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ب های آموزش ارز دیجیتال ؛
کتا 
ده کتاب از سرزمین بالکچین و رمز ارز
دنیــای ارزهــای دیجیتــال دنیــای جدیــد مالــی اســت کــه روز بــه روز گســتردهتر
میشــود .بــرای ورود بــه ایــن دنیــای جدیــد حتمــا بایــد بــه خوبــی آمــوزش دیــده
باشــید تــا دچــار ضــرر مالــی نشــوید .کتــاب هــای آمــوزش ارز دیجیتــال میتواننــد
شــروع خوبــی بــرای آشــنایی بــا ایــن حــوزه باشــند .همچنین
کتابهــای تخصصــی و بــه روز ایــن حــوزه هــم میتواننــد افــراد
حرفهایتــر را بــا مفاهیــم پیچیــده ایــن بــازار جدیــد بیشــتر آشــنا
کننــد .در ایــن مقالــه بــه معرفــی کتابهــای پایــه و تخصصــی حــوزه
ارز دیجیتــال ،بالکچیــن و بیــت کویــن پرداختهایم .کتابهــای
آمــوزش ارز دیجیتــال در دســته کتابهای هــوش مالی قــرار
میگیرنــد .بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن کتابهــا بــه صــورت دقیقتــر
و تخصصیتــر نوشــته شــدهاند و تــا حــدی بــرای درک آنهــا بایــد
بــا تکنولــوژی و دنیــای دیجیتــال آشــنایی داشــته باشــید .در ادامــه
بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا بهتریــن کتــاب هــای ارز دیجیتــال بیشــتر
آشــنا شــوید.
کتاب های آموزش مفاهیم پایه ارز دیجیتال
کتــاب ارز دیجیتــال یــک منبــع بســیار خــوب بــرای یادگیــری مفاهیــم پایــه ایــن
حــوزه اســت .در دنیــای خرید و فــروش ارزهــای دیجیتــال مفاهیــم پیچیــده و متفاوتی
وجــود دارد .بــه طــوری کــه حتــی میتــوان گفــت بایــد زبــان صحبــت کــردن در
ایــن حــوزه را هــم آموخــت .کتــاب هــای آمــوزش ارز دیجیتــال میتواننــد در ایــن
زمینــه بســیار کمــک کننــده باشــند .شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از آنهــا ورود
موفقیتآمیــزی بــه ایــن بــازار داشــته باشــید .در ادامــه بــه معرفــی
چنــد مــورد از بهتریــن کتابهــای ایــن حــوزه میپردازیــم.
یــک ساتوشــی؛ راهنمــای ورود بــه دنیــای بیــت کویــن ،اتریــوم و
ارزهــای
دیجیتال برای مبتدیها
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کتــاب یــک ساتوشــی را محمــد آذرنیــوار و نیمــا ملکپــور
نوشــته انــد .ایــن کتــاب در ســال  ۹۹منتشــر شــده و در آن میتوانیــد
اطالعــات ارزشــمندی دربــاره بیــت کویــن و ارزهــای دیجیتــال
بدســت بیاوریــد .ایــن کتــاب ارز دیجیتــال یکــی از بهتریــن منابــع بــرای آمــوزش
مفاهیــم بیــت کویــن و ارزهــای دیجیتــال بــه زبــان فارســی اســت .یــک نکتــه مهــم
دربــاره ایــن کتــاب بیــان مفاهیــم آن بــا توجــه بــه جغرافیــای ایــران اســت .بســیاری
از کتابهــای موجــود دربــاره بیــت کویــن بــه مفهــوم کلــی ایــن ارز دیجیتــال در
جهــان میپردازنــد ،امــا خوانــدن ایــن کتــاب میتوانــد اطالعــات مفیــدی دربــاره
بیــت کویــن و وضعیــت آن در ایــران بدهــد.
ایــن کتــاب بــه طــور خــاص بــرای افــراد مبتــدی نوشــته شــده اســت کــه

قصــد ورود بــه دنیــای ماینینــگ و ســرمایهگذاری در ارزهــای دیجیتــال را دارنــد.
از طرفــی ایــن کتــاب  ۳۰۰صفحــهای بــا توجــه بــه توضیحــات جامعــی کــه دارد
میتوانــد یــک منبــع مناســب بــرای اطالعــات بیشــتر افــراد حرف ـهای ایــن حــوزه
هــم باشــد .یــک ساتوشــی را نشــر راه پرداخــت چــاپ و منتشــر کــرده اســت.
