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وده نحوه مبادله کاال، ابزار مبادله و سازوکار پرداخت در طول تاریخ دستخوش تحوالت زیادی ب
انی،  پول  پول کاالیی، اعتبار، پول فرم: مبادله مستقیم هدیه و تهاتر؛ مبادله غیر مستقیم:  است

سیستم بانکی؛ سیستم های پرداخت با واسطه بانکی؛ پول  الکترونیک؛ پول های رمزی و( اعتبار)
.پرداخت غیرمتمرکز

حظات این مال. بوده اند( کارآیی، هزینه  و منفعت)محرک اصلی تغییرات فوق، مالحظات و انگیزه های اقتصادی •
یرات در بعضا نیز تغی.  اجتماعی در فرآیند تحول بوده است-هم در واکنش به تغییرات  ساختارهای اقتصادی

.نحوه مبادله و مکانیسم های پرداخت خود عاملی تاثیرگذار و مشوق تغییر در ساختارها بوده است

دله ز ابتدای شکل گیری اجتماعات بشری تا به امروز حجم قابل توجهی از مبادالت اقتصادی به صورت مباا•
بوده، هر چند با گسترش جوامع و تخصصی شدن کار حجم مبادالت مستقیم (Direct Exchange)مستقیم 

.  بطور نسبی کاهش یافته است

شیب. و ابتدایی ترین مکانیسم غیر پولی برای تبادل کاال است(QpQ, P2P)مبادله مستقیمتهاتر نوعی •
عی را منحنی های بی تفاوتی در بهینه پارتو قیمت نسبی کاالها و چناچه کاالها زمان دار باشند نرخ بهره واق

.تقریب می کنند

بودن آن ه چند جانبنبود، اما اغلب نفع مبادله در ( واسطه مبادله)بود نیازی برای پول دو جانبه اگر همه مبادالت •
.است

این . میان افراد با رجحان ها و خواست های هم جور با هزینه کم استهماهنگیمشکل سیستم تهاتر ایجاد •
.شیوه هیچوقت غالب و پایدار نشد



اقتصاد هدیه ای: مبادالت چند جانبه
cooperative)جمعیهمکاریفضاییکدروکاملاطالعاتفرضبا• exchange)علیرغمکارآتخصیص

پولبدوندار،منفعتوجانبهچندمبادلهدرجانبه،دومبادلهدرنفععدموخواست هاجانبه-دوتطابقعدم
.نیستمبادالتدرپولبهنیازکافیوالزمشرطجانبهدوخواستنبودنمنطبق.استتحقققابل

یاقتصادهادر.است(بدویجوامعدرودوستانخانواده،اعضایمیان)کوچکاجتماعاتدرمبادلهرایجشیوه•
.(اعتبار)می شودجبران(زمانطولدر)ویبرایمی دهدانجامدیگریبرایفردیکهخدمتییاکارهدیه ای

بلکه(بازدهدبیابانتدرایزدکهاندازدجلهدرومی کننیکیتو)نداردنیکوکاریجنبهفقطتبادالتاین•
.دارندازابهماانتظارضمنیبطورافراد

جارهنتعهداتبهاست؛محدودکارتقسیموالزماقتصادیزندگیبرایهمکاریکوچکوبدویاجتماعاتدر•
ه هاگر)افرادقرارهایوقولدارند؛نظارتهمبرومی شناسندرایکدیگرافراد؛داردوجودپایبندیاجتماعی

افرادهنذدرحافظهشدهتوزیعشبکهیکمانندغیررسمیتعامل هایطریقاز(اینترنتیااجتماعیشبکهدر
.شوندمیپایشوثبت(سرورهادراطالعاتتوزیع شدهشبکه)
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فعالیت های اقتصادی(coordination)حافظه اجتماعی، پول و هماهنگی 
جوامعدر.می گیردانجامکمهزینهباداوطلبانهوغیرمتمرکزبطوراطالعاتجمع آوریکوچکاجتماعاتدر•

