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 و نقش بالکچین در مکانیزه کردن اعتماد چگونه است؟ کند؟اعتماد چیست و چگونه کار می

 

اعتماد، یکی از عمیق ترین مفاهیم بشری است که در ارتباطات میان افراد با یکدیگر و محیط خارجی شکل 
ترین عبارات است. اعتماد چیست؟ چگونه گیرد و در عین سادگی، شاید در مقام تعریف، یکی از پیچیدهمی
اهمیت طرح این موضوع شکلی است؟ توان اعتماد را تعریف کرد و نحوه ایجاد و از بین رفتن اعتماد به چه می

های در این است که اعتماد، کلیدواژه است که فناوری بالکچین برای بازتعریف آن و رفع ایرادات مکانیزم
شده است؛ لذا برای درک کارکرد این فناوری، بایستی ابدا به ساکن، اعتماد، چیستی آن و شکل اعتمادساز ایجاد 

 کارکرد آن را درک کرد.

فناوری بالکچین مقاله برآنیم تا ضمن تعریف اعتماد، سازوکارهای ایجاد اعتماد را بررسی کنیم و ببینیم در این 
 را بازمهندسی و تقویت کرده است. پیچیده چگونه این مفهوم

شود: احتمال انتقال یک پیام توسط های بیزانس( اعتماد بدین گونه تعریف میاز دیدگاهی معتبر )مسئله ژنرال
مال تغییر پیام توسط آن پیام رسان خیلی کم ترسان. اگر احرسان بدون دستکاری پیام توسط آن پیاممیک پیا

 یا صفر باشد، پیام رسان مورد اعتماد است و اگر احتمال دستکاری باال باشد در این رابطه اعتمادی وجود ندارد.

روابط اعتمادگونه را معنا و تشریح توان بسیاری از این تعریف ساده، بسیار کاربردی است و با استفاده از آن می
های خود را در این شبکه بسیار ها و پیامکرد. اعتماد ما به شبکه بانکی بدین معناست که ما احتمال تغییر داده

احتمال  عتماد ما به همسرمان بدان معناست که. ا، چه توسط خود بانک و چه توسط هکرهاکم می دانیم
فی مابین تغییری هماهنگ نشده ایجاد نخواهد کرد و  تصمیمات و قرارهای ،ها، اطالعاتوی در پیام دهیممی

دانیم، بدان معناست که ما به اداره برق احتمال صدور قبوض برق دستکاری شده را خیلی کم میچنانچه ما 
 .ها تغییر ایجاد کندتواند در اطالعات و پیامنه او و نه هر فرد میانی دیگری نمی و مطمئنیم اعتماد داریم

دلیل اعتماد خود به یک نهاد و یا نداشتن اعتماد توانید از این پس، با این تعریف از اعتماد، شما به راحتی می
گیرد که آیا در برخی موارد اعتماد ما به یک به یک فرد را تشریح و بیان کنید. حاال این سوال در ذهن شکل می

هاست یا حتی به این موضوع که ممکن نهاد به دلیل اطمینان ما از عدم دستکاری آن نهاد در اطالعات و پیام
ا د در اطالعات تغییری ایجاد نمیاست ان نها  آیا شما مطمئنید که فالن نهاد مورد کند حتی فکر هم نکردیم. مثال

ها و اطالعات دستکاری انجام نخواهد داد؟ آیا نهادهای مورد اعتماد شما همانند اعتماد شما به هیچ وجه در پیام
ییر دهد؟ آیا نهادهای مورد اعتماد شما در صورت های شما را تغاطالعات و پیامتواند بدون اجازه شما بانک، نمی

 کنند؟ها تغییر ایجاد نمیداشتن انگیزه کافی در داده

های مردم، همه ها و افشای دادههای بانکی، هک شدن سامانهاتفاقات و شواهد مختلفی مانند کالهبرداری
در عدم  آنهادم منشائی در اطمینان نمودهایی از این حقیقت هستند که اعتماد به بسیاری از نهادها توسط مر 

ها و اطالعات ندارند. پس چگونه است که با اینکه احتمال اعمال دستکاری این نهادها و افراد میانی در پیام
کنیم. دلیل اعتماد با نهادهایی ها توسط نهادها وجود دارد، ما به این نهادها اعتماد میها و پیامتغییرات در داده

 ها انجام گرفته است در چیست؟توسط آن هاها و پیامها تغییر عمدی در دادهکه باره
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 ها.دلیل اعتماد ما به بسیاری از نهادها، نبود جایگزینی بهتر است، نه اطمینان ما در صحت کارکرد آن

 اعتماد مروری بر مکانیزم

 اعتماد در میان جوامع و مکانیزم برای پاسخگویی به سواالت فوق نیاز است قدری در مورد تاریخچه و کاربرد
گیری نهادهای واسط اعتمادزا رسید و در نهایت دریافت که چرا ما بدون به شکل بتوانگفت تا در این رهگذر، 

 کنیم.اعتماد و اطمینان به تهادهای واسط، به این نهادها اعتماد می

حضور همگان  شناخت کامل یکدیگر و واسطههای دور، اعتماد در میان افراد یک روستا یا جامعه کوچک بهدر زمان
به عبارتی دیگر از آنجایی همه یا اکثریت مردم روستا از همه یا اکثر شد. رویدادها و رخدادها تامین می همه در

