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Abstract
Virtual currencies have challenged their monetary and banking systems and their 
philosophy of existence. These challenges are not limited to the monetary and 
banking system and its scope is so wide that it affects other areas of society and 
science such as law, jurisprudence, economics, and politics and puts a wide range of 
micro and macro questions and ambiguities before them, have given. Attention to 
the widespread use of these currencies, the policy of ignoring and delaying the way 
of dealing with these types of currencies is not a good way to deal with the realities 
ahead Understanding the nature of virtual currencies as a commodity or money, 
informing the public about the structure of these currencies (opportunities and 
threats) through the national media, taking the necessary measures by the Islamic 
Consultative Assembly and proper implementation of regulations through the Tax 
Affairs Organization and the Supreme Council for Combating Money Laundering 
And ... can play a key role in reducing the threats of digital currencies and taking 
advantage of the economic benefits and opportunities created by this type of 
cryptocurrency. Therefore, this paper introduces and examines digital currencies 
and their impact on the economy of Iranian society.
Keywords:Keywords: virtual currencies, monetary and banking system, opportunities and 
threats Virtual Currencies‐ Monetary and Banking System‐ Opportunities and 
Threats‐ Bitcoin

The Impact of Digital Currencies on Iran Economy, 
Opportunities and Challenges

article research

Doi: 10.30508/kdip.2021.138776

Received: 3-07-2021
Accepted: 9-10-2021

105

Vol. 1      |      No. 1      |      Summer 2021

J o u r n a l  o f  t h e  S c i e n c e  o f  F e r d o w s  I n s t i t u t e  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  
in collabration with the Scientific Association  knowledge Managment of  Iran

Journal of Intelligent Knowledge Exploration and 
P r o c e s s i n g 

6



ثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران،  تأ
فرصت ها و چالش ها

امیر رحمانی1  |  سعیده باباجانی محمدی2 
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران11

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران21

چکیده
ارزهــای مجــازی، نظــام پولــی و بانکــی و فلســفه وجــودی آن هــا را بــه چالــش کشــیده  اســت. ایــن 
چالش هــا تنهــا بــه نظــام پولــی و بانکــی محــدود نگردیــده و دامنــه آن بــه حــدی گســترده اســت 
کــه حوزه هــای دیگــر جامعــه و علــوم ماننــد حقــوق، فقــه، اقتصــاد و سیاســت را نیــز متأثــر ســاخته 
و خیــل وســیعی از پرســش ها و ابهامــات خــرد و کان را پیــش روی آن هــا قــرار داده اســت. توجــه 
ــودن  ــده انگاشــتن و معطــل نم رواج گســترده و فزاینــده اســتفاده از ایــن ارزهــا، سیاســت نادی
شــیوه برخــورد بــا ایــن نــوع ارزهــا روش مناســبی بــرای مقابلــه بــا واقعیت هــای پیــش رو نیســت و 
اســتخراج حکــم فقهــی نحــوه اســتفاده از ارزهــای دیجیتــال توســط مراجــع تقلیــد و شــورای فقهــی 
گاه ســازی مــردم  ــا پــول، آ بانــک مرکــزی، معیــن نمــودن ماهیــت ارزهــای مجــازی به عنــوان کاال ی
پیرامــون ســاختار ایــن نــوع ارزهــا )فرصت هــا و تهدیدهــا( از طریــق رســانه ملــی، اتخــاذ تدابیــر 
الزم از ســوی مجلــس شــورای اســامی و اجــرای صحیــح مقــررات از مســیر ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور و شــورای عالــی مبــارزه بــا پول شــویی و... می توانــد نقــش اساســی در کاهــش تهدیدهــای 
ارزهــای دیجیتــال و بهره منــدی از مزایــا و فرصت هــای ایجادشــده اقتصــادی ایــن نــوع رمــز ارزهــا 
داشــته باشــد. لــذا مقالــه حاضــر بــه معرفــی و بررســی ارزهــای دیجیتــال و تأثیــر آن هــا بــر اقتصــاد 

جامعــه ایــران پرداختــه اســت.
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مقدمه و بیان مسئله- 1
حمل ونقــل،  هزینه هــای  کاهــش  موجــب  فنــاوری  انقــالب  
تولیــد و ارتباطــات در مقیــاس جهانــی شــده و تجــارت جهانــی 
گام بعــدی بــرای غلبــه بــر  را تســهیل نمــوده اســت؛ لیــک در 
مالــی  روابــط  تأمیــن  و  حفــظ  توســعه،  هزینه هــای  و  دشــواری 
بیــن نماینــدگان در مقیــاس جهانــی، ظهــور دفترهــای توافــق 
جدیــد  راهــی   ، نظیــر بــه  نظیــر  شــبکه های  در  توزیع شــده 
عنــوان  تحــت  اغلــب  کــه  نمــوده  معرفــی  را  قابل اعتمــاد  و 
ــادآ1، 2014).  ــو و ب ــود (روگوجان ــناخته می ش ــن ش ــاوری بالکچی فن
پیشــرفت در رمزنــگاری، اتصــال جهانــی و قــدرت محاســباتی، 
امــکان  کــه  اســت  شــده  زیرســاخت هایی  ایجــاد  بــه  منجــر 
ایجــاد چنیــن اعتمــادی را در بازارهــای غیرمتمرکــز و غیرمتمرکــز 
فراهــم می کنــد. ایــن پیشــرفت ها جهــش قابل توجهــی بــرای 
از  کــه  دارد  را  پتانســیل  ایــن  زیــرا  می آیــد،  به حســاب  اقتصــاد 
بــر عملکــرد صحیــح و روان  کــه به طــور ســنتی  معماری هایــی 

