین استخراج شده و در بازار توسط مردم خرید و فروش می شود در مقایسه با

تولید ساالنة آن بسیار بیشتر است.

به عبارت دیگر با وجودی که صنعت استخراج طال با گذر زمان پیشرفت، و بشر هر سال

در پیدا کردن معادن طال و استخراج آن تبحر بیشتری پیدا می کند، مقدار تولید ساالنة طال

همچنان کسر کوچکی از ذخایر استخراج شدة طال است. این بدان معنی است که نرخ تورم

 درصد بوده و دلیل تبدیل شدن طال۲ تا ۱.۵ساالنة ذخایر طال در طول تاریخ همواره حدود 

به پول نیز همین ویژگی است. مردم طال را به خاطر زرق و برقی که دارد به عنوان پول

انتخاب نکرده اند، بلکه دلیل آن این است که از پایین ترین نرخ عرضه در میان رقبا

برخوردار بوده است.

نقره در رتبة دوم قرار دارد، اما نقره دچار خوردگی می شود و مقادیر بیشتری از آن در

 درصد ذخایر نقره ای است۱۰ تا ۵پوستة زمین وجود دارد. نرخ تولید ساالنة نقره در حدود 

۵که از قبل استخراج شده، یا به عبارت دیگر تورم ساالنة ذخایر نقره در طول تاریخ حدود 

 درصد بوده است.۱۰تا 

 یا۵۰نرخ رشد عرضة ساالنه )یا همان تورم(، برای سایر کانی ها بسیار بیشتر و حدود 

 درصد است. زیرا هر سال بخش قابل۲۰۰، و حتی در برخی از موارد نزدیک به ۱۰۰

توجهی از ذخایر آن ها -که قباًل از دل زمین استخراج شده اند،-  در صنعت به مصرف

می رسد. نفت و مِس و روی و دیگر مواد معدنِی باارزش هر ساله برای مصارف صنعتی

مورد استفاده قرار می گیرند و دیگر بخشی از ذخایِر موجود و در دسترس بازار نیستند،

بنابراین حجم تولید ساالنه همواره بیشتر از ذخایِر موجود آن ها خواهد بود و همین امر

موجب از بین رفتن قابلیت پولی آن ها می شود.
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برخی از مکاتب فکری معتقدند پول چیزی جز یک توهم رایج میان مردم نیست و اگر

همة مردم با هم قبول داشته باشند که یک چیز، مثاًل مِس پول است، همه به عنوان پول از

آن استفاده خواهند کرد. اما این غلط است، زیرا اگر همة مردم با جدیت تمام مِس را

به عنوان پول انتخاب کنند، تولیدکنندگان مِس مقدار زیادی از آن را از معادن استخراج، و

بازار را از مِس اشباع خواهند کرد. در این صورت همة پولی که مردم روی خرید مِس

سرمایه گذاری کرده اند به جیب تولیدکنندگان خواهد رفت. آن ها تقاضای صنعتی و

همچنین تقاضای کارکردِ پولی مِس را به آسانی برآورده می کنند، زیرا ذخایر مِس موجود

که در دسترس بازار است و قباًل تولید شده، تقریبًا هم اندازه مقداری است که توسط

تولیدکنندگان تولید می شود.

به معکوس نرخ رشد ساالنة ذخایر یک دارایی یا به عبارت دیگر به نسبت ذخایر موجود

 گفته می شود. این عدد در طول تاریخ برای۱به تولید ساالنة آن، نسبت انباشت به جریان

 بوده است. نسبت انباشت به جریان برای۷۰ و گاهی اوقات ۶۰ تا ۵۰طال چیزی در حدود 

۳ بوده ولی در حال حاضر بسیار پایین تر و نزدیک به عدد ۲۰نقره در طول تاریخ حدود 

است و به همین دلیل است که نقره در حال از دست دادن کارکرد پولی خود است. این

 است. این بدان معنا است۱نسبت برای دیگر فلزات و کاالهای موجود در بازار نزدیک به 

که تولید ساالنة آن ها تقریبًا به اندازه ای است که هر ساله در صنعت مصرف می شود.

به طور کلی با توجه به اینکه مقدار ذخایر این کاالها تقریبًا هم اندازة تولید ساالنة آن ها

است، نمی توانند کارکرد پولی داشته باشند. یک چیز فقط در صورتی در بازار به عنوان پول

پذیرفته می شود که مقدار انباشت به جریان آن باال باشد، برخالف تصور بسیاری از

نظریه پردازان، مردم برای درک این موضوع نیازی به تفکر و دانش اقتصادی ندارند، بلکه

این موضوع یک واقعیت اقتصادی است که به بازار دیکته می شود. به عبارت دیگر اگر ما

در دنیایی زندگی می کردیم که مردم پول خود را به صورت تصادفی از میان اشیاء موجود

در اطراف شان انتخاب می کردند و هرگز به اینکه چه چیزی می تواند ارزش دارایی شان را

1 Stock to flow (s2f)
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بهتر حفظ کند فکر نمی کردند نیز همچنان طال به عنوان پول انتخاب می شد، زیرا افرادی

که برای حفظ ارزش دارایی خود از طال استفاده نمی کردند شاهد از بین رفتن ارزش دارایی

خود بودند و در نهایت آن را به عنوان پول می پذیرفتند.