ابلقاقتصادیبعدازهزینه هاتااستمدرنفن آوری هایبهنیازاطالعاتکردنافزودهمبرایپیچیدهوبزرگ
.(الواحزنجیره)باشندتوجیه

خصشبهراخدماتییاکاالمنوقتی.کردتشبیه(قراروقول)فرضیترازنامهبهمی توانرااجتماعیحافظه•
ترازنامهنبنابرای.بالعکسومی یابدافزایشتناسببهمنتراز،(می شودمدیونمقابلطرف)می کنمهدیهدیگر

.استتبادالتایننتیجهوگذشتهدراشخاصعملکردازکارنامه ای
اجتماعیبهینهبهرسیدنوآن-به-اینروش•
بهایبندیپدرجهدقیقنظارتوهزینهبیاطالعاتبهدسترسی،باشدنامکتوباطالعاتونادقیقحافظهایناگر•

رهزنجیچونفن آوری هاییبهنیازواطالعاتاقتصادیارزش)گیردنمیانجاممبادالتنباشد،روشنتعهدات
.(الواح

.فرمانیپولوخصوصیاعتبار:استطرحقابلمشکلکردنبرطرفبرایحلراهدو•
عنوانهبپول.می کندایجادراپولبهنیازنظارتدرناتوانیباشد،فوقبصورتاقتصاداطالعاتیساختاراگر•

.می کندعمل(اجتماعیحافظه)رکوردهانگهداریوثبت(دستگاه)ابزاریکمانندمبادلهواسطه
ازتفادهاسبااو.(آشنانابقیه)کنندپایشونظارتراویرفتاربتوانندافرادوباشدداشتهخوبشهرتجاگر•

وافضدرغیرمستقیمپرداخت هایومبادالتبرایخصوصیپولبدهیگواهیانتشارباتواندمیخودشهرت
.کندایجادزمان

-state)وضعیتبهمشروطکاالهایایجادطریقازشدنمدیریتقابلیتفوقچارچوبدروضعیتبهنااطمینانی•
contingent)اوراقصدوریاADاست.

. خصوصی می تواند مبادالت چند جانبه را سامان دهی کند( پول)در صورت پایبندی به تعهدات، اعتبار •
ار اعتبار نامتقارن بودن اطالعات و کامل نبودن پایبندی به تعهدات، ظهور نهادهای تخصصی چون بانک ها را در باز•

.  توجیه می کند



چون که به علت سایش های  :جوابهستند؟ ( از جمله پول های رمزی)چرا افراد متقاضی پول :سوال
رای  باعث ایجاد تخصیص های کارآتر و فاه بیشتر ب)مختلف وجود پول از بعد اجتماعی سودمند است 

(افراد می شود
•Chokerlakota AER 2002, Wallace 2001 را ایجاد  ( ابزار مبادله)نشان می دهند که دو سایش نیاز برای پول

:می کند
حافظه  »مبادالت انجام شده در گذشته و حال )محدودیت در جمع آوری، نگهداری و دسترسی عام به اطالعات 1.

(.  بویژه در دوران قبل از اینترنت)به علت هزینه بر بودن آن ( «اجتماعی
تزام به برای ایجاد انگیزه برای ال)جامعه برای باال بردن هزینه عدم تعهد به قراردادها : محدودیت در تنفیذ قراردادها2.

.  محدودیت دارد( اجرای قرارداد
If the function performed by money can be superseded by a perfect historical record of 
transactions, then money's only technological role must be to provide that record. In other words, 
money is a form of record keeping, or societal memory.” Chokerlakota , 1998, P. 2.

