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 فقهی پول مجازی -بیت کوین و ماهیت مالی
 1رضا میرزاخانی

 

 چکیده

ها( و توسط افراد جامعه توسط ها )بانکمفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه

پول  ت نظیر به نظیر بنا شده است.مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطا ۀدهندپول مجازی هیچ سرویسمطرح شد. 

ای صورت پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،

زی در دنیای ترین پول مجاپرکاربردترین و با ارزشکوین به عنوان توان به بیتاست که از آن جمله میهای مجازی در دنیا در حال افزایش داد پولتعپذیرد. می

ست. کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کامال الکترونیکی معرفی کرده ابیت، اشاره داشت. واقعی

 کوین را به عنوانتوان بیترسد که نمیبه نظر میگردد. کوین یک پول اینترنتی محسوب میها، بیتگیرد و از منظر آنکوین قدرت خود را از کاربران میبیت

مورد تحلیل قرار ی و حکومتی دو سطح شخصآن را در کوین از منظر فقه باید رای بررسی بیتاست. ب «دارایی دیجیتال» یکبلکه یک نوع پول در نظر گرفت 

اتالف، عدالت است که ختالل نظام، های فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی الضرر، اجنبه کوین بیشتر مورد اهمیت است،داد. آنچه در زمینه صحت شرعی بیت

 رار داد.قکوین مورد تآمل ها را در مورد بیتباید آن

 کوین، فقه حکومتیاستخراج بیت کوین،پول مجازی، بیت کلمات کلیدی:
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 ماهیت پول مجازی

تأییدیه کار در شبکه  3گردد. افرادی چون آدام بکباز می 1983در سال  2ستفان برنذو ا 1دیوید چامهای دیجیتال به تحقیقات پول ایدۀ

دای مفهوم پول پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. وی 4دایو سازوکاری برای کنترل هرزنامه را توسعه دادند تا آنکه وی

ای جهت تسهیل امور در تارنمای شخصی خود به عنوان ایده 1998رمزگذاری شده اولین بار در سال های لتمجازی را به معنای دو

 ها طرح نمود.مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه

 ،2009های مختلف توسط متخصصین حوزه فناوری اطالعات پیگیری شد تا اینکه در سال قالبهای مختلف این ایده در در طول سال

 های سابق معرفی شد.کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرحبیت

مالی و ایجاد پولی بدون به منظور تسهیل انجام امور  1998در سال اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده، 

دای مطرح شد. وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش یوها( و توسط افراد جامعه توسط ها )بانکسطهاحضور و

 .کردمیای برای کنترل تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده رمزگذاری رایانه

گذاری نشده است که بصورت معمول توسط ( پول مجازی نوعی از پول دیجیتال مقرراتECB) 5مرکزی اروپابنا بر تعریف بانک 

 گیرد.شود، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار میدهندگان آن کنترل میتوسعه

تباطات نظیر به نظیر بنا مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ار ۀدهندپول مجازی هیچ سرویس

 زیاد نمایند.یا توانند ارزش آن را کم ها نمیتوانند آن را دستکاری کنند و بانکها نمیای است که دولتپدیدهماهیت، شده است. این 

ها یا قتصادی شدند. برای شرکت در فعالیتارزش ادارای های اینترنتی احساس نیاز به پول مجازی از آنجا آغاز شد که برخی فعالیت

ر دنیای حقیقی نداشتند. با توجه به دواقعی و ظهوری  ها جنبۀشد در حالی که این فعالیتوضی پرداخت میدریافت خدمات آنان باید عِ

 :برشمردتوان مجازی اوصاف ماهیت آن را چنین میهای لمصادیق پو

 د؛به فعالیت بپردازن جوامع منتشر کند تا کاربران این های مجازیتواند پولجامعه مجازی می 

 افتد؛زی اتفاق میور یک جامعه مجامبنای خلق پول در جامعه مجازی دوچیز است: تقاضا و مقدار کار مجازی که در سر 

 زی همان جامعه مجازی است؛پول مجا قلمرو حاکمیت 

                                                           
1 David Lee Chaum 
2 Stefan Brands 
3 Adam Back 
4 Wei Dai 
5 European Central Bank 
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 ر پول جامعه مجازی موضوعیت ندارد؛هویت حقیقی نام و حساب خالق و کارب 

 وجود ندارد؛ های مجازیحاکمیت قانونی و رسمی بر پول 

  پول مجازی ارتباط برقرار شده است؛در برخی موارد میان پول حقیقی و 

 های مجازی وجود ندارد؛ی میان پولتبادل و تصریف 

 وجود دارد؛ های مجازیشدید ارزش در پول نوسان 

 قاضاتهای مجازی مانند سازوکار عرضه و های حقیقی نسبت به پولپول قابلیت تأثیر نظام عوامل اثرگذار بر ارزش. 

 بندی نمود:های مجازی را در چهار گروه طبقهلتوان انواع پوبا توجه به نتایج فوق می

قدار کار مبرای کاربران دنیای مجازی بر اساس  : این پول صرفاًخدمات مجازیپول مجازی برای خرید کاال و  -1

 مجازی کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است.

توان کاالها و خدمات را در دو : با این پول میپول مجازی برای خرید کاال و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی -2

توانند به جازی میمدنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود. منشأ تولد و خرید پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای 

 ا از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند.رواسطه آن کاالها و خدمات مورد نیاز خود 

مونه : در این نخدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقیپول مجازی برای خرید کاال و  -3

تواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طرق آن کاال و خدمات مورد نیاز کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی می

 خود را از دنیای مجازی خریداری کند. 

های به پول : این پول قابلیت تبدیلاده در دنیای حقیقی و مجازیپول مجازی با قابلیت دوطرفه و امکان استف -4

 توان بهره برد.  و مجازی می آن برای خرید کاال و خدمات حقیقیحقیقی و بالعکس را دارد و از 

کاربران  پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار،

 پذیرد. ت میای برای نظارت و دخالت دیگران صورو بدون هیچ واسطه

هزینه چاپ و نگهداری  کارمزد خدمات،های فعلی را )مانند مالیات،های پولهزینه ،پول مجازی به واسطه الکترونیکی بودن شکل آن

های های کاربردان پولتر است. همچنین حسابار و منعطفو ... ( ندارد و استفاده از آن در دنیای مدرن از سهولت بیشتری برخورد

برخی کاربران دنیای  های مجازی،د به شخصیت حقیقی افراد ارتباطی نداشته باشد و بیشتر از پولنتوارایگان است و می مجازی عموماً

 به دنیای حقیقی سرایت دهند.رد آن را ها استفاده کنند و حتی کاربدهند در دنیای مجازی از این پولمجازی ترجیح می
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های مجازی نباشد و ضروری است تا با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پول

بر  برخیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ح در تنظیینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیبگذران اقتصادی با روشنسیاست

های مجازی در جهت تأمین امنیت دهی پولایجاد نهاد واسطی برای سامان های پول مجازی،برای پوشش چالشاند که ایت عقیده

ل ارزهای مجازی و واقعی و اتخاذ ایجاد نظام نرخ تبدی پذیری ارزهای مجازی،ایجاد قابلیت تبدیل ها با سرور واحد،شبکه و ارتباط آن

که در صورت ایجاد نهاد واسط و ایجاد نظر نباید دور داشت  ازالبته و حقیقی، ضروری است.  هایی برای ارتباط اقتصاد مجازیسیاست

های رایج فعلی شده و از ماهیت فعلی آن دور های مجازی هم شبیه پولسیستم پول های مجازی،یک سرور واحد برای شبکه پول

 خواهد شد.

 مزایا و معایب پول مجازی

رویه آن با نفوذ در سرور است. از سوی دیگر الکترونیکی های مجازی خلق بیدی پول: از مشکالت جمشکالت امنیتی .1

طور مانه هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد. به عالوه ،شدنهای امینتی مانند گمهای مجازی چالشبودن پول

 رود.های او برای همیشه از بین میکند پول اگر کاربر اطالعات حساب و رمز عبور خود را فراموش که توضیح داده خواهد شد

 نهایت پول مجازی امکان سقوطلق بی: با توجه به نبودن ناظر در نظام پول مجازی و امکان خخطر سقوط پول مجازی .2

ی را نیز با تهدید مواجه پول مجاز ممکن است ،کنداین پول وجود دارد. سایر مخاطراتی که نظام پول حقیقی را متأثر می

 .سازد

ر تقاضا را در دنیای حقیقی پول مجازی مقدا ،کنند: در جایی که پول حقیقی و مجازی تالقی پیدا میتهدید اقتصاد واقعی .3

د. خروج ند تحت تأثیر قرار گیرنتوانپولی نیز ار این طریق می . همچنین دیگر عوامل اثرگذار بر سیاستنمایدتواند تحریک می

حقیقی به دنبال دستیابی به پول  زیرا کاربران با تصریف ارز ای مجازی در نظم کنونی پول است؛ههای پولارز از دیگر آفت

 مجازی هستند.

ر قلمرو پول مجازی ب: با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص جرایم اینترنتی از طریق فرار مالیاتیو شویی پول .4

ها را تسهیل ینترنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیدهایر جرایم فرار مالیاتی و ساشویی، توان به پولتفاده از آن میبا اس

 نمود.

ها با هویت حقیقی ل در امکان عدم تطابق مشخصات کاربری مالکان این پولریشه این مسائ: عدم شناسایی هویت .5

نام که گمنام هستند و از این رو زمینه ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی برای ها است. در واقع صاحبان این وجوه نه بیآن
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گذاری ها وجود دارد اما سیاستشبکه ها و شناسایی ردپای یک کاربر در اینتر است. گرچه امکان رهگیری تراکنشها سادهآن

 بر شفافیت و تعقیب چنین امری نبوده است.

 ،ای در مورد پول مچازیبوبیت یا هرگونه مخاطرهر صورت کاهش مح: دعدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجازی .6

ریسک  ،عمقی بازاریسک کمر ،گیرند. مخاطرات پول مجازی از جمله ریسک بازارجامعه کاربران مجازی مورد آسیب قرار می

 گذاری است.ریسک حریم خصوصی اطالعات و ریسک قانون ،ریسک عملیاتی ،ریسک معامله ،طرف مقابل

های فنی برای عموم افراد قابل درک نیست و : فهم این نوع از پول به جهت پیچیدگیپیچیدگی فنی و اقبال عمومی .7

سیاری قابل اعتماد نیست. از این بابت هنوز اقبال عمومی در پی نداشته است و حتی سایر خدمات اینترنتی نیز هنور برای ب

نی امنیتی بینانه فخوش هایان با همه تحلیلهنوز کارشناسشاید به خاطر همین ویژگی و ابهامات منشأ این اختراع است که 

 دانند.هایی که در این شبکه به کار گرفته شده است را منتفی نمیبرادی و از بین رفتن سرمایهو اقتصادی احتمال کاله

مجازی خاص ایجاد صرافی  : با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکهبسته بودن شبکه پول مجازی .8

تبدیل  های مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است. برای نرختبدیل پول برای

 ها اثرگذار خواهد بود.پذیری پولها عواملی چون مطلوبیت )عوامل روانی( عرضه و تقاضا و تبدیلاین پول

 های مجازیپول

که با توجه به سیستم تولید و  .....و  Monero و Litcoin, Byteball از جمله؛ استش های مجازی در دنیا در حال افزایتعداد پول

 محدودی دارد. در نهایت میزان تولید مشخص و ها وجود دارد،استخراجی که برای هر یک از آن

 .باشددالر می 413میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاضر حدود  84پول مجازی الیت کوین که در نهایت تعداد آن به 

 .است دالر 853حدود پول مجازی بایت بال که در نهایت تعداد آن به یک میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاضر 

 .دالر می باشد 344 میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاظر حدود 5/18پول مجازی مونرو که تعداد نهایی آن تقریبا به 

با کاهش تقاضا و قیمت  ها در طول عمر خود افزایش قیمت داشته و برخی دیگربرخی از این گونه پول ،شودهمانطور که مالحظه می 

 .اندمواجه بوده

که مجموع ارزش بازار هر طوریکوین دارند؛ بهدیگر که شتاب افزایش ارزشی مشابه بیت پنج ارز رمزنگاری شدهکوین، عالوه بر بیت

 ، عبارتند از:میلیارد دالر رسیده است 5ها به بیش از یک از این پول
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 (Ethereum-ETH)  اتریم -1

اندازی شد. اتریم از ساختاری راه (Decentralization) کوینشدگی بیتبا هدف افزایش هر چه بیشتر قابلیت توزیع 2014اتریم در سال 

این پول رمزنگاری شده   توان درهای زیادی را میکوین، تفاوتبرد؛ ولی با وجود الهام گرفتن از سیسم بیتکوین بهره میمشابه بیت

شده در آن برای پرداخت مبالغ تعیین (Ether) هاشده و متن باز است که اترافزاری توزیعمشاهده کرد. در واقع اتریم یک پلتفرم نرم

زار دالر ارزش دارد و مجموع ارزش با 716 رفته، اتریمگ گذاری صورتاساس آخرین ارزش شود. بربرای دریافت سرویس استفاده می

 .میلیارد دالر است 69این پول رمزنگاری شده 

 (Ripple-XRP) ریپل -2

 ۀگران حوزاری از افراد و تحلیلاندازی شد. بسیکوین راهدهندگان سابق بیتدر کالیفرنیای آمریکا توسط توسعه 2012ریپل در سال 

المللی های بینک شدن به شماری از بانککنند. ریپل در حال نزدیکوین معرفی میترین جانشین بیتعنوان منطقیکوین، ریپل را بهبیت

کوین، ریپل تنها یک ارز رمزنگاری شده نیست و با استفاده از بستری که شده در سطح جهان است. برخالف بیت در میزان پول جابجا

های مالی به سایر کاربران انتقال داد. تایمز تعریف ها را در تراکنشها را نیز معامله کرد یا آنتوان سایر ارزافته، میبرای آن توسعه ی

Western Union عنوان سیستمی نظیرتوان ریپل را بهجالبی از ریپل ارائه کرده است؛ به اعتقاد این نشریه می
در نظر گرفت که به  1

 کند. دریافت نمی زیادی کارمزدازای انتقال پول، 

 طریق ها معموال از های مالی بین کشوری تمرکز کرده است، زیرا این پرداختهای تجاری بین بانکی و تراکنشریپل روی پرداخت