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سیستمهای فناوری دفتر کل توزیع شده
ایـن کتاب در سـال  ۲۰۱۸به قلم میشـل راکس و اندروکلیدن نوشـته شـده اسـت.
مفهـوم سیسـتمهای فنـاوری دفتـر کل توزیـع شـده یکـی از مفاهیـم پیچیـده حـوزه
بالکچیـن و ارزهـای دیجیتـال اسـت که تعاریـف مختلفـی برای آن ارائه شـده اسـت.
همچنیـن یکپارچه نبـودن اصطالحـات این حوزه باعث شـده تـا این مبحـث پیچیدهتر
هـم بشـود .کتاب سیسـتمهای فنـاوری دفتـرکل توزیـع شـده بـه منظـور یکپارچـه
سـازی این مفاهیم برای اسـتفاده بهتر کارشناسـان حوزه  DLTنگاشـته شـده اسـت.
در ایـن کتاب بیان شـده اسـت که یـک سیسـتم  DLTبایـد دارای پنج ویژگـی کلیدی
باشـد .ایـن پنـج ویژگـی شـامل رکوردهـای مشـترک ،توافـق چنـد حزبـی بـر روی
مجموعـهای از رکوردهـا ،اعتبـار مسـتقل هـر شـرکت کننـده ،شـواهد تغییـرات غیر
متعـارف و مقاومـت در برابـر دسـتکاری میشـود.
این کتـاب بـرای مطالعه تخصصی در حوزه بالکچین نوشـته شـده اسـت و میتواند
بـه فعاالن ایـن عرصـه اطالعـات جدیـدی ارائـه بدهـد .انتشـارات راه پرداخـت این
کتـاب را بـا ترجمـه ریحانه خیربخـش و فاطمـه عبـداهلل روانه بازار نشـر کتـاب کرده
اسـت.
واژه نامه بالک چین؛ راهنمای ورود به دنیای رمز ارزها
دنیــای بالکچیــن یــک دنیــای جدیــد و یــک فنــاوری جدیــد اســت .از طرفــی
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن فنــاوری بــه تازگــی بــه ایــران وارد شــده اســت بســیاری
از واژههــا و اصطالحــات آن بــرای مــا فارســی زبانهــا بســیار گنــگ و پیچیــده
اســت .واژه نامــه بالکچیــن بــرای آشــنایی بیشــتر مــردم ســایر نقــاط جهــان بــا
ایــن اصطالحــات مبهــم نوشــته شــده اســت .این کتــاب نوشــته متیــو کینیــوا
و کریســتوف دبونیوییــل اســت و در آن بــه زبانــی ســاده مفاهیــم پایــه ارزهــای
دیجیتــال ،فنــاوری بالکچیــن و اســتخراج رمــز ارزهــا توضیــح داده شــده انــد .در
ایــن کتــاب  ۶۲صفح ـهای  ۵۰واژه مرتبــط بــا بالکچیــن انتخــاب شــده و بــه تفصیــل
دربــاره آنهــا صحبــت شــده اســت.
اگــر قصــد ورود بــه دنیــای بالکچیــن یــا حتــی ترجمــه مقــاالت ایــن حــوزه را
داریــد ایــن کتــاب میتوانــد بــه عنــوان دایــره المعــارف بالکچیــن کمــک بزرگــی
بــرای شــما باشــد .ایــن کتــاب را انتشــارات پشــتیبان بــا ترجمــه هانیــه عظیــم
زادگان و شــیما ســادات طباطبایــی ســپهر روانــه بــازار کــرده اســت.
معرفی کتاب مبانی بالک چین:
آموزش بالک چین در  ۲۵گام ساده
کتـاب مبانی بالکچیـن یـک کتـاب ارز دیجیتال بسـیار کاربـردی بـرای آموزش
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کامـل و کاربـردی ایـن شـبکه پیچیـده از بالکهای زنجیـر شـده در هم اسـت .در این
کتـاب دنیل درشـر به طور کامـل دنیـای مبهم و پیچیـده رمز ارزها را شـکافته اسـت و
به بررسـی شـبکه بالکچین یعنی شـبکهای کـه در آن رمزارزهایـی مثل اتریـوم و بیت
کویـن داد و سـتد میشـوند پرداختـه اسـت .عنوان دوم ایـن کتـاب آمـوزش بلاک
چیـن در  ۲۵گام سـاده اسـت .دنیل درشـر در نوشـتن این کتـاب از لحن فنـی و پیچیده
اسـتفاده نکرده اسـت و با زبانی سـاده طـوری به بیـان مفاهیـم پیچیده شـبکه بالکچین
پرداختـه اسـت که حتـی افـراد بیاطلاع از ایـن حـوزه هـم میتوانند بـا خوانـدن این
کتـاب مفاهیـم موجـود در آن را درک کنند.
