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                                                              پولی دیگر، دنیایی دیگر            :پول راستین دیجیتال        :عنوان  

  فرزانگان دانش  انتشارات:              اول چاپ:ص   223 تعداد صفحات:           1400   سال:     مجتبی فائزینویسنده: 

به صوورت علییواتی و   "پول راستین دیجیتال"با عنوان   و این کتاب ایده تولید یک پول دیجیتال بر پایه فناوری است فرازی از کتاب:

 .است شده کاربردی ارائه 

  : چکیده 

نوووا ب یاوودار در نپووا   ووورت و جوو ورت اداوواد اسوو ان اردم مووو  ه در نپووا   ووورت جهووا  موجوو   دوو اد  وجووود 

ایون کتواب بوا ب وره  یوری از ر یافوت اخوالل در تولیود و خیو  پوول  ولن بررسوی   .دک  ول راسو د  دو ه اسو 

ی و سوونت وا وو  اسووتارات توواریوی پووول و نشووان دادن تحووو ت پووولی بووا ب ووره  یووری از رو  ماتریالیسوو  توواریو

و سوواختار اسووتانداردی را اسووت ال ووی پووول راسووتین را برشوولرده خ انووه ا 19 رایووی فیسووفی ، شوواخ   ووای 

  کند. برای پول و نظام پولی معرفی می

    دن  مطار  خوددارم گ دد.. اکد ا توصده مت دود یه جه  ص فه جودت در هزدنه ها و حفاظ  از محدط زدا  از در جم  .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 مادمه

 پول معیارهای تعیین و متعارف پولی نظام و پول برای المللیبین استاندارد ساختار یک وجود ضرورت رغمعلی

 که است حالی در این. است نشده ارائه جهان در پول خلق و تولید برای مندینظام ساختار تاکنون ؛ (اخالقی)ین راست

و  مندنظام...  ریلی و زمینی دریایی، هوایی، نقل و حمل شبکه سوئیفت، نظیر المللیبین تبادالت و ارتباطات از بسیاری

 بیشتر مبادالت در ایگسترده بربریت هنوز "یلجان استوارت م" یر. به تعبهستند استاندارد و یکسان ساختار دارای

 در خود آسایشو ملیت از پشتیبانی برای مستقل کشورهای همه بیش و کم آن، در که دارد، وجود متمدن کشورهای

 یشرفتبا توجه به پ همچنین .کنندمی استفاده (پشتوانه بدون پول یا حکومتی)خود  خاص پول از همسایگان، برابر

 به گرایش و نقد پول از استفاده توجه قابل کاهشدر رفتار مصرف کنندگان،  ییردر اقتصاد، تغ یروزافزون فناور

 بیشتر روز به رو جهان پولی نظام در مشترک استانداردی ایجاد ضرورت شده،رمزنگاری و دیجیتالی هایپول سمت

  .شودمی احساس
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  پول فیسفه و تاریخ

ساده، تکراری و سطحی به نظر می آید اما با توجه به مطالعات ناقص و غیر سیر تاریخی پول اگرچه بسیار  مطالعه

های انحراف پول متعارف استداللی گذشته، بررسی سرگذشت پول می تواند مستند کاملی برای یافتن و درک سرچشمه

را که به عنوان واسطه مبادله تاریخ پول را از زمان مبادالت پایاپای می دانند و معموال کاالهایی  ،باشد. بیشتر منابع موثق

شدند را بر شمرده و پس از آن تحوالت پولی را از پول کاالیی تا پولهای فلزی، کاغذی و الکترونیکی و بکار برده می

کنند. درحالیکه قبل از مبادالت پایاپای و پول های کاالیی، مبادالت به طریق دیگری نیز صورت دیجیتالی دنبال می

. به این ترتیب اظ بررسی ساختاری و استقرائی برای رفع نواقص فعلی پول بسیار حائز اهمیت استگرفت که از لحمی

  سیر تاریخی پول به شرح زیر خواهد بود:

دوره پول فلززی ،دوره پول کاالیی،دوره مبادالت پایاپای آنی )نقدی(،دوره مبادالت پایاپای نسیه یا غیر همزمان )سلف( 

هزای دوره پول،های نوظهور و الکترونیکزی دوره پول،دوره پول کاغذی و تحریری،های پولی دوره پول به صورت رسید

 .دیجیتالی و رمزنگاری شده
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  شدهیرمزنگار ی وتالیجید ی اپول

های اخیززر بززه رقززم پیشززرفت روزافزززون در فنززاوری پرداخززت و لزززوم تغییززرات سززریع در ابزارهززای مززورد در دهززه

شززود. برخززی پایززان و زوال پززول روز بیشززتر میهای پولهززای جززایگزین روزبززهاسززتفاده، نززوآوری و عالقززه بززه گزینززه

 دانند. یشتر میفعلی را بسیار نزدیک پنداشته و تعدادی دیگر آن را مستلزم گذر زمان ب

 کنندگانتغییززر در اقتصززاد، فنززاوری و تغییززر در رفتززار مصززرف "پایززان پززول"نویسززنده کتززا   "دیویززد ولمززن"از نگززاه 

