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این اثر در گروه ابزارها و نهادهای مالی مرکز پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده و
مباحث و نظرات ارائه شده در آن صرفاً نظرات و بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان و پژوهشگران این گروه میباشد
نه نظرات رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار.
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چکیده
مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده ،به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطهها (بانکها) و توسط افراد جامعه توسط
مطرح شد .پول مجازی هیچ سرویسدهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است .پول
مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار ،پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطهای صورت
میپذیرد .تعداد پولهای مجازی در دنیا در حال افزایش است که از آن جمله میتوان به بیتکوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزشترین پول مجازی در دنیای
واقعی ،اشاره داشت .بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کامال الکترونیکی معرفی کرده است.
بیتکوین قدرت خود را از کاربران میگیرد و از منظر آنها ،بیتکوین یک پول اینترنتی محسوب میگردد .به نظر میرسد که نمیتوان بیتکوین را به عنوان
یک نوع پول در نظر گرفت بلکه یک «دارایی دیجیتال» است .برای بررسی بیتکوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار
داد .آنچه در زمینه صحت شرعی بیتکوین بیشتر مورد اهمیت است ،جنبههای فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی الضرر ،اختالل نظام ،اتالف ،عدالت است که
باید آنها را در مورد بیتکوین مورد تآمل قرار داد.
کلمات کلیدی :پول مجازی ،بیتکوین ،استخراج بیتکوین ،فقه حکومتی
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ماهیت پول مجازی
ایدۀ پولهای دیجیتال به تحقیقات دیوید چام1و استفان برنذ2در سال  1983باز میگردد .افرادی چون آدام بک3تأییدیه کار در شبکه
و سازوکاری برای کنترل هرزنامه را توسعه دادند تا آنکه ویدای 4پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود .ویدای مفهوم پول
مجازی را به معنای دولتهای رمزگذاری شده اولین بار در سال  1998در تارنمای شخصی خود به عنوان ایدهای جهت تسهیل امور
مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطهها طرح نمود.
در طول سالهای مختلف این ایده در قالبهای مختلف توسط متخصصین حوزه فناوری اطالعات پیگیری شد تا اینکه در سال ،2009
بیتکوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرحهای سابق معرفی شد.
اولین جرقه مفهوم پول مجازی به معنای پول رمزگذاری شده ،در سال  1998به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون
حضور واسطهها (بانکها) و توسط افراد جامعه توسط ویدای مطرح شد .وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش
رمزگذاری رایانه ای برای کنترل تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده میکرد.
بنا بر تعریف بانک مرکزی اروپا )ECB( 5پول مجازی نوعی از پول دیجیتال مقرراتگذاری نشده است که بصورت معمول توسط
توسعهدهندگان آن کنترل میشود ،و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار میگیرد.
پول مجازی هیچ سرویسدهندۀ مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا
شده است .این ماهیت ،پدیدهای است که دولتها نمیتوانند آن را دستکاری کنند و بانکها نمیتوانند ارزش آن را کم یا زیاد نمایند.
احساس نیاز به پول مجازی از آنجا آغاز شد که برخی فعالیتهای اینترنتی دارای ارزش اقتصادی شدند .برای شرکت در فعالیتها یا
دریافت خدمات آنان باید عِوضی پرداخت میشد در حالی که این فعالیتها جنبۀ واقعی و ظهوری در دنیای حقیقی نداشتند .با توجه به
مصادیق پولهای مجازی اوصاف ماهیت آن را چنین میتوان برشمرد:
 جامعه مجازی میتواند پولهای مجازی منتشر کند تا کاربران این جوامع به فعالیت بپردازند؛
 مبنای خلق پول در جامعه مجازی دوچیز است :تقاضا و مقدار کار مجازی که در سرور یک جامعه مجازی اتفاق میافتد؛
 قلمرو حاکمیت پول مجازی همان جامعه مجازی است؛
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 هویت حقیقی نام و حساب خالق و کاربر پول جامعه مجازی موضوعیت ندارد؛
 حاکمیت قانونی و رسمی بر پولهای مجازی وجود ندارد؛
 در برخی موارد میان پول حقیقی و پول مجازی ارتباط برقرار شده است؛
 تبادل و تصریفی میان پولهای مجازی وجود ندارد؛
 نوسان شدید ارزش در پولهای مجازی وجود دارد؛
 قابلیت تأثیر نظام عوامل اثرگذار بر ارزش پولهای حقیقی نسبت به پولهای مجازی مانند سازوکار عرضه و تقاضا.
با توجه به نتایج فوق میتوان انواع پولهای مجازی را در چهار گروه طبقهبندی نمود:
 -1پول مجازی برای خرید کاال و خدمات مجازی :این پول صرفاً برای کاربران دنیای مجازی بر اساس مقدار کار
مجازی کاربر و قابل مبادله تنها در همان شبکه است.
 -2پول مجازی برای خرید کاال و خدمات در دنیای حقیقی و مجازی :با این پول میتوان کاالها و خدمات را در دو
دنیای حقیقی و مجازی خریداری نمود .منشأ تولد و خرید پول دنیای مجازی است و کاربران دنیای مجازی میتوانند به
واسطه آن کاالها و خدمات مورد نیاز خود را از دنیای حقیقی و مجازی تأمین نمایند.
 -3پول مجازی برای خرید کاال و خدمات دنیای مجازی با امکان تأمین پول در دنیای حقیقی :در این نمونه
کاربر دنیای مجازی با استفاده از پول حقیقی میتواند نسبت به تهیه پول مجازی اقدام و از طرق آن کاال و خدمات مورد نیاز
خود را از دنیای مجازی خریداری کند.
 -4پول مجازی با قابلیت دوطرفه و امکان استفاده در دنیای حقیقی و مجازی :این پول قابلیت تبدیل به پولهای
حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کاال و خدمات حقیقی و مجازی میتوان بهره برد.
پول مجازی یک ماهیت غیر متمرکز دارد که بر اساس آن تمامی فرآیند انتشار ،پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه کاربران
و بدون هیچ واسطهای برای نظارت و دخالت دیگران صورت میپذیرد.
پول مجازی به واسطه الکترونیکی بودن شکل آن ،هزینههای پولهای فعلی را (مانند مالیات،کارمزد خدمات ،هزینه چاپ و نگهداری
و  ) ...ندارد و استفاده از آن در دنیای مدرن از سهولت بیشتری برخوردار و منعطفتر است .همچنین حسابهای کاربردان پولهای
مجازی عموماً رایگان است و میتواند به شخصیت حقیقی افراد ارتباطی نداشته باشد و بیشتر از پولهای مجازی ،برخی کاربران دنیای
مجازی ترجیح میدهند در دنیای مجازی از این پولها استفاده کنند و حتی کاربرد آن را به دنیای حقیقی سرایت دهند.
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با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی بشر شاید گریزی از استفاده از پولهای مجازی نباشد و ضروری است تا
سیاستگذران اقتصادی با روشنبینی نسبت به پول مجازی مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند .برخی بر
ایت عقیدهاند که برای پوشش چالشهای پول مجازی ،ایجاد نهاد واسطی برای ساماندهی پولهای مجازی در جهت تأمین امنیت
شبکه و ارتباط آنها با سرور واحد ،ایجاد قابلیت تبدیلپذیری ارزهای مجازی ،ایجاد نظام نرخ تبدیل ارزهای مجازی و واقعی و اتخاذ
سیاستهایی برای ارتباط اقتصاد مجازی و حقیقی ،ضروری است .البته از نظر نباید دور داشت که در صورت ایجاد نهاد واسط و ایجاد
یک سرور واحد برای شبکه پولهای مجازی ،سیستم پولهای مجازی هم شبیه پولهای رایج فعلی شده و از ماهیت فعلی آن دور
خواهد شد.
مزایا و معایب پول مجازی
 .1مشکالت امنیتی :از مشکالت جدی پولهای مجازی خلق بیرویه آن با نفوذ در سرور است .از سوی دیگر الکترونیکی
بودن پولهای مجازی چالشهای امینتی مانند گمشدن ،هک شدن حساب کاربر و سرقت را به همراه دارد .به عالوه همانطور
که توضیح داده خواهد شد اگر کاربر اطالعات حساب و رمز عبور خود را فراموش کند پولهای او برای همیشه از بین میرود.
 .2خطر سقوط پول مجازی :با توجه به نبودن ناظر در نظام پول مجازی و امکان خلق بینهایت پول مجازی امکان سقوط
این پول وجود دارد .سایر مخاطراتی که نظام پول حقیقی را متأثر میکند ،ممکن است پول مجازی را نیز با تهدید مواجه
سازد.
 .3تهدید اقتصاد واقعی :در جایی که پول حقیقی و مجازی تالقی پیدا میکنند ،پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی
میتواند تحریک نماید .همچنین دیگر عوامل اثرگذار بر سیاست پولی نیز ار این طریق میتوانند تحت تأثیر قرار گیرند .خروج
ارز از دیگر آفتهای پولهای مجازی در نظم کنونی پول است؛ زیرا کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول
مجازی هستند.
 .4پولشویی و فرار مالیاتی از طریق جرایم اینترنتی :با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی
با استفاده از آن میتوان به پولشویی ،فرار مالیاتی و سایر جرایم اینترنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیدهها را تسهیل
نمود.
 .5عدم شناسایی هویت :ریشه این مسائل در امکان عدم تطابق مشخصات کاربری مالکان این پولها با هویت حقیقی
آنها است .در واقع صاحبان این وجوه نه بی نام که گمنام هستند و از این رو زمینه ارتکاب چنین تخلفات و جرایمی برای
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آنها سادهتر است .گرچه امکان رهگیری تراکنشها و شناسایی ردپای یک کاربر در این شبکهها وجود دارد اما سیاستگذاری
بر شفافیت و تعقیب چنین امری نبوده است.
 .6عدم ثبات و احتمال افت ارزش پول مجازی :در صورت کاهش محبوبیت یا هرگونه مخاطرهای در مورد پول مچازی،
جامعه کاربران مجازی مورد آسیب قرار میگیرند .مخاطرات پول مجازی از جمله ریسک بازار ،ریسک کمعمقی بازار ،ریسک
طرف مقابل ،ریسک معامله ،ریسک عملیاتی ،ریسک حریم خصوصی اطالعات و ریسک قانونگذاری است.
 .7پیچیدگی فنی و اقبال عمومی :فهم این نوع از پول به جهت پیچیدگیهای فنی برای عموم افراد قابل درک نیست و
از این بابت هنوز اقبال عمومی در پی نداشته است و حتی سایر خدمات اینترنتی نیز هنور برای بسیاری قابل اعتماد نیست.
شاید به خاطر همین ویژگی و ابهامات منشأ این اختراع است که هنوز کارشناسان با همه تحلیلهای خوشبینانه فنی امنیتی
و اقتصادی احتمال کالهبرادی و از بین رفتن سرمایههایی که در این شبکه به کار گرفته شده است را منتفی نمیدانند.
 .8بسته بودن شبکه پول مجازی :با توجه به بسته بودن پول مجازی در میان کاربران شبکه مجازی خاص ایجاد صرافی
برای تبدیل پولهای مجازی به یکدیگر با چالش روبرو است و این بازار به طور عمومی شکل نگرفته است .برای نرخ تبدیل
این پولها عواملی چون مطلوبیت (عوامل روانی) عرضه و تقاضا و تبدیلپذیری پولها اثرگذار خواهد بود.
پولهای مجازی
تعداد پولهای مجازی در دنیا در حال افزایش است؛ از جمله  Litcoin, Byteballو  Moneroو  .....که با توجه به سیستم تولید و
استخراجی که برای هر یک از آنها وجود دارد ،در نهایت میزان تولید مشخص و محدودی دارد.
پول مجازی الیت کوین که در نهایت تعداد آن به  84میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاضر حدود  314دالر میباشد.
پول مجازی بایت بال که در نهایت تعداد آن به یک میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاضر حدود  538دالر است.
پول مجازی مونرو که تعداد نهایی آن تقریبا به  18/5میلیون خواهد رسید و قیمت آن در حال حاظر حدود  344دالر می باشد.
همانطور که مالحظه می شود ،برخی از این گونه پولها در طول عمر خود افزایش قیمت داشته و برخی دیگر با کاهش تقاضا و قیمت
مواجه بودهاند.
عالوه بر بیتکوین ،پنج ارز رمزنگاری شده دیگر که شتاب افزایش ارزشی مشابه بیتکوین دارند؛ بهطوریکه مجموع ارزش بازار هر
یک از این پولها به بیش از  5میلیارد دالر رسیده است ،عبارتند از:
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-1

اتریم )(Ethereum-ETH

اتریم در سال  2014با هدف افزایش هر چه بیشتر قابلیت توزیعشدگی بیتکوین ) (Decentralizationراهاندازی شد .اتریم از ساختاری
مشابه بیتکوین بهره میبرد؛ ولی با وجود الهام گرفتن از سیسم بیتکوین ،تفاوتهای زیادی را میتوان در این پول رمزنگاری شده
مشاهده کرد .در واقع اتریم یک پلتفرم نرمافزاری توزیعشده و متن باز است که اترها

)(Ether

در آن برای پرداخت مبالغ تعیینشده

برای دریافت سرویس استفاده میشود .بر اساس آخرین ارزشگذاری صورت گرفته ،اتریم  716دالر ارزش دارد و مجموع ارزش بازار
این پول رمزنگاری شده  69میلیارد دالر است.

