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بیتکوین چیست؟
بیتکوین1 پولی غیرعینی اســت که متعلق به هیچ دولت، کشور و یا شرکتی نبوده و براساس نظام بانکداری معمول در 

جهان، انتشار نمی یابد.
اولین تالشــها برای پیدایش ارز رمزی و جایگزین کردن فناوری رمزنگاری پول به جای کنترلهای متمرکز بانکهای 
مرکزی، در سال 1998 صورت گرفته است. شکل پیاده سازی شده اولین ارز با چنین مفهومی در سال 2009 و با عنوان 

بیتکوین به وسیله شخص یا اشخاصی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) ، عرضه شد.
بیتکوین بیشــتر حاصل توســعه یک نرم افزار متن باز2 اســت. می توان گفت نرم افزارهای متن باز و در اینجا به طور 
مشــخص، بیتکوین، به دلیل آنکه بر پایه همکاریهای فکری و مشــارکتهای فنی گروه زیادی از توســعه دهندگان در 

سراسر جهان به وجود می آیند، صاحب و مالک مشخصی ندارند.

 علی فرزین بیلندی

بیتکوین؛ ارزی مجازی
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بیتکوین چه سازوکاری دارد؟
بیتکوین چگونه تولید می شود؟

چاپ و انتشــار پول عینی )سکه یا کاغذی( براساس شاخصها 
و مقرراتی از ســوی بانکهای مرکزی صورت می گیرد و چاپ 
آن در دســت مردم نیســت. اما بیتکوین را مردم جهان تولید 

می کنند؛ نه بانکهای مرکزی.
در پروتکل بیتکوین تعداد 21 میلیون ســکه مجازی برای 
کل جهان طراحی و در معدن این پروتکل گنجانده شده است. 
به کســانی که بتوانند این 21 میلیون ســکه را برای اولین بار 
تصاحب کنند، به اصطــالح معدنچی بیتکوین3 یا به عبارت 
دیگر اســتخراج کننده بیتکوین گفته می شــود. البته در نظام 
بیتکوین، امکان خرد کردن یک ســکه به واحدهای کوچکتر 
هم وجود دارد و کوچکترین واحد آن، معادل یک میلیونیم هر 

سکه مجازی است.
اســتخراج بیتکوین در سال 2009، ســاده تر از امروز بود. 
امــروز هرچه بیتکوین بیشــتر متداول می شــود، دشــواری 
استخراج آن هم افزایش می یابد. طبق آمار و اسناد موجود، تا 
سال 2014 تعداد 12 میلیون بیتکوین استخراج و 9 میلیون از 
آن باقی مانده بود. اکنون با توجه به کاهش سرعت استخراجها 
براورد شده که آخرین بیتکوین در سال 2140 استخراج خواهد 

شد.
تولیــد بیتکوین شــباهت زیــادی به اســتخراج طال دارد. 
همچنانکــه جویندگان طال باید مســیر ســختی را بپیمایند و 
ممکن اســت به آن دســت هم نیابند، در  ایــن مورد هم هر 
فرد که دارای سخت افزاری با سرعت پردازش بسیار باال بوده 
و نرم افزار متن باز اســتخراج بیتکویــن را روی آن نصب کرده 
باشــد، می تواند به این کار بپردازد. این سخت افزار و نرم افزار 
قرار اســت یک مبادله بیتکوینــی را تأیید اعتبار کنند و در این 
امر، سرعت پاسخگویی به طرف مبادله، حرف اول را می زند. 
با توجه به رایگان و متن باز بودن نرم افزار، مشــکل اصلی در 
تدارک ســخت افزار مناســب خواهد بود. کسی که بتواند تأیید 
معامله بیتکوینــی را انجام دهد، 25 بیتکویــن جدید پاداش 

می گیرد؛ به این شکل است که بیتکوین ها تولید می شوند.
بیتکوین چگونه نگهداری می شود؟

تمام بیتکوین های متعلق به هر فــرد، نزد خودش نگهداری 

می شــود. فرد برای نگهداری آنها به ابزاری نرم افزاری با نام 
کیف پول4 نیاز دارد که دارای نشــانی رمزنگاری شده است و 

باید آن را روی گوشی یا کامپیوتر خود نصب کند.
کیف پــول بیتکوین بــه دارنده خــود اجازه ارســال تعداد 
مشــخصی بیتکوین به نشانی یک کیف پول دیگر و همچنین 
اجازه دریافت تعدادی بیتکوین از دیگران را می دهد. معامالت 
بیتکویــن در یک دفتر کلی5 ثبت می شــود که نســخه های 
زیادی از آن بین تعداد زیــادی از مخازن زنجیره ای6 توزیع 
شده و کنترل آن به شکل کامل و یا محدود در دست آنهاست.

بیتکوین چگونه از شــخصی به شــخص دیگر انتقال 
می یابد؟

هنگامــی کــه پرداختی از یــک کیف پول صــورت می گیرد، 
دریافت کننده نیاز دارد که درســتی بیتکوین مــورد تأیید قرار 
گیــرد. دلیل این امر آن اســت کــه بیتکویــن دریافتی برای 
فــرد دیگــری هم ارســال نشــده باشــد و پرداخت کننده آن 
دارای نشــانی معتبر باشــد. این کار مســتلزم تأیید فردی از 

استخراج کنندگان7 شبکه است.
تأیید هر انتقال مدت زمانی در حدود 10 دقیقه زمان می برد 
و تا زمانــی که پول دریافتــی دارای تأییدیه اســتخراج کننده 

نباشد، قابلیت خرج کردن ندارد.

