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 1کوینصعودِی بیت روند
 

از آن بیت بعد  قیمت  در سال  که  کرد، وضعیت   2017کوین  ثبت  را  رکورد جدیدی 
از که نیازی به توضیح نداشت.    بودقدری بدیهی  گذاران بهصعودی آن برای سرمایه

وی دولت ای از سکاالی دیجیتالی که هیچ پشتوانه  روی یکگذاری  سرمایه  سوی دیگر
مقایسه  3یا حباب دات کام  2قیمت آن با جنون گل اللهیا کاالی دیگری ندارد و افزایش  

 رسد. شود، به نظر احمقانه می می

درست است که شکی در وضعیت صعودی   .یک از این موارد فوق صحیح نیست هیچ
بهبیت  وضعیت  این  اما  نیست،  این  کوین  وجود  با  نیست.  بدیهی  وجه  که هیچ 
بیتیهسرما در  ریسکگذاری  هکوین  به  زیادی  همانهای  اما  دارد،  که مراه  طور 

  شود.استدالل خواهم کرد، این کاالی دیجیتال همچنان فرصتی عالی محسوب می

 پیدایش 

اولین بار است که در طول تاریخ انتقال ارزش بین افراد در فواصل دور و بدون نیاز 
واسطه  یا به  بانک  مثل  اعتماد  قابل  است  سری م دولت    ای  سال  شده  در   .2008 ، 

 5ای صفحه  9وی همچنان نامعلوم است، راه حلی    اصلی    که هویت 4ساتوشی ناکاموتو 
منتشر کرد.  6سیهای بیزانوف به مشکل ژنرال ی علوم کامپیوتر معربرای مشکل دیرینه
ود جوهرا ب  (نیکوتیب)  یشنهادی راهکار پ  نیکه براساس ا  یستمی و سراه حل ناکاموتو  

صورت کاماًل مطمئن ، برای اولین بار امکان انتقال سریع ارزش در فواصل دور و به آورد
  گسترده کوین به قدری  اقتصادی و علوم اقتصادی بیت   دستاوردهای را فراهم کرد.  

می را  ناکاموتو  اغراقی  بدون هیچ  که  سزاوار  هستند  که  دانست  فردی  اولین  توان 
 است.  8ی تورینگ یزه اد و جای اقتصدر عرصه 7ی نوبل جایزه 
  اب یکم یتالی جید یکاال  کی جادیا یبه معنا نیکوتی ابداع ب گذار،هیسرما کیاز نگاه 
« 9نام »استخراجکوین توکن دیجیتالی  قابل انتقالی است که در فرآیندی به . بیت است

کوین چیزی شبیه به استخراج طال است، با این تفاوت  شود. استخراج بیتایجاد می
برنامه  یک  به  نیاز  آن  استخراج  و  که  شده  طراحی  داردی  شده  تعیین  پیش  . از 

را استخراج میلیون از  آن  21ای طراحی شده که تنها بتوان  کوین عمدًا به گونهبیت 
حدود    متن این    نگارش)در زمان  اند  امروز استخراج شده   ها تا بهکرد که بیش از نیمی از آن

های تولید شده کوینسال تعداد بیتچهار  . هر  راج شده است(کوین استخمیلیون بیت  8/16
 شود.کوین متوقف میتولید بیت 2140شود و تا انتهای سال نصف می
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و نه از سوی هیچ دولت  شودمی پشتیبانیکوین نه از سوی هیچ کاالی فیزیکی بیت 
تضمین، شرکتی  سرمایه  و  یا  برای  را  واضح  سؤال  این  سبب  د دیج   گذاران  بدین 

 ؟ کوین ارزش داردآورد که چرا اصاًل بیتوجود میکوین بهبیت 
 ،برخالف سهام، اوراق قرضه، امالک و مستغالت و یا حتی کاالهایی مثل نفت و گندم

و یا تقاضا برای آن   یلیتنز   ی  گردش نقد  لی تحلوان با استفاده از  تکوین را نمیبیت 
ی کاماًل کوین در دستهگذاری کرد. بیترزشی باالتر ادر جهت تولید کاالهایی با مرتبه

ی  گیرد که ارزش آن بر اساس نظریهقرار می 10ه نام کاالهای پولیمتفاوتی از کاالها ب
کنندگان در بازار این کاال را بر اساس ک از شرکت شود. یعنی هر یتعیین می 11ها بازی 

که ماهیت کند. برای آنگذاری میکنندگان دیگر ارزشارزیابی خود و یا ارزیابی شرکت 
 . بیاندازیمبه منشأ پول  نگاهی وار  کاالهای پولی را بهتر درک کنیم، بایدی بازی نظریه 

 نشأ پول م

پرداختند. کاال به مبادله میبهی کاالها از طریق مبادلهانسان  ،ی بشریدر جوامع اولیه
زیادی وسعت مقیاسی شد تا حد  نواقص بیش از حد ذاتی  این نوع از مبادله باعث می 

کاال  بهی کاالو جغرافیایی انجام مبادالت کاهش یابد. یکی از مشکالت بزرگ مبادله
 .  12مشکل تطابق دو طرفه است 
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دهد، ممکن است بخواهد با فرد ماهیگیری مبادله کند؛ فردی که سیب پرورش می
بادله انجام  اما اگر فرد ماهیگیر در همان زمان نیازی به سیب نداشته باشد، این م 

دلیل کمیاب  ها برای نگهداری اشیاء کلکسیونی به شود. در گذر زمان تمایل انسان نمی 
.  )مثل صدف، دندان حیوانات و سنگ چخماق(ده است ها بیشتر شبودن و ارزش نمادین آن 

نشان در باب منشأ پول   14ی خودالعاده ی فوقدر مقاله 13طور که نیک زابو البته همان 
های اولیه و رقبای  سان برای اشیاء کلکسیونی در مقایسه با انسانیل ان، تمادهدمی

ها به وجود آورده در آنمزیتی فرگشتی   15هابیولوژیکی  نزدیک خود یعنی نئاندرتال 
 است. 

سازی و انتقال  ای برای ذخیره ”نقش تکاملِی اصلی و نهایِی اشیاء کلکسیونی، وسیله
 ثروت بود”

نحوی به  کلکسیونی  پول   اشیاء  بدوی نقش   می 16های  ایفا  گونه را  به  که کردند،  ای 
نسل  بین  ثروت  انتقال  از طریق  مخالف  قبایل  بین  مبادله  فراهم  امکان  شد.  میها 

دیرینه در جوامع  اشیاء  این  انتقال  و  کاالها   17سنگیتبادل  این  و  بود  کمیاب  بسیار 
نقش باشد،   18رای مبادلهای بوسیله   که مانند جوامع ُمدرن امروزیاین  جای بیشتر به
 کند: کردند. زابو بیان میارزش را ایفا می 19ی ای برای ذخیره وسیله

”پول بدوی در مقایسه با پول مدرن سرعت بسیار کمی داشت. به این صورت که فرد  
شماری از مبادالت را انجام دهد. با  توانست تعداد انگشت در کل عمر خود تنها می

باارز بادوام  این اوصاف یک شیء  آن ش و  امروز   که ما  ارث می)چیزی  تواند مینامیم(  را 
بادل بر ارزش خود بیفزاید. و حتی این ارزش به حدی  ها دوام بیاورد و با هر تنسل

 برسد که دیگر نتوان مبادله را انجام داد” 

 ی مهم  یکنند، با معما  دی تول  ای  یآور را جمع   ای کدام اش  کهنیبر سر ا  هی اول  یهاانسان 
کردند صورت که باید مشخص می . به اینمطرح است ی باز   هیرو بودند که در نظر وبر

ها به درستی این اشیاء که آنهای دیگر است. درصورتیکه چه شیئی مطلوب انسان 
دادند، سود زیادی نصیب مالک آن در جهت تکمیل مبادالت و کسب  را تشخیص می

 شد. ثروت می
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ارزش که صرفًا در تولید اشیاء با 20هاست ثل ناراگانبرخی از قبایل بومی آمریکایی م
بینی   کاربردی بودند تخصص داشتند. الزم به ذکر است که هرچه پیش  برای تجارت

افتاد، سود بیشتری عاید مالک  تقاضای آتی برای یک کاالی باارزش زودتر اتفاق می
را توان آنیابد میکه تقاضا برای آن افزایش می شد؛ زیرا در مقایسه با زمانی آن می
خرید.  ارزان اینتر  بر  به  یک  خرید  ،عالوه  آن  در  تقاضا  ایجاد  امید  به  عنوان کاال 
شود شتاب پذیرش آن دقیقًا برای ی ارزش در آینده، باعث می ای برای ذخیره وسیله

بازخورد   یحلقه   یک   ای زیبا در حقیقتهمین مقصود بیشتر شود. این حرکت دایره 
ی ارزش سریعًا به ی ذخیره وسیلهبر سر تنها یک    کند تاع را ترغیب میاست که جوام 
 توافق برسند. 

نظریه بازی در  َنش ی  »تعادل   حلقه  این  به  می22 21ها  گفته    یک  کهشود. درصورتی« 
ی ارزش به این تعادل دست پیدا کند، رونق بزرگی عاید تمامی جوامع ی ذخیره وسیله

کند و راه را برای ل می زیادی مبادله و تقسیم کار را تسهی   کار تا حدشود؛ چراکه اینمی
 . سازدمیظهور تمدن هموار 

دادوستد، بین وسایل  مسیرهایی پس از هزار سال و با رشد جوامع بشری و توسعه 
. بازرگانان و  شی که در هرکدام از جوامع ایجاد شده بود رقابت در گرفتی ارزذخیره 

ی ارزش جامعه  یی ذخیره ی خود برحسب وسیلهبادلهتاجران باید بین حفظ سود  م 
یا برحسب وسیله  ارزش جامعه ی ذخیره خود  یا  ی  بین این دو   تعادلیی مقصد و 

مییکی انتخاب  پس را  مزیت  وسیله کردند.  برحسب  سود  ذخیره انداز   ارزش  ی  ی 
 ی خارجی بود. خارجی، تسهیل انجام دادوستد در جامعه

 شدارزش خارجی باعث می ی  ی ذخیره یلهبازرگانان برحسب وس  انداز شدن داراییپس
ها  پس انداز آن   دیچراکه قدرت خر ها تسهیل شود. پذیرش آن در جوامع خود  آن  تا

افزا وسیله   .دادیم   شیرا  یک  ذخیره مزایای  زمان ی  در  تنها  نه  شده  وارد  ارزش   ی 
بازرگانان نصیب  دست   واردات  آنو  بلکهمی  اندرکاران  ن  شد،  جوامع  آن خود  از  یز 

ی ارزش  ی ذخیره بر سر استفاده از یک وسیله دو جامعه  وقتی  ماندند.نصیب نمی بی
ی انجام دادوستد با یکدیگر را تا حد زیادی کاهش رسیدند، هزینه واحد به توافق می

 نی اول البته    دادند.ی خود را افزایش میو به همراه آن ثروت مبتنی بر مبادله  دادندمی
ی ارزش واحد ی ذخیره اغلب کشورها بر سر یک وسیله بار در قرن نوزدهم بود که  

ترین انفجار  مبادالت در تاریخ را شاهد یعنی "طال" به توافق رسیدند و این دوره بزرگ 
 بود. 