-2

ریپل)(Ripple-XRP

ریپل در سال  2012در کالیفرنیای آمریکا توسط توسعهدهندگان سابق بیتکوین راهاندازی شد .بسیاری از افراد و تحلیلگران حوزۀ
بیتکوین ،ریپل را بهعنوان منطقیترین جانشین بیتکوین معرفی میکنند .ریپل در حال نزدیک شدن به شماری از بانکهای بینالمللی
در میزان پول جابجا شده در سطح جهان است .برخالف بیتکوین ،ریپل تنها یک ارز رمزنگاری شده نیست و با استفاده از بستری که
برای آن توسعه یافته ،میتوان سایر ارزها را نیز معامله کرد یا آنها را در تراکنشهای مالی به سایر کاربران انتقال داد .تایمز تعریف
جالبی از ریپل ارائه کرده است؛ به اعتقاد این نشریه میتوان ریپل را بهعنوان سیستمی نظیر
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Western Union

در نظر گرفت که به

ازای انتقال پول ،کارمزد زیادی دریافت نمیکند.
ریپل روی پرداختهای تجاری بین بانکی و تراکنشهای مالی بین کشوری تمرکز کرده است ،زیرا این پرداختها معموال از طریق
یک شبکه بانکها بدون اینکه مکان مرکزی مقتدری برای شفاف سازی تراکنشها وجود داشته باشد ،صورت می گیرد .ریپل یک
شبکهی پرداخت آزاد است .این شبکه در واقع یک سیستم پرداخت توزیع شده و منبع باز ) (open sourceاست که هنوز نسخهی
بتای خود را تجربه میکند .در وبسایت ریپل آمده است که هدف ریپل این است که مردم بتوانند از «باغهای محصور» شبکههای
مالی خالصی پیدا کنند .باغهای محصور همان کارتهای اعتباری ،بانکها ،پرداختهای اینترنتی و سایر ابزارهای مالی هستند که

 - 1شرکت وسترن یونیون شرکتی امریکایی است که در سال  1851توسط  Jeptha Wadeبا هدف انتقال سریع و بدون محدودیت پول در دنیا تاسیس شد .فعالیت این
شرکت مالی ،از همان ابتدا با استقبال زیادی از جانب اکثر کشورهای دنیا مواجه شد.این شرکت پس از نزدیک  60سال از شروع فعالیت خود در دنیا ،در حال حاضر بیش از
400هزار نمایندگی در  240کشور دنیا دارد و توانسته است جای خود را بخوبی در عرصه تجارت آزاد مالی باز نماید .نکته برتری این شرکت نسبت به روش ارسال بانکی،
سرعت ارسال آن است .بدین صورت که به محض ارسال حواله از کشور مبدا ،فرد گیرنده می تواند مبلغ را با مراجعه به هر یک از دفاتر این شرکت در کشور مقصد دریافت
کند.مزیت دیگر 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 ارسال و گیرنده
نیز فقط با داشتن اصل پاسپورت می تواند مبلغ را دریافت کند.
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دسترسیها را محدود میکنند ،برای تبادل پول کارمزد میگیرند و تأخیرهایی را در هنگام تراکنش بر مردم تحمیل میکنند .ریپل مانند
پیپال ،بانکها و کارتهای اعتباری رایج کارمزد نقل و انتقال دریافت نمیکند .با این حال ،بخش اندکی از هر ریپل (تقریباً معادل
یک هزارم یک سنت) را در هر تراکنش بر میدارد .این میزان ریپل به جای اینکه نگهداری شود نابود میشود! این کسر میزان ریپل
در عمل مانند یک سپر محافظ در برابر افرادی است که با ثبت میلیونها تراکنش همزمان قصد ایجاد ازدحام ساختگی در شبکه را
دارند .بر اساس آخرین ارزشگذاری صورتگرفته ،ارزش ریپل  0.72دالر و ارزش بازار این پول رمزنگاری شده بیش از  27میلیارد دالر
است.

-3

آیوتا)(IOTA-MIOTA

آیوتا با شعار «نسل بعدی بالکچین» توسعه یافته و یکی از جدیدترین گزینهها در دنیای پولهای رمزنگاری شده است که رفتهرفته
مورد توجه قرار میگیرد .برخالف سایر پولهای رمزنگاری شده ،آیوتا وابسته به سیستم بالکچین نیست؛ اما در عوض از یک سیستم
جایگزین دیگر که در واقع یک دیتابیس اشتراکی است با نام  Tangleاستفاده میکند .این ارز رمزنگاری شده با مشارکت مایکروسافت،
فوجیتسو و شمار دیگری از کمپانیهای فعال در حوزۀ فناوری توسعه یافته است .توسعهدهندگان آیوتا این پول رمزنگاری شده را
بهعنوان اولین بازار برای اینترنت اشیا1معرفی کردهاند .ارزش این پول رمزنگاری شده بر اساس آخرین قیمتگذاری  3.85دالر و ارزش
بازار آن بیش از  10میلیارد دالر است.

 -4دَش

)(Dash-DASH

پیش از آنکه این پول رمزنگاری شده را با نام دَش بشناسیم ،از آن با نامهای مختلفی یاد میشد .در زمان معرفی آن در سال ،2014
ایکسکوین

)(XCoin

اصلیترین نام این پول رمزنگاری شده بود .سپس نام آن به دارککوین تغییر پیدا کرد و در نهایت پس از

 ،Digital Cashنام آن به دش تغییر کرد .ساختار دش نیز متفاوت است؛ بهطوریکه این پول رمزنگاری شده بیشتر روی حریمخصوصی
کاربران و همچنین ناشناخته باقی ماندن تراکنشها تمرکز دارد .ارزش این پول رمزنگاری شده بر اساس آخرین اطالعات 1000 ،دالر
بوده و ارزش مجموع بازار آن  8میلیارد دالر گزارش شده است.

 - 1اینترنتِ اشیاء )) (Internet of Things (IoTمفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است .به صورت خالصه "اینترنت اشیاء" فناوری مدرنی است که در آن برای
هر موجودی (انسان ،حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکههای ارتباطی ،اعم از اینترنت یا اینترانت ،فراهم میگردد .فرآیند ارسال دادهها در فناوری اینترنت
اشیاء بدین ترتیب است که به سوژهی مورد نظر یک شناسهی یکتا و یک پروتکل اینترنتی ) (IPتعلق میگیرد که دادههای الزم را برای پایگاه دادهی مربوطه ارسال میکند.
دادههایی که توسط ابزارهای مختلف از قبیل گوشیهای تلفن همراه و انواع رایانهها و تبلتها قابل مشاهده خواهند بود.
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 -5الیتکوین

)(Litecoin-LTC

الیتکوین توسط یکی از کارکنان پیشین گوگل توسعه یافته است .اگر بیتکوین را به منزلۀ طال در نظر بگیریم ،الیتکوین نقره
خواهد بود .الیتکوین در سال  2011میالدی توسعه یافت و رونمایی شد .این پول رمزنگاری شده را میتوان بهعنوان جایگزینی که
از نظر عملکرد سریعتر از بیتکوین است ،معرفی نمود .هر تراکنش بلوک در بیتکوین برای تأیید شدن به زمانی  10دقیقهای نیاز دارد،
حال آنکه تأیید هر بلوک در الیتکوین تنها به  2.5دقیقه زمان نیاز دارد .قیمت هر الیتکوین در حال حاضر  316دالر است و مجموع
ارزش بازار الیتکوین  17میلیارد دالر برآورد شده است.
همانطور که بیان شد تعداد پولهای مجازی به شدت در حال افزایش است ،و با عنایت به این نکته که هرکدام از این پولها با وجود
داشتن مشترکات فراوان از جمله تسهیل و کاهش هزینه مبادالت مالی ،دارای خصوصیات و ویژگیهای منحصر بفردی نیز میباشند
(این ویژگیها سبب استقبال یا عدم استقبال مردم از آنها میشود)؛ بالطبع بررسی همه آنها در این مقال نمیگنجد .به همین دلیل
پرکاربردترین و با ارزشتری ن پول مجازی در دنیای واقعی ،که بیت کوین است را به عنوان یک نمونه در جهت مشخص شدن ابعاد
مختلف و کارآیی این گونه پولها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

شکل  - 1ارزش مالی کل پولهای مجازی رمزگذاری شده
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همانطور که در شکل شماره  1مالحظه میشود ،ارزش مالی کل پولهای مجازی رمزگذاری شده در هنگام تهیه این گزارش بالغ بر
 590میلیارد دالر است که مطابق شکل  2از این مبلغ بیش از  325میلیارد دالر آن متعلق به ارزش بازار بیت کوین میباشد ،در واقع
بیشتر کل ارزش دالری پولهای مجازی رمزگذاری شده در دنیا به بیت کوین تعلق دارد( .منبع )coinmarketcap.com