.(2015 (تاســکا2،  بکاهــد  می کننــد،  نظــارت  مالــی  بازارهــای 
اسـتفاده  افزایـش  و  فنـاوری  پیشـرفت  بـا  به بیان دیگـر 
انجـام  بـرای  دیجیتـال  ارزهـای  از  اسـتفاده  مجـازی،  فضـای  از 
مبـادالت، به جـای پـول کاغـذی بـا حجـم بـزرگ و غیرقابل حمـل، 
رواج بیشـتری یافتـه اسـت. امروزه تعـداد فزاینـده ای از پرداخت 
می شـود.  انجـام  نقـدی  غیـر  و  دیجیتـال  به صـورت  اقتصـاد  در 
تمامـی کسـب وکارها مبتنـی بـر تجـارت الکترونیـک هسـتند و 
شـرکت ها و سـازمان ها بـه دنبـال راه هـای جدید برای گسـترش 
 .(1397 (مسـلمی،  هسـتند  خـود  موجـود  پرداخـت  روش هـای 
پـول یـا ارز دیجیتـال نوعـی از ارز موجـود اسـت که ویژگی  مشـابه 
می  توانـد  و  داده  نشـان  را  سـکه)  و  (اسـکناس  فیزیکـی  ارز  بـا 

1- Rogojanu & Badea
2- Tasca
3- Finley
4- Giudici, Milne & Vinogradov

بدهـد.  را  مجـدد  مالکیـت  واگـذاری  و  فـوری  معامـالت  اجـازه 
فیزیکـی  خدمـات  و  کاالهـا  خریـد  بـرای  اسـت  ممکـن  ارز  ایـن 
مورداسـتفاده قـرار گیـرد و یـا محـدود بـه محیطـی خـاص (بـازی 

.(2018 (فینلـی3،  باشـد  و...)  آنالیـن 
از  بســیاری  توجــه  رمزنــگاری  پــول  واحــد  حاضــر  حــال  در 
را  مــردم  عمــوم  و  قانون گــذاران  کارآفرینــان،  ســرمایه گذاران، 
جلــب نمــوده اســت. ادعاهایــی مبنــی بــر اینکــه بــازار ارزهــای 
ــن  ــوده و همچنی ــی ب ــدون ارزش اساس ــاب ب ــک حب ــال ی دیجیت
موجــب  کــه  اســت  مباحثــی  قانونــی  نظــارت  از  فــرار  پیرامــون 
بــرای  درخواســت  و  شــده  آن هــا  قیمــت  در  نوســان  و  تغییــر 
اســت  داده  افزایــش  را  ارزهــا  ایــن  بــر  نظارتــی  قوانیــن  تنظیــم 
(گیودچــی، مایلــن و وینگــرادوف4، 2019). به بیان دیگــر ارزهــای 
بــه  را  آن هــا  وجــودی  فلســفه  و  بانکــی  و  پولــی  نظــام  مجــازی، 
مالــی  سیســتم  پیدایــش  از  ارزهــا  ایــن  کشــیده اند.  چالــش 
از  آن  گــردش  کنتــرل  آن پــول و  کــه در  جدیــد حکایــت دارنــد 
ــود  ــتان خ ــده و در دس ــلب ش ــا س ــزی و دولت ه ــای مرک بانک ه
مــردم قــرار می گیــرد. ایــن چالش هــا تنهــا بــه نظــام پولــی و بانکــی 
کــه  گســترده اســت  بــه حــدی  آن  محــدود نگردیــده و دامنــه 
حوزه هــای دیگــر جامعــه و علــوم ماننــد حقــوق، فقــه، اقتصــاد 
ــش ها  ــیعی از پرس ــل وس ــاخته و خی ــر س ــز متأث ــت را نی و سیاس
آن هــا قــرار داده اســت  را پیــش روی  کالن  و ابهامــات خــرد و 

.(1398 (محمــودی، 
از ســوی دیگــر اقتصــاد ایــران از دیربــاز ســاختار شــکننده ای 
زیرســاخت های  نبــود  همچــون  مــواردی  و  اســت  داشــته 
آمادگــی ناکافــی جهــت حضــور در  مناســب در فراینــد تولیــد، 
مــواد  واردات  زمینــه  در  شــدید  وابســتگی  جهانــی،  اقتصــاد 
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ــه  ــتگی بودج ــی، وابس ــرمایه گذاری خارج ــن س ــم پائی ــه، حج اولی
ــدم  ــب ع ــی و... موج ــای بین الملل ــی، تحریم ه ــای نفت ــه درآمده ب
امنیــت اقتصــادی و چالش هــای فــراوان شــده اســت (نــادری و 
مهــدوی، 1394). به بیان دیگــر وضعیــت ایــران در شــاخص های 
ــد  ــی، رش ــص داخل ــد ناخال ــون تولی ــی همچ ــادی و اجتماع اقتص
، نرخ  اقتصــادی، تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه، نــرخ تــورم، نــرخ ارز
ــاخص  ، ش ــر ــط فق ــت زیرخ ، جمعی ــروی کار ــره وری نی ــکاری، به بی
چنــدان  و...  اینترنــت  بــه  دسترســی  نــرخ  انســانی،  توســعه 
مطلــوب نیســت. همچنیــن درجــه بــاز بــودن اقتصــاد، درجــه بــاز 
بــودن مالــی، تمرکــز صــادرات و وابســتگی بــه کاالی اســتراتژیک 
تنش هــای  برابــر  در  ایــران  اقتصــاد  آســیب پذیری  از  نشــان 

