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1-مقدمه
صدها ســال است که دفاتر حسابداری 
بــرای ردیابی معامــالت اقتصادی وجود 
دارنــد. هرچند تکنولوژی هــای جدید از 
قبيل کالن داده ها1 و یادگيری ماشين2، به 
تغييراتی در چشــم انداز حسابداری منجر 
شــده اند اما ثبت های حسابداری هم چنان 
ضــروری هســتند. در عصــر دیجيتــال 
فعلــی این دفاتــر کل به فــرم پایگاه داده 
هســتند و چندین پایــگاه داده متن باز3  و 
اختصاصــی با ویژگی های بنيادی مشــابه 
وجــود دارند. زنجيــره ی بلوکی نيز یک 
پایگاه داده است که اخيراً در عرصه های 
ارز رمزنگاری شــده و قــرارداد هوش مند 
تکنولــوژی جایگزیــن  یــک  به عنــوان 
دفترکل شــده اســت. به دليل وجود این 
قابليت، بســياری تمایل دارنــد در آینده 
از زنجيــره ی بلوکــی بــرای دفتــرداری 

حسابداری استفاده کنند.
تفاوت اصلی بيــن زنجيره ی بلوکی و 
پایگاه داده ی ســنتی در نحــوه ی کنترل 
اســت. در ایــن روش هر بلــوک جدید 
از معامالت بــه پایان زنجيــره که به طور 
رمزنگاری شــده بــا بلوک قبلــی ارتباط 
دارد، اضافه می شود. هر تالشی برای جعل 
اطالعات از طریق بلوک قبلی، به تغيير در 
تمامــی بلوک های بعدی منجر می شــود. 
در نتيجــه خيلی هــا زنجيــره ی بلوکی را 
دســت کاری  از  مصــون  و  تغييرناپذیــر 
می بينند که این موضوع اصلی ترین تالش 
برای انطباق آن با دفترکل در حسابداری 
اســت  )وایــت؛ 2016(. باوجوداین، این 
ادعــای مصونيت دقيقاً درســت نيســت 
)گودیــن؛ 2014(. در ایــن مقاله ســعی 
داریــم با تحليل قابليت هــای زنجيره های 
بلوکــی عمومی و اختصاصــی، عالوه بر 
ارزیابی ادعای مطرح شــده، بررسی کنيم 
آیا می  توان از این زنجيره ها به عنوان دفاتر 

کل حسابداری استفاده کرد یا خير.

تأثیرزنجیرهی
بلوکی
برحسابداریو
بازارسرمایه

مهدی اسدی وصفی

مهری اسدی وصفی

با توجه به قابلیت به کارگیری زنجیره ی بلوکی به عنوان دفتر کل، 
پرسشی مطرح می شود مبنی بر این که آیا زنجیره ی بلوکی می تواند 
جایگزین امن تری برای دفاتر کل موجود در حسابداری باشد؟ در 
این مقاله نقص های متعددی را بررسی می کنیم که مانع پیاده سازی 
زنجیره ی بلوکی به عنوان یک ابزار گزارش گری مالی می شود. یکی 
از این نقص ها پذیرش سطح قابل قبول تأیید معامله است. نقص دیگر 
دسترس ناپذیری و اتکاناپذیری کامل مزایای امنیتی زنجیره ی بلوکی 
در محیط حسابداری است. هم چنین در این مقاله تأثیر زنجیره ی 
بلوکی بر شفافیت و نقدشوندگی در بازار سرمایه را نیز به عنوان یک 
جزء اثرگذار بر حسابداری بررسی می کنیم. ازآن جاکه در زنجیره ی  
بلوکی محدودیتی برای افراد شرکت کننده و ورود و خروج آن ها 
وجود ندارد، زنجیره ی بلوکی آرشیوی از معامالت با عنوان دفاتر 
توزیع شده تولید کرده و یک نسخه از بلوک مربوط به معامالت را به 
صورت توزیع شده در اختیار همه ی اعضای شبکه قرار می دهد.  برای 
شرکتی با سهام ارائه شده در چنین زنجیره ی بلوکی، همه ی سهام داران 
و سایر ذی نفعان می توانند نحوه ی مالکیت را در هر زمانی مشاهده و 
هر تغییری را به محض وقوع شناسایی کنند که این امر به بهبود شفافیت 
منجر می شود. هم چنین با توجه به قابلیت زنجیره ی بلوکی در زمینه ی 
کاهش هزینه ها و کوتاه کردن زمان موردنیاز برای مبادله اوراق بهادار، 
انتظار می رود بهبود چشم گیری در نقدشوندگی رخ دهد. 
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از طرفــی حســابداری به عنــوان یک 
جزء از محيط اقتصادی شــناخته می شود 
که با محيط در تعامل اســت. حسابداری 
از طریــق گزارش گــری مالی بــا اجزای 
محيط اقتصــادی ارتباط برقــرار می کند 
و بــر آن ها تأثير می گــذارد و از آن ها نيز 
تأثير می پذیرد. یکی از اجزای این محيط، 
سرمایه گذاران هســتند که حسابداری در 
جهت رفــع نيازهای آن ها گام بر می دارد. 
درواقــع حســابداری با بــرآورده کردن 
نيازهای ســرمایه گذاران می تواند بر آن ها 
تأثير گــذارد و متقاباًل هر تغيير در ابزار یا 
نيازهای سرمایه گذاران نيز ممکن است بر 
حســابداری تأثيرگذار باشــد. ازآن جاکه 
بورس های بــزرگ اوراق بهادار در حال 
بررســی اســتفاده از زنجيــره ی بلوکــی 
برای ثبت و معامله ســهام های صادرشده 
توســط شــرکت ها هســتند و از طــرف 
دیگــر زنجيره های بلوکــی دارای قابليت 
اصــالح اوراق بدهــی و مشــتقات مالی 
)کــه می توانــد به طــور مســتقل به عنوان 
قراردادهای هوش مند اجرا شود( هستند، 
این اثر زنجيره ی بلوکی بر بازار ســرمایه 
حســابداری  بر  به نوبه ی خــود  می توانــد 
نيــز تأثيرگذار باشــد. زنجيــره ی بلوکی 
می توانــد هم چنين کاربردهــای دیگری 
چون نگه داری سوابق دولتی از قبيل اسناد 
زمين، آمارهای ضــروری و موارد از این 
قبيل داشــته باشــد. این نوآوری ها ممکن 
اســت بر مالکان و مدیران شــرکت های 
عمومی اثر محسوس بگذارد. زنجيره های 
بلوکی در مقایسه با روش های کالسيک 
اثبــات مالکيت، دارای مزایــای احتمالی 
یک پارچگــی  و  ســرعت  هزینــه،  در 
داده ها اســت که ميزان ایــن صرفه جویی 
احتمالــی انگيزه ای برای ســرمایه گذاری 
صنعــت  بازیگــران  و  ســرمایه گذاران 
خدمات مالــی ایجاد می کند. کارآفرینان 
نيز مناسب بودن ویژگی های زنجيره های 