ریپل یک  .وجود داشته باشد، صورت می گیرد هاتراکنش سازی شفاف برای مقتدری مرکزی مکان اینکه بدون هابانک شبکه یک

ی است که هنوز نسخه )open source( این شبکه در واقع یک سیستم پرداخت توزیع شده و منبع باز. ی پرداخت آزاد استشبکه

های شبکه« های محصورباغ»این است که مردم بتوانند از  ریپل هدف سایت ریپل آمده است کهکند. در وببتای خود را تجربه می

های اینترنتی و سایر ابزارهای مالی هستند که ها، پرداختهای اعتباری، بانکهای محصور همان کارتمالی خالصی پیدا کنند. باغ

                                                           

با هدف انتقال سریع و بدون محدودیت پول در دنیا تاسیس شد. فعالیت این  Jeptha Wade توسط 1851شرکت وسترن یونیون شرکتی امریکایی است که در سال  - 1
سال از شروع فعالیت خود در دنیا، در حال حاضر بیش از  60شرکت مالی، از همان ابتدا با استقبال زیادی از جانب اکثر کشورهای دنیا مواجه شد.این شرکت پس از نزدیک 

نکته برتری این شرکت نسبت به روش ارسال بانکی،  .کشور دنیا دارد و توانسته است جای خود را بخوبی در عرصه تجارت آزاد مالی باز نماید 240هزار نمایندگی در 400

از کشور مبدا، فرد گیرنده می تواند مبلغ را با مراجعه به هر یک از دفاتر این شرکت در کشور مقصد دریافت  حواله سرعت ارسال آن است. بدین صورت که به محض ارسال

ارسال و گیرنده ارسال و دریافت حواله وسترن یونیون، عدم نیاز به حساب بانکی است. بدین صورت که فرستنده فقط با داشتن اصل پاسپورت می تواند وجه را  مزیت دیگر.کند
 .نیز فقط با داشتن اصل پاسپورت می تواند مبلغ را دریافت کند

 

https://www.sarafi-etemad.com/
https://www.sarafi-etemad.com/
http://abcbourse.ir/


8 
 

ریپل مانند  .کنندکنش بر مردم تحمیل میگیرند و تأخیرهایی را در هنگام تراکنند، برای تبادل پول کارمزد میها را محدود میدسترسی

کند. با این حال، بخش اندکی از هر ریپل )تقریباً معادل های اعتباری رایج کارمزد نقل و انتقال دریافت نمیها و کارتپال، بانکپی

! این کسر میزان ریپل شوددارد. این میزان ریپل به جای اینکه نگهداری شود نابود مییک هزارم یک سنت( را در هر تراکنش بر می

ها تراکنش همزمان قصد ایجاد ازدحام ساختگی در شبکه را در عمل مانند یک سپر محافظ در برابر افرادی است که با ثبت میلیون

دالر میلیارد  27دالر و ارزش بازار این پول رمزنگاری شده بیش از  72.0گرفته، ارزش ریپل گذاری صورتبر اساس آخرین ارزش .دارند

 .است

 (IOTA-MIOTA) آیوتا -3

رفته های رمزنگاری شده است که رفتهها در دنیای پولتوسعه یافته و یکی از جدیدترین گزینه« چیننسل بعدی بالک»آیوتا با شعار 

از یک سیستم چین نیست؛ اما در عوض های رمزنگاری شده، آیوتا وابسته به سیستم بالکبرخالف سایر پول. گیردمورد توجه قرار می

کند. این ارز رمزنگاری شده با مشارکت مایکروسافت، استفاده می Tangle جایگزین دیگر که در واقع یک دیتابیس اشتراکی است با نام

دهندگان آیوتا این پول رمزنگاری شده را فناوری توسعه یافته است. توسعه ۀهای فعال در حوزگری از کمپانیفوجیتسو و شمار دی

دالر و ارزش  3.85گذاری اند. ارزش این پول رمزنگاری شده بر اساس آخرین قیمتمعرفی کرده 1عنوان اولین بازار برای اینترنت اشیابه

 .میلیارد دالر است 10بازار آن بیش از 

 (Dash-DASH)  دَش -4

 ،2014در زمان معرفی آن در سال  شد.های مختلفی یاد میآنکه این پول رمزنگاری شده را با نام دَش بشناسیم، از آن با نامپیش از 

کوین تغییر پیدا کرد و در نهایت پس از ترین نام این پول رمزنگاری شده بود. سپس نام آن به دارکاصلی )XCoin (کوینایکس

Digital Cashخصوصی پول رمزنگاری شده بیشتر روی حریمکه این طوری، نام آن به دش تغییر کرد. ساختار دش نیز متفاوت است؛ به

دالر  1000 ،ی شده بر اساس آخرین اطالعاتارزش این پول رمزنگار ها تمرکز دارد.اقی ماندن تراکنشکاربران و همچنین ناشناخته ب

 .میلیارد دالر گزارش شده است 8بوده و ارزش مجموع بازار آن 

 

 

                                                           
فناوری مدرنی است که در آن برای  "اینترنت اشیاء"جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است. به صورت خالصه مفهومی  )IoT( Things of Internet( (اینترنتِ اشیاء - 1

ترنت ها در فناوری اینفرآیند ارسال داده  .گرددهای ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم میهر موجودی )انسان، حیوان و یا اشیاء( قابلیت ارسال داده از طریق شبکه
کند. ی مربوطه ارسال میهای الزم را برای پایگاه دادهگیرد که دادهتعلق می )IP (ی یکتا و یک پروتکل اینترنتیی مورد نظر یک شناسهاشیاء بدین ترتیب است که به سوژه

 .ل مشاهده خواهند بودها قابها و تبلتهای تلفن همراه و انواع رایانههایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوشیداده
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 (Litecoin-LTC)  کوینالیت -5

کوین نقره یتطال در نظر بگیریم، ال ۀکوین را به منزلاست. اگر بیت یافته کوین توسط یکی از کارکنان پیشین گوگل توسعهالیت

عنوان جایگزینی که توان بهشده را می میالدی توسعه یافت و رونمایی شد. این پول رمزنگاری 2011کوین در سال خواهد بود. الیت

ای نیاز دارد، دقیقه 10ه زمانی کوین برای تأیید شدن بر تراکنش بلوک در بیته. نمودکوین است، معرفی تر از بیتاز نظر عملکرد سریع

موع دالر است و مج 316کوین در حال حاضر یتزمان نیاز دارد. قیمت هر ال دقیقه 2.5کوین تنها به حال آنکه تأیید هر بلوک در الیت

 .شده استمیلیارد دالر برآورد  17کوین ارزش بازار الیت

ها با وجود این نکته که هرکدام از این پول ، و با عنایت بهاستهای مجازی به شدت در حال افزایش تعداد پولطور که بیان شد همان

باشند فردی نیز میبهای منحصر مشترکات فراوان از جمله تسهیل و کاهش هزینه مبادالت مالی، دارای خصوصیات و ویژگی داشتن

گنجد. به همین دلیل نمی قالمها در این شود(؛ بالطبع بررسی همه آنها میها سبب استقبال یا عدم استقبال مردم از آن)این ویژگی

هت مشخص شدن ابعاد جن پول مجازی در دنیای واقعی، که بیت کوین است را به عنوان یک نمونه در تریپرکاربردترین و با ارزش

 .ها مورد بررسی قرار خواهیم دادمختلف و کارآیی این گونه پول

 

 شکل 1 - ارزش مالی کل پولهای مجازی رمزگذاری شده 
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 ین گزارش بالغ بر اهای مجازی رمزگذاری شده در هنگام تهیه پولشود، ارزش مالی کل مالحظه می 1شماره کل همانطور که در ش

باشد، در واقع ر بیت کوین میمیلیارد دالر آن متعلق به ارزش بازا 325از این مبلغ بیش از  2مطابق شکل میلیارد دالر است که  590

 (p.comcoinmarketca منبع)های مجازی رمزگذاری شده در دنیا به بیت کوین تعلق دارد. کل ارزش دالری پول بیشتر

 

 

 

باشد که در قالب یک الگوریتم ها میکوین نوعی پول مجازی است که متکی بر اصول رمزگذاری برای معتبر ساختن تراکنشبیت

کوین یک پارادایم جدید برای انجام نماید. بیتبه سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی میکامپیوتری باقی نمانده است و 

اشد. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بهای بدون کارمزد و تقریباً آنالین میتراکنش

تواند باشد که میریزی میکوین نوعی پول قابل برنامهتوان گفت، بیتصه میبار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند. بطور خال

های سنتی معاوضه شود و قیمت آن بر اساس عرضه و تواند با پولبرای خرید و فروش کاالها مورد استفاده قرار گیرد و همچنین می

 .شودتقاضای بازار مشخص می

 تاریخچه بیت کوین

تر از پول سنتی آغاز تر و ارزانتر، امنبه صورت آسان هاهایی برای خلق ابزاری برای پرداخت و انجام تراکنشتالشظهور اینترنت،  با

ها همواره بر تبادل بانککه توضیح بیشتر این. های اولیه گشتشد اما مشکل دو بار پرداخت شدن یک واحد پول مانع موفقیت تالش

 شکل 2 - ارزش بازار بیتکوین
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توان مطرح نیست زیرا نمیای درباره پول نقد چنین مساله .نتواند یک پول را دو بار خرج کندالکترونیکی مالی نظارت دارند، تا کسی 

 .یک اسکناس را به دو نفر همزمان داد، اما در مورد پول دیجیتال همواره این خطر وجود دارد که یک پول چند بار خرج شود

کنند، تا بتوانند دفترکلی از تراز  های ثالث معتمدی، تکیههای دیجیتال آنالین مجبور بودند به طرفین، پرداختکواختراع بیت قبل از تا

که پول دیجیتال صرفا کامپیوتری نمایید  تصور. کسی استکه چه چیزی مال چهمالی از صاحب حساب داشته باشند، یا حسابی از این

 100توانم من میثال به عنوان مهای کامپیوتری هستند. ها که فایلهای متنی یا عکسلاست، درست مثل اسناد دیجیتالی چون فای

ر ایمیل هست، ارسال یک ددالر را در قالب یک فایل پولی به پیغامی پیوست کنم و برای شما بفرستم. اما درست همچون وضعیتی که 

ه ر همان پول را دوباردال 100توانم همان من می بلکه شود.یفایل ضمیمه به معنای این نیست که آن فایل از کامپیوتر من پاک م

 .خوانندکرد دوباره میبرای فرد دیگری بفرستم، و اساسا خرج کنم. در علم کامپیوتر، این را مشکل خرج

قابل  ،را برعهده داشت دفترکل داشتننگه وظیفه که معتمد سوم طرفکار گرفتن یک  کوین این مشکل را فقط با بهتا زمان تولد بیت

گرفتن  توان بدون مددکرد دوباره را میار مشکل خرجسازد این است که برای نخستین بکوین مفهومی انقالبی می. آنچه از بیتحل بود

 .از طرف سوم حل کرد

ر مبادله با رشته ای از اعداد نرم افزار بیت کوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاری می کند، فرستنده و دریافت کننده بیت کوین در ه

در این مبادالت نام طرفین مبادله  .شناخته می شوند اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیت کوین در تمام شبکه منتشر می شود

 .زه نمی دهد یک پول دو بار خرج شودمحفوظ است اما همه می توانند انتقال پول را مشاهده کنند بنابر این نرم افزار اجا

یست که چه کسی یا نمطرح شد. هنوز مشخص  2008روشی برای حل این مشکل برای اولین بار در مقاله ساتوشی ناکاموتو در سال 

نیست  ه امروز نیز مشخصدر اینترنت ثبت شد و تا ب Bitcoin.org دامنه پایگاه 2008کسانی بیت کوین را طراحی کردند در اوت سال 

و اولین نرخ مبادله  کوین خلق شد )بالک صفر(اولین دسته بیت 2009که چه کسی این دامنه را به ثبت رسانده است. در ژانویه 

به شرح زیر منتشر  کوین را منعکس کرده است،که تاریخچه نرخ بیت  New Liberty Standard  ر سایتد 2009کوین در اکتبر بیت

وین افزار لین نسخه از نرم. چند روز بعد اوبوددالر  1کوین قیمت هر بیت و کوین منتشر شدبیت 1309 تعداد،  2009در سال : که شد

کوین بین کاربران اولیه صورت گرفت کوین استخراج گردید و تراکنش بیتبه صورت متن باز ارائه شد و فردای آن روز بلوک یک بیت

 .آغاز گشت 2010و تجارت عمومی آن در سال 

کوین به مرور در حال شناخته شدن بود و موارد مهمی از جمله افشای اطالعات توسط ویکی لیکس در افزایش ارزش آن تأثیر بیت

های مختلف بخصوص دولت آمریکا کرد پایگاه اینترنتی ویکی لیکس اقدام به افشای اطالعات محرمانه دولت 2011اند. در سال داشته

دهندگان شخص نمودند ولی بسیاری از سرویس آنراستای حمایت از این سایت اقدام به اهدای پول به  و بسیاری از افراد عادی در
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های این سازمان را ثالث مانند پیپال و مسترکارت وجه اهدایی را به دلیل فشار دولت آمریکا به ویکی لیکس انتقال ندادند. پیپال حساب

کوین را به مالی خود را نیز نداشته باشند. در همین راستا ویکی لیکس از همان زمان بیتنیز مسدود کرد تا اجازه دسترسی به منابع 

ها و عنوان منبع کمک مالی قبول کرد که هیچ طرف ثالث و دولتی امکان مداخله در آن را نداشته باشد. به مرور بسیاری از پایگاه

کردند که تعدادی از کوین را برای پرداخت وجوه قبول میتی نیز بیتهای تروریسهای اینترنتی، مؤسسات خیریه و حتی گروهفروشگاه

ها توسط دولت آمریکا توقیف و بسته شدند؛ ازجمله سایت مطرح فروش داروهای مختلف به نام جاده ابریشم که ها و سایتاین شرکت

گزارشی در مورد خطرهای حال حاضر بیت اف بی آی  2012متهم به فروش داروهای غیرقانونی بود. همین امر منجر شد که در سال 

حه و دارو ارائه نماید. با این وجود اولین لهای قاچاق مواد، اسهای تروریستی و گروههای غیرقانونی از آن توسط گروهککوین و استفاده

تحقیقاتی  2012شد. در همان سال اندازی در ساندیگو، کالیفرنیا راه 2013کوین با سایر ارزها در می دستگاه خودپرداز برای مبادله بیت

کند. به طوری که از پول خود افراد کوین شبیه طرح پونزی عمل میکرد که بیتتوسط دادگاه ایاالت متحده صورت گرفت که ادعا می

خوانند. در واقع طرح پونزی یک نوع طرح کالهبرداری ها را هرمی میهایی که آندهد؛ چیزی شبیه شرکتها سود میبه آن

گذاران قدیمی از طریق پول دهد. در این طرح به سرمایهگذاران میگذاری است که وعده سود باال با ریسک کم را به سرمایهسرمایه

گذاران جدید وارد این سیستم نشوند به طور خودکار پرداخت سود قطع شده و شود. وقتی که سرمایهگذاران جدید سود داده میسرمایه

شود. این فرضیه همچنان پابرجا است و همچنان د. شرکت بانی مقدار پول زیادی را به دست آورده و متواری میپاشسیستم از هم می

 بسیاری به این مبحث مشکوک هستند.