داخلــی و خارجــی دارد (عبــدی و گیلــک حکیم آبــادی، 1396).
بــا ایــن توضیــح مشــخص می گــردد کــه ارزهــای دیجیتــال 
در  ســرعت باال  ماننــد  مزیت هایــی  بــر  عــالوه  ارزهــا  رمــز  یــا 
ســرمایه گذاری  جــذب  تــورم،  کنتــرل  بین المللــی،  انتقــاالت 
خارجــی، کاهــش تنش هــای اقتصــادی ناشــی از تحریم هــا و... بــا 
چالش هایــی همچــون بــروز مشــکالت امنیتــی، چالــش فقهــی، 
عــدم امــکان تجهیــز و تخصــص منابــع بــه فعــاالن اقتصــادی و... 
روبــرو بوده انــد کــه موجــب شــده از منظــر حقوقــی، ایــن نــوع ارز را 
به عنــوان پــول قانونــی نپذیرفتــه و عــدم نظــارت نهادهــای مالــی 
روی آن، کارکــرد آن هــا را مشــابه پــول بی پشــتوانه کــرده اســت. 
همچنیــن بــه دلیــل عــدم نظــارت خــاص همــواره نوعــی ریســک 
ریســک  دامنــه  بــر  و  داشــته  دنبــال  بــه  را  ســرمایه  گذاری  در 
ســرمایه گذاری کشــورهایی نظیــر ایــران افــزوده اســت. حــال این 
پرســش پیــش می آیــد در کنــار تمــام فرصت هــا و تهدیدهــای 
ارزهــای دیجیتالــی آیــا ایــن فراینــد می توانــد در شــرایط کنونــی، 
ــذا در  ــد؟ ل ــک نمای ــادرات آن کم ــش ص ــران و افزای ــاد ای ــه اقتص ب
ایــن تحقیــق در پــی آن هســتیم تــا بــا بررســی ارزهــای دیجیتالــی 
بــه نقــش آن هــا در کمــک بــه صــادرات محصــوالت و فــروش 
، کــه کشــور بــا  بین المللــی کاال و خدمــات ایرانــی در شــرایط امــروز

ــردد. ــه گ ــت، پرداخت ــرو اس ــا روب تحریم ه

پیشینه تحقیق- 2
در  ارزهــا  رمــز  تجــارت  شــمردن  مجــاز  ضمــن   (1398) خردمنــد 
ــرده  ــان ک ــاری، بی ــالت تج ــی معام ــروط عموم ــت ش ــورت رعای ص
اســت کــه برخــی اشــکاالت طرح شــده پیرامــون تجــارت رمــز ارزهــا 
همچــون پول شــویی، ایجــاد حبــاب ارزی، کاهــش ارزش پــول 

ــا  ــز ارزه ــارت رم ــروعیت تج ــدم مش ــای ع ــد مبن ــی و... نمی توان مل
باشــد. بااین وجــود، اســتفاده از آن هــا بــا چالش هایــی ماننــد 
ــتخرهای  ــن در اس ــا محجوری ــارکت ب ــی و مش ــرق دولت ــرف ب مص
ماینینــگ روبــرو اســت. لــذا حاکــم شــرع می توانــد بــا احــراز اثــرات 
ــی  ــادی، اخالق ــد اقتص ــازار و مفاس ــا در ب ــز ارزه ــعه رم ــی توس منف
آن را بــا صــدور  و امنیتــی احتمالــی، اســتخراج و خریدوفــروش 
 (1398) محمــودی  کنــد.  ممنــوع  یــا  محــدود  حکومتــی  حکــم 
ــه و  ــتر فق ــازی در بس ــای مج ــی ارزه ــرد بررس ــا رویک ــه ای ب در مقال
ــی  ــا و فرصت های ــا، مزیت ه ــب و تهدیده ــار معای ــوق، در کن حق
یــا  تجویــز  سیاســت  و  بــوده  متصــور  مجــازی  ارزهــای  بــرای  را 
نفــی مطلــق را توصیــه نکــرده و پیشــنهاد می کنــد بــا اســتفاده 
انجام گرفتــه  الزم  سیاســت گذاری   ، دیگــر کشــورهای  تجربــه  از 
نفــت  تولیــدات  همچــون  الزم  پشــتوانه  ارزی،  چنیــن  بــرای  و 
بــا  ســرمایه گذاری  و  اســتفاده  تــا  شــود  گرفتــه  نظــر  در  گاز  و 
رغبــت و اطمینــان بیشــتری همــراه باشــد. مســلمی (1397) در 
تحقیقــی خــود بــا مــرور بیــش از 15 مقالــه مرتبــط بــا موضــوع، 
کــه تعــداد ارزهــای دیجیتــال در دنیــا در  گرفتــه اســت  نتیجــه 
حــال افزایــش اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه بیت کویــن 
اشــاره داشــت. بیت کویــن به عنــوان یــک ارز دیجیتالــی ثابــت 
رشــد  بــرای  زیــادی  پتانســیل  و  اســت  قابل اعتمــاد  کــه  کــرده 
ارزی  مبــادالت  بــا  رابطــه  در  کــه  کشــورهایی  در  به ویــژه  دارد، 
محدودیت هایــی  یــا  تحریــم  مــورد  بین المللــی  دادوســتد  و 
ــه ای  ــداف (1397) در مقال ــت حقیقی و ن ــان دوس می باشــند. فرق
بــا ارزیابــی فرصت هــا و تهدیدهــای رمــز ارزهــا نتیجــه گرفته انــد 
کــه تعــداد پول هــای مجــازی ازجملــه بیت کویــن، پرکاربردتریــن 
و باارزش تریــن پــول مجــازی در دنیــای واقعــی، در حــال افزایــش 
اســت. رنجبــر فــالح (1397) در تحقیــق خــود ضمــن بیــان دالیــل 
پول هــای  بــا  چندجانبــه  و  دو  مبــادالت  انجــام  بــرای  کشــورها 
ــدرت  ــتن از ق ــن و کاس ــد بالک چی ــاوری جدی ــتر فن ــی در بس بوم
انحصــاری ارزهــای مســلط بــر اقتصــاد جهانــی، بیــان کــرده اســت 
کــه بــرای تســهیل در مبــادالت و گریــز از ریســک نوســانات نــرخ 
بــا  دیجیتــال  پــول  نوعــی  ایجــاد  می توانــد  گزینه هــا  از  یکــی  ارز 
پشــتوانه ســبدی از پــول ملــی کشــورها، ارزهــای بین المللــی، 
طــال، نفــت و دارایی هایــی از ایــن قبیــل باشــد کــه هماننــد حــق 
برداشــت مخصــوص جدیــد بــه شــکل دیجیتــال امــر تســویه 
ســرعت باال،  بــا  را  کشــورها  بازرگانــان  بیــن  پرداخــت  مطمئــن 
بــا  از ســوئیفت، در بســتر بالک چیــن  هزینــه پاییــن و بی نیــاز 
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امــکان طراحــی نودهــای کنترلــی بــرای بانــک مرکــزی کشــورها 
فراهــم می ســازد. نــوری و نواب پــور (1396) در مقالــه خــود ضمــن 
توجــه بــه مفاهیــم انتقــال نظیــر بــه نظیــر و غیرمتمرکــز بــودن 
ایــن  بــا  مواجهــه  در  سیاســت گذاری  لــزوم  دیجیتــال،  ارزهــای 
پدیــده نوظهــور اقتصــادی را مهــم توصیــف نمــوده و چالش هــا 
و فرصت هــای ارز مجــازی بــا نگاهــی بــه وضعیــت قانون گــذاری 
ــی  ــان چارچوب ــرار داده و در پای ــورد کاوش ق ــورها م ــایر کش در س
بــرای  مجــازی  ارزهــای  چالشــی  ابعــاد  شناســایی  بــرای  جامــع 