آیا بیتکوین به واقع پول است؟
ارزش بیتکوین در چند ســال گذشــته در بازارهای جهانی از 
چند صدم دالر به چند هزار دالر افزایش یافته اســت. با این 
حال، داشــتن ارزش پولی دارای یک جایگاه حقوقی اســت. 
پول بودن بیتکوین نیز منوط به پذیرش جایگاه حقوقی آن از 
جانب دولتها است. تاکنون هیچ دولتی بیتکوین را به رسمیت 
نشناخته اســت و دولتهای ایاالت متحد امریکا، آلمان و چین 

بر کاال بودن بیتکوین تأکید دارند.

ارزهای مجازی مشابه بیتکوین
تاکنــون بالــغ بر 30 نــوع ارز مجــازی به وجود آمده اســت که 
 ،(Bitcoin Cash) بیتکوین کش ،(Ethereum) بیتکوین، اتریوم
 ،(Ripple) ریپل ،(Dash) دش ،(Litecoin) الیتکویــن
نم (NEM)، نئو (NEO) و مونرو (Monero)، نمونه هایی 
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از این ارزهای مجازی است.
کیف پول هــای متعددی نیــز همانند ارزهــای مجازی، 
در دنیــا به وجود آمده اند که با این ارزها کار می کنند. بیشــتر 
این کیف پول هــا نرم افزاری اند؛ اما در بیــن آنها نمونه های 
سخت افزاری هم وجود دارند که به دلیل امنیت بیشتر، مورد 

توجه هستند.
برخــی از این کیــف پول ها ماننــد کیف پــول نرم افزاری 
بالک چین، امکان مبادله چند نــوع ارز مجازی را هم فراهم 
می کنند. داشتن کیف پول، شما را با شبکه مخازن زنجیره ای 
آن پول مرتبط می سازد تا امکان تبادل وجه با دیگران فراهم 

شود. 

آینده ارزهای مجازی، چگونه دیده می شود؟
مجمع جهانــی اقتصاد8 پیش بینی کرده اســت که 
تا ســال 2027، حــدود 10 درصد از تولیــد ناخالص 
داخلی جهان بــر پایه ارزهای مجــازی خواهد بود و 
دولتها به دلیل از دست دادن قدرت پولی خود، به فکر 
راهکارهای جایگزینی در برابر توسعه ارزهای مجازی 
خواهند افتاد. از اینرو، از قدرت دالر در ســطح جهان 

کاسته خواهد شد.
در بین ارزهای مجازی، بیتکوین توانســته اســت 
بیشــتر مورد توجه و اقبال عمومی قرار بگیرد و حتی 
اگر خــود بیتکوین هم، با فرض محــال، نتواند ادامه 
حیات دهد، بدون شــک کمک شایســته ای به رونق 

ارزهای مجازی خواهد کرد.
بسته شدن دست دولتها در اعمال سیاستهای پولی

چنانکه می دانیم، یکی از مشــکلهای موجود ملتهای جهان 
اینســت که دولت می تواند برای تأمین وجه هزینه های ملی، 
اســکناس چاپ کند و چاپ اســکناس اگرچــه موجب تزریق 
نقدینگی به جامعه می شــود، اما اولین پیامد منفی آن کاهش 

ارزش پول است.
نظــام حاکم بر بیتکوین، اختیار چنین کاری را از دولتها 
ســلب می کند. البته نباید فکر کرد کــه چاپ پول را نابود 
می کند، بلکــه آن را در اختیــار مردم می گــذارد. اکنون 
این مردم هســتند که می توانند به جای دولت، پول خلق 

کننــد. اما احتمال آنکه همه مردم یک منطقه و جهان به 
شکل هماهنگ شده و برنامه ریزی شده اقدام به خلق پول 

مجازی نمایند، ضعیف است.
فضای تقلب و کشف آن

شالوده ارزهای مجازی و به ویژه بیتکوین، بر نظام رمزگذاری 
اســتوار اســت. پرداخت از کیف پول، برگشت پذیر نیست و با 
توجه به اینکه تمامی مبادالت بدون وجود هویت واقعی شما 
صورت می گیرد، کوچکترین اشــتباه در درج نشــانی ممکن 
اســت موجب از دســت دادن پول، بدون امکان برگشت آن 

باشد.
در چنیــن فضایــی هم مبادله هــای نقدی و هم 
کشــف و پیشگیری از تقلبها، بسیار متفاوت خواهد 

بود.
بانکهای امروزی

امروز بانکداری، امکانی بــرای نگهداری و جابه جایی 
پول شــناخته می شــود و اگر قرار باشــد نظام ارزهای 
مجازی حاکم شــود و پول مردم در کیف پول خود آنها 
باشد، دیگر نیازی به بانک با مفهوم امروزی آن نخواهد 
بود؛ بلکــه نقش بانکها بــه نقش اســتخراج کنندگان 
بیتکویــن و یا مخازن دیگر دفتــر کل معامالت، تغییر 

خواهد کرد.

پانوشتها:
1- Bitcoin
2- Open Source
3- Bitcoin Miner
4- Wallet
5- Ledger
6- Blockchain
7- Miners
8- The World Economic Forum

منابع:
• https://bitcoin.org
• https://arzdigital.com
• https://fa.wikipedia.org/wiki
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