بلوکی برای ثبت مالکيت طيف وســيعی 
اوراق  از جملــه ســهام ها،  از دارایی هــا 
قرضه، امالک و مســتغالت و آثار هنری 
را به طــور جدی بررســی می کنند. برخی 
از مطالعــات نيز کاربردهــای دیگری از 
زنجيره های بلوکی برای سوابق و مدارک 
عمومی مانند اسناد امالک، گواهی نامه ی 
رانندگی و مدارک تحصيلی دانشــگاهی 
را بررسی می کنند. استفاده از زنجيره های 
بلوکی برای ثبت مالکيت ســهام می تواند 
بســياری از مشــکالت مربــوط بــه عدم 
توانایی شرکت در نگه داری سوابق دقيق 
و به موقِع ســهام داران خــود را حل کند. 
توسعه ی آتی زنجيره های بلوکی می تواند 
بــه آن هــا اجــازه دهــد تــا قراردادهای 
هوش مند خود از قبيل اختيار خرید سهام 
یا گواهی نامه ی حق خرید ســهام را اجرا 

کنند. شاید مهم ترین ویژگی زنجيره های 
بلوکــی شــفافيت بی نظيــری اســت که 
بــرای ســرمایه گذاران فراهــم می کند تا 
وضعيت هــای مالکيــت ســرمایه گذاران 
بدهی و سهام )شــامل مدیران شرکت ها( 
را شناســایی کننــد و فرصــت تقلــب را 
کاهش دهند. ازآن جاکــه تحوالت بازار 
ســرمایه بــر حســابداری و گزارش گری 
مالی تأثير دارد، با بررسی تأثير زنجيره ی 
بلوکی بر بازار سرمایه، اثر غيرمستقيم آن 

بر حسابداری نيز بررسی می شود.
ادامــه ی بحث  برای  چارچوب کلــی 
بــه این صورت اســت کــه در بخش بعد 
نحــوه ی کار زنجيــره ی بلوکی تشــریح 
می شــود. در بخــش ســوم ســه مانع در 
بلوکی  از زنجيره هــای  اســتفاده  زمينه ی 
در حســابداری مطرح می شود. در بخش 
چهارم تأثير زنجيره هــای بلوکی بر بازار 
ســرمایه به عنوان یک جــزء تأثيرگذار بر 
حســابداری ارائه شــده اســت. در بخش 
پنجــم نتيجه گيــری و نهایتــاً در بخــش 
ششــم پيرامون تحقيقات آتی در زمينه ی 

زنجيره های بلوکی بحث می شود.

2- نحــوه ی کار زنجیره هــای 
بلوکی 

زنجيــره ی بلوکی داده هــا را در یک 
آرشــيو4 متوالــی ثبــت می کنــد. هابر و 
استرنتا )1991( این ساختار را برای ایجاد 
مهر زمانــی5 مالکيت معنوی )مانند ســند 
دیجيتال( پيشــنهاد داده تا حقوق مالکيت 
آن قبــل از کپی توســط اشــخاص دیگر 
به ایجادکننده ی آن منتقل شــود. درواقع 
علت ایــن نام گذاری این اســت که مهر 
زمانــی دیجيتــال همانند مهرهــای روی 
نامه هــا بــوده و ثابــت می کنــد برخی از 
اطالعات که به آن ها اسناد دیجيتال گفته 
می شود، در زمانی خاص وجود داشته اند. 
مدل هابر و اســترنتا اصالت هر عالمت را 
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با اســتفاده از تابع هــش6 )الگوریتمی که 
داده با طول اختيــاری را به عنوان ورودی 
گرفتــه و خروجــی آن رشــته ای بيتی با 
طول ثابت بــه نام خروجی هش اســت( 
تضمين کرده اســت. آرشــيو ســوابق در 
این فــرم می توانــد از طریــق تطبيق کد 
هش ســند با داده ی متناظر تعبيه شــده در 
زنجيــره، به زمان ایجاد هر ســند دیجيتال 
رسميت دهد. تالش برای جعل اطالعات 
از طریق ورودی قبلی آرشــيو به تغيير در 
تمامی ورودی های بعدی منجر می شــود، 
بنابرایــن هــر تغييــر جزئــی در ورودی 
یک تابع هــش به تغييــر قابل مالحظه ای 
در خروجــی آن می انجامــد. بنابراین هر 
تالش برای جعل به راحتی قابل شناســایی 
اســت. مؤلفه ی دیگر طرح هابر و استرنتا 
می خواهــد که ســوابق به عمــوم عرضه 
شــود تا بتوان داده ها را توســط هر کاربر 
عالقه منــد تأیيد کرد. این اســتراتژی که 
به عنوان دفاتر توزیع شده شناخته می شوند 
وظيفــه ی تأیيد را به عهده ی حسابرســان 
یا بازرســان بانک محول کرده اســت. بنا 
بر نوشــته ی ناکاموتو، "بایــد معامالت به 
عموم اعالم شــود. برای شرکت کنندگان 
به سيستمی نياز داریم تا روی یک تاریخ 
واحد که بيان گر دریافت ســفارش است، 
بــه توافــق برســند". ازآن جاکــه ایده ی 
اوليه ی هابر و استرنتا )1991( یک زنجيره 
از ورودی معامــالت انفــرادی را در نظر 
گرفته بود، اجــرای این ایده در بازارهای 
بســيار بزرگ با ميليون ها دارایی مســتلزم 
گروه بندی بسياری از دارایی ها با هم بود 
که این موضوع نياز به حافظه ی کامپيوتر 
را ضــروری می ســاخت. بــرای حل این 
موضوع در توســعه ی مفهــوم زنجيره ی 
بلوکــی، آن ها پيشــنهاد کردند که حجم 
زیــادی از معامــالت با هــم در بلوک ها 
دســته بندی شــوند و با اســتفاده از توابع 
هش، آن هــا را در زنجيره ی زمانی مرتب 