زعم او مززرت تززدریجی وجززه نقززد آغززاز . بززهانززدازدسززه حززوزه عمززومی اسززت کززه اسززتفاده از وجززه نقززد را بززه تردیززد می

دسززترس هززای همززراه قابلروی تلفن ،چنززدان دورای نهدر آینززدههززای دیجیتززالی کمززانی از پولشززده اسززت و رنگین

 2008خواهد بود. بزرخالف آنچزه کزه بزه صزورت عزام تصزور مزی شزود پیشزینه رمزز ارزهزا بزه خیلزی پیشزتر از سزال 

مطززرح مززی کنززد کززه  1983مفهززوم یززک نززود پززول دیجیتززالی را درسززال  "دیویززد چززام"اولززین بززار بززر مززی گززردد. 

بیززت کززوین را پیززاده  "ساتوشززی ناکاموتززا"سززال بعززد  25. حززدود بواسززطه یززک رمززز خصوصززی قابززل کنتززرل باشززد
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البتزه  کوفا شزدن اکزو سیسزتم  رمزز ارزهزا مزی شزود.زستری بزرای شززناوری بکزار رفتزه در آن بززسازی می کند که فز

سززال منجززر بززه شززکل گیززری ایززده   25طززول ایززن در ایززن میززان نمززی تززوان مقالززه هززا و پزز وهش هززای دیگززری کززه در 

 ( ایززن نززود دارایززی دیجیتززال یززا رمززز ارز 2021تززاکنون )اکتبززر  2008بیززت کززوین شززد را  نادیززده گرفززت. از سززال 

علیرغم پشزت سزر گذاشزتن فزراز و نشزیب هزای بسزیار شزدید، از لحزاظ ارتقزا  فنزاوری و فراوانزی، رشزد بزی نظیزری 

بیلیززون دالر در پلززت 2740 رمزززارز بززه ارز   9000درحززال حاضززر حززدود کززه  را تجربززه کززرده اسززت بززه طززوری

  فرم های معتبر وجود دارد.

 نود تقسیم  می شود:  3به صورت کلی و ساده پول دیجیتال به 

 "Criptocurrency"رمز ارز  .1

رمزارزها، پولهای مجازی، دیجیتالی و رمزنگاری شده ای هستند که به صورت غیر متمرکز تولیزد و توزیزع مزی شزوند و 

بدون واسطه بانکها یا موسسات مالی به صورت نفر به نفر یا همتا به همتا قابل انتقال هستند. این پولها یا به تعبیزر دیگزر 
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ک چین و از طریق اینترنت مبادله می شوند و قابل ذخیره در کامپیوتر هزای این دارایی های رمزنگاری شده در بستر بال

 بیت کوین یکی از مهمترین این نود رمز ارزها است.   شخصی و کیف پولهای الکترونیک می باشند.

 ""Stablecoinپول دیجیتال با ارز  ثابت  .2

در راستای توسعه رمزارزها و به منظور پوشش نوسان شدید این نود رمزارزها، پولهای دیجیتالی جدیدی به وجود آمدن 

از مهمتزرین ایزن نزود پولهزای دیجیتزال بزا که ارز  آن ثابت بوده و معموال به یک پول فیات نظیر دالر وابسته هستند. 

  را نام برد. "( Tether)تتر"ارز  ثابت می توان 

 "CBDC – Central Banking Digital Currency"رمز ارز میی  .3

در واقع این نود پول دیجیتال برای مقابله با رمز ارزها توسط دولت ها پدید آمدند که در حقیقت همان پول فیات یا پول 

متعارف دیجیتال است. فناوری مورد استفاده از این نود پول همان فناوری بالک چین است. امزا تمرکزز آن همچنزان بزه 
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گرد و تهدیزدی بزرای رمزز  سان این نود پول را در واقع نوعی عقبدست بانک مرکزی و دولت هاست. خیلی از کارشنا

 ارزهای نود اول می دانند. 

در حال حاضر جدا از معایب و مزایای یا تهدیدها و فرصت های پولهای دیجیتالی، بستر فناوری بکار رفتزه در آن بسزیار 

و بالک چین طیف وسیعی از خدمات مزالی  DLT گسترده و فراگیر شده  و استفاده های شایانی از آن می شود. فناوری 

 و تجارت فراهم  آورده است.  را در بر گرفته های و ابزار های بی نظیری را برای اقتصاد

 از ویژ ی  ای م   رمز ارز ا می توان موارد زیر را نام برد 

هویت و ،تبادالت فرامرزی شفافیتامکان ،امکان مبادله همتا به هتما بدون نیاز به طرف سوم مبادله ،غیر متمرکز بودن

اما  .امکان معدوم شدن،ناشناس بودن تبادل کنندگان ،سرعت ،کارمزد اندک ،نوسانات قیمتی شدید،امنیت ،شجره پول 

هزای . این مشخصه شاید در بعضزی از پولهای دیجیتالی طبیعت غیرملی و غیرسیاسی آن استترین وی گی پولاز مهم