نموده انــد. طراحــی  قانون گــذار  اســتفاده 
ــی  ــا پیش بین ــی ب ــان1 (2020) در تحقیق ــان و عثم ــوزی، پیم فائ
اســت  ممکــن  کــه  آینــده ای  ارز  به عنــوان  رمزنگاری شــده  ارز 
ــون  ــود، پیرام ــان ش ــر جه ــی در سراس ــذی فعل ــن ارز کاغ جایگزی
فنــاوری،  امنیــت  ازجملــه  رمزنگاری شــده  ارز  فرصت هــای 
ــوده  ــث نم ــرمایه گذاری بح ــاالی س ــازده ب ــم و ب ــه ک ــه معامل هزین
انــرژی،  و مفاهیمــی همچــون قانــون و مقــررات، مصــرف زیــاد 
احتمــال خرابــی و ایجــاد حبــاب و حملــه بــه شــبکه، تعهــدات 
سیســتماتیک  به طــور  آن  کاربــرد  و  رمزنگاری شــده  ارز  آینــده 
را موردبررســی قــرار داده انــد. پاندیــا، میتاپالــی، گــوال و الندائــو2 
(2019) در مقالــه  خــود بــا بررســی جامــع پیرامــون بالک چیــن و 
ارز رمــز پایــه، پیرامــون مزایــای بــزرگ داشــتن یــک سیســتم مالــی 
غیرمتمرکــز توضیــح داده و چالش هــای امنیتــی ایــن سیســتم 
پولــی جدیــد و محدودیت های کشــورهای مختلف موردبررســی 
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــه راه حل ه ــن مقال ــت. در ای ــه اس قرارگرفت
ــز  ــای رم ــتفاده از ارزه ــا اس ــط ب ــی مرتب ــای امنیت ــر نگرانی ه ــه ب غلب
پایــه و چگونگــی آینــده ارز رمزنگاری شــده، بیــان گردیــده اســت. 
ــل  ــن تجزیه وتحلی ــه ای ضم ــکاران (2019) در مقال ــی و هم گیودچ
بــازار و چشــم انداز ارزهــای دیجیتــال بیــان نموده انــد کــه ارزهــای 
انجــام  را  مفیــد  کارکردهــای  از  برخــی  اســت  ممکــن  پایــه  رمــز 
ــت  ــرای حمای ــی ب ــا دالیل ــد، ام ــادی بیفزاین ــه ارزش اقتص داده و ب
از تنظیــم بــازار وجــود دارد؛ اگرچــه ایــن مخالــف منطــق اصلــی 
بــه  امــا  اســت،  پــردازی  رمــز  ارزهــای  پشــت  در  آزادی خواهانــه 
نظــر می رســد یــک اقــدام ضــروری بــرای بهبــود رفــاه اجتماعــی 
اســت. نابولســی و نبــرت3 (2018) در تحقیقــی تأثیــر اســتفاده از 

1- Fauzi, Paiman, Othman
2- Pandya, Mittapalli, Gulla & Landau
3- Naboulsi & Neubert
4- Li, Huang & Wang
5- Ally, Gardiner & Lane
6- Mandjee

ــد  ــان دادن ــرار داده و نش ــه ق ــران آن موردتوج ــر کارب ــا را ب ــز ارزه رم
ــی را  ــه جابجای ــول، هزین ــال پ ــرای انتق ــا ب ــز ارزه ــتفاده از رم ــه اس ک
ــدرن  ــاوری م ــن فن ــری از ای ــش داده و بهره گی ــران کاه ــرای کارب ب
ســرمایه گذاری  و  رســانده  کلــی  ســود  بــه  را  جامعــه  می توانــد 
خارجــی را بــه کشــور جــذب کــرده و آینــده ای پــر از فرصت هــا را 
ــی  ــه بررس ــه ای ب ــی، هوانــگ و وانــگ4 (2019) در مقال ــد. ل ــاد کن ایج
مالــی  بازارهــای  در  دیجیتــال  ارزهــای  امکان ســنجی  و  تأثیــر 
ــدت  ــال در بلندم ــای دیجیت ــه ارزه ــد ک ــه گرفته ان ــه نتیج پرداخت
ــت های  ــته و سیاس ــاری را داش ــپرده های ج ــر س ــی ب ــر جایگزین اث
ــای  ــط ارزه ــده توس ــاه ایجادش ــد در رف ــورها می توان ــف کش مختل
ــارت  ــی، نظ ــتم جهان ــتقرار سیس ــا اس ــوده و ب ــذار ب ــال اثرگ دیجیت
بــر گــردش مالــی ایــن ارزهــا انجــام گــردد. آلــی، گاردینــر و لیــن5 
ــاد اســترالیا را  ــر اقتص ــال ب ــاوری ارز دیجیت ــوه فن ــر بالق (2015) تأثی
موردبررســی  بانکــی  و  خرده فروشــی  خدمــات،  بخش هــای  در 
فنــاوری  از  می توانــد  اســترالیا  کــه  کرده انــد  بیــان  و  داده  قــرار 
در  بــازار  رهبــر  یــک  به عنــوان  را  خــود  و  اســتفاده  دیجیتــال  ارز 
ایــن زمینــه معرفــی کنــد. ظهــور ایــن فنــاوری جدیــد و بالقــوه 
هــم فرصت هــا را فراهــم می کنــد و هــم تهدیدهــا. ایــن مقالــه 
به ســختی  کــه  را  مالیاتــی  رژیــم  هــر  احتمالــی  تأثیــر  همچنیــن 
ــرار داده  ــه ق ــد، موردتوج ــدود کن ــه را مح ــز پای ــای رم ــران ارزه کارب
اســت. ماندجــه6 (2015) در مقالــه ای بــه طبقه بنــدی حقوقــی و 
ــه و  ــن پرداخت ــی از بیت کوی ــای ناش ــم و پیامده ــوب تنظی چارچ
ــرد  ــای منحصربه ف ــه  فرصت ه ــه ب ــا توج ــت ب ــنهاد داده اس پیش
ــی  ــررات خاص ــت، مق ــه سیاس ــوط ب ــات مرب ــن و مالحظ بیت کوی
در زمینــه فنــاوری بــرای محافظــت از مصرف کننــدگان و ایجــاد 

