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نقدنٌ ارزدیجیتال
نقالٌ ای کٌ پیش رٍی شهاست ،تَسط یکی از بنیاديای اقتصادی اسالنی بزرگ اندٍنزی ٍ با
نستندات بسیار قَی ارائٌ شدى است .انتشار این نقالٌ بٌ خَدی خَد نشان ديندى ايهیت
یافتن رٍز افزٍن بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال است .دنیا بٌ سرعت در حال حرکت بٌ سهت
دیجیتالی شدن است .فضايای نجازی ٍ فناٍری يایی کٌ در بستر اینترنت قرار دارند ،بٌ جزء
جدایی ناپذیر جَانع انرٍزی تبدیل شدى است.
دیجیتالی شدن يهٌ چیز را شانل نیشَد .پیامرسانی ،بانکداری ،دانشنانٌيا ٍ حتی پدیدى
ی پَل يهٌ بٌ صَرت کانال نَین در حال دیجیتالی شدن يستند .ير رٍز نَانع فراینديای
سنتی بیش از پیش دیدى نی شَند ٍ در رٍی دیگر سکٌ ،نزایای دیجیتالی شدن غیر قابل
انکار است .
در سال  ، ۲۰۰۶جرقٌ یک انفجار بزرگ در سیستو نالی جًان زدى شد .فرد یا افرادی بٌ اسو
ساتَشی ناکانَتَ نقالٌ ای را ننتشر کردند کٌ در آن از ساخت پرٍتکلی برای پَل دیجیتال بٌ
اسو بیت کَین خبردادى شد .در آن زنان این پرٍتکل ناشناختٌ ٍ عجیب ،نَرد انتقاد قرار
گرفت ٍ ننتقدان ننتظر شکست این ارز بَدند .انا شکست فناٍری پشت این ارز ،یعنی بالک
چین تقریبا غیرنهکن است.
بیت کَین شرٍع کنندى این جریان بزرگ بَد .برای اٍلین بار حق تَزیع ٍ صدٍر ارز د ر فرایندی
بٌ نام استخراج ،بٌ نردم دادى شد .يهٌ نشارکت کنندى بَدند ٍ يیچ کس نهیتَانست
اعتبار یک تراکنش را بٌ صَرت عهدی یا غیرعهدی تغییر ديد.
يهانطَر کٌ گفتیو بیت کَین فقط آغازگر بَد ٍ این ارز دیجیتال تنًا کابرد بالک چین
نیست .این فناٍری غیرنتهرکز نسائلی کٌ زنانی غیرنهکن بَد را نهکن ساختٌ است.
تضهین حفاظت از فایل يا ٍ اطالعات شخصی ،تضهین عدم تقلب در انتخابات ،انکان دٍر
زدن تحریو يا تنًا سٌ نَرد از يزاران کاربرد بی نظیر بالک چین يستند.
از آنجایی کٌ تهرکززدایی ٍ دیجیتالی سازی در این عصر اجتناب ناپذیر است ،آگايی ٍ
حرکت نردم ٍ بٌ خصَص دٍلت يا بٌ سهت این فضا ايهیت ٍیژىای نییابد .در دنیای
دیجیتالی آیندى ،کشَريایی نَفق خَايند بَد کٌ بیشترین سازگاری را با فناٍریيای انقالبی
داشتٌ باشندٍ .الدیهیر پَتین یکی از نخالفان بیت کَین است انا اٍ در چندین جلسٌ ٍ
سخنرانی يهَا رى بٌ ايهیت حرکت بٌ سهت ارزيای دیجیتال ٍ بالک چین برای عدم عقب
ناندگی تاکید داشتٌ است.
يهچنین باريا ٍ باريا ٍزیر ارتباطات ٍقت کشَرنان ،آقای آذری جًرنی ،انفعال ٍ عدم حرکت
در این حَزى را بستری برای تًدیديا دانستٌ است .دیجیتالی سازی را نیتَان نانند یک
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رٍدخان ٌ در نظر گرفت کٌ اگر در نَافق جریان آن حرکت نکنیو ،چیزی جز شکست عایدنان
نهیشَد .يو اکنَن کٌ در حال نَشتن این نقدنٌ يستیو ،کشَريای تَسعٌ یافتٌ زیادی از
جهلٌ ژاپن ،ایاالت نتحدى ٍ حتی چین کٌ از نخالفان اصلی بیت کَین است ،بر ضرٍرت ٍ
آیندى بالک چین ٍاقف يستند ٍ فعالیتيای زیادی دارند.
برای کشَر نا ایران کٌ سال يا بٌ دلیل ٍجَد تحریويای ظالهانٌ با نَانع اقتصادی ٍ فرينگی
نَاجٌ بَدى است ،این یک فرصت بسیار طالیی است تا بتَاند تحریو يا را بی اثر کند ٍ برای
بًبَد اقتصاد از ارزيای دیجیتال نلی یا بین الهللی کهک بگیرد .يهچنین در حال حاضر با
استفادى از ارزيای دیجیتال ،در برخی سایت يای فرٍشگايی خارجی کٌ برای خرید فایل نیاز
بٌ کارت اعتباری بین الهللی ٍ یا پی پال يست ،با استفادى از ارزيای دیجیتال تحریويای
شرکت يای کارت اعتباری ٍ پی پال برای کاربران ایرانی بی اثر شدى است.
در بحث اسالنی يو يهانطَر کٌ در این نقالٌ نی خَانید ،بالک چین ٍ ارزيای دیجیتال با
نسائل شرعی غیريهسَ نیستند بلکٌ فقط نیاز بٌ شناخت بیشتری دارند .عرف جانعٌ در
تعیین شرعی بَدن یا نبَدن بسیاری از نسائل ايهیت دارد .يهچنین عدم قانَنگذاری در
این فضا فقط نشکل را بدتر نی کند ٍ راى را برای افراد غیرقانَنی يهَارتر نیسازد.

تیو ارزدیجیتال
 6اردیبهشت 7931
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تحَالت تاریخی پَل
پَل سٌ کارکرد اصلی داردٍ : ۱ :اسطٌ تبادل ٍ : ۲احد حساب  :۳ذخیرى ارزش .در ادانٌ ،نَارد
تشکیل ديندى پَل ٍ چگَنگی تکانل رٍشيای پرداخت در طَل زنان را بٌ صَت نختصر
تَضیح نیديیو .رٍند تاریخی پیشرفت يای پَلی بٌ شرح زیر است:

سیستو داد ٍ ستد کاال
از زنانيای بسیار دٍر ،نردم از رٍش کاال بٌ کاال استفادى نیکردند .آنًا کاال یا خدناتی را با
کاال یا خدنات دیگری نبادلٌ نیکردند .بٌ دلیل پیچیدگی ٍ ناکارآندی ،این رٍش پرداخت
نشکالت زیادی ایجاد کردى بَد.

سیستو پَل کاالیی
در سیستو کا ال بٌ کاال ،اغلب اتفاق نیافتاد کٌ نردم نهیتَانستند در ارزشگذاری کااليا
تَافق کنند یا نهی خَاستند آنچٌ را کٌ فرد دیگری درخَاست داشت ،پرداخت کنند .برای حل
نشکالت سیستو کاال بٌ کاال  ،سیستو پَل کاالیی رٍی کار آند .در نظام پَل کاالیی ،نردم
چند کاال کٌ بٌ طَ ر گستردى کاربرد داشت ٍ بٌ آسانی قابل دسترسی بَد را بٌ عنَان ٍسیلٌ
نبادلٌ ٍ پرداخت انتخاب نیکردند .در زنانيا ٍ نکانيای نختلف ،از انَاع نختلفی از کااليا
نانند نهک ،گندم ،دانٌ ،گاٍ ،تنباکَ ٍ … بٌ عنَان پَل استفادى شد .با این ٍجَد ،بٌ عنَان
نثال بارگیری ٍ حهل نداٍم کیسٌيای نهک ٍ گندم بسیار نشکل بَد.