 کوینشناخت بیت

با یک تفاوت بزرگ با  اما یک شکل جدید از پول دیجیتال استقرار ندارد. کس ای است که تحت کنترل هیچشبکهکوین در واقع بیت

  کند.ها؛ هیچ کس آن را کنترل نمیسایر پول

رایند تولید و تغییر قیمت فیک شبکه پرداخت غیر متمرکز است؛ یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی کوین بیتبه عبارت دیگر 

 واند با دانلود نرم افزار رایگانتهرکسی می آن هیچ کنترلی ندارند. به جای آن، هرکسی روی شبکه کنترل پول خود را بر عهده دارد و

 تاثیرگذار باشد.کوین بیت اش، روی سیستم مالیامپیوتر شخصیو اجرای آن روی ککوین بیت

کند، چاپ شود. کسی آن را کنترل نمیکوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری میبیت بنابراین

این ارز دیجیتال اولین  شود.ر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید میای که در سراسافزاهای رایانهرمشود و به وسیله ننمی

 شوند.نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته می
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های مرکزی و سیستم بانکی بانکهای رایج ندارد. پولی است خارج از مدار کنترل کوین پولی است که هیچ شباهتی به پولبیت

که به آن   P to P .طراحی آن دانست P to P  Peer)-to-(Peer گویند. علت آن را باید در ساختارای میالمللی. آن را پول شبکهبین

ها در سطح افقی بین کند. از این طریق انتقال دادهها را در سطح مشابه ایجاد میامکان ارتباط رایانه گویند، عمالًمدل همتا به همتا می

کننده و رایانه یعنی رایانه ارسال ؛نامندپایه می−یا برابر 1"اگالیترین"های اجتماعی را شود. این نوع از شبکهها ممکن میرایانه

 .در سطحی برابر و یکسان قرار دارند به همتاکننده در چارچوب معماری همتا دریافت

 

                                                           
1 - Egalitarian 
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رتباطات ل وانتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ادهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقکوین هیچ سرویسبیتطور که بیان شد، همان

انند ارزش توها نمیند و بانککن توانند آن را دستکاریها نمیبه این دلیل است که دولت ت.بنا شده اس )همتا به همتا( نظیر به نظیر

 باشد،می که در خور توجه میمه گردد. نکتهکوین از طریق عرضه و تقاضای بازار تعیین مینرخ تعادلی بیت د.آن را کم و زیاد نماین

روزهای شروع به کار  ازینباشد. وی در آغهای منتشر شده میکوینکوین از تعداد کل بیتخالق بیت "ساتوشی ناکوموتو"سهم باالی 

هایش را به کوینای بیتبینی نشدهکوین را استخراج نمود. چنانچه ساتوشی ناکوموتو به طور پیشکوین تعداد زیادی بیتشبکه بیت

هویت کوین شود. از طرف دیگر تواند، به کل سیستم ضربه جدی وارد نماید و باعث سقوط چشمگیر ارزش بیتبازار عرضه نماید می

نگاه  باشد کهوجه کسانی میباشد. این تهدید بیشتر متاند مشخص نمیاصلی فرد یا افرادی که با نام ساتوشی ناکوموتو شناخته شده

 کوین دارند.وسیله ذخیره ارزش به بیت

ی صورت کامال الکترونیککوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به بیتبه عبارت دیگر 

گیرد و هیچ کوین نخستین شبکه پرداخت غیر متمرکز و نظیر به نظیر است که قدرت خود را از کاربران میمعرفی کرده است. بیت

 کوین یک پول اینترنتی است.ای یا مرجع مرکزی برای مدیریت که در آن دخل و تصرف کند، وجود ندارد. از منظر کاربران، بیتواسطه

کاربران  برق فعالیت هایی از جمله هزینهوگو و بیشتر بر اساس هزینهکوین توسط کاربران مختلف در تاالرهای گفتارزش اولیه بیت

کوین به ارزهای دیگر برای کاربران نخستین صرافی اینترنتی برای تبدیل بیت 2010شد تا جایی که در فوریه سیستم تعیین می

ر امریکا فروشی مطرح د یک پیتزا ، خرید دو عدد پیتزا از2010در می کوین لیه توسط بیتترین خریدهای اوجالباندازی شد. یکی از راه

 روزهای آغازین بوده است. دهنده ارزش پایین آن درکوین بوده است که نشانبیت 10000به قیمت 

الم واقعیت چیزی عدر واقع در  میزان عرضه و تقاضا دارد. بستگی به ای نداشته و کامالًکوین هیچ پشتوانهتوان گفت که ارزش بیتمی

های مجازی شامل رمزهای عمومی و خصوصی متشکل از رشته طوالنی از اعداد و حروف کوین وجود ندارد و فقط حساببه عنوان بیت

داشته شود  انک( باید مخفی نگهاند. رمز عمومی )شبیه رمز کارت عابر بهستند که از طریق یک الگوریتم کدگذاری ریاضی ایجاد شده

 شود. کوین استفاده میهای بیتو به منظور اجازه و تأیید انجام تراکنش

 کوینمبانی اصلی بیت

 کوینبلوک بیت

کنند. یک بلوک، تعدادی کوین را به صورت دائمی در خود ثبت میهای متعلق به شبکه بیتها اسناد کامپیوتری هستند که دادهبلوک

 کند، لذا یک بلوک مانندا ثبت میهای قبلی وارد نشده است رکوین در یک بازه زمانی که در بلوکهای شبکه بیتسوابق تراکنشیا 
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شود، ساخت بلوک بعدی در زنجیره بلوکی آغاز ای از یک دفتر کل یا دفتر ثبت اسناد است. هر بار که یک بلوک کامل میصفحه

ها یا حذف یک بلوک دهد تا امکان دستکاری بلوکهای قبلی و آدرس بلوک بعدی را در خود قرار میکای از بلوشود. هر بلوک ذرهمی

 اند و دیگر قابل تغییر یا حذف شدن نیست. وجود نداشته باشد. بنابراین یک بلوک، مخزن دائمی اسنادی است که یک بار ثبت شده

ست و یک بلوک ممکن است تنها یک ؛ زنجیره بلوکی ماننده دفتر ثبت بانک اهای بانکی مقایسه کردکوین را با تراکنشتوان بیتمی

کندو در واقع یک بلوک جزء کوچکی از زنجبره بلوکی برداری آن را چاپ میتأیید تراکنش باشد که دستگاه خودپرداز بانک بعد از بهره

 است. 

وجود دارند که به طور دائم در حال رقابت بر سر پردازش  1گرانیها پیوند زده شده است. استخراجیک از بلوک له ریاضی به هرئیک مس

کنند که سریع تر از بقیه، بلوک حال حاضر تکمیل کنند تا به ازای آن هم ها تالش میکوین هستند. آنهای شبکه بیتو ثبت تراکنش

گر بلوکی را تکمیل کند، برنده به حساب کوین از شبکه پاداش بگیرند. زمانی که استخراجیتکارمزد معامالت را دریافت کنند و هم ب

شود. هر شود و سپس تأیید اعتبار میهای استخراج به اشتراک گذاشته میبین گره مسئلهکند. جواب می مسئلهآید و اقدام به حل می

 مسئلهکوین خرج کند. تواند آن را در چرخه بیتکند و میجایزه دریافت می کوینبیت 25را حل کند،  مسئلهگر یک بار که یک استخراج

شود ولی میزان محاسبات آن حل می مسئلهشود؛ یعی در نهایت ن نسبت به زمان تعیین میریاضی به نحوی است که درجه سختی آ

گرها کمتر از ای مورد استفاده توسط استخراجافزار کامپیوترهشود که با توجه به توان محاسباتی متوسط سختبه صورتی تنظیم می

گر برنده در پایان تکمیل هر بلوک حل ریاضی که باید توسط استخراج مسئلهدقیق طول نکشد. به بیانی دیگر سطح دشواری  10مثال 

ک جدید در شبکه آغاز حل نشده است، ساخت بلو مسئلهزیرا تا زمانی که  ؛کندکوین جدید در شبکه را تنظیم میشود، نرخ تولید بیت

کوین تولید بیت 25دقیقه  10در شبکه حل شود. پس در هر  مسئلهکشد تا یک دقیقه طول می 10شود. در حال حاضر حدود نمی

 شود.می

 زنجیره بلوکی

کوین که تا به حال اجرا شده است را در خود دارد و همواره با های بیتزنجیره بلوکی یک دفتر ثبت عمومی است که تمامی تراکنش

شوند. بلوکی اضافه می های جدید به صورت زنجیروار و بر اساس تاریخ به زنجیرههای جدید در حال رشد است. بلوکاضافه شدن بلوک

باز برای تأیید اعتبار و کوین متصل هستند و از برنامه کامپیوتری متنگران که به شبکه بیتپیوترهای استخراجها )کامهر یک از گره

کوین دریافت کند( یک کپی از زنجیره بلوکی را به صورت خودکار بعد از پیوستن به شبکه بیتها استفاده میجریان انداختن تراکنش

                                                           
1 - Mining 
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توان فهمید ها از زمان شروع تا حال حاضر است؛ یعنی میها و محتویات آنکامل آدرس حسابکند. زنجیره بلوکی شامل اطالعات می

کوین شود که بسیاری از طرفداران بیتباعث می مسئلهکوین بوده و هست. همین کوین دارای چه مقدار بیتکه هر آدرس در شبکه بیت

مثل پولشویی یا قاچاق اسلحه بسیار دشوارتر از پول سنتی است، مگر  کوین برای کارهای غیرقانونیاذعان کنند که استفاده از بیت

 های خاصی برای این کار بکار گیرند. کوین، روشکه گردانندگان اصلی بیتاین

 کویناستخراج بیت

 شوند ومی های تأیید شده و به دفتر ثبت عمومی به نام زنجیره بلوکی اضافهکوین فرآیندی است که در آن تراکنشاستخراج بیت

 شود. ن جدید در شبکه منتشر میکویهمچنین به واسطه این فرآیند، بیت

هر  د.شواستفاده می )Bitcoin Miner( افزاری به اسممعروف است و از نرم )Bitcoin Mining( فرآیند تولید و توزیع بیت کوین به

شود که در یک شبکه غیرمتمرکز ایجاد می  )miner (ای معدنچیکه توسط بانک مرکزی ایجاد شود، توسط عدهجای اینکوین بهبیت

ه ننده یک جایزه کترین استخراج ککنند. به سریعپیچیده باهم رقابت می )Hash( بر سر یافتن جواب یک مسئله یا در حقیقت یک

 .گیردمی تعلق استکوین یک بیت

گر در فرآیند استخراج توان به عنوان استخراجافزار مناسب میفردی با دسترسی به اینترنت و داشتن سختکه هر توضیح بیشتر این

عریف نامند. جایزه بلوک طبق تشود را جایزه بلوک میکوین جدیدی که در ازای استخراج هر بلوک منتشر میسهیم شود. مقدار بیت

کوین بیت 50با مقدار  2009شود. جایزه بلوک سال کشد، نصف میسال طول می 4بلوک که تقریبا  210000کامل شدن بعد از سیستم 

شود . این روند نصف شدن جایزه منجر میکوین استبیت 12.5در حال حاضر  کوین شد وبیت 25پس از آن نصف شده و  شروع شد و

کوین به مرور زمان سخت، گران استخراج بیتعنی ی ن میل کند و بیشتر از آن نشود.میلیو 21کوین به سمت که در نهایت مقدار بیت

میلیون، موجب کاهش میزان پاداش به ازای حل معما  21شده به های استخراجکوینو زمانبر خواهد شد؛ بنابراین، نزدیکی تعداد بیت

 کوین پایان خواهد یافت.میلیون بیت 21و در نهایت در  دادهشوند را تقلیل هایی که روزانه تولید میکوینشده، تعداد بیت

 .یک ساتوشی گویند 00000001.0 قسمت قابلیت تقسیم دارد و به این مقدار یعنی 10-8 یک بیت کوین تا یک صد هزارم یعنی تا
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 کوینکیف پول بیت

شود. بلکه کوین در هیچ کجا نگهداری نمیشوند. از لحاظ فنی، بیتها در آن نگهداری میکوینافزاری است که بیتکوین نرمکیف بیت

کوین فردی که صاحب حساب است، ها وجود دارند و در کیف بیتکوینرمزهای خصوصی هستند که برای آدرس هر یک از بیت

دارد. کیف کوین را برای کاربر نگه میکوین را تسهیل داده و مالکیت حساب بیتو دریافت بیتشود. این کیف ارسال نگهداری می

 ست. افزاری برای کاربران موجود اافزار کامپیوتری، موبایل، تحت وب و به صورت سختکوین به چهار صورت نرمبیت

اطالعات وجود ندارد. بهتر است رمز ورود بسیار قوی برای کیف  شدن یا دزدیده شدن، امکان بازیابیشایان ذکر است که در صورت گم

 ادداشت شود.ها در مکانی امن به صورت دستی یکویناستفاده شود یا رمزهای خصوصی مربوط به بیت
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 کوینسازوکار عملی شبکه بیت

کنند، در سراسر شبکه از طریق نگهداری میهایشان است که کلیدها را در خود پولکوین شامل کاربران به همراه کیف سیستم بیت

های کامل شده در کنند و بالکیها را تولید مها ماینر )استخراج گر( هستند که بالکاند. برخی از گرهارتباط نظیر به نظیر پخش شده

 .ایدنمشده را حفظ میهای انجام و تاییدشوند. این دفتر کل سابقه تمامی تراکنشیک دفترکل ثبت می

یک  شوند.کوین و انجام اولین تراکنش، در شبکه به رسمیت شناخته میکاربران بیت کوین کسانی هستند که با عضویت در شبکه بیت

را بزند.  "Start a New Wallet" دکمهمراجعه کند و  https://blockchain.info/wallet کاربر جدید در ابتدا باید به آدرس اینترنتی

 عبور انجام شود. الکترونیک، یک کلمهبرای ثبت یک کیف پول جدید باید یک آدرس پست 

 

گردد که شامل کلماتی است که پول ارائه می نام را تکمیل کرد به وی یک رمز برای بازنشانی کیف وقتی که کاربر جدید فرم ثبت

بایست روی کاغذی از آن کپی باشد و میعبور و جزئیات حساب کاربری نیاز می پول به هنگام از دست رفتن کلمه برای بازیابی کیف

 گرفته شود و در جای امنی نگهداری شود.