رخدادهایی همانند خرید و فروش ملک، زمین، ازدواج، طالق و مانند آن خبر داشتند، تالش برای دستکاری در 
شد و در نتیحه همین به اشتراک بودن اطالعات خود ردم رد میتوسط عموم مها در همان ابتدا اطالعات و پیام

با اینکه در برخی جوامع کوچک و روستایی، سندی رسمی برای زمین برای مثال برد. انگیزه دستکاری را از بین می
ارد و باغ در میان افراد وجود ندارد و تعریف نشده است، کسی انگیزه دستکاری در اطالعات مالکیتی افراد را ند

های زیرا ادعای دروغین یک فرد مبنی بر مالکیت بر یک زمین به دلیل اطالع همگان از وضعیت مالکیت زمین
ها تقریبا از بین رفته و یک شود؛ در نتیجه انگیزه برای دستکاری در اطالعات و پیامروستا به سرعت برمال می

 شود.اعتماد در میان مردم جوامع کوچک ایجاد می

ها، سازوکار ایجاد اعتماد در میان رگتر شدن جوامع و دشوار شدن حضور و اطالع همگان از همه رخدادحال با بز
در جوامع بزرگ بر خالف محیط روستایی، مردم در مراودات مالی و غیر مالی خود با افرادی افراد نیز تغییر کرد. 
توانند صحت آن را به شوند که نمیروبرو می شناسند. با ادعاهاییشوند که دیگر او را نمیمجبور به ارتباط می

راحتی و حتی به سختی بسنجند. در جوامع بزرگ دیگر یک ادعای دروغین مبنی بر مالکیت بر یک زمین برای 
دانستند چرا که با افزایش جمعیت دیگر مردم قابل راستی آزمایی نبود زیرا سابقه مالکیت آن زمین را دیگر نمی

 توانند در همه یا اکثر رخدادها شرکت کنند.نمی همه یا اکثریت مردم

 

 خط تولید اعتماد ایجاد شد

مکانیزم ایجاد اعتماد در جوامع بزرگ بسیار ساده شکل گرفت. اگر دو نفر نیاز به مراوده دارند اما به یکدیگر 
ین دو نفر اعتماد ایجاد بایستی به دنبال فردی بگردند که هر دو به او اعتماد دارند تا وی بین ااعتماد ندارند، 

خواست زمینی از فرد دیگر در روستای ب بخرد و به کند، به همین راحتی. حاال مثال اگر فردی از روستای الف می
و از آنجایی که آن فرد  توانند به فردی معتمد که هر دو به وی اعتماد دارند مراجعه کنندهم اعتماد ندارند، می

تواند بین این دو در اکثر رخدادهای هر دو روستا حضور داشته )که اگر نداشت معتمد هر دو طرف نبود(، می
نفر قرارگیرد و صحت اداعای طرفین را بررسی نموده و در صورت صحیح بودن، آن معامله را بین طرفین منعقد 

 نماید.

مدل نیز کارایی خود را به مرور از دست داد و اشخاص معتمد طرفین جای تر شدن جوامع این با بزرگ و بزرگ
های مورد اعتماد و اعتمادساز دادند. سازمانی مسئولیت ایجاد اعتماد در حوزه پول را برعهده خود را به سازمان

مسئولیت زمانی مسئولیت ایجاد اعتماد در حوزه مسکن و مستغالت را برعهده گرفت و سازمانی دیگر اگرفت، س
 در حوزه هویت و شجره افراد را برعهده گرفت.ایجاد اعتماد 
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ها در همه رخدادها و رویدادهای مرتبط، افرادی که یکدیگر را ها و حضور این سازمانبا وجود این سازمان
خواهم توانند با یکدیگر مراوده مالی و غیر مالی داشته باشند. من می شناسند و اعتمادی به هم ندارند مینمی

خانه بخرم و یکی می خواهد خانه خود را بفروشد. فروشنده به ادعای خریدار مبنی بر داشتن پول کافی اعتمادی 
ندارد و خریدار نیز بر مالکیت فروشنده بر خودرو اعتماد ندارد اما هر دو به بانک و اداره ثبت امالک اعتماد 

ط بانک، بدون آنکه خریدار را بشناسد بر داشتن پول ؛ در نتیجه فروشنده با دیدن چک تضمین شده توسداریم
 ر مالکیت وی بر ملککند و خریدار نیز با استعالم سند ملک، بدون شناخت فروشنده بکافی نزد وی اعتماد می

نهاد واسط  یا چند کند و بدین ترتیب این دو نفر بدون اعتماد مستقیم به یکدیگر به کمک دواعتماد می
 معامله ملک کردند. اعتمادساز، با هم

 کند.فروشد و از این محل نیز کسب درآمد مینهاد واسط اعتمادساز، کاالیی به نام اعتماد می

 اتمام بخش اول، ادامه در مقاله بعد

های بیزانس، بر معماری تر مفهوم اعتماد از طریق تشریح مسئله ژترالدر مقاالت بعدی ضمن بررسی دقیق
نهادهای واسط اعتمادساز مروری خواهیم داشت و بدین ترتیب وارد بحث بالکچین به عنوان یک مکانیزم جدید 

 .شویممیایجاد اعتماد 