سیستو پَل فلزی
برای حل نشکالت نربَط بٌ پَل کاالیی ،نردم بٌ سیستو پَل فلزی رٍی آٍردند .در این
سیستو بعضی فلزات بٌ ٍیژى طال ٍ نقرى بٌ عنَان ٍسیلٌای برای نبادلٌ نَرد استفادى قرار
گرفتند .این سیستو بٌ ندت طَالنی ادانٌ داشت انا در طَل زنان شانل تکانل شد:
 - ۱طال ٍ نقرى در شکليای نختلف بٌ عنَان ٍسیلٌ ای برای نبادلٌ نَرد استفادى قرار گرفتند ٍ
لزٍناً سکٌ نبَدند .ارزش طال ٍ نقرى بر اساس ٍزن آنيا اندازى گیری نیشد.
 - ۲نردم سکٌ يای نناسبی از طال ٍ نقرى ساختٌاند .ارزش ذ اتی این سکٌيا نعادل ارزش
ٍاقعی طال ٍ نقرى بَد .این شیَى استاندارد طال نام دارد.
 - ۳در بعضی از قلهرٍيا ،سیستو دٍ فلزی اجرا شد .در این سیستو ،از ير دٍ نَع طال ٍ نقرى
استفادى نیشد ٍ برای نبادلٌ آن يا نرخ تبادل نشخصی ٍجَد داشت.
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 - ۴در آن زنانيا ،نراقبت از طال ٍ نقرى در برابر سرقت آسان نبَد .بنابراین ،نردم بٌننظَر
نحافظت از دارایی خَد ،طال ٍ نقرىيایشان را بٌ فرٍشندگان طال ٍ جَاير نیسپردند.
نهایندگان ،بابت نگًداری طال ٍ جَاير بٌ نردم رسیديای نخصَصی نی دادند ٍ فقط با آن
رسیديا ،طال ٍ نقرىيا را بٌ صاحبانشان پس نیدادند .ازآنجایی کٌ نگًداری طال ٍ نقرى در نزد
نهایندگان رٍاج یافت ،نردم برای تبادالتشان ،بٌ جای دادن نستقیو طال ٍ جَاير ،از
رسیديایی کٌ از نهایندگان گرفتٌ بَدند ،استفادى نیکردند.
 - ۵پذیرش رسید برای پرداخت يا ،آرام آرام باعث تَلد پَل دارای پشتَانٌ شد .بانکيا شرٍع
بٌ صدٍر قطعات کاغذ کردند کٌ پشتَانٌ  ۱۰۰درصدی طال داشت .بٌ عبارت دیگر ،آن قطعٌ
کاغذ برابر با نقداری طال در ذخایر بانک بَد.

پَل بدٍن پشتَانٌ یا پَل فیات  -پَليای انرٍزی
در سال  ، ۱۴۵۱رئیس جهًَر ٍقت ایاالت نتحدى ،ریچارد نیکسَن ،تغییر پذیری نستقیو دالر
آنریکا بٌ طال را لغَ کرد .بٌ این ترتیب ،پَل دارای پشتَانٌ طال بٌ پَل فیات یا بدٍن
پشتَانٌ تبدیل شد.
بانکيای نرکزی اسکناس يا را نسبت بٌ نیازشان در حَزىيای نختلف ،چاپ کردند .این
نًاد يا انحصار پَل را تَسط دٍلت بر عًدى گرفتند ٍ يهٌ نَظف بٌ پذیرش پَل بدٍن
پشتَانٌ برای خرید کاال ٍ خدنات شدند .در دنیای انرٍز اکثر پَل يای نلی ،پَل فیات یا
بدٍن پشتَانٌ يستند.
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تاریخچٌ ٍ رٍند تَسعٌ بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال
پس از اینکٌ کانپیَتر تَسط صنعت بانکداری نَرد استفادى قرار گرفت ،پرداخت دیجیتال از
طریق پَل الکترٍنیکی ،بسیار رایج شد .با این حال ،این سیستو بٌ زیرساختی برای ندیریت
پرداختيا ٍ جلَگیری از تقلب ٍ «دٍبار خرج کردن» در شبکٌ نتکی است کٌ بٌ آن شبکٌ
پرداخت نیگَیند .این شبکٌ نتهرکز يهیشٌ پريزینٌ ٍ آسیب پذیر بَدى است .سرٍر
نرکزی ،اننیت شبکٌ ٍ اینکٌ پَل فقط یکبار ارسال شَد را برقرار نیکنند .در این سیستو،
نردم باید بر نبنای نقررات نظارتی ٍ کنترل شدى کٌ نهکن است برای دستکاری ارزش ارزيا ٍ
ثرٍت افراد استفادى شَند ،تراکنش انجام ديند.
اگر افراد قادر بَدند کٌ تراکنش يا را بٌ صَرت آزاد ٍ بدٍن ٍاسطٌ در یک شبکٌ يهتا بٌ
يهتا انجام ديند ،نیتَانستند در نَرد پَلشان خَدشان تصهیوگیری کنند.
این انر نیازنند یک پایگاى دادى انن با سطَح رنزنگاری است تا بتَاند از سرقت یا تغییر
اطالعات درٍن آن جلَگیری کند.
با تَسعٌ ایدى بالک چین ،يهٌ این ايداف انکان پذیر است ٍ از آن برای ثبت اطالعات
حسابيای ارزيای دیجیتال استفادى شد.

ارز دیجیتال یا ارز رنزنگاری شدى چیست؟
کلهٌ «رنزنگاری» بٌ نَع دادىيایی است کٌ در بالک چین ثبت نیشَد ،نربَط است ٍ کلهٌ
«ارز» در اینجا برای بیان نفًَم ٍسیلٌ نبادلٌ بین کاربران است.
بانک نرکزی ارٍپا در سندی کٌ ننتشر کردى است ،ارز نجازی را اینگَنٌ تَضیح نیديد:
« ارزنجازی ،نهایندى دیجیتالی ارزش است کٌ تَسط بانک نرکزی یا نًاديای دٍلتی صادر
نهیشَد ٍ نیتَاند بدٍن ارتباط با پَليای رایج نلی صادر شَد .این پَل تَسط اشخاص
حقیقی یا حقَقی بٌ عنَان یک رٍش پرداخت پذیرفتٌ شدى است ٍ نیتَاند ننتقل ٍ یا بٌ
صَرت الکترٍنیکی خرید ٍ فرٍش شَد» .
ارزيای رنزنگاری شدى نانند بیت کَین ،الیت کَین ٍ … جزئی از ارزيای نجازی يستند انا
یک ارز نجازی لزٍناً نیاز نیست رنزنگاری شدى باشد .بٌ عنَان نثال ٍبهانی کٌ تَسط یک
بانک رٍسی صادر نیشَد ،نهَنٌ ای از ارز نجازی است.
ایدى سیستويای پَلی دیجیتال بٌ اٍایل ديٌ  ۱۴۴۰باز نیگردد .در آن زنان چندین شرکت ٍ
برنانٌ نَیس نختلف سعی در ایجاد پَلی را داشتند کٌ بتَان بٌ صَرت نجازی آن را انتقال
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داد .ارزيای نجازی نتهرکز زیادی ایجاد شد انا بسیاری از این ارزيا بٌ علت نشکالت قانَنی،
ضعف فناٍری ،اننیت ضعیف ،عدم نقبَلیت ٍ بسیاری از نسائل دیگر رٍ بٌ زٍال رفتند .با
اختراع بیت کَین در سال  ، ۲۰۰۴دٍرى ی جدیدی از ارزيای نجازی آغاز شد.

بیت کَین
بیت کَین یک ارز دیجیتال است کٌ يیچ نًاد نرکزی صادر کنندى ٍ یا فرم فیزیکی ندارد .بٌ
طَر خاص ،بیت کَین یک ارز دیجیتال است کٌ از تکنیک يای رنزنگاری برای ساخت
پرٍتکل يای رنزنگاری شدى بٌ ننظَر تأیید نالکیت ٍ تراکنش يا استفادى نیکند.
پرٍتکل رنزنگاری شدى بیت کَین تَسط ساتَشی ناکانَتَ طراحی شدى است .در این پرٍتکل
یا قانَن نشخص شدى است کٌ تنًا  ۲۱نیلیَن ٍاحد بیت کَین ،بٌ عنَان ٍسیلٌ نبادلٌ ٍ
ِ
حفظ شبکٌ) در فرآیندی بٌ نام
بٌ عنَان پاداش برای حل الگَریتويای ریاضی (الزم برای
استخراج تَلید شَد .پس از استخراج ،ير بیت کَین یا کسری از آن نیتَاند خرید ٍ فرٍش
شَد ،برای پرداخت خدنات ٍ کاال استفادى شَد ٍ یا برای سرنایٌ گذاری ذخیرى شَد.
بیت کَین در ٍب سایتيایی کٌ بٌ آنيا صرافی يای ارز دیجیتال نیگَیند ،خرید ٍ فرٍش
نیشَد .يرکدام از این سایتيا بٌ صَرت جداگانٌ ٍ  ۲۴ساعتٌ ٍ يفت رٍز يفتٌ برای
خدنت رسانی بٌ نشتریان سراسر جًان فعالیت نیکنند .رٍش کار این سایتيا نشابٌ با
پلتفرم يای برٍکر جًانی است.
ٍیژگیيایی زیر را طرفداران بیت کَین بٌ آن نسبت دادى اند:
 ۱٫طبیعت غیرنتهرکز بیت کَین ،چشو انداز کنترل یا نالکیت دٍلتی را از بین نیبرد .عالٍى
بر این ،فقط نقدار نحدٍدی از بیت کَین (  ۲۱نیلیَن) نَجَد است .بنابراین ،يیچ فرد یا
نًادی نهی تَاند از طریق تَلید یا تَقف تَلید ٍاحديای ارزی ،ارزش بیت کَین را دستکاری
کند .از این رٍ ،بازار بیت کَین تنًا نبتنی بر عرضٌ ٍ تقاضا کنترل نیشَد.
 ۲٫بالک چین بٌ عنَان یک بایگانی دائهی ٍ عهَنی کٌ تهام پیشینٌ تراکنشيای شبکٌ در
آن ثبت نی شَد ،بخش جدایی ناپذیر از اکَسیستو بیت کَین است .بالک چین با نًایت
شفافیت بٌ حفظ ٍ جلَگیری از تقلب در شبکٌ کهک شایانی نیکند.
 ۳٫پرداخت يای دیجیتال بٌ افراد ٍ بازرگانان نیتَاند در ير زنانی با پردازش سریعتر ٍ
کارنزديای کهتر انجام شَد .یکی از دالیل عهدى این انکان ،حذف بانکيا ٍ سایر ٍاسطٌيا در
جریان پردازش تراکنشيا است.
 ۴٫اگرچٌ تهام اطالعات نربَط بٌ تراکنشيای بیت کَین بٌصَرت عهَنی ذخیرى نیشَند،
يَیت طرفین تراکنش تقریباً ناشناس باقی نیناند .بیت کَین ناشناسی نطلق بٌ کاربران