اصلی کیف پول خود را  تواند استفاده از کیف پول تحت وب خود را آغاز کند و در مرورگر خود تصویر صفحهاکنون کاربر جدید می

 مشاهده کند.

https://blockchain.info/wallet
http://abcbourse.ir/
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توان به رس را میکوین است. مانند یک آدرس پست الکترونیک این آدآدرس بیت شودمهمترین قسمت از تصویری که مشاهده می

ات آدرس است که به وجود دارد که دارای همان اطالع QR ارائه داد. کنار آدرس یک کد خود سابهر کسی برای ارسال پول به ح

های حساب رای ارائه به طرفبتواند آن را چاپ کرده و در کیف خود تواند خوانده شود. لذا فرد مییک گوشی می راحتی با اسکن توسط

 ارائه نماید.

 

خواهید وجود دارد. شود و قابلیت ایجاد آدرس جدید به هر تعدادی که میشروع می "1"کوین همیشه با  الزم به ذکر است آدرس بیت

کوین )کیف پول( مناسب را نرم افزار بیت https://blockchain.info/wallet تواند با مراجعه به آدرس اینترنتییک کاربر جدید می

 شکل اصلی وجود دارد: 4دانلود نماید. برای برنامه 

https://blockchain.info/wallet
http://abcbourse.ir/
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 کوین را نگهداری نماید، قادر های بیتتمامی تراکنش ست تاریخچهآن کاربر قادر ا کامل است و به واسطه کامل: که یک گره نسخه

ها دل سرور که تمامی نامهمکوین جدید ایجاد نماید. مانند یک ها را مدیریت کند و همچنین قادر خواهد بود که بیتپولاست کیف 

 در آن ذخیره است.

 ها نیازمند یک سرور به مانند کاربران است اما برای تأیید تراکنشهای پول سبک: در این نسخه کاربر قادر به نگهداری کیف نسخه

عنوان شخص سوم، در  های خود را تنها به کمک یک سرور بهالکترونیک که تمامی نامهشخص ثالث است. مانند یک کاربر پست 

 دست خواهد داشت.

 گردد.دیگر ذخیره می پول روی سروری العات کیفوب: کاربر تنها از طریق مرورگرهای اینترنتی قابل دسترس است و اط نسخه 

 تواند عمل نماید.یهای هوشمند موبایل قابل نصب است و به هر سه طریق مذکور در باال مموبایل: تنها بر روی گوشی نسخه 

ترین و ترین و سریعوب ساده بنابراین نسخه ؛باشدها و اطالعات حساب میروی تراکنشبرتنها بر اساس کنترل کاربر  تفاوت نسخه

 ترین، زمان برترین و دارای بیشترین کنترل است.کامل پیچیده باشد و نسخهدارای کمترین کنترل می

 کوین وجود دارد:چهار روش برای تهیه بیت

حساب بانکی ایجاد  هایی که مانند کارگزاران بورس برای مشترکین حسابی مرتبط با کارت یامراجعه به یکی از سایت -1

های بانکی جود کارتکشد و شاید در کشور ما نیز به دلیل عدم ونمایند. البته ایجاد این حساب چند روزی طول میمی

 المللی این روش منتفی باشد.بین

پول  کوین به کیفش بیتامکان خریداری از او وجود داشته باشد و نسبت به تراکن کوین دارد وپیدا کردن دوستی که بیت -2

 کننده اقدام نماید.فرد درخواست

 .کوینفروش کاال در ازای دریافت بیت -3

 کوینکوین در ازای ارائه خدمت به شبکه بیتدریافت بیت -4

های اید. با مراجعه به یکی از سایتنمکد آدرس خود تهیه می QR کند در ابتدا پرینتی ازفردی که روش مراجعه به دوست را انتخاب می

 کوین پی برد:توان به نرخ برابری دالر و بیتزیر می

bitcoinchart.com 

bitcoinavarage.com 

Zero Block کند.کوین را اعالم مییک برنامه رایگان برای موبایل است که نرخ برابری دالر و بیت 

 کوین به دریافت کننده به دو چیز احتیاج دارد:انتقال بیتکننده جهت ارسال

http://abcbourse.ir/
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 ؛آدرس مقصد برای انتقال پول 

 کوین که باید ارسال شود مقدار بیت. 

گیرد. منبع کننده، تعلق می کوین مورد نظر به آدرس دریافتسازد که براساس آن مقدار بیتکننده یک تراکنش را میپول ارسال کیف

گوید کوین میبیت ه شبکهارسال کننده بوده است که با کلید خصوصی او به امضاء رسیده است. این تراکنش ب پولکیف  ،این پول

ن تراکنش از یک کامپیوتر به کننده واگذار شده است و طی چند ثانیه اطالعات ایکننده به دریافتکوین از ارسالکه اختیار این بیت

ررسی نماید و ببیند که این بکننده باید انجام دهد این است که آدرس خود را ری که دریافتشود و تنها کاکامپیوتر دیگر منتقل می

کند که را مشاهده می "شدهنتأیید  "کوین به آدرس وی انتقال پیدا کرده است. پس از مراجعه به این آدرس در دقایق اول کلمهبیت

یده است. این تراکنش توسط ست اما هنوز در بالک و دفترکل به ثبت نرسبه این معنی است که این تراکنش در شبکه توزیع گردیده ا

گر به ثبت برسد. پس از ثبت در چندین ابد که در یک بالک توسط استخراجاعضا قابل مشاهده است اما تنها وقتی اعتبار می ی تمام

 .آیدکوین به حساب میتکننده صاحب آن بیدریافتشود )برای حصول قابلیت اطمینان بیشتر( بالک که به صورت متوالی انجام می

 

 استقبال روزافزون از بیت کوین

کوین دالیل بسیار متفاوتی دارد. شاید بتوان برای رویکرد مردم نسبت به خرید این پول دیجیتال دو دوره زمانی قائل استقبال از بیت

برآمده از بازارهای مالی بود. های ادامه یافت، علت خرید مردم بیشتر ناشی از نگرانی 2016در دوره نخست که تا اواخر سال  .شد

کشور نگران بودند که عنوان نمونه، در جریان بحران مالی در قبرس، که با شروع کار بیت کوین همراه بود، بسیاری از مردم این به

 .مصادره کند. از این رو، گرایش به خرید بیت کوین در قبرس باال گرفتها را های آنمین نیازهای مالی خود، سپردهأدولت برای ت
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های گوناگون. به عنوان نمونه، رکاهش ارزش واحد پول کشو هشود بیکی دیگر از دالیل خرید بیت کوین در این دوره زمانی مربوط می

آورند. خرید مسکن به دیگر کاالهای ارزشمند روی می ردم به تبدیل پولهای مردم فراتر رود، مهرگاه نرخ تورم از بهره بانکی سپرده

 .دهندها تمایل نشان مییا طال از جمله راهکارهایی است که مردم به شکل سنتی به آن

ه پول دیجیتال باعث تغییر کوین نیز به این راهکارهای سنتی افزوده شده است. یا شاید بهتر است بگوییم که روی آوردن بخرید بیت

ایش شدید نرخ تورم، به خرید صادی مردم در شرایط بحرانی شده است. به عنوان نمونه، شماری از مردم آرژانتین به علت افزرفتار اقت

 .بیت کوین روی آوردند

های گذشته به اوج خود رسید. همین موضوع باعث شروع شد و در هفته 2016دوره دوم استقبال از بیت کوین شاید از اواخر سال 

گذاری جدید مکان سرمایهابقه ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی گشت. در این دوره مردم در پدیده بیت کوین یک اسافزایش بی

 .همراه داشته باشدتواند سودهای هنگفتی بهگذاری که میکشف کردند. سرمایه

 کوینماهیت بیت

توان به عنوان یک نوع پول و ارز، سرمایه کوین را میواقعا بیتکوین وجود داشته است که آیا از ابتدا بحث زیادی در مورد ماهیت بیت

اعالم  1(IRSلی ایاالت متحده )سرویس درآمد داخ 2014ت. در مارس کوین دارای هیچ ارزش خاصی نیسیا کاال در نظر گرفت یا بیت

آیند. سود یا ضرر ناشی از شوند و ارز به حساب نمیکوین، شامل مالیات بر دارایی میکرد که تمامی ارزهای مجازی از جمله بیت

شود در حالی که اگر به عنوان موجودی نگهداری نگهداری شود، به عنوان سود و زیان سرمایه تلقی می کوین اگر به عنوان سرمایهبیت

 ود و زیان عادی خواهد شد. شود، شامل س

کوین را به عنوان یک پول از نوع دیجیتال و مجازی در نظر گرفت یا خیر؟ برای پاسخ به توان بیتال اصلی این است که آیا میؤس

 کوین را با ماهیت پول مقایسه نماییم.و بیت رسد که باید شناختی از پول داشتهبه نظر می سؤالاین 

دار ا به بهترین نحو عهدهرکارکردها  گیرد و یک پول خوب پولی است که بتواند اینرا در اقتصاد بر عهده میپول کارکردهای مشخصی 

 :شود. کارکردهای پول عبارتند از

زرعه کاشت گندم و توان تفاوت بین یک مبدون وجود پول نمی :گذاری بخش واقعیبه وجود آوردن استانداردی برای ارزش -

توان ا استفاده از این استاندارد میگذاری را ایجاد کند و بتواند استاندارد ارزشالوار را شناسایی کرد. پول مییک کارخانه تولید 

 .انواع کاالها و خدمات بخش واقعی را با یکدیگر مقایسه کرد

                                                           
1 - Internal Revenue Service 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRppjV0KLYAhXHh7QKHaOvDuQQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.irs.gov%2F&usg=AOvVaw1e31clEK8U5RvDFBek4iZA
http://abcbourse.ir/
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زیرا یافتن اشخاصی که د است : بدون پول و در نظام مبادله پایاپای، کارآیی مبادله بسیار محدوعنوان واسطه مبادله بهحضور  -

شود واسطه مبادله سبب می بتوانند برابری کامل بین دو نوع کاال را بپذیرند کاری بس دشوار، اگر نه غیرممکن، است. وجود

ن برود و به این ترتیب هر که نیاز به حضور دو طرف که مایل باشند کاالها و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند، از بی

 .پرداخت پول و به صورت مستقل انجام شودمبادله با 

ای را که نند و هر نوع مبادلهک: مردم باید بتوانند تحوالت ارزش سرمایه و دارایی خود را به دقت بیان ایفای نقش انبار ارزش -

ر ذهن پس اری ملموس د. پس اندازهای مردم باید بتواند مقدنمایندگذاری دهند، به دقت ارزشها انجام میدر این دارایی

 .حسوب شودیابد که پول بتواند انبار و ذخیره ارزش مها زمانی تحقق میاندازکنندگان داشته باشد. همه این

ا انگیزه سودخواهی است و بدرصد مبادالت پولی جهان  95: در دنیای امروز بیش از قابلیت کاربرد به عنوان ابزار سودخواهی -

شود. سیاست ام میانگیزه دریافت کاالها و خدمات مربوط به بخش واقعی انجدرصد مبادالت پولی با  5تنها کمتر از 

 .ته مطرح شدبه مرحله اجرا درآمد در واقع با هدف تسهیل این خواس 1972شناورسازی ارزش پول ملی که از اوت 

سنتی است که حاکمان های : این وظیفه یکی از وظیفههاقابلیت کاربرد به عنوان ابزار مدیریت بخش پولی توسط حکومت -

کومتی خویش را تحکیم اند. در روزگاران گذشته حاکمان با ضرب سکه به نام خود، حوزه حدر همه حال از پول تقاضا کرده

ای نه چندان ها بود. حتی در گذشتههای مالک این سکهای از اعتبار حکومتها در واقع نشانهبخشیدند و اعتبار این سکهمی

تحت یک پوشش قرار  یر شوروی سابق هم با ایجاد روبل قابل تبدیل، تمام کشورهای تحت کنترل خود رادور، اتحاد جماه

های رفتاری خود را با تغییر ارزش اند نارساییاند و خواستهای گسترده کردهها از پول استفادهداد. در مواردی که حکومتمی

ع حضور پول خصوصی محلی و خصوصی را گسترش داده است. در واقپول جبران کنند، جامعه در واکنش به این رفتار، پول 

 .اندخود نشان داده ن ویژگی توسط حکومت ازـه استفاده درست از ایـه مردم نسبت بـردیدی بوده است کـدر واکنش به ت

ر عمل کارآمدسازی عملکرد داگرچه انتظار کلی بر این است که یک پول خوب بتواند تمام وظایف باال را به شکلی بهینه انجام دهد، 

 .تواند با پذیرش چند مورد از وظایف باال هم امکان پذیر باشدپول می

 :کارکردهای پول به شرح زیر می باشد 2و سازمان مقابله با جرایم مالی آمریکا 1طبق تعریف بانک مرکزی اروپاشایان ذکر است که 

 واسطه مبادالت (means of trade) 

 ابزار ذخیره ارزش (vehicle to store value) 

                                                           
1 - European Central Bank 
2 Financial Crime Enforcement Network 
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 واحدی برای سنجش ارزش (unit of account) 

ی را برای پول در طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر سه کارکرد ذکر شده توسط بانک مرکزی اروپا، کارکرد چهارم

 .بیان نموده است 1393/05/28اصالح پول ملی مورخ 

 یپول معیاری برای پرداخت های تأخیر. 