اخت  ابزار پرد)داشتن پول فرمانی ناآشنا، عدم وجود حافظه اجتماعی و باال بودن هزینه تنفیذ قراردادها میان افراد •
را  به این جهت که با ایجاد انگیزه تبادل چندجانبه و دارا بودن خاصیت حافظه اجتماعی باعث( مورد قبول عموم

.ه می کندگسترش مبادالت و باال رفتن کارآیی در تخصیص منابع نسبت به حالتی که پول نیست می شود، توجی
می  ( رمزی)آیا پول دیجیتال . های شخصی جایگزین نزدیکی برای پول فرمانی نبوده اندIOUبه علت دومین محدودیت •

تواند این مشکل را برطرف کند و یک جایگزین پول فرمانی شود؟
با سررسید  و نیز تبدیل بدهی( پول)به علت توانایی در تبدیل دارایی های غیرنقد مانند وثیقه و شهرت به دارایی نقد •

وزدهم در قرن ن( بدهی)کوتاه مدت به دارایی بلندمدت، پول بانکی منتشر شده توسط بانک ها و شرکت های خصوصی 
.  رشد کردند و در بعضی از کشورها رایج شد

یک  پول های خصوصی پایدار نماند و به جای آن طیوام دهنده گزینه آخر اما به علت نا قرینه بودن اطالعات و نبودن •
.و نظارت بانک مرکزی رایج شدFRBقرن گذشته سیستم پول فرمانی همراه با بانکداری سنتی 

نکداری با)با توسعه این سیستم  چارچوب های مناسب برای واسطه گری در سیستم پرداخت ایجاد و توسعه فن آوری •
ن گذشته  ظرفیت های و کارآیی بانک ها و موسسات مالی برای واسطه گری در سیستم پرداخت طی نیم قر( الکترونیک

.  را افزایش داده اند



ر این د. تبرای بدهکار و بستانکار کردن حساب ها اس( پروتکل)سیستم پرداخت یک قاعده 
.قالب پول آن چیزی  است که برای بدهکار و بستانکار کردن حساب ها استفاده می شود

دو سمتی سیستم پرداخت نمونه ای از بازار. پول و به طور کلی ابزار پرداخت،  فرم ثابتی ندارد•
اد و پیشرفت فن آوری در شیوه خرید مصرف کنندگان تغییر ایجوقتی شرایط محیطی:است

ت نیز می کنند و کسب و کارها تغییرات در فرم پرداخت ها را می پذیرند، فرم سیستم پرداخ
.دستخوش تغییر می شود

راز بانک بنا شده که  منشأ نشر آن ت« پول های فرمانی»سیستم کنونی پولی در جهان بر پایه •
.مرکزی است

(  هیبد)سپرده + اسکناس و مسکوک =ریال های دیجیتالی+ اسکناس و مسکوک =حجم پول•
(  «پول خصوصی»)بانکی 

تالی اطمینان و اعتماد برای پول فرمانی توسط حکومت ها تأمین می شود و قیمت پول دیجی•
م بانکی اعتماد برای پول خصوصی می باید توسط سیست. به واحد پول فرمانی قفل شده است

.با پشتیبانی بانک مرکزی تأمین شود
زمینه برای ابداع پول های جدید را فراهم مدیریت ناصحیح سیستم پولی و اعتباری نیز •

(.افزایش تقاضا برای بیت کوین در پی بحران مالی اخیر)می کند 
.در نظام موجود بانک ها یا موسسه های مالی واسطه سیستم های پرداخت هستند•
کارآیی و سرعت ( P2Pیا A2Aکارت بانکی یا کارت اعتباری )شیوه های پرداخت الکترونیکی ابداع •

سامانه تسویه ناخالص مثال،)نظام سنتی با واسطه گری سیستم بانکی را افزایش داده است 
(. RTGSآنی  



اینترنت، مشکل پرداخت و فن آوری زنجیره الواح  
ات و جدید مانند اینترنت نه فقط سرعت باالیی برای ارسال متن، پیام، اطالعآوری های فن •