ایـن کتـاب در  ۲۵گام سـاده خالصه شـده اسـت و پنـج بخـش اصلـی دارد .در این
پنـج بخش بـه صـورت مرحله بـه مرحله با بلاک چین آشـنا خواهید شـد .ایـن کتاب
بـه ترجمه سـیاوش تفضلـی و در نشـر راه پرداخت به انتشـار رسـیده اسـت.
کتاب هایی درباره ارز دیجیتال بیت کوین
معروفتریــن ارز دیجیتــال کــه در ایــران هــم دیگــر جایــگاه خــود را پیــدا
کــرده ،بیــت کویــن اســت .بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد از ایــن ارز دیجیتــال در ایــران
کتابهــای بســیاری در ایــن حــوزه تالیــف و ترجمــه شــده اســت .در ادامــه بــه
معرفــی چنــد مــورد از مهمتریــن کتــاب هــای بیــت کویــن خواهیــم پرداخــت.
بیت کوین به زبان ساده
بیــت کویــن بیشــک محبوبتریــن ارز دیجیتــال در ایــران اســت .بــه همیــن
دلیــل خوانــدن کتــاب ارز دیجیتــال در ایــن بــاره اهمیــت بســیاری دارد .در کتــاب
بیتکویــن بــه زبــان ســاده نیــل هافمــن بــه همــه ســواالتی کــه دربــاره ایــن ارز
دیجیتــال وجــود دارد پاســخ داده اســت .بیتکویــن بــه زبــان ســاده تنهــا یــک کتــاب
بــرای مبتدیــان نیســت .در ایــن کتــاب از اولیــن ســؤال ممکــن یعنــی بیــت کویــن
چیســت گرفتــه تــا کدنویســی پیشــرفته بیــت کویــن ،اســتخراج و فنــاوری بالکچیــن
تشــریح شــده اســت .فصــول آغازیــن ایــن کتــاب دربــاره نــکات ابتدایــی بیتکویــن
اســت .در ادامــه بــا زبانــی ســاده بــا نحــوه کار ایــن ارز دیجیتــال آشــنا میشــوید.
در فصــول بعــدی بــا روش اســتفاده از بیتکویــن و مزایــا و معایــب ایــن ارز دیجیتــال
آشــنا میشــوید .ســپس مفاهیــم پیچیدهتــری مثــل آینــده خدمــات مالــی ایــن ارز
دیجیتــال بــر بســتر شــبکه بالکچیــن و دالیــل اهمیــت ایــن ارز دیجیتــال تشــریح
میشــو ند .
در ایــن کتــاب همچنیــن ابزارهــا و اپلیکیش ـنهای کار بــا بیتکویــن هــم معرفــی
میشــوند و روش تریــد کــردن یــا خریــد و فــروش بیــت کویــن آمــوزش داده
میشــود .ایــن کتــاب را مصطفــی دهقــان در نشــر داریــا بــه فارســی ترجمــه کــرده
اســت.
استاندارد بیتکوین

SOHEILAMANI.COM

کتــاب اســتاندارد بیتکویــن یــک کتــاب تاریخــی دربــاره تاریخچــه پــول
اســت .در ایــن کتــاب بــا بررســی تاریخچــه پــول مفاهیــم پایــه مالــی تعریــف

جدیــدی در ذهــن پیــدا میکننــد .در ادامــه در ایــن کتــاب بــه بررســی ظهــور و
ســاخت بیــت کویــن پرداختــه میشــود .در فصــول بعــدی کتــاب هــم بــه مفاهیــم
مهــم بالکچیــن و بیــت کویــن مثــل آزادی ،ایجــاد فضــای غیــر متمرکــز و از زیــر
ســلطه درآمــدن پــول مباحــث مهمــی بیــان میشــود .در فصــل پایانــی ایــن کتــاب
بــه مهمتریــن ســواالتی کــه حــول مفهــوم بیــت کویــن وجــود دارد پاســخ داده
میشــو د .
ســواالتی مثــل اینکــه اســتخراج بیــت کویــن هــدر دادن انــرژی اســت؟ بیــت
کویــن بــرای خــاف کاران ســاخته شــده اســت؟ بیــت کویــن را چــه کســی کنتــرل
میکنــد؟ در کتــاب اســتاندارد بیــت کویــن بــه همــه ســؤاالت شــما دربــاره ایــن
رمــز ارز و آینــده و گذشــته آن پاســخ داده میشــود .ایــن کتــاب بــه ترجمــه علیرضــا
کاظمــی نیــا و در نشــر راه پرداخــت منتشــر شــده اســت.