عنوان کوین بزهشزوند وجزود نداشزته باشزد، امزا در اکهزر آنهزا از جملزه بیزتهزا حمایزت میتدیجیتالی کزه توسزط دول
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کوین، اسزتالر، اتریزوم، شده موجود مانند بیتهای رمزنگاریترین آنها وجود دارد. قبل از هر چیز در مورد پولشاخص

( DLTشزده )نام دفترکزل توزیعک بزهالیت کوین،، ریپل و ... باید گفت که همه ایزن رمزارزهزا از یزک فنزاوری مشزتر

 برند.گراف، تنگل و ... بهره میچین، هشهای مختلف مانند بالکها و معماریکنند که از الگوریتماستفاده می

  ای پول راستینشاخ  

 اصزل،یریپذ مبادلزه اصزل، شجره و هویت اصل، انحصار عدم اصل، ارز  ذخیره و حفظ اصل، تقدم اصل، اعتماد اصل

 پیچیزدگی عدم اصل، توزیع و تولید در محدودیت عدم اصل،وابستگی عدم و استقالل اصل، سپرده از وجوه تفکیک عدم

 امکزان عزدم اصزل، بخشزی مشزروعیت و حمایزت عدم اصل، ارزان تولید اصل، انتخا  آزادی اصل،ارز  سنجش اصل،

 و مانزایی اصزل، بدهی از آمد در کسب امکان عدم اصل، پول تولید در مخر  رقابت امکان عدم اصل، معکوس استحاله

  .، اصل تعیین ارز  پول بر اساس سایر کاالها دوام

 ویژ ی  ای پول راستین دیجیتال

 پول راستین در قالب پولهای دیجیتال و رمز ارزها قرار می گیرد. .1
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خواهد   P2Pدر پول راستین طرف سوم مبادالت یعنی بانک حذف شده است و مبادالت بصورت نفر به نفر یعنی  .2

 بود. 

پولهای چاپ شده توسط بانک مرکزی که در حال حاضر در دست مردم هستند قابلیت تبدیل به پول راستین  .3

 دیجیتال را دارند. 

 د بود. پول راستین دارای دسترسی وسیع نیز خواه  .4

 پول راستین بر اساس کار و خدمات یا ارز  افزوده تولید می شود. . 5

پول در زمان  ،پول راستین دارای هویت و شجره است. )برای پولهای فعلی در دست مردم ریشه و خاستگاه اولیه پول. 6

 (.کانورت از پول متعارف به پول راستین مالک محاسبه خواهد بود

 انحصارتولید و خلق پول راستین در دست دولت، بانک مرکزی و یا شبکه بانکی نخواهد بود. .7

 نقش دولت در پول دیجیتال راستین صرفا نقش نظارتی است. .8



   10 
 

( و بالک چین می باشد و کلیه مبادالت برای همه DLTمکانیسم پول راستین بر اساس فناوری دفترکل توزیع شده ).9

 ود. قابل رویت خواهد ب

هویت افراد مبادله کننده در سیستم پول راستین بر اساس هویت واقعی افراد بوده و کلیه اطالعات افراد از طریق .10

 سامانه های هویت سنجی مورد استعالم قرار خواهد گرفت. 

 هر فردی می تواند در مبادالت هویت پول دریافتی خود را مورد استعالم قرار دهد. .11

تمامی اطالعات مالی فرد)میزان دارایی و بدهی، حسن شهرت، کشش و ظرفیت مالی ، میزان درآمد، نود فعالیت و .12

رتبه اعتبار سنجی ( در صورت انتخا  فرد، به واسطه سامانه های اعتبارسنجی کامال شفاف خواهد بود تا طرف مقابل 

 بتواند بر آن اساس مبادله غیرنقدی انجام دهد. 

 خلق پول از طریق ضریب فزاینده نقدینگی در پول راستین دیجیتال وجود ندارد.  امکان.13

ارز  و قدرت خرید پول راستین دیجیتال ثابت بوده و بر اساس مقدار متنابعی از کاالهای اساسی و فلزات گرانبها .14

 می باشد. 
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مومی قیمت ها( در آن بوجود نخواهد آمد. نظام و ساختار پول راستین دیجیتال به گونه ای است که تورم)افزایش ع.15

 )به دلیل اینکه عوامل تورم در این نظام پولی حذف شده است(

 نتیجه  یری:

در  رمزز ارز 8000سخن از رمز ارزها مربوط به آینده پول نیست بلکه مربوط به زمان حاضر است. هزم اکنزون بزیش از 

جهان تولید و در حال مبادله است. اگر چه نوعی مقاومت برای حفظ انحصار تولید و خلزق پزول هسزت امزا ایزن مقاومزت 

دهزد کزه  پ وهی خبر از این می هآیندنتیجه بخش نبوده و بسیاری از دولتها رمزهای ملی خود را پیاده سازی نموده اند. 

نخواهزد داشزت و  فیزیکزی  تکنولوژی به جایی خواهد رسید که پزول وجزودبور خواهد کرد و با رشد عدنیا از رمز ارزها 

 .ل با هم به مبادله خواهند پرداختکنشگران اقتصادی در قالب قراردادهای مکتو  دیجیتا