کنند. درواقع در هر بلوک سوابق انفرادی 
با استفاده از سيستم سلسله مراتبی جداگانه 
از کدهای هش بــا عنوان درخت مرکل، 
متراکم می شوند. بنابراین زنجيره ی بلوکی 
بيت کوین ارائه شده توسط ناکاموتو تقریباً 
در هر دقيقه تا حدود یک مگابایت حجم 
معامالت را با هم دســته بندی می کند. در 
این الگو فرد دارای صالحيت برای به کد 
درآوردن معامالت جدیــد در زنجيره ی 
بلوکی کسی اســت که می تواند به عنوان 
پشــتيبان یا دروازه بــان برای آرشــيو در 
نظر گرفته شــود. این فــرد دارای قدرت 
عظيمی اســت که به طــور بالقوه خطرات 
برای شــرکت کنندگان زنجيره ی  زیادی 
بلوکی انفرادی بــه دنبال دارد. دروازه بان 
می توانــد ورود به بــازار را محدود کند، 
انحصارطلبانــه  کاربــری  حق الزحمــه ی 

تعيين کنــد، داده های ورودی را ویرایش 
کند، برخی از کاربران را در اولویت قرار 
دهد، دسترســی کاربران به داده های بازار 
را محدود سازد و احتماالً داده ی کاربر را 
با دیگران )بيگانه( به اشتراک گذارد. در 
بســياری از کاربردهای برجسته زنجيره ی 
بلوکی که امروزه در حال توسعه هستند، 
از قبيل بــورس اوراق بهادار در ســيدنی 
نيویورک،  اعتباری در  و ســپرده گذاری 
نقش دروازه بــان به شــخص ثالث مورد 
اعتمادی که اقدامات آن توســط ناظران 
دولتی محدود شــده واگذار شــده است. 
یک زنجيره ی بلوکی که توســط پشتيبان 
قــوی از این نــوع ســازمان دهی شــده، 
اغلــب به عنــوان زنجيــره ی بلوکی مجاز 
نام برده می شــود چــرا که دسترســی به 
مشتری مســتلزم موافقت دروازه بان است. 
ناکاموتــو )2008( با انگيزه ی عدم اعتماد 
به مؤسسه ی مالی، نوعی زنجيره ی بلوکی 
معرفی کرد که بــرای بيت کوین طراحی 
شــده و هيچ پشــتيبان و دروازه بانی برای 
ندارد.  بلو ک هــای جدید  افزودن  کنترل 
در عــوض، تابــع به روزرســانی از طریق 
تمام شرکت کنندگان بازار، تمرکززدایی 
کرده اســت. بــرای ایجاد بلــوک جدید 
در زنجيــره ی بيت کویــن، اپراتــور گره 
در شــبکه باید داده های معامله، کد هش 
ســرآیند بلوک قبلی، مهر زمانی و نانس7 
را به هم اضافه کنــد. نانس عدد تصادفی 
اســت که زمانی که به اطالعات دیگر در 
یک بلوک اضافه می شــود کد هشــی با 
تعداد صفر مشخصی توليد می کند. زمانی 
که فرد خوش شانس8  یک نانس معتبر را 
سریع تر پيدا می کند، اعضای شبکه بلوک 
جدید را تأیيد کرده و کار را برای بلوک 
بعــدی ادامــه می دهنــد. ازآن جاکه یک 
نانــس معتبر تنها از طریق ســعی و خطا به 
دست می آید و فرآیند گواهی تأیيد کار 
دارای هزینه ی محاســباتی باالیی اســت، 
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هکرها، اســپمرها و افراد خراب کار را از 
به روزرسانی یک بالک چين با اطالعات 

جعلی منصرف می کند. 

2-1- انواع زنجیره ی بلوکی
زنجيــره ی بلوکــی می توانــد عمومی 
یا اختصاصی باشــد. زنجيره هــای بلوکی 
عمومــی دارای ایــن ویژگی هســتند که 
هــر کســی می تواند بدون کســب اجازه9  
بلوک ها را به زنجيره اضافه کند. این لزوماً 
یک خطر امنيتی نيســت زیرا در زنجيره ی 
بلوکی عمومی توزیع شده، هر عضو شبکه 
امکان رأی دادن بــرای مجموعه ی واقعی 
از معامالت دارد. این سيســتم رأی گيری 
جایگزین یک قدرت مرکزی شــده است 
و مجموعه ی معامالتی که توسط اکثریت 
شــبکه پذیرفته شــود به عنــوان زنجيره ی 

بلوکی صحيح تلقی می شود. 
دارای  اختصاصــی  بلوکی  زنجيــره ی 
دو الیه ی کنترل اســت که ممکن اســت 
آن را به عنــوان دفاتــر کل حســابداری 
نســبت بــه زنجيــره ی بلوکــی عمومــی 
بــرای شــرکت مطلوب تــر کنــد. اولين 
الیــه ی کنتــرل حریم خصوصی اســت 
و ایــن موضوع بــرای شــرکت هایی که 
مایل به انتشــار اســناد معامالت و توزیع 
خــود  اختصاصــی  بلوکــی  زنجيــره ی 
نباشــند، خوش آیند است. دوم این که در 
زنجيره های خصوصــی، تنها افراد دارای 
مجوز می توانند بلوک هــای معامالت را 
به زنجيره اضافه کنند. این باعث می شــود 
زنجيره های بلوکی اختصاصی نســبت به 
ســایر زنجيره های بلوکی مورداستفاده در 
اکثــر رمزنگاری ها، شــباهت بيش تری به 

دفاتر کل سنتی حسابداری داشته باشند.