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میلیاردرهای بیت کوین
بــن مرزیــک در کتــاب میلیاردرهــای بیــت کویــن هماننــد کتــاب قبلــیاش
یعنــی میلیاردرهــای تصادفــی کــه بــه بیــان شــرح زندگــی بنیانگــذاران فیــس
بــوک پرداختــه بــود ،در ایــن کتــاب هــم داســتانی جــذاب از بــرادران تایلــر و
کامــرون وینکلــواس را تعریــف میکنــد کــه چطــور میلیــاردر بیــت کویــن شــدند.
کتابهــای ایــن نویســنده در دسته مشــهورترین کتابهــای هــوش مالی قــرار
میگیرنــد .ایــن دو بــرادر دوقلــو بــا بیــت کویــن ثــروت بســیاری را بــه دســت
میآورنــد .حرفهایهــای حــوزه رمــز ارزهــا ایــن دو بــرادر را بــا صرافــی جمینــای
میشناســند .ایــن دو بــرادر همــان دو بــرادر معروفیانــد کــه بــا مــارک زاکربــرگ
بــر ســر مالکیــت فیــس بــوک دعــوای حقوقــی داشــتند.
بــا اینکــه در جــدال بــا زاکربــرگ نتوانســتند حــق خــود را بگیرنــد ،امــا پــس از
ســرمایه گــذاری روی بیــت کویــن توانســتند بــه اولیــن میلیاردرهــای بــی چــون و
چــرای بیــت کویــن و رمــز ارزهــای دیجیتــال تبدیــل شــوند .کتــاب میلیاردرهــای
بیــت کویــن را نشــر راه پرداختــه بــه ترجمــه ثریــا نیــل درار وارد بــازار نشــر کــرده
اســت.
معرفی کتاب های تخصصی حوزه ارز دیجیتال
بــرای ورود بــه عرصــه رمــز ارزهــای دیجیتــال ابتــدا بایــد بــا مفاهیــم ابتدایــی
ایــن حــوزه آشــنا شــوید .امــا در ادامــه بــرای موفقیــت در ایــن حــوزه حتمــا نیــاز
اســت کــه کتابهــای تخصصــی حــوزه ارز دیجیتــال را مطالعــه کنیــد .در ادامــه
چنــد کتــاب ارز دیجیتــال تخصصــی را معرفــی کــرده ایــم.
ارز دیجیتال :راهنمای جامع چگونگی داد و ستد
با بیت کوینها و آلت کوینها
کتــاب ارز دیجیتــال را مارویــن نیوفینــد و مارچیــن کاســپرچیک نوشــته
انــد .از ایــن کتــاب بــه عنــوان اولیــن اثــر تخصصــی در حــوزه ارز دیجیتــال یــاد
میشــود و در آن بــه زبانــی ســاده مفاهیــم پیچیــدهای مثــل ارز دیجیتــال ،بیــت
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کویــن ،دنیــای رمــز ارزی و… بــه طــور کامــل و جامــع توضیــح داده شــده اســت.
در ایــن کتــاب ابتــدا تئــوری کلــی رمــز ارزهــا بــه زبانــی ســاده بیــان شــده اســت و
ســپس بــا ذکــر نمونههــا و مثالهــای مختلفــی ایــن موضــوع بــه شــکل جامعتــر
و دقیقتــری شــرح داده شــده اســت .دیدگاههــای عملــی موجــود در ایــن کتــاب و
بیــان روشهــای ســرمایهگذاری درســت باعــث شــده تــا ایــن کتــاب یــک کتــاب
جامــع بــرای ورود ســاده و ثمربخــش در حــوزه رمــز ارزهــا باشــد.
پیشــنهاد میکنیــم حتمــا ایــن کتــاب را از ابتــدا تــا انتهــا و بــا دقــت بخوانیــد.
در بخشهــای ابتدایــی مفاهیمــی مثــل بالکچیــن و اســتخراج رمــز ارزهــا پرداختــه
میشــود .در بخــش دوم روشهــای ســرمایهگذاری معرفــی شــدهاند کــه
میتوانــد یــک بخــش بســیار مهــم و کاربــردی بــرای افــراد حرفــهای ایــن حــوزه
باشــد .ایــن کتــاب بــه ترجمــه ابوالفضــل آدرســی و امیــد خیــاط در نشــر نویــن
منتشــر شــده اســت.