کند، دارای بعد زمانی است و دارای وظیفه چهارمی نیز هست. از آنجاکه در اقتصاد مدرن، پول میان حال و آینده ارتباط برقرار می

های تأخیری است. یعنی در معامالت بلندمدت مثل استقراض و اعطای وام، واحدهای کارکرد چهارم پول این است که پول معیار پرداخت

لی وام می گیرد، باید مقدار بازپرداخت آن در آینده مشخص و تعیین سسه ماؤگیرد. برای مثال، وقتی شخصی از یک ممیپولی مبنا قرار 

 .شود

 :برآورده نماید تواند کارکردهای منتسب به پول راکه آیا پول مجازی می حال باید بررسی نمودبا معرفی این کارکردها، 

 کوین ن بیتمیان سه کارکرد اصلی پول که در بخش قبلی ذکر شد، تاکنو: از کارکرد واسطه مبادالت بودن پول

های مختلفی برای انجام کوین و سرویسهای زیادی برای خرج کردن بیتنسبتاً موفق به برآوردن این نقش بوده است. راه

باشد. و با هزینه کم می بسیار راحتکوین ها به وسیله بیتاند. انجام تراکنشکوین توسعه داده شدهها به وسیله بیتتراکنش

متعددی برای انجام  التیسکوهای معامباشند. امروزه کوین نمیبا این حال، همه اجناس در بازار کنونی قابل تجارت با بیت

اندازی شده است. این راه (ATM) دستگاه خودپرداز کوین. در بعضی کشورها برای بیتاندکوین توسعه یافتهمبادالت بیت

 .ائز اهمیت بوده استحکوین و پذیرفتن آن توسط عموم جامعه به عنوان واسطه مبادالت بسیار قدام در فراگیر شدن بیتا

  شده است.  ی محققکوین در شرایط کنونی هنوز در سطح پایین: در ارتباط با بیتکارکرد واحد سنجش بودن پول

کوین ردم جوامع به بیتسطح قابل قبولی دست یابد، الزم است که مکوین بتواند به این کارکرد پول در برای این که بیت

 کوین چه قدر می شود؟فکر کنند. مثالً از خود بپرسند که این کاال بر اساس واحد بیت

  شود باشد و زمانی حاصل میکوین در جایگاه پول میترین کارکرد بیت: چالشیکارکرد ابزار ذخیره ارزش بودن پول

ن برای انجام تجارت و همچنین ذخیره ارزش برای آینده استفاده گسترده شود. مشکل اصلی در این رابطه کویکه از بیت

های قانونی های پولی از ثبات ارزش پولها از طریق اعمال سیاستباشد. دولتکوین میرسیدن به ثبات نسبی در نرخ بیت

باشد. هیچ مقام یا دولت مرکزی نیست، از این حمایت محروم میکوین از آن جایی که وابسته به کنند. بیتکشور حمایت می

توان حدس عنوان مثال میگردد. بهکوین ارزش ذاتی ندارد، قیمت آن براساس تقاضای آن مشخص میاز آن جایی که بیت
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کوین قیمت بیت زد که با در نظر گرفتن نرخ تورم کنونی، ارزش واحد دالر در سال آینده چه قدر خواهد بود. در حالی که

کوین چالش اصلی آن برای تبدیل شدن به پول جهانی ثباتی ارزش بیتبینی است. بیدر سال آینده کامالً غیرقابل پیش

باشد. در حالی که نرخ رشد عرضه کوین میه به تغییر در عرضه و تقاضای بیتکوین وابستباشد. ثبات قیمت بیتمی

بینی و متغیر است. همین موضوع عامل نوسان اشد، تقاضای آن غیرقابل پیشبکوین مشخص و برنامه ریزی شده بیت

 .باشدارزش بیت کوین می

 :داختتوان جداگانه پرها میکه به هرکدام از آن هستندکوین عوامل متعددی باعث نوسانات سطح تقاضا برای بیت

  کوین تأثیرگذار باشند بیت ید بر تقاضانتوانها می: مسائل سیاسی و تصمیمات دولتهای کشورهاقوانین و سیاست

سسات ؤکه دولت چین م ، پس از این2013کوین را متزلزل سازند. به طور مثال در دسامبر سال و به همین دلیل قیمت بیت

دالر در  500دالر به  1000مالی را از انجام تراکنش ها و پرداخت ها از طریق بیت کوین منع کرد، قیمت بیت کوین از 

 .عرض دو هفته سقوط کرد

 دین بتوانند در طول زمان گم شود و این ها میکوین: کلیدهای خصوصی بیتکوینتهدید نابودی سیستم بیت

وند و در شارج میهای بدون کلید خصوصی از سیستم خکوینزیرا بیت ؛معناست که تعادل سیستم نیز از دست خواهد رفت

ها طبق کوینن بیت( معتقدند که روند گم شدن و از بین رفت2011و کتزنبیسر )گردد. همچر حقیقت وجودشان متوقف می

صوصی در آینده خهایی برای حفاظت از کلیدهای شود که روشبینی مییک منحنی لگاریتمی پیش خواهد رفت. البته پیش

باشد. از طرف ول میایگاه پکوین تهدیدی در ارتباط با وظیفه ذخیره ارزش در جعه داده شود. این موضوع برای بیتتوس

نفر صاحب  47باشد و تنها نفر می 1000های خلق شده تاکنون در دست کمتر از کویندیگر از آنجایی که حدود نصف بیت

ک عرضه بیش از کوین در مواجهه با شوها هستند، همواره این تهدید وجود دارد که سیستم بیتکوینیک سوم کل بیت

 .ه سقوط ارزش آن قرار گیردکوین و در نتیجحد بیت

  کوین یتبانیم : یکی دیگر از شروط الزم برای این که بتوهاکوین با نرخ یکسان در تمامی سرویسعرضه بیت

در زمان  التیسکوهای معامکوین در همه المللی به حساب بیاوریم، این است که قیمت یا ارزش بیترا یک پول بین

های جزئی وتدهد که نه تنها تفامختلف نشان می سکوهای معامالتیکوین در مشخص یکسان باشد. سابقه قیمت بیت

 .باشندها بسیار چشمگیر میمختلف وجود دارد بلکه در بعضی مراحل خاص تفاوت سکوهای معامالتیکوین در در قیمت بیت
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  عت در انجام مبادالت باشد. بدین معنا که از آن بتوان به راحتی و سرمی های پول: از دیگر ویژگیشوندگیقابلیت نقد

فروش به وسیله  وقابل قبولی برسد، افزایش میزان خرید  شوندگینقدکوین به سطح استفاده نمود. برای این که بیت

 شوندگیقدن بلیتکوین در انجام تجارت به صورت گسترده استفاده شود، قاکوین ضروری است. چنان چه از بیتبیت

شود. این تعادل که از کوین میرود و منجر به رسیدن بازار به یک قیمت عادالنه و قابل اتکا برای بیتکوین باال میبیت

ها و یا عرضه و تقاضای های دولتگذاریگردد ثبات بیشتری دارد و مسائلی چون سیاستعرضه و تقاضای بازار حاصل می

کوین، رفتار ذخیره گرایانه خود را کوین داشته باشد. چنان چه کاربران بیتقابل توجهی بر قیمت بیتتواند تأثیر بزرگ نمی

دالت را به خود ها نقش واسطه مباکوینکوین ترک کنند و در عوض بیتکسب سود از طریق افزایش قیمت بیتمنظور به 

کوین بتواند مزیت رقابتی خود را در این منظور بسیار مهم است که بیت . بهآن بهتر خواهد شد شوندگیقدن بگیرند، میزان

ها یا امنیت بیشتر نشنقش واسطه مبادالت حفظ نماید. چنان چه رقبایی وارد صحنه شوند که مثالً با هزینه کمتر تراک

 د. ودی روکوین رو به نابتوانند این مزیت رقابتی را تهدید نمایند و در نتیجه بیتهمراه باشند می

توان ای خالص بیان نمودیم، در حال حاضر نمیها و خصوصیاتی که برای یک پول به عنوان ارزش مبادلهبنابراین با توجه به ویژگی

 کوین را به عنوان یک پول شناخت و اطالق لفظ ارز دیجیتالی )مجازی( به آن، نوعی تسامح در تعبیر است.بیت

 کوینتگذاری از طریق بیپذیرش سرمایه

کوین تسویه نماییم دارای مزایای کوین قرار دهیم و پرداخت سود را با بیتگذاری خاصی را واحد بیتکه قرار باشد  مبنای سرمایهاین

 نماییم.و معایبی خواهد بود که در ذیل به آن اشاره می

 :مزایا

 کوین امکانپذیر غ از بیتارسال و دریافت فوری هر مبلهر موقع از شبانه روز و در هر کجای جهان که باشید،  ؛آزادی پرداخت وجه

دهد کوین به کاربرانش اجازه میاست. هیچ روزی تعطیل نیست. هیچ حد و مرزی در کار نیست. هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. بیت

 .بر پول خود کنترل کامل داشته باشند

 کوین، بصورت بدون کارمزد و یا با کارمزدی بسیار اندک، با بیتدر حال حاضر پردازش پرداخت وجه  ؛های بسیار اندککارمزد

توانند برای پردازش سریعتر تراکنش خود، کارمزد پرداخت نمایند که در نتیجه تاییدیه تراکنش را سریعتر از گیرد. کاربران میانجام می

ها کوینها، تبدیل بیتگران را در پردازش تراکنششبکه دریافت خواهند کرد. عالوه بر این، پردازشگرهای تجاری هم هستند که سودا
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کوین ها بر مبنای بیتها، یاری دهند. چون این تراکنشبه یک ارز بدون پشتوانه و واریز مبالغ بطور مستقیم و روزانه به حساب بانکی آن

 .شد ها خواسته خواهد، از آنرمزدهای شبکه کارت اعتباریاست، کارمزدهایی به مراتب کمتر از کا

 اس مشتریان ناپذیر بوده و حاوی اطالعات شخصی و یا حسکوین امن و برگشتهای بیتتراکنش ؛ریسک کمتر برای سوداگران

سوداگران  .کندافظت میهای برگشتی جعلی محنیست. به همین دلیل از سوداگران در برابر ضررهای ناشی از کالهبرداری یا پرداخت

رخ کالهبرداری به شکل جدیدی قدم بگذارند که هیچ کارت اعتباری در آن در دسترس نباشد و یا ن توانند بسادگی به بازارهایمی

 .های مدیریت کمترغیرقابل قبولی باال باشد. دستاوردهای خالص آن عبارتست از: کارمزد کمتر، بازارهای بزرگتر و هزینه

 کنندگان را مجبور کرد؛ ل دارند. غیرممکن است که بتوان معاملههای خود کنترل کامکوین بر تراکنشکاربران بیت ؛امنیت و کنترل

کوینی ی بیتهاردازند. پرداختآید، مبالغی ناخواسته و یا از پیش اعالم نشده را بپهای دیگر پرداخت گاهی پیش میمانند آنچه در روش

در برابر سرقت  این ترتیب محفاظت شدیدیگیرد. به بدون اینکه اطالعات شخصی کسی به تراکنش پیوست شده باشد، انجام می

، از پولشان محافظت توانند با تهیه بک آپ یا نسخه پشتیبان و رمزگذاریکوینی همچنین میهویت ایجاد شده است. کاربران بیت

 .نمایند

 کوین بسادگی روی زنجیره بالک در دسترس همه هست و تدر مورد تامین پول بی تمامی اطالعات ؛طرف بودنشفافیت و بی

کوین را کنترل و یا تواند پروتکل بیتها استفاده نمود. هیچ شخص یا سازمانی نمیتوان آنرا بالفاصله درستی آزمایی کرده و از آنمی

بودن بینیطرفی کامل و قابل پیششفافیت، بیکوین را از نظر دستکاری نماید چون این پروتکل با رمزنگاری، ایمن شده و هسته بیت

 .قابل اعتماد کامل ساخته است

 :معایب

 پذیرند ها را میکوینکوین آگاهی ندارند. همه روزه، کسب و کارهای بیشتری بیتبسیاری از مردم هنوز در مورد بیت؛ میزان پذیرش

 برد. بهره های این شبکهفایده نیاز به رشد دارد تا بتوان ازخواهند، اما این فهرست هنوز کوچک است و چرا که مزایای آنرا می

 کنند، در مقایسه با آنچه که میکوین استفاده های در گردش و تعداد کسب و کارهایی که از بیتکوینبیت ارزش کلی ؛ناپایداری

کوین اثری توانند بر بهای بیتهای تجاری نسبتاً کمی هستند که میباید باشد، هنوز کم است. بنابراین، رویدادها، معامالت و یا فعالیت

یافت. پیش از این، کوین، کاهش خواهد به لحاظ نظری این ناپایداری، در صورت رشد بازارها و تکنولوژی بیت چشمگیر داشته باشند.

https://www.biteasy.com/
https://www.biteasy.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_effect
https://bitcoincharts.com/bitcoin/
https://bitcoincharts.com/bitcoin/
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کوین چگونه این راه را به پایان خواهد برد، واقعاً دشوار )و جهان هرگز چنین ارز نوپدیدی را به خود ندیده بود، بنابراین تصور اینکه بیت

 .هیجان برانگیز( است

 در دست توسعه است.  بطور فعالهای ناقص بسیاری دارد که کوین هنوز نسخه بتاست و ویژگینرم افزار بیت ن؛در حال توسعه بود

م دسترس پذیرتر بسازند. تر و برای توده مردکوین را امنهای جدید در حال توسعه یافتن هستند تا بیتها و سرویسابزارها، ویژگی

 .ریان استکوین هنوز در جکوینی نوپا بوده و هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. بطور کلی، فرایند بلوغ بیتبیشتر کسب و کارهای بیت

  مکن است سرمایه این رمزینه پول حکایت از نوسان بسیار باالیی دارد که م ارزش نگاهی به افت و خیزنوسان شدید ارزش؛

حظه ممکن است افراد در دام ضمن اینکه هنوز سازوکار مورد تأییدی برای خرید بیت کوین ارائه نشده است و هرل متقاضیان را ببلعد.

 .کالهبرداران بیفتند

 بیت کوین دارایی است نه پول 

یکی  که اندقرارگرفته های پیشین به عنوان ارز مورد استفادهبسیاری از وسایل در جوامع و سالطور که اند که همانبرخی بر این عقیده

ارز  قرار بگیرد. لذا تواند به عنوان یک ارز مورد داد و ستد و وسیله مبادلهکوین نیز میبیت .است wampum 1ها، ترین آناز معروف

 .باید نادر و کمیاب باشد تا ارزشمند شود مهم این است کهحتما نباید به طور فیزیکی قابل کارکرد باشد و 

تواند کوین میدر جهانی که به سرعت در حال حرکت از آنالوگ به دیجیتال است، حتی یک فناوری جدید مانند بیت بر این اساس،

هزاران واحد پولی مناسب این حوزه است. از  کوین قطعاًهنگامی که پول هم از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شود، بیتاصیل و معتبر باشد. 