بنابراین اگر مردم دارایی خود را در مِس، نفت، ماهی، روی، آب، یا هر چیز دیگری

سرمایه گذاری کنند، تولیدکنندگاِن این چیزها مقدار بیشتری از آن ها را تولید خواهند

کرد. زیرا با توجه به باال رفتن تقاضا برای این اجناس، قیمت آن ها در بازار افزایش پیدا

می کند و قیمت باال انگیزة تولیدکنندگان را برای تولید هرچه بیشتر افزایش می دهد.

بنابراین تولیدکنندگان مقادیر بیشتری از این اجناس را تولید، و بازار را اشباع می کنند و

دارایی افرادی که به عنوان پول روی این اجناس سرمایه گذاری کرده اند از بین می رود. این

بدان معنا است که فقط فلزاتی که نسبت انباشت به جریان آن ها باال است کارکرد پولی

دارند و قادرند ارزش دارایی صاحبان خود را حفظ کنند.

 سال پول های مختلفی را به صورت تصادفی انتخاب می کرد، اکثر۱۰۰بنابراین اگر بشر طی 

ثروت مردم در پایان صدمین سال حتمًا در پولی ذخیره شده بود که تولید آن از بقیه

Hardدشوارتر باشد، زیرا قادر به حفظ ارزش دارایی دارندگانش است )پوِل سخت یا 

money.اشاره به همین مفهوم دارد. -م(. دلیل تبدیل شدن طال به پول نیز همین است 

اما دولت ها در قرن بیستم میالدی متوجه شدند پولی که تولید آن دشوار است و مردم را

قادر به حفاظت از دارایی خود می کند با برنامه هایی که آن ها برای هزینه کرد بودجه های

دولتی در سر می پرورانند، سازگاری ندارد. بنابراین مردم را به استفاده از پول های ملی با

تورم باال مجبور کردند. اگر به سابقة این پول های ملی که به پول فیات نیز معروف هستند

 درصد و نرخ تورم۷ تا ۵نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که نرخ تورم بهتریِن آن ها حدود 

 درصد در سال است.۳۰۰، یا حتی در برخی از موارد تا ۲۰۰ تا ۱۰۰بدتریِن آن ها بین 
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استفاده از پول فیات با این تورم باال عواقب مخربی برای بشر به دنبال داشته است،  زیرا

قدرت پس انداز را از دارندگان خود سلب می کند، زیرا قادر به حفظ ارزش دارایی افراد در

 در۲ مطرح می شود که سیف الدین اموس۱گذر زمان نیست. اینجا موضوع اولویت های زمانی

 به طور مفصل به آن پرداخته است. استفاده از پولی که قادر۳کتاب »استاندارد بیت کوین«

به حفظ ارزش خود در طول زمان نیست ما را مجبور می کند که در همة جوانب زندگی،

در رویکردهایمان بیشتر حال را در نظر بگیریم و کمتر به آینده بیاندیشیم، به بیان دیگر

منجر به معکوس شدن اولویت های زمانی ما می شود و باعث می شود به جای آینده نگری،

 داشته باشیم و پول مان را پس انداز نکنیم.۴اولویت های زمانی باالیی

اما در اینجا این سؤال پیش می آید که با وجود طال، دیگر چه نیازی به بیت کوین داریم؟

پاسخ این است که طال تنها در صورتی کارکرد پولی خواهد داشت که بتوانیم آن را

به راحتی در سطح بین المللی جا به جا کنیم، اما با توجه به فیزیکی بودن طال، دولت ها قادرند

آن را متوقف کنند و مانع به کارگیری آن به عنوان پول شوند. با جهانی شدن تجارت و

پدید آمدن بازارهای درهم تنیدة بین المللی، طال و قابلیت فراهم بودن و قابل فروش بودن

 هرچه بیشتر به دولت ها و بانک های مرکزی وابسته شد. سپس دولت ها۵آن در سراسر دنیا

پا را از این هم فراتر گذاشتند و با مصادرة طال و تصویب قوانینی که ایجاد بانک های

مبتنی بر طال را در بازار آزاد ممنوع می کرد، عماًل مردم را از تجارت مبتنی بر طال منع، و

به استفاده از پول های فیات بانک های مرکزی خود مجبور کردند.