شکل  - 2ارزش بازار بیتکوین

بیتکوین نوعی پول مجازی است که متکی بر اصول رمزگذاری برای معتبر ساختن تراکنشها میباشد که در قالب یک الگوریتم
کامپیوتری باقی نمانده است و به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی مینماید .بیتکوین یک پارادایم جدید برای انجام
تراکنشهای بدون کارمزد و تقریباً آنالین میباشد .در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو
بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند .بطور خالصه میتوان گفت ،بیتکوین نوعی پول قابل برنامهریزی میباشد که میتواند
برای خرید و فروش کاالها مورد استفاده قرار گیرد و همچنین میتواند با پولهای سنتی معاوضه شود و قیمت آن بر اساس عرضه و
تقاضای بازار مشخص میشود.
تاریخچه بیت کوین
با ظهور اینترنت ،تالشهایی برای خلق ابزاری برای پرداخت و انجام تراکنشها به صورت آسانتر ،امنتر و ارزانتر از پول سنتی آغاز
شد اما مشکل دو بار پرداخت شدن یک واحد پول مانع موفقیت تالشهای اولیه گشت .توضیح بیشتر اینکه بانکها همواره بر تبادل
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الکترونیکی مالی نظارت دارند ،تا کسی نتواند یک پول را دو بار خرج کند .درباره پول نقد چنین مسالهای مطرح نیست زیرا نمیتوان
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.
تا قبل از اختراع بیتکوین ،پرداختهای دیجیتال آنالین مجبور بودند به طرفهای ثالث معتمدی ،تکیه کنند ،تا بتوانند دفترکلی از تراز
مالی از صاحب حساب داشته باشند ،یا حسابی از اینکه چه چیزی مال چهکسی است .تصور نمایید که پول دیجیتال صرفا کامپیوتری
است ،درست مثل اسناد دیجیتالی چون فایلهای متنی یا عکسها که فایلهای کامپیوتری هستند .به عنوان مثال من میتوانم 100
دالر را در قالب یک فایل پولی به پیغامی پیوست کنم و برای شما بفرستم .اما درست همچون وضعیتی که در ایمیل هست ،ارسال یک
فایل ضمیمه به معنای این نیست که آن فایل از کامپیوتر من پاک میشود .بلکه من میتوانم همان  100دالر همان پول را دوباره
برای فرد دیگری بفرستم ،و اساسا خرج کنم .در علم کامپیوتر ،این را مشکل خرجکرد دوباره میخوانند.
تا زمان تولد بیتکوین این مشکل را فقط با به کار گرفتن یک طرف سوم معتمد که وظیفه نگهداشتن دفترکل را برعهده داشت ،قابل
حل بود .آنچه از بیتکوین مفهومی انقالبی میسازد این است که برای نخستین بار مشکل خرجکرد دوباره را میتوان بدون مدد گرفتن
از طرف سوم حل کرد.
نرم افزار بیت کوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاری می کند ،فرستنده و دریافت کننده بیت کوین در هر مبادله با رشته ای از اعداد
شناخته می شوند اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیت کوین در تمام شبکه منتشر می شود .در این مبادالت نام طرفین مبادله
محفوظ است اما همه می توانند انتقال پول را مشاهده کنند بنابر این نرم افزار اجازه نمی دهد یک پول دو بار خرج شود.
روشی برای حل این مشکل برای اولین بار در مقاله ساتوشی ناکاموتو در سال  2008مطرح شد .هنوز مشخص نیست که چه کسی یا
کسانی بیت کوین را طراحی کردند در اوت سال  2008دامنه پایگاه  Bitcoin.orgدر اینترنت ثبت شد و تا به امروز نیز مشخص نیست
که چه کسی این دامنه را به ثبت رسانده است .در ژانویه  2009اولین دسته بیتکوین خلق شد (بالک صفر) و اولین نرخ مبادله
بیتکوین در اکتبر  2009در سایت  New Liberty Standardکه تاریخچه نرخ بیتکوین را منعکس کرده است ،به شرح زیر منتشر
شد که :در سال  ، 2009تعداد  1309بیتکوین منتشر شد و قیمت هر بیتکوین  1دالر بود .چند روز بعد اولین نسخه از نرمافزار وین
به صورت متن باز ارائه شد و فردای آن روز بلوک یک بیتکوین استخراج گردید و تراکنش بیتکوین بین کاربران اولیه صورت گرفت
و تجارت عمومی آن در سال  2010آغاز گشت.
بیت کوین به مرور در حال شناخته شدن بود و موارد مهمی از جمله افشای اطالعات توسط ویکی لیکس در افزایش ارزش آن تأثیر
داشتهاند .در سال  2011پایگاه اینترنتی ویکی لیکس اقدام به افشای اطالعات محرمانه دولتهای مختلف بخصوص دولت آمریکا کرد
و بسیاری از افراد عادی در راستای حمایت از این سایت اقدام به اهدای پول به آن نمودند ولی بسیاری از سرویسدهندگان شخص
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ثالث مانند پیپال و مسترکارت وجه اهدایی را به دلیل فشار دولت آمریکا به ویکی لیکس انتقال ندادند .پیپال حسابهای این سازمان را
نیز مسدود کرد تا اجازه دسترسی به منابع مالی خود را نیز نداشته باشند .در همین راستا ویکی لیکس از همان زمان بیتکوین را به
عنوان منبع کمک مالی قبول کرد که هیچ طرف ثالث و دولتی امکان مداخله در آن را نداشته باشد .به مرور بسیاری از پایگاهها و
فروشگاههای اینترنتی ،مؤسسات خیریه و حتی گروههای تروریستی نیز بیتکوین را برای پرداخت وجوه قبول میکردند که تعدادی از
این شرکتها و سایت ها توسط دولت آمریکا توقیف و بسته شدند؛ ازجمله سایت مطرح فروش داروهای مختلف به نام جاده ابریشم که
متهم به فروش داروهای غیرقانونی بود .همین امر منجر شد که در سال  2012اف بی آی گزارشی در مورد خطرهای حال حاضر بیت
کوین و استفادههای غیرقانونی از آن توسط گروهکهای تروریستی و گروههای قاچاق مواد ،اسلحه و دارو ارائه نماید .با این وجود اولین
دستگاه خودپرداز برای مبادله بیتکوین با سایر ارزها در می  2013در ساندیگو ،کالیفرنیا راهاندازی شد .در همان سال  2012تحقیقاتی
توسط دادگاه ایاالت متحده صورت گرفت که ادعا میکرد که بیتکوین شبیه طرح پونزی عمل میکند .به طوری که از پول خود افراد
به آنها سود میدهد؛ چیزی شبیه شرکتهایی که آنها را هرمی میخوانند .در واقع طرح پونزی یک نوع طرح کالهبرداری
سرمایهگذاری است که وعده سود باال با ریسک کم را به سرمایهگذاران میدهد .در این طرح به سرمایهگذاران قدیمی از طریق پول
سرمایهگذاران جدید سود داده میشود .وقتی که سرمایه گذاران جدید وارد این سیستم نشوند به طور خودکار پرداخت سود قطع شده و
سیستم از هم میپاشد .شرکت بانی مقدار پول زیادی را به دست آورده و متواری میشود .این فرضیه همچنان پابرجا است و همچنان
بسیاری به این مبحث مشکوک هستند.
شناخت بیتکوین
بیتکوین در واقع شبکهای است که تحت کنترل هیچکس قرار ندارد .یک شکل جدید از پول دیجیتال است اما با یک تفاوت بزرگ با
سایر پولها؛ هیچ کس آن را کنترل نمیکند.
به عبارت دیگر بیتکوین یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است؛ یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روی فرایند تولید و تغییر قیمت
آن هیچ کنترلی ندارند .به جای آن ،هرکسی روی شبکه کنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی میتواند با دانلود نرم افزار رایگان
بیتکوین و اجرای آن روی کامپیوتر شخصیاش ،روی سیستم مالی بیتکوین تاثیرگذار باشد.
بنابراین بیتکوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازی ساخته و نگهداری میشود .کسی آن را کنترل نمیکند ،چاپ
نمیشود و به وسیله نرمافزاهای رایانهای که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند ،تولید میشود .این ارز دیجیتال اولین
نمونه ،از ارزهایی است که با نام ارزهای رمز پایه شناخته میشوند.
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بیتکوین پولی است که هیچ شباهتی به پولهای رایج ندارد .پولی است خارج از مدار کنترل بانکهای مرکزی و سیستم بانکی
بینالمللی .آن را پول شبکهای میگویند .علت آن را باید در ساختار  (Peer-to-Peer) P to Pطراحی آن دانست P to P .که به آن
مدل همتا به همتا میگویند ،عمالً امکان ارتباط رایانهها را در سطح مشابه ایجاد میکند .از این طریق انتقال دادهها در سطح افقی بین
رایانهها ممکن میشود .این نوع از شبکههای اجتماعی را "اگالیترین" 1یا برابر−پایه مینامند؛ یعنی رایانه ارسالکننده و رایانه
دریافتکننده در چارچوب معماری همتا به همتا در سطحی برابر و یکسان قرار دارند.
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همانطور که بیان شد ،بیتکوین هیچ سرویسدهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات
نظیر به نظیر (همتا به همتا) بنا شده است .به این دلیل است که دولتها نمیتوانند آن را دستکاری کنند و بانکها نمیتوانند ارزش
آن را کم و زیاد نمایند .نرخ تعادلی بیتکوین از طریق عرضه و تقاضای بازار تعیین میگردد .نکته مهمی که در خور توجه میباشد،
سهم باالی "ساتوشی ناکوموتو" خالق بیتکوین از تعداد کل بیتکوینهای منتشر شده میباشد .وی در آغازین روزهای شروع به کار
شبکه بیتکوین تعداد زیادی بیتکوین را استخراج نمود .چنانچه ساتوشی ناکوموتو به طور پیشبینی نشدهای بیتکوینهایش را به
بازار عرضه نماید میتواند ،به کل سیستم ضربه جدی وارد نماید و باعث سقوط چشمگیر ارزش بیتکوین شود .از طرف دیگر هویت
اصلی فرد یا افرادی که با نام ساتوشی ناکوموتو شناخته شدهاند مشخص نمیباشد .این تهدید بیشتر متوجه کسانی میباشد که نگاه
وسیله ذخیره ارزش به بیتکوین دارند.
به عبارت دیگر بیت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کامال الکترونیکی
معرفی کرده است .بیت کوین نخستین شبکه پرداخت غیر متمرکز و نظیر به نظیر است که قدرت خود را از کاربران میگیرد و هیچ
واسطهای یا مرجع مرکزی برای مدیریت که در آن دخل و تصرف کند ،وجود ندارد .از منظر کاربران ،بیتکوین یک پول اینترنتی است.
ارزش اولیه بیتکوین توسط کاربران مختلف در تاالرهای گفتوگو و بیشتر بر اساس هزینههایی از جمله هزینه برق فعالیت کاربران
سیستم تعیین میشد تا جایی که در فوریه  2010نخستین صرافی اینترنتی برای تبدیل بیتکوین به ارزهای دیگر برای کاربران
راهاندازی شد .یکی از جالبترین خریدهای اولیه توسط بیتکوین در می  ،2010خرید دو عدد پیتزا از یک پیتزا فروشی مطرح در امریکا
به قیمت  10000بیتکوین بوده است که نشاندهنده ارزش پایین آن در روزهای آغازین بوده است.
میتوان گفت که ارزش بیتکوین هیچ پشتوانهای نداشته و کامالً بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد .در واقع در عالم واقعیت چیزی
به عنوان بیتکوین وجود ندارد و فقط حسابهای مجازی شامل رمزهای عمومی و خصوصی متشکل از رشته طوالنی از اعداد و حروف
هستند که از طریق یک الگوریتم کدگذاری ریاضی ایجاد شدهاند .رمز عمومی (شبیه رمز کارت عابر بانک) باید مخفی نگه داشته شود
و به منظور اجازه و تأیید انجام تراکنشهای بیتکوین استفاده میشود.
مبانی اصلی بیتکوین
بلوک بیتکوین
بلوکها اسناد کامپیوتری هستند که دادههای متعلق به شبکه بیتکوین را به صورت دائمی در خود ثبت میکنند .یک بلوک ،تعدادی
یا سوابق تراکنشهای شبکه بیتکوین در یک بازه زمانی که در بلوکهای قبلی وارد نشده است را ثبت میکند ،لذا یک بلوک مانند
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صفحهای از یک دفتر کل یا دفتر ثبت اسناد است .هر بار که یک بلوک کامل میشود ،ساخت بلوک بعدی در زنجیره بلوکی آغاز
میشود .هر بلوک ذرهای از بلوکهای قبلی و آدرس بلوک بعدی را در خود قرار میدهد تا امکان دستکاری بلوکها یا حذف یک بلوک
وجود نداشته باشد .بنابراین یک بلوک ،مخزن دائمی اسنادی است که یک بار ثبت شدهاند و دیگر قابل تغییر یا حذف شدن نیست.
میتوان بیتکوین را با تراکنشهای بانکی مقایسه کرد؛ زنجیره بلوکی ماننده دفتر ثبت بانک است و یک بلوک ممکن است تنها یک
تأیید تراکنش باشد که دستگاه خودپرداز بانک بعد از بهرهبرداری آن را چاپ میکندو در واقع یک بلوک جزء کوچکی از زنجبره بلوکی
است.
یک مسئله ریاضی به هر یک از بلوکها پیوند زده شده است .استخراجگرانی1وجود دارند که به طور دائم در حال رقابت بر سر پردازش
و ثبت تراکنشهای شبکه بیتکوین هستند .آنها تالش میکنند که سریع تر از بقیه ،بلوک حال حاضر تکمیل کنند تا به ازای آن هم
کارمزد معامالت را دریافت کنند و هم بیتکوین از شبکه پاداش بگیرند .زمانی که استخراجگر بلوکی را تکمیل کند ،برنده به حساب
میآید و اقدام به حل مسئله میکند .جواب مسئله بین گرههای استخراج به اشتراک گذاشته میشود و سپس تأیید اعتبار میشود .هر
بار که یک استخراجگر یک مسئله را حل کند 25 ،بیتکوین جایزه دریافت میکند و میتواند آن را در چرخه بیتکوین خرج کند .مسئله
ریاضی به نحوی است که درجه سختی آن نسبت به زمان تعیین میشود؛ یعی در نهایت مسئله حل میشود ولی میزان محاسبات آن
به صورتی تنظیم میشود که با توجه به توان محاسباتی متوسط سختافزار کامپیوترهای مورد استفاده توسط استخراجگرها کمتر از
مثال  10دقیق طول نکشد .به بیانی دیگر سطح دشواری مسئله ریاضی که باید توسط استخراجگر برنده در پایان تکمیل هر بلوک حل
شود ،نرخ تولید بیتکوین جدید در شبکه را تنظیم میکند؛ زیرا تا زمانی که مسئله حل نشده است ،ساخت بلوک جدید در شبکه آغاز
نمیشود .در حال حاضر حدود  10دقیقه طول میکشد تا یک مسئله در شبکه حل شود .پس در هر  10دقیقه  25بیتکوین تولید
میشود.
زنجیره بلوکی
زنجیره بلوکی یک دفتر ثبت عمومی است که تمامی تراکنشهای بیتکوین که تا به حال اجرا شده است را در خود دارد و همواره با
اضافه شدن بلوکهای جدید در حال رشد است .بلوکهای جدید به صورت زنجیروار و بر اساس تاریخ به زنجیره بلوکی اضافه میشوند.
هر یک از گرهها (کامپیوترهای استخراجگران که به شبکه بیتکوین متصل هستند و از برنامه کامپیوتری متنباز برای تأیید اعتبار و
جریان انداختن تراکنشها استفاده میکند) یک کپی از زنجیره بلوکی را به صورت خودکار بعد از پیوستن به شبکه بیتکوین دریافت
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میکند .زنجیره بلوکی شامل اطالعات کامل آدرس حسابها و محتویات آنها از زمان شروع تا حال حاضر است؛ یعنی میتوان فهمید
که هر آدرس در شبکه بیتکوین دارای چه مقدار بیتکوین بوده و هست .همین مسئله باعث میشود که بسیاری از طرفداران بیتکوین
اذعان کنند که استفاده از بیتکوین برای کارهای غیرقانونی مثل پولشویی یا قاچاق اسلحه بسیار دشوارتر از پول سنتی است ،مگر
اینکه گردانندگان اصلی بیتکوین ،روشهای خاصی برای این کار بکار گیرند.
استخراج بیتکوین
استخراج بیتکوین فرآیندی است که در آن تراکنشهای تأیید شده و به دفتر ثبت عمومی به نام زنجیره بلوکی اضافه میشوند و
همچنین به واسطه این فرآیند ،بیتکوین جدید در شبکه منتشر میشود.
فرآیند تولید و توزیع بیت کوین به

)(Bitcoin Mining

معروف است و از نرمافزاری به اسم

بیتکوین بهجای اینکه توسط بانک مرکزی ایجاد شود ،توسط عدهای
بر سر یافتن جواب یک مسئله یا در حقیقت یک

)(Hash

معدنچی )(miner

)(Bitcoin Miner

استفاده میشود .هر

ایجاد میشود که در یک شبکه غیرمتمرکز

پیچیده باهم رقابت میکنند .به سریعترین استخراج کننده یک جایزه که

یک بیتکوین است تعلق میگیرد.

توضیح بیشتر اینکه هر فردی با دسترسی به اینترنت و داشتن سختافزار مناسب میتوان به عنوان استخراجگر در فرآیند استخراج
سهیم شود .مقدار بیتکوین جدیدی که در ازای استخراج هر بلوک منتشر میشود را جایزه بلوک مینامند .جایزه بلوک طبق تعریف
سیستم بعد از کامل شدن  210000بلوک که تقریبا  4سال طول میکشد ،نصف میشود .جایزه بلوک سال  2009با مقدار  50بیتکوین
شروع شد و پس از آن نصف شده و  25بیتکوین شد و در حال حاضر  12.5بیتکوین است .این روند نصف شدن جایزه منجر میشود
که در نهایت مقدار بیتکوین به سمت  21میلیون میل کند و بیشتر از آن نشود .یعنی استخراج بیتکوین به مرور زمان سخت ،گران
و زمانبر خواهد شد؛ بنابراین ،نزدیکی تعداد بیتکوینهای استخراجشده به  21میلیون ،موجب کاهش میزان پاداش به ازای حل معما
شده ،تعداد بیتکوینهایی که روزانه تولید میشوند را تقلیل داده و در نهایت در  21میلیون بیتکوین پایان خواهد یافت.
یک بیت کوین تا یک صد هزارم یعنی تا  10-8قسمت قابلیت تقسیم دارد و به این مقدار یعنی  0.00000001یک ساتوشی گویند.
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کیف پول بیتکوین
کیف بیتکوین نرمافزاری است که بیتکوینها در آن نگهداری میشوند .از لحاظ فنی ،بیتکوین در هیچ کجا نگهداری نمیشود .بلکه
رمزهای خصوصی هستند که برای آدرس هر یک از بیتکوینها وجود دارند و در کیف بیتکوین فردی که صاحب حساب است،
نگهداری میشود .این کیف ارسال و دریافت بیتکوین را تسهیل داده و مالکیت حساب بیتکوین را برای کاربر نگه میدارد .کیف
بیتکوین به چهار صورت نرمافزار کامپیوتری ،موبایل ،تحت وب و به صورت سختافزاری برای کاربران موجود است.
شایان ذکر است که در صورت گمشدن یا دزدیده شدن ،امکان بازیابی اطالعات وجود ندارد .بهتر است رمز ورود بسیار قوی برای کیف
استفاده شود یا رمزهای خصوصی مربوط به بیتکوینها در مکانی امن به صورت دستی یادداشت شود.
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سازوکار عملی شبکه بیتکوین
سیستم بیتکوین شامل کاربران به همراه کیف پولهایشان است که کلیدها را در خود نگهداری میکنند ،در سراسر شبکه از طریق
ارتباط نظیر به نظیر پخش شدهاند .برخی از گرهها ماینر (استخراج گر) هستند که بالکها را تولید میکنند و بالکهای کامل شده در
یک دفترکل ثبت میشوند .این دفتر کل سابقه تمامی تراکنشهای انجام و تاییدشده را حفظ مینماید.
کاربران بیت کوین کسانی هستند که با عضویت در شبکه بیتکوین و انجام اولین تراکنش ،در شبکه به رسمیت شناخته میشوند .یک
کاربر جدید در ابتدا باید به آدرس اینترنتی  https://blockchain.info/walletمراجعه کند و دکمه " "Start a New Walletرا بزند.
برای ثبت یک کیف پول جدید باید یک آدرس پست الکترونیک ،یک کلمه عبور انجام شود.