تًیٌ شدى در ارزدیجیتال

ArzDigital.com

11

نهیديد ،انا نطهئناً در بیت کَین حس حریو خصَصی بیشتری نسبت بٌ نؤسسات نالی ٍ
کارتيای اعتباری ٍجَد دارد.

بالک چین
اساس شبکٌ بیت کَین ،یک فناٍری بٌ نام بالک چین است .بالک چین بٌ نَعی ستَنيای
شبکٌ بیت کَین است ٍ بدٍن آن ايداف بیت کَین کٌ تهرکززدایی ،شفافیت ٍ
تغییرناپذیری يستند ،زیر سؤال نی رٍد .بالک چین یک فناٍری نَآٍرانٌ جدید است کٌ برای
ثبت اطالعات در ير فرایندی قابل سفارشی سازی است:
 ۱٫فناٍری دفترکل تَزیع شدى بٌ بیت کَین نحدٍد نهیشَد ٍ ٍاژىيای بالک چین ٍ دفترکل
تَزیع شدى نختص بٌ بعد ٍسیعی از فراینديا يو نیشَد .بٌ جز ارزيای دیجیتال ،نَارد
نتعددی برای استفادى از فناٍری تَزیع شدى ٍجَد دارد.
 ۲٫دفترکل تَزیع شدى را نانند یک دفتر حسابداری در نظر بگیرید کٌ تَسط يزاران دفتردار بٌ
صَرت يهزنان ذخیرى شدى است.
 ۳٫ير کدام از تراکنش يا یا اطالعات در یک دفترکل تَزیع شدى ،بٌ طَر نستقل تَسط
اعضای شبکٌ تأیید ٍ سپس بٌ صَرت جداگانٌ ذخیرى نیشَند.
 ۴٫نايیت غیر نتهرکز این فناٍریيا ،انکان حذف ٍاسطٌيا را بٌ ارنغان نیآٍرد ٍ ير کسی
را قادر بٌ نشارکت نیکند .يرکسی کٌ قَانین پرٍتکل نَرد نظر را بپذیرد ،نیتَاند در
فعالیت شبکٌ نقش داشتٌ باشد ٍ یا اگر با پرٍتکل نَافق نیست نیتَاند برای خَد پرٍتکل
نَرد نظرش را طراحی کند .در این نیان شبايتی با اینترنت ٍجَد دارد :در ابتدا ،اینترنت فقط
یک شبکٌ بستٌ ٍ خصَصی از چند دانشگاى ٍ نَسسٌ دٍلتی بَد؛ انا در نًایت اینترنت باز
ٍ غیر نتهرکز شد تا ير کس بتَاند از آن بًرىنند شَد.
 ۵٫حذف ٍاسطٌ يا باعث افزایش کاربرديا ٍ اننیت خَايد شد.

بیت کَین چگَنٌ کار نیکند؟
از دیدگاى یک کاربر نعهَلی ،بیت کَین چیزی بیش از یک برنانٌ تلفن يهراى یا کانپیَتری
نیست کٌ بٌ عنَان کیف پَل برای ارسال ٍ دریافت بیت کَینيا کاربرد دارد.
در پشت نرم افزاريای سادى کیف پَل ،شبکٌ بیت کَین یک دفترکل عهَنی بٌ نام بالک
چین را بین يهٌ ی اعضا بٌ اشتراک نیگذارد .این دفترکل شانل تهام تراکنشيای تاکنَن
پردازش شدى است ٍ کانپیَتر کاربر اجازى نی ديد تا بتَاند اعتبار تراکنش يا را تأیید کند.
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صحت ير تراکنش تَسط انضايای دیجیتال نطابقت شدى با آدرسيای ارسالی تضهین
نی شَد ٍ بٌ تهانی کاربران انکان کنترل کانل بر ارسال بیت کَینيا از کیف پَليای بیت
کَین خَد را نیديد.
عالٍى بر این ،ير کسی نیتَاند با استفادى از قدرت نحاسبات سخت افزاريای نخصَص،
تراکنش يا را پردازش کند ٍ از این راى بٌ عنَان پاداش ،بیت کَین دریافت کند .این فرایند را
استخراج نیگَیند .یک آدرس بیت کَین نانند حساب بانکی است کٌ کاربر نیتَاند بیت
کَینيا را دریافت ،ذخیرى ٍ ارسال کند .بجای ذخیرى فیزیکی در یک صندٍق ،اننیت بیت
کَینيا با کلید رنزنگاری شدى عهَنی تضهین نیشَد.
ير کیف پَل بیت کَین دارای یک کلید خصَصی است کٌ نالک بیت کَینيا نباید آن را بٌ
شخص دیگری بديد .با استفادى از این کلید خصَصی ،کاربر نیتَاند از طری ق ایجاد کلید
عهَنی ،بٌ داراییيا دسترسی پیدا کند.
ير کسی نیتَاند بیت کَین يا را بٌ ير آدرسی کٌ بخَايد ارسال کند ،انا تنًا شخصی کٌ
بٌ کلید خصَصی نتصل باشد ،قادر بٌ کنترل بیت کَین يای یک کیف پَل است .در حالی کٌ
آدرس يای بیت کَین عهَنی يستند ،انکان شناسایی ي َیت ٍاقعی دارندى کیف پَل دشَار
است زیرا برای داشتن کیف پَل رسهی بیت کَین نیاز بٌ ارائٌ اطالعات يَیتی نانند نام ٍ
نام خانَادگی نیست.
فرستندى بیت کَین بٌ صَرت خَدکار جزئیات تراکنش را برای دیگر اعضای شبکٌ ننتشر
نیکند .سایر اعضا در شبکٌ ،جزئیات نربَط بٌ تراکن ش را بررسی نی کنند ٍ اگر تراکنش بٌ
نظر آنيا (کانپیَتر آنيا ) نعتبر باشد ،در بالک چین ثبت نیشَد.
بٌ عنَان نثالی از تراکنش ،اگر شها قصد خرید کیک فنجانی از یک نانَایی در سانفرانسیسکَ
را داشتٌ باشید ،شها بٌ آدرس کیف پَل آنيا نیاز دارید .بعد از ٍارد کردن نبلغ ٍ آدرس
نقصد در نرم افزار کیف پَل خَد ،کیف پَل شها این تراکنش را بٌ شبکٌ ارسال نیکند .این
تراکنش پس از عبَر از نراحل نختلفی نانند بررسی نیزان بیت کَین شها در کیف پَل ،بٌ
شبکٌ يهتا بٌ يهتای بیت کَین ٍارد نیشَد.
تراکنش در نًایت تَسط یک استخراج کنندى یا ناینر دریافت نی شَد ٍ آن را در یک بالک
قرار نیديد .سپس این بالک کٌ حاٍی چندین يزار تراکنش است ،بٌ بالک چین جًانی
نتصل نیگردد .حاال بیت کَینيایی کٌ شها برای خرید کیک فنجانی پرداخت کردىاید،
نتعلق بٌ نانَایی است.
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نعیار قانَنی اسالنی نال
در شریعت ،برای نشخص شدن ارزش نبادالتی ٍ یا عهل بٌ تعًدات (عَض) ،نفًَم نال
تعریف شدى است .بنابراین ،قبل از بحث دربارى ٍضعیت ارزيای دیجیتال از نظر شریعت ،الزم
است تا نفًَم نال در شریعت را بدانیو.
در شریعت برای فًهیدن ننشأ ٍ تعریف اصطالحات اسالنی از سٌ ننبع استفادى نیشَد .
بًترین ٍ اٍلین ننبع ،کالم ٍحی در آیات قرآن ٍ یا احادیث نعتبر پیانبر ( ص) است .بٌ
عنَان نثال ،نعانی نهاز ،زکات ،ازدٍاج ٍ طالق ٍ … بٌ صراحت در قرآن ٍ احادیث آٍردى شدى
است.
ننبع دٍم ،دانستن این است کٌ نفايیو اصلی شریعت بٌ خَدی خَد در زبان عربی کٌ زبان
قرآن ٍ سنت است ٍجَد دارد .بٌ عنَان نثال ،خداٍند نتعال حکو کردى است کٌ برای ٍضَ
صَرت ،دستيا ٍ پايای خَد را بشَیید .با استفادى از یک فرينگ لغت عربی کٌ برای
یادگیری نعنای کلهات عربی این حَزى استفادى نیشَد ،نحدٍدیت يا ٍ شرایط الزم برای
ٍضَ قابل درک است.
سَنین ننبع در بررسی اصطالحات شرعی ،عرف ،بٌ نعنی عهل رایج است .نسائل نختلفی
ٍجَد دارند کٌ در ٍحی الًی اشارى ای بٌ آن نشدى است انا طبق اعهال رایج بررسی نیگردند .
در شریعت ،نسائل عرفی در تعیین نَارد خاصی نقش دارند.
کلهٌ نال در آیات قرآن ٍ احادیث پیانبر بٌ صَرت نعهَل استفادى شدى است.
بٌ نعنای ٍاقعی کلهٌ ،ير چیزی کٌ قابلیت تهلک داشتٌ باشد ،نال است .االصفًانی () ۱۴۴۲
نی گَید کٌ نال چیزی نطلَب است ٍ نیتَاند از یک نفر بٌ فرد دیگر انتقال یابد .دانشهند
نعاصر شیخ یَسف القضراٍی ( )۲۰۰۰اذعان دارد کٌ در زبان عربی ،ير چیزی کٌ انسان نایل
بٌ داشتن ،ذخیرى ٍ نگًداری آن باشد ،نال نام دارد.
ننزٍر ( )۱۴۵۵از عزالدین بن اثیر نقل کردى است کٌ در ابتدا نال بٌ طال ٍ نقرى نحدٍد بَد ،انا
تعریف آن بٌ تدریج بٌ ير چیز فیزیکی کٌ انسانيا نایل بٌ ذخیرى سازی ٍ نگًداری يستند،
نتحَل شد .شیخ ٍيبٌ زحیلی ( ) ۲۰۱۰نی گَید کٌ ازنظر زبان شناختی ،ير چیز عینی یا غیر
عینی کٌ انسانيا از آن ( برای آیندى یا در برابر سرقت) نگًداری نی کنند ،نال نام دارد .بٌ
عنَان نثال ،طال ،نقرى ،حیَانات ،گیايان ،فردی کٌ رانندگی نی کند ٍ یا در خانٌای زندگی
نیکند ( حقَق فردی) ،بٌ ننزلٌ نا ل است.
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انا چیزی کٌ نهیتَاند ذخیرى یا نگًداری شَد ،نهیتَاند نال بٌ شهار رٍد .پرندى در آسهان،
یک نايی در آب ٍ ،گنج يای ناشناختٌ در داخل زنین از نَاردی يستند کٌ طبق گفتٌ شیخ
ٍيبٌ نال نحسَب نهیشَند.
بٌ طَر خالصٌ ،ير چیزی کٌ قابلیت تهلک داشتٌ باشد ٍ برای انسانيا ارزشهند باشد ،بٌ
عنَان نال شناختٌ نیشَد.