اهمیت بیت کوین اینجا نمایان می شود. بیت کوین یک پوِل سخت است یعنی تولید آن

مثل طال دشوار است و می تواند مانند طال از ارزش دارایی صاحبانش در طول زمان

حفاظت، و آن ها را قادر به پس انداز کند. از طرف دیگر دیجیتالی بودن بیت کوین باعث

می شود تا مشکالت نقل و انتقال طال که ماهیت فیزیکی دارد را نداشته باشد و می توان آن

1 Time Preference
2 Saifedean Ammous
3 The Bitcoin Standard
4 Hight Time Preference
5 Salability and liquidity across space
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را به راحتی و فقط در عرض چند ساعت به هر نقطه از دنیا منتقل کرد. برای جابه جای و

نقل و انتقال بیت کوین برخالف طال نیازی به کسب اجازه از هیچ نهاد قانونی یا مؤسسه

دولتی نیست و دولت ها امکان متوقف کردن آن را ندارند.

 سال از پدید آمدن بیت کوین می گذرد و ارزش بازار۱۳در زمان نوشتن این مطلب حدود 

 تریلیون دالر است. در حال حاضر بیت کوین از برخی از شرکت های چند۱آن بیش از 

 با ارزش تر است. بیت کوین در حال۲ و حتی پول های ملی برخی از کشورهای دنیا۱ملیتی

حاضر به عنوان یک کاالی سرمایه ای در ترازنامه های شرکت های بزرگی چون تسال،

اسکوئر، مایکرواستراتژی قرار دارد و در کشور ال سالوادور -در کنار دالر آمریکا-

به عنوان پول رایج قانونی پذیرفته می شود. پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین در آینده به

پول رایج همة کشورهای دنیا تبدیل می شود یا می تواند به عنوان طالی دیجیتال از دارایی

مردم دنیا محافظت کند یا نه، همچنان به زمان بیشتری نیاز دارد. برای وارد شدن به دنیای

بیت کوین و کسب دانش و یادگیری طرز کار، و تکنولوژی های مرتبط آن هیچ گاه دیر

نیست. برای دسترسی به کتاب ها و مقاالت رایگان فارسی در مورد بیت کوین به سایت

  مراجعه کنید.bitcoind.meمنابع فارسی بیت کوین به آدرس 

1 https://companiesmarketcap.com/assets-by-market-cap  
2 https://www.fiatmarketcap.com/Country  
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بدون شرح

۷



۸



۹



منابع فارسی مرتبط

»کتاب کوچک بیت کوین«

این کتاب توضیح می دهد که پول در دنیای

امروز ما چه اشکاالتی دارد و چرا بیت کوین

به وجود آمده تا جایگزینی برای آن باشد.

 و صوتی درPDFاین کتاب در دو نسخة 

دسترس عالقه مندان به بیت کوین قرار دارد.

  PDF   نسخة – نسخة صوتی

مقالة »آیا دولت ها می توانند بیت کوین را
متوقف کنند؟«

نویسندة این مقاله وضعیت کنونی شبکة

بیت کوین را تشریح، و روش هایی که

تاکنون توسط دولت ها برای متوقف ساختن

بیت کوین به کار گرفته شده را بررسی

می کند.

  PDF  نسخة –  نسخة صوتی
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کتاب »اختراع بیت کوین«

نویسندة این کتاب تالش می کند تا به صورت

قدم به قدم به تشریح زیرساخت های

بیت کوین بپردازد. این کتاب برای فهم نحوة

کارکرد بیت کوین بسیار مفید است و برای

درک مطالب مطرح شده هیچ گونه پیش نیازی

الزم ندارد.

  PDF  نسخة 

مقالة »چرا بیت کوین یک طرح
کاله برداری پانزی نیست«

نویسندة این مقاله تالش می کند تا یکی از

نگرانی های مطرح در مورد بیت کوین که

ادعای پانزی بودن آن است را بررسی، و

سیستم هایی که ویژگی های مشابهی با طرح

پانزی دارند را با بیت کوین مقایسه می کند.

  PDF  نسخة –    ة صوتی  نسخ

برای دسترسی به منابع بیشتر به

 مراجعه کنیدکتابخانة سایت منابع فارسی بیت کوین 
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 است که توسط یکی ازسیف الدین اموس پادکست   ام  ۸۸  قسمت این متن بخشی از 

مخاطبین محترم سایت پیاده سازی و ترجمه شده و بازبینی و صفحه بندی این کار توسط

 این کار نیز توسطنسخة صوتیسایت منابع فارسی بیت کوین انجام پذیرفته است. 

 تهیه شده است.کوین لت هودلر

این راهنما با مجوز »مالکیت عمومی« منتشر می شود و بازنشر آن به هر شکل آزاد است.

منابع فارسی بیت کوین

۱۴۰۰پاییز 
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https://saifedean.com/podcast/88-is-bitcoin-good-money-a-debate-with-paul-frijters