وقتی که کاربر جدید فرم ثبت نام را تکمیل کرد به وی یک رمز برای بازنشانی کیف پول ارائه میگردد که شامل کلماتی است که
برای بازیابی کیف پول به هنگام از دست رفتن کلمه عبور و جزئیات حساب کاربری نیاز میباشد و میبایست روی کاغذی از آن کپی
گرفته شود و در جای امنی نگهداری شود.
اکنون کاربر جدید میتواند استفاده از کیف پول تحت وب خود را آغاز کند و در مرورگر خود تصویر صفحه اصلی کیف پول خود را
مشاهده کند.
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مهمترین قسمت از تصویری که مشاهده میشود آدرس بیتکوین است .مانند یک آدرس پست الکترونیک این آدرس را میتوان به
هر کسی برای ارسال پول به حساب خود ارائه داد .کنار آدرس یک کد  QRوجود دارد که دارای همان اطالعات آدرس است که به
راحتی با اسکن توسط یک گوشی میتواند خوانده شود .لذا فرد میتواند آن را چاپ کرده و در کیف خود برای ارائه به طرفهای حساب
ارائه نماید.

الزم به ذکر است آدرس بیت کوین همیشه با " "1شروع میشود و قابلیت ایجاد آدرس جدید به هر تعدادی که میخواهید وجود دارد.
یک کاربر جدید میتواند با مراجعه به آدرس اینترنتی  https://blockchain.info/walletنرم افزار بیتکوین (کیف پول) مناسب را
دانلود نماید .برای برنامه  4شکل اصلی وجود دارد:
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نسخه کامل :که یک گره کامل است و به واسطه آن کاربر قادر است تاریخچه تمامی تراکنشهای بیتکوین را نگهداری نماید ،قادر
است کیف پولها را مدیریت کند و همچنین قادر خواهد بود که بیتکوین جدید ایجاد نماید .مانند یک مدل سرور که تمامی نامهها
در آن ذخیره است.



نسخه سبک :در این نسخه کاربر قادر به نگهداری کیف پولهای کاربران است اما برای تأیید تراکنشها نیازمند یک سرور به مانند
شخص ثالث است .مانند یک کاربر پست الکترونیک که تمامی نامههای خود را تنها به کمک یک سرور به عنوان شخص سوم ،در
دست خواهد داشت.



نسخه وب :کاربر تنها از طریق مرورگرهای اینترنتی قابل دسترس است و اطالعات کیف پول روی سروری دیگر ذخیره میگردد.



نسخه موبایل :تنها بر روی گوشیهای هوشمند موبایل قابل نصب است و به هر سه طریق مذکور در باال میتواند عمل نماید.
تفاوت نسخه تنها بر اساس کنترل کاربر برروی تراکنشها و اطالعات حساب میباشد؛ بنابراین نسخه وب سادهترین و سریعترین و
دارای کمترین کنترل میباشد و نسخه کامل پیچیدهترین ،زمان برترین و دارای بیشترین کنترل است.
چهار روش برای تهیه بیتکوین وجود دارد:
 -1مراجعه به یکی از سایتهایی که مانند کارگزاران بورس برای مشترکین حسابی مرتبط با کارت یا حساب بانکی ایجاد
مینمایند .البته ایجاد این حساب چند روزی طول میکشد و شاید در کشور ما نیز به دلیل عدم وجود کارتهای بانکی
بینالمللی این روش منتفی باشد.
 -2پیدا کردن دوستی که بیتکوین دارد و امکان خریداری از او وجود داشته باشد و نسبت به تراکنش بیتکوین به کیف پول
فرد درخواستکننده اقدام نماید.
 -3فروش کاال در ازای دریافت بیتکوین.
 -4دریافت بیتکوین در ازای ارائه خدمت به شبکه بیتکوین
فردی که روش مراجعه به دوست را انتخاب میکند در ابتدا پرینتی از  QRکد آدرس خود تهیه مینماید .با مراجعه به یکی از سایتهای
زیر میتوان به نرخ برابری دالر و بیتکوین پی برد:
bitcoinchart.com
bitcoinavarage.com
Zero Block

یک برنامه رایگان برای موبایل است که نرخ برابری دالر و بیتکوین را اعالم میکند.

ارسالکننده جهت انتقال بیتکوین به دریافت کننده به دو چیز احتیاج دارد:
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آدرس مقصد برای انتقال پول؛



مقدار بیت کوین که باید ارسال شود.

کیف پول ارسالکننده یک تراکنش را میسازد که براساس آن مقدار بیتکوین مورد نظر به آدرس دریافت کننده ،تعلق میگیرد .منبع
این پول ،کیف پول ارسال کننده بوده است که با کلید خصوصی او به امضاء رسیده است .این تراکنش به شبکه بیتکوین میگوید
که اختیار این بیتکوین از ارسالکننده به دریافتکننده واگذار شده است و طی چند ثانیه اطالعات این تراکنش از یک کامپیوتر به
کامپیوتر دیگر منتقل میشود و تنها کاری که دریافتکننده باید انجام دهد این است که آدرس خود را بررسی نماید و ببیند که این
بیت کوین به آدرس وی انتقال پیدا کرده است .پس از مراجعه به این آدرس در دقایق اول کلمه" تأیید نشده" را مشاهده میکند که
به این معنی است که این تراکنش در شبکه توزیع گردیده است اما هنوز در بالک و دفترکل به ثبت نرسیده است .این تراکنش توسط
تمام اعضا قابل مشاهده است اما تنها وقتی اعتبار می یابد که در یک بالک توسط استخراجگر به ثبت برسد .پس از ثبت در چندین
بالک که به صورت متوالی انجام میشود (برای حصول قابلیت اطمینان بیشتر) دریافتکننده صاحب آن بیتکوین به حساب میآید.

استقبال روزافزون از بیت کوین
استقبال از بیت کوین دالیل بسیار متفاوتی دارد .شاید بتوان برای رویکرد مردم نسبت به خرید این پول دیجیتال دو دوره زمانی قائل
شد .در دوره نخست که تا اواخر سال  2016ادامه یافت ،علت خرید مردم بیشتر ناشی از نگرانیهای برآمده از بازارهای مالی بود.
به عنوان نمونه ،در جریان بحران مالی در قبرس ،که با شروع کار بیت کوین همراه بود ،بسیاری از مردم این کشور نگران بودند که
دولت برای تأمین نیازهای مالی خود ،سپردههای آنها را مصادره کند .از این رو ،گرایش به خرید بیت کوین در قبرس باال گرفت.
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یکی دیگر از دالیل خرید بیت کوین در این دوره زمانی مربوط میشود به کاهش ارزش واحد پول کشورهای گوناگون .به عنوان نمونه،
هرگاه نرخ تورم از بهره بانکی سپردههای مردم فراتر رود ،مردم به تبدیل پول به دیگر کاالهای ارزشمند روی میآورند .خرید مسکن
یا طال از جمله راهکارهایی است که مردم به شکل سنتی به آنها تمایل نشان میدهند.
خرید بیت کوین نیز به این راهکارهای سنتی افزوده شده است .یا شاید بهتر است بگوییم که روی آوردن به پول دیجیتال باعث تغییر
رفتار اقت صادی مردم در شرایط بحرانی شده است .به عنوان نمونه ،شماری از مردم آرژانتین به علت افزایش شدید نرخ تورم ،به خرید
بیت کوین روی آوردند.
دوره دوم استقبال از بیت کوین شاید از اواخر سال  2016شروع شد و در هفتههای گذشته به اوج خود رسید .همین موضوع باعث
افزایش بیس ابقه ارزش بیت کوین در بازارهای جهانی گشت .در این دوره مردم در پدیده بیت کوین یک امکان سرمایهگذاری جدید
کشف کردند .سرمایهگذاری که میتواند سودهای هنگفتی بههمراه داشته باشد.
ماهیت بیتکوین
از ابتدا بحث زیادی در مورد ماهیت بیتکوین وجود داشته است که آیا واقعا بیتکوین را میتوان به عنوان یک نوع پول و ارز ،سرمایه
یا کاال در نظر گرفت یا بیتکوین دارای هیچ ارزش خاصی نیست .در مارس  2014سرویس درآمد داخلی ایاالت متحده (1)IRSاعالم
کرد که تمامی ارزهای مجازی از جمله بیتکوین ،شامل مالیات بر دارایی میشوند و ارز به حساب نمیآیند .سود یا ضرر ناشی از
بیتکوین اگر به عنوان سرمایه نگهداری شود ،به عنوان سود و زیان سرمایه تلقی میشود در حالی که اگر به عنوان موجودی نگهداری
شود ،شامل سود و زیان عادی خواهد شد.
سؤال اصلی این است که آیا میتوان بیت کوین را به عنوان یک پول از نوع دیجیتال و مجازی در نظر گرفت یا خیر؟ برای پاسخ به
این سؤال به نظر میرسد که باید شناختی از پول داشته و بیتکوین را با ماهیت پول مقایسه نماییم.
پول کارکردهای مشخصی را در اقتصاد بر عهده میگیرد و یک پول خوب پولی است که بتواند این کارکردها را به بهترین نحو عهدهدار
شود .کارکردهای پول عبارتند از:
-

به وجود آوردن استانداردی برای ارزشگذاری بخش واقعی :بدون وجود پول نمیتوان تفاوت بین یک مزرعه کاشت گندم و
یک کارخانه تولید الوار را شناسایی کرد .پول میتواند استاندارد ارزشگذاری را ایجاد کند و با استفاده از این استاندارد میتوان
انواع کاالها و خدمات بخش واقعی را با یکدیگر مقایسه کرد.

1

- Internal Revenue Service
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-

حضور به عنوان واسطه مبادله :بدون پول و در نظام مبادله پایاپای ،کارآیی مبادله بسیار محدود است زیرا یافتن اشخاصی که
بتوانند برابری کامل بین دو نوع کاال را بپذیرند کاری بس دشوار ،اگر نه غیرممکن ،است .وجود واسطه مبادله سبب میشود
که نیاز به حضور دو طرف که مایل باشند کاالها و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند ،از بین برود و به این ترتیب هر
مبادله با پرداخت پول و به صورت مستقل انجام شود.

-

ایفای نقش انبار ارزش :مردم باید بتوانند تحوالت ارزش سرمایه و دارایی خود را به دقت بیان کنند و هر نوع مبادلهای را که
در این داراییها انجام میدهند ،به دقت ارزشگذاری نمایند .پس اندازهای مردم باید بتواند مقداری ملموس در ذهن پس
اندازکنندگان داشته باشد .همه اینها زمانی تحقق مییابد که پول بتواند انبار و ذخیره ارزش محسوب شود.

-

قابلیت کاربرد به عنوان ابزار سودخواهی :در دنیای امروز بیش از  95درصد مبادالت پولی جهان با انگیزه سودخواهی است و
تنها کمتر از  5درصد مبادالت پولی با انگیزه دریافت کاالها و خدمات مربوط به بخش واقعی انجام میشود .سیاست
شناورسازی ارزش پول ملی که از اوت  1972به مرحله اجرا درآمد در واقع با هدف تسهیل این خواسته مطرح شد.

-

قابلیت کاربرد به عنوان ابزار مدیریت بخش پولی توسط حکومتها :این وظیفه یکی از وظیفههای سنتی است که حاکمان
در همه حال از پول تقاضا کردهاند .در روزگاران گذشته حاکمان با ضرب سکه به نام خود ،حوزه حکومتی خویش را تحکیم
میبخشیدند و اعتبار این سکهها در واقع نشانهای از اعتبار حکومتهای مالک این سکهها بود .حتی در گذشتهای نه چندان
دور ،اتحاد جماه یر شوروی سابق هم با ایجاد روبل قابل تبدیل ،تمام کشورهای تحت کنترل خود را تحت یک پوشش قرار
میداد .در مواردی که حکومتها از پول استفادهای گسترده کردهاند و خواستهاند نارساییهای رفتاری خود را با تغییر ارزش
پول جبران کنند ،جامعه در واکنش به این رفتار ،پول محلی و خصوصی را گسترش داده است .در واقع حضور پول خصوصی
در واکنش به تـردیدی بوده است کـه مردم نسبت بـه استفاده درست از ایـن ویژگی توسط حکومت از خود نشان دادهاند.

اگرچه انتظار کلی بر این است که یک پول خوب بتواند تمام وظایف باال را به شکلی بهینه انجام دهد ،در عمل کارآمدسازی عملکرد
پول میتواند با پذیرش چند مورد از وظایف باال هم امکان پذیر باشد.
شایان ذکر است که طبق تعریف بانک مرکزی اروپا1و سازمان مقابله با جرایم مالی آمریکا2کارکردهای پول به شرح زیر می باشد:
 واسطه

مبادالت)(means of trade

 ابزار ذخیره

ارزش)(vehicle to store value

1

- European Central Bank
Financial Crime Enforcement Network

2
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 واحدی

برای سنجش ارزش)(unit of account

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران عالوه بر سه کارکرد ذکر شده توسط بانک مرکزی اروپا ،کارکرد چهارمی را برای پول در طرح
اصالح پول ملی مورخ  28/05/1393بیان نموده است.
 پول معیاری برای پرداخت های تأخیری.
از آنجاکه در اقتصاد مدرن ،پول میان حال و آینده ارتباط برقرار میکند ،دارای بعد زمانی است و دارای وظیفه چهارمی نیز هست.
کارکرد چهارم پول این است که پول معیار پرداختهای تأخیری است .یعنی در معامالت بلندمدت مثل استقراض و اعطای وام ،واحدهای
پولی مبنا قرار میگیرد .برای مثال ،وقتی شخصی از یک مؤسسه مالی وام می گیرد ،باید مقدار بازپرداخت آن در آینده مشخص و تعیین
شود.
با معرفی این کارکردها ،حال باید بررسی نمود که آیا پول مجازی میتواند کارکردهای منتسب به پول را برآورده نماید:


کارکرد واسطه مبادالت بودن پول :از میان سه کارکرد اصلی پول که در بخش قبلی ذکر شد ،تاکنون بیتکوین
نسبتاً موفق به برآوردن این نقش بوده است .راههای زیادی برای خرج کردن بیتکوین و سرویسهای مختلفی برای انجام
تراکنشها به وسیله بیتکوین توسعه داده شدهاند .انجام تراکنشها به وسیله بیتکوین بسیار راحت و با هزینه کم میباشد.
با این حال ،همه اجناس در بازار کنونی قابل تجارت با بیتکوین نمیباشند .امروزه سکوهای معامالتی متعددی برای انجام
مبادالت بیتکوین توسعه یافتهاند .در بعضی کشورها برای بیتکوین دستگاه خودپرداز ) (ATMراهاندازی شده است .این
اقدام در فراگیر شدن بیتکوین و پذیرفتن آن توسط عموم جامعه به عنوان واسطه مبادالت بسیار حائز اهمیت بوده است.