ین جهت  دارند و از ابا هزینه نازل پرشمار کپی اسناد دارند بلکه قابلیت ارسال به گیرندگان 
.مقرون به صرفه اند

ی دانیدمآیاشده،عرضهشمابهاینترنتخطبرفروشبرایبرندیکبابرنجکیسهیکاگر•
خصیشهمانواقعااوآیامی کنیدچتشخصیبااینترنتبرخطوقتیاست؟اصیلجنساین

کرده؟معرفیراخودکهاست
رامربوطهرکوردهایومدارکاطالعاتی،پایگاهکهاستالزمشویدمطمئنکهاینبرای•

تاییدرانآبتوانیدتاباشیدداشتهدسترسیآنبهبایدآزادنهدیگرانوشماوکندنگهداری
یدتولاینترنتشبکهومجازیحافظه هایابعاددررا«اجتماعیحافظه»فن آوریاین.کنید

.می کند
ای که بر( ایمیل یا ویس میل)یا اینترنت تلفن موبایل چون فن آوری هایی از آیا می توان •

د  و خریمالی پرداخت های انجام هستند برای و کارآ بسیار سریع رسانیدن پیام و اطالعات 
.خیرکرد؟ دارایی ها بدون واسطه هایی چون سیستم بانکی استفاده 

کپی ی توان ولی نمپرداخت کرد ( اسکناس، چک یا الکترونیکی)بطور مثال، برای خرید کاال باید پول •
. کردجهت خرید ایمیل برای فروشنده پول را 

در این شرایط افراد . دارد(double spending)هزینه  )یا چند(این فرم پرداخت مشکل دو •
و به ابد می یپول به شدت افزایش می توانند کپی های پول را برای خرید ارسال کنند که عرضه 

.مورد قبول و جاری باشددیگر نمی تواند علت کاهش بهای آن 
. ستابه یک نهاد واسطه احتیاج شبکه اینترنت یا انتقال پول در برای خرید کاال و خدمات •
و نگهداری حافظه اجتماعییا ( تراکنش ها)زنجیره الواح دستگاهی است برای ثبت وقایع •

.  چنانچه قبال اشاره شد از وظایف اصلی پول ثبت اطالعات است



سازوکار زنجیره بلوک
معادسترسدروکنندروزبهحفظ،جمع آوری،کمهزینهبارااطالعاتبتوانندکهسیستم هایی•

نام.ندرسیده ااستفادهچرخهبهوشدهکاروکسب الگوییکبهتبدیلوابداعاخیردههطیگذارند
Natashiایدهمبدعفرضی Nakamoto درراالواحزنجیره(افزارنرم)پروتکلکهاست(2008)
.شدبانیاینترنتمحیط

کهژهویگره هایتالشطریقازکهاست(مشترک)شدهتوزیععمومیدفتریکالواحزنجیره•
قایعوثبتدفتریالوحهر.می گرددهنگامبهمرتبامی شودگفته(miner)استخراج گرآنهابه

.استمرتبطقبلیلوح هایباوداردشدهثبتایجادتاریخ

ه،مربوطمحاسباتیالگوریتم هایبراساسمی کنندتالش،minersغیرمتمرکزپردازشگرهای•
رایب)تراکنشدستوردرخطاوجودصورتدر.کنندایجادجدیدالواحتراکنش ها،ترکیباز

قابلنآبراساسشدهساختهالواح(باشدمبداآدرسموجودیازبیشتراکنشمبلغاگرمثال
.نمی شودتاییدتراکنشلذاوبودنخواهندالواحزنجیرهبهشدناضافه

توزیعونیزذخیرهغیرمتمرکزبطورراشخصیکامپیوترهایشبکهازاطالعاتالواح،زنجیره•
نهپس.استهمگاندسترسدربلکهنمی شودذخیرهمرکزیدرسرورفقطاطالعات.می کند

طتوسسیستمزدنزمینواطالعاتکردنمخدوشوامکان«خصوصیاطالعات»مشکلفقط
اییدتشفافبطوررکوردهاصحتهمگانینظارتبابلکهشدهبرطرفشرکتیاشخصیک

.(نداردوجود«خصوصیاطالعات»)نیستاطالعاتآنمالکشخصیاشرکتهیچ.می شود
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. تجارت و مبادالت اقتصادی نیازمند سیستم های پرداخت امن و قابل اعتماد است
ود چهار نقش کلیدی که فن آوری زنجیره الواح مانند واسطه های بانکی و مالی درسیستم های پرداخت موج

:قابلیت ایفا دارد
، مشتمل بر کلیه رکوردها (international public ledger)زنجیره بلوک یک دفتر کل جهانی : ایجاد اطمینان1.

کنش، زمان صدور دستور ترا. مراجعین به شبکه یک نسخه به هنگام شده آن را در اختیار دارند. و تراکنش ها است
داده های ثبت شده درهر لوح را نه می توان عوض. برای همه قابل رویت استو مبلغ مقصدآدرس مبدا،: جزئیات آن

تا آنجایی که نتوان در اطالعات دست برده و تغییر داد، اطالعات در شبکه امن است و برای . و یا حذف کرد
و حساب ها (ledgers)سیستم بانکی که با مدیریت دفترها مشابه . ایجاد می شود«اعتماد»استفاده کنندگان 

.  افراد از صحت تراکنش ها اطمینان دارند و تراکنش ها قابل ردیابی هستند

پرداخت هاطرفین تراکنش یا شناسایی و تایید 2.

تراکنش هاتهاتر و تسویه 3.

پرداخت هاتراکنش و نگه داری رکورد4.

مراه چون پایه های هر سیستم پرداخت ثبت رکوردها و انتقال اطالعات میان دینفعان است، نظام های پرداخت ه•
متنوعی پرداخت قابلیت های خوب وهای سیستم کنونی هر چند فن آوری . با پیشرفت های فنی توسعه یافته اند

شده اند و بزودی نسل جدیدتر فن آوری هفتاد و هشتاد اختراع دهه های دارد اما در پرداخت ها تراکنش و برای 
.وارد این صنعت خواهد شد

میان سیستم پول های رمزی با استفاده از فن آوری های جدیدتر، پالتفرم زنجیره و شبکه اینترنت، پرداخت•
نجام را بدون نیاز به واسطه گری سیستم بانکی و موسسات مالی با هزینه کمتر ا( حقیقی و حقوقی)اشخاص
.  می دهد

این ، دقابل اتکا را به طور امن تامین می کنپرداخت سیستم های زنجیره الواح چهار نقش کلیدی  چون فن آوری •
، مبادالت مالی، ثبت دارایی هارمزی، بلکه نیز خرید پول های متنوعی چون فعالیت های را برای فن آوری 

.مناسب ساخته است... رکوردهای سالمت و 
 ها بدون زنجیره الواح فن آوریی است با پروتکل مشخص و شفاف برای پرداخت و انتقال پول رمزی و معامله دارایی•

ورده واسطه گری شخص یا سیستم مالی با هزینه نسبتا کم راه حل برای پرداخت درسیستم های امن را فراهم آ
.است



وح اگر لوح دوم نشان دهد که من تعداد پول دیجیتالی بیشتری  نسبت به ل:تصویر دولوح پیاپی
اگر چنین . قبلی دارم، باید رکوردی برای فرستاده شدن آن ها به حساب وجود داشته باشد

واحد کمتر در لوح ۲همینطور شما که تعداد .   تراکنشی ثبت نیست این لوح تایید نمی شود
دوم دارید باید رکورد فرستادن آن دو به حساب دیگر وجود داشته باشد در غیر اینصورت این 

. الواح تایید نمی شود



ی  چگونه افراد رکورد واحد های پول دیجیتالی را برای یکدیگر می فرستند؟ از زیر مجموع ای از ریاض
(cryptography)ر  در الواح حساب ها ب. برای فرستادن و دریافت اطالعات تراکنش ها استفاده می شود

شناسایی، رد گیری و  CAN=crypto-alfa-numericاساس اسامی افراد رد گیری نمی شوند،  بلکه با 
.  تنظیم می شوند

خود را CANاگر شما بخواهید برای پیراهنی که برایتان خریده ام بیت کوین برایم بفرستید من آدرس 
دی ثبت می این تراکنش در لوح بع. برایتان میفرستم و به این آدرس از کیف پول دیجیتالی خود می پردازید

.  مانند آدرس زیر. نشانی عمومی که برای همه قابل رویت است. دارد( نشانی)هر شخص دو آدرس . شود
.  نشانی خصوصی که طوالنی تر است را فقط صاحبش میداند



پول دیجیتال راهکار آینده؟
.هر قدر که پول غیر ملموس تر و مجازی تر شود اهمیت اطمینان و درک مشترک از واقعیت آن بیشتر می شود•
های مهم فن آوری زنجیره الواح پول های رمزی است که معروف ترین آنها بیت کوین است و اولین  APPیکی از •

نا )پول های رمزی مانند اسکناس بی نام. پول دیجیتالی است که مشکل چند بار هزینه کردن را حل کرده است
.هستند( شناس

.کاربرد های تجاری فن آوری زنجیره الواح فراتر از پول های رمزی است•
سکه های مجازی، دفتراطالعات تراکنش ها،  : شامل چند جزء اساسی هستند(  اعتبار نیستند)پول های رمزی •

(.سیاست پولی)پروتکل مشخص برای سیستم پرداخت و قاعده کنترل کمیت سکه ها 
الکیت ها برای ثبت و پایش رکورد تراکنش و ماستخراج گر پول های رمزی از زنجیره الواح و فعالیت غیر متمرکز •

افراد بدین ترتیب امکان این که. پول دیجیتال برای شناسایی صاحب آن در یک زمان معین استفاده می کنند
وگیری از  مشابه سیستم های نظارتی و پایش دولتی برای جل—نتوانند دو یا چند بار آن را خرج کنند فراهم میشود

.انتشار پول فرمانی تقلبی
و راهکاری امن برای پرداخت  P2Pگزینه  مناسبی برای مبادالت ( پول نقد دیجیتالی~بیت کوین )پول های رمزی•

.به تفسیری این ساختار دارای پایه های الزم برای پول بودن و داشتن یک سیستم پرداخت است. است
یا کارت های اعتباری متفاوت است زیرا که از نهاد های Paypalفرم پرداخت پول های رمزی با سیستم هایی چون  •

در هزینه نهایی استفاده از پول رمزی برای پرداخت.واسطه مانند بانک ها یا موسسات مالی استفاده نمی کنند
.مقایسه با سیستم سنتی کمتراست

یذ  در شرایط کنونی پول رمزی علیرغم مرتفع کردن مساله دسترسی عمومی و بدون هزینه به اطالعات و تنف•
مزی به عالوه در پول های ر. خودکار اجرای تعهدات و امنیت آن همچنان جایگزین نزدیکی برای پول فرمانی نیست

ن  فعلی ظرفیت خلق پول از طریق ایجاد اعتبار وجود ندارد، اما استفاده تجاری از آن ها محدود به جایگزین شد
.برای پول های فرمانی نیست

وسانات نوسانات متوسط ن. پول های رمزی  مانند پول کاالیی و اسعار خارجی به قیمت پول فرمانی ثابت نیستند•
از این جهت برای نگه داشتن ذخیره .قیمت بیت کوین طی دوره   بیش از طال و شاخص های سهامی چون  بوده است

.ارزش در کوتاه مدت در اقتصاد هایی با نرخ های تورم پایین مناسب نیست