در  بلوکــی  زنجیره هــای   -3
حسابداری

منظور  به  امروزه شــرکت ها می توانند 

دســت کاری ســود، دفاتر کل خــود را 
دســت کاری کننــد و اميــد اســت که با 
پذیــرش دفاتــر کل زنجيــره ی بلوکــی 
بتواننــد از طریق جایگزین کــردن دفاتر 
کل ســنتی با روش های بــا قابليت اعتماد 
بيش تــر یا حتی کامــاًل قابل اعتماد از این 
رفتار جلوگيری کنند )موریسون؛ 2016(. 
بااین حال موانع متعــددی وجود دارد که 
مانــع پذیرش ایــن روش به عنــوان یک 
راه حــل کارآمد و موثر می شــود. برخی 
از موانع به طور مســتقيم بر صحت اعتقاد 
بنيــادی "تغييرناپذیری" زنجيره ی بلوکی 

تأثير می گذارد.

3-1- محرمانه بودن
همان طــور کــه قباًل اشــاره شــد، در 
زنجيــره ی بلوکــی  عمومی توزیع شــده، 

سيســتم رأی گيری جایگزین یک قدرت 
مرکــزی شــده و مجموعــه ی معامالتی 
که توســط اکثریت شــبکه پذیرفته شود 
به عنــوان زنجيره ی بلوکــی صحيح تلقی 
می شــود. بنابرایــن در غياب یــک مقام 
مرکزی، این شبکه باید بر مانده ی حساب 
جاری )ليســت واقعــی معامــالت قبلی( 
توافق داشــته باشــد که این امر مســتلزم 
انتشــار عمومــی کل زنجيــره ی بلوکــی 
اســت. این در حالی اســت که شرکت ها 
به رغم درخواست های زیاد، دفاتر کنونی 
خــود را منتشــر نمی کننــد کــه این مهم 
بيان گــر اولویــت داشــتن محرمانه بودن 
دفاتر قانونی اختصاصی برای آن هاســت 
اولویت  ایــن  )تيتــرا و کراهــل؛2015(. 
بــرای محرمانــه بودن تعجب آور نيســت 
چرا که ليســت مشــتریان و فروشندگان، 
بهای تمام شــده ی هر واحد، و معامالت 
اســتراتژیک که در دفاتر ثبت شــده اند، 
می توانند اســرار تجاری رقابتی را تشکيل 
دهند. بنابراین زنجيــره ی بلوکی عمومی 
اولویت محرمانه بــودن دفاترکل را برای 
شــرکت ها برآورده نمی کنــد. زنجيره ی 
بلوکی اختصاصــی که برای اضافه کردن 
بلوک نيــاز به اجازه گرفتن دارد، بســيار 
به دفاتر کل ســنتی شــبيه اســت. مالکان 
ایــن زنجيــره ی بلوکی محتــوای خود را 
محرمانه نگه می دارند و تنها آن کاربرانی 
که اجازه خواندن و نوشــتن دارند، به آن 
دسترســی دارند )بوترین؛ 2015(. اگرچه 
امنيت و محرمانه بــودن زنجيره ی بلوکی 
اختصاصــی برای شــرکت ها خوش آیند 
اســت اما بدون توزیــع عمومی زنجيره ی 
بلوکی، سرمایه گذاران نمی توانند مستقيم 
در این شــبکه مشــارکت کنند و تنها دو 
شرکت کننده )شــرکت و حسابرسان( در 
این شبکه باقی می مانند که در این صورت 
با پدیــده ای به نــام "مشــکل ژنرال های 
بيزانــس" مواجــه می شــویم )آکویونلو 
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و همــکاران؛ 1975( کــه بيــان می دارد 
چه گونه ارتباطات فاسد هم آهنگی موفق 
در یک شــبکه ی غيرمتمرکــز را به خطر 
می اندازد. برای رفع این مشــکل می توان 
حسابرســان و وام دهندگان خصوصی را 
وارد زنجيــره ی بلوکــی اختصاصی کرد 
امــا یــک زنجيــره ی بلوکــی خصوصی 
در مواجــه با مشــکل ژنرال هــای بيزانس 
شامل شــرکت، ســرمایه گذاران فعلی و 
ســرمایه گذاران بالفعل با شکست مواجه 
می شــود. شــبکه ی دیگر می تواند شامل 
شرکت، فروشــندگان و مشــتریان آن و 
حسابرســان باشــد اما این امر نيز ایجاب 
می کنــد که شــبکه ی زنجيــره ی تأمين، 
بلوکــی  زنجيــره ی  تکنولــوژی  دارای 
مشابهی باشد. حتی اگر تمام اعضای یک 
زنجيره ی  تکنولــوژی  تأميــن،  زنجيره ی 
بلوکی یکســانی را بپذیرنــد، زنجيره های 
تأميــن مختلف ممکن اســت زنجيره های 
بلوکی متفاوت بپذیرند که در این صورت 
یک شرکت بسته به طرف های مقابل خود 
دارای چندیــن زنجيــره ی بلوکی خواهد 
بود. این موضوع امروزه یک مشــکل در 
عرصه ی ارزهای رمزنگاری شــده اســت 
زیرا ارزهای مختلــف دارای زنجيره های 
بلوکی متفاوت و ناسازگار هستند )چستر؛ 
2016( و هم چنين مانع مهمی برای پذیرش 
در این محيط خواهد بود. بااین حال وقتی 
بــا ســایر محدودیت هــای به کارگيــری 
زنجيره ی بلوکی برای حسابداری مقایسه 
می کنيم، احتماالً مشکل حریم خصوصی 
چند راه حل دارد. در نتيجه، محرمانه بودن 
ممکن است خطرات دائمی برای پذیرش 
زنجيره هــای بلوکی عمومی و اختصاصی 

در حسابداری ایجاد نکند.