کارکرد واحد سنجش بودن پول :در ارتباط با بیتکوین در شرایط کنونی هنوز در سطح پایینی محقق شده است.
برای این که بیتکوین بتواند به این کارکرد پول در سطح قابل قبولی دست یابد ،الزم است که مردم جوامع به بیتکوین
فکر کنند .مثالً از خود بپرسند که این کاال بر اساس واحد بیتکوین چه قدر می شود؟



کارکرد ابزار ذخیره ارزش بودن پول :چالشیترین کارکرد بیتکوین در جایگاه پول میباشد و زمانی حاصل میشود
که از بیتکوی ن برای انجام تجارت و همچنین ذخیره ارزش برای آینده استفاده گسترده شود .مشکل اصلی در این رابطه
رسیدن به ثبات نسبی در نرخ بیتکوین میباشد .دولتها از طریق اعمال سیاستهای پولی از ثبات ارزش پولهای قانونی
کشور حمایت میکنند .بیتکوین از آن جایی که وابسته به هیچ مقام یا دولت مرکزی نیست ،از این حمایت محروم میباشد.
از آن جایی که بیتکوین ارزش ذاتی ندارد ،قیمت آن براساس تقاضای آن مشخص میگردد .بهعنوان مثال میتوان حدس
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زد که با در نظر گرفتن نرخ تورم کنونی ،ارزش واحد دالر در سال آینده چه قدر خواهد بود .در حالی که قیمت بیتکوین
در سال آینده کامالً غیرقابل پیشبینی است .بیثباتی ارزش بیتکوین چالش اصلی آن برای تبدیل شدن به پول جهانی
میباشد .ثبات قیمت بیتکوین وابسته به تغییر در عرضه و تقاضای بیتکوین میباشد .در حالی که نرخ رشد عرضه
بیتکوین مشخص و برنامه ریزی شده باشد ،تقاضای آن غیرقابل پیشبینی و متغیر است .همین موضوع عامل نوسان
ارزش بیت کوین میباشد.
عوامل متعددی باعث نوسانات سطح تقاضا برای بیتکوین هستند که به هرکدام از آنها میتوان جداگانه پرداخت:


قوانین و سیاستهای کشورها :مسائل سیاسی و تصمیمات دولتها میتوانند بر تقاضای بیتکوین تأثیرگذار باشند
و به همین دلیل قیمت بیتکوین را متزلزل سازند .به طور مثال در دسامبر سال  ،2013پس از این که دولت چین مؤسسات
مالی را از انجام تراکنش ها و پرداخت ها از طریق بیت کوین منع کرد ،قیمت بیت کوین از  1000دالر به  500دالر در
عرض دو هفته سقوط کرد.



تهدید نابودی سیستم بیتکوین :کلیدهای خصوصی بیتکوینها میتوانند در طول زمان گم شود و این بدین
معناست که تعادل سیستم نیز از دست خواهد رفت؛ زیرا بیتکوینهای بدون کلید خصوصی از سیستم خارج میشوند و در
حقیقت وجودشان متوقف میگردد .همچر و کتزنبیسر ( )2011معتقدند که روند گم شدن و از بین رفتن بیتکوینها طبق
یک منحنی لگاریتمی پیش خواهد رفت .البته پیشبینی میشود که روشهایی برای حفاظت از کلیدهای خصوصی در آینده
توسعه داده شود .این موضوع برای بیتکوین تهدیدی در ارتباط با وظیفه ذخیره ارزش در جایگاه پول میباشد .از طرف
دیگر از آنجایی که حدود نصف بیتکوینهای خلق شده تاکنون در دست کمتر از  1000نفر میباشد و تنها  47نفر صاحب
یک سوم کل بیتکوینها هستند ،همواره این تهدید وجود دارد که سیستم بیتکوین در مواجهه با شوک عرضه بیش از
حد بیتکوین و در نتیجه سقوط ارزش آن قرار گیرد.



عرضه بیتکوین با نرخ یکسان در تمامی سرویسها :یکی دیگر از شروط الزم برای این که بتوانیم بیتکوین
را یک پول بینالمللی به حساب بیاوریم ،این است که قیمت یا ارزش بیتکوین در همه سکوهای معامالتی در زمان
مشخص یکسان باشد .سابقه قیمت بیتکوین در سکوهای معامالتی مختلف نشان میدهد که نه تنها تفاوتهای جزئی
در قیمت بیتکوین در سکوهای معامالتی مختلف وجود دارد بلکه در بعضی مراحل خاص تفاوتها بسیار چشمگیر میباشند.
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قابلیت نقدشوندگی :از دیگر ویژگیهای پول میباشد .بدین معنا که از آن بتوان به راحتی و سرعت در انجام مبادالت
استفاده نمود .برای این که بیتکوین به سطح نقدشوندگی قابل قبولی برسد ،افزایش میزان خرید و فروش به وسیله
بیتکوین ضروری است .چنان چه از بیتکوین در انجام تجارت به صورت گسترده استفاده شود ،قابلیت نقدشوندگی
بیتکوین باال می رود و منجر به رسیدن بازار به یک قیمت عادالنه و قابل اتکا برای بیتکوین میشود .این تعادل که از
عرضه و تقاضای بازار حاصل میگردد ثبات بیشتری دارد و مسائلی چون سیاستگذاریهای دولتها و یا عرضه و تقاضای
بزرگ نمیتواند تأثیر قابل توجهی بر قیمت بیتکوین داشته باشد .چنان چه کاربران بیتکوین ،رفتار ذخیره گرایانه خود را
به منظور کسب سود از طریق افزایش قیمت بیتکوین ترک کنند و در عوض بیتکوینها نقش واسطه مبادالت را به خود
بگیرند ،میزان نقدشوندگی آن بهتر خواهد شد .به این منظور بسیار مهم است که بیتکوین بتواند مزیت رقابتی خود را در
نقش واسطه مبادالت حفظ نماید .چنان چه رقبایی وارد صحنه شوند که مثالً با هزینه کمتر تراکنشها یا امنیت بیشتر
همراه باشند میتوانند این مزیت رقابتی را تهدید نمایند و در نتیجه بیتکوین رو به نابودی رود.

بنابراین با توجه به ویژگیها و خصوصیاتی که برای یک پول به عنوان ارزش مبادلهای خالص بیان نمودیم ،در حال حاضر نمیتوان
بیت کوین را به عنوان یک پول شناخت و اطالق لفظ ارز دیجیتالی (مجازی) به آن ،نوعی تسامح در تعبیر است.
پذیرش سرمایهگذاری از طریق بیتکوین
اینکه قرار باشد مبنای سرمایهگذاری خاصی را واحد بیتکوین قرار دهیم و پرداخت سود را با بیتکوین تسویه نماییم دارای مزایای
و معایبی خواهد بود که در ذیل به آن اشاره مینماییم.
مزایا:


آزادی پرداخت وجه؛ هر موقع از شبانه روز و در هر کجای جهان که باشید ،ارسال و دریافت فوری هر مبلغ از بیتکوین امکانپذیر
است .هیچ روزی تعطیل نیست .هیچ حد و مرزی در کار نیست .هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد .بیتکوین به کاربرانش اجازه میدهد
بر پول خود کنترل کامل داشته باشند.



کارمزدهای بسیار اندک؛ در حال حاضر پردازش پرداخت وجه با بیتکوین ،بصورت بدون کارمزد و یا با کارمزدی بسیار اندک،
انجام میگیرد .کاربران می توانند برای پردازش سریعتر تراکنش خود ،کارمزد پرداخت نمایند که در نتیجه تاییدیه تراکنش را سریعتر از
شبکه دریافت خواهند کرد .عالوه بر این ،پردازشگرهای تجاری هم هستند که سوداگران را در پردازش تراکنشها ،تبدیل بیتکوینها
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به یک ارز بدون پشتوانه و واریز مبالغ بطور مستقیم و روزانه به حساب بانکی آنها ،یاری دهند .چون این تراکنشها بر مبنای بیتکوین
است ،کارمزدهایی به مراتب کمتر از کارمزدهای شبکه کارت اعتباری ،از آنها خواسته خواهد شد.


ریسک کمتر برای سوداگران؛ تراکنشهای بیتکوین امن و برگشتناپذیر بوده و حاوی اطالعات شخصی و یا حساس مشتریان
نیست .به همین دلیل از سوداگران در برابر ضررهای ناشی از کالهبرداری یا پرداختهای برگشتی جعلی محافظت میکند .سوداگران
میتوانند بسادگی به بازارهای جدیدی قدم بگذارند که هیچ کارت اعتباری در آن در دسترس نباشد و یا نرخ کالهبرداری به شکل
غیرقابل قبولی باال باشد .دستاوردهای خالص آن عبارتست از :کارمزد کمتر ،بازارهای بزرگتر و هزینههای مدیریت کمتر.



امنیت و کنترل؛ کاربران بیتکوین بر تراکنشهای خود کنترل کامل دارند .غیرممکن است که بتوان معاملهکنندگان را مجبور کرد؛
مانند آنچه در روشهای دیگر پرداخت گاهی پیش میآید ،مبالغی ناخواسته و یا از پیش اعالم نشده را بپردازند .پرداختهای بیتکوینی
بدون اینکه اطالعات شخصی کسی به تراکنش پیوست شده باشد ،انجام میگیرد .به این ترتیب محفاظت شدیدی در برابر سرقت
هویت ایجاد شده است .کاربران بیتکوینی همچنین میتوانند با تهیه بک آپ یا نسخه پشتیبان و رمزگذاری ،از پولشان محافظت
نمایند.



شفافیت و بیطرف بودن؛ تمامی اطالعات در مورد تامین پول بیتکوین بسادگی روی زنجیره بالک در دسترس همه هست و
میتوان آنرا بالفاصله درستی آزمایی کرده و از آنها استفاده نمود .هیچ شخص یا سازمانی نمیتواند پروتکل بیتکوین را کنترل و یا
دستکاری نماید چون این پروتکل با رمزنگاری ،ایمن شده و هسته بیتکوین را از نظر شفافیت ،بیطرفی کامل و قابل پیشبینیبودن
قابل اعتماد کامل ساخته است.
معایب:



میزان پذیرش؛ بسیاری از مردم هنوز در مورد بیتکوین آگاهی ندارند .همه روزه ،کسب و کارهای بیشتری بیتکوینها را میپذیرند
چرا که مزایای آنرا میخواهند ،اما این فهرست هنوز کوچک است و نیاز به رشد دارد تا بتوان از فایدههای این شبکه بهره برد.



ناپایداری؛ ارزش کلی بیتکوینهای در گردش و تعداد کسب و کارهایی که از بیتکوین استفاده میکنند ،در مقایسه با آنچه که
باید باشد ،هنوز کم است .بنابراین ،رویدادها ،معامالت و یا فعالیتهای تجاری نسبتاً کمی هستند که میتوانند بر بهای بیتکوین اثری
چشمگیر داشته باشند .به لحاظ نظری این ناپایداری ،در صورت رشد بازارها و تکنولوژی بیتکوین ،کاهش خواهد یافت .پیش از این،
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جهان هرگز چنین ارز نوپدیدی را به خود ندیده بود ،بنابراین تصور اینکه بیتکوین چگونه این راه را به پایان خواهد برد ،واقعاً دشوار (و
هیجان برانگیز) است.


در حال توسعه بودن؛ نرم افزار بیتکوین هنوز نسخه بتاست و ویژگیهای ناقص بسیاری دارد که بطور فعال در دست توسعه است.
ابزارها ،ویژگیها و سرویسهای جدید در حال توسعه یافتن هستند تا بیتکوین را امنتر و برای توده مردم دسترس پذیرتر بسازند.
بیشتر کسب و کارهای بیتکوینی نوپا بوده و هنوز تحت پوشش بیمه نیستند .بطور کلی ،فرایند بلوغ بیتکوین هنوز در جریان است.



نوسان شدید ارزش؛ نگاهی به افت و خیز ارزش این رمزینه پول حکایت از نوسان بسیار باالیی دارد که ممکن است سرمایه
متقاضیان را ببلعد .ضمن اینکه هنوز سازوکار مورد تأییدی برای خرید بیت کوین ارائه نشده است و هرلحظه ممکن است افراد در دام
کالهبرداران بیفتند.
بیت کوین دارایی است نه پول
برخی بر این عقیدهاند که همانطور که بسیاری از وسایل در جوامع و سالهای پیشین به عنوان ارز مورد استفاده قرارگرفتهاند که یکی
از معروفترین آنها1 wampum ،است .بیتکوین نیز میتواند به عنوان یک ارز مورد داد و ستد و وسیله مبادله قرار بگیرد .لذا ارز
حتما نباید به طور فیزیکی قابل کارکرد باشد و مهم این است که باید نادر و کمیاب باشد تا ارزشمند شود.
بر این اساس ،در جهانی که به سرعت در حال حرکت از آنالوگ به دیجیتال است ،حتی یک فناوری جدید مانند بیتکوین میتواند
اصیل و معتبر باشد .هنگامی که پول هم از آنالوگ به دیجیتال تبدیل شود ،بیتکوین قطعاً مناسب این حوزه است .از هزاران واحد پولی
مختلف که خود را «ارز دیجیتال» نامگذاری میکنند ،بیت کوین اولین است .بیت کوین یک مدعی بزرگ و معتبر است.
اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی سالهاست با یکدیگر بحث میکنند که آیا این یک دارایی است یا یک ارز .از لحاظ ارزشگذاری
بیتکوین ،این مسئله زیاد مهم نیست .اهمیتی ندارد چگونه مردم از بیتکوین استفاده میکنند؛ مهم است که چرا مردم آن را انتخاب
میکنند.