نظر علها در تعریف نال
قبال گفتیو ،در قرآن ٍ سخنان پیانبر (ص ) تعریف کانلی از شرایط نال ٍجَد
يهانطَر کٌ
ً
ندارد .بنابراین ،فقًا ٍ علها در تعریف نال تا حدٍدی نظرات نتفاٍتی دارند.
برخی از علها نعتقدند کٌ کلهٌ نال تنًا برای چیزيای عینی ٍ قابل لهس کاربرد دارد .دیگر
فقًا نعتقدند ير چیز فیزیکی یا غیر فیزیکی در صَرت اینکٌ انسانيا بٌ آن تهایل داشتٌ
باشد ٍ دارای ارزش باشد ،نال است .شیخ زحیلی( )۲۰۱۰در این زنینٌ علها را بٌ دٍ گرٍى طبقٌ
بندی نیکند :علهای حنفی ٍ علهای اکثر یت

تعریف نال در نزد علهای حنفی
ابن نَجاعو –  ۱۴۴۵طرفدار این نظر است کٌ ير چیز نطلَبی کٌ برای رٍز نبادا ذخیرى
نیشَد ،نال است .ير چیزی را نی تَان نال دانست بٌ شرطی کٌ يهٌ یا گرٍيی از نردم،
طبق تعریف نال آن را بٌ بپذیرند ٍ عهل کنند.
تعریف نشابًی از نال تَسط یکی دیگر از فقًای برجستٌ ارائٌ شدى است .ابن عبید شانی
( )۲۰۰۴نی گَید کٌ نال ير چیزی غیر از انسان است ،کٌ برای نفع انسان ایجاد شدى ٍ
نیتَاند در زنان نَرد نیاز ذخیرى ٍ استفادى شَد.
با تَجٌ بٌ این تعاریف ،دٍ ٍیژگی کلی برای نال ٍجَد دارد:
 - ۱برای انسان نطلَب است( .انسان بٌ آن تهایل دارد )
 - ۲نی تَاند برای زنان نیاز ذخیرى شَد.
با تَجٌ بٌ این تعریف ،استفادى از حقَق نعنَی نانند رانندگی ،زندگی در یک خانٌ ،حق
نالکیت نعنَی ٍ … نال نیست زیرا نهیتَاند ذخیرى شَد .اگر چٌ تعاریف فَقالذکر تعریف
نال را بٌ چیزيای لهس پذیر ٍ عینی نحدٍد نهی کند ،انا از نَع تفکرات آنيا نیتَان این
انر را درک کرد .این در حالی است کٌ این تعریف نسبت بٌ تعریف برخی دیگر از علهای حنفی
کٌ صراحتاً فقط چیزيای عینی ٍ لهس پذیر را نال نی دانند ،از حهایت بیشتری برخَردار
است.
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بٌ عنَان نثال ،فقًای نعرٍف حنفی ،الحاسکفی ،نال را بٌ عنَان «چیز لهس پذیر ٍ فیزیکی
کٌ نطلَب ٍ قابل نصرف است» تعریف نیکند .بٌ يهین ترتیب ،شیخ زرقاء  ۱۴۶۴دیدگاى
علهای حنفی را با تَجٌ بٌ تعریف نال بیان نیکند .اٍ نیگَید« :ير چیز لهس پذیر کٌ در
نیان نردم ارزش نادی دارد ،نال است».
از این تعاریف ٍاضح است کٌ طبق نظر علهای حنفی ،نال نحدٍد بٌ چیزيای فیزیکی ٍ لهس
پذیر است ٍ چیزيای غیرفیزیکی ٍ غیرعینی نانند حقَق ٍ ننافع نعنَی ،طبق نظر علهای
حنفی ،نال نحسَب نهیشَند.

تعریف نال در نزد علهای اکثریت
اکثریت علها ٍ فقًا از جهلٌ نالکی ،شفیع ٍ حنبلی نعتقدند کٌ نال تنًا بٌ چیزيای لهس
پذیر نحدٍد نهیشَد .دیدگاى اکثریت این است کٌ نال تحت شرایطی شانل چیزيای غیر
فیزیکی از قبیل حقَق ٍ نزایا يو نیشَد.
بنابر تَضیحات شیخ زحیلی ( ، )۲۰۱۰دیدگاى علهای اکثریت این است کٌ ير چیز با ارزشی کٌ
در صَرت نابَدی ،قابل تاٍان ٍ جبران باشد ،در طبق نال قرار نیگیرد .
بٌ يهین ترتیب ،السٍَتی ( )۱۴۶۳بٌ نقل از انام شفی ،برای تعریف نال بٌ این نَارد اشارى
نیکند :ارزش دارد ،در خرید ٍ فرٍش نَرد سنجش قرار نی گیرد ،اگر نابَد شَد ،جبران
نیشَد.
بٌ طَر خ الصٌ ،نظر علهای اکثریت این است کٌ نال بٌ چیزيای نلهَس ٍ لهس پذیر نحدٍد
نهی شَد ٍ اگر شرایط فَق را داشتٌ باشد ،نیتَاند غیر فیزیکی يو باشد.