 نوشت:  23در این روزهای ُپر رونق لرد کینز 
فوقدر  ” بسیار  اقتصادی  رونق  دوران  بوآن  فردی  العاده  هر  ید...  ظرفیت  هر  ا با 

از هر طبقه  با هزینهای میشخصیتی و  و   رفاه ی کم و کمترین مشکل به  توانست 
 ن ی شی پادشاهان قدرتمند و ثروتمند اعصار پ  لهی در مخ  یحت   دست یابد که  امکاناتی

که  های خود را تلفنی بدهند و درحالیتوانستند سفارش. ساکنان لندن می دی گنجینم
می  چای  خود  تخت  متعددند،  نوشدر  مناسب  محصوالت  با    و  جهان  سراسر  از  را 

 ”رندی بگ  لیتحو  خود  که بخواهند و در مدت زمان نسبتا کوتاه در درب منزل  یهرتعداد
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 ی ارزش مناسب ی ذخیره یک وسیله   یاهیگژ یو

هاست که های آنپردازند، این ویژگیخایر ارزش با یکدیگر به رقابت میکه ذزمانی
ی ارزش  ای که یک ذخیره گونهکند، بهی ارزش خوب را از بد مشخص میخیره یک ذ

که تا تواند به مرور زمان میزان تقاضای بیشتری را به دست آورد. با این مناسب می
اند، " استفاده شده پول اولیه" و یا "ارزشی  ذخیره عنوان "به حال کاالهای بسیاری به 

ها وجود داشت و  ای برای آند که تقاضای ویژه های مشخصی ظهور پیدا کردنویژگی
آن  طریق  می از  کاالها  این  دهند.ها  شکست  را  دیگر  ارزش   ذخایر   توانستند 
 های زیر را داشته باشد:آل باید ویژگیی ارزش ایده یک ذخیره 

 

همین خاطر گندم  این کاال نباید فاسد شود و یا به راحتی از بین برود، به  :24دوام
 مناسبی نیست.  رزشی اذخیره 

باید آسان باشد و بتوان   : حمل و نقل و ذخیره 25قابلیت حمل  سازی این کاال 
گمآن و  دزدی  از  به  را  دور  فواصل  در  همچنین  و  داشت  نگه  امان  در  شدن 

به همین دلیل گاو نسبت به یک دستبند  طال انتخاب خوبی    دادوستد پرداخت.
 نیست. 

با مقداری برابر تعویض    کاال را باید بتوان: یک نمونه از این  26قابلیت تعویض 
نمی بدون وجود این ویژگی مشکل تطابق دوطرفه حل  به همین  کرد.  شود. 
ی بهتری  گزینهدلیل طال نسبت به الماس که شکل و کیفیت نامشخصی دارد  

 است. 

را تأیید کرد. : این کاال را باید بتوان سریعًا شناسایی و اعتبار آن 27قابلیت تأیید 
اد بیشتر گیرندگان  آن و افزایش احتمال انجام دادوستد د آسان باعث اعتمتأیی
 شود.می

تر های کوچک به بخش   : این کاال را باید بتوان به راحتی28تقسیم پذیری قابلیت  
ای که به ندرت به دادوستد که این ویژگی در جوامع اولیهتقسیم کرد. درحالی

 
24 Durable 
25 Portable 
26 Fungible 
27 Verifiable 
28 Divisible 

https://coiniran.com/the-bullish-case-for-bitcoin-part-2/


 

 

تر  تر و دقیقکوچک   ،ستدق دادوا روناما بپرداختند اهمیت زیادی نداشت،  می
 . مقادیر مبادله، این ویژگی اهمیت بیشتری یافت شدن  

کند، یک کاالی پولی باید »ارزش باالی یطور که نیک زابو بیان م : همان 29کمیابی
یا  30غیرقابل جعلی  باشد و  فراوان  نباید  این کاال  بیان دیگر  به  باشد.  « داشته 

ی  ترین ویژگی یک ذخیره باشد. شاید کمیابی مهم   تولید و دستیابی به آن آسان
وی تمایل انسان جهت  ارزش باشد، چراکه این ویژگی دقیقًا دست خود را بر ر

ی  گذارد. این ویژگی منشأ ارزش اصلی یک ذخیره آوری اشیاء کمیاب میجمع 
 ارزش است.

تر  گذاری و درک یک کاال طوالنیی ارزش: هر چه پیشینه31ی ثبت شده تاریخچه 
نه را یابد. ذخایر ارزش  دیری ی ارزش افزایش میباشد، مطلوبیت آن برای ذخیره 

های  که این کار با زور انجام شود و یا ویژگیتوان عوض کرد مگر آنسختی میبه
 بهتری که در لیست باال عنوان شد در آن وجود داشته باشد. 

ی مدرن و دیجیتال  : یک ویژگی جدید که در جامعه32مقاومت در برابر سانسور
ر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مقاومت  های فراگی دلیل وجود نظارت ما به

و   نگهداری  از  میزان  دشواری  جلوگیری  به  این ویژگی  برابر سانسور است.  در 
شود.  استفاده از کاال توسط شخص خارجی مانند یک شرکت یا دولت گفته می

اند که تحت ستند برای افرادی مناسبکاالهایی که در برابر سانسور مقاوم ه
هایی از انواع مختلف  دادوستدهای  ری  سرمایه و یا ممنوعیت های اجباکنترل
 آمیز قرار دارند.صلح 
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ذیلدر   بیتنمره   جدول  فیات  ی  پول  و  طال  دالر(  کوین،  از )مثل  برخورداری  نظر  از 
 اند. ز این نمرات تشریح شده های فوق بیان شده و در ادامه هر یک اویژگی

 

 دوام:

اند صر است. اغلب طالهایی که استخراج یا ضرب شده ترین عنطال بدون شک بادوام 
از جمله طالی فراعنه، همچنان موجود بوده و احتمااًل هزاران سال دیگر نیز به بقای  

داد. سکه  ادامه خواهند  به خود  باستان  روزگار  در  که  پول کهای طالیی  اربرد عنوان 
ساسًا اسناد و سوابق کوین اد، همچنان ارزش باالیی دارند. پول فیات و بیت داشتن

.  های کاغذی()مثل اسکناس دیجیتالی هستند که ممکن است شکل فیزیکی به خود بگیرند  
آن فیزیکی  ظاهر  میبنابراین  دوام  ایشان  به  که  نیست  ایندهد  ها  به  توجه  که )با 

مانی ساز  بلکه ماندگاری  ،  های جدید جایگزین کرد(توان با اسکناس ا میهای از بین رفته راسکناس
 . کندها را تعیین میها را صادر کرده است، دوام آنکه آن

اند ها به مرور زمان تشکیل شده و از بین رفتههای فیات، اغلب دولت در موضوع پول 
 34، رنتن مارک 33رک پیر ماهای پاها از بین رفته است. پول ها نیز همراه با آن و پول آن 

ها ی آندیگر وجود ندارند، چراکه سازمان صادرکننده  36جمهوری ویمار  35و رایش مارک  
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رسد نظر نمی ای به دیگر وجود ندارد. اگر بنا به درس گرفتن از تاریخ باشد، کار عاقالنه 
بریتانیا   بادوام درنظر بگیریم. البته دالر و پوند  بلندمدت  ثنا  است که پول فیات را در 

 هستند. 
اش را تا زمان بقای شبکه توان آنای ندارد، میکوین صادرکننده که بیتباتوجه به این

ی نوظهوری است، هنوز زود کوین پدیده که بیتبادوام درنظر گرفت و باتوجه به این
درباره  بتوان  که  نتیجهاست  به  آن  دوام  اینی  با  رسید.  قطعی  عالئم ی  حال 

ها و حمالت هکرها در ی دولت جود دارند که با وجود تالش  پیوستهو  یاامیدوارکننده 
قابل  کوین، این شبکه همچنان به کار خود ادامه داده و درجهجهت کنترل بیت ی 

 را از خود نشان داده است. 38 37توجهی از »پادشکنندگی«

 : قابلیت حمل
بهبیت  ذخیره کوین  یک  داعنوان  را  حمل  قابلیت  بیشترین  ارزش  کلیدهای  ی  رد. 

توان در یک فلش مموری ذخیره  ا میلیون دالر هستند را میخصوصی که بیانگر صده
توان همین صورت آنی می را به راحتی حمل کرد. عالوه بر این، تقریبًا بهکرده و  آن

 جا کرد. ی زمین جابهه ی مختلف از کرمبالغ را در دو نقطه 
فیاتی  پول بههای  وجوکه  دیجیتالی  نشدصورت  چاپ  و  دارند  قابلیت اند  ه د  نیز 

شود انتقال  ها باعث میی دولت جابجایی باالیی دارند اما مقررات و کنترل سرمایه
مبالغ سنگین چندین روز زمان ببرد و یا حتی این کار انجام نشود. جهت مقابله با  

سرمای  میکنترل  ریسک  ه  که  است  این  مسئله  اما  کرد،  استفاده  نقد  پول  از  توان 
نقل آن بسیار زیاد است. طال باتوجه به شکل فیزیکی و ی حمل سازی و هزینهذخیره 

اغلب   چرا  که  ندارد  تعجبی  دارد.  را  حمل  قابلیت  کمترین  دارد،  که  متراکمی  و 
نمیهای طال هیچ شمش  بین خریدار و    هایکه شمششوند و زمانیگاه حمل  طال 

شود نه خود شمش است که منتقل می  شوند، معمواًل مالکیت آنجا میفروشنده جابه
 بر است. بر، پرخطر و زمانشمش طال. انتقال فیزیکی  طال در فواصل دور هزینه

 قابلیت تعویض: 
شود، که طال ذوب میشود. زمانی طال استانداردی برای قابلیت تعویض محسوب می

صورت ه اینتوان از ُانس دیگر تشخیص داد و طال همواره بس طال را دیگر نمی یک ُان
مبادله می بازار  فیات به مجوز سازمان در  قابلیت تعویض  پول  از سوی دیگر  شود. 

که ممکن است یک اسکناس فیات در مقایسه ی آن بستگی دارد. درحالیصادرکننده 
هایی در تاریخ وجود اشته باشد، اما نمونههای دیگر تفاوتی برای تاجران ندبا اسکناس

های باارزش کمتر،  تر نسبت به اسکناس های باارزشابر اسکناسدارد که تاجران در بر
 اند.رفتار متفاوتی داشته

خود   بازار سیاه و خارج از کنترل مالیاتی  برای مثال دولت هند در راستای سرکوب  
اسکناسبه کامل  وروپیه  500های  صورت  کنار گذاشت.  روپیه  1000  ای  را  ای خود 

ها در برابر ارزش اسمی  خود با قیمت کمتری مبادله  اسکار باعث شد که این اسکناین
 تراز خود مبادله کرد.  های هم ها را با اسکناسشوند و دیگر نتوان آن 

 
37 https://en.wikipedia.org/wiki/Antifragility 
38 Anti fragility 



 

 

کوین پس کوین در سطح شبکه قابل تعویض است به این معنی که با هر بیتبیت 
انتقال همان   از  به  شبکه  کل  میدر  رفتار  بیت صورت  رد  حال  این  با  را   کوینشود. 

)از ها در یک داد و ستد غیرقانونی  چه از آنو چنان  توان در بالکچین دنبال کردمی
دولت لکه  ها(منظر  میاستفاده شود،  آلوده  و  معاملهدار  ممکن است  یا  و شوند  گران 

چه ای را نپذیرند. چناندار شده های لکهنکویها مجبور باشند تا چنین بیتصرافی
توان کوین، بهبود و اصالح نشود، نمی ی بیت  پروتکل شبکهحریم خصوصی و ناشناسی  

  را قابل معاوضه دانست.ی طال آنبه اندازه 

 قابلیت تأیید:
در اغلب موارد، با هر نیت و منظوری تأیید اعتبار پول فیات و طال تا حد زیادی آسان  

یری از ها جهت جلوگها در اسکناسحال علیرغم وجود برخی از مشخصه. با این است
ها و شهروندان همچنان در معرض خطر جعل اسکناس قرار دارند. طال دولت   جعل،

گذاران، طالی  نیز از خطر جعل مصون نیست. مجرمان  با تجربه جهت فریب سرمایه
 اند.را با روکش طال استفاده کرده  39تقلبی از فلز تنگستن 
اضی تأیید کرد. با استفاده توان با استفاده از اصول ریکوین را میاز سوی دیگر بیت 

رت عمومی ثابت کند که صوتواند به کوین میمالک بیت  شده  40از امضاهای رمزنگاری 
 کوین مورد نظر است. مالک بیت 

 : تقسیم پذیری
میبیت  را  مقادیر  کوین  چنین  برحسب  و  کرد  تقسیم  واحد  میلیون  صد  به  توان 
، تبادل چنین مقادیر کوچکی  ه کارمزد تراکنش)هرچند باتوجه برا انتقال داد  نهایت کوچکی آن بی

ی پول خرد تقسیم کرد که البته  توان به اندازه . پول فیات را معمواًل می اقتصادی نیست(
پول فیات به حد مناسبی  تقسیم پذیری  قدرت خرید آن بسیار پایین بوده و در عمل 

که به مقادیر  مانی صورت فیزیکی قابل تقسیم است، زکه طال بهرسد. با وجود اینمی
در مبادالت روزانه توان از آن  شود و نمی کوچکی تقسیم شود، استفاده از آن سخت می

 باارزش پایین استفاده کرد.