 .استکنند، بیت کوین اولین است. بیت کوین یک مدعی بزرگ و معتبر نامگذاری می «دیجیتال ارز»را مختلف که خود 

گذاری ارز. از لحاظ ارزش ایی است یا یککنند که آیا این یک دارهاست با یکدیگر بحث میاقتصاددانان و کارشناسان امور مالی سال

ه چرا مردم آن را انتخاب ککنند؛ مهم است کوین استفاده میکوین، این مسئله زیاد مهم نیست. اهمیتی ندارد چگونه مردم از بیتبیت

 .کنندمی

 

 

 

                                                           
 .کمیاب بودآمریکا شده از نوع خاصی صدف که در ایاالت متحده یک گردنبند ساخته - 1

https://arzdigital.com/
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 پشتوانه بیت کوین

طال بدهند او ها بایستی به اندازه آن به آن د،یک دالر را به بانک بده فردیاگر  نظریپشتوانه ارزهای رایج، طال و نقره است. از لحاظ 

 های ریاضی است.اما پشتوانه این ارز دیجیتال طال نیست بلکه فرمول )هر چند در عمل، این امکان وجود ندارد(.

کنند. این فرمول ریاضی در اختیار همه است و هر کسی ای برای تولید آن استفاده میافزارهای رایانهجهان افراد از نرمدر سراسر 

 .دنماییید أتواند صحت عملکرد آن را تسی میخود نرم افزار نیز منبع باز است. بنابراین هر ک تواند آن را بررسی کند.می

در نظر گرفت که فقط اطالعات است. چارچوب  «دارایی دیجیتال» را یکتوان آنمی ؛باشدمی ارز رمزپایهک ی کوین در واقعبیتبنابراین 

ثیرگذار بر دنیای اقتصاد و سیاست جهانی بدل شود. پولی که أاین دیدگاه به سرعت به یک امر ت کوین موجب شده است تاخالقانه بیت

را به یک پول فیزیکی تبدیل کنید. توانید آنشود و میشود به صورت یک عدد اعتباری به شما نمایش داده میدر بانک نگهداری می

 .است« داده»یک و در واقع فقط  کوین هیچ وقت شکل فیزیکی ندارد و نخواهد داشتاما بیت

 .شودعامالت هم استفاده میکاال یا خدمتی است که به علت ارزش و ویژگی که دارد برای م ، بلکهپول نیست اصالً کوینلذا بیت

 100شوید فرض کنید یک بازی کامپیوتری در هر مرحله که شما برنده می چنین است که:کوین به زبان ساده اینتوضیح ماهیت بیت

امتیاز دارید و  100کنند بدهید. شما یامتیاز بدهد، این بازی قابلیت آن را دارد که امتیازات خود را به افراد دیگری هم که این بازی را م

ر این حالت امتیازی که شما ددالر.  1ما پول بدهند؛ هر امتیاز امتیاز به ش 100افراد دیگری هم هستند که حاضرند برای گرفتن این 

شود. هر چقدر که افراد بیشتری برای خرید امتیاز شما درخواست بدهند دارید ارزش پیدا کرده است و نرخ مبادله آن برابر با دالر می

تواند بگیرد امتیازی که هر فرد در این بازی می کند. کلرایش نباشد ارزشش افت میبرود و اگر تقاضایی قیمت هم باالتر می مسلماً

نوعی مقدار امتیازها را در بازار  هزار است؛ در این حالت عرضه این امتیاز هم در بازار خرید و فروش امتیاز، محدود است و به 10 مثالً

 .دارداال نگه میبکند و همین ارزش امتیاز را تا مدتی کمیاب می

شود. در این بال مردم میتب این بازی در جامعه وجود دارد و پس از آن بازی دیگری ساخته و مورد استقمدتی شاید بتوان گفت که 

یابد. حتی ممکن است به دالیل مختلفی حاکمیت استفاده از این حالت تقاضا و قیمت برای امتیازهای بازی اولی به شدت کاهش می

یدی د و قیمت افت شدکه قابلیت نقد شوندگی پایینی دارنند با یکسری امتیاز بادکرده ماها را ممنوع کند و در این حالت مردمی میبازی

 .کندپیدا می

کند که از مشابهی دارد. چند سال پیش هکری که هنوز شناخته نشده است نوعی نرم افزار را طراحی می کوین هم رویکرد تقریباًبیت

داشتن اسم فرستنده و گیرنده پول و علت انتقال پول، پول خود را به و با مخفی نگه طریق آن مردم بتوانند بدون استفاده از نظام بانکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2_%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87
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ده ای از دنیا انتقال دهند. البته با این ویژگی که تعداد این خدمات محدود و برای چند سال طراحی شد. چنین ویژگی برای استفانقطه

 از این خدمت، ارزش ایجاد کرد.

ی بازها )افرادی که با افزایش قیمت کاالیو مابقی سفته شوهاکارها و پولخالف خدمتی، بیشتر از سویترین تقاضا برای چنین اصلی

توانند به راحتی بدون مشخص شدن نام فرستنده کوین می. از طریق بیتباشدمی خرند تا از نوسانات افزایشی قیمت استفاده کنند(می

خواهد بابت یک عملیات تروریستی به فردی دیگر در اروپا پول بدهد. با دالرش ا میفردی در آمریک و گیرنده پول بفرستند. مثالً

فروشد و بجایش یورو کوین را دریافت و در کشورش به قیمت روز میکند و فرد اروپایی بیتکوین را ارسال میخرد، بیتکوین میبیت

کوین شود. به عبارتی کاربرد اصلی بیتاند و پولشویی هم انجام میمه مشخصات طرفین مخفی میگیرد. در این فرایند خالفکارانه هممی

برای پرداخت اعمال را کوین ذات بیتتوان بنابراین می. همین است که خارج از سیستم بانکی، انتقاالت مالی مجرمانه صورت بگیرد

 ود. بدانست هرچند که استفاده صحیح نیز برای آن خارج از تصور نخواهد  رمانه، پولشویی و دور زدن تحریممج

 بهانه برای تحریم بیشتر را باید کاری انجام دهیم کهچ اینجاست که سؤالها با آن مواجه هستیم، با وجود مسائلی که در زمینه تحریم

به طور است، چنانچه ما بخواهیم  کوین ممنوع شدهه از بیتدر چین استفاد که در حال حاضربا وجود این. مثال کشور وجود داشته باشد

 .هایی قائل شودبرای تجار ما تحریم چین هم که با آن رابطه تجاری داریم ممکن استکشور  نماییم،کوین استفاده رسمی از بیت

از دست داد و فعاالن آن به دنبال  بازار خیلی بزرگی راکوین بیت، گردیدکوین در چین ممنوع فعالیت بیت وقتی کهشایان توجه است 

ایران شاید بتوان بازی حاضرند آن را بخرند. با انگیزه باال برای سفته همراهکوین از بیت کافی بازارهایی هستند که ضمن عدم شناخت

اولویتی برای حفظ سپرده مردم انکی، کاهش سود ب زیرا با توجه به دانست؛برای بازاریابان این حوزه  ی نسبتا مناسبهاگزینه را از جمله

 خواهد بود.بازدهی فعالیت تولیدی هم برایشان به صرفه ن با وجود رکود اقتصادی، داشته و از طرف دیگرها نمدت خود در بانکبلند

 ه خریدب ها را تشویقسودجو آن ایهای خود هستند. در این شرایط است که عدهبنابراین به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی

 . به سود چندین برابری نائل آیند کنند تامیکوین بیت

 کوینآینده بیت

رخی از بهای کارشناسان بازارهای مالی، احتمال نوسانات شدید و حتی سقوط بهای پول دیجیتال منتفی نیست. حتی بر اساس ارزیابی

دانند. اما، در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد و برخی حتی معتقدند میکوین را عمال آغاز سقوط آن سابقه بهای بیتکارشناسان رشد بی

 .ی کنونی نیز بیشتر شودتواند از رقم باورناکردنکه ارزش این پول سایبری می

کول، دانند. به باور کاسپر فون کوسبینی و محاسبه میکارشناسان امور مالی و بانکی جهان نوسانات این پول دیجیتال را غیرقابل پیش

های است که در تناقض با همه منطق "بیهوده"کوین یک فرآورده کمپانی بانکی شمال اروپا(، بیت) "Nordea" بانکی رئیس کمپانی
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معادالت حاکم بر  تمام کوین به بازارهای مالی جهان عمالًمالی قرار دارد. این دسته از کارشناسان از آن واهمه دارند که ورود بیت

 .بازارهای سهام و بورس را به هم بریزد

 "هابحران الله"ین بی شباهت به یکی از کارشناسان امور مالی و اقتصادی آلمان، ایزابل اشنابل، بر این باور است که رشد بهای بیت کو

های گل الله یکباره متوقف ود. رشد حبابی بمیالدی، هلند شاهد افزایش ناگهانی بهای پیاز گل الله ب 17نیست. در نیمه نخست قرن 

اره بهای پیاز گل الله شد و بهای آن سقوط کرد. هیچ کارشناسی نه در آن هنگام و نه پس از آن موفق نشده است علت افزایش یکب

 .الله نیست شباهت به حباب اقتصادی گلرا توضیح دهد. اشنابل معتقد است که افزایش بهای بیت کوین نیز از نظر شکل رشد بی

از سقوط بهای آن بر بازارهای  ثیرات منفی ناشیأخصی خود بیت کوین بخرند، دامنه تبه باور این کارشناس، تا زمانی که مردم با پول ش

هایی که در صورت شود که مردم برای خرید بیت کوین اقدام به گرفتن وام کنند. واممالی محدود خواهد بود. اما مشکل زمانی شروع می

 .ها نخواهند بودقوط بهای بیت کوین قادر به بازپرداخت آنس

اند. رای خرید بیت کوین نمودهچنین روندی اما شروع شده است. بنا بر اخبار منتشرشده، شماری از مردم آمریکا اقدام به گرفتن وام ب

ر، برای مردم بسیار جذاب ر در ماه دسامبدال 19000دالر در اوایل سال به چیزی حدود  1000بدیهی است که رشد بهای بیت کوین از 

 .انگیز بوده استو وسوسه

های اعتباری وین از کارتهشدار مسئوالن نیز نتوانسته مردم را از خرید بیت کوین منصرف کند. تعداد کسانی که برای خرید بیت ک

شوند یا طعم کوتاهی یا صاحب پولی کالن میاند، کم نیستند. این دسته از افراد ظرف مدت شان استفاده کردهخود بیش از موجودی

 .است نامعلومها همچون سرنوشت بیت کوین چشند. سرنوشت آنورشکستگی را می

 بررسی فقهی 

 بیت کوین از منظر فقه فردی و فقه حکومتی

ه مسائل نگاه شخصی ببرای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید دو سطح شخصی و حکومتی را مدنظر قرار داد؛ سطح فقه شخصی که 

، از منظر فقه شخصی، این پردازد. بر این اساسدارد و سطح فقه حکومتی که با نگاه کالن و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می 

رام بودن این سود چطور کوین خرید و فروش کند یا سودی از آن حاصل نماید، مسئله حالل و حر بیتسؤال وجود دارد که اگر یک نف

سالمی خواهد داشت و از این ااست؟ در منظر فقه حکومتی نیز باید ببینیم که رواج بیت کوین در کشور چه تحوالتی برای نظام اقتصاد 

 روند؟ نهادهایی از بین میشوند و چه  نوع پول چه نهادهای اجتماعی منتفع می
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و یا در حالت کلی نظام  گیری رسمی از سوی مراجع در مورد این نوع پولدر پاسخ به این سؤاالت باید گفت، هر چند تاکنون موضع

راجعه کنیم، در مپولی مجازی اتخاذ نشده است، اما در هر صورت در سطح فقه شخصی اگر به فتوای مراجع درخصوص بیت کوین 

هایی ومتی، بیت کوین چالشهای مثبت در این حوزه برسیم، ولی با نگاه فقه حکتوان مسائل را طوری طرح کرد که به پاسخت مینهای

ن درگیر خواهد کرد؛ به های آن نظام اقتصادی کشور را در سطح کالها به سادگی گذشت، چراکه آسیبتوان از کار آندارد که نمی

ارائه احکام الزم در  وگیری مناسب  و ابعاد و اثرات مختلف آن در نظام اقتصادی، قدم نخست در موضع همین دلیل، شناخت موضوع

 .این خصوص است

 کوین با نگاه فقه فردیبررسی بیت

سپس  کوین اعتبار پول و ارز مجازی قائل هستند، باید به بررسی ماهیت پول از نگاه فقه پرداخت وکه برخی برای بیتبا توجه به این

 کوین مورد تحلیل قرار داد.های مجازی از جمله بیتارکان و قواعد حاکم بر آن را در مورد پول

 ماهیت فقهی پول

تحلیل فقهی پول باید بر پایه مستفاد عرفی و فنی مخترعان  ای عرفی و مخلوق زندگی اجتماعی بشر است. بنابراین،تردید پول پدیدهبی

نظران توان اجماع صاحبفات میاقتصاددانان در بیان ماهیت  پول نظرات گوناگونی دارند. به رغم همه اختالآن صورت گیرد. با این همه 

عیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش را پنداری قطعی تلقی نمود. این کارکردهای سه  گانه پول مبنی بر واسطه مبادله،بر کارکردهای سه

 اند.تأیید نموده السالم نیز آن راعلیهگانه در عصر تشریع وجود داشته و معصومین 

بها یا اوراقی با توان یافت: برخی پول را کاال و شکل آن را فلزت گراندر ادبیات اقتصاد متعارف دو نظریه کلی در باب ماهیت پول می

کنند و انتشار آن را ها تلقی میبدهیدانند و برخی آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هیچ کاالیی و تنها برای تسویه این پشتوانه می

  شمارند.ها میبه صورت انحصاری در صالحیت حاکمیت

بندی کرد: برخی در تحلیل ماهیت پول بر قدرت توان طبقهارا اندیشمندان اسالمی در خصوص ماهیت پول را در دو دسته کلی می