داراییهای رمزنگاریشده
نوشته کریس بورنیسکی و جک تاتار
ایــن کتــاب را کریــس بورنســیکی و جــک تاتــار در ســال  ۲۰۱۷میــادی نوشــته
انــد .در ایــن کتــاب مبانــی اولیــه ســرمایهگذاری بیتکویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال
توضیــح داده میشــود .در ایــن کتــاب بــا مطالــب مختلفــی مثــل نحــوه ارزشگــذاری
داراییهــای دیجیتــال ،نحــوه تعییــن زمــان مناســب بــرای ســرمایهگذاری و نحــوه
برخــورد بــا حبابهــای قیمــت و جنــون بــازار در ایــن حــوزه آشــنا میشــوید.
خوانــدن ایــن کتــاب بــه افــرادی کــه قصــد دارنــد بــا دنیــای ارزهــای دیجیتــال
بــه صــورت تخصصــی و کامــل آشــنا شــوند بســیار پیشــنهاد میشــود .در کتــاب
داراییهــای رمــز نــگاری شــده بــه صــورت گام بــه گام از مبتــدی تــا پیشــرفته
بــا مباحــث مختلــف ایــن حــوزه پیچیــده آشــنا خواهیــد شــد .ایــن کتــاب در نشــر
چالــش بــه ترجمــه محمــد جــال ،محمــد ابراهیــم ســماوی و شــاهین احمــدی
ترجمــه شــده اســت.
انقالب بالکچین نوشته دان و الکس تاپاسکات
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انقــاب بالکچیــن از کتابهــای پرفــروش حــوزه ارزهــای دیجیتــال اســت کــه
بــه قلــمدان تپســکات و الکــس تپســکات نگاشــته شــده اســت .از ایــن کتــاب بــه
عنــوان بهتریــن کتــاب بــرای شــروع یادگیــری ارزهــای دیجیتــال یــاد میشــود.
جالــب اســت بدانیــد دان و الکــس پــدر و پســری هســتند کــه بــه صــورت تخصصــی
در حــوزه رمــز ارزهــای دیجیتــال و بالکچیــن فعالیــت دارنــد .آنهــا در ایــن کتــاب
بــه بررســی چگونگــی تحــول سیســتمهای جهــان بــا اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن
پرداختــه انــد .همچنیــن در ایــن کتــاب بــه کاربردهــای مختلــف بالکچیــن پرداختــه
شــده اســت .بــرای مثــال بــه مدلهــای جدیــد کســب و کار بــا اســتفاده از ایــن
فنــاوری ،احیــای حقــوق هنرمنــدان در عرصــه موســیقی ،انجــام رای گیــری و بهبــود
دموکراســی پرداختــه شــده اســت.
در ایــن کتــاب بیشــتر بــا مفهــوم بالکچیــن آشــنا میشــوید و تمرکــز خاصــی
روی آشــنایی بــا ارزهــای دیجیتــال نشــده اســت .پــدر و پســر نویســنده ایــن کتــاب
از بنیــان گــذاران مؤسســه تحقیقاتــی بالکچیــن هســتند .ایــن موسســه در کانــادا

واقــع شــده و شــرکتهایی همچــون مایکروســافت ،آیبــیاِم ( ،)IBMفِدکــس
( )FedExو پپســیکو ( )PepsiCoاز آن پشــتیبانی میکننــد .انقــاب
بالکچیــن بــه ترجمــه مازیــار معتمــدی و در نشــر راه پرداخت منتشــر شــده اســت   .
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سخن پایانی؛ با کتاب ارز دیجیتال
مطمئن تر وارد دنیای بالکچین شوید!
در ایــن مقالــه بــه معرفــی بهتریــن منابــع و کتابهــای ارز دیجیتــال پرداختیــم.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بــرای ورود بــه ایــن حــوزه پیچیــده و بســیار تــازه بایــد
اطالعــات دقیقــی داشــت .کتــاب ارز دیجیتــال میتوانــد بــه شــما نــکات مهــم
و اساســی ایــن حــوزه را بیامــوزد.در ایــن بیــن کتابهایــی کــه مفاهیــم پایــه را
آمــوزش میدهنــد میتواننــد منابعــی باشــند کــه بــا خوانــدن آنهــا بــا فضــای
کار بــا رمزارزهــا آشــنا شــوید .همچنیــن حرفهایهــا میتواننــد بــا خوانــدن
کتابهــای تخصصیتــر اطالعــات بیشــتر و دقیقتــری در ایــن حــوزه پیــدا
کننــد .امیدواریــم ایــن مقالــه بــه شــما در انتخــاب بهتریــن کتابهــای ارز
دیجیتــال کمــک کــرده باشــد.
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