تعریف پذیرفتٌ شدى از نال
عالو نعاصر ،شیخ تقی عثهانی  - ۲۰۱۵ -نعتقد است کٌ اگر یک چیز غیر فیزیکی نانند
حقَق ٍ نزایا بٌ ص َرت سفارشی تبدیل بٌ چیز ارزشهندی شَند ،نیتَان آن را بٌ عنَان نال
پذیرفت .اٍ نعتقد است کٌ آداب ٍ رسَم رایج ٍ غالب در جانعٌ (عرف) در فضای کسب ٍ
کار نقش نًهی در تعریف یک چیز بٌ عنَان نال دارد.
بٌ يهین دلیل ،بٌ عنَان نثال ،حق نالکیت نعنَی ،ثبت اختراع ،عالئو ت جاری ٍ حسن نیت،
با ٍجَد اینکٌ لهس پذیر نیستند ،بٌ عنَان نال شناختٌ نیشَند .زیرا این نَارد ،در عرف
کسب ٍ کار ٍ تجارت دنیای انرٍز ،بسیار ارزشهند يستند.
بٌ يهین ترتیب ،یکی دیگر از فقًای نعاصر ،شیخ خالد سیف اهلل رحهانی ( ،)۲۰۱۰استدالل
نیکند کٌ نايیت یک چیز ،نعیار اصلی برای تعیین نال بَدن یا نبَدن آن نیست .بنابر
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استدالل اٍ ،شرط اصلی نال بَدن ،قابلیت ذخیرى سازی است .در زنان علهای گذشتٌ ،فقط
چیزيای لهس پذیر قابل ذخیرى سازی بَد .در آن زنان تصَر نهی شد کٌ چیزيای غیرفیزیکی
نانند حقَق ٍ نزایا قابل ذخیرى سازی ٍ نحافظ ت باشند .اٍ در ادانٌ تَضیحاتش برای نال
شرایط زیر را در نظر گرفتٌ است:
 ۱٫در شریعت (نتقَم)  ،جایز ٍ قانَنی است .بٌ يهین دلیل نردار ٍ الکل نال نحسَب
نهیشَند.
 ۲٫قابل نالکیت ٍ تصرف است.
 ۳٫چند کاربرد ٍ نزایا دارد.
 ۴٫اگر عرف چیزی را بٌ عنَان نال تعیین کند ،بٌ عنَان نال شناختٌ خَايد شد.
علهای نختلفی از ٍیژگیيای فَق در تعریف نال حهایت کردى اندٍ .یژگیيای دٍم ٍ سَم
ٍاضح يستند ٍ نیازی بٌ يیچ تَجیًی ندارد ،زیرا اگر چیزی کاربرد نداشتٌ باشد ،يیچکس
از آن بٌ عنَان چیز ارزشهند استفادى نخَايد کرد .بنابراین ،بٌ طَر خالصٌ شرایط اٍل ٍ چًارم
را بررسی نیکنیو.

نتقَم = نال حالل
این یکی از شرایط اصلی تعیین یک چیز بٌ عنَان نال است .نتقَم بٌ نالی کٌ در شریعت
رٍا است ،اشارى دارد .شیخ زحیلی ( )۲۰۱۰نتقَم را این گَنٌ تعریف نیکند:
«چیزی کٌ ذخیرى شدى یا در دسترس باشد ٍ استفادى از آن جایز باشد».
بنابراین ،اگر چیزی ذخیرى نشَد یا در دسترس نباشد ،نال نحسَب نهیشَد.
بٌ عنَان نثال ،پرندى در آسهان یا نايی در آب نال نیست ،نگر اینکٌ کسی آن را تصرف ٍ
ذخیرى کند .بٌ يهین ترتیب ،چیزيایی نانند حیَانات نردى ،خَک ٍ الکل کٌ در شریعت جایز
نیست ،نال در نظر گرفتٌ نهیشَند.

رفتار رایج – عرف
عرف بٌ عنَان ننبع نًهی برای حکو يایی کٌ بٌ صَرت صریح در شریعت نشخص نیست،
در نظر گرفتٌ نیشَد .بٌ گفتٌ فقًا ،آنچٌ از عرف بٌ دست نی آید ،نعادل آن چیزی است
کٌ از آیات ٍ رٍایات گرفتٌ شدى است .نعیاريای تعیین نال در نتَن شریعت بٌ رٍشنی
تعریف نشدى است .بنابراین ،اکثر فقًا بر نقش عرف در تَضیح نال اتفاق نظر دارند.
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فقًای ير چًار نکتب حقَق اسالنی يهگی نتفق القَل يستند کٌ اگر چیزی بٌ دلیل رفتار ٍ
پذیرش افراد ،ارزشهند باشد ،آن چیز نال نحسَب نیشَد.
بٌ يهین دلیل است کٌ بسیاری از ع لهای حنفی ،از حقَق ٍ نزایای نختلف  -حق نسخٌ
برداری ،ثبت اختراع ٍ عالنت تجاری ٍ …  -بٌ عنَان نال یاد نیکنند ،زیرا برای نردنی کٌ در
جانعٌی آنيا زندگی نیکنند ،این نَارد ارزشهند يستند.
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نعیار قانَنی اسالنی برای پَل /ارز
پس از بحث نختصری دربارى تعریف نال ،بٌ بحث نعیار قانَنی پَل ٍ ارز در شرع ،نیرسیو.

تعریف پَل
بٌ ير چیزی کٌ بٌ طَر گستردى بٌ عنَان ٍسیلٌ ای برای تبادل ٍ ذخیرى ارزش نَرد قبَل قرار
گرفتٌ است ،پَل اطالق نیشَد .در تعریف پَل نايیت ٍ شکل آن نًو نیست.
پَل اگر کٌ بٌ طَر گستردى نَرد نقبَلیت نردم قرار گیرد ،نی تَاند ير چیزی اعو از طال،
نقرى ،گلبرگ کل ،پَست ،کاغذ ٍ … باشد - .الهَسَی ،الفیقیٌ ،القَیتیٌ
بٌ گفتٌ شیخ عثهانی ،ير چیزی کٌ بتَاند در کاربرديای زیر استفادى شَد ،اشارى بٌ پَل
دارد:
الفٍ :اسطٌ تبادل
ب ٍ :احد حساب
ج  :ذخیرى ارزش
تعاریف این علها با تعاریف اقتصاددانان ندرن دربارى پَل ،بسیار نشابٌ است.
بٌ عنَان نثال ،در فرينگ لغت  ،Merriam-Websterپَل این تعریف را دارد:
«چیزی کٌ بٌ طَر کلی بٌ عنَان ٍاسطٌ تبادل ،سنجش ارزش یا ٍسیلٌ پرداخت ،نَرد
پذیرش قرار گیرد».
بر اساس نَارد فَق ،تعریف گستردىای از پَل شانل تهام ٍیژگیيای زیر است:
ٍ - ۱اسطٌ ٍ ٍسیلٌ تبادل
 - ۲نقبَلیت گستردى بٌ عنَان رٍش پرداخت
 - ۳سنجش ارزش
ٍ - ۴احد حساب
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تفاٍت بین پَل ٍ کاال
بٌ دلیل اینکٌ طبق قانَن شریعت ،پَل نعادل با کاال نیست ،رٍشن سازی تعریف پَل ٍ کاال
بسیار نًو است .شریعت برای تلقی پَل فقط بٌ ايداف اساسی آن بٌ عنَان ٍسیلٌ تبادل
ٍ سنجش ارزش تأکید دارد .در ادانٌ ،بٌ بررسی برخی از تفاٍتيای اساسی بین پَل ٍ کاال
نیپردازیو.
ابن تیهیٌ  ۱۴۴۵نی گَید کٌ دینارٍ دريو يیچ کاربرد ٍ يدف ذاتی ندارند ،بلکٌ آنًا فقط
برای استفادى بٌ عنَان ٍسیلٌ تبادل خلق شدىاند .سکٌيای طال ٍ نقرى با کااليایی کٌ دارای
کاربرد ذاتی ٍ يدف يستند ،تفاٍت دارند .در تَضیح نشابٌ ،ابن قاییو ( )۱۴۵۳نعتقد است
کٌ نقبَلیت پَل بٌ دلیل ذات خَد پَل نیست  ،بلکٌ برای تسًیل تجارت کاالياست کٌ
نقبَلیت پیدا نیکند .بنابراین ،اگر خَد پَل بٌ عنَان کاالی کاربردی باشد ،این انر ننجر بٌ
زیان قتصادی خَايد شد .بٌ عبارت دیگر ،پَل با يدف ٍسیلٌای برای تبادل کاال ایجاد
نی شَد ٍ ينگانی کٌ از يدف اصلی دٍر شَیو ٍ خَد پَل کاال باشد ،سیستو نالی با نشکل
نَاجٌ خَايد شد.
شیخ عثهانی  ۲۰۰۵با بیان سٌ نَرد ،تفاٍت يای اصلی بین پَل ٍ کاال را سنجیدى است:
 - ۱پَل ارزش ذاتی ندارد ٍ قادر بٌ برآٍردى ساختن نیازيای انسان نانند خَراک ٍ پَشاک
است .برعکس ،کاال دارای ارزش ذاتی است ٍ نیتَاند نستقیهاً ٍ بدٍن نیاز بٌ تبادل نَرد
استفادى قرار گیرد.
 - ۲کااليا نهکن است خصَصیت ٍ ٍیژگیيای نتفاٍتی داشتٌ باشند انا پَل بٌ جز برای
نبادلٌ ٍ سنجش ارزش يیچ خصَصیت دیگری ندارد .بٌ يهین دلیل است ٍاحديای
نشخص از یک پَل نشخص يهیشٌ با یکدیگر برابر يستند .از لحاظ تئَری ،یک اسکناس
 ۱۰۰دالری کثیف ٍ یک  ۱۰۰دالری نَ از نظر ارزش تفاٍتی با یکدیگر ندارد.
 - ۳نعانالت خرید ٍ فرٍش بر سر یک قطعٌ یا یک کاالی نشخص انجام نیشَند .بٌ عنَان
نثال ،اگر فردی یک ناشین خریداری کند ،فرٍشندى باید آن ناشین نخصَص را بٌ اٍ بديد.
بر خالف پَل ،کااليا قابل برابری در یک نعانلٌ نیستند .بٌ عنَان نثالبرای پرداخت  ۱۰۰دالر
نًو نیست کٌ از چٌ نَع اسکانسی استفادى نیکنید.
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انَاع پَل
فقًا ٍ علها پَل را بٌ دٍ دستٌ تقسیو نیکنند:
 .7پَل طبیعی
 .2پَل رایج
پَل طبیعی بٌ نَع پَلی اشارى دارد کٌ بٌ عنَان ٍسیلٌ نبادلٌ استفادى نیشَد ٍ دارای
ارزش پَلی است .پَل طبیعی چیزی نیست کٌ بٌ دلیل پذیرش افراد شکل پَل را بٌدست
آٍردى باشد ،بلکٌ بٌ طَر خاص بٌ عنَان پَل ٍ ٍسیلٌ نبادلٌ استفادى نی شَد.
پَل طبیعی شانل طال ٍ نقرى بٌ ير شکلی نیشَد .انام غزالی ،فقیٌ نطرح  ۲۰۰۴نیگَید
کٌ خداٍند نتعال ،طال ٍ نقرى را خلق کرد تا در نیان نردم گردش کنند ٍ بٌ نعیار سنجی برای
داراییيای نختلف تبدیل شَند .طال ٍ نقرى راى حلی برای پَشش تهام داراییيای دیگر
يستند بٌ يهین دلیل ارزش دارند .آن يا از نظر ذاتی نقبَل نیستند بلکٌ بٌ دلیل انکان
استفادى برای داراییيای دیگر نقبَلیت نییابند.