مشــروعیت بــه ارزهــای دیجیتــال اجــرا شــود.

ادبیات تحقیق- 3
کــه  اســت  ویژگی هایــی  دارای  دیجیتــال  ارزهــای  به طورکلــی 
یــک  بــه  را  آن  و  کنــد  عمــل  پــول  به عنــوان  می دهــد  اجــازه 
ارزهــای   ، به عبارت دیگــر کنــد؛  تبدیــل  مفیــد  پرداخــت  روش 
بین المللــی  معامــالت  بــرای  قابل اســتفاده  حتــی  دیجیتــال، 

اســت. آســان تر 
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تعریف و مفهوم ارزهای دیجیتال
ارز دیجیتــال به عنــوان یــک واحــد پولــی یــا واســطه تبــادل بــر 
بــا  مشــابه  ویژگی هایــی  کــه  می شــود  تعریــف  اینترنــت  پایــه 
ســرمایه  انتقــال  تراکنش هــای  امــا  داراســت،  را  فیزیکــی  پــول 
می دهــد.  انجــام  افــراد  بیــن  مــرز  بــدون  و  آنــی  به صــورت  را 
و  نمــوده  اســتفاده  غیرمتمرکــز  فنــاوری  از  دیجیتــال  ارزهــای 
بــه کاربــران امــکان پرداخــت امــن و ذخیــره پــول را بــدون نیــاز 
واســطه  ســازمان های  و  بانک هــا  از  اســتفاده  یــا  ثبت نــام  بــه 
می دهنــد (دولتشــاهی، 1396). همچنیــن بنــا بــر تعریــف بانــک 
مرکــزی اروپــا1، ارز مجــازی نماینــده دیجیتالــی ارزش اســت کــه 
ــد  ــده و می توان ــادر نش ــی ص ــاد دولت ــا نه ــزی ی ــک مرک ــط بان توس
بــدون ارتبــاط بــا پول هــای رایــج ملــی صــادر شــود. ایــن پــول 
ــت  ــوان روش پرداخ ــی به عن ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق ــط اش توس
الکترونیکــی  به صــورت  یــا  منتقــل  می توانــد  و  پذیرفته شــده 

.(2018 جانیکوســکی2،  و  (دابروســکی  شــود  خریدوفــروش 
ارزهــای رمــز پایــه یــا دیجیتــال را می تــوان به عنــوان بخشــی از 
یــک گــروه وســیع تر از دارایــی  مالــی یــا دارایــی شــخصی بــا قــدرت 
نهادهــای  کــردن  درگیــر  بــدون  ارزهــا،  ســایر  مشــابه  انتقــال 
از  را  دیجیتــال  ارز  کــه  مفهومــی  دانســت.  عمومــی  و  دولتــی 
هــدف  بــه  می کنــد  متمایــز  رمزنگاری شــده  دارایی هــای  ســایر 
آن هــا بســتگی دارد، یعنــی اینکــه ایــن نــوع ارزهــا عــالوه بــر بــرای 
ــال  ــت انتق ــون قابلی ــری همچ ــای دیگ ــی، عملکرده ــال مال انتق
و  قابل انتقــال)  (ســهام  بهــادار  اوراق  شــبکه،  اعضــای  بیــن 
ــی  ــد (ادهم ــته باش ــوالت را داش ــات و محص ــه خدم ــی ب دسترس
در  دیجیتالــی  پــول  یــک  پایــه  رمــز  ارزهــای   .(2019 گئــوگان3،  و 
بــه  نیــازی  کــه  اســت  الکترونیکــی  پرداخــت  سیســتم های 
بانــک  ماننــد  واســطه ای  شــدن  درگیــر  یــا  دولــت  حمایــت 
نداشــته و کاربــران سیســتم بــا اســتفاده از پروتکل هــای خــاص 
بیت کوییــن  اختــراع  زمــان  از  می کننــد.  تأییــد  را  پرداخت هــا 
ــه  ــز پای ــای رم ــالدی، ارزه ــال 2008 می ــال) در س ــن ارز دیجیت (اولی
ــع  ــوع و به تب ــش تن ــا افزای ، ب ــر ــال های اخی گســترش یافته و در س

1- European Central Bank
2- Dabrowski & Janikowski
3- Adhami S & Guegan
4- Perkins
5- Virtual Currency
6- Digital Currency
7- Crypto Currency
8- Blockchain
9- Natarajan
10- Witzig & Salomon

آن کاهــش ارزش مواجــه شــدند. برآوردهــا نشــان داده اســت 
رمزنگاری شــده  ارز   5،100 از  بیــش  میــالدی   2020 مــارس  تــا  کــه 
مختلــف بــه ارزش حــدود 231 میلیــارد دالر وجــود دارد. بــا توجــه 
بــه ایــن رشــد و نوســان ســریع، ارزهــای رمــز پایــه توجــه افــکار 
اســت  کــرده  جلــب  خــود  بــه  را  سیاســت گذاران  و  عمومــی 
(پرکینــز4، 2020)؛ بنابرایــن به طور کلــی می تــوان گفــت ارز مجــازی5، 
ارز دیجیتــال6، ارز مخفــی، رمزینــه پــول و ارز رمــز پایــه7 تعبیرهــای 
مختلفــی از مفهــوم تقریبــی واحــد هســتند. منظــور از ارز نــوع 
پذیرفته شــده ای از پــول اســت کــه به عنــوان واســطه مبادلــه 
ماهیــت  مجــازی  از  مــراد  می شــود.  اســتفاده  خدمــات  و  کاال 
مبادلــه  آن  در  ارزهــا  ایــن  کــه  اســت  فیزیکــی  غیــر  فضــای  و 
ــن  ــی ای ــت الکترونیک ــم ماهی ــال ه ــور از دیجیت ــوند. منظ می ش
ارزهــا اســت. مخفــی، رمزینــه یــا رمــز پایــه هــم بــه اســتفاده از علــم 

و تکنیــک رمزنــگاری در خلــق ایــن ارزهــا اشــاره دارد.