 کمیابی:
کند، کمیابی  کوین را از پول فیات و طال متمایز میای که تا حد زیادی بیت مشخصه

است که نتوان   حی شده ای طراکوین به گونهی آن است. بیت از پیش تعیین شده 
کوین شود فرد  مالک بیت ی را تولید کرد. این امر باعث م میلیون سکه از آن   21بیشتر از  

 10های ممکن را داشته باشد. برای مثال فردی که  درصد مشخصی از تعداد کل سکه
درصد   03/0)کمتر از  ی زمین  میلیون نفر در کره   1/2داند که حداکثر  کوین دارد، میبیت 

 کوین داشته باشند.  توانند به این اندازه بیتمی معیت کل(ج
ی گذر زمان تا حد زیادی کمیاب باقی مانده است، اما عرضه  که طال دربا وجود این

صورت تواند افزایش یابد. اگر روش جدیدی برای استخراج یا حصول طال به آن می
)مثل استخراج افزایش داد    انتوی طال را تا حد زیادی میاقتصادی به وجود آید، عرضه

 
39http://www.cbc.ca/beta/news/canada/ottawa/fake-gold-wafer-rbc-
canadian-mint-1.4368801 
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که اخیرًا ابداع شده، اما اثبات . درنهایت پول فیات باوجود این(42ها و سیارک 41از کف دریا
دولت  دارد.  قرار  عرضه  افزایش  معرض  در  همواره  که  است  تمایل کرده  همواره  ها 

 اند تا بتوانند مشکالت سیاسی  کوتاه مدت ی پول خود داشتهادی به تورم عرضهزی
دولت  تورمی  تمایالت  کنند.  حل  را  که خود  است  شده  باعث  جهان  سراسر  در  ها 

 دارندگان پول فیات به مرور زمان قدرت خرید کمتری پیدا کنند. 

 ی ثبت شده: تاریخچه 
رسد، چراکه قدمت آن به زمان ه طال نمی یک از کاالهای پولی بی تاریخی هیچ سابقه 

اند، همچنان ه در دوران باستان ضرب شده ی کهایگردد. سکهآغاز تمدن بشریت برمی
وجود آمده . این امر برای پول  فیات صادق نیست، چراکه اخیرًا به43ارزش باالیی دارند

همو ایجادش  زمان  از  است.  و  بوده  متمایل  ارزش  کاهش  به  جهان  سطح  در  اره 
به تورم  از  وسیله استفاده  خیانت عنوان  مخفیانای  مالیات  کسب  برای  از کارانه  ه 

های اندکی در  ای که دولتگونهها را وسوسه کرده است؛ به شهروندان، همواره دولت
توانسته تاریخ  بتوطول  اگر  کنند.  مقاومت  وسوسه  این  درمقابل  برای اند  ان 

های دیگر استفاده های اقتصادی قرن بیستم که پول فیات در آن بیشتر از پولواقعیت 
ندمدت یا حتی گفت جهت حفظ ارزش پول در بل  شد حقیقتی را بیان کرد، بایدمی

نمی  مدت  اینمیان  باوجود  کرد.  اعتماد  فیات  پول  به  بیت توان  پدیده که  ای کوین 
اما در همین مدت به   نوظهور است،  بعید  بازار پس داده و  را در  نظر امتحان خود 

 عنوان یک دارایی باارزش از بین برود.  ی نزدیک بهرسد که در آینده می
کوین بیشتر به بقای خود است که هرچه بیت   بدین معنی 45 44ه بر این، اثر  لیندی وعال

ی بقای آن در آینده بیشتر خواهد شد. به بیان دهد، اعتماد جامعه به ادامه  ادامه
نشان داده    ر ذیلیصوتطور که در  دیگر، اعتماد اجتماع به یک کاالی پولی  جدید همان 

 دارد.  46بی شده است، ذاتًا رفتاری مجان

 
41https://news.nationalgeographic.com/2016/07/deep-sea-mining-five-
facts/ 
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43 https://en.wikipedia.org/wiki/Hoxne_Hoard 
44 Lindy effect 
45 https://en.wikipedia.org/wiki/Lindy_effect 
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Asymptote 



 

 

 
 

ل به بقای خود ادامه دهد، تقریبًا در سطح جهان  کوین به مدت بیست سا اگر بیت
طور که کوین همواره ماندگار خواهد بود. همان آید که بیت این اعتماد به وجود می

 کنند. امروزه مردم اینترنت را بخش جدایی ناپذیر  دنیای مدرن تلقی می

 مقاومت در برابر سانسور: 
ید و فروش غیرمجاز مواد مخدر های گذشته خر کوین در سال دهای بیت کاربر  یکی از

اند که تقاضای اصلی برای بود که به دنبال آن بسیاری از افراد اشتباهًا گمان کرده 
کوین در حال حاضر حال بیت کوین ناشی از گمنام بودن ظاهری  آن است. با این بیت 

ی ههای انجام شده در شبک اکنشچراکه تمامی تری زیادی دارد،  از یک ارز گمنام فاصله
گیرند. با استفاده کوین برای همیشه ثبت شده و در یک بالکچین عمومی قرار میبیت 

 ها را شناسایی کرد. کوینتوان بعدًا منبع جریان بیت ها میی تاریخی تراکنشاز سابقه
شده بود دستگیر  MtGox48رتکب سرقت از  باعث شد فردی که م 47همین تصور اشتباه 

تواند هویت خود را در زمان شود. درست است که فرد با احتیاط و تالش کافی می
کوین خرید و فروش مواد کوین مخفی کند، اما دلیل محبوبیت بیت استفاده از بیت

باعث ارزشمند بودن آن است، عدم نیاز کوین که  ی اصلی بیت مخدر نیست. مشخصه 
شود، ی خود منتقل میکوین در شبکهکه بیت زمانی   در سطح شبکه است. 49به مجوز

تواند مجاز بودن یا نبودن انتقال  این تراکنش را مشخص کند و در  هیچ فردی نمی
، ذاتًا ضد 50وزیع شده همتای تبهی همتا عنوان یک شبکهکوین بهآن دخالت کند. بیت 

واضحی دارد، چراکه  سانسور طراحی شده است. این امر با نظام بانکداری  فیات تضاد  
کند تا جلوی  های دیگر انتقال پول را کنترل میها و درگاه در این سیستم، دولت بانک 

 
47 http://blog.wizsec.jp/2017/07/breaking-open-mtgox-1.html 
48 https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Gox 
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ها را گزارش دهد. بهترین نمونه آن  ی غیرقانونی از کاالهای پولی را بگیرد واستفاده 
 است.   51صورت کنترل شده، کنترل سرمایه برای انتقال پول به 

گر فرار کند،  که بخواهد از یک رژیم سرکوبلیونر درصورتیعنوان نمونه یک فرد می به
ال از تواند ثروت خود را به مکان جدیدی منتقل کند. با وجود این که ط به سختی می 
شود، اما ماهیت فیزیکی طال کار انتقال آن به فواصل دور را ها صادر نمی سوی دولت 

رض کنترل دولت  تر در معکوین بیششود طال نسبت به بیت دشوار کرده و باعث می 
 یک مثال مناسب برای این مقررات است.  52قرار داشته باشد. قانون کنترل طال در هند

شود کاالهای  ی فوق برتر بوده و باعث می های بیان شده کوین در اغلب ویژگیبیت 
وجود ی آن بهای برای پذیرش فزاینده پولی  قدیمی و امروزی را شکست دهد و انگیزه 

" باعث  ِی مطلقکمیاب" و "مقاومت در برابر سانسوررکیب قدرتمند "بیان دیگر ت  آید. به
گذاران  ثروتمند بخشی از ثروت خود را به این دارایی نوظهور شده است تا سرمایه

 تبدیل کنند. 
 
 

  

 
51 Capital controls 
52 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gold_%28Control%29_Act,_1968 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تکامل پول 

جود ای  پول وسواس خاصی وی مبادلهدر اقتصاد مدرن  پولی، نسبت به نقش واسطه 
را ر کاربرد آنصورت مکرها صدور پول را انحصاری کرده و بهدارد. در قرن بیستم دولت

ی وجود آوردند که نقش اولیهی ارزش از بین بردند و این باور غلط را به عنوان ذخیره به
 ادله است.  ای برای مبپول وسیله 

انند؛ چراکه قیمت  دکوین را برای ایفای نقش پول مناسب نمیبسیاری از افراد بیت
ای برای مبادله باشد، اما این نگرش تواند وسیلهآن بیش از حد متغیر بوده و نمی

ی ارزش  ای بوده که نقش ذخیره گونهی تکامل پول همواره بهصحیح نیست. نحوه 
ی آن بوده است، این نگرش همان مثال قرار دادن مبادله  یواسطهآن برتر از نقش  

، ویلیام استنلی 54 53پدران علم اقتصاد مارژینالیست  . یکی ازاسب است  جلویگاری  
 :56کند چنین بیان می 55جوونز 

شده طال از قدیم کاالی باارزشی بوده که بیشتر برای مقاصد تزئینی از آن استفاده می
ای برای مبادله و درنهایت  ی ارزش، کاربرد سوم آن وسیلهره است. کاربرد دوم آن ذخی 

 ش ارزش بوده است. ای برای سنجوسیله

 کند: ی زیر تکامل پیدا میمرحله 4در واژگان امروزی، پول همواره در 
های در اولین مرحله از تکامل پول، پول صرفًا به خاطر ویژگی:  57کلکسیونی بودن  .1

ی آن مورد تقاضا  لیل وسواس و هوس دارنده عجیب و غریبش و معمواًل به د
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های آشناتر  و طال پیش از انتقال به نقش   های گردنبندگیرد. صدف، دانهقرار می
 پول، اشیائی کلکسیونی بودند. 

ی ای برای ذخیره عنوان وسیله ی اول، پول به بعد از گذر از مرحله  ی ارزش:ذخیره  .2
ی ارزشی عنوان ذخیره که کاالیی بهشود. بعد از آنارزش در گذر  زمان شناخته می

یابد، چراکه مردم  بیشتری زایش میشود، قدرت خرید آن افمناسب شناخته می
ی ارزش، به ک ذخیره برای این هدف به آن نیاز خواهند داشت. قدرت خرید ی

بیشتری آن  نگهداری کرده و دیگر ناچار کاهش خواهد یافت؛ چراکه مردم  را 
 خبری از هجوم افراد جدید به سمت آن نخواهد بود. 

، قدرت  گیردپا میی ارزش  ن ذخیره عنواکه پول کاماًل بهزمانی  ی مبادله:واسطه  .3
ینٔه فرصت استفاده رسد و با ثابت شدن قدرت خرید هز خرید آن به ثبات می

یابد که این پول برای استفاده از پول جهت انجام مبادالت به قدری کاهش می
 ی مبادله مناسب شود.  عنوان واسطهبه

 فرصت بسیار باالی  کوین بسیاری از مردم هزینهٔ در روزهای اول  پیدایش بیت 
ش را درک  ی ارزی مبادله به جای ذخیره طه عنوان واس کوین بهاستفاده از بیت

)که در زمان نوشتن این  کوین  هزار بیت  10فردی که با   58کردند. داستان معروف نمی 
 گر همین مسئله است. دو عدد پیتزا خرید، بیان میلیون دالر ارزش دارد( 94مطلب 

محاسبه  .4 بهنیزما:  59واحد  پول  کاربرد  واسطه که  حداکثر عنوان  به  مبادله  ی 
شود. به این معنی که نسبت  آن محاسبه میرسد، قیمت کاالها بر اساس  می

 مبادله در برابر پول برای اغلب کاالها وجود خواهد داشت.  