پَل رایج
پَل رایچ ب ٌ نَعی پَل اشارى دارد کٌ بٌ دلیل رٍاج ٍ پذیرش افراد بٌ عنَان پَل شناختٌ شدى
است .پَل رایج برای بٌ کارگیری بٌ عنَان يدف پَل طبیعی ایجاد نشدى است ،انا نردم بٌ
طَر گستردى ای آن را بٌ عنَان ٍسیلٌ نبادلٌ پذیرفتٌاند.
بعضی از کااليا (بٌ غیر از طال ٍ نقرى ) کٌ بٌ عنَان پَل استفادى نی شَند ٍ ،يهچنین ارزيای
فیات ،نعهَالً از فرم پَل يای رایج يستند .پَل رایج لزٍناً دارای کاربرد پَلی ذاتی
 thamaniyyahنیست ،بلکٌ یک کاربرد پَلی پذیرفتٌ شدى برای کاربر نعهَلی است .در پَل
طبیعی کاربرد پَلی ذاتی ٍجَد دارد کٌ در پَل رایج این گَنٌ نیست.
پَل رایج را نیتَان بٌ دٍ نَع تقسیو کرد :پَل کاالیی ٍ پَل فیات .پَل کاالیی دارای ارزش
ذاتی است ٍ نی تَاند برای نقاصد دیگر استفادى شَد ،انا کاربرد پَلی ذاتی ندارد .پَل فیات
عهَناً بٌ پَل کاغذی کٌ تَسط دٍلت صادر نیشَد اشارى نی کند کٌ نٌ ارزش ذاتی دارد ٍ نٌ
کاربرد پَلی ذاتی.
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بررسی ارزيای دیجیتال از لحاظ فتَايا ٍ نظر علها
با تَجٌ بٌ قَانین ٍ بحث يای فَق ،انکان ارزیابی ارزيای دیجیتال ٍ بررسی آنيا از نظر
شرایط نال ٍ ارز فرايو است.
نشًَرترین ارز دیجیتال بیت کَین است .بنابراین ،نَشتٌيای نَجَد در نظرات ٍ بٌ
خصَص فتَايا  -نظرات قانَنی علها  -بٌ طَر کلی نربَط بٌ بیت کَین است .با این حال،
اصَل ٍ استدالالتی کٌ در ادانٌ نی آیند برای دیگر ارزيای دیجیتال يو صدق نیکند.
علهای شرع دربارى بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال دٍ دیدگاى نتفاٍت دارند.
گرٍى اٍل نعتقدند کٌ ارز دیجیتال حرام ٍ در شریعت نهنَع است .گرٍى دٍم استفادى از
ارزيای دیجیتال را بال نانع یا جایز نیدانند.

دیدگاى اٍل :ارز دیجیتال حرام است
تعدادی از علها بر این دیدگاى ٍاقف يستند.

نفتی بزرگ نصر
شیخ شَکی آالم ،نفتی بزرگ نصر ،اعالم کردى است کٌ بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال حرام
است .این شیخ بزرگ در این بیانیٌ بٌ این دالیل اصلی اشارى نیکند:
 - ۱بیت کَین بٌ راحتی برای فعالیتيای غیرقانَنی استفادى نی شَد؛ بنابراین ،نردم از بیت
کَین عهدتاً برای نقاصد غیرقانَنی ٍ خالف شرع استفادى نیکنند تا خَد را از دٍلت ٍ
نقانات نربَطٌ پنًان کنند.
 - ۲بیت کَین لهس ناپذیر ٍ تنًا از طریق اینترنت قابل استفادى است.
 - ۳بیت کَین انکان پَل شَیی ٍ کاليبرداری را فرايو نیکند.
 - ۴بیت کَین دارای نرجع نرکزی برای نظارت بر سیستو نیست ٍ انکان کنترل بانکيای
نرکزی ٍ نظارت دٍلت بر سیستو نالی را سلب نیکند.
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دٍلت ترکیٌ
نًاد نذيبی دٍلت ترکیٌ يو بیت کَین ٍ تهام ارزيای دیجیتال دیگر را خالف شرع دانست .
این فتَا اظًار نیکند:
در این زنان خرید ٍ فرٍش ارزيای دیجیتال با دین سازگار نیست .عالٍى بٌ این ٍاقعیت کٌ
ارزش گذاری -آنيا  -بٌ نَسانات شدید -غرر بیش از اندازى ٍ -ابستٌ است ،آنًا نیتَانند بٌ
راحتی در فعالیت يای غیر قانَنی نانند پَلشَیی نَرد استفادى قرار گیرند ٍ تحت نظارت ٍ
کنترل دٍلت يو نیستند.

نرکز فتَا فلسطین
نرکز فتَا فلسطین فتَایی دربارى بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال صادر کرد .طبق این فتَا بٌ
دالیل زیر بیت کَین ٍ سایر ارزيای رنزنگاری شدى حرام يستند:
 - ۱صادر کنندى بیت کَین نانشخص است ٍ دٍلت ٍ نقام نرکزی پشت آن نیست .بیت
کَین با يدف حذف نقام نرکزی ٍ عدم نظارت بر سیستو ایجاد شدى است بنابراین نشکَک
ٍ غیر قابل اعتهاد است.
 - ۲بیت کَین نیتَاند نَعی قهار شَد ،اگر نردم بدٍن داشتن دانش از نحَى عهلکرد ،پَل
زیادی برای استخراج بیت کَین سرنایٌ گذاری کنند.
استخراج کنندگان بیت کَین سعی نیکنند نعادالت ریاضی را حل کنند .اگر نَفق شَند پَل
دریافت نی کنند ،در غیر اینصَرت بٌ چیز دیگری نهیرسند.
 - ۳نَسانات ٍ سفتٌ بازی در بیت کَین زیاد است ٍ يیچ نرکز کنترل کنندىای برای آن ٍجَد
ندارد.

شیخ حیطام از بریتانیا
عالو بریتانیایی ،شیخ حیطام ،در نقالٌ ای کٌ بٌ زبان عربی بٌ چاپ رساند ،ندعی شد کٌ
بیت کَین ٍ سایر ارزيای دیجیتال نهنَع ٍ با شریعت ناسازگار يستند .اٍ دالیل این ادعا را
نَارد زیر نیداند:
 - ۱ارز دیجیتال تَسط يیچ پشتَانٌ ای ندارد ٍ از يیچ ساختٌ شدى است.
 - ۲ارز دیجیتال پَل قانَنی نیست .این چیز تحت نظارت يیچ دٍلت ،سیستو نظارت ٍ
کنترل نرکزی نیست.
 - ۳ارز دیجیتال را نی تَان بٌ راحتی برای پَلشَیی ٍ ايداف غیر قانَنی نَرد استفادى قرار
داد.
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دیدگاى دٍم :ارز دیجیتال در اصل جایز است
برخی دیگر از علها نعتقدند کٌ بیت کَین در اصل جایز است .این دیدگاى را نیتَان با تَجٌ
بٌ بحث قبلی دربارى نعیاريای پَل ٍ طال بررسی کرد.
یک قاعدى قانَنی نشًَر تَسط فقًا ارائٌ شدى است« :األصل فی الهعانالت اإلباحٌ» .این بٌ
این نعنی است در نعانالت تجاری ،اصل کلی قابل قبَل است .بٌ عبارت دیگر ،يهٌ چیز جایز
کانال بر خالف اصَل شریعت بدانیو.
است ،نگر اینکٌ نا آن را
ً
با تَجٌ بٌ این اصل ،ارز دیجیتال در اصل جایز است .بٌ يهین ترتیب ،در صَرت ٍجَد
ٍیژگیيای زیر ،ير چیزی را نیتَان پَل در نظر گرفت:
 ۱٫در نیان نردم بٌ عنَان یک چیز ارزشهند تلقی شَد.
 ۲٫تَسط يهٌ یا گرٍى قابل تَجًی از نردم بٌ عنَان ٍسیلٌ تبادل پذیرفتٌ شَد.
ٍ ۳٫سیلٌای برای سنجش ارزش باشد.
 ۴٫بٌ عنَان ٍاحد حساب عهل کند.
بنابراین ،ير ارز دیجیتال (نانند بیت کَین ) کٌ شرایط ف َق را داشتٌ باشد ،بٌ عنَان پَل
نقبَل است.
یکی از ندرسٌ يای دینی اسالنی آفریقای جنَبی ،دارالعلَم زکریا ،در بیانیٌ اعالم کرد کٌ بیت
کَین شرایط نال را دارد ٍ بنابراین تجارت آن جایز است .با این حال ،این ندرسٌ خاطرنشان
کرد کٌ ارزيای دیجیتال بٌ عنَان پَل ٍاجد شرایط ،باید تَسط نقانات دٍلتی نربَطٌ نَرد
تأیید قرار گیرد.

بررسی دیدگاى اٍل :بیت کَین حرام است
با نشايدى فتَا ٍ دیدگاى يای فَق در نَرد نهنَعیت شرعی بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال،
دالیل نشترکی یافت نیشَد:
الف) بیت کَین یک پَل رایج قانَنی نیست.
ب) صادر کنندى بیت کَین ناشناس است.
الف) بیت کَین زیر نظر قدرت نرکزی یا پشتَانٌ دٍلت نیست.
د) بیت کَین نَسانات زیادی دارد ٍ پایدار نیست.
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الف  -بیت کَین را نی تَان بٌ راحتی برای پَل شَیی ٍ ايداف غیر قانَنی نَرد استفادى قرار
داد.

در نَرد قانَنی بَدن پَل
تا آنجا کٌ بٌ قانَن نربَط نی شَد ،این نَضَع کٌ ٍقتی یک دٍلت چیزی را بٌ عنَان پَل
قانَنی انتخاب نی کند ،بٌ طَر خَدکار در بین افراد آن جانعٌ پذیرش ٍ نقبَلیت نی یابد،
درست است .انا در اصل برای اینکٌ یک چیز ٍاجد شرایط پَل بَدن باشد ،ضرٍرتی در قانَنی
بَدن آن نیست.
نعیار اصلی پَل د ر شریعت ،پذیرش آن تَسط نردم است – چٌ از طریق تحهیل آن بٌ نردم
از طریق قَانین ٍ یا از طریق پذیرش گستردى داٍطلبانٌ نردم.

در نَرد فقدان صادر کنندى نرکزی
ادعا نی شَد کٌ صادر کنندى بیت کَین نانعلَم است ٍ يیچ قدرت نرکزی برای نظارت ٍ
تضهین در آن ٍجَد ندارد.
طبق ا ستدالل طرفداران بیت کَین ٍ بٌ طَر کلی ارزيای دیجیتال ،چارچَب حاکهیت،
نجهَعٌ ای از قَانینی است کٌ برای استفادى از ارز باید تَسط کاربران آن پذیرفتٌ شَد .این
قَانین برای يهٌ آزاد است.
در نَرد بیت کَین ،از لحاظ ریاضی انکار قَانین ٍ قَاعد نَجَد بر رٍند استخراج ٍ
تراکنش يای بیت کَین غیرنهکن است زیرا فناٍری رنزنگاری کٌ نبنای بیت کَین است ،این
اجازى را بٌ کسی نهیديد .عالٍى بر این ،بیت کَین از فناٍری بالک چین استفادى نیکند کٌ
بسیار اننتر از سیستو نتهرکز دٍلتيا یا بانک يای نرکزی است .بٌ عنَان نثال ،شبکٌ
 SWIFTبٌ طَر گستردىای تَسط بانکيا بٌ عنَان یک سیستو پرداخت بین بانکی نَرد
استفادى قرار نیگیرد .در ناى فَریٌ  ۱ ،۲۰۱۶نیلیارد دالر از حساب بانکی نرکزی بنگالدش
دزدیدى شد.
با ٍجَد اینکٌ تضهین ٍ حهایت یک دٍلت یا بانک نرکزی از بیت کَین ٍجَد ندارد ،اعتهاد ٍ
تضهین از طریق فناٍری بالک چین ٍ رنزنگاری حاصل نیشَد.
دلَاپسی عهدى شریعت در نَرد پَل بٌ دلیل ايهیت حفظ ٍ نراقبت از ثرٍت است .در طَل
تاریخ ،در چندین نَرد دٍلتيا ٍ بانک يای نرکزی زیادی بٌ دلیل تَرم باعث نابَدی ثرٍت –
نلی زیادی شدىاند :بسیاری از نَارد در طَل تاریخ ،دٍلتيا ٍ بانک يای نرکزی از طریق تَرم
ثرٍت را از بین بردىاند :جهًَری ٍایهار آلهان در سال  ، ۱۴۲۳یَنان در سال  ، ۱۴۴۴نجارستان در
سال  ،۱۴۴۶یَگسالٍی در سال  ،۱۴۴۴اندٍنزی در سال  ٍ ۱۴۴۴زیهبابَى  ۲۰۰۶نهَنٌيایی از نَارد
يستند.
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یک نثال از عصر نعاصر :سیاست پَلی ٍ کايش اجباری نرخ تبادالت ارز در ٍنزٍئال شکست
خَردى ٍ این کشَر در در بحبَحٌ یک بحران اقتصادی بزرگ قرار دارد .تَرم این کشَر در حدٍد
 ۵۰۰درصد است .در این نَرد ،فقدان یک نقام نرکزی ،باعث قدرت بیت کَین شدى است ٍ
برخی از نردم ٍنزٍئال بٌ عنَان یک ذخیرى ارزش ٍ ٍسی لٌ تبادل بٌ سهت بیت کَین حرکت
کردىاند .آن يا بیت کَین را قابل اعتهاد تر از ارز نلی خَد یعنی  bolivarنیدانند کٌ برای
خرید یک قرص نان باید چند صد اسکناس پرداخت شَد.