کنند. مرحوم شهید صدر تمام حقیقت پول را ت پول قلمداد میخرید آن تأکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهی

آن باشد در  داند و از این رو با آنکه در نظر ایشان پول مالی مثلی است، اما هر آنچه را که مبین قیمت حقیقیآن می« قدرت خرید»

 الیت پول است. ای و مر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادلهداند. از منظفراغ ذمه و جبران آن الزم می

 کند. گذار تلقی میانونقآیت اهلل موسوی بجنوردی که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط 
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 طرفداران ن پول است. در مقابل،شاید مهمترین نقدها بر نظریه قدرت خرید، خلط مفهوم مال و مالیت و عدم التزام به لوازم مثلی دانست

کنند. طرفداران این نظریه پول را ارزش ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی می پس از مثلی دانستن پول، نظریه ارزش اسمی،

 دانند.ای اشیاء که متضمن ارزش مصرفی آن است میمبادله

منشأ و ای محض دارد و مالیت، مبادله ها باشد. پول صرفا ارزشتر از دیگه بیانرسد نظریه مال اعتباری بودن پول صحیحبه نظر می

بار در مرتبه تعیین واحد سنجش پشتوانه آن اعتبار است. بر اساس این نظریه پول از هر نوع و از هر حیث مراتبی از اعتبار دارد. اعت

شود. یعنی به حکم عتبار واسطه مبادله بودن پول نیز توسط معتبر وضع میاشود. همچنین توسط قانون وضع میارزش و مقدار آن،

مالیت اولیه معین شود. آنگاه معتبر به این مخلوق، شود و پول به عنوان مال )بدون ارزش معین( متولد میمعتبر برای پول جعل ذات می

به عنوان  مال با ارزش معین به واسطه اعتبار قانونگذار های کنونی،شود. در پولکند و مقدار هر واحد سنجش ارزش تعیین میاعطا می

ارزش ثانوی و کند،شود و نهایتا با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی پیدا میواسطه مبادله تعیین می

 گردد.متغیر آن پدیدار می

ای حاکمیت به تعهدش در ثبات سیاسی و وف ظرفیت تولید ملی،»های کنونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه ارزش آن به در پول

 «.حفظ نسبی ارزش اولیه پول بر اساس معیار وابسته است

کارکردها و  واحد ارزش، پشتوانه ارزش، های مجازی متناسب با فضای خلق و گردش آن در دنیای مجازی،پول بر اساس این نظریه،

وجود  ازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد،ر پول مجشود و مادام که اعتیاسایر آثار و مراتب وجودی آن توسط معتبر جعل می

و مقبولیت این  بر مبنای اعتبار مخترعین آن )در سازوکار خلق و کنترل(های مجازی مانند پول کنونی، پول مجازی جریان دارد. پول

 مشروعیت دارند.  اربران، به عنوان طرف دیگر این قرارداد،ها صرفا در میان کپول

ها است. اگر تولید و شود تنها مالحظه مشروعیت وجودی این پولقت در مشروعیت فعالیتی که موجب تولید و ارزش پول مجازی مید

مالیت این پول با اشکال مواجه است و اعتبار آن  با مبنای استحقاق پول مجازی بر مبنای فعالیتی باشد که از نظر شارع مشروع نیست،

وده عقالیی داشته باشد. اهد بود. مطابق موازین فقهی در مالیت شرط است که شیء یا عمل منفعت محلله مقصمورد احترام شارع نخو

شد شارع در قبال این وگرنه آن شیء یا عمل مورد احترام شارع نخواهد بود. چنانچه مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع با

خالق آن تقرر وجودی یابد و منشأ تولید  بنابراین چنانچه پول مجازی به واسطه اعتبارکند. اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد نمی

آن باشد مورد احترام شارع نیز  آن فعالیت یا مالی با منفعت محلله مقصوده عقالیی باشد، مادام که این قرارداد مورد احترام کاربران

 خواهد بود.
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 از منظر پول اعتباری ابعاد فقهی بیت کوین

 کوینمالیت اعتباری بیت 

انیم و یا به آن کوین یک مالیت اعتباری بوده و ارزش آن را یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش آن بدمالیت بیت

بود. اما  کوین شده است و در هر دو صورت مالیت آن اعتباری خواهدالگوریتم پیچیده ریاضیان بدانیم که درنهایت منجر به مالیت بیت

ی، توسط دولت و نهادهای های الکترونیکی که خلق پول و اعتبار پول های امروزی و پولنکته قابل توجه این است که در اسکناس 

امل دیگر، در اعتبار کردن ها و سایر عو شود، پشتوانه اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی دولتوابسته به دولت انجام می

مسائل اقتصادی عالم واقع، مانند  العمر بدون توجه بهتوانند مادامها نمیها اثرگذار هستند و به عبارت دیگر دولتوع پولمالیت این ن

کشور فروپاشی خواهد  قدرت اقتصادی، بدون محدودیت خلق پول انجام دهند زیرا در این صورت پول بی ارزش شده و نظام اقتصادی

کوین مفهوم جازی مانند بیتمهای  ازایی حقیقی در نظام اقتصادی دارد. ولی در پولها مابه نوع پول  کرد. لذا ارزش اعتباری این

یقی آن مشخص نیست و از لحاظ ها و مابه ازای حقشود زیرا ارزش اعتباری این نوع پولپشتوانه و مالیت اعتباری ماهیتاً متفاوت می

بنای شرعی و عقلی دارد و یا مهای مجازی در عالم واقع از چیست و آیا این نوع اعتباریات لکه اعتبار پواسالمی سؤاالتی همچون این

بایست به فقه نظامات می ونگاه فقه حکومتی گردد که در مطرح می ها وجود دارد؟اسمی این نوع پول آیا تناسب بین ارزش واقعی و

توان کوین ماهیت متفاوتی از طال و حتی اسکناس دارد و نمید که بیتشواین سؤاالت پاسخ داد. بنابراین با این بیان مشخص می

 .مند احکام مناسب آن هستیمکوین جاری کرد و نیازاحکام طال و اسکناس را در بیت

 کوینمثلی و یا قیمی بودن بیت 

الف در اعتبار و ارزش واقعی آن اختکوین مانند اسکناس دارای مالیت اعتباری است و اگرچه طور که بیان شد از نظر مالیت، بیتهمان

توانیم در مورد مثلی و یا قیمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت جهت که مالیت آن اعتباری است، میوجود دارد ولی از این

 در نظر بگیریم.

ارند، طال و نقره را که ارزش ذاتى دهاى از مباحث مهم فقهى دربارۀ پول اعتبارى، بحث مثلى یا قیمى بودن آن است. مشهور فقها پول

دانند، بندى به مثلى و قیمى را ویژۀ اموال حقیقى مىها متفاوت است. برخى که تقسیماعتبارى دیدگاه هایاره پولدانند؛ ولى دربمثلى مى

با اتخاذ این نظر که  شهید صدر ولى معروف میان معاصران مثلى بودن آن است. برآنند که پول اعتبارى نه مثلى است و نه قیمى.

های کاغذی اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ پول»کند: اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی است، چنین بیان می

ذاران گها به سپردهرو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپردهکند؛ ازایننیست، بلکه هـر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می
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توان گفت های اعتباری میلذا با توجه به مثلی بودن پول. «قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است

گوید من فالن مقدار کوین است، صاحب چند عدد در فضای مجازی نیست، کما اینکه وقتی فردی میکسی که صاحب مقداری از بیت

ام هستم، بلکه منظورش این است که صاحب ش این نیست که من صاحب فالن اعداد و معادالت در حافظه رایانهکوین دارم منظوربیت

 د.توان مثلی بودن را در مورد آن مورد بررسی قرار داقدرت خرید این پول مجازی است و می

 کوینجبران ارزش پول در بیت 

 ستن قدرت خرید آن است، بنابراین جبران ارزش و یا قدرت خرید از دآ مثلکوین یک مال مثلی است و طور که اشاره شد بیتهمان

داند، مثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر که پول را مال مثلی میرغم اینکوین موجه است. شهید صدر بهرفته بیت

د که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند و قیمت حقیقی پول دانل پول را چیزی میبیند؛ بلکه افزون بر آن، مثروی آن مکتوب است نمی

 .ای آن استیا ارزش مبادله« قدرت خرید»همان 

 کوینممنوعیت ربا و بیت 

ای که در مبادله دو کاالی مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط ربا در متون فقهی بر دو نوع است. ربا معاملی، عبارت است از اضافه

گیرد شود که قرض گیرنده به خاطر قرضی که میکه به آن مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته می ربای قرضیشود و قبلی دریافت می

 .دهدبه قرض دهنده می

کوین منتفی است. معدود بوده و امکان ربای معاملی در بیتکوین نه از جنس کیل است و نه از جنس موزون بلکه بدیهی است که بیت

رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به ندارد، و در غیر پول از نوع کاالها نیز به کار می اسکناس و پول اختصاص به قرض ربوی اما

تد. تواند این اتفاق بیافکوین هم میکه کیلی و وزنی باشد یا نه و در بیتپول پیدا کرده است؛ و در میان کاالها نیز فرقی نیست بین آن

های بدون جهت نسبت به پول کوین یک پول غیرمتمرکز بوده و بانک و سپرده گزاری در آن معنایی ندارد از اینکه بیتبا توجه به این

 .رسدتر به نظر میپشتوانه امروزی موجه

سالمی در مجله بانکداری و مالی ا چارلز اوانز استاد دانشگاه بری در یک مقاله به ارزیابی ارزهای مجازی با الزامات بانکداری و مالی

کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به پول نقد با پشتوانه ... بیت"کند:اسالمی پرداخته است؛ وی در این مقاله چنین بیان می

بدون بانکی های الخصوص در تجارتتر باشد. علیشود، در بانکداری و مالی اسالمی مناسبوسیله ربا حمایت میبانک مرکزی که به

ن نوع توان به راحتی در مورد مسائل ربوی ایمند به این پدیده نمیه بدون نگاه نظامهای کوچک. البته الزم به ذکر است کو در مقیاس

 .ها اظهار نظر نمود پول

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149#1620
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 کوینممنوعیت غرر و بیت 

تناسب « هی النبی عن بیع الغررن»آنچه بیشتر با حدیث های لغت و کالم فقهاء، معانی فراوانی آمده است ولی برای کلمه غرر، در کتاب

ین دو معنای مذکور که باشد، اهای لغت غرر به معنای جهل نیامده اما به هریک از دارد، دو معنای خدعه و خطر است. هر چند در کتاب

ارد، این معامله برای وی خطری قرارداد ندتواند مجهول بودن مورد معامله را نیز در برگیرد؛ زیرا شخصی که شناخت کافی از موضوع می

ل خود را بیهوده از دست است، چون ممکن است فریب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خالف واقع درآید و به این ترتیب، ما

گونه قراردادی است که یا هر، بیع و وسلم قرار گرفتهوآلهعلیهاهللبدهد. به عبارت دیگر آنچه در حدیث غرر، مورد نهی پیامبر اکرم صلی

ز دیگری مانند تردید در دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیمشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است، خواه این فریب یا خطر به

 قدرت تسلیم باشد.

که طوریثبات بوده است، به بیامالًدر مورد غرر در بیت کوین باید گفت، از زمانی که این پول به وجود آمده تا به امروز از لحاظ قیمت ک

های دالر رسید. این نوسانات در سال 1150شد، اما باگذشت چند ماه به رقمی حدود دالر مبادله می 13کوین با هر بیت 2013در سال 

دالر در ماه  4000دالر به رقمی نزدیک  1000از رقمی حدود  2016که برای مثال در اواخر سال طوریشده است به اخیر هم مشاهده

ارشناسان این نوسان قیمت هزار دالر را تجربه می کند. برخی ک 7( رسیده است و در حال حاضر نیز رقمی نزدیک به 2017اخیر )اوت 

کوین غیرعقالنی است و مبادالت آن غرری است. اما بسیاری از گذاری بیتاند که قیمتمایه این قرار دادهکوین را دستدر بیت

ها اوالً این نوسانات را به دلیل عرضه و تقاضای کنند. آناین نوسانات شدید را توجیه کرده و دو دلیل را برای آن ذکر میکارشناسان 

کنند. کوین با چوب دالر مطرح میها و ثانیاً علت اصلی را در سنجش بیتبازیدانند و نه ناشی از سفتهبازار ناشی از دالیل عقالیی می

 .عنوان ارز مرجع قرار بگیرد، دیگر از این نوسانات خبری نخواهد بودکوین بهکه زمانی که بیت ها مدعی هستندآن

گذاری مطلع کوین شود باید از میزان ریسک و آینده سرمایهخواهد وارد انجام معامله با بیتهرحال طبق متون اسالمی فردی که میبه

از حد به اشناخته، نامشخص و با خطرپذیری بیش مزایا و معایب آن باخبر بوده تا نکوین های بیتباشد، یعنی وی باید از پتانسیل

از حدی داشته و اینکه آیا اطالع از چنین ریسکی کوین ریسک بیش حال بیت هر حال باید پذیرفت که تا به کوین روی نیاورد. اما بهبیت

 .ای بررسی داردو یا خیر همچنان ج تواند منجر به غرر شودکه ریشه در دالیل عقالیی داشته می
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 از منظر دارایی بودن ابعاد فقهی بیت کوین

کوین را به طور رسمی یک پول و ارز توان بیتکوین مطرح شد، نمیشناسی پول مجازی و بیتطور که در مباحث موضوعهمان

ن فاقد کارکرها و خصوصیات اصلی پول اعتباری است های پول، همچنارغم داشتن برخی از ویژگیدیجیتالی قلمداد نمود چرا که علی

 توان آن را پول مجازی نامید.و لذا از روی تسامح می

باشد، این است که آن را یک نوع دارایی دیجیتال بدانیم و که مبتنی بر اطالعات و کوین سازگار میبنابراین آنچه بیشتر با ماهیت بیت

اضرند برای به دست آوردن غیر فیزیکی است که نزد جامعه مالیت و ارزش پیدا کرده است و حداده است. به بیان دیگر نوعی دارایی 

ند که این خصوصیت منحصر به آن هزینه نمایند اگر چه ممکن است از این دارایی در مواردی هم به عنوان مبنای مبادله استفاده نمای

 شی تحقق پیدا کند.تواند در مورد هر دارایی با ارزکوین نخواهد بود و میبیت

شرط محقق می شد. دیگر مالیت، از نگاه فقهاء با دو  ین اشود؛ یکی این که قابل انتفاع بوده و نزد عقالء دارای منفعت قابل توجهی با

است که شیء از فراوانی  که شارع آن منفعت را حالل شمرده باشد. شرط دیگری که در کالم برخی از فقیهان به آن اشاره شده، این

ست آوردن آن نیاز به انجام کاری سی نبوده و به د ستر شد به این معنا که به راحتی قابل د شد. به  برخوردار نبا یا ایجاد معامله ای با

 گونه ای که عقالء برای به دست آوردن آن از یکدیگر سبقت گرفته و با هم رقابت داشته باشند.