تعریف و مفهوم باک چین8
در  داده هـا  اشـتراک گذاری  بـه  و  ثبـت  بـرای  روشـی  بالک چیـن 
چندیـن انبـار داده اسـت کـه هرکـدام بایگانی داده های یکسـانی 
سـرورهای  از  توزیع شـده  شـبکه  یـک  توسـط  درمجمـوع  و  دارنـد 
می شـوند  کنتـرل  و  نگهـداری  گره هـا)،  یـا  (نودهـا  رایانـه ای 
کـه  اسـت  فنـاوری  یـک  بالک چیـن  درواقـع،   .(2017 (ناتارجـان9، 
دارای چهره هـای متفاوتـی اسـت. در یـک بالک چیـن بـاز (بـدون 
) شـخص می توانـد بـدون نیـاز بـه تصویـب توسـط هـر یـک  مجـوز
از نهادهـای اصلـی (مرکـزی)، بـه عضویـت درآمـده و یـا از شـبکه 
افـزودن  و  شـبکه  بـه  پیوسـتن  بـرای  آنچـه  تمـام  شـود.  خـارج 
آن  کـه نرم افـزار مربوطـه روی  معامـالت نیـاز دارد رایانـه ای اسـت 
وجـود  نرم افـزار  و  شـبکه  اصلـی  مالـک  هیـچ  باشـد.  نصب شـده 
گره هـا یـا  از دفترچـه راهنمـا در تمـام  نـدارد و رونوشـت یکسـان 
کـه  ارزهـای رمـز پایـه ای  نودهـای شـبکه توزیـع می شـود؛ بیشـتر 
اکنـون در حـال گـردش هسـتند مبتنی بـر کلکسـیون های مجاز 
 ، مجـاز بالک چیـن  یـک  در   .(2018 سـلیمان10،  و  (ویتزیـگ  اسـت 
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مدیـر  توسـط  بایـد  نودهـا)  یـا  (گره هـا  معامـالت  اعتبارسـنجی 
از  می کنـد)  تعییـن  راهنمـا  دفترچـه  بـرای  را  قوانیـن  (کـه  شـبکه 
قبـل انتخـاب نماینـد تـا بتواننـد بـه شـبکه بپیوندنـد. همچنیـن 
گره هـای  انتخـاب  بـرای  کـه  دارنـد  نیـاز  شـبکه  شـرکت کنندگان 
مرکـزی  هماهنگ کننـده  واحـد  یـک  بـه  قابل اعتمـاد،  شـبکه 
چراکـه  هسـتند؛  مجـاز  بالک چیـن  ازیک طـرف،  کننـد.  اعتمـاد 
توسـط هرکسـی قابل دسترسـی و مشـاهده می باشـند، امـا تنهـا 
شـرکت کنندگان مجـاز شـبکه می تواننـد معامالت را ایجـاد کرده 

.(2018 (شـوبهیت1،  نماینـد  به روزرسـانی  را  خـود  وضعیـت  یـا  و 

گونه های ارزهای دیجیتال
باشــد  داشــته  اینترنــت  بــه  دسترســی  کــه  فــردی  هــر  امــروزه، 
دیجیتــال  ارزهــای  از  گیج کننــده ای  مجموعــه  از  می توانــد 
به عنــوان ابــزار مبادلــه اســتفاده کنــد. بیشــتر افــراد پیرامــون 
رمزنــگاری  پــول  واحــد  شــش  امــا  نموده انــد،  بیت کویــن 
ســهم  نیــز  و...  لیت کوئیــن  ریپــل،  ارتیــوم،  همچــون 
تنهــا  دیجیتــال  ارزهــای  درحالی کــه  دارنــد.  بــازار  قابل توجهــی 
بخــش جزئــی از تمــام پرداخت هــا در اقتصــاد جهــان را نشــان 
ــال  ــد س ــهامی در چن ــن س ــه چنی ــت ک ــد نیس ــا بعی ــد، ام می ده
آینــده به صــورت نمایــی افزایش یافتــه و حتــی در اقتصادهــای 
نوظهــور بــا پول هــای دولتــی ناکارآمــد گســترده شــود (ویلــوارده 
و ســانچز2، 2018). در ادامــه بــه معروف تریــن ارزهــای دیجیتــال 

می گــردد: کوتــاه  اشــاره ای 
اسـت.     دیجیتـال  ارز  محبوب تریـن  و  اولیـن  بیت کویـن3: 

بیت کویـن توسـط فـردی ناشـناس بـه نـام ساتوشـی ناکاموتـو4 
بیت کویـن  بـازار  کل  ارزش  شـد.  عرضـه  میـالدی   2009 سـال  در 
بیـش از 70 میلیـارد دالر اسـت. درواقـع بایـد گفـت کـه ارزهـای 
هسـتند  بالک چیـن  فنـاوری  پایـه  بـر  رمزنگاری شـده  دیجیتالـی 

1- Shobhit
2- Villaverde & Sanches
3- BitCoin
4- Satoshi Nakamoto
5- Halaburda
6- Ethereum
7- Vitalik Buterin
8- Khatwani
9- Ripple
10- Bitchain
11- Njui
12- Litecoin
13- Charles Lee

کـه نقـش یـک پایـگاه داده را برای رمزنـگاری، ثبت و ایمن سـازی 
.(2016 (هاالبـورا5،  می کننـد  بـازی  دیجیتالـی  تراکنش هـای 