3-2- حمله ی 51 درصد 
حتــی اگــر شــرکت ها نيــز بخواهند 
زنجيره ی بلوکی خــود را به عموم توزیع 

کننــد چنان چــه نتوانند خــود را در برابر 
دست کاری گذشــته حفظ کنند، ممکن 
اســت زنجيره ی بلوکی اهداف موردنظر 
آن هــا را محقــق نســازد. گواهــی تأیيد 
کار10  از تغييــرات معطــوف به گذشــته 
بلوکی جلوگيــری می کند  زنجيره هــای 
چــرا کــه دســت کاری کننده بایــد تمام 
طرف های شبکه را خارج کند. بااین حال 
اگر دســت کاری کننده گروهی با قدرت 
51 درصد آرا داشــته باشــد، اصالحات 
می توانــد در زنجيــره ی بلوکی رخ دهد. 
بنابراین زنجيره ی بلوکی شرکت می تواند 
دائماً در خطر باشد. اگر شرکت زنجيره ی 
بلوکــی خــود را خصوصــی نگــه دارد، 
خودبه خود می تواند روی اعتبار معامالت 
کنترل 100 درصدی داشــته باشــد و، در 
مواقع نياز، هر بخشــی از ایــن زنجيره ی 

بلوکی را بازنویســی کند )روکشــویزر؛ 
2017(. عــالوه بر این، قــراردادن کنترل 
100 درصدی در دست یک نفر غيرمجاز 
که می تواند اقدام به بازنویســی زنجيره ی 
بلوکی کند، می تواند یــک نقص امنيتی 
باشــد )همپتــون ؛ 2016(. اگر شــرکت 
از زنجيره ی بلوکی توزیع شــده اســتفاده 
کند احتماالً می توانــد کنترل بيش از 50 
درصــد زنجيره ی بلوکــی را حفظ کند، 
زیرا شرکت در نقش نگه دارنده ی اصلی 
خواهد بود. بر اســاس مدل گواهی تأیيد 
کار یا گواهی تأیيد سهام، سرمایه گذاران 
فعلی و بالقوه به دليل هزینه ی محاســبات 
دسترســی  و  حســابداری  دانــش  و/یــا 
داخلی موردنياز برای تأیيد یک مبادله ی 
حســابداری دارای انگيــزه ی کمی برای 
تأیيــد معامــالت هســتند. ایــن موضوع 
بخش عمــده ای از کنترل را به شــرکت 
منتقــل می کنــد کــه در این صــورت به 
مشکل مشابه با مشــکل زنجيره ی بلوکی 

خصوصی گرفتار می شویم. 
یــک روش برای محــدود کردن توان 
محاســباتی باقی مانده در شــرکت، الزام 
مشارکت فعاالنه حسابرس در فرآیند تأیيد 
معامالت اســت. این امر می تواند حداقل 
50 درصــد کنتــرل شــرکت را کاهــش 
دهد. عالوه بر این، حتی اگر شــرکت بر 
یک زنجيره ی بلوکــی اختصاصی اصرار 
حســابرس  دسترســی  نمی توانــد  ورزد، 
مستقل را به این زنجيره ی بلوکی محدود 
کنــد، بنابراین این گزینه در هر دو حالت 
زنجيره هــای عمومــی و خصوصی اتفاق 

خواهد افتاد.  

3-3- تأیید ناقص معامله
حتــی با حضور شــرکت و حســابرس 
برای مســئوليت تأیيد معاملــه به طوری که 
هيــچ یــک نتواننــد زنجيــره ی بلوکی را 
بازنویسی کنند، هم چنان عمل تأیيد معامله 
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موثر نيســت. به عبارت دیگــر، از دیدگاه 
حســابداری روش هــای تأیيــد زنجيره ی 
بلوکی برای تأیيد معامالت کافی نيســت. 
روش هــای اســتفاده شــده در زنجيــره ی 
بلوکی عمدتــاً برای جلوگيــری از دو بار 
خرج کردن یک وجه اســتفاده می شوند. 
بلوکی  ایــن زنجيره هــای  نگه دارنــدگان 
هيچ چيزی پيرامون تأیيد درستی معامالت 
نمی دانند. به عبــارت دیگر، نگه دارندگان 
زنجيــره ی بلوکی چيزی دربــاره ی توافق 
دو طــرف که به انتقال دارایی منجر شــده 
نمی داننــد. ازآن جاکه در ایــن مورد ثبت 
رویــداد اقتصــادی در زنجيــره ی بلوکی 
مدنظر است، نگه دارندگان باید ثابت کنند 
که این معامله یــک رویداد اقتصادی قابل 
تأیيد است که اصول حسابداری مربوط به 
ثبت یک رویداد اقتصادی را رعایت کرده 
و هيــچ رویداد اقتصادی وجــود ندارد که 
ثبت نشده باشد )کامل بودن(. در این حالت 
چنان چه شبکه ی نگه دارندگان به این نتيجه 
برســند که شــرایط موردنظر وجود ندارد، 
آن ها از ثبت رویــداد اقتصادی خودداری 
می کنند. متأســفانه عدم گــزارش نتيجه ی 
قابل قبولی نيســت. عالوه بر ایــن، توانایی 
تعيين ثبت صحيح دفاتر کل مستلزم داشتن 
دانش وسيعی از حسابداری است. بسياری 
از ســرمایه گذاران )نگه دارنــدگان بالقوه( 
دانــش الزم را ندارند. حســابرس در مقام 
یک نگه دارنده ی زنجيره ی بلوکی توانایی 
بررســی معامالت حســابداری را دارد، اما 
اســتفاده از این توانایی مستلزم به کارگيری 
زنجيره ی بلوکی نيست. امروزه حسابداران 
می دانند که کنترل هایی برای جلوگيری از 
تقلب، مدیریت سود و اشتباهات حسابداری 
ضروری است و پذیرش زنجيره ی بلوکی 
ایــن نيــاز را از بيــن نمی برد. بــرای مثال 
زنجيره ی بلوکی از اســتفاده ی نادرســت 
از دارایــی یــا اندازه گيری هــا یــا تخمين 
نادرست معامالت معتبر ممانعت نمی کند. 

بخش بزرگی از این مشــکل به تفاوت بين 
انتقــال دارایی )یعنی یــک معامله( و ثبت 
انتقــال دارایی )یعنــی گزارش گری مالی( 
برمی گردد. زنجيره ی بلوکی به عنوان یک 
پایگاه داده صرفاٌ یک ثبت معامالت نيست 
بلکــه واقعاً انتقال دیجيتال دارایی اســت و 
این یکی از دالیلی است که این تکنولوژی 
بــرای قراردادهای هوشــمند مفيد اســت. 
اندازه گيری  درحالی که حســابداری مالی 
معامله اســت. با توجه به این محدودیت ها، 
مشخص نيســت که یک زنجيره ی بلوکی 
که بــرای حــل مشــکل خــاص دیگری 
طراحی شــده، بتواند در ردیابی معامالت 
حســابداری بهتر از سيســتم ERP ســنتی 
باشد. تاکنون شــرکت ها روش هایی برای 
تأیيــد معامالت داشــتند. آن هــا هم چنين 
با محدود کردن دسترســی افــراد و انجام 

حسابرسی مانع دست کاری دفاتر کل سنتی 
می شدند. به عالوه، در الگوی گواهی تأیيد 
کار بــرای انجام اقدامات تأیيد و معيارهای 
امنيتــی فعلی، باید هر مجموعه از معامالت 
پردازش شــود که این امر بــه ميزان باالیی 
از قــدرت پردازش و نيازهــای الکتریکی 
نيــاز دارد. این موضوع بــه کارایی پایين تر 
این الگو نســبت به روش های کنونی منجر 

می شود. 
هم چنين حسابرسان می توانند نسخه های 
غيرمتمرکــز یا به اشتراک گذاشته شــده از 
دفاتر معامالت را دریافت و بدون استفاده 
از زنجيره ی بلوکی معامالت را رســيدگی 
کنند. ســرمایه گذاران می توانند اطالعات 
مرتبط را بدون دسترسی به ليست معامالت 
دریافت کننــد، هرچند اگــر آن ها تمایل 
به دریافت ليســت معامالت داشته باشند، 
مشخص نيست که زنجيره ی بلوکی بتواند 
قابليت اعتماد اعداد را افزایش دهد. شاید 
ســرمایه گذاران دارای زنجيــره ی بلوکی 
عمومی به عنوان ليســت معامــالت، بتواند 
الگویی برای تأیيد گواهی ســهام )مثاًل بر 
مبنای تعداد و ســال سهام موردنظر( باشند 
امــا توانایی و زمان تأیيــد معامالت مطابق 
با قوانين حســابداری، هم چنين دسترســی 
داخلی الزم برای پشتيبانی از مستندسازی، 
برای بسياری از سرمایه گذاران امکان پذیر 
هم چنــان  تأیيــد  روش  ایــن  و  نيســت 
ناکاراســت. در یک شبکه شامل شرکت، 
حســابرس و ســرمایه گذار، اگر شــرکت 
خائن باشــد، می تواند پيام های شــخصی 
خود را دســت کاری کند. نقش حسابرس 
جلوگيری از این موضوع است و حسابرس 
می تواند این نقش را بدون یک زنجيره ی 
بلوکی انجام دهد. اگر حسابرس نيز خائن 
باشــد تنها یک عامل وفادار باقی می ماند 
کــه در این  صورت مشــکل هيچ راه حلی 
ندارد. بنابراین نه تنها تکنولوژی زنجيره ی 
بلوکی هم چنان با چالش های دفاتر ســنتی 
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روبه روســت بلکــه مزیــت ســاده بودن 
روش های سنتی را نيز ندارد.

4- تأثیــر زنجیــره ی بلوکی بر 
بازار سرمایه

هرچند صدور و دادوســتد اوراق بهادار 
از طریــق زنجيره ی بلوکــی فواید متعددی 
ایجاد می کند اما هزینه های خاص جدیدی 
را نيز بــه دنبال دارد که مرتبط با شــفافيت 
بيش تــر مالکيــت و اجــرای ســریع تر و 
ارزان تر دادوستد است. شفافيت بهتر به طور 
قابل توجهی بر فرصت های سود در دسترس 
مدیران، سرمایه گذاران نهادی و سهام داران 
اثر می گذارد زیرا اگــر معامالت آن ها در 
زمــان وقوع قابل مشــاهده باشــد انگيزه ی 
تحصيل مالکيــت و نقد کردن آن می تواند 
به طور قابل توجهی تغيير کند. پيشــرفت در 
تکنولوژی های تجارت نيــز بر انگيزه های 
تحصيل و فروش مالکيت این گروه ها تأثير 
دارد. اثرات جانبی مهم نيز ممکن اســت به 
اثــرات اقتصــادی واقعی منجر شــود، زیرا 
انگيزه های در حال تغيير سرمایه گذاران آگاه 
برای دادوستد ممکن است به سيگنال های 
بــا قابليت اطمينان بيش تر دربــاره ی ارزش 

شرکت های فردی منجر شود. 
در حضور این تغييرات، ممکن اســت 
عرضه کننــدگان ســرمایه در طــول زمان 
اوراق بهــادار را بــه صــورت متفاوتــی 
طراحی کنند، در نياز بــرای قراردادهای 
تجدیدنظــر  معيــن  محدودیــت  بــا  وام 
کننــد و از مزایــای توانایــی زنجيــره ی 
بلوکی  برای اجرای مســتقل قراردادهای 
هوشمند اســتفاده کنند. شرکت ها ممکن 
اســت برای مقابله با این تغييرات اعضای 
هيأت مدیره ی جدید و مشــاوران بيرونی 
با چند مهارت متفاوت اســتخدام کنند و 
موضوعــات مهمی هم چــون انگيزه های 
مدیریــت به احتمال زیاد بــه تغيير ماهيت 

اوراق بهادار شرکت تبدیل خواهد شد.

4-1- شفافیت بیش تر مالکیت
ازآن جاکه در زنجيره ی بلوکی عمومی 
از فــرم باز با ورود و خروج آزاد اســتفاده 
می شود، این زنجيره ها آرشيوی از معامالت 
با عنوان دفاتر توزیع شــده توليد می کنند. 
بنابراین یک کپــی از هر بلوک معامالت 
برای همه ی اعضای شــبکه توزیع شــده یا 
مشاهده پذیر اســت. در مقاله ی اصلی هابر 
و اســترنتا )1991(، این ســاختار زنجيره ی 
بلوکی برای تأیيد مالکيت معنوی، پيشنهاد 
شده بود تا وظيفه ی حسابرسی و تأیيد را به 
عموم واگذار کند. برای شرکتی در چنين 
زنجيره ی بلوکی، همه ی سهام داران و سایر 
ذی نفعــان می توانند نحوه ی مالکيت را در 
هر زمانی مشاهده و هر تغييری را به محض 
وقوع شناسایی کنند. اما همه ی سهام داران 
به این الگو تمایل ندارند؛ فعاالن، مهاجمان 