کوین برای اغلب کاالهای امروزی قابل استفاده این تصور غلطی است که قیمت بیت 
کوین یک فنجان قهوه توان با استفاده از بیت ثال درست است که میاست. برای م 

م  اما  کرد،  شده خریداری  لیست  قیمت  که  است  این  واقعی سئله  قیمت  آن  ی 
کوین نیست، بلکه قیمت دالری است که مورد نظر فروشنده بوده و بر اساس بیت 
 کوین تبدیل شده است.  به بیت  USD/BTCنرخ 

های درخواستی از  کوینعداد بیتحسب دالر کاهش یابد، تکوین بر  اگر قیمت بیت 
کوین ت. تنها زمانی فروشندگان مایل هستند بیت سوی فروشنده افزایش خواهد یاف 

کوین در برابر پول  ی نرخ بیت عنوان یک روش پرداخت بدون درنظر گرفتن مظنهرا به
بیت واقعًا  بتوانند  که  کنند  قبول  بهفیات  را  یک  کوین  درنظر  عنوان  محاسبه  واحد 

 بگیرند.
توان تا حدی پول درنظر  می  اند راکاالهای پولی که هنوز به واحد محاسبه تبدیل نشده 

ی ارزش است  کند، به این صورت که ذخیره گرفت. طال امروزه چنین نقشی را ایفا می
ی دولت از بین رفته دلیل مداخلهی آن بهمبادله و واحد محاسبه  یواسطه اما نقش  
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این احتمال وجود دارد که کاالیی نقش   را داشته   یواسطه است. همچنین  مبادله 
های دیگری داشته باشند. این امر معمواًل در کشورهایی عضی کاالها نقش باشد و ب

 ل آرژانتین و زیمباوه.ها مناسب نباشد، مث اتفاق می افتد که عملکرد دولت آن

 نویسد:خود می 61در کتاب طالی دیجیتال 60ناتانیل پاپر
ایفا می   ،”در آمریکا را  مبادله،  کند: واسطهدالر بدون هیچ نقصی سه نقش پول  ی 

 62که پزوحالیی ارزش. از سوی دیگر در آرژانتین درواحد سنجِش قیمت کاال و ذخیره 

واسطه به تعام عنوان  برای  مبادله  میی  استفاده  روزمره  اما هیچکس آنالت  را شد، 
نداز پول بر حسب پزو برابر با دور انداختن اکرد. پسی ارزش تلقی نمی عنوان ذخیره به

کردند،  ی خود را به دالر تبدیل میانداز شده پول بود. به همین خاطر مردم پزوی پس
قیمت پزو تغییرات بسیاری که  شد. با توجه به اینچراکه ارزش آن بهتر از پزو حفظ می

که همین باعث    سپردندها را برحسب دالر به خاطر میداشت، مردم معمواًل قیمت 
 شد دالر به مرور زمان به واحد سنجش مطمئنی تبدیل شود”می
ی دوم است. این احتمال  ی اول به مرحله حال گذر از مرحلهکوین هم اکنون دربیت 

ای برای مبادله تبدیل ی ارزش به وسیلهن از ذخیره کویکه بیتوجود دارد قبل از آن 
 سیر آن همچنان مملو از ریسک و ابهام است.  شود، چندین سال زمان نیاز باشد و م 

ی اول خود به چندین قرن الزم به ذکر است که طال برای پشت سر گذاشتن مرحله
اند را شاهد بوده   حال حاضر تمام کسانی که تبدیل یک کاال به پولزمان نیاز داشت. در

یستند. به همین دلیل ، در قید حیات نحال رخ دادن است(کوین در)همین اتفاقی که برای بیت
 ی کمی نسبت به این مسیر در اختیار بشر است. تجربه

 وابستگِی مسیر 
 

یابد.  سرعت افزایش میطی فرآیند  تبدیل یک کاال به پول، قدرت خرید این کاال به
شود. کوین باعث ایجاد حباب میمعتقدند افزایش قدرت خرید بیت  بسیاری از افراد

این بیت  کهبا  غیرواقعی  و  حد  از  بیش  ارزش  سرزنش  برای  اغلب  واژه  کوین این 
 .  و ناخواسته امر مطلوبی است گزافی نیست ان  شود، اما این سخناستفاده می

ها  درت خرید آنای که بین تمامی کاالهای پولی وجود دارد این است که قمشخصه
. ها توجیه کردآن  مصرفارزش  را صرفًا با استفاده از  بیشتر از چیزی است که بتوان آن

نداشتند. تفاوت بین قدرت   مصرفوجه ارزش  های گذشته به هیچالبته بسیاری از پول
توان اش را میدلیل سودمندی ذاتیای آن به خرید یک کاالی پولی و ارزش مبادله

« درنظر گرفت. هرچه کاالی پولی از مراحلی که 63ی ارزش پولی اضافه صورت یک »به
حال این یابد. با اینی ارزش پولی افزایش میگفته شد بیشتر گذر کند، اضافه  باالتر
 Xکند. کاالی  بینی حرکت نمی صورت یک خط مستقیم و قابل پیشی ارزش به اضافه

که بیشتر مناسب    Yکاالی  که درحال تبدیل شدن به پول است ممکن است توسط  
کاهش یابد و یا به کلی از   Xی ارزش پولی  پول بودن است شکست بخورد و اضافه 
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ها به که دولتی ارزش پولی  نقره در اواخر قرن نوزدهم و در زمانیبین رود. اضافه
 کلی طال را جایگزین آن کردند از بین رفت. 

 
کاالهای پولی دیگر،   با   ل دخالت دولت یا رقابت حتی درصورت نبود عوامل خارجی مث 

 کند. بینی پیروی نمی ول  جدید از یک مسیر قابل پیشی ارزش پولی  یک پاضافه
 :65گوید اقتصاددان می 64لری وایت

مشکلی که برای بحث "حباب" وجود دارد، این است که ممکن است در هر البته  ”
قیمت از  به  حباب  مسیری  و  بیفتد  را همین  اتفاق  مشخصی  توضیح  هیچ  دلیل 

 ” توان برای مسیر مشخصی از قیمت پیدا کردنمی
ی بازی" است، به این صورت که هر یک از مشارکت فرآیند تبدیل کاال به پول "نظریه 

کنند تقاضای کل  مشارکت کنندگان دیگر و به موجب آن کنندگان در بازار سعی می
ی ارزش که این اضافه. با توجه به اینبینی کنندی ارزش پولی آینده را پیشاضافه

ذاتی   به سودمندی  گران ارتباطی  تعیین  زمان  در  بازار  کنندگان   مشارکت  وندارد،   ی 
یاارزان قیمت   وخرید    ی  به  پولی  کاالی  نگاه میفروش یک  قبلی  ارتباط های  کنند. 

قیمت  با  فعلی  مسیر تقاضای  »وابستگی  پیشین  می66های  نامیده  شاید «  و  شود 
 گترین منبع  ابهام برای درک حرکت قیمت کاالهای پولی باشد. بزر 
آن  یزمان پذیرش  افزایش  با  پولی  کاالی  یک  خرید  قدرت  میکه  به   ،شودزیاد 

کند. تغییر میآن  بازار نسبت به مفهوم "ارزان" و "گران" بودن    انتظارات  ترتیبهمان 
، انتظارات مردم به این یابدکه قیمت یک کاالی پولی کاهش میطور مشابه زمانی به

 اند.قی" و یا بیش از حد تورمی بوده های پیشین "غیرمنطشود که قیمت صورت می
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براون  توضیح   چنین"وابستگی مسیر" را   67مدیر دارایی معروف وال استریت، جاش 
 :68دهد می

را خریدم و بالفاصله ارزش آن دو برابر  دالر بود، آن  2300کوین  که بیت”من زمانی
ب  از آن شد.  بیتعد  بیشتر  نباید  با خود گفتم دیگر  باال رفت  بخرم، که قیمت  کوین 

بر اساس قیمتی بود که در ابتدا بیت کوین خریده بودم.  هرچند که نظر من صرفًا 
ها ی پیش به دلیل سختگیری چین نسبت به صرافیکه در هفتهسپس، بعد از آن

با خود گفتم چه خوب، امیدو ارم قیمت آن بیشتر از این قیمت آن کاهش یافت، 
 ن بخرم” کویکاهش یابد تا بتوانم بیشتر بیت 
" واژگان  "ارزانواقعیت این است که  ندارند.  گران" و  برای کاالهای پولی مفهومی   "

آن و یا میزان کاربردی بودنش نیست،   69قیمت یک کاالی پولی بیانگر جریان نقدی  
 های مختلف پولی است. ی نقش ای برای سنجش میزان پذیرش آن برابلکه وسیله 

کند این حقیقت است که مشارکت تر میپیچیده موضوع دیگری که وابستگی مسیر را  
بینی حرکت  طرف که بر اساس پیشهای بی عنوان تماشاچی کنندگان در بازار صرفًا به

صورت کنند، بلکه بهعمل نمی  ،ی ارزش  پولی وارد خرید و فروش شوندی اضافهآینده 
ی ارزش عٌا هیچ اضافهکه عماًل و واقکنند. با توجه به اینرا تبلیغ میپذیرش آن فعال
تر  وجود ندارد، صفات برتر کاالهای پولی را نسبت به کاالهایی معمولی راحت   پولی
توان تبلیغ کرد چراکه ارزش کاالهای معمولی درنهایت به جریان پول نقد و یا می

 وابسته است.   مصرفتقاضای 
بیت   مذهبی  -شبه  یاقاشت  بازار  کنندگان   میمشارکت  را  تاالرهای  کوین  در  توان 

کهگفت  تاالرهایی  کرد.  مشاهده  مختلف  آنالین   آن  وگوی  بیت   در  کوین دارندگان 
بیتبه مزایای  فعال  سرمایهصورت  از  حاصل  ثروت  و  آنکوین  در  تبلیغ گذاری  را 
 کنند. می

 : 71گویدین میکودر رابطه با بازار بیت  70لی دروگن 
کنیم شناسیم. داستانی که برای یکدیگر نقل میعنوان یک دین میکوین را بهما بیت 
را قبول داریم. دین مسیر پذیرشی است که ما باید به آن فکر کنیم. این مسیر  و  آن

آن  به محض  و  نقص است  بی  آنتقریبًا  وارد  تمی   محفل  که کسی  در  مامی شود، 
  دوستان آنان   ،کنند. پس از آنمی  کوینبیتروع به تبلیغ پیچد و همه شمحافل می

 کنند. آیند و شروع به تبلیغ میمی نیز
 

مقایسهدرحالی بیتکه  هالهی  است  ممکن  دین  با  را کوین  نامعقول  ایمان  از  ای 
ی مالی  برتر کوین برای کاالکوین به وجود آورد، اما تبلیغ دارندگان بیتبیت پیرامون

عنوان مبنایی برای تمامی برای انتخاب آن کاماًل منطقی است. پول به   و تشویق جامعه
برتر پول مزایای  اندازها محسوب میدادوستدها و پس بنابراین پذیرش نوع  شود، 

 متعدد و شگرفی جهت خلق ثروت برای تمامی اعضای جامعه به همراه دارد. 
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 72شکل تبدیل کاال به پول
یل یک کاالی پولی به پول وجود ندارد، اما از زمان که مسیر مشخصی برای تبددرحالی

آید طور که به نظر میکوین، الگوی جالب توجهی شکل گرفته است. اینپیدایش بیت
ای که هر است؛ به گونه  74 73کوین در حال پیروی از الگوی فرکتال قیمت افزایشی بیت 

 کنند.یپیروی م  76 75ی هایپ  گارتنرچرخه   های فرکتال از شکلیک از بخش 

 
کند  ادعا می «78کوین ی قیمت و پذیرش نظری  بیت »نظریه ی در مقاله 77مایکل کیسی 

از پذیرش    Sهای هایپ  گارتنر بیانگر مراحلی از منحنی استانداردی به شکل  که چرخه
فناوری  از  بسیاری  که  نوین   هستند  کننده های  راه   متحول  به    در  استفاده رسیدن 

 اند. کرده  طی راامعه آن در ج همگانی
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فناوری جدید آغاز   بهی شدید  های هایپ  گارتنر با اشتیاق و عالقههر یک از چرخه
در می چرخه  این  در  که  فروشندگانی  و  خریداران  توسط  قیمت  آن  از  پس  شوند. 

ی گارتنر وارد معامله ر اوایل چرخهشود. خریدارانی که ددسترس هستند مشخص می
گذاری  فناوری که در آن سرمایه  تحول آفرینشوند، معمواًل باور محکمی به ماهیت  یم 

 شور و  بیشتر به  کنندگانو مشارکت  بازار با ورود خریداران  سرانجامدارند.   اندکرده 
بازان هستند که درنهایت این سفته  با کاهش یافتن عرضه  رسد واشتیاق بیشتری می

 گردند.شوند و به دنبال سودهای سریع میری میمندان به فناوجایگزین عالقه 
بازی نیز جای  و التهاب سفته  یافتهسرعت کاهش  پس از اوج این چرخه، قیمت به

دهد. درنهایت  خودرا به ناامیدی، تمسخر مردم و زیر سؤال رفتن فناوری مورد نظر می
باور عمیقی به اسرمایه  در کنار  به کف رسیده و   قیمت ین فناوری  گذاران اصلی که 
توانند به دلیل شوند. این افراد جدید میبه بازار اضافه می  نیز   طرفداران جدید  ،دارند

 بیشتری را تحمل کنند. اهمیت این فناوری درد کاهش قیمت
می باقی  مدتی طوالنی  برای  قیمت  گفتهکف  به  و  ماماند  "کف  ی  یکل کیسی یک 

توجه عموم    ،ان رسیدن قیمت به کفدهد. در زم کننده و پایدار" را تشکیل میخسته
یابد، اما این فناوری همچنان رشد کرده و تعداد معتقدان  مردم به فناوری کاهش می 

به افزایش میآن  برای دور بعدی چرخهصورت تدریجی  ی هایپ کف یابد. سپس 
رسند که این فناوری  اکه تماشاچیان بازار به این درک میشود چرجدیدی تشکیل می

به اندازه بوده و سرمایه  ماندگار ها که نشان ی سقوط قیمت ی مرحلهگذاری در آن 
گذاران بسیار بیشتری را  داد ریسک نخواهد داشت. دور بعدی این چرخه سرمایهمی

 ل خواهد بود. ها بسیار بیشتر از دور اوبه همراه خواهد داشت و تعداد آن 
بینی  چگونگی حرکت قیمت را پیش  توانندی گارتنر میافراد اندکی هستند که در چرخه

یابد،  صورتی نامعقول افزایش میی این چرخه معمواًل قیمت به کنند. در مراحل اولیه
که این کنند. بعد از آنها را باور نمی گذاران این قیمت ای که بسیاری از سرمایهبه گونه 
وف و مشخصی  ها سقوط قیمت را به دلیل معررسد، معمواًل رسانهه به اتمام می چرخ

تواند عامل تسریع می)مثل هک شدن صرافی(  که دلیل بیان شده  دهند. درحالینسبت می
ی گارتنر  کننده باشد، اما دلیل اصلی  اتمام این چرخه نیست. دلیل تمام شدن چرخه 

 ان موجود در چرخه است. ناشی از خستگی خریداران و فروشندگ
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از همین چرخه   21تا اوایل قرن    70ی  خر دههشود، طال نیز از اواطور که گفته میاین
توان درنظر گرفت که این چرخه نیروی اجتماعی  ذاتی طور میپیروی کرده است. این

 شود.برای فرآیند تبدیل کاال به پول محسوب می

 

 های گارتنر گروه
ی گارتنر   چرخه  4کوین  ، بیت2010کوین در سال  ی بیتانجام اولین مبادله  از زمان

ی صورت دقیق محدوده توانیم بهاصلی را پشت سر گذاشته است. با درک این امر می
چرخه بیت قیمتی  قبلی  بههای  همچنین  کنیم.  مشخص  را  کیفی کوین  صورت 

سرمایهمی گروه  دوتوانیم  از  یک  هر  به  مربوط  چرخهگذاران  را  رهای  پیشین  های 
 مشخص کنیم.

کوین، بازار بیشتر تحت  ی هایپ  بیت : در اوایل چرخه (2011تا مارس    2009)  دالر  1تا    0
بود که پیش از همه  79هاییتسلط رمزنگاران، متخصصان علوم کامپیوتر و سایفرپانک 

نقص بودن پروتکل آن پی برده  اختراع شگرف ساتوشی ناکاموتو را درک کرده و به بی
 بودند. 

این فناوری   80دوم هم اولین پذیرندگان ی  : در چرخه(2011تا جوالی  2009)  دالر   30تا    1
و هم گروهی از افرادی که به دلیل عدم دخالت دولت جذب آن شده بودند، مشارکت 

مقابله با مراکز متمرکز   و  که به دلیل فعالیت 82همچون راجر ور 81خواهانی داشتند. آزادی
 83ارزدولتی و به امید پذیرش عمومی این فناوری نوظهور جذب آن شدند. ونسز کاس

کوین کوین مشارکت و بیت ی بیت موفق است، در این دور از چرخهکه یک کارآفرین 
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تبلیغ کرده   84سیلیکون  یدره   گذارانی فناوری و سرمایهرا برای برخی از اهالی برجسته
 است. 
گذاران  سازمانی و ُخرد در این : سرمایه(2013تا دسامبر    2013)آوریل    دالر  100تا    250

ی سوم شدند. منبع اصلی نقدینگی  بازار در  خهریسک شده و وارد چر  مرحله متحمل
شد بدکار و ناالیق اداره می 85ژاپنی بود که توسط مارک کارپلز  MtGoxاین دوره صرافی  

 که بعدها به دلیل دست داشتن در فروپاشی این صرافی به حبس محکوم شد. 
ا حد ی فوق تی بیان شده هاکوین طی چرخهالزم به ذکر است که افزایش قیمت بیت

گذاران  کوین توسط سرمایهزیادی با افزایش نقدینگی و افزایش سهولت خرید بیت 
ها نبود و افراد با استفاده از استخراج یا ی اول خبری از صرافیهمراه بود. در چرخه 

ی دوم شدند. در چرخه کوین میی مالک بیت کننده ی مستقیم با فرد استخراجمبادله
ها و ایمن کردن کوین از این صرافیآمدند، اما کسب بیت   های اولیه به وجودصرافی

گذارانی که به مسائل آن برای تمامی افراد بیش از حد پیچیده بود؛ به غیر از سرمایه
در چرخه   فنی بودند. حتی  به ی سوم، سرمایهمسلط  پول خود  انتقال  برای  گذاران 

ها تمایلی ودند. بانک وانع زیادی مواجه بکوین با م جهت خرید بیت  MtGoxصرافی  
با صرافی را تسهیل به معامله  مبادالت  ثالثی که  فروشندگان شخص  نداشتند و  ها 

درنهایت  می که  افرادی  از  بسیاری  بنابراین  بودند.  مجرم  یا  و  ناالیق  اغلب  کردند، 
لی منتقل کنند، زمان هک شدن این صرافی و تعطی  MtGoxتوانستند پول خود را به 

 ند. آن متحمل ضرر شد
و برقرار شدن دو سال آرامش در بازار، منابع نقدینگی  MtGoxبعد از تعطیلی صرافی 

های نظارت توان به صرافیها میی آنعمیق و بالغی به بازار تزریق شدند که از جمله 
ی  اشاره کرد. در چرخه 87مثل کامبرلند  86و کارگزاران خارج از بورس  GDAXای مثل  شده 
کوین توانستند بیتراحتی میگذاران خرد بهآغاز شد، سرمایه  2016ارم که سال  چه

 را امن نگه دارند. بخرند و  آن 
کوین در حال سپری : در زمان نوشتن این مطلب بیت تا؟(  2014)  دالر  19600تا    1100

مرحله اصلی   ی هایپ خود است. شرکت کردن چهارمین  بر  کنندگان  بنا  این چرخه 
 گذاران سازمانی و جزئی هستند. « از سرمایه88اییکل کیسی »اکثریت  اولیهتعبیر ما
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عمیق سرمایهبا  بازار،  در  نقدینگی  افتادن  جا  و  این تر شدن  عظیم  سازمانی   گذاران 
ارکت کنند. کوین مشکنترل شده در بازار  بیت 89را دارند تا از طریق بازارهای آتی امکان

کند. هموار می  ETF90 91کوین  تی کنترل شده راه را برای ایجاد بیت وجود بازارهای آ
چرخه در  بعدیکه  هایپ  مرحلهمی  ی  وارد  آخر توان  »اکثریت   مرحله92ی  و  ی  « 

 « شد. 93ها»جامانده 
توان ی دقیق سیکل فعلی وجود ندارد، اما میبینی دامنهکه امکان پیشبا وجود این 

ی اوج خود برسد.  هزار دالر به نقطه   50دالر تا    هزار  20خمین زد که این سیکل در  ت
ی کل بازار طال را کوین از این محدوده باالتر برود، بخش عظیمی از سرمایهاگر بیت

می خود  اختیار  صورتیگیرد  در  بیت)در  قیمت  که  به  حاضر  حال  در  برسد، 380کوین  دالر  هزار 
بسرمایه  در  موجود  میی  طال  با  برابر  آن  سرمایه.  شود(ازار  از  بزرگی  از  بخش  طال  بازار  ی 
میبانک  ناشی  مرکزی  بانک های  که  دارد  احتمال وجود  این  و  یا شود  مرکزی  های 
 ها در این چرخه مشارکت کنند.دولت

 هاورود دولت
چرخه  میآخرین  آغاز  زمانی  گارتنر  دولتی  که  آنشود  بهها   ذخیره را  ارز  عنوان  ی 

کوین درحال حاضر به قدری نیست که  بازار بیت  خارجی خود انباشت کنند. ارزش
با این ها  آن اغلب دولت  اینرا در ذخایر خود در نظر بگیرند.  از  بعد  که توجه حال 

تریلیون   یککوین به  بیت   حجم سرمایهبد و  کوین افزایش یابخش خصوصی به بیت 
ها لب دولت دالر نزدیک شود، نقدینگی این بازار به قدری افزایش خواهد یافت که اغ

. این احتمال وجود دارد که بعد از ورود رسمی  اولین دولت به  خواهند شدبه آن وارد  
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وی از آن وارد چنین های دیگر نیز به پیراین بازار و افزودن بازار به ذخایر خود، دولت
بیت بازاری شوند. دولت  از همه  زودتر  که  را هایی  بیشترین سود  بپذیرند،  را  کوین 

 ی جهانی تبدیل شود.  کوین به یک ارز اندوخته؛ البته اگر بیتخواهند برد
ای  های خودکامه)دولتهایی که بیشترین توان اجرایی را دارند  متأسفانه احتماال دولت

کره و...(ی شهمچون  بیت   مالی  انباشت  به  از همه شروع  میزودتر  عملکرد  کوین  کنند. 
شاخه  دولت ضعیف  اجرایی  دموکرهای  بی های  و  آناتیک  پیشرفت  میلی  برای  ها 

می باعث   ، مالی  و  انباشت  اقتصادی  به  همه  از  دیرتر  و  مانده  جا  غافله  از  شود 
 کوین اقدام کنند. بیت 

ه مقررات دولت آمریکا درحال حاضر بیش از هر این موضوع بسیار مضحک است ک
 )و ایران( هکوین است و در عین حال کشورهای چین و روسی دولت دیگری پذیرای بیت 

بیتبزرگ  اگر  که  آن هستند. درصورتی  بهترین دشمنان  اندوختهکوین  ارز  ی عنوان 
آمریکا ترین ریسک متوجه جایگاه جغرافیای سیاسی  جهانی جایگزین دالر شود، بزرگ 