در نَرد نَسان ٍ ثبات قیهت
یکی از دالیلی کٌ برخی علها بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال را حرام نیدانند ،ناپایدار بَدن ٍ
نَسانات بسیار زیاد این نرخ تبادل این ارز است.
نَسانات یک عانل خارجی است کٌ در تعیین اعتبار پَل ٍ ارز نقشی ندارد .قیهتيا يهیشٌ
بر اساس قاعدى عرضٌ ٍ تقاضا تغییر نیکنند ،يهانطَر کٌ در يهٌ داراییيای دیگر نانند
طال ،نقرى ٍ ارزيای فیات نیز ٍجَد دارد.
شایان ذکر است کٌ در زنان نَشتن این نقالٌ ،نَسانات بیت کَین ٍ سایر ارزيای دیجیتال
فراتر از ارزيای فیات است ٍ بنابراین تجارت بیت کَین ٍ ارز دیجیتال خطر بیشتری دارد .از
این رٍ ،نعانالت ارزيای دیجیتال نخصَصاً برای افراد غیرنتخصص ٍ کو تجربٌ،تَصیٌ
نهیشَد.
با این حال ،بٌ دلیل حقیقت نَسانات ،نهیتَان بیت کَین ٍ ارز دیجیتال را حرام اعالم کرد .
در حقیقت اگر این شرط تعیین کنندى بَد ،تجارت طال ،نقرى ،دالر آنریکا ٍ یَرٍ يو غیرشرعی
است ،چرا کٌ این داراییيا نیز دارای نَسان يستند .برای نثال ،دٍ برابر نقدار طالیی کٌ
تاکنَن در تاریخ تهدن بشری استخراج شدى است ،در بازاريای دیجیتال طال در یک دٍرى سٌ
ناى تجارت شد.

در نَرد کاربرديای نانشرٍع ٍ غیرقانَنی
يهچنین نعهَالً اینگَنٌ استدالل نیشَد کٌ بیت کَین ٍ دیگر ارزيای دیجیتال عهدتاً
برای پَل شَیی ٍ دیگر نقاصد غیر قانَنی نَرد استفادى قرار نیگیرند .این يو یک عانل
خارجی است کٌ نستقیهاً ارتباطی با نعیار قانَنی اسالنی یک پَل ندارد.
بٌ طَر کلی ،استفادى از یک چیز نشرٍع برای يدف نانشرٍع ،آن را نانشرٍع نهیسازد .برای
نثال نیتَان بٌ یک رٍایت از حضرت نحهد (ص ) اشارى کرد کٌ ا ٍ فرٍش انگَر بٌ یک تاجر
شراب را نهنَع اعالم کردى بَد .این برای آن است کٌ شراب در شریعت حرام است انا تَلید
ٍ تجارت انگَر برای ايداف نشرٍع ،بال نانع است.
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در این نَرد ،نکتٌ قابل تَجٌ اینجاست کٌ تهام ارزيای فیات فعلی برای ايداف غیرقانَنی
نانند پَلشَیی ،کاليبرداری ٍ تجارت نانشرٍع نَرد استفادى قرار نیگیرند .اینکٌ دالر آنریکا
کانال
در بین تهام ارزيای دیگر ،بیشترین کاربرد را برای پَلشَیی ٍ نقاصد غیرقانَنی دارد،
ً
رٍشن است.
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نتایج بٌ دست آندى
برای نتیجٌ گیری درست ،نَیسندى نایل است برخی نکات کلیدی را رٍشن کند:
 - ۱درک ٍ آگايی دربارى ارز دیجیتال ،استخراج ،تراکنشيا ،اننیت ٍ تأثیرات سیستهاتیک ،در
حال پیشرفت است .بنابراین ،انتظار نی رٍد کٌ نسبت بٌ شناخت ير چٌ بیشتر ارز دیجیتال،
دیدگاىيای شریعت آگايانٌ تر ٍ قابل اعتهاد تر شَد.
 - ۲بالک چین فقط پلتفرنی برای بیت کَین ٍ ارز دیجیتال نیست .این یک دفترکل دیجیتال
ٍ غیرنتهرکز است کٌ تَانایی ثبت ير نَع اطالعاتی را بٌ صَرت انن ٍ غیرقابل تغییر دارد.
بالک چین نی تَاند در شریعت بٌ عنَان یک نزیت در شفافیت ٍ افشای حقیقت در نظر
گرفتٌ شَد .بالک چین نی تَاند بٌ ننظَر احقاق اعتهاد در تراکنشيا ٍ نبادالت بٌ خَبی
عهل کند.
 - ۳با تَجٌ بٌ شرایط فعلی بیت کَین ،نَیسندى با دیدگاى دٍم نَافق است کٌ بیت کَین در
اصل جایز است ،زیرا بیت کَین با تَجٌ بٌ قیهت بازاريای جًانی ارزشهند است ٍ در نیان
افراد زیادی نانند بازرگانان ،نانَاییيا،رستَرانيا ٍ حتی خردى فرٍشان بزرگ نانند
 Overstock.comبٌ عنَان رٍش پرداخت پذیرفتٌ شدى است.
عالٍى بر این ،نهکن است افرادی بیت کَین را بٌ عنَان ٍسیلٌ تبادل نخفی خَد پذیرند .
برای تصهیو گیری ٍضعیت شریعت ٍ جایز بَدن بیت کَین ٍ دیگر ارزيای دیجیتال ،طبقٌ
بندی زیر در ن حیط قانَنی ٍ نظارتی رایج ايهیت دارد .از نظر حَزى قضایی برای ارزيای
دیجیتال سٌ حالت کلی ٍجَد دارد:
الف :حکَنتيای کٌ در آن استفادى از ارزيای دیجیتال صراحتاً نهنَع است .در چنین حَزى
قضایی ،نعانلٌ با ارزيای دیجیتال نجاز نیست.
ب :حکَنتيایی کٌ در آن تنظیو کنندى يا دربارى ارزيای دیجیتال سکَت اختیار کردىاند ٍ
قانَنی یا غیرقانَنی بَدن آن اعالم نشدى است .در این فضايا اغلب تنظیو کنندگان بٌ
اخطاريا ٍ يشداريای عهَنی بسندى نیکنند.
ج :حکَنت يایی کٌ در آن تنظیو کنندگان ارز دیجیتال را بٌ عنَان یک دارایی ٍ یا یک پَل
جایگزین پذیرفتٌ اند ٍ برای استفادى عهَم نردم قَانین را تنظیو نیکنند.
از دیدگاى شریعت ،در دٍ حَزى قضایی آخر ،نعانلٌ با بیت کَین ٍ ارزيای دیجیتال دیگر بال
نانع است .با این حال ،حفاظت از ثرٍت یکی از ايداف اساسی شریعت است .بنابراین،
کاربران ارزيای دیجیتال نَظف بٌ نراقب بَدن يستند.
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 - ۴چشو انداز ارزيای دیجیتال بٌ ٍیژى بیت کَین تبدیل شدن بٌ یک ارز جایگزین بدٍن
کنترل نرکزی ٍ در یک شبکٌ يهتا بٌ يهتا است .بازاريای ارز دیجیتال در نعرض نَسانات
شدید قرار دارند ٍ احتهاالً این ٍضعیت تا چند سال آیندى يو بٌ يهین صَرت باقی بهاند .در
بسیاری از حَزى يای قضاییٍ ،ضعیت قانَنی ارزيای دیجیتال يهچنان نانشخص است کٌ بٌ
نَسانات نیافزاید .بنابراین ،يرگَنٌ سرنایٌ گذاری ارزيای دیجیتال (چیزی کٌ اکنَن بٌ
قبال ذکر شد ،در نظر گرفتن یک
صَرت گستردى انجام نیشَد ) تَصیٌ نهیشَد .يهانطَر کٌ
ً
پَل یا ا رز بٌ عنَان کاال ٍ سرنایٌ گذاری رٍی آن ،با چشواندازيای پَلی در تضاد است .در
رٍی دیگر سکٌ ،گسترش ٍ بًرىنندی از شبکٌيای ارزيای دیجیتال بٌ عنَان رٍش پرداخت،
در صَرت داشتن نزایا بًتر نسبت بٌ سیستويای نعهَلی تَصیٌ نیگردد.
 -۵افزایش سریع نحبَبیت در حَزى ارزيای دیجیتال ٍ فناٍری نربَط بٌ آن ،بٌ ٍیژيافزایش
ICOيا (عرضٌيای اٍلیٌ سکٌ) ،فرصتيای سرنایٌ گذاری تردید آٍری را ایجاد کردى
است .اگر چٌ بررسی  ICOيا خارج از بحث این نقالٌ است ،يهً سرنایٌ گذاران باید
نالحظات

الزم

را

انجام

زیرا اخیراً کاليبرداران زیادی

در

ديند.
حَزى

جَانع
ارزيای

نسلهان بٌ ٍیژى باید بااحتیاط کنند،

دیجیتال

با

استفادى

از

تبلیغاتی

نانند سرنایٌ گذاری حالل سعی در خالی کردن جیب نردم را دارند .بًعنَان یک قاعدى
کلی ،تقریباً تهام فرصتيای سرنایٌ گذاری کٌ

ٍعدى

بازگشت

سرنایٌ

را

بٌ

شها

نیديند ،کاليبرداریيایی از نَع پانزی ٍ يرنی يستند کٌ يردٍی آنيا نانشرٍع ٍ حرام
يستند.

“خدا بًترین را نیداند“
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