یــا مدیران بــه این دليل که ممکن اســت 
ســهام داران کوچک یا مدیــران صندوق 
بخواهند آن ها را زیر نظر داشــته باشــند، 
مایل به مخفی کردن معامالت خود هستند. 
شرکت هایی که سهام صادر می کنند باید 
ایــن مالحظات را با هم موازنه و بررســی 
کنند که کدام یک از زنجيره ی بلوکی بسته 
)جایی که مشــاهده ی معامالت به اعضای 
شــرکت یــا دروازه بان هــای مورداعتماد 
محدود می شود و ســرمایه گذار می تواند 
از ناشــناس بودن بيش تر بهره مند شــوند( 
یا زنجيره ی بلوکی مجاز برای سهام شــان 
مناســب اســت. حتی در مــدل زنجيره ی 
بلوکی مجاز نســبت بــه بازارهای ســهام 
امروزی، آرشــيو معامــالت زمان- واقعی 
اطالعات جاری و کامل بيش تری پيرامون 
مالکيت ســهام شرکت را در دسترس قرار 
می دهد. در نهایت دامنه ای از زنجيره های 
بلوکــی طيف وســيعی از ناشــناس بودن 
سرمایه گذاران و به تبع آن طيف وسيعی از 

شفافيت مالکيت را ارائه می دهند. 
فــرض  حدس هــا  ایــن  تمامــی  در 
می شــود که کســانی که می توانند دفاتر 
توزیع شــده ی مالکيت ســهام را مشاهده 
کنند، قادر به شناســایی دارندگان ســهام 
فــردی و معامله گــران معامــالت مهــم 
هســتند. برای مثال چنان چه مدیری سهام 
خود را فروخت، فرض بر این اســت که 
دیگران نــه تنها می توانند ایــن فروش را 
مشــاهده کنند بلکه هویــت مدیر فروش 
را تشــخيص خواهند داد. در عمل ممکن 
اســت این موضوع رخ دهد یا ندهد، زیرا 
دارایی های زنجيــره ی بلوکی  معموالً در 
کيف پول های دیجيتال ناشناس نگه داری 
می شــوند که تنها از طریق برچســب های 
پيچيده ای شبيه به شماره ی سریال شناخته 
می شــوند. بســياری از کاربــران اوليه ی 
بيت کویــن دقيقاً به این دليــل به این ارز 
جذب شده بودند، زیرا آن ها معتقد بودند 
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این زنجيره ی بلوکی، ناشناسی )گمنامی( 
برای خرید مواد مخدر، پول شویی و دیگر 
فعاليت هــای غيرقانونــی فراهــم می کند. 
نحــوه ی شناســایی آســان هویت طرف 
معاملــه در زنجيره ی بلوکی یک موضوع 
بحث اســت کــه نویســندگانی هم چون 
)ملينوا و پارک؛ 2016( استدالل می کنند 
که افشــای اجبــاری کدهای شناســایی 
معامله گران می تواند به افزایش آســایش 
برای بــازار منجر شــود. از طرفــی بارها 
ثابت شده حفظ ناشناســی در بيت  کوین 
دشــوار است. مســئوالن انتظامی موفق به 
شناسایی و تعقيب پول شوها، فروشندگان 
مــواد مخــدر، متصدیــان کازینوهــا11ی 
مجــازی و ســایر مجرمان شــده اند. حتی 
در موارد غير جرم نيــز به راحتی می توان 
از طریــق جســت وجوی داده هــای اوليه 
بــرای الگوهــای معامالتی خــاص مانند 
پاداش شــرکت به مدیر در تاریخ خاص 
برای تعداد معينی ســهام،  کيف پول های 
دیجيتــال را با کاربران انفــرادی مطابقت 
داد. باوجوداین مالک ســهم با اســتفاده 
از کيف پول هــای دیجيتال مختلف برای 
هر معامله یا شکســتن معامله به قطعه های 
کوچکی کــه چندین کيف پول دیجيتال 
در یک زمــان به کار می برنــد، می تواند 
یــک گام جلوتر رود. بــرای از بين بردن 
این اســتراتژی ها ممکن اســت الزم باشد 
ناظران، کارمندان داخلی شــرکت را که 
هویت های پول های دیجيتال یا کليدهای 
عمومی را افشــا می کننــد تحت مجازات 
قانونی قــرار دهند. این موضــوع احتماالً 
بخشی از تکامل و تحول قوانين افشا است 
که بســياری از کشــورها برای مدیران و 

سهام داران بيرونی مهم اعمال می کنند.

4-2- بهبود نقدشوندگی
بــا توجه بــه تحقيــق اخيــر )هولدن، 
جيکوبسن، سبرامنيم12؛ 2013(، نقدینگی 

عبارت اســت از "توانایی مبادله ی حجم 
قابل توجهــی از اوراق با کم ترین هزینه و 
در کوتاه ترین زمان". بــا توجه به قابليت 
بلوکــی در زمينــه ی کاهش  زنجيــره ی 
هزینه هــا و کوتاه کــردن زمــان موردنياز 
برای مبادلــه ی اوراق بهادار، امکان بهبود 
چشم گيری در نقدشوندگی فراهم می شود 
چــه از آن هــا به عنوان چارچــوب اصلی 
برای ثبت نام و مبادله ی سهام استفاده شود 
و چه نشــود. معامــالت اوراق بهادار در 
ایاالت متحده ی آمریکا به منظور تســویه 
و انتقال رســمی مالکيت معموالً سه روز 
کاری طول می کشد. در این فاصله وجوه 
منتقل شده بين کارگزار و مشتریان و سهام 
منتقل شــده به دفاتر کارگزار و دفاتر کل 
شــرکت، تحت نظــارت DTCC13 انجام 
می گيرد. بســياری از افراد در این فرآیند 

گرفتــار هســتند در صورتی کــه فروش 
ســهام در زنجيره ی بلوکی بــه چرخه ی 
زمانی افزودن بلوک های جدید بســتگی 
دارد و می تواند خيلی سریع تر انجام شود 
و چون نيازی به واســطه های متعدد نيست 
با حدف هزینه های مطرح در کميسيون ها 
هزینــه ی مبادله کاهش می یابــد. اگرچه 
بازارهای ســهام به منظور تسهيل جلسه ی 
خریداران و فروشــندگان احتماالً به کار 
خــود ادامه می دهند اما نقدشــوندگی در 
واکنش به هزینه ی کم تر و سرعت بيش تر 
در پرداخت، به شــدت افزایــش می یابد. 
نقدشــوندگی یک مســأله ی مهــم برای 
مدیران پرتفوی و دیگران سرمایه گذاران 
اعــم از بزرگ و کوچک اســت و بهبود 
نقدشوندگی می تواند تقاضا برای سهام را 
افزایش دهد و اثرات بسيار چشم گيری بر 
الگوهای سرمایه گذاری و مالکيت داشته 

باشد.

5- نتیجه گیری
دفاتــر حســابداری بخــش مهمــی از 
سوابق حسابداری شرکت است و امروزه 
بــا اســتفاده از محيط دیجيتــال این دفاتر 
در یک پایــگاه داده قرار داده می شــود. 
زنجيــره ی بلوکی، پایگاه داده ی جدیدی 
اســت که توجــه زیــادی را در حوزه ی 
کســب وکار به خود جلب کرده اســت. 
ایــن پایگاه داده تاکنون توانســته چندین 
غيرمتمرکــز  دیجيتــال  ارزی  شــبکه ی 
)بيت کویــن14، ليت کویــن15، اثــروم16 و 
غيــره( را ایجاد کند و شــرکت ها به ویژه 
در صنعــت مالی نيز برای اهداف دیگری 
شروع به ســرمایه گذاری در توسعه ی این 
)موریســون،2016(.  کرده اند  تکنولوژی 
شــاید به دليل پيوند شــهودی بين مفهوم 
دفاتر حسابداری و دفاتر زنجيره ی بلوکی 
برای برخی تعجب آور باشــد که فناوری 
پایــگاه داده ی زنجيــره ی بلوکــی بتواند 



www.iica.ir 21شماره 311 - اسفند 96 و فروردین 97

جایگزیــن بســيار امن تــر و تغييرناپذیــر 
برای دفاتــر پایگاه داده ی  کنونی باشــد. 
زنجيــره ی بلوکــی پی آمدهــای تجاری 
بســيار مفيدی دارد. این واقعيت که آن ها 
مبــادالت غيرمتمرکز دارایی را تســهيل 
می کنند، بســيار ارزش مند اســت. عالوه 
بر ایــن، قراردادهــای هوش منــد، نياز به 
واســطه ها در معامــالت مالــی از قبيــل 
قراردادهــای آتی17، پرداخت ســپرده18، 
حق امتيــاز19 و پرداخت بيمــه را کاهش 
می دهد. باوجودایــن نتيجه می گيریم که 
تفــاوت بين مدیریــت دیجيتــال دارایی 
قراردادهای دیجيتال(  مذاکره ی  )شــامل 
بزرگی  مالی، شــکاف  و گزارش گــری 
را نشــان می دهد که زنجيره ی بلوکی پل 

مناسبی برای آن نيست. 
کســب وکار،  دنيــای  در  تغييــرات 
را  حســابداری  حرفــه ی  در  تغييــرات 
ضــروری می ســازد امــا نــه ایــن که هر 
تکنولــوژی تجاری جدیدی پيشــرفت ها 
در حســابداری را تسهيل خواهد کرد. در 
تالش هستيم برخی از اشتياق های کاذب 
مربوط بــه ظهــور تکنولوژی های جدید 

کــه از زنجيره ی بلوکی نشــأت گرفته را 
کاهش دهيــم. اگرچه برخی ویژگی های 
زنجيــره ی بلوکــی از قبيل حســاب های 
ارتقای محرمانه  به منظور  رمزنگاری شده 
بــودن طــرف قــرارداد معامــالت مالی، 
ممکن اســت نوآوری هــای ارزش مندی 
برای ســوابق حســابداری آتی باشد، اما 
چالش هایــی که امــروزه باقــی مانده، از 
به کارگيــری ایــن تکنولــوژی به عنــوان 

سوابق حسابداری جلوگيری می کند.

6- تحقیقات آتی
تحقيقــات آتــی با جریان هــای فکری 
متفاوت می توانند نوآوری هایی را شناسایی 
کند که بتوانند سودمندی زنجيره ی بلوکی 
را برای حسابداری افزایش دهد. بخش سوم 
و چهارم یک مجموعه از جریان های بالقوه 
را بــرای تحقيقات آتی برجســته می کند. 
یــک زمينــه ی احتمالی بــرای تحقيقات 
آتی، بده بستان های بين زنجيره های بلوکی 
عمومی و اختصاصی است. تحقيقات آتی 
می توانند نحوه ی ایجــاد اطمينان و اجماع 
ســازوکارهای زنجيــره ی بلوکی عمومی 

نسبت به زنجيره ی بلوکی اختصاصی )برای 
مثــال چه گونه می تــوان 50 درصد قدرت 
محاســبات را به حسابرس داد( را به منظور 
دســت یابی بــه صرفه جویی هزینــه برای 
شــرکت ها و اطمينان برای سرمایه گذاران 
بررســی کنند. جریــان تحقيقاتــی دیگر 
برای آینده می تواند ارزیابی سازوکارهای 
مختلف اجماع باشد. در دنيای حسابداری 
کنونی، حسابرسان شکلی از تأیيد را ارائه 
می دهند و سرمایه گذاران نتيجه می گيرند 
مالــی حسابرسی شــده  کــه صورت های 
حداقــل الزامات برای اجمــاع را برآورده 
می کند. ممکن اســت گواهــی تأیيد کار 
راه کارآمدی نباشد اما گواهی تأیيد سهام 
به عنوان یــک روش تأیيد، فرصتی جذاب 
برای سرمایه گذاران و هم چنين طلب کاران 
فراهم می کنند تا نقشــی فعــال در فرآیند 
تأیيــد و اجمــاع بــازی کننــد. تحقيقات 
آتی می توانند پيرامــون قابليت این گزینه 
و هم چنيــن مزایای دیگر ســازوکارهای 
جدیدتر بــرای اجماع )کــه گواهی تأیيد 
کار و گواهی تأیيد سهام را بهبود می دهد( 
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