ابل آن مال بدهند. ولی گروهی ؛ یعنی مال چیزی است که در مق«بذل بازائه المالالمال ما ی»مال در فقه به این شرح تعریف شده است: 

شود. ه به ازای آن مال داده میکاز فقهاء عقیده دارند که در این تعریف دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است 

: مال چیزی است که نزد مردم مطلوب در تعریف مال گفته شود رسد بهتر استپس تعریف مبتنی بر تعریف خود مال است. به نظر می

ها را رفع کند. بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انساناست و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می

کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند ع نیاز نمیستقیما رفها تکوینی و واقعی است، و دسته دیگر مارزش آن کنند و لذا مالیت ومی

 کند و ارزش اعتباری دارد.ها رفع نیاز میشود و به واسطه آنپول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می

ضرت امام )ره( در تعریف مال می ست که م»: فرمایندح ضا گردد به ورد رغبت عقالء بمال تنها، آن چیزی ا سوی آنان تقا شد و از  ا

 «.نحوی که حاضر به پرداخت عوض و قیمتی رد برابر آن باشند

  .ادوستد قرار گیرددمال در اصطالح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ یعنی بتوان مورد 

 شود: قسم تقسیم میاز منظر فقهی معموال مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه 

 عین،  .1

 منفعت ، .2
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 حق. .3

ست که ضرت امام )ره( این چنین آمده ا سام در بیان ح شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین : » این اق صورتی که  در 

 «.باشد، منظور از عین، همان مفهومی است که در برابر منفعت و حق قرار دارد

 ارجی داشته باشد و با حواس ظاهری قابل حسّ باشد. شود که وجود خبه مالی گفته می عین

، محل اختالف است. برخی از آید. مال بودن منفعت در میان فقهاءشود که از اشیاء خارجی به دست میای گفته می: به فایدهمنفعت

ـــام مال شـــمرده ها بیان کنار منفعت ذکر کرده و حکم واحدی را بر آن مال را دراند در حالی که برخی دیگر آنان، منفعت را از اقس

 اند.کرده

صطالحی حق اختالف نظر دارند. برخی آن را به حق شیء»: فقهاء در بیان معنای ا ضعیفی از  تعبیر کرده و« سلطنت بر آن را مرتبه 

شمرده ضع  باورند که حق، به طور دانند. گروهی نیز بر اینمی« ملک»وعی اند. برخی نیز حق را نملکیّت بر شارع و ستقل از جانب  م

 شده و عبارت است از سلطنت بر غیر.

کوین را از نوع مالی دانست که به شکل منفعت و خدمات در جامعه در جریان است. شایان ذکر است که با توجه به توان بیتپس می

شبکه بیت ضی که در  کوین را نوعی دارایی توان بیتنظیر به نظیر وجود دارد، می رآیندکوین برای انتقال وجوه در فابداع الگوریتم ریا

 باشد.فکری نیز دانست که مالیت و ارزش اقتصادی آن مورد قبول فقهاء نیز می

شد همانطور که پیش شاره  صادی دارد و این مال لزوماً تر ا ست که ارزش اقت ست بلکه حقوقی نیز که شمال آن چیزی ا ئ مادی نی

شته باشد، مال محسوب میارزش مادی د گردد و قابلیت شود. از این رو حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود نیز مال محسوب میا

سنتی حقوق به حقوق عینی و حقوق دینیدارد. در نتیجه علیگذاری و ارزشتقویم  سیم  سومی را نیز می ،رغم تق توان تحت شاخه 

ض شئ مادی نبوده بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آعنوان حقوق فکری بدان افزود. حقوقی که مو شش قرار وع آن  ن را تحت پو

 خواهد استفاده کند.یمدهد که از حق خود آن گونه که ده آن اجازه میدهد و به دارنمی

را بنا بر تعریف  توان حقوق مالینظران، در عصر حاضر به دلیل تحوالت فراوانی که روی داده است دیگر نمیبه اعتقاد یکی از صاحب

ظ انحصاری بودن منحصر کرد بلکه حق دیگری نیز تحت عنوان حقوق معنوی مطرح است و از لحا کالسیک به حقوق عینی و دینی

توان حق مالی را هایش. لذا میبا مالکیت شباهت دارد اما برخالف حقوق عینی موضوع آن شئ مادی نیست. مثل حق مؤلف بر نوشته

 . دینی و معنوی تقسیم کرد به سه دسته عینی،
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را  دارایی فکری ،مه عقالی دنیاتقریباً ه فقها نیز دارایی فکری را به عنوان یک حق قبول نموده و با توجه به این که در جهان معاصر

  .دانند، برای آن  شرعیت قائل هستندو سلب آن را ظلم می به عنوان یک حق شناخته

توان شناخت که دارای ارزش و مالیت است و به دلیل محدودیت عرضه و ک دارایی فکری نیز میکوین را به عنوان یبنابراین بیت

 افزایش تقاضای آن، با افزایش قیمت مواجه است.

 

 کوین با نگاه فقه حکومتیبررسی بیت

 قاعده الضرر

ى الضرر است. البته در تبیین مفاد آن قاعدهگیرد، یکى از قواعد فقهیه مهم که مبناى بسیارى از احکام فقهى دیگر در فقه قرار مى

یه آخوند خراسانى یعنى نفى حکم ها نظریه ى شیخ انصارى مبنى بر نفى حکم ضررى  و نظرترین آنمهم نظریات مختلفى وجود دارد.

و تفسیر امام  ی استکه بر مبنای آن مفاد قاعده نفی آن دسته از احکامی است که موضوع آن ها ضرر به لسان نفى موضوع ضررى

 . باشددانند مىام سلطانیه و حکومتى مىضرر را از باب احک )ره( از قاعده که نفى

ال و آبروی مسلمان گردد بر اساس این حکم کلی امتنانی هر یک از احکام شرعی که در اوضاع خاصی باعث زیان رساندن به جان یا م

ی که مستلزم ضرری شخصی شود و هر عبادت یا معامله ان قانون جلوگیری میو حقی از دیگری را تضییع نماید از اجرا و عمل به آ

 –اند تر وضع شدههممجز تکالیف اولیه ضروری مانند جهاد، خمس، زکات، حج، قصاص ، حدود و دیات که به خاطر مصالح  –دنیوی 

 شود.منفی و برداشته می

ممکن است موجب  گذاران انحصاری سیاست پولی،به عنوان سیاست حاکمیت،نظارت  های مجازی بدونرویه پولاز آنجا که ورود بی

اقعی نادرست ها را در اقتصاد وتوان تولید و جریان این پولهای ملی شود به استناد قاعده الضرر میتضییع حقوق آحاد جامعه و ثروت

 دانست.

 قاعده احترام

 احترام مال مردم، مصونیتداشتن به هر چیز متناسب با آن است. مقصود از قاعده احترام، احترام به معنای ارج نهادن و حرمت نگه

ها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدى و تجاوز، اموال آنان از تصرف و تعدى است؛ بدین معنا که اوال تعدى و تجاوز نسبت به آن

 من است.متجاوز، مسئول و ضا

http://abcbourse.ir/


40 
 

ها در اقتصاد واقعی موجب تغییر ضرری در ورود بدون نظارت این پول بنابراین بر اساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین،

 های اقتصاد واقعی است که بر این اساس تزریق چنین پولی با عنوان حرمت روبرو است. حجم پول و ثروت

 قاعده حفظ نظام

 هعنوان یک قاعده ل را باین اص ءقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیرى از اختالل نظام زندگى مسلمین است. فقهایکى از مسائل ضرورى ف

امى اند که در بسیارى از موارد بخاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکعقلى و ضرورى، تا آنجا مسلم تلقى نموده

  .اندثانوى فتوا داده

دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا هرگاه دیده شود عقالء بما هم عقالء چیزى را از آن جهت حسن مىبنا بر این قاعده، 

ها حکم نماید. زیرا وى از عقالء بلکه ق حکم آنگردد، ناچار باید شارع طبشمرند به خاطر آنکه موجب اخالل نظام مىآن را قبیح مى

 .اشدبرئیس عقالء مى

شویی که موحب اختالل فرار مالیاتی و پول تسهیل جرایم اینترنتی،های مجازی مانند مشکالت امنیتی، های پوللذا با عنایت به چالش

کند تا حاکم اسالمی تا به سامان رسیدن تولید و جریان نظام اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی جامعه خواهد شد، مصلحت اقتضا می

 ند.از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوگیری ک پول،این شکل از 

 قاعده اتالف

من أتلف مال »اند، قاعدۀ اتالف است. مفاد قاعدۀ اتالف در از جمله قواعد مشهور فقهى که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جسته

صرف کند و یا مورد مازۀ او تلف یا مندرج است. معناى قاعده این است که هر کس مال دیگرى را بدون اج« الغیر فهو له ضامن

 .بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال استبهره

هایی که موجب تضییع اموال مسلمین است، موجب کاهش گذار پولی با عدم رعایت مصلحت و غبطه مسلمین و سیاستلذا اگر سیاست

اصل حرمت تضییع اموال  به استناد قاعده احترام وارزش ثروت و تضییع حقوق گردد مطابق قاعده اتالف ضامن است و فعل ضرری او 

 مسلمین عنوان حرمت دارد.

 قاعده عدالت

 یهى در حوزه عقل عملىشود، زیرا که عدل و ظلم از مفاهیم بدتعریف عدالت کار آسانى نیست، نه از آن رو که درست دریافت نمى

هایى که اندیشمندان از عدالت تعریف د.شواین امر را سبب مىبسان وجود و عدم در حوزه عقل نظرى بلکه بساطت مفهومى آن  است

 .اند، بیشتر تعریف به مصداق استارائه کرده
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تجریدی مبنا قرار نداده  داند، آن را با مفهوماش میگیری خط مشی اقتصادیاسالم که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شکل

های متفاوتی پیرامون یدگاهدقابل هرگونه تفسیر باشد. همچنین آن را به جوامع انسانی که و نیز به صورت باز بدان دعوت نکرده تا 

ست. بلکه اسالم عدالت را در کنند، نیز واگذار نکرده اعدالت دارند و براساس اندیشه و تلقی خویش از زندگی و حیات آن را معنا می

واقعیتی  ;تی زنده مجسم سازدتوانسته است، پس از آن، این ایده را در واقعیریزی معین ارائه کرده که گذاری و برنامهضمن یک سیاست

 .که تمامی تار و پودش با مفهوم اسالمی عدالت عجین است

و جلوگیری از ستم ستمگران و  اجرای قوانین بر معیار عدل... »در مورد زیربنا بودن عدالت در فقه اسالم می گوید:  امام خمینی)ره(

ار عقل و عدل و خودکفایی و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا وانواع کج روی ها و آزادی بر معی حکومت جائرانه

یگر از این قبیل، چیزهایی دو جلوگیری از استثمار و استبعاد و حد و قصاص و تعزیرات بر نیروی عقل و عدل و انصاف و صدها نمونۀ 

شود قواعد عقلی و ریاضی  بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوا مشابه آن است که گفته نیست که با مرور زمان در طول تاریخ

 «.در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود

ش از اکه در حال حاضر بیتوزیع ناعادالنه ثروت از جمله تهدیدهای بیت کوین برای نظام اقتصاد اسالمی است، چر در همین راستا،

شوند و از این طریق قی مینیمی از حجم بازار این نوع پول متعلق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت کوین تل

میل نمایند. نمودار زیر بیانگر ها رواج یافته تحکوین در آنها، تهدیدها و مخاطراتی را به اقتصاد کشورهایی که بیتتوانند، تحریممی

 :کوین استمعدود سهامداران اصلی بیت تعداد
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 بازیسفته

بازی است. کوین بستر بسیار مناسبی برای سفتهباشد که بیتکوین مطرح است، این میهای بیتمسأله دیگری که در ذیل ویژگی

شود. ، اوراق بهادار یا ارز انجام میبینی تغییرات قیمت کاال، فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیشبازیسفته

 .های گوناگون، تحصیل سود استاز انجام معامالت و خرید و فروش دارایی بازانسفتهانگیزه اصلی 

چارچوب احکام شرعی مربوط به خرید و فروش و به دور از موارد نهی شده در شریعت اسالم از اگر در  بازی از جهت فقه فردی،سفته

، احتکار، ائتالف )تبانی(، انتشار اخبار کذب و شایعه، معامالت صوری و ... صورت پذیرد، از کنندهاقدامات گمراهجمله تدلیس و فریب و 

 .دیدگاه فقهی جایز خواهد بود
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چنانچه همراه با اختالل نظام اقتصادی بوده و موجبات ضرر و آسیب به اقتصادی بازی از نگاه فقه حکومتی، هشایان ذکر است که سفت

 جاحعه شود، صحت آن از نظر فقهی با اشکال مواجه خواهد بود.

 بندیجمع

های غلط پولی و گی ناهی سیاستقاعده اتالف و قاعده مصلحت که هم ای مانند قاعده الضرر، قاعده احترام،بنابراین به استناد ادله

های مجازی در اقتصاد واقعی تغییر ضرری در حجم پول هستند، مقتضی است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پول

مع ها در جواحیات این پول تردید،های مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد. بیاز ورود مشروعیت پول ترتیب داده نشده است،

اما اگر ورود این به اصطالح،  با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است، آنکه تأثیرگذار در نظم پول واقعی شود،بی مجازی خود،

های خالف مصلحتی چون خروج ارز تضییع اموال غیر و پدیده هایی چون تغییر حجم پول،های مجازی  به دنیای حقیقی به پدیدهپول

کوین در سیستم توان نهادینه شدن بیتبیانجامد، به استناد این قواعد فقه که بیشتر ناظر به فقه حکومتی است، می و تسهیل جرایم

 مالی کشور را از نظر شرعی دچار اشکال دانست.
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