 - 1یک گردنبند ساختهشده از نوع خاصی صدف که در ایاالت متحده آمریکا کمیاب بود.
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پشتوانه بیت کوین
پشتوانه ارزهای رایج ،طال و نقره است .از لحاظ نظری اگر فردی یک دالر را به بانک بدهد ،آنها بایستی به اندازه آن به او طال بدهند
(هر چند در عمل ،این امکان وجود ندارد) .اما پشتوانه این ارز دیجیتال طال نیست بلکه فرمولهای ریاضی است.
در سراسر جهان افراد از نرمافزارهای رایانهای برای تولید آن استفاده میکنند .این فرمول ریاضی در اختیار همه است و هر کسی
میتواند آن را بررسی کند .خود نرم افزار نیز منبع باز است .بنابراین هر کسی میتواند صحت عملکرد آن را تأیید نماید.
بنابراین بیتکوین در واقع یک ارز رمزپایه میباشد؛ میتوان آنرا یک «دارایی دیجیتال» در نظر گرفت که فقط اطالعات است .چارچوب
خالقانه بیتکوین موجب شده است تا این دیدگاه به سرعت به یک امر تأثیرگذار بر دنیای اقتصاد و سیاست جهانی بدل شود .پولی که
در بانک نگهداری میشود به صورت یک عدد اعتباری به شما نمایش داده میشود و میتوانید آنرا به یک پول فیزیکی تبدیل کنید.
اما بیتکوین هیچ وقت شکل فیزیکی ندارد و نخواهد داشت و در واقع فقط یک «داده» است.
لذا بیتکوین اصالً پول نیست ،بلکه کاال یا خدمتی است که به علت ارزش و ویژگی که دارد برای معامالت هم استفاده میشود.
توضیح ماهیت بیتکوین به زبان ساده اینچنین است که :فرض کنید یک بازی کامپیوتری در هر مرحله که شما برنده میشوید 100
امتیاز بدهد ،این بازی قابلیت آن را دارد که امتیازات خود را به افراد دیگری هم که این بازی را میکنند بدهید .شما  100امتیاز دارید و
افراد دیگری هم هستند که حاضرند برای گرفتن این  100امتیاز به شما پول بدهند؛ هر امتیاز  1دالر .در این حالت امتیازی که شما
دارید ارزش پیدا کرده است و نرخ مبادله آن برابر با دالر میشود .هر چقدر که افراد بیشتری برای خرید امتیاز شما درخواست بدهند
مسلماً قیمت هم باالتر میرود و اگر تقاضایی برایش نباشد ارزشش افت میکند .کل امتیازی که هر فرد در این بازی میتواند بگیرد
مثالً  10هزار است؛ در این حالت عرضه این امتیاز هم در بازار خرید و فروش امتیاز ،محدود است و به نوعی مقدار امتیازها را در بازار
کمیاب میکند و همین ارزش امتیاز را تا مدتی باال نگه میدارد.
شاید بتوان گفت که مدتی تب این بازی در جامعه وجود دارد و پس از آن بازی دیگری ساخته و مورد استقبال مردم میشود .در این
حالت تقاضا و قیمت برای امتیازهای بازی اولی به شدت کاهش می یابد .حتی ممکن است به دالیل مختلفی حاکمیت استفاده از این
بازیها را ممنوع کند و در این حالت مردمی میمانند با یکسری امتیاز بادکرده که قابلیت نقد شوندگی پایینی دارد و قیمت افت شدیدی
پیدا میکند.
بیتکوین هم رویکرد تقریباً مشابهی دارد .چند سال پیش هکری که هنوز شناخته نشده است نوعی نرم افزار را طراحی میکند که از
طریق آن مردم بتوانند بدون استفاده از نظام بانکی و با مخفی نگهداشتن اسم فرستنده و گیرنده پول و علت انتقال پول ،پول خود را به
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نقطه ای از دنیا انتقال دهند .البته با این ویژگی که تعداد این خدمات محدود و برای چند سال طراحی شد .چنین ویژگی برای استفاده
از این خدمت ،ارزش ایجاد کرد.
اصلیترین تقاضا برای چنین خدمتی ،بیشتر از سوی خالفکارها و پولشوها و مابقی سفتهبازها (افرادی که با افزایش قیمت کاالیی
میخرند تا از نوسانات افزایشی قیمت استفاده کنند) میباشد .از طریق بیتکوین میتوانند به راحتی بدون مشخص شدن نام فرستنده
و گیرنده پول بفرستند .مثالً فردی در آمریکا میخواهد بابت یک عملیات تروریستی به فردی دیگر در اروپا پول بدهد .با دالرش
بیتکوین میخرد ،بیتکوین را ارسال میکند و فرد اروپایی بیتکوین را دریافت و در کشورش به قیمت روز میفروشد و بجایش یورو
میگیرد .در این فرایند خالفکارانه همه مشخصات طرفین مخفی میماند و پولشویی هم انجام میشود .به عبارتی کاربرد اصلی بیتکوین
همین است که خارج از سیستم بانکی ،انتقاالت مالی مجرمانه صورت بگیرد .بنابراین میتوان ذات بیتکوین را برای پرداخت اعمال
مجرمانه ،پولشویی و دور زدن تحریم دانست هرچند که استفاده صحیح نیز برای آن خارج از تصور نخواهد بود.
با وجود مسائلی که در زمینه تحریمها با آن مواجه هستیم ،سؤال اینجاست که چرا باید کاری انجام دهیم که بهانه برای تحریم بیشتر
کشور وجود داشته باشد .مثال با وجود اینکه در حال حاضر در چین استفاده از بیتکوین ممنوع شده است ،چنانچه ما بخواهیم به طور
رسمی از بیتکوین استفاده نماییم ،کشور چین هم که با آن رابطه تجاری داریم ممکن است برای تجار ما تحریمهایی قائل شود.
شایان توجه است وقتی که فعالیت بیتکوین در چین ممنوع گردید ،بیتکوین بازار خیلی بزرگی را از دست داد و فعاالن آن به دنبال
بازارهایی هستند که ضمن عدم شناخت کافی از بیتکوین همراه با انگیزه باال برای سفتهبازی حاضرند آن را بخرند .شاید بتوان ایران
را از جمله گزینههای نسبتا مناسب برای بازاریابان این حوزه دانست؛ زیرا با توجه به کاهش سود بانکی ،مردم اولویتی برای حفظ سپرده
بلندمدت خود در بانکها نداشته و از طرف دیگر با وجود رکود اقتصادی ،بازدهی فعالیت تولیدی هم برایشان به صرفه نخواهد بود.
بنابراین به دنبال راهی برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند .در این شرایط است که عدهای سودجو آنها را تشویق به خرید
بیتکوین میکنند تا به سود چندین برابری نائل آیند.
آینده بیتکوین
بر اساس ارزیابی های کارشناسان بازارهای مالی ،احتمال نوسانات شدید و حتی سقوط بهای پول دیجیتال منتفی نیست .حتی برخی از
کارشناسان رشد بیسابقه بهای بیتکوین را عمال آغاز سقوط آن میدانند .اما ،در این مورد اتفاق نظر وجود ندارد و برخی حتی معتقدند
که ارزش این پول سایبری میتواند از رقم باورناکردنی کنونی نیز بیشتر شود.
کارشناسان امور مالی و بانکی جهان نوسانات این پول دیجیتال را غیرقابل پیشبینی و محاسبه میدانند .به باور کاسپر فون کوسکول،
رئیس کمپانی بانکی "( "Nordeaکمپانی بانکی شمال اروپا) ،بیتکوین یک فرآورده "بیهوده" است که در تناقض با همه منطقهای
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مالی قرار دارد .این دسته از کارشناسان از آن واهمه دارند که ورود بیتکوین به بازارهای مالی جهان عمالً تمام معادالت حاکم بر
بازارهای سهام و بورس را به هم بریزد.
یکی از کارشناسان امور مالی و اقتصادی آلمان ،ایزابل اشنابل ،بر این باور است که رشد بهای بیت کوین بی شباهت به "بحران اللهها"
نیست .در نیمه نخست قرن  17میالدی ،هلند شاهد افزایش ناگهانی بهای پیاز گل الله بود .رشد حبابی بهای گل الله یکباره متوقف
شد و بهای آن سقوط کرد .هیچ کارشناسی نه در آن هنگام و نه پس از آن موفق نشده است علت افزایش یکباره بهای پیاز گل الله
را توضیح دهد .اشنابل معتقد است که افزایش بهای بیت کوین نیز از نظر شکل رشد بیشباهت به حباب اقتصادی گل الله نیست.
به باور این کارشناس ،تا زمانی که مردم با پول شخصی خود بیت کوین بخرند ،دامنه تأثیرات منفی ناشی از سقوط بهای آن بر بازارهای
مالی محدود خواهد بود .اما مشکل زمانی شروع میشود که مردم برای خرید بیت کوین اقدام به گرفتن وام کنند .وامهایی که در صورت
سقوط بهای بیت کوین قادر به بازپرداخت آنها نخواهند بود.
چنین روندی اما شروع شده است .بنا بر اخبار منتشرشده ،شماری از مردم آمریکا اقدام به گرفتن وام برای خرید بیت کوین نمودهاند.
بدیهی است که رشد بهای بیت کوین از  1000دالر در اوایل سال به چیزی حدود  19000دالر در ماه دسامبر ،برای مردم بسیار جذاب
و وسوسهانگیز بوده است.
هشدار مسئوالن نیز نتوانسته مردم را از خرید بیت کوین منصرف کند .تعداد کسانی که برای خرید بیت کوین از کارتهای اعتباری
خود بیش از موجودیشان استفاده کردهاند ،کم نیستند .این دسته از افراد ظرف مدت کوتاهی یا صاحب پولی کالن میشوند یا طعم
ورشکستگی را میچشند .سرنوشت آنها همچون سرنوشت بیت کوین نامعلوم است.
بررسی فقهی
بیت کوین از منظر فقه فردی و فقه حکومتی
برای بررسی بیت کوین از منظر فقه باید دو سطح شخصی و حکومتی را مدنظر قرار داد؛ سطح فقه شخصی که به مسائل نگاه شخصی
دارد و سطح فقه حکومتی که با نگاه کالن و سیستماتیک به موضوعات و نهادها می پردازد .بر این اساس ،از منظر فقه شخصی ،این
سؤال وجود دارد که اگر یک نفر بیت کوین خرید و فروش کند یا سودی از آن حاصل نماید ،مسئله حالل و حرام بودن این سود چطور
است؟ در منظر فقه حکومتی نیز باید ببینیم که رواج بیت کوین در کشور چه تحوالتی برای نظام اقتصاد اسالمی خواهد داشت و از این
نوع پول چه نهادهای اجتماعی منتفع می شوند و چه نهادهایی از بین می روند؟
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در پاسخ به این سؤاالت باید گفت ،هر چند تاکنون موضعگیری رسمی از سوی مراجع در مورد این نوع پول و یا در حالت کلی نظام
پولی مجازی اتخاذ نشده است ،اما در هر صورت در سطح فقه شخصی اگر به فتوای مراجع درخصوص بیت کوین مراجعه کنیم ،در
نهایت میتوان مسائل را طوری طرح کرد که به پاسخهای مثبت در این حوزه برسیم ،ولی با نگاه فقه حکومتی ،بیت کوین چالشهایی
دارد که نمیتوان از کار آنها به سادگی گذشت ،چراکه آسیبهای آن نظام اقتصادی کشور را در سطح کالن درگیر خواهد کرد؛ به
همین دلیل ،شناخت موضوع و ابعاد و اثرات مختلف آن در نظام اقتصادی ،قدم نخست در موضع گیری مناسب و ارائه احکام الزم در
این خصوص است.
بررسی بیتکوین با نگاه فقه فردی
با توجه به اینکه برخی برای بیت کوین اعتبار پول و ارز مجازی قائل هستند ،باید به بررسی ماهیت پول از نگاه فقه پرداخت و سپس
ارکان و قواعد حاکم بر آن را در مورد پولهای مجازی از جمله بیتکوین مورد تحلیل قرار داد.
ماهیت فقهی پول
بیتردید پول پدیدهای عرفی و مخلوق زندگی اجتماعی بشر است .بنابراین ،تحلیل فقهی پول باید بر پایه مستفاد عرفی و فنی مخترعان
آن صورت گیرد .با این همه اقتصاددانان در بیان ماهیت پول نظرات گوناگونی دارند .به رغم همه اختالفات میتوان اجماع صاحبنظران
بر کارکردهای سهگانه پول مبنی بر واسطه مبادله ،عیار سنجش ارزش و ذخیره ارزش را پنداری قطعی تلقی نمود .این کارکردهای سه
گانه در عصر تشریع وجود داشته و معصومین علیهالسالم نیز آن را تأیید نمودهاند.
در ادبیات اقتصاد متعارف دو نظریه کلی در باب ماهیت پول میتوان یافت :برخی پول را کاال و شکل آن را فلزت گرانبها یا اوراقی با
این پشتوانه میدانند و برخی آن را بدون پشتوانه و بدون ارتباط با هیچ کاالیی و تنها برای تسویه بدهیها تلقی میکنند و انتشار آن را
به صورت انحصاری در صالحیت حاکمیتها میشمارند.
ارا اندیشمندان اسالمی در خصوص ماهیت پول را در دو دسته کلی میتوان طبقهبندی کرد :برخی در تحلیل ماهیت پول بر قدرت
خرید آن تأکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد میکنند .مرحوم شهید صدر تمام حقیقت پول را
«قدرت خرید» آن می داند و از این رو با آنکه در نظر ایشان پول مالی مثلی است ،اما هر آنچه را که مبین قیمت حقیقی آن باشد در
فراغ ذمه و جبران آن الزم میداند .از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادلهای و مالیت پول است.
آیت اهلل موسوی بجنوردی که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط قانونگذار تلقی میکند.
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شاید مهمترین نقدها بر نظریه قدرت خرید ،خلط مفهوم مال و مالیت و عدم التزام به لوازم مثلی دانستن پول است .در مقابل ،طرفداران
نظریه ارزش اسمی ،پس از مثلی دانستن پول ،ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی میکنند .طرفداران این نظریه پول را ارزش
مبادلهای اشیاء که متضمن ارزش مصرفی آن است میدانند.
به نظر میرسد نظریه مال اعتباری بودن پول صحیحتر از دیگه بیانها باشد .پول صرفا ارزش مبادلهای محض دارد و مالیت ،منشأ و
پشتوانه آن اعتبار است .بر اساس این نظریه پول از هر نوع و از هر حیث مراتبی از اعتبار دارد .اعتبار در مرتبه تعیین واحد سنجش
ارزش و مقدار آن،توسط قانون وضع میشود .همچنین اعتبار واسطه مبادله بودن پول نیز توسط معتبر وضع میشود .یعنی به حکم
معتبر برای پول جعل ذات میشود و پول به عنوان مال (بدون ارزش معین) متولد میشود .آنگاه معتبر به این مخلوق ،مالیت اولیه معین
اعطا میکند و مقدار هر واحد سنجش ارزش تعیین میشود .در پولهای کنونی ،مال با ارزش معین به واسطه اعتبار قانونگذار به عنوان
واسطه مبادله تعیین می شود و نهایتا با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی پیدا میکند،ارزش ثانوی و
متغیر آن پدیدار میگردد.
در پولهای کنونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه ارزش آن به «ظرفیت تولید ملی ،ثبات سیاسی و وفای حاکمیت به تعهدش در
حفظ نسبی ارزش اولیه پول بر اساس معیار وابسته است».
بر اساس این نظریه ،پولهای مجازی متناسب با فضای خلق و گردش آن در دنیای مجازی ،پشتوانه ارزش ،واحد ارزش ،کارکردها و
سایر آثار و مراتب وجودی آن توسط معتبر جعل میشود و مادام که اعتیار پول مجازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد ،وجود
پول مجازی جریان دارد .پولهای مجازی مانند پول کنونی ،بر مبنای اعتبار مخترعین آن (در سازوکار خلق و کنترل) و مقبولیت این
پولها صرفا در میان کاربران ،به عنوان طرف دیگر این قرارداد ،مشروعیت دارند.
دقت در مشروعیت فعالیتی که موجب تولید و ارزش پول مجازی میشود تنها مالحظه مشروعیت وجودی این پولها است .اگر تولید و
با مبنای استحقاق پول مجازی بر مبنای فعالیتی باشد که از نظر شارع مشروع نیست ،مالیت این پول با اشکال مواجه است و اعتبار آن
مورد احترام شارع نخو اهد بود .مطابق موازین فقهی در مالیت شرط است که شیء یا عمل منفعت محلله مقصوده عقالیی داشته باشد.
وگرنه آن شیء یا عمل مورد احترام شارع نخواهد بود .چنانچه مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع باشد شارع در قبال این
اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد نمیکند .بنابراین چنانچه پول مجازی به واسطه اعتبار خالق آن تقرر وجودی یابد و منشأ تولید
آن فعالیت یا مالی با منفعت محلله مقصوده عقالیی باشد ،مادام که این قرارداد مورد احترام کاربران آن باشد مورد احترام شارع نیز
خواهد بود.
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ابعاد فقهی بیت کوین از منظر پول اعتباری