    2013 ســال  در  کــه  اســت  پایــه ای  رمــز  دیجیتالــی  ارز  اتریــوم6: 
به ســرعت  و  شــد  عرضــه  بوتریــن7  ویتالیــک  توســط  میــالدی 
اینترنــت  کاربــران فعــال در فضــای مجــازی و  مــورد اســتقبال 
بــه  و  دارد  را  خــود  مخصــوص  بالک چیــن  اتریــوم  گرفــت.  قــرار 
می شــود.  گفتــه  هــم  دوم  بالک چیــن  آن  بــه  دلیــل  همیــن 
بالک چیــن  روی  نیســت.  پرداخــت  روش  یــک  فقــط  اتریــوم 
می گــردد.  اجــرا  غیرمتمرکــز  هوشــمند  قراردادهــای  اتریــوم، 
اتریــوم  پلت فــرم  روی  موجــود  توکن هــای  درصــد   90 از  بیــش 
فعالیــت می کننــد کــه بــه کاربــران اجــازه می دهــد نرم افزارهــای 
مســتقل توزیع شــده را در کمــال امنیــت و ســهولت اجــرا کننــد 

.(2017 (خاتوانــی8، 
مشــهور     غیرمتمرکــز  پلتفرم هــای  از  دیگــر  یکــی  ریپــل9: 

اســت. ریپــل در ســال 2012 میــالدی بــا هــدف ایجــاد ظرفیــت 
تراکنش هــای بــاال عرضــه شــد. برخــالف ارزهــای رمــزی ریچــل 
از بیت چیــن10 بــرای رســیدن بــه اجمــاع در تمــام شــبکه بــرای 
اجمــاع  فراینــد  از  عــوض،  در  نمی کنــد.  اســتفاده  تراکنش هــا 
تکــراری اســتفاده می شــود کــه ســریع تر از بیت کویــن اســت امــا 
ــوی11، 2018). ــد (نج ــرار می ده ــا ق ــالت هکره ــرض حم آن را در مع

بــا تغییراتــی در     ارز در ســال 2011 میــالدی  ایــن  الیت کویــن12: 
اســتخراج  و  تراکنش هــا  ســریع تر  انجــام  ماننــد  بیت کویــن 
کــه  شــد  معرفــی  گیت هــاب  در  لــی13  چارلــز   توســط   ، راحت تــر
همچنیــن  می بــرد.  بهــره  همتــا  بــه  همتــا  انتقــال  شــبکه  از 
به منظــور افزایــش امنیــت و حصــول اطمینــان از تراکنش هــای 
انجام شــده نیــز از معــادالت پیچیــده ریاضــی اســتفاده می کنــد. 
ایــن پــول مجــازی ارزش کمتــری نســبت بــه بیت کویــن دارد؛ 
به گونــه ای کــه تحلیلگــران معتقدنــد الیت کویــن در مقایســه بــا 
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بیت کویــن، همچــون نقــره در برابــر طــال اســت (ماندجــه، 2015).
ســامانه     از  بهره گیــری  بــا  نیــز  مجــازی  پــول  ایــن  داج کویــن1: 

همتــا بــه همتــا بــه کاربــران در فضــای اینترنــت ایــن امــکان را 
ــن  ــورت آنالی ــود را به ص ــر خ ــی موردنظ ــغ پرداخت ــا مبال ــد ت می ده

ارســال کــرده و پرداخــت امنــی داشــته باشــند.
دش کویــن2: ایــن نــوع خــاص از ارزهــای مجــازی نیــز بــر پایــه    

می بــرد.  بهــره  همتــا  بــه  همتــا  شــبکه  از  کــه  بــوده  بالک چیــن 
دش کویــن نخســتین شــبکه غیرمتمرکــز خصوصــی اســت کــه 
بــه کاربــران اجــازه می دهــد بــا قابلیــت ارســال خصوصــی بتواننــد 
دسترســی  خــود  موجــودی  و  فعالیــت  تاریخچــه  به تمامــی 
پیداکــرده و تراکنش هــای خــود را در یــک فضــای ایمــن و ســریع 

انجــام دهنــد (میرزاخانــی، 1396).

رویکرد سیاسی برخی دولت ها در برابر ارز دیجیتال
خــود،  خــاص  مزیت هــای  داشــتن  عیــن  در  مجــازی  ارزهــای 
ســبب  موضــوع  ایــن  کــه  دارنــد  همــراه  بــه  نیــز  چالش هایــی 
و  قوانیــن  وضــع  درصــدد  مختلــف  دولت هــای  اســت  شــده 
ــن کار بســیار  ــه ای ــد. اگرچ ــازی کنن ــای مج ــا ارزه ــط ب ــررات مرتب مق
دشــوار اســت، چراکــه نظارتــی بــر آن توســط یــک نهــاد دولتــی 
نمی توانــد انجــام بپذیــرد و بــه همیــن ســبب اســت کــه برخــی از 
ــه در  ــد ک ــالم کرده ان ــوع اع ــول را ممن ــن پ ــتفاده از ای ــورها اس کش

ادامــه بــه برخــی اشاره شــده اســت.
آن  از  کویــن ســود حاصــل  آمریــکا ضمــن پذیــرش بیــت   
نمــوده  محســوب  مالیــات  مشــمول  درآمــد  یــک  به عنــوان  را 
(چارلــز3،  می نمایــد  اخــذ  را  آن  خوداظهــاری  فراینــد  طریــق  از  و 
ــهود  ــی نامش ــوان دارای ــت عن ــازی را تح ــای مج ــادا ارزه 2017). کان
مخــرب  اثــرات  از  جلوگیــری  بــرای  و  نمــوده  دســته بندی 
ایــن  در  ضد تروریســت  و  پول شــویی  قوانیــن  بیت کویــن 
خصــوص دارد (رابنفیلــد4، 2014). کشــورهایی هماننــد بولیــوی و 
اکــوادور هرگونــه پولــی کــه تحــت نظــارت دولــت نباشــد، ممنــوع 
اســت؛ امــا در برزیــل ارزهــای دیجیتــال بــا وضــع قوانیــن مالیاتــی 
پذیرفته شــده اســت و در برخــی از کشــورهای آمریــکای جنوبــی 