 شود. می
دهه دوگل شمسی(    40)دهه  میالدی  60ی  در  گزاف   94چارلز  از 95»امتیاز  ناشی  آمریکا   »

را مورد انتقاد قرار داد. ( 1323)1944سال  96المللی قرارداد برتون وودزینفرمان پولی  ب
راهبردیدولت مزایای  پذیرش  به  حاضر  هنوز  چین  و  روسیه  جغرافیایی  –های 
بهبیت  نشده کوین  اندوخته  ارز  یک  بر  عنوان  آن  احتمالی  اثرات  درگیر  فعاًل  و  اند 

در پاسخ به امتیاز     60ی  ه در دههگل، کسی کبازارهای داخلی خود هستند. مانند دو 
عنوان یک استاندارد جهانی تهدید گزاف آمریکا، آمریکا را به پذیرش مجدد طال به

باالخره  نیز  روسیه  و  چین  ذخیره   کرد،  یک  داشتن  اختیار  در  مزایای  ارزش  به  ی 
این به  توجه  با  برد.  خواهند  پی  استخراج  غیرحاکمیتی  توان  از  زیادی  بخش  که 

های  صورت بالقوه نسبت به دولت ین درحال حاضر در چین قرار دارد، چین بهکوبیت 
 کوین به ذخایر خود دارای مزیت متمایزی است. دیگر برای افزودن بیت

عنوان الماس را به 97سیلیکون   یدره   عنوان کشوری که مهد نوآوران است وا بهآمریک
سیلیکون بیشترین   یدره که  د اینبالد. با وجواقتصاد خود در اختیار دارد، به خود می

کوین به یک کوین در اختیار دارد، اما درنهایت اگر بیتگذاری بیت نقش را در قانون 
کوین را شود، صنعت بانکداری و فدرال رزرو وجود بیت ی جهانی تبدیل  ارز اندوخته

تلقی   آمریکا  پولی  سیاست  برای  کردتهدیدی  وال خواهند  ژورنال .  به  98استریت  که 
کوین در قبال  سخنگوی فدرال رزرو معروف است، یادداشتی را در خصوص تهدید بیت 

 : 99سیاست پولی آمریکا به شرح زیر منتشر کرده است 
گذاران های مرکزی و قانون وجود دارد، خطری که شاید برای بانک "خطر دیگری هم  

موجود   بازیکوین سقوط نکند. اگر تب سفتهکه ممکن است بیت تر باشد: این جدی 
جای دالر باشد، این امر انحصار  ها بهی گسترده از آندر بازار رمزارزها ُمنادی استفاده 

 های مرکزی را تهدید خواهد کرد." پولی بانک 
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سال مبتکران  در  و  کارآفرینان  بین  آتی  و   یدره های  بانکداری  و صنعت  سیلیکون 
چراکه  بانک  افتاد؛  اتفاق خواهد  بزرگی  مرکزی کشمکش  تمام    یدره های  سیلیکون 

کوین را به دور از کنترل دولت نگه دارد و صنعت بانکداری  کند تا بیت سعی خود را می
 ،هم خوردن  صنعت و توان چاپ پول خودهای مرکزی جهت جلوگیری از بهو بانک 

 . به هرکاری دست خواهند زد

 ای برای مبادله حرکت به سمت وسیله 
صورت تواند بهگذاری شود، نمی صورت گسترده ارزشکه بهیک کاالی پولی قبل از آن 

اقتصادی از "پول"(  برای مبادله    ایواسطهعنوان  عمومی به  تبدیل شود. )تعریف استاندارد  
گذاری نشده باشد، در مبادالت پذیرفته نخواهد شد. در همین ا کاالیی که ارزشزیر

به پولی  کاالی  یک  که  ارزشفرآیندی  گسترده  م صورت  بهیگذاری  و  آن شود  دنبال 
شود، قدرت خرید آن افزایش یافته و عدم استفاده ی ارزش پذیرفته میعنوان ذخیره به

فرصت  هزینٔه  مبادالت  در  آن  زمانی  101  100از  تنها  داشت.  خواهد  همراه  هزینٔه به  که 
تواند ی ارزش به سطح مناسب و پایینی برسد، میپوشی از یک ذخیره فرصت  چشم 

 صورت عمومی پذیرفته شود. ی مبادله بهاسطه عنوان یک وبه
شود که ی مبادله مناسب می تر یک کاالی پولی تنها زمانی برای واسطهبه بیان دقیق 
ی ی استفاده از آن در مبادالت کمتر از هزینهی مبادلهفرصت و هزینه  مجموع هزینهٔ 

 انجام مبادله بدون آن شود. 
که قدرت خرید کاالی پولی برقرار است، حتی زمانیکاال بهدر جوامعی که مبادالت کاال
ی برای مبادله تبدیل شود. اتواند به واسطه ی ارزش میرو به افزایش باشد، ذخیره 

کاال بسیار زیاد است، اما در اقتصادهای پیشرفته که بهی کاالی مبادلهینهچراکه هز 
هور و  بااهمیتی همچون ی ارزش  نوظی مبادله کم است، استفاده از یک ذخیره هزینه
ی ی برای مبادله ممکن است؛ حتی اگر این اتفاق در گستره اعنوان واسطهکوین بهبیت 

توان به بازار قاچاق موادمخدر اشاره کرد  مثال میعنوان  بسیار محدودی رخ دهد. به 
کوین را فدا کنند تا ریسک  که در آن خریداران حاضرند فرصت در اختیار داشتن بیت

 توجه خرید موادمخدر را با استفاده از پول  فیات به حداقل برسانند.  قابل
صورت به   ی پیشرفتهکه در یک جامعه ی ارزش  نوظهور برای آن به هرحال یک ذخیره 

برای مبادله پذیرفته شود، موانع سازمانی  بسیاری بر سر راه دارد.   ایواسطهعمومی به  
ل خود به جای کاالهای پولی  رقیب جلوگیری که از جایگزین شدن پوها برای آن دولت

از وسیله میکنند  استفاده  "مالیات"  نام  به  قدرتمندی  اخذ ی  دلیل  به  تنها  نه  کنند. 
ها دائمًا تحت تقاضا هستند، بلکه کاالهای  های دولتی، این پول ب پول مالیات بر حس 

شوند. نوع الیات میکه با بهای باالیی مبادله شوند، مشمول م پولی  رقیب نیز هر زمان
بر سر راه استفاده از یک ذخیره  عنوان ی ارزش بهدوم  اخذ مالیات، موانع زیادی را 

 دهد. ای برای مبادله قرار میوسیله
این به   ،حالبا  بازاری  پولی   کاالهای  عمومی   پذیرش  و  موانع  این  یک رفع  عنوان 
عمومی به یک پول  دولتی    ی پذیرفته شده غیرممکن نیست. اگر باورمبادله یواسطه 

 
100 Opportunity cost 
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َاَبرتورم  نام  به  فرآیندی  در  آن  ارزش  برود،  بین  می  103  102از  اضمحالل  و  دچار  شود 
فرآیندی    که این پولزمانی ارزش آنوارد چنین  ابتدا  اغلب کاالهای    شود،  برابر  در 

کند، البته اگر این کاالها در جامعه وجود داشته نقدینه مثل طال و یا دالر سقوط می
 ی ای در جامعه وجود نداشته باشد و یا عرضهکه هیچ کاالی نقدینهباشند. درصورتی

آن محدود باشد، ارزش این پول در برابر کاالهای حقیقی همچون امالک و اجناس 
 کند.سقوط می

می که  فرار  "تصویری  دلیل  به  که  است  فروشگاهی  شد،  متصور  َاَبرتورم  برای  توان 
 یع ارزش پول ملِی خود خالی از محصول شده باشد"کنندگان از کاهش سر مصرف

 

 
 

آن از  پس  فرآیند  سرانجام  طی  دیگر  که  برود،  بین  از  دولتی  پول   به  باور  َاَبرتورم 
کاال روی خواهد به را نخواهد پذیرفت و جامعه یا به مبادالت کاال  کس این پول هیچ

دله کنار گذاشته خواهد برای مبا  ایواسطهآورد و یا واحد پولی آن به کلی از عنوان  
ی این فرآیند است. همچنین شد. جایگزین شدن دالر زیمباوه با دالر آمریکا مثالی برا

های بانکداری  خارجی برای تأمین  به دلیل کمیاب بودن پول  خارجی و نبود سازمان
 های خارجی دشوار است. های دولتی با پول نقدینگی، جایگزین شدن پول 

نیاز به یک سیستم ا مرزی و آسان بیت جایی فرامکان جابه  کوین و همچنین عدم 
کند. در ی َاَبرتورم تبدیل میبه کاالی پولی مناسبی برای دوره کوین را  بانکداری، بیت 

ادامه    خودرا در  کاهش ارزش  های فیات روند نزولیکه پول های پیش رو درصورتیسال 
های جهانی تبدیل خواهد شد. و اندازی محبوبی برای پس کوین به گزینهدهند، بیت

کوین جایگزین آن شود، در یت های ملی کنار گذاشته شود و بکه یکی از پولزمانی
بیت جامعه  از ذخیره این  به وسیلهکوین  ارزش  برای ی  پذیرفته شده  و  عمومی  ای 

کراویس  دنیل  شد.  خواهد  تبدیل  واژه  104مبادله  فرآیند  این  توصیف  »َاَبر برای  ی 
 « را ابداع کرده است.106 105شدنکوینی بیت 

 
102 Hyperinflation 
103https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation 
104 Daniel Krawisz 
105 Hyperbitcoinization 
106https://nakamotoinstitute.org/mempool/hyperbitcoinization/fa/ 
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 باورهای نادرسِت رایج 

بیت  پولی   ماهیت  بر  مقاله  این  از  زیادی  بر همین بخش  است.  کرده  تمرکز  کوین 
می باساس  به  رایجرتوانیم  از  درباره خی  نادرست  باورهای  بیت ترین  نیز ی  کوین 
 بپردازیم.

 است  107حباب  یک کوینبیت
بازاری، اضافهبیت  مانند تمامی کاالهای پولی  به همراه دارد. همین کوین  ارزش  ی 

کوین حباب است. با  وجود بیاید که بیت ی ارزش  پولی باعث شده این باور به اضافه
)مازاد ی ارزش  ی ارزش دارند. البته همین اضافهی کاالهای پولی اضافه حال همهاین
. به بیان دیگر استهتمامی پول  ویژگی  معرف است که    (مصرف و مورد تقاضا  قیمت  بر

ی عموم مردم، یک کاالی پولی هم  جا حباب است. برخالف عقیده پول همیشه و همه 
ی تواند ارزش کمی داشته باشد، اگر در مراحل اولیهتواند حباب باشد و هم میمی

 پذیرش خود برای ایفای نقش پولی قرار داشته باشد. 

 بیش از حد نوسان دارد کوین قیمت بیت
بیت  قیمت  بیت نوسان  است.  آن  بودن  نوظهور  از  ناشی  سالکوین  در  های  کوین 

نی اولیه پ  سهام   مانند  خود  ظهور  می 109  108ی  عمده عمل  خریدار  هر  و  مانند کرد  ای 
وینکلووس  در می 110برادران  کند.  ایجاد  آن  قیمت  در  را  شدیدی  نوسان  توانست 

با افزایش پذیرش و نقدینگی بیت سال  به همان  کوین، نوسان آن نیز  های گذشته 
کوین به طال برسد، رفتار این دو که ارزش بازار بیت کاهش یافته است. زمانی   میزان

کوین از طال بیشتر  یتکه ارزش بازار باز نظر نوسان شبیه به هم خواهد شد. درصورتی
عنوان صورت گسترده از آن بهیابد که بتوان بهشود، نوسان آن به حدی کاهش می

کوین تر نیز بیان شد تبدیل بیتطور که پیشای برای مبادله استفاده کرد. همانوسیله
ی کف   دهد. نوسان قیمت در مرحلههای گارتنر رخ میای از چرخهبه پول در مجموعه

 ، که طی مراحل اوج و سقوط  این چرخهرسد، درحالیین چرخه به حداقل می قیمت ا

 
107 Bubble 
108 penny-stock 

شوند.  است. معموال برای معامالت با سود باال استفاده می دالر  5سهامی که نرخ آنها کمتر از  109
زیادی در بازار بورس ندارند، یعنی معامله هایی هستند که شهرت اغلب این سهام متعلق به شرکت 

 با این سهام از ریسک باالیی برای سرمایه گذار برخوردار است. 
110 Winklevoss 

https://coiniran.com/the-bullish-case-for-bitcoin-part-4/


 

 

های پیشین های گارتنر نسبت به چرخه رسد. هر یک از چرخهنوسان به حداکثر می
 نوسان قیمت کمتری دارند چراکه نقدینگی بازار افزایش یافته است.

 

 ها باالست کارمزد تراکنش 
کوین شده، این است که افزایش ی بیت ه شبکهیکی از انتقادهایی که اخیرًا متوج

. سازدمیعنوان یک سیستم پرداختی نامناسب  را بهکوین آنهای بیت کارمزد تراکنش
این پیش  ،حالبا  قابل  اتفاق  کارمزدها  تراکنش، رشد  کارمزد  است.  سالمی  و  بینی 
ایمنهزینه ازای  در  که  است  تراکنشای  تأیید  طریق  از  شبکه  به سازی  ها 

بیتاستخراج میکنندگان   پرداخت  استخراجکوین  درآمد  کارمزد  شود.  از  یا  کنندگان 
بلوک  111ها تراکنش پاداش  یا  می 112ها و  هزینهحاصل  کمک  کارمزدها  این  ای شود. 

 کنند. ها را پرداخت میکوین آنتورمی هستند که مالکان فعلی بیت 
  کند( ی ارزش مناسب میرا برای ذخیرهآن)سیاست پولی که  کوین  ی ثابت بیت با توجه به عرضه

های بلوک درنهایت به صفر خواهند رسید و شبکه باالخره باید به کمک این  پاداش
ای که کارمزد پایینی دارد، امنیت آن کاهش یافته و در کارمزدها ایمن شود. شبکه

   های ینکو  از  بعضی  " درکارمزد پایین"که  گیرد. افرادیمعرض سانسور خارجی قرار می
بیت مدعی    بوق و کرنا  جایگزینی   را در  ندانسته در حال    کنندمیکوین  ناخواسته و 

 هستند. 113هاکوینتوصیف  ضعف  این اصطالحًا آلت 
کوین، ریشه در این باور دارد  های بیت کارمزد باالی تراکنش  صحیح    ظاهر  در  انتقاد  

بیت برای پرداخت و  که  به سیستمی  باید  ابتدا  به ذخیره کوین  ارزش بعد  برای  ای 
طور که در بخش منشأ پول اشاره شد، این باور مانند قرار دادن   تبدیل شود. همان 

ای برای مبادله تبدیل تواند به وسیله کوین تنها زمانی میاسب است. بیت   جلویگاری  
 ی ارزش پذیرفته شده باشد. ای برای ذخیره عنوان وسیلهشود که به خوبی به 
" داد و ستد کردن بیت عالوه بر این زمانی  کوین به سطح مناسبی که "هزینٔه فرصت 
کوین ی بیتدها نه در خود  شبکهی مبادله برسد، اغلب داد و ست برای یک واسطه 

در الیه دوم  شبکهبلکه  انجام خواهند شد. الیه 114ی  کمتری  بسیار  کارمزد  دوم   با  ی 
هایی هستند که در قرن نوزدهم معادل امروزی  سفته 115ی الیتنینگشبکه مثل شبکه

ا  هها بودند که از این سفتهشدند. این بانک جهت انتقال مالکیت طال استفاده می
می بیانگر استفاده  که  سفته  یک  انتقال  به  نسبت  انتقال شمش طال  چراکه  کردند؛ 

 ی بیشتری به همراه داشت. مالکیت آن است هزینه 
ی کوین را با هزینهها امکان انتقال بیت ی الیتنینگ برخالف آن سفتهحال شبکهبا این

نیاز به اشخاص ثالث  مورپایینی فراهم می د اعتمادی همچون کند و در عین حال 
ی الیتنینگ ی شبکهبرد. توسعهکلی از بین میرساند و یا بهها را به حداقل میبانک 

شود و بعد از توسعه و پذیرش کوین تلقی می نوآوری  فنی  بسیار مهمی در تاریخ بیت 
 . شدخواهد   درک های آتی ارزش آن بهتر آن در سال 
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 رقابت
کوین همواره  ی بیت تن باز، تکثیر و تقلید از شبکهافزاری  معنوان یک پروتکل نرم به

کوین ایجاد های تقلیدی  زیادی از بیت های اخیر نسخهممکن بوده است. طی سال 
ای  های پیچیده گرفته تا نسخه 116کوینهای کپی برابر اصل مثل الیتاند؛ از نسخهشده 

اتریوم نسخه117مثل  این  می.  ادعا  که  ها  سیستم میکنند  یک  از  استفاده  با  توانند 
صورت مستقل امکان انجام امور قراردادی پیچیده را فراهم  محاسباتی  توزیع شده به

شود این است که وقتی رقیبان  کوین وارد میکنند. یکی از انتقادات رایجی که به بیت
افزاری  نرم  هایراحتی بتوانند ایجاد شوند و از آخرین امکانات و نوآوری کوین بهبیت 

 تواند ارزش خود را حفظ کند.کوین دیگر نمیایجاد شده بهره ببرند، بیت 
های اخیر کوین که در سالاستدالل غلطی که وجود دارد این است که رقیبان  بیت

ی این حوزه هستند. « در اولین فناوری برجسته 119 118شبکه   تاثیراند فاقد »ایجاد شده 
های کوین صرفًا به این خاطر است که این شبکه بر شبکه ستفاده از بیت)افزایش ارزش اشبکه    تاثیر

امکانی است که ماهیت مستقلی برای خود دارد. این ویژگی برای تمامی دیگر غلبه دارد(  
 شود.ترین ویژگی محسوب میشبکه هستند، مهم تاثیرهایی که دارای فناوری 
ی و جامعه  کویندارندگان بیتداد  کوین شامل نقدینگی بازار، تعی بیت شبکهتاثیر  
افزار آن بوده و برای افزایش دهندگانی هستند که درحال ارتقا و نگهداری از نرم توسعه

رند اقدام می ب  ها به گذاران بزرگ از جمله دولت کنند. سرمایهآگاهی نسبت به این 
ن تحت تأثیر  دنبال بازاری هستند که بیشترین نقدینگی را داشته باشد تا بتوانند بدو

دهندگان نیز به جمع  قرار دادن قیمت آن سریعًا به آن وارد و خارج شوند. توسعه 
پیوندند که بیشترین کیفیت را دارند و به دنبال  دهندگانی میی غالب  توسعهجامعه

ای آن استحکام آن جامعه را افزایش دهند. آگاهی نسبت به برند نیز در اینجا به گونه
بیت  خود  که  می است  تقویت  بیت کوین  رقیبان  چراکه  خود شود؛  بدون  کوین 

 کوین معنا و مفهومی ندارند. بیت 
 
 

 انشعاب در مسیر 
تا حد زیادی رواج پیدا کرد این بود که نه تنها برخی   2017یکی از مسائلی که در سال  

ی ههای گذشت ی تراکنشکردند، بلکه کل سابقه کوین تقلید میافزار بیت از مردم از نرم
ین شناخته شده است(  )که به عنوان بالکآن   کوین کردند. رقیبان بیتبرداری میرا نیز کپیچ 

ین  بیتای از بالک تا نقطه  ی جدیدی کردند و سپس شبکهبرداری میکوین را کپیچ 
به فرآیندی  از بالک 120نام »انشعاب را در  ین اصلی جدا می«  از این طریق چ  و  کردند 

 کردند.هایشان را بین کاربران خود حل میتوزیع توکنمشکل 
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ی جدیدی  که شبکهو زمانی  (1396مرداد    10)  2017ترین انشعاب در اول آگوست  مهم
وجود آمد. افرادی که تا قبل از این ( ایجاد شد، به BCash) 121کشکوینبه نام بیت 

مالک  بیت   Nتاریخ   آن  از  بعد  داشتند،  و  بیت  Nکوین  مییب  Nکوین  شدند.  کش 
بی جامعه پرسروصدای  ولی  کوچک  به ی  برند کش  تخریب  در  سعی  مداوم  صورت 
ی جدید خود و چه از طریق ایجاد گذاری شبکهکوین داشتند؛ چه از طریق نامبیت 

تازه  کردن  متقاعد  برای  بیت کمپینی  بازار  "بیواردان  که  امر  این  به  کش" کوین 
توان تا حد زیادی با شکست مواجه شدند که می  هاکوین واقعی است. این تالشبیت 

برداری حال امکان کپیبا نگاه به ارزش بازار  این دو شبکه به این موضوع پی برد. با این
بازار آن و درنهایت تبدیل شدن به  کوین و بالک از بیت  ین آن و سبقت از ارزش  چ 
 د. شوگذاران جدید ریسک واضحی محسوب میکوین برای سرمایهبیت 

کوین و ی بیت ی هر دو شبکههای صورت گرفتهتوان از انشعابقانون مهمی را می
دهنده ی توسعهترین جامعهای که بیشترین کیفیت و فعال دست آورد. شبکه اتریوم به 

توان که میکند. با وجود اینرا در اختیار دارد، بیشترین ارزش بازار را از آن خود می
ای نیز ای رایانهرا شبکهتوان آن پا محسوب کرد، همچنین میکوین را یک پول نوبیت 

افزاری بنا شده و نیاز به ارتقا و نگهداری دارد. خرید یک درنظر گرفت که بر روی نرم
 به مانند ها کم باشد،  تجربه و یا تعداد آندهندگان آن بیای که توسعهتوکن در شبکه
نسخه  بهخرید  سوی  از  که  است  ویندوز  از  توسعه ای  شرکت  ترین  دهندگان 

 2017های صورت گرفته در سال  ی انشعاب مایکروسافت پشتیبانی نشود. از تاریخچه
مجرب که  است  مشخص  وضوح  حوزه به  متخصصان  بهترین ترین  و  کامپیوتر  ی 

 های تقلیدی آن متعهد هستند.اصلی و نه نسخه کوینی بیت به توسعه 122رمزنویسان

 های واقعی ریسک 

کوین وارد  ی اقتصاد به بیت ها و متخصصان حوزه انتقادهایی که عمومًا رسانه گرچه  
های  کوین ریسک گذاری در بیت کنند، ناشی از فهم ناقص از پول است اما سرمایهمی

کوین ی بیت گذاران آینده واقعی و چشمگیری نیز به همراه دارد. بهتر است که سرمایه
 ول احتیاطی را درنظر بگیرند.گذاری در آن این اصپیش از سرمایه

 ریسک پروتکل 
شوند  ی رمزنگاری که به موجب آن ساخته میهای اولیهکوین و نسخهپروتکل بیت

ناامن  123های کوانتومیی رایانه ممکن است طراحی ناقصی داشته باشند و یا با توسعه
این یا  و  شود  پیدا  پروتکل  این  در  نقصی  اگر  رایشوند.  از  استفاده  با   هایانهکه 

کوین تا حد کوین فراهم شود، باور به بیت کوانتومی امکان شکستن رمزنگاری  بیت
کوین ی بیت ی توسعه های اولیهشود. این نوع از ریسک در سال دار میزیادی خدشه 

ای نیز امری در اوج خود قرار داشت، چراکه این موضوع حتی برای رمزنگاران  حرفه 
آیا ساتوشی ن بود که  راه مبهم  واقعًا  برای مسئله اکاموتو  ژنزال حلی  بیزانسی ی  های 

نگرانی خیر.  یا  است  کرده  بیت پیدا  پروتکل  جدی   نواقص  به  مربوط  در  ها  کوین 
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ی آن، این ریسک همواره برای دلیل ذات فناورانههای اخیر کاهش یافته، اما به سال 
 کوین وجود خواهد داشت؛ حتی اگر احتمال آن کم باشد. بیت 