مالیت اعتباری بیتکوین

مالیت بیت کوین یک مالیت اعتباری بوده و ارزش آن را یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش آن بدانیم و یا به آن
الگوریتم پیچیده ریاضیان بدانیم که درنهایت منجر به مالیت بیتکوین شده است و در هر دو صورت مالیت آن اعتباری خواهد بود .اما
نکته قابل توجه این است که در اسکناس های امروزی و پول های الکترونیکی که خلق پول و اعتبار پولی ،توسط دولت و نهادهای
وابسته به دولت انجام میشود ،پشتوانه اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،امنیتی و فرهنگی دولت ها و سایر عوامل دیگر ،در اعتبار کردن
مالیت این نوع پولها اثرگذار هستند و به عبارت دیگر دولتها نمیتوانند مادامالعمر بدون توجه به مسائل اقتصادی عالم واقع ،مانند
قدرت اقتصادی ،بدون محدودیت خلق پول انجام دهند زیرا در این صورت پول بی ارزش شده و نظام اقتصادی کشور فروپاشی خواهد
کرد .لذا ارزش اعتباری این نوع پول ها مابه ازایی حقیقی در نظام اقتصادی دارد .ولی در پول های مجازی مانند بیتکوین مفهوم
پشتوانه و مالیت اعتباری ماهیتاً متفاوت میشود زیرا ارزش اعتباری این نوع پولها و مابه ازای حقیقی آن مشخص نیست و از لحاظ
اسالمی سؤاالتی همچون اینکه اعتبار پولهای مجازی در عالم واقع از چیست و آیا این نوع اعتباریات مبنای شرعی و عقلی دارد و یا
آیا تناسب بین ارزش واقعی و اسمی این نوع پولها وجود دارد؟ مطرح میگردد که در نگاه فقه حکومتی و فقه نظامات میبایست به
این سؤاالت پاسخ داد .بنابراین با این بیان مشخص میشود که بیتکوین ماهیت متفاوتی از طال و حتی اسکناس دارد و نمیتوان
احکام طال و اسکناس را در بیتکوین جاری کرد و نیازمند احکام مناسب آن هستیم.


مثلی و یا قیمی بودن بیتکوین

همانطور که بیان شد از نظر مالیت ،بیتکوین مانند اسکناس دارای مالیت اعتباری است و اگرچه در اعتبار و ارزش واقعی آن اختالف
وجود دارد ولی از اینجهت که مالیت آن اعتباری است ،میتوانیم در مورد مثلی و یا قیمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت
در نظر بگیریم.
از مباحث مهم فقهى دربارۀ پول اعتبارى ،بحث مثلى یا قیمى بودن آن است .مشهور فقها پولهاى طال و نقره را که ارزش ذاتى دارند،
مثلى مىدانند؛ ولى درباره پولهای اعتبارى دیدگاهها متفاوت است .برخى که تقسیمبندى به مثلى و قیمى را ویژۀ اموال حقیقى مىدانند،
برآنند که پول اعتبارى نه مثلى است و نه قیمى .ولى معروف میان معاصران مثلى بودن آن است .شهید صدر با اتخاذ این نظر که
اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی است ،چنین بیان میکند« :پولهای کاغذی اگرچه مال مثلی است ،مثل آن ،فقط همان کاغذ
نیست ،بلکه هـر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان میکند؛ ازاینرو ،اگر بانک هنگام بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران
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قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است ،بپردازد ،مرتکب ربا نشده است» .لذا با توجه به مثلی بودن پولهای اعتباری میتوان گفت
کسی که صاحب مقداری از بیتکوین است ،صاحب چند عدد در فضای مجازی نیست ،کما اینکه وقتی فردی میگوید من فالن مقدار
بیتکوین دارم منظورش این نیست که من صاحب فالن اعداد و معادالت در حافظه رایانهام هستم ،بلکه منظورش این است که صاحب
قدرت خرید این پول مجازی است و میتوان مثلی بودن را در مورد آن مورد بررسی قرار داد.


جبران ارزش پول در بیتکوین

همانطور که اشاره شد بیتکوین یک مال مثلی است و مثل آ ن قدرت خرید آن است ،بنابراین جبران ارزش و یا قدرت خرید از دست
رفته بیتکوین موجه است .شهید صدر بهرغم اینکه پول را مال مثلی میداند ،مثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر
روی آن مکتوب است نمیبیند؛ بلکه افزون بر آن ،مثل پول را چیزی میداند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند و قیمت حقیقی پول
همان «قدرت خرید» یا ارزش مبادلهای آن است.


ممنوعیت ربا و بیتکوین

ربا در متون فقهی بر دو نوع است .ربا معاملی ،عبارت است از اضافه ای که در مبادله دو کاالی مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط
قبلی دریافت میشود و ربای قرضی که به آن مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته میشود که قرض گیرنده به خاطر قرضی که میگیرد
به قرض دهنده میدهد.
بدیهی است که بیتکوین نه از جنس کیل است و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای معاملی در بیتکوین منتفی است.
اما قرض ربوی اختصاص به پول و اسکناس ندارد ،و در غیر پول از نوع کاالها نیز به کار میرود ،گر چه در عصر کنونی اختصاص به
پول پیدا کرده است؛ و در میان کاالها نیز فرقی نیست بین آنکه کیلی و وزنی باشد یا نه و در بیتکوین هم میتواند این اتفاق بیافتد.
با توجه به اینکه بیتکوین یک پول غیرمتمرکز بوده و بانک و سپرده گزاری در آن معنایی ندارد از این جهت نسبت به پولهای بدون
پشتوانه امروزی موجهتر به نظر میرسد.
چارلز اوانز استاد دانشگاه بری در یک مقاله به ارزیابی ارزهای مجازی با الزامات بانکداری و مالی اسالمی در مجله بانکداری و مالی
اسالمی پرداخته است؛ وی در این مقاله چنین بیان میکند ...":بیت کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به پول نقد با پشتوانه
بانک مرکزی که بهوسیله ربا حمایت میشود ،در بانکداری و مالی اسالمی مناسبتر باشد .علیالخصوص در تجارتهای بدون بانکی
و در مقیاسهای کوچک .البته الزم به ذکر است که بدون نگاه نظاممند به این پدیده نمیتوان به راحتی در مورد مسائل ربوی این نوع
پول ها اظهار نظر نمود.
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ممنوعیت غرر و بیتکوین

برای کلمه غرر ،در کتابهای لغت و کالم فقهاء ،معانی فراوانی آمده است ولی آنچه بیشتر با حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» تناسب
دارد ،دو معنای خدعه و خطر است .هر چند در کتابهای لغت غرر به معنای جهل نیامده اما به هریک از این دو معنای مذکور که باشد،
میتواند مجهول بودن مورد معامله را نیز در برگیرد؛ زیرا شخصی که شناخت کافی از موضوع قرارداد ندارد ،این معامله برای وی خطری
است ،چون ممکن است فریب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خالف واقع درآید و به این ترتیب ،مال خود را بیهوده از دست
بدهد .به عبارت دیگر آنچه در حدیث غرر ،مورد نهی پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآلهوسلم قرار گرفته ،بیع و یا هرگونه قراردادی است که
مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است ،خواه این فریب یا خطر بهدلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در
قدرت تسلیم باشد.
در مورد غرر در بیت کوین باید گفت ،از زمانی که این پول به وجود آمده تا به امروز از لحاظ قیمت کامالً بیثبات بوده است ،بهطوریکه
در سال  2013هر بیتکوین با  13دالر مبادله میشد ،اما باگذشت چند ماه به رقمی حدود  1150دالر رسید .این نوسانات در سالهای
اخیر هم مشاهده شده است بهطوریکه برای مثال در اواخر سال  2016از رقمی حدود  1000دالر به رقمی نزدیک  4000دالر در ماه
اخیر (اوت  )2017رسیده است و در حال حاضر نیز رقمی نزدیک به  7هزار دالر را تجربه می کند .برخی کارشناسان این نوسان قیمت
در بیتکوین را دستمایه این قرار دادهاند که قیمتگذاری بیتکوین غیرعقالنی است و مبادالت آن غرری است .اما بسیاری از
کارشناسان این نوسانات شدید را توجیه کرده و دو دلیل را برای آن ذکر میکنند .آنها اوالً این نوسانات را به دلیل عرضه و تقاضای
بازار ناشی از دالیل عقالیی میدانند و نه ناشی از سفتهبازیها و ثانیاً علت اصلی را در سنجش بیتکوین با چوب دالر مطرح میکنند.
آنها مدعی هستند که زمانی که بیتکوین بهعنوان ارز مرجع قرار بگیرد ،دیگر از این نوسانات خبری نخواهد بود.
بههرحال طبق متون اسالمی فردی که میخواهد وارد انجام معامله با بیتکوین شود باید از میزان ریسک و آینده سرمایهگذاری مطلع
باشد ،یعنی وی باید از پتانسیلهای بیتکوین مزایا و معایب آن باخبر بوده تا ناشناخته ،نامشخص و با خطرپذیری بیش از حد به
بیتکوین روی نیاورد .اما به هر حال باید پذیرفت که تا به حال بیتکوین ریسک بیش از حدی داشته و اینکه آیا اطالع از چنین ریسکی
که ریشه در دالیل عقالیی داشته میتواند منجر به غرر شود و یا خیر همچنان جای بررسی دارد.
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ابعاد فقهی بیت کوین از منظر دارایی بودن
همانطور که در مباحث موضوعشناسی پول مجازی و بیتکوین مطرح شد ،نمیتوان بیتکوین را به طور رسمی یک پول و ارز
دیجیتالی قلمداد نمود چرا که علیرغم داشتن برخی از ویژگیهای پول ،همچنان فاقد کارکرها و خصوصیات اصلی پول اعتباری است
و لذا از روی تسامح میتوان آن را پول مجازی نامید.
بنابراین آنچه بیشتر با ماهیت بیتکوین سازگار می باشد ،این است که آن را یک نوع دارایی دیجیتال بدانیم و که مبتنی بر اطالعات و
داده است .به بیان دیگر نوعی دارایی غیر فیزیکی است که نزد جامعه مالیت و ارزش پیدا کرده است و حاضرند برای به دست آوردن
آن هزینه نمایند اگر چه ممکن است از این دارایی در مواردی هم به عنوان مبنای مبادله استفاده نمایند که این خصوصیت منحصر به
بیتکوین نخواهد بود و میتواند در مورد هر دارایی با ارزشی تحقق پیدا کند.
مالیت ،از نگاه فقهاء با دو شرط محقق می شود؛ یکی این که قابل انتفاع بوده و نزد عقالء دارای منفعت قابل توجهی با شد .دیگر این
که شارع آن منفعت را حالل شمرده باشد .شرط دیگری که در کالم برخی از فقیهان به آن اشاره شده ،این است که شیء از فراوانی
برخوردار نبا شد به این معنا که به راحتی قابل د ستر سی نبوده و به د ست آوردن آن نیاز به انجام کاری یا ایجاد معامله ای با شد .به
گونه ای که عقالء برای به دست آوردن آن از یکدیگر سبقت گرفته و با هم رقابت داشته باشند.
مال در فقه به این شرح تعریف شده است« :المال ما یبذل بازائه المال»؛ یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند .ولی گروهی
از فقهاء عقیده دارند که در این تعریف دور وجود دارد ،زیرا در تعریف مال آمده است :مال چیزی است که به ازای آن مال داده میشود.
پس تعریف مبتنی بر تعریف خود مال است .به نظر میرسد بهتر است در تعریف مال گفته شود :مال چیزی است که نزد مردم مطلوب
است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف میکند .بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیما نیاز انسانها را رفع
میکنند و لذا مالیت و ارزش آنها تکوینی و واقعی است ،و دسته دیگر مستقیما رفع نیاز نمیکنند ،ولی وسیله رفع نیاز هستند ،مانند
پول که به خودی خود رافع نیازی نیست ،بلکه با اموال دیگر مبادله میشود و به واسطه آنها رفع نیاز میکند و ارزش اعتباری دارد.
ح ضرت امام (ره) در تعریف مال میفرمایند« :مال تنها ،آن چیزی ا ست که مورد رغبت عقالء با شد و از سوی آنان تقا ضا گردد به
نحوی که حاضر به پرداخت عوض و قیمتی رد برابر آن باشند».
مال در اصطالح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ یعنی بتوان مورد دادوستد قرار گیرد.
از منظر فقهی معموال مال به اعتبار وجود آن در خارج به سه قسم تقسیم میشود:
 .1عین،
 .2منفعت ،
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 .3حق.
این اق سام در بیان ح ضرت امام (ره) این چنین آمده ا ست که « :در صورتی که شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع ،عین
باشد ،منظور از عین ،همان مفهومی است که در برابر منفعت و حق قرار دارد».
عین به مالی گفته میشود که وجود خارجی داشته باشد و با حواس ظاهری قابل حسّ باشد.
منفعت :به فایدهای گفته می شود که از اشیاء خارجی به دست میآید .مال بودن منفعت در میان فقهاء ،محل اختالف است .برخی از
آنان ،منفعت را از اقســـام مال شـــمردهاند در حالی که برخی دیگر مال را در کنار منفعت ذکر کرده و حکم واحدی را بر آن ها بیان
کردهاند.
حق :فقهاء در بیان معنای ا صطالحی حق اختالف نظر دارند .برخی آن را به « سلطنت بر شیء» تعبیر کرده و آن را مرتبه ضعیفی از
ملکیّت بر شمردهاند .برخی نیز حق را نوعی «ملک» میدانند .گروهی نیز بر این باورند که حق ،به طور م ستقل از جانب شارع و ضع
شده و عبارت است از سلطنت بر غیر.
پس میتوان بیت کوین را از نوع مالی دانست که به شکل منفعت و خدمات در جامعه در جریان است .شایان ذکر است که با توجه به
ابداع الگوریتم ریا ضی که در شبکه بیتکوین برای انتقال وجوه در فرآیند نظیر به نظیر وجود دارد ،میتوان بیتکوین را نوعی دارایی
فکری نیز دانست که مالیت و ارزش اقتصادی آن مورد قبول فقهاء نیز میباشد.
همانطور که پیشتر ا شاره شد مال آن چیزی ا ست که ارزش اقت صادی دارد و این مال لزوماً شئ مادی نی ست بلکه حقوقی نیز که
ارزش مادی داشته باشد ،مال محسوب می شود .از این رو حق مخترع و مؤلف نسبت به آثار خود نیز مال محسوب میگردد و قابلیت
تقویم و ارزشگذاری دارد .در نتیجه علیرغم تق سیم سنتی حقوق به حقوق عینی و حقوق دینی ،شاخه سومی را نیز میتوان تحت
عنوان حقوق فکری بدان افزود .حقوقی که مو ضوع آن شئ مادی نبوده بلکه فعالیت فکری و معنوی دارنده آن را تحت پو شش قرار
میدهد و به دارنده آن اجازه میدهد که از حق خود آن گونه که میخواهد استفاده کند.
به اعتقاد یکی از صاحب نظران ،در عصر حاضر به دلیل تحوالت فراوانی که روی داده است دیگر نمیتوان حقوق مالی را بنا بر تعریف
کالسیک به حقوق عینی و دینی منحصر کرد بلکه حق دیگری نیز تحت عنوان حقوق معنوی مطرح است و از لحاظ انحصاری بودن
با مالکیت شباهت دارد اما برخالف حقوق عینی موضوع آن شئ مادی نیست .مثل حق مؤلف بر نوشتههایش .لذا میتوان حق مالی را
به سه دسته عینی ،دینی و معنوی تقسیم کرد.
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فقها نیز دارایی فکری را به عنوان یک حق قبول نموده و با توجه به این که در جهان معاصر تقریباً همه عقالی دنیا ،دارایی فکری را
به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم میدانند ،برای آن شرعیت قائل هستند.
بنابراین بیتکوین را به عنوان یک دارایی فکری نیز میتوان شناخت که دارای ارزش و مالیت است و به دلیل محدودیت عرضه و
افزایش تقاضای آن ،با افزایش قیمت مواجه است.

بررسی بیتکوین با نگاه فقه حکومتی
قاعده الضرر
یکى از قواعد فقهیه مهم که مبناى بسیارى از احکام فقهى دیگر در فقه قرار مىگیرد ،قاعدهى الضرر است .البته در تبیین مفاد آن
نظریات مختلفى وجود دارد .مهمترین آنها نظریه ى شیخ انصارى مبنى بر نفى حکم ضررى و نظریه آخوند خراسانى یعنى نفى حکم
به لسان نفى موضوع ضررى که بر مبنای آن مفاد قاعده نفی آن دسته از احکامی است که موضوع آن ها ضرری است و تفسیر امام
(ره) از قاعده که نفى ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتى مىدانند مىباشد.
بر اساس این حکم کلی امتنانی هر یک از احکام شرعی که در اوضاع خاصی باعث زیان رساندن به جان یا مال و آبروی مسلمان گردد
و حقی از دیگری را تضییع نماید از اجرا و عمل به آن قانون جلوگیری میشود و هر عبادت یا معامله ای که مستلزم ضرری شخصی
دنیوی – جز تکالیف اولیه ضروری مانند جهاد ،خمس ،زکات ،حج ،قصاص  ،حدود و دیات که به خاطر مصالح مهمتر وضع شدهاند –
منفی و برداشته میشود.
از آنجا که ورود بیرویه پولهای مجازی بدون نظارت حاکمیت ،به عنوان سیاستگذاران انحصاری سیاست پولی ،ممکن است موجب
تضییع حقوق آحاد جامعه و ثروتهای ملی شود به استناد قاعده الضرر میتوان تولید و جریان این پولها را در اقتصاد واقعی نادرست
دانست.
قاعده احترام
احترام به معنای ارج نهادن و حرمت نگهداشتن به هر چیز متناسب با آن است .مقصود از قاعده احترام ،احترام مال مردم ،مصونیت
اموال آنان از تصرف و تعدى است؛ بدین معنا که اوال تعدى و تجاوز نسبت به آنها جایز نیست و ثانیا در فرض وقوع تعدى و تجاوز،
متجاوز ،مسئول و ضامن است.
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بنابراین بر اساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین ،ورود بدون نظارت این پولها در اقتصاد واقعی موجب تغییر ضرری در
حجم پول و ثروت های اقتصاد واقعی است که بر این اساس تزریق چنین پولی با عنوان حرمت روبرو است.
قاعده حفظ نظام
یکى از مسائل ضرورى فقه ،لزوم حفظ نظام و جلوگیرى از اختالل نظام زندگى مسلمین است .فقهاء این اصل را به عنوان یک قاعده
عقلى و ضرورى ،تا آنجا مسلم تلقى نمودهاند که در بسیارى از موارد بخاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامى
ثانوى فتوا دادهاند.
بنا بر این قاعده ،هرگاه دیده شود عقالء بما هم عقالء چیزى را از آن جهت حسن مىدانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا
آن را قبیح مىشمرند به خاطر آنکه موجب اخالل نظام مىگردد ،ناچار باید شارع طبق حکم آنها حکم نماید .زیرا وى از عقالء بلکه
رئیس عقالء مىباشد.
لذا با عنایت به چالشهای پولهای مجازی مانند مشکالت امنیتی ،تسهیل جرایم اینترنتی ،فرار مالیاتی و پولشویی که موحب اختالل
نظام اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی جامعه خواهد شد ،مصلحت اقتضا میکند تا حاکم اسالمی تا به سامان رسیدن تولید و جریان
این شکل از پول ،از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوگیری کند.
قاعده اتالف
از جمله قواعد مشهور فقهى که فقیهان در مورد ضمان به آن تمسک جستهاند ،قاعدۀ اتالف است .مفاد قاعدۀ اتالف در «من أتلف مال
الغیر فهو له ضامن» مندرج است .معناى قاعده این است که هر کس مال دیگرى را بدون اجازۀ او تلف یا مصرف کند و یا مورد
بهرهبردارى قرار دهد ،ضامن صاحب مال است.
لذا اگر سیاستگذار پولی با عدم رعایت مصلحت و غبطه مسلمین و سیاستهایی که موجب تضییع اموال مسلمین است ،موجب کاهش
ارزش ثروت و تضییع حقوق گردد مطابق قاعده اتالف ضامن است و فعل ضرری او به استناد قاعده احترام و اصل حرمت تضییع اموال
مسلمین عنوان حرمت دارد.
قاعده عدالت
تعریف عدالت کار آسانى نیست ،نه از آن رو که درست دریافت نمىشود ،زیرا که عدل و ظلم از مفاهیم بدیهى در حوزه عقل عملى
است بسان وجود و عدم در حوزه عقل نظرى بلکه بساطت مفهومى آن این امر را سبب مىشود .تعریفهایى که اندیشمندان از عدالت
ارائه کردهاند ،بیشتر تعریف به مصداق است.

40

اسالم که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شکلگیری خط مشی اقتصادیاش میداند ،آن را با مفهوم تجریدی مبنا قرار نداده
و نیز به صورت باز بدان دعوت نکرده تا قابل هرگونه تفسیر باشد .همچنین آن را به جوامع انسانی که دیدگاههای متفاوتی پیرامون
عدالت دارند و براساس اندیشه و تلقی خویش از زندگی و حیات آن را معنا میکنند ،نیز واگذار نکرده است .بلکه اسالم عدالت را در
ضمن یک سیاستگذاری و برنامهریزی معین ارائه کرده که توانسته است ،پس از آن ،این ایده را در واقعیتی زنده مجسم سازد; واقعیتی
که تمامی تار و پودش با مفهوم اسالمی عدالت عجین است.
امام خمینی(ره) در مورد زیربنا بودن عدالت در فقه اسالم می گوید ...« :اجرای قوانین بر معیار عدل و جلوگیری از ستم ستمگران و
حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا وانواع کج روی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و خودکفایی
و جلوگیری از استثمار و استبعاد و حد و قصاص و تعزیرات بر نیروی عقل و عدل و انصاف و صدها نمونۀ دیگر از این قبیل ،چیزهایی
نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود .این دعوا مشابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی
در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود».
در همین راستا ،توزیع ناعادالنه ثروت از جمله تهدیدهای بیت کوین برای نظام اقتصاد اسالمی است ،چراکه در حال حاضر بیش از
نیمی از حجم بازار این نوع پول متعلق به افراد معدودی است که در واقع سهامداران اصلی بیت کوین تلقی میشوند و از این طریق
میتوانند ،تحریمها ،تهدیدها و مخاطراتی را به اقتصاد کشورهایی که بیتکوین در آنها رواج یافته تحمیل نمایند .نمودار زیر بیانگر
تعداد معدود سهامداران اصلی بیتکوین است:
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سفتهبازی
مسأله دیگری که در ذیل ویژگیهای بیتکوین مطرح است ،این میباشد که بیتکوین بستر بسیار مناسبی برای سفتهبازی است.
سفتهبازی ،فعّالیّتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیشبینی تغییرات قیمت کاال ،اوراق بهادار یا ارز انجام میشود.
انگیزه اصلی سفتهبازان از انجام معامالت و خرید و فروش داراییهای گوناگون ،تحصیل سود است.
سفتهبازی از جهت فقه فردی ،اگر در چارچوب احکام شرعی مربوط به خرید و فروش و به دور از موارد نهی شده در شریعت اسالم از
جمله تدلیس و فریب و اقدامات گمراهکننده  ،احتکار ،ائتالف (تبانی) ،انتشار اخبار کذب و شایعه ،معامالت صوری و  ...صورت پذیرد ،از
دیدگاه فقهی جایز خواهد بود.
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شایان ذکر است که سفتهبازی از نگاه فقه حکومتی ،چنانچه همراه با اختالل نظام اقتصادی بوده و موجبات ضرر و آسیب به اقتصادی
جاحعه شود ،صحت آن از نظر فقهی با اشکال مواجه خواهد بود.

جمعبندی
بنابراین به استناد ادلهای مانند قاعده الضرر ،قاعده احترام ،قاعده اتالف و قاعده مصلحت که همگی ناهی سیاستهای غلط پولی و
تغییر ضرری در حجم پول هستند ،مقتضی است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پولهای مجازی در اقتصاد واقعی
ترتیب داده نشده است ،از ورود مشروعیت پولهای مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد .بیتردید ،حیات این پولها در جوامع
مجازی خود ،بیآنکه تأثیرگذار در نظم پول واقعی شود ،با اشکالی مواجه نخواهد بود و مشروع است ،اما اگر ورود این به اصطالح،
پولهای مجازی به دنیای حقیقی به پدیدههایی چون تغییر حجم پول ،تضییع اموال غیر و پدیدههای خالف مصلحتی چون خروج ارز
و تسهیل جرایم بیانجامد ،به استناد این قواعد فقه که بیشتر ناظر به فقه حکومتی است ،میتوان نهادینه شدن بیتکوین در سیستم
مالی کشور را از نظر شرعی دچار اشکال دانست.
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