1- Dagcoin
2- DashCoin
3- Charles
4- Rabenfeld
5- Cuthbertson
6- Stanley-smith
7- Szozpanski
8- Hazelman

ــال  ــای دیجیت ــال ارزه ــمی در قب ــع رس ــوز موض ــا هن ــد کلمبی مانن
کشــورهای  اروپــا،  قــاره  در   .(2014 (کاتبرســون5،  نگرفته انــد 
نگرفته انــد.  خصــوص  ایــن  در  یکپارچــه ای  مواضــع  مختلــف 
بانــک مرکــزی بلژیــک و نهادهــای نظــارت مالــی فــدرال آلمــان 
ریســک های  و  تهدیدهــا  از  را  مــردم  عمــوم  اعالمیــه  ای  طــی 
ارزهــا همچــون پول شــویی، تروریســم مالــی  ایــن  از  اســتفاده 
گاه کــرده، امــا مداخلــه  و فقــدان نظــارت و مشــکالت امنیتــی آ
در  دیگــر  ســوی  از  ندانســته اند.  ضــروری  را  آن  در  دولــت 
بــه  مالــی  دارایی هــای  ســایر  هماننــد  مجــازی  ارز  بلغارســتان 
رســمیت شناخته شــده اســت، لــذا بــه درآمــد حاصــل از فــروش 
ارزهــای مجــازی ده درصــد مالیــات تعلــق می گیــرد. در دانمــارک 
را  بیت کویــن  آن هــا  اســت؛  دیگــر  به گونــه ای  دولــت  موضــع 
یــک دارایــی حقیقــی ندانســته و لــذا هیچ گونــه مالیاتــی نــدارد 

.(2014 اســمیت6،  (اســتنلی 
چیــن  ماننــد  کشــورهایی  آســیا،  قــاره  در  دیگــر  ســوی  از 
بــرای نهادهــای دولتــی و حقوقــی ممنــوع اســت ولــی بــرای افــراد 
کــرده  اســت قانونــی در  حقیقــی بالمانــع اســت. مالــزی اعــالم 
ایــن مــورد وضــع نمی کنــد. ســنگاپور جــزو عمده تریــن مراکــز 
اســتفاده کننده از ایــن ارز اســت و قوانیــن مالیاتــی ارزش افزوده 
در  همچنیــن  اســت.  کــرده  وضــع  آن  بــرای  کاالهــا  همچــون 
ــی و  ــدید قیمت ــانات ش ــل نوس ــه دلی ــان ب ــه اردن و لبن خاورمیان
غیرقانونــی  را  آن  مجرمانــه  تراکنش هــای  از  اســتفاده  احتمــال 
اقیانوســیه،  قــاره  در   .(2014 (سوزپانســکی7،  کرده انــد  اعــالم 
اســترالیا هیچ  گونــه محدودیتــی در ایــن مــورد نــدارد. اندونــزی 
ارزهــای مجــازی را جــزو ارزهــای نگران کننــده محســوب و آن را 
ــراز  ــی به غی ــای مال ــد نهاده ــد می گوی ــد. نیوزلن ــی می دان غیرقانون
نحــوه  خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  اجــازه  بــه  نیــازی  بانک هــا 
انتقــال پــول و ذخیــره ارزش ندارنــد و لــذا بــرای نهادهــای غیــر 

بانکــی مجــاز اســت (هزیلمــن8، 2013).

تأثیر ارزهای دیجیتال بر اقتصاد ایران
ــای  ــته و فرصت ه ــدی داش ــه رش ــای رو ب ــی فض ــای دیجیتال ارزه
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، افزایــش  کســب وکار زیــادی دارد. تغییــر مواضــع نهادهــای ناظــر
و  نوپــا  شــرکت های  در  روزافــزون  ســرمایه گذاری  و  پذیــرش 
محصــوالت مرتبــط بــا ارزهــای دیجیتــال ســبب شــده کــه اعتمــاد 
بــه ایــن نــوع ارزهــا افزایــش قابل مالحظــه ای پیــدا کنــد؛ لــذا در 
دیجیتــال  ارزهــای  مثبــت  اقتصــادی  اثــرات  مهم تریــن  ادامــه 

اســت. بیان شــده 
کــه  اســت  ایــن  ســنتی  ارز  مشــکل  تــورم:  برابــر  در  مقــاوم 
بانک هــای مرکــزی می تواننــد فراتــر از نیــاز و پشــتوانه پــول چــاپ 
کــرده و در صــورت بحــران اقتصــادی، پــول جدیــد چــاپ کــرده و 
آن را بــه بــازار تزریــق کننــد کــه ایــن فراینــد باعــث تــورم می  شــود. 
کاهــش  اســت  ممکــن  و  بــوده  قابل کنتــرل  به ســختی  تــورم 
قــدرت خریــد مــردم را بــه دنبــال داشــته باشــد. ارزهــای دیجیتــال 
اســتخراج  مشــخصی  تعــداد  تنهــا  کــه  طراحی شــده اند  طــوری 
خواهنــد شــد؛ یعنــی پــس از رســیدن بــه ایــن میــزان، تعــداد 
آن هــا افزایــش نخواهــد یافــت و بنابرایــن، تــورم نمی توانــد ارزش 
ارزهــای دیجیتــال را دســتخوش تغییــر نمایــد و از ارزش آن هــا 

بکاهــد (مســلمی، 1397).
ارزهـای  بـودن  بین المللـی  تحریـم:  مرزهـای  شکسـت 
دیجیتـال باعـث می شـود کـه هـر کـس در هـر جـای دنیـا بتوانـد 
سـایت های  بیشـتر  امـروزه  دهـد.  انجـام  را  خـود  تراکنش هـای 
اسـتفاده  خریـد  بـرای  کارت  ویـزا  یـا  پـال  پـی  از  آنالیـن  خریـد 
می  کننـد؛ امـا ازآنجایی کـه ایـن قابلیت هـا در ایـران و چنـد کشـور 
نