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 چکیده

چرین و   اینتدنت امیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضا  سایبد است که مولد مفاهیمی چون برالک 

هرا  بلروکی یرا      نجیرد    برد بنیران مربکه    بامد. ار  دیجیتال به طور مصرداقی بیرت کروین،    دیجیتال می ار 

 در سریطد   کره ا  تنظیم مد   اینتدنتی مبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه  ابتکارچین فعالیت و  بالک

یا مند تبیرین و پرس ا  آن،   . مسلم است که هد مفهوم نوظهور  نگیدد هیچ بانک یا نهاد  قدار نمی یمدیدیت

ها  فقهی حقوقی فداوانی مطدح مد  است. لرذا عنایرت    قانون گذار  است. چدا که به دنبال ظهور آن، چالش

به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشدوعیت و ایجاد لروا م مدبوطره در راسرتا  قرانون گرذار  آن      

ین جهت پژوهش حاضد بد آن است تا ا  رهگذر مفهروم  مفهوم، ا  اهمیت بسیار  بدخوردار خواهد بود. به هم

بیرع ار هرا    یرا عردم مشردوعیت    مشردوعیت   چین و ار ها  دیجیتالی همچرون بیرت کروین،    مناسی بالک

 ی را مورد بح  و بدرسی قدار و پاسخ این سوال را ا  منظد حقوق اسالمی بیابد.  دیجیتال

 .، معامله، بیت کوین، ار ها  دیجیتالها  بلوکی  نجید  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بیستم میالد  و پیشدفت سدیع آن، مفاهیم موجود در علوم مختلف دچار تیییرد و    اختداع رایانه در سد با 

تحول اساسی مدند. عصد آن رو ها را عصد اینتدنت نامیدند و صرفحه جدیرد  در تراریخ علروم ارتباطرات      

ایجاد مد. صنعت تجارت الکتدونیک دگدگون مد و مفراهیمی چرون کسرب و کرار الکتدونیکری، اینتدنرت       

متجلی مدند. امتداک تمامی این مفاهیم، بهبود در امد خردمات رسرانی و تسردیع در     8ک چینو بال ءامیا

مفهومی نوظهور اسرت کره پرس ا  پیردایش اینتدنرت       ءاینتدنت امیاها بود  است.  عملکدد و فعالیت انسان

ت. یکی ا  ابعاد گستدش و تعردی  فضرا  مجرا   اسر     ءاینتدنت امیاتدین رویداد عصد حاضد است.  مهم

بردون دخالرت    امریاء کند. بره سرخن دیگرد     مختلف را در فضا  سایبد به یکدیگد متصل می ءچدا که امیا

نخسرتین برار در    امریاء کنند. درخور توجه است که مفهوم اینتدنرت   ها را جمع آور  می عامل انسانی داد 

هرا    د فنراور  مطدح مد. این مفهوم کمتد مناخته مد  مولر  «کوین امتون»توسط میالد   8888سال 

  ار هرا    چین و ار  دیجیتالی است. پدواضح است که یکی ا  مصرادیق بدجسرته   نوظهور  همچون بالک

 دیجیتالی بیت کوین است.

جانبه بدخوردار برود  و پژوهشرگدان    مایسته است که مفاهیم نوظهور با عنایت به علوم مدتبط، ا  تعدیفی همه

نمایند تا مقنن با امداا خود به تعاریف، بتوانرد بره امرد تنقریح قروانین      و حقوقدانان مفاهیم نوظهور را بدرسی 

حقوق فنراور  اطالعرات، محردود بره تعراریف        مدبوطه و مفاهیم ایجاد  بپددا د. مسلم است که حو    حو  

تد مواجه اسرت. فلرذا گرام     حقوقی کالسیک نبود  و هد رو  با مفهوم جدید  چون ار  دیجیتال، با قالبی نوین

نمایرد. مضراا    هایی است که علم فناور  اطالعات، رو انه ا  آن رونمایی مری  اول در این حو  ، مناخت پدید 

چین و فدآورد  آن ار  دیجیتالی به بحدانی جهانی بدل مد  اند که دول مختلف در حرال بدرسری    بد این بالک

تییید ذائقه مرددم و تبردیل اسرکناس و     و ایجاد را  حلی در مواجه با آن هستند. چدا که ار  دیجیتال در حال

 ها  آنان به حسابی در فضا  سایبد تحت عنوان کیف پول دیجیتالی است.   سکه

 درقروانین اسرالمی   پژوهش حاضد ضمن مفهوم مناسی بیت کوین، بره دنبرال پاسرخگویی بره معیارهرا و      

در منظرور،  بره  لشی مهم آن چا و پس ا به عنوان پول بدا  انجام معامالت خصوص مشدوعیت بیت کوین 

تواند مردیون  الکتدونیکی به پدداخت پول مجا   آیا دادگا  می صورت مدیون مدن یکی ا  طدفین قدارداد

پرددا د.   مری  محکوم به پدداخت معادل آن وجه و یرا قیمرت رو  بره پرول داخلری نمایرد       ،را به نفع طلبکار

پژوهش حاضد به بدرسی مفاهیم نوظهور در قلمدو حقوق ایدان و فقه امامیره پدداختره و رویکردد بدخری ا      

                                                      
 1 -Blockchain 
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دهرد. چردا کره دیردگا  مردع در       کشورها نسبت به این مفهوم کمتدمناخته مد  را مورد بدرسی قدار مری 

 گذار  اهمیت بسیار  یاد  دارد. ارتباط با مفهوم سا   و پس ا  آن قانون

 به عنوان مصدا  برجسته ارز دیجیتال چین و بیت کوین بالک مفهوم شناسی فناوری -6

چرین و بیرت کروین ناآگراهی و      فنراور  برالک    اصلی و مانع بزرگ در ورود به عدصره   رسد دغدغه به نظد می

ورد اختصار تعدیفی ساد  و حتی االمکان دقیرق در مر  به همین جهت به مشکل بودن فهم ساختار  آن بامد، 

توان فناور  جدیرد  را مرورد    چدا که  مانی می مود. بیت کوین ارائه می ار  دیجیتالتکنولوژ  بالک چین و 

 ار یابی و پس ا  آن قانون گذار  نمود که ابتدا فناور  مطدوحه به درستی مورد مناسایی قدار بگیدد.    

 به عنوان مصدا  ارز دیجیتالبیت کوین ادبیات فنی  -6-6

نامرناس برا نرام     ی متشرکل ا  بدنامره نویسران   گدوه مایدیا  یبدنامه نویس ،میالد  7008سال  یلادر او  

بیرت کروین را یرک سیسرتم      ،ساتومی نمودند.معدفی به جهان ا ر، بیت کوین «ساتومی ناکاماتو»مستعار 

است. بدین معنرا کره وابسرته و     8پول الکتدونیکی همتا به همتا توصیف کدد، این سیستم کامالً غیدمتمدکز

بیت کروین   (.Boehm,2014,54) کند مدبوط به هیچ سدور  نیست و هیچ قدرت مدکز  آن را کنتدل نمی

کند، تیییدات بیت کوین به حد   یراد اسرت کره     چین فعالیت می غیدمتمدکز به نام بالک  رو  یک مبکه

ر سرود و  یران بردا  خدیردار و فدومرند       خید در خدید و فدوش آن، ممکن است چندین دالأیک لحظه ت

بسریار مهرم در    ینعامل ،دقت عمل ا  این رو سدعت و (.Hughes,2015,178& Middlebrook )نمایدایجاد 

   7.بامد می ت کوینیمعامالت در ب

مکانیسرم   برا  را )فیرات ( پشتوانه بدون پول همان که نیست دیجیتال ها  پدداخت ساید همانند بیت کوین

فیزیکری   و پشرتوانه ملمروس   کره  اسرت  پرولی  )ار  دیجیتالی( کند. بیت کوین پدداخت و منتقل دیجیتال

 ایفرا  توانرد  مری  را پول اقتصاد  اصلی کارکددها  به نوعی که خورد می رقم دیجیتال فضا  بلکه درندارد، 

ا بدا  بیت کروین  توانند عدصه ر ار ها  دیگد  نیز عالو  بد بیت کوین فعالیت دارند که میکند. امدو   رمز

ا  هرا   «آلرت کروین  »وین را به چالش بکشند، ار ها ممکن است بیت کنمایند. به عبارتی بهتد این رمز تن 

جمله ار ها  دیجیتالی هستند که امدو   وجود دارند. هد کدام ا  بیت کوین و آلت کروین مزایرا و معایرب    

آمد اسرت و بره همرین جهرت، گردایش      سرد و خاص خودمان را دارند. با این وصف که بیت کوین پیشردو  

بیشتد است. لکن آلت کوین ا  آن جا کره پرس ا  بیرت کروین وارد عدصره مرد، ا        ها  عمومی به سمت آن

                                                      
1- Decentralize 

2 - https://Bitcoin.org/bitcoin.pdf, Last Visited 2018/04/13 
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-White,2015,383ویژگی دنباله رو بودن بدخوردار و قادر است تا مشرکالت بیرت کروین را اصرالح کنرد)     

اولیه بیت کوین به صحنه آمدند. امدو   بریش  ها پس ا  گذمت مدت کوتاهی ا  موفقیت  آلت کوین (.402

 01/707ا  برال  برد حردود     سدمایه 7081اکتبد  71موند که تا تاریخ  ار  در با ار معامله میدوهزار رمز ا  

مضاا بد ایرن بیرت کروین دارا  حاکمیرت بردون       8ار ها عدضه مد  است. در با ار رمز میلیارد دالر جمعاَ

درصرد سردمایه برا ار را     پنجرا  و پرنج  میلیارد دالر  87/87ا  بال  بد حدود  ایهمدط در با ار است و با سدم

 منرد بامرند. بره طرور     ها ممکن است ا  مزیت دنباله رو برودن بهرد    با این حال آلت کوین 7مود. مامل می

توانند مشکالت رایج بیت کوین را مناسایی کدد  و ار ها  جدیرد   ار ها میتوسعه دهندگان این رمز خاص

ار   نظیرد بیرت کروین اسرت کره ا       رمرز 7مثال الیت کوین طوره را بدا  حل این مشکالت اصالح کند. ب

لکن حداکثد گرددش   (.Salter & Luther,2014,161-178)بدد بیت کوین بهد  می 4همان سیستم اثبات کار

بیسرت  بیت کوین بره  دهد. در حالی که سیستم اثبات کار  میلیون واحد ار  را ارائه می هشتادوچهاربال  بد 

برد مشرکالت    1«نروبیتس »ار  نسبتاَ جدید  به نرام  . به طور مشابه یک رمزواحد محدود مد  است و یک

نامررری ا  قررردرت خدیرررد بیرررت کررروین ا  گرررذر وابسرررته سرررا   ار ش آن بررره دالر فرررائق آمرررد    

 .(Luther,2016,397-404است)

  هرا  همره منظرور     ا  بیرت کروین بردا  پدداخرت    تواند همانند مانعی در استفاد   چین می در واقع بالک  

  هرا  آینرد    عمومی عمل کند. هد تداکنش بیت کوین ا  مقیاس بزرگ یا کوچرک بایرد در تمرامی نسرخه    

هرا یرا    بالک چین کپی مود. اگد بیت کوین گستدش یابد به طور  کره مرامل حجرم  یراد  ا  ترداکنش     

رسرانی  عرالو  برد ایرن بره رو      گرددد.  سرا  مری   ذخید  سرا  ، مشرکل    باال  حافظه معامالت مود، حجم

مرود کره ایرن مسرئله بیرت کروین را بردا          ها و معامالت مری  چین منجد به تأخید در ثبت تداکنش بالک

کراربدان، بیرت     رسد بقیره  نماید. این در حالی است که به نظد می ها  مخصی کند می بسیار  ا  پدداخت

 کنند. ار  در جهت افزایش ار ش آن خدیدار  میکوین را نه بدا  استفاد  بلکه بدا  نگهد

ها ا  جمله معامالت به طور گسرتدد  و تخصصری قواعرد     حو   یقانون و مقدرات کالسیک مدنی در تمام  

کنندگان، مبیرع، ثمرن و ... را   انعقاد و عقد بیع، مدایط معامله را وضع کدد  است و ضمن آن میو  مختلفی
                                                      

فعالیت   https://coinmarketcap.com/all/views/allدر زما  نگارش این مقاله وب سایت سرمایه بازار رمزارزها ) -1
جا آمده است از این وب  ود در رمزارزها که در اینرمزارز را ثبت کرده بود. یما  آمار و اطموار مربوط به سرمایه موج 2112

 .92/93/1301بازدید شده در یاریخ  سایت برداشته شده اند.
2 -https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage, Last Visited: 2018/06/18. 
3 -litecoin 
4 -Proof of Work 
5 -Nubits 

https://coinmarketcap.com/charts/#dominance-percentage
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ها  معامله کنندگان به مردور  مران بره     بعضی ا  فعالیت ،. اما در عملبه صورت واضح مشخص کدد  است

و بره عنروان هنجارهرایی در عردا مرورد پرذیدش        مد دستخوش تیییداتی  فناور دنبال پیشدفت علم و 

بیرت کروین     رو و پیدایش مبکه پیش  که با توجه به تیییدات گستدد  وم قدار گدفته است. حال باید دیدعم

به بیت کوین بره عنروان یرک نروع پرول اعتبرار        ،اساس مقدرات سنتی حقوق مدنی اسالمی بدتوان  آیا می

 حقوقی بخشید و آن را ثمن معامله قدار داد؟

هرا اسرت و    باید متذکد مد که هدا حقوق تنظیم روابط میان انسران  ،در ابتدا بدا  پاسخ به این پدسش  

به عبارت بهتد حقروق پیردو رفتارهرا      .نیز توجه دامتبدا  تنظیم روابط باید به عدا حاکم بد آن روابط 

مراهد  جهران  . قردار داد که هموار  بایرد مردنظد    ،رود انسانی است و این اصلی مسلم در حقوق به ممار می

، اسرتفاد  ا  ایرن   طردح مرد   و بنا به دالیرل   استافزایش تعداد معامالت منعقد مد  بد مبنا  بیت کوین 

مورد پذیدش عدا قدار گدفته است، در واقع موضوع این نهراد جدیرد ا  دیردگا     پول الکتدونیکی در عقود، 

 عدا پول است.

ها  کلید  و بسیار مهم هد فناور  نوظهور در اقتصراد ایردان، نظرد مردیعت در خصروص       یکی ا  چالش  

. چین نیرز همرین مسرئله حکرم فدمرا اسرت       مشدوعیت آن است. در ارتباط با ار  دیجیتال و فناور  بالک

 ،مجا  فضا  مبانی نظد  آن در ماهیت ار  دیجیتال و مورد در اقتصاد  اندیشمندان بین در نظد اختالا

 آن چیسرتی  و دارد وجرود  است، کدد  پیدا ظهور جدید بسیار فضایی در که بیت کوین حو   در مخصوصاً

قوانین حقوق ایدان پرول تلقری   اساس  دا  دستیابی به این نتیجه که آیا ار  دیجیتال بد. باست سوال مورد

پول در واقع بره   .قدار داد مورد تفحص و بدرسیمود یا خید، باید ماهیت حقوقی پول را در حقوق ایدان می

دهرد و   آن، ار ش مبادالتی است که به آن قدرت خدید می  خصیصه تدین مشخصمود که  وجهی گفته می

نشرران دا در بدابررد آن بره نرروعی واکررنش  پیرردا کنررد کره عرر  نیررز ا  ممکرن اسررت کرراهش ار ش مبادلره  

 (.16 ،8718دهد)یوسفی، می

کیرد برد   أا  میان اندیشمندان حقوق اسالمی مهید صدر ا  پیشگامان تحلیل ماهیت پول است. و  پس ا  ت  

طرال    پشرتوانه قرد  اف ،کند که اوراق اسکناس فعلری  به این موضوع امار  می ،مالیت ذاتی مسکوکات طال و نقد 

در واقع معتقد است که ایرن وجرو  اوراق    .به طال و فلزات قیمتی نداردها  و نامد تعهد  به تبدیل آن بامد می

دولرت    صدفاً اعتبار  است و ار ش و قیمت ذاتی ندامته و فقط به وسریله ها  نقد  الزامی هستند و مالیت آن

 اپذیدنرد و معاملره بر    ن ثمن معاملره مری  با این حال افداد جامعه آن را به عنوا .مود داد  میها  و حکومت به آن

بدخری ا  صراحب نظردان حقروق مردنی،        به عقید (. 817-847 ،8471گیدد)صدر، میخود این اوراق صورت 

مقردار  پرول و     مود، در حقیقرت پرول نیسرت بلکره نماینرد       ند  میادر اصطالح پول خو که اوراق اسکناس
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همران ار ش مبرادالتی و اعتبرار  آن اسرت و در     حقیقرت پرول    .(11 ،8780اعتبار  است)مرهید ، ار ش 

گیردد و اگرد مرخص د  سرال پریش موظرف بره         مخص قدار مری  تعهدات پولی به همان مقدار ار ش بد ذمه

پدداخت یک میلیون ریال به دیگد  بود  است، امدو  باید آن مقدار پرول بره طلبکرار بپرددا د کره مالیرت آن       

 .یش و ا  جهت ار ش مبادالتی مساو  آن بامدمعادل مالیت یک میلیون ریال د  سال پ

پدداخت مورد پرذیدش    تبادل، سنجش ار ش یا وسیله  ول چیز  است که به عنوان واسطهبه طور کلی پ  

هرا   صیصره خاگد ار  دیجیتال مکل جدید  ا  پول به معنا  واقعی آن بامرد، ال م اسرت    گیدد. قدار می

 .کنرد  صدق آنا  دارا بامد و ماهیت پول در تحلیل حقوقی بد  نهاساسی پول رایج و رسمی کشور را به گو

سرتد    یدا با توجه بره ماهیرت دادو  . کشور را دارد رایج پول کارکددها  و فیوظا ایفا  قابلیت کوین بیت

کننرد  پدداخت در معامالت خود نگا  مری   وسیلهپول مجا  ، ا  دیدگا  عدفی مددم به بیت کوین به عنوان 

ا  جهرت دیگرد ار  دیجیترال     آیرد.  بهتد بیت کوین نوعی قدرت خدید بدا  افداد به حساب می رتباو به ع

 .نشرد  اسرت   تأییرد همانند اسکناس ماهیتی اعتبار  دارد. با این تفاوت که این اعتبار هنو  ا  جانب دولت 

توان بیت کروین   یهمچنین ار ش آن نیز همانند پول رایج پیوسته در نوسان و تییید است. با این تفاسید م

عالو  بد مزایایی کره بیرت کروین     پدداخت بدممدد.  ه عنوان واحد سنجش ار ش و وسیلهپول ب   مد را در 

نسبت به پول رایج سنتی دارد، موانع پیش رو در استفاد  ا  بیت کوین به عنوان یک واحرد پرول و حرذا    

را  استفاد  گستدد  ا  بیرت کروین مشرکل     تدین مانع در توان نادید  گدفت. بزرگ پول رایج سنتی را نمی

کننرد بره همرین     امخاص ا  پول اسرتفاد  مری    . در حال حاضد در سطح جهانی همهها  رایج هستند پول

در حقیقت به معنا  حذا پرول  بیت کوین به عنوان یک واحد پولی، جهت است که تصمیم به استفاد  ا  

هرا  تبردیل و    توان بره هزینره   این  مینه وجود دارد، میتدین مشکالتی که در  ست. ا  مهما رایج کشورها

امرار    مرود(  هایی که بدا  جایگزینی پول رایج سنتی به بیت کوین ایجاد مری  هزینه) جایگزینی پول رایج

و ونردین  مامرین   هرا  فردوش خودکرار     هرا مرامل نیرا  بره جرایگزین سرا   دسرتگا         نمود. این هزینه

ها و حتی یادگید  محاسبه کددن ار ش اقرالم بره    ثبت تداکنش  نی نحو ها  خودپددا ، به رو رسا دستگا 

 واحد پولی دیگد یعنی بیت کوین است.  

ا   مانی حاصرل   ا  است، اثد مبکه ا  مشکالت احتمالی دیگد  که ممکن است ایجاد مود، تأثیدات مبکه

کننرد.   ن اسرتفاد  مری  ا  آسته به تعداد افداد  بامد که مود که ار ش یک محصول یا یک سدویس واب می

مبادله تا  مرانی کراربدد دارد     هستند، به این دلیل که یک واسطها   ها دارا  اثد مبکه به عبارتی دیگد پول

ار هرا   خواهرد یرک ار  برین     که مورد قبول تجار بامد. عالو  بد این  مانی که مخصی به عنوان تاجد می

ها  رایرج   تدین فاکتور انتخاب بین پول تواند به عنوان اساسی پذیدش هد ار  می  موجود انتخاب کند، سابقه
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ها  رایجی که بره طرور مجرا       ها  رایج با این واقعیت که تمام پول عمل کند. ا  سو  دیگد مشکل پول

رایرج بره طرور    هرا    ایرن ار   مود. می است، تشدیدها  تحت حمایت دولت مود، می استفاد  در حال حاضد

)بره عنروان مثرال دولرت      اسرت. هرا   نعمومی آ پذیدشها  نی هستند و مزیت دیگد آقانونها   لمعمول پو

دهرد.( بره بیران بهترد قرانونی       می دولتی را با پول رایج انجامها   پذیدد و پدداخت می مالیات را با پول رایج

 گرذارد. بیرت   مری  بودن و پذیدش عمومی ار ها  رایج موانعی را بدا  همه گید مدن بیت کوین پریش رو 

جلروگید    ،افزایش درآمد ،پولیها   لتی )همچون اجدا  سیاستتواند مانعی در مقابل اهداا دو می کوین

تواند ا  اهمیرت  یراد  بدخروردار     می مانع دیگد  که. گیدد قدار (جلوگید  ا  تقلب ،ا  معامالت غیدقانونی

د  یرا صرادرکنند  پرول    دولت است و به چراپ کننر  بامد این است که پول رایج فعلی کشور تحت حمایت 

ی فدصرتی را بردا  نظرارت و مصرادر  امروال      دهرد و حتر   مری   اییپولی و درآمدها   اعمال سیاست اجا  

 پولشویی و... ،خصوصیها   موسسه

تواند به عنوان عراملی بردا  با دامرتن کراربدان ا  پرذیدش بیرت        می در نتیجه اهداا دولتی و قانونی خود

 .((Luther,2016,397-404تقلبی تلقی گددد کوین به عنوان یک واحد پولی

 بالک چین مفهوم شناسی فنی  -6-2

هرا    ها حراو  اطالعراتی همچرون ترداکنش    کوها است. بلکوا  ا  بل   نجید اچین به معن بالک فناور 

گونه اطالعاتی که به نوعی ماهیرت منحصرد    ها  پزمکی و ...  هد مالی، غیدمالی، سندها  مالکیتی، پدوند 

بیت کوین است و بدون آن اهداا بیرت کروین     ها  مبکهچین به نوعی ستون الکب .هستندبه فدد دارند، 

سرا     ا  عمرل ذخیرد    فنراور  ایرن   .دنرو  ید سوال می است،که تمدکز جدایی، مفافیت و تیییدناپذید  

به عبارت بهتد فناور  بالک چین دفتد تمام معرامالت و   .کند میها  معامله استفاد   بدا  ضبط تمام داد 

 هرا  ها  ار ها  دیجیتالی مانند بیت کوین است که تاکنون انجام مد  است و همروار  ترداکنش   تداکنش

 ار هرا   تبرادل  بدا  تنها بار اولین بلوکی  نجید  (. فناور Gupta,2017,2)مود فزود  میجدید نیز به آن ا

 بره  اسرناد  ثبرت  امکران  برودن،  رایگان بودن، با  متن نظید هایی ویژگی ولیکن. بود آمد  وجود به دیجیتالی

 قرردار اسررتفاد  مررورد مختلفرری خرردمات ارائرره برردا  تررا مررد سرربب آن غیدمتمدکررز و عمررومی صررورت

   (.Tapscott,2016,30)گیدد

امکان فساد مالی در آن وجرود  ها  مالی است که  کل دیجیتال ا  تداکنشی دفتدچین یا  نجید  بلوک بالک

ء درون چیز ار ممند دیگد  بدنامه ریز  کردد. اعضرا   هدها  مالی و  توان را بدا  ثبت تداکنش ندارد و می

  صحت و درسرتی دو  ایانه اری و محاسبات بسیار پیچید  ها  ریاض چین تنها ا  گذر الگوریتم بالک  مبکه
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 مناسری  مفهروم  وجرود  ندارند. با محتواو هیچ دخل و تصدفی در  کنند ها تأیید یا رد می فاکتور را در بلوک

 و برودن  واسرطه  بری  خصوص در ابهاماتی است ممکن کوین بیت فعالیت بستد  بدا  عنوان به چین بالک

 اسرت  این بد تالش بنابداین .بامد باقی همچنان کوین بیت توسط منعقد  معامالت بودن امن حال عین در

 .مود سا   مفاا موثد ، نحو به چین بالک کارکدد  نحو  تا

 بره  دیجیترالی  اطالعرات  کره  جرا  آن ا  مود، معدفی آن  مد  تو یع دفتدکل و کوین بیت که آن ا  پیش تا

نظرد   بره  غیردممکن  دیجیترال  پرولی  واحردها   ا  استفاد  هستند، کالهبددار  و کددن کپی قابل راحتی

 ترداکنش  هرد  در کره  معنرا  بردین  .مرود  می مطدح Double-spend عنوان تحت مشکالت این .رسیدند می

 و بفدسرتد  مقابرل  طردا  بردا   را آن ا  کپری  دیجیترال،  سکه اصلی نسخه جا  به فدستند  است، ممکن

 اعتمراد  قابرل   واسرطه  یرک  بره  سرنتی  مریو   در مشرکل،  این حل بدا  .دارد نگه خود نزد را اصلی  نسخه

 .بامرد  دامرته  نظرارت  معامالت و ها تمامی تداکنش بد متمدکز نهاد یک عنوان به تا بود نیا  بانک، همچون

 بره کرل   واسرطه را  مسرئولیت  عبرارتی  به است، کدد  حل دیگد   میو  به را مشکل کوین این کن بیتیل

 کدد  است.   منتقل مبکه اعضا 

 دفتدکرل  یرک  بلکره  نیسرت،  نیا  متمدکز ا  داد  پایگا  به ار  دیجیتالی، دیگد مالکیت انتقال بدا  بنابداین

هرا،   دارایری  مالکیرت  در تیییرد  هرد  تأییرد  و کند می نگهدار  را ها تداکنش تمام ا  ا  مد ، تاریخچه تو یع

 .(Narayanan,2016,28)اسرت  مشرهور  «گد » به در این مبکه کاربد است. هد تمامی کاربدان تأیید نیا مند

 آدرس مرامل  ترداکنش  فدستد و پیرام  می مبکه رو  را آنو  کند می ایجاد تداکنش یک فدستند  واقع در

 را ترداکنش  اعتبرار  کره  است مد  رمزنگار  دیجیتال امضا  یک و تداکنش کنند ، ار ش دریافت پابلیک

 بدنامره  برا  را آن اعتبرار  و دریافرت  را پیرام  هسرتند  کاربدان یاها  رایانه که مبکه ها  کند. فلذا گد  می ثابت

 حرال  در هرا   تداکنش ا  ا  مجموعه در معتبد تداکنش پس ا  آن .کنند می تأیید دیجیتال امضا  گشایی

 هرم  کنرار  بالک، نام به دفتدکل  مد  رو  به نسخه در انتظار حال در ها  تداکنش .مود می داد  قدار انتظار

مربکه،    تأکیدکنند  ها  بفدستند. گد  مبکه رو  را بالک این مشخص، گد   مانی  با   یک در تا داد  قدار

 سانند. انرواع  ر ها، به تأیید می با اجماع ساید گد  موند ، تکدار فدآیند  طدیق ا  و دریافت را نظد مورد بالک

 امرتداک  وجره  .گیدنرد  مری  کرار  به بالک تأیید بدا  را متفاوتی ها  چین، تکنیک بالک ها  مبکه مختلف

 هرا   ترداکنش  مانع و کنند حاصل اطمینان تداکنش بودن معتبد ا  باید که است آن ها، تکنیک این تمامی

 وضرعیت  و مرود  مری   نجیرد  دفتدکل به جدید موند، بالک اعتبار تأیید ها تداکنش تمامی اگد .موند جعلی

 (.Lin & Liao,2017,653-659مود) مبکه ارسال می تمامی به نیز دفتدکل جدید
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 )بیت کوین(معامالت ارزهای دیجیتالی کنندگان به علل گرایش معامله -6-9

که تحولی مگدا در مفافیت، امنیرت، اطالعرات، افرزایش     ،ها فناور تدین  یکی ا  جذاب عموما  دیدگا    

 ار  دیجیترال  دیگرد   سو چین است. ا   آورد، بالک ها  سدبار به وجود می سدعت فدآیندها و کاهش هزینه

بت به پول سنتی یعنی سرکه و اسرکناس دارد، مرورد اسرتقبال     مزایا  بسیار  که نس جهتبیت کوین به 

روش سردیع و امرن و   ایرن مروارد،    مضاا بد کنندگان در سدتاسد جهان قدار گدفته است.بسیار  ا  معامله

المللرری برره مررمار   داخلرری و بررین  یررک ار ش در عدصرره برره عنرروان   ،رایگرران برردا  ارسررال  تقدیبررا

تواننرد بره صرورت آنالیرن      معامله کنندگان اینتدنتی به راحتی می آن،افزون بد (. Elwell,2013,21)رود می

خدید خود را انجام و همچنین با فداهم سا   حف  حدیم خصوصری و مرفافیت مبادلره بردا  مشرتدیان،      

اور  بردین  نر مزایا  دیگد این ف خود نظارت دامته بامند. حساب کاربد قادر خواهند بود تا بد  ،خود آنان

؛ مرد   انجرام هرا    ترداکنش  ناپذید  بدگشت ؛فدامد   و بین المللی انتقاالت در باال سدعتبامد.  مدح می

؛ ایردان  تحدیمری  مردایط  در مجا   ار  ا  استفاد ؛ بودن مقاوم و پذید  انعطاا؛ آیند  در خالقیت محدک

 .منظم دهی خدمات و پشتیبانی؛ کشور صادرات حجم افزایش و تسهیل تسدیع،

 .ثیدگرذار نیسرت  أدولت و فشارها  تورمی بد رو  بیرت کروین چنردان ت   ها   دستکار گفتنی است که   

هرا  مبرادالتی بسریار     هزینره  ا  ضمن آن که در انتقال پول به اطالعات مخصری افرداد احتیراج نیسرت و    

 (.17 ،7878دعایی، و سیدحسینیبدخوردار است)ار ها  سنتی  نسبت به  کمتد

 شرعو  کوین از منظر قانونمعامالت منعقده بیت دالیل صحت بررسی -2

مسلم است که هد پدید  نوظهور ، نیا  به بدرسی مارع دارد. چدا که قوانین کشرور ایردان برا فقره امامیره      

مرود.   گذار  و مشدوعیت به نظد و دیدگا  فقه اهمیت بسریار  داد  مری   عجین مد  است. لذا بدا  قانون

بایست ا  منظرد معیارهرا و اصرول فقره و حقروق       کلی ار ها  دیجیتالی می رطوه نتیجه بیت کوین یا ب در

هرا    مورد بدرسی دقیق قدار بگیدند تا بشود در رابطه با مشدوعیت یا عدم مشدوعیت این معامالت دیردگا  

 درست و به جایی مطدح نمود.

 معامالت بیت کوین نبودن یاغرری بودن  -2-6

. بامرد  خطد به معنا  مصدر ، در معدض هرالک و تبراهی برودن مری    غدر در لیت به معنا  خطد است و 

مجهول اسرت و   آنفدیبد و باطن  اند که ظاهدش مشتد  را می همچنین غدر را عبارت است چیز  دانسته

بره نظرد   (. 84، ق8401)ابن منظرور، فاقد ضمانت اجردا اسرت   ا  است بدون عهد  و به معنا  دیگد، معامله



  

 

 

36 

در دستیابی بره مرورد معاملره و هرم جهرل بره جرنس، صرفات و مقردار آن           رسد غدر هم مامل جهل می

 ،8777،هسرت)محمد  در آن  اًآن جهل بامد، غدر و خطد هرم ظراهد   رگددد. در واقع هد چیز  که د می

ض در معرامالت معاوضری در   ومبیع یا ثمن در بیع و عوض یا معر  رود که این واژ  در جایی به کار می(. 78

به صرورت کلری معرامالت غردر  را در سره قسرم        دار گیدد و ا   یان ایمن نبامد.معدض خطد و ریسک ق

اسرت ا  بیعری کره ظراهدش مشرتد  را       تعبرار  ،بیع غدر  که مورد نهی قردار گدفتره   توان جا  داد: می

بیع غدر  عبارت است ا  بیعی که مددد میان دو امد بامد. یکری ا    فدیبد و دارا  باطنی مجهول است. می

بیعی کره همردا  برا    ا  بیع غدر  عبارت است  ورد نظد متعاملین و دیگد  مخالف نظد ایشان بامد.آن دو م

)ابن چنرین خطرد  تمرام نبرود  و نراقص اسرت      بامرد و لرذا بیرع برا وجرود       خطد  متحمل الحصول می

 (.876 ق،8404ابن فارس، ؛ 777ق: 8401منظور،

کند و غدر موثد مدبروط بره      حالت صحت خارج میغدر در معامالت معوض مانند بیع موثد است و عقد را ا

کند)حسرینی   نمری موضوع معامله است و وجود غدر در لوا م و توابع مورد عقد خللری بره صرحت آن وارد    

در قانون مدنی ایدان مقدرات منسجمی در باب معامالت غدر  وجود ندارد و مقرنن  (. 487 ،8481العاملی،

ا  که موضوع آن مجهول یرا   . معاملهدامته استکید أدهیز ا  غدر تبه صورت پداکند  در ضمن مباح  به پ

قرانون مردنی    741و  747مواد  است. ولی این قاعد  به استناد سلیم بامد به حکم قانون باطلتغیدمقدورال

 (.707: 8777بامد)مهید ،  میناء ثا  استدار

پیردایش ایرن پرول ترا بره امردو  ا        در مورد غدر در خصوص ار ها  دیجیتال باید بیان دامت که ا   مان 

کره   7080ثبات بود  و پیوسته در حال نوسان است، بدا  مثال بیت کروین ا  سرال   لحا  قیمت کامالً بی

دالر رسید  اسرت و   چهل و چهارکه قیمت آن به حدود  7087دالر بود  است تا سال  سی و نهقیمت آن 

برا ایرن    8.نات قیمتی بسیار  را تجدبه نمرود  اسرت  نوسافلذا  .دالر رسید هفتصدکه به حدود  7087سال 

رسد که این بی ثباتی در قیمت ار  دیجیتال متوجه غدر بامد، چدا که اوالً ایرن نوسرانات    وجود به نظد نمی

به دلیل عدضه و تقاضا  موجود در با ار بود  که نامی ا  دالیل عقالنی بود  و ثانیراً در صرورتی کره بیرت     

گیدد، این نوسانات کمترد در  مدکز  قدار ها   ها و بانک احد پولی مورد پذیدش دولتکوین به عنوان یک و

 دهد. می ار ها  دیجیتال ر  حو  

                                                      
1- https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#charts,Last Visited:2018/06/02. 
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 معامالت بیت کوین ربوی بودن یا نبودن -2-2

نگرام  یراد  و رمرد بره وجرود      ربا در لیت به معنا  اضافی و  یرادتی اسرت کره در امروال و ثردوت در ه     

ربرا   و  ربرا  معراملی   مرود:  ا  دیدگا  فقهی ربا به دو قسم تقسیم مری (. 704 ،ق8401آید)ابن منظور، می

 .قدضی

مساو  با یکدیگد مبادله موند، این معاملره ربرو  و   گد دو کاال  یک جنس، به صورت غیدربا  معاملی: ا  

یک مری برا     عبارت است ا  معامله «ربا  معاملی»خواهد بود. به دیگد سخن  «ربا  معاملی»چنین ربایی 

ها  ربرا  معراملی، اتحراد دو کراال      مثل آن، همدا  با  یاد  عینی یا  یاد  حکمی، بنابداین یکی ا  ویژگی

ا یر ا  کره یکری ا  آن دو جرنس پیمانره      یاد  عینی مثل این (.864 ،8787بامد)محمود ، میدر جنس 

جنس، یرک مقردار بامرند     مود.  یاد  حکمی مثل این که هد دو کشیدنی که به همان جنس فدوخته می

ربرا  قدضری: عبرارت اسرت ا       (.811، 8786نقد بامد)مرهیدثانی، دار بامد و دیگد مدتها  ولی یکی ا  آن

این که مخصی به مخص دیگد مقدار  کاال یا پول قدض بدهد و مدط کند مقادید بیشتد  بگیدد کره بره   

 (.864 ،8787 ،د)محمواتفاق فقها  اسالم حدام است

ی بامرند کره در   ئض ا  امریا عرو   معاملی، ربایی است که عوض و مبا توجه به تعاریف مذکور ربا بنابداین  

دانیم که پرول ا  جملره معردودات مرمددنی      موند. ا  طدا دیگد می عدا یا با پیمانه و یا با و ن مبادله می

به اتفراق فقهرا برد ایرن     مود. این در حالی است که اکثدیت قدیب  گید  نمی و با پیمانه یا و ن، اندا   است

)مکیل و مرو ون( و  مروند  به و ن یا پیمانه معامله مری اند که ربا  معاملی، فقط در اجناسی است که  عقید 

کنرد)نجفی   نمری ق پیردا  ربرا  معراملی تحقر    گددنرد،  در آن کاالهایی که بره صرورت عردد  مبادلره مری     

 (.77 ،ق8400اصفهانی،

برود  و    بلکره معردود   هسرتند، جنس کیل و نه ا  جنس مرو ون  بدیهی است که ار ها  دیجیتال نه ا     

قدض ربو  اختصاص بره پرول و    لکن .رسد امکان ربا  معاملی در مورد ار ها  دیجیتال منتفی به نظد می

یردا  پرود، گدچه در عصد کنونی اختصاص به پرول   اسکناس ندارد و در غید پول ا  نوع کاالها نیز به کار می

ی و و نی برودن یرا نبرودن نیسرت و در خصروص ار هرا        لیکیان مکدد  است و در میان کاالها نیز فدقی 

متمدکرز  ین که بیت کوین یک واحرد پرولی غید  با توجه به ا .تواند ربا  قدضی اتفاق بیافتد دیحیتال نیز می

امردو     ا  بردون پشرتوانه  ه است و بانک و سپدد  گذار  در آن معنایی ندارد، ا  این جهت نسبت به پول

و به بانرک   رسد، ا  سو  دیگد بیت کوین مامل حال افداد  که در مناطق محدوم بود  موجه تد به نظد می

 که کامالً مطابق با منافع عمومی جامعه است. مد بانکی دستدسی ندارد هم  نظامو 
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 اصل صحت در معامالت -2-9

کره خرالا    ،را بیان کدد  و اعتبار این اصل تا  مانی اسرت اصل صحت در معامالت  قانون مدنی 777  ماد 

فدض درست بودن معامله مبتنی بد ظاهد و کشف واقعیت است و هد جا کره ثابرت   بد آن ثابت نشود. یعنی 

  عرد   دیردگا  اسراس   برد (. 776 ،8788)کاتو یان،افتد ا  اثد می ،مود حکم ماد  با مبنا  خود تعارض دارد

و دلیل عام یا خاص بد بطرالن  ی نبامد ا  واقع مد و در تحقق عدفی معامله مک عاملهاگد م ،کثید  ا  فقها

و آثرار   صرادر توان حکم بد صحت آن معامله  می ربو ، غدر  و ... نبود،  مله وارد نشد  بود، یعنی معاملهمعا

 بامرد)امام   جدیرد   جود دامته یا معاملهکند که این معامله در قدیم وفدقی نمی مود. لذامدعی بد آن بار 

 (.487 ق،8484خمینی،

ا  است و این در صورتی اسرت کره عوامرل بطرالن      اساس مقتضیات  مان هد معامله در واقع این اصل بد  

معامله ا  جمله مجهول بودن موضوع معامله یرا جهرت نامشردوع در معرامالت را مرامل نشرود. معرامالت        

آیرد   ا  نوین در دنیا  مجا   به حسراب مری   ها، معامله ار ها  دیجیتال یا موضوع معامله قدار گدفتن آن

مخدر کند و بره جرا    اقدام به قاچاق مواد  حت قدار گیدد. بدا  مثال اگد فددتواند مشمول اصل ص که می

نه ا  جانب ثمن معاملره بلکره بره دلیرل جهرت       دریافت پول ا  خدیدار، بیت کوین دریافت کند این مسئله

 نیراورد ، ا  بره معرامالت ار هرا  دیجیترال وارد      داین مسائلی ا  این قبیل خدمهنامشدوع باطل است. بناب

 سا د. اصل صحت را جار  نمی قانون مدنی، 880  عدم دریافت مدایط ماد  جهتبلکه به 

 قانون تجارت الکترونیک -2-4

ولریکن  است،  نکدد چین ارائه  جدید همچون بالک ها  فناور قانون مدنی ایدان تعدیفی ا   مسلم است که

بره مرمار    حقوق فناور  اطالعرات   در حو  که قانونی نسبتاً جدید 8717مصوب قانون تجارت الکتدونیک 

«  »بنرد  برا عنایرت بره     .(4، 8786)ار انیان،ارائه کدد  است الذکد فوق  حو آید، تعاریف و قوانینی را در  می

تولیرد )اصرل سرا  (، ارسرال، دریافرت، ذخیرد  یرا        تی، سیستمی بردا   اسیستم اطالع این قانون، 7  ماد

 مذکور آمرد  اسرت کره     ماد «ح»در بند  ،نئدر خصوص سیستم اطالعاتی مطم. پددا ش داد  پیام، است

سرطح معقرولی ا     استفاد  و نفوذ محفو  بامد.ءبه نحو  معقول در بدابد سو اطالعاتی است که: یسیستم

دهرد   به نحو  معقول متناسب با اهمیت کار  که انجام می مد.قابلیت دستدسی و تصد  صحیح را دارا با

 ایمن بامد. هرویموافق  پیکدبند  و سا ماندهی مد  بامد.

چرین در قالرب حقروقی، همران سیسرتم اطالعراتی مطمرئن در قرانون تجرارت           بنابداین فنراور  برالک    

 مرد   مطمرئن  اطالعراتی  سیستم و اطالعاتی سیستم ا  که تعدیفی طبق 7 ماد  ادامه الکتدونیک است. در
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 مرامل  را الکتدونیکری  سوابق و اطالعات ذخید  و دریافت ارسال، بدا  فنی ابزارها  ا  وسیعی دامنه است،

. (780 ،8780 اد ، حبیرب )تواند بامد می فکس مامین یا الکتدونیکی پست فنی، ابزارها  این که. مود می

 نماد  ا  واقعه، اطالعات یرا مفهروم اسرت    هدداد  پیام  کند: میرا تعدیف 8این ماد  داد  پیام «الف»در بند 

ذخیرد  یرا پرددا ش      دریافت، ها  جدید اطالعات تولید، ارسال، با وسایل الکتدونیکی، نور  و یا فناور   که

و تجارت الکتدونیک ایدان، داد  پیرام عرالو     7با توجه به تعدیف قانون تجارت الکتدونیک آنسیتدال .مود می

 ،8780مرود)حبیب  اد ،  مری ا  تولیرد مرد  نیرز     بد اطالعات، مامل سوابقی که ا  طدیق ابزارهرا  رایانره  

(. بنابداین داد  پیام یعنی اطالعات و سوابق الکتدونیکی که ا  طدیق ابزارهایی تولید، ارسرال، دریافرت   777

 موند. یا ذخید  می

 در و اسرتخداج  آن، قرانونی  ها  سایت ا  را کوین بیت مانند دیجیتالی ار ها  ،«الف» مخص مثال، طور به

 بره  دیگد دیجیتالی ار  یا کاال ا ا  در خود ها  معامله در را ها آن یا رساند می فدوش به مخصاً را آن نهایت

 ،«الرف » مرخص  اسرتخداج  عملیرات  و هرا  تداکنش مثال، این در. (4 ،8786)ار انیان،دهد می «ب» مخص

 اطالعراتی  سیسرتم  مرود،  مری  ضربط  آن در الکتدونیکی سوابق این که چین بالک فناور  بستد و پیام داد 

 دیجیترال  ار هرا   فدوش و خدید تولید، استخداج، به توانند می پیام داد  قالب در امخاص. بامد می مطئن

 بپددا ند.

 مجرای استفاده از بیت کوین -2-5

 مصرف کننده )خریداران(  برای پرداخت ای کنونی: وسیله های استفاده -6-2-5

خدید و نگهدار : برا عنایرت بره انتقراد گسرتدد  ا  کارمزدهرا  کسرد مرد  حسراب کراربدان بره وسریله             

اعتبار  را تحت فشرار قردار    ها  اعتبار ، بیت کوین جایگزینی است تا مبکه کارت ها  کارت ها  مدکت

دهررد. تررا برردین وسرریله قیمررت کارمزدهررا  خررود را برردا  معاملرره کننرردگان کرراهش دهررد. مرردکت     

Overstock.com،  ا  ، بیت کوین را به عنروان وسریله  7084یکی ا  خدد  فدومان آنالین ا  ما  ژانویه سال 

سب سود قابل توجه، افزایش مقردار  بدا  پدداخت خدیدارانش پذیدفت. این سایت نتایج مطلوبی همچون ک

متوسط سفارمات و همچنین مطلوب تد مدن قشد خدیداران را در گزارمی مکتوب منتشد نمود. عالو  برد  

، غرذا  برد   Newegg، لوا م الکتدونیکی expediaبا رگانی دیگد  همچون سایت مسافدت  ها  این مدکت

پدداخرت، متعاقبرا    هرا   و پددا نرد  Gyft هدیره    هرا  ، خدیدار  و ارسال کارتFoodlerبیدون و رستوران 

                                                      
1- Data Message 
2- Uncitral 
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برردا  پدداخررت برره نظررام کررار  خررود اضررافه      ا  پشررتیبانی ا  بیررت کرروین را برره عنرروان وسرریله   

 (.    Edelman,2014,23نمودند)

کنند تا بتوانند وبسایت خرود را بردا  پرذیدش بیرت      می پدداخت به تاجدان آنالین کمک ها  این پددا ند 

با خوردها  ابتدایی کاربدان نسبت بره بیرت کروین متفراوت و حتری ممکرن       چه  ند. اگدکوین تنظیم نمای

رسرند.   مری  است گاهی مشکالت فنی نیز ر  دهد. لکن با این وجود کاربدان تا حد  یاد  راضری بره نظرد   

فداهم مد  است. چدا که پددا ش پدداخرت بره وسریله     با رگانی ها  این موجبات رضایت مدکت افزون بد

پدداخرت در   یک مردکت پددا نرد    Coinbase بسیار کم هزینه است. به عنوان مثالها  وین بدا  آنبیت ک

، صرفد  هد مدکت با رگانی در طول یک سال تا سقف یک میلیون دالر بدا ها   حال حاضد بدا  پدداخت

د  کرارمز  ه میزان قابرل تروجهی کمترد ا    گیدد ک می باالتد ا  آن یک درصد کارمزدها   درصد و بدا  رقم

مروند   مری  تبرار  بردا  پدداخرت متقبرل    با رگرانی در صرورت اسرتفاد  ا  کرارت اع    ها   است که مدکت

(Elwell,2013,23.) 

برد دامرته بامرد.    ران نیرز سرود  در  مشخص نیست که پدداخت به وسیله بیت کوین بدا  خدیردا اصوالً   

حتی بیشتد به مشتدیان خرود  یا صد در دو یک درصد، تخفیف هایی به اندا   اعتبار  ها  بسیار  ا  کارت

دهنرد.   مری  قدارها  دهند و یا حتی مزایایی مانند پدوا ها  مکدر و اعتبارات با رگانی را در اختیار آن می ارائه

، چنین تخفیفات یا پاداش هرایی را  پددا د می تی خود را با بیت کویتاما مصدا کنند  ا  که مبال  پدداخ

، به این مسئله امار  کدد که حتی اگد یرک مصردا   7084در مقاله ا  در سال  «ادلمن»دهد.  می ا  دست

دهد خدید خود را بره   می یحکنند  با یک مشتد  ا  قبل دارا  مقادید  بیت کوین بامد این مشتد  تدج

خرود بره   هرا    درصد انجام دهد و بدا  تبدیل بیرت کروین   یک و نیمیک کارت اعتبار  با تخفیف  وسیله

با رگانی با ارائه مزایا  بیشتد  به مشتد  هرایی کره   ها   صد کارمزد بپددا د. بدخی ا  مدکتدالر یک در

 سرایت  دهنرد. ایرن نقرص را جبردان کددنرد. بردا  مثرال وب        می خود را انجامها   با بیت کوین پدداخت

Overstock.com می بدا  خدیدار  با بیت کوین یک درصد تخفیف ارائه ( دهدBöhme,2015,209). 

عمومی، منبع ارزش و های  : پرداختآیندهموارد احتمالی استفاده از بیت کوین در  -2-2-5

 تکنولوژی جدید 

کننرد و معتقدنرد در    مری  رومنی را بدا  این ار  دیجیتال پیش بینی دخی ا  مدافعین بیت کوین، آیند ب  

  وم، بره وسریله ا  بردا   آیند  ا  نه چندان دور بیت کوین به عنوان یک واحد پرولی مرورد پرذیدش عمر    

، اگد پدداخت کنند  ا  ا  قبل مقرادید  بیرت کروین در    مود. در معامالت می عمومی تبدیلها   پدداخت
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دریافت کنند ( نیز مایل به حف  بیت کوین بامد و قصرد تبردیل   دامته بامد و طدا دیگد معامله ) اختیار

یابند. با این حرال ترا بره امردو  اکثرد       می کاهش آن به پول رایج سنتی را ندامته بامد، کارمزدها به نسبت

معامله برود  انرد. مراید    ها   متضمن تبدیل بیت کوین به پول رایج توسط حداقل یکی ا  طداها  پدداخت

آن را در انتقرال برین المللری     ،مروند  می ا  تخفیف هایی که بدخوردار منطقی تد بامد که به جا  استفاد 

ن المللی استفاد  کدد که هزینه کمترد   توان بدا  تبادالت بی می ا  بیت کوینپول مورد استفاد  قدار داد. 

 بره جرا   ها  تبدیل ار  به یکردیگد دارد. رو انره میلیاردهرا دالر در قالرب بیرت کروین جرا       نسبت به فدآیند

مرالی موجرود ماننرد سرهام، اوراق قدضره و      هرا    سراخت تروان در  ید  مری  فناور  بالک چرین  مود. ا  می

 ،امردو   هرا    ایگزینی آن برا فنراور   بسیار دیگد  استفاد  کدد. استفاد  ا  ایرن فنراور  و جر   ها    مینه

 .(Böhme,2015,213تواند رو  سدعت دستدسی اینتدنت نیز تاثید بگذارد ) می
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 گیرینتیجه

-شکره چرال   ها  نوظهرور  هسرتند  و ار ها  دیجیتال فناور  ها  بلوکی بنابد مطالب بیان مد   نجید  

ها  قرانونی  توان به چالش میها    آن اند که ا  جمله حقوقی کشورها ایجاد کدد  ها  بسیار  را در عدصه

چه بیرت   الت ار ها  دیجیتال چه به عنوان موضوع معامله و چه به عنوان ثمن معامله امار  کدد. اگدممعا

یار  ا  صراحب نظردان ایرن گونره     قادات  یاد  مواجه است و بستکوین و معامالت منعقد  توسط آن با ان

تروان بره    ها  صورت گدفته در این مقاله مری با توجه به بدرسی لکن ،دانندمعامالت را نامشدوع و باطل می

-چه این نوع ا  معامالت ریسک خطد بیشتد  دارند و ار هرا  مجرا   مری    این قدر متقین رسید که اگد

 نخواهنرد مرد.  اما موارد بطالن معامله را مامل  ،تفاد  موندسا هها  مجدمان توانند بدا  پولشویی یا فعالیت

و ار هرا  دیجیترال ا  حمایرت مسرتقیم قرانون تجرارت        ها  بلوکی یا  نجید  چدا که فناور  بالک چین

  قرانون مردنی ایردان و قاعرد      80  مراد  ، اصرل آ اد  قداردادهرا   استناد به بابدخوردارند و  نالکتدونیک ایدا

 حکم صادر نمود.صحت چنین معامالتی به توان  می راحتی ، بهمشهور الضدر

هرا    ا  ا  فدآیندهایی چرون ثبرت و تبرادل اطالعرات و دارایری      ها  بلوکی، طیف گستدد  مزایا   نجید 
ا  سو  دیگرد  . نامشهود مانند را  گید  الکتدونیک، اختداع، حمل و نقل و بیمه را به همدا  خواهد دامت

 . چدا کره برا دالیرل   توانند مانند پول ثمن معامله قدار گیدند پول محسوب مد  و میار ها  دیجیتال نوعی 
مشردوعیت  هرا   در صرورتی کره مبنرا  معرامالتی آن     کنیلر ربو  و غدر  نیست ها  معامالت آنارائه مد  

 مخصری در حکم صرادر ،    ار ها  دیجیتال باطل و حدام است. در فدضی که دادگا   ندامته بامد، معامله
بایرد مثرل    اس مقدرات موجود قرانونی، قاعردتاً  اس بدمحکوم کند، بیت کوین معین  به پدداخت مقادید را 

کروین در  مران    تبیت کوین و در صورت عدم توانایی به پدداخت مثل، قیمت آن برا توجره بره ار ش بیر    
بسریار مردید و    کید بد نوساناتأبا ت کنیل مود.پدداخت  انعقاد قدارداد )در فدض عدم تفاوت فاحش قیمت(

رسد که قاضی مکلف است مدیون را به پدداخت مثل و یا قیمرت   حتی ساعتی ار ش بیت کوین به نظد می
 رو  بیت کوین به پول داخلی در  مان ادا  دین ملزم نماید.

ها  پیش رو  بیت کوین به عنروان واحرد     موانع و چالش  ا  رهگذر مطالعاتی که در  مینه با این وجود  
تردین ار     چه بیت کوین بهتدین و مناخته مد  ین بدا  پول سنتی در این مقاله صورت گدفت، اگدجایگز

هرا    آخردین مردل ا  بسریار  ا  طردح    نها اما اولین پول مجا   نبود  است و در حقیقت ت ،مجا   است
هایی که در جهت اثبرات   با تمام تالشبامد. مایان ذکد است که  ایجاد مد  بدا  جایگزینی پول سنتی می

بیت کوین در این مقاله مد، هنو  موضع گید  دقیرق و محکمری در مقابرل بیرت کروین       معامالتصحت 
است و رویه کنونی کشور در جهت مشدوعیت بخشی به ایرن  دانان صورت نگدفته قتوسط مجتهدین و حقو

ا بانک مدکز  به انتشرار سیاسرت   کن در این میان تنهیپدید  نوظهور تاکنون امد  تقدیبا نامشخص بود . ل
 در راستا  تبیین مفهومی ار ها  دیجیتال بسند  کدد  است.   ا  نامه
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