 ها عطیلی صرافی ت
ها در دلیل طراحی نامتمرکزی که دارد تا به امروز در برابر تالش دولتکوین بهبیت 

حال   این  با  است.  داده  نشان  باالیی  مقاومت  آن  تعطیلی   یا  تنظیم  راستای 
کنند به  کوین از ارزهای فیات استفاده میهایی که برای خرید و فروش بیت صرافی

م  در  و  بوده  متمرکز  این شدت  وجود  بدون  دارند.  قرار  محدودیت  و  کنترل  عرض 
کوین به ها، فرآیند تبدیل بیتها و تمایل نظام بانکی جهت همکاری با آن صرافی

بزرگی مواجه می با مانع  به طور کامل متوقف نشود  اگر  با وجود اینپول  که شود. 
رکز  برای خرید های خارج از بورس و بازارهای غیرمتممنابع جایگزینی مثل کارگزاری

، اما اصل فرآیند کشف  (124LocalBitcoins.com)مانند  کوین وجود دارد  و فروش بیت 
ها  هایی اتفاق می افتد که دارای بیشترین نقدینگی هستند که آنقیمت در صرافی

 . هستند نیز متمرکز
های کاهش این ریسک، خروج صرافی  در معرض خطر از کشور  محدود به یکی از راه 

ای  که صرافی برجسته 125ی است که مقررات آزادتری در این زمینه دارد. بایننسکشور 
آن از  بعد  و  کرد  آغاز  در چین  را  کار خود  فعالیت است،  آنکه دولت چین  را های  

ها نسبت به ایجاد مانع بر سر راه صنایع نوپایی متوقف کرد به ژاپن منتقل شد. دولت
نت  اینترنت  مانند  باشند، بسیار که ممکن است روزی  به همراه داشته  را  ایج مهمی 

می عمل  رقابتی عظیمی نصیب  محتاط  مزیت  روز  آن  در  ممکن است  چراکه  کنند؛ 
 های دیگر شود. دولت

درصورتی تمامی صرافیتنها  هماهنگی  یک  با  فرآیند که  شوند،  متوقف  جهان  های 
بیت  به تبدیل  نیز  پول  به  می کوین  متوقف  کامل  بی صورت  در ت شود. سرعت  کوین 

ها راستای پذیرش عمومی به قدری زیاد است که عماًل تعطیل کردن کلی  این صرافی
می غیرممکن  اینترنت  کردن  تعطیل  مانند  سیاسی  نظر  ایناز  با  چنین شود.  حال 

آن باید  و  دارد  وجود  همچنان  زمره احتمالی  در  ریسکرا  سرمایهی  گذاری   های 
ها« اشاره شد، باالخره ه در بخش »ورود دولت طور ککوین درنظر گرفت. همان بیت 

دولت  دیجیتالی  چشم  ارز   یک  که  است  شدن  باز  درحال  واقعیت  این  روی  بر  ها 
می ضدسانسور  و  سیاست غیردولتی  آنتواند  پولی  و های  بیندازد  خطر  به  را  ها 

کوین به قدری  که بیتها قبل از آن شود که آیا دولتهمچنین این سؤال مطرح می
 سعه یابد که نسبت به اقدامات سیاسی مقاوم شود، اقدامی خواهند کرد یا خیر.تو
 

 قابلیت تعویض 
بالک به شفاف  و  آزاد  ماهیت   بیتدلیل  ین   دولتچ  میکوین،  اتهام  ها  با  توانند 

های آلوده در زمره پول  دار کنند ورا لکههای ممنوع آنکوین در فعالیتی بیت استفاده 
دهند. این  قرار  بهباوجود  بیت که  بودن  ضدسانسور  پروتکلدلیل  سطح  در   کوین 
انتقال آن وجود دارد، اما اگر مقرراتی تصویب شود و به موجب    نقل و  امکان  همچنان
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ها و دادوستد کنندگان دار شده از سوی صرافیهای لکهکوینآن استفاده از این بیت
ها تا حد زیادی ارزش خود را از دست بدهند. کوینممنوع شود، ممکن است این بیت 

ساسی  یک کاالی پولی یعنی های اکوین یکی از مشخصهدر این نقطه است که بیت
 دهد."قابلیت تعویض" را از دست می

ای اصالح کوین بهبود یابد، پروتکل آن باید به گونهبیت   تعویض  که قابلیتبرای آن
که در همین از پیش حفظ شود. با وجود اینها بیش  شود که حریم خصوصی تراکنش

، (127و زیکش 126مزارزهایی همچون مونرو )در ابتدا و در رهایی صورت گرفته است  زمینه پیشرفت
بستان  کوین از نظر فناوری بده و حریم خصوصی بیت 129پیچیدگی    ،128اما بین کارایی 

توان جهت بهبود حریم می  آیاکه    استمطرح    هنوز  مهمی وجود دارد و این سؤال
 عنوانای که به کارایی آن به کوین اضافه کرد به گونه خصوصی امکاناتی را به بیت 

 ای وارد نشود یا خیر.پول خدشه 

 گیرینتیجه
بهبیت  یک کوین  به  کلکسیونی  کاالی  یک  از  تبدیل  درحال  اولیه  پول  یک  عنوان 

عنوان یک کاالی پولی  غیردولتی ممکن است در کوین بهی ارزش است. بیت ذخیره 
ل شود. به یک پول جهانی تبدی  نوزدهمقرن    در  آینده مانند طال در زمان استاندارد طال

است   130کوینصعودی بیت   روندعنوان پول جهانی دقیقًا همان  کوین بهپذیرش بیت
ناکاموتو در اوایل سال   به آن اشاره  131در ایمیلی به مایک هرن  2010که ساتوشی 

 است:  132کرده
کوین در کسری از تجارت جهانی استفاده شود، در این صورت ارزش آن در »اگر بیت

 میلیون سکه در کل جهان وجود دارد.«  21زیاد خواهد بود؛ چراکه تنها  هر واحد بسیار  
بهتر  بیان  به  موضوع  نابغه   یاین  فینی توسط  هال  رمزنگاری  اولین 133ی   ،

بیتکننده دریافت  ازی  نرم  کوین  اولین  اعالم  از  اندکی پس  ناکاموتو  افزار  ساتوشی 
 :134کوین پرداخته شده استفعال بیت 

سیستم پرداخت غالب   یک  ن موفق شود و در سراسر جهان بهکوی»تصور کنید بیت
صورت ارزش کل این ارز با ارزش کل ثروت جهان برابری خواهد تبدیل شود. در این 

تریلیون دالر    300تریلیون تا    100کرد. برآورد فعلی من از ثروت کل مردم جهان از  
با توجه به این ب  20که در مجموع  متغیر است.  کوین در جهان  یت میلیون سکه از 

 میلیون دالر خواهد رسید.«  10وجود خواهد داشت، ارزش هر سکه تقریبًا به 
عنوان یک صورت کامل و جهانی به پول تبدیل نشود و صرفًا بهکوین بهحتی اگر بیت

با طال رقابت کند، قیمت آن همچنان تا حد زیادی جای  ذخیره  ی ارزش  غیردولتی 
تریلیون    8)تقریبًا  ی ارزش بازار طالهای استخراج شده  سهافزایش دارد. درصورت مقای
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کوین باید تقریبًا برابر با  کوین، ارزش هر بیت ای بیت میلیون سکه  21ی با عرضه  دالر(
عنوان کوین بههای قبل نیز اشاره شد، بیتطور که در بخشهزار دالر باشد. همان   380

ی تمامی جوانب به غیر از "تاریخچهی ارزش از  یک کاالی پولی مناسب برای ذخیره 
 " برتر از طال است.  ثبت شده 

ای مزیت رقابتی ی تاریخچهلیندی" دیگر این جنبه  تاثیر"  و غالب شدن  با گذر زمان
کوین به طال و برای طال محسوب نخواهد شد. از همین روی توقع نزدیک شدن بیت 

بازار آن در   ارزش  از  بود. یک  سال آینده دو  10یا پیشی گرفتن  از ذهن نخواهد  ر 
این فرضیه باید درنظر گرفت این است که بخش   صحت   که برایمالحظه احتیاطی  

ی ارزش عنوان ذخیره را بههای مرکزی است که  آنزیادی از ارزش طال ناشی از بانک 
کوین بخواهد به ارزش طال برسد و یا از آن پیشی که بیتکنند. برای ایننگهداری می 
مش دولتبگیرد،  مشارکت ارکت  عدم  یا  مشارکت  است.  ضروری  حدی  تا  ها 

کوین همچنان مبهم است اما متأسفانه دموکراسی در مالکیت بیت   دارای  هایحکومت 
ها جهت ورود  عنوان اولین دولتبه 136 135ها و دزد ساالرها احتمال مشارکت دیکتاتور

 کوین بیشتر است.به بازار بیت 
کوین به صعود کوین مشارکت نکند، بازهم بیت که هیچ دولتی در بازار بیتفرض آن هب

بیت داد.  خواهد  ادامه  بهخود  ذخیره کوین  یک  تنها عنوان  که  غیردولتی  ارزش   ی 
استفاده  سرمایه آن  از  ُخرد  و  سازمانی  مراحل  میگذاران   اولین  در  همچنان  کنند، 

اولیه(  پذیرش خود   اکثریت آخر و جامانده )اکثریت  ها زمان ها هنوز سال قرار دارد و 
سرمایه بیشتر  مشارکت  با  شوند.  وارد  بازار  این  به  تا  ویژه  دارند  به  و  ُخرد  گذاران  

 حتمل است. کوین م هزار دالر برای بیت   200هزار دالر تا    100ی قیمتی  سازمانی، بازه 
معدود  بیت   و حفظ  مالکیت از  یکی  در    ایطرفهقمارهای یک کوین  مردم  که  است 

 137قرارداد اختیار معامله" توانند در آن مشارکت کنند. درست مانند  سراسر جهان می 
گذار حداکثر یک برابر خواهد بود، این درحالی احتمال کاهش قیمت برای سرمایه "138

 بیشتر احتمال افزایش قیمت وجود دارد.  است که تا صد برابر یا حتی
توسط  بیت  تنها  آن  وسعت  و  اندازه  که  است  حبابی  اولین  حقیقتًا   کسانی کوین 

می میمشخص  که  پسشود  اقتصادی خواهند  مدیریت  سوء  شر  از  را  خود  انداز 
به دولت دارند.  نگه  امان  در  بیت ها  که  از خاکسترهای  راستی  ققنوسی  مانند  کوین 

های مرکزی همچون فدرال های بانک)بحرانی که سیاست  2008بحران اقتصادی جهانی سال  
 سر برآورد. را تسریع کردند(رزرو آن

ی ارزش  غیردولتی  عنوان یک ذخیره کوین فراتر از مسائل مالی درصورتی که بهبیت 
ی زمین خواهد گذشت. یک ارز  توسعه یابد، تأثیرات عمیقی بر جغرافیای سیاسی کره 

ی تأمین ها را وادار خواهد کرد تا سازوکار اولیهاندوخته، غیرتورمی و جهانی، دولت 
ه هدایت مالیات مستقیم که تا حد زیادی به مذاق  ی خود را از افزایش تورم ببودجه 
ی خود ها برای تأمین بودجهکه دولتآید تغییر دهند. درصورتیها خوش نمیدولتی

ی خود را از دست خواهند تنها از مالیات استفاده کنند، تا حد زیادی حجم و اندازه 
آرزوی چارلز دوگل ای انجام خواهد شد که  داد. عالوه بر این تجارت جهانی به گونه 
 ها محقق خواهد شد: مبنی بر نداشتن امتیاز ویژه توسط دولت 
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ای که پیش از بحران عظیِم جهان  المللی به شیوه های بین»از نظِر ما انجام تجارت 
ها مبتنی بر یک مبنای پولی مسلم  که این تجارتچنان شد، ضروری است؛ آن انجام می

 « ها انجام شود.و بدون دخالت دولت 
 

 خواهد بود.  کوینبیتسال آینده این "مبنای پولی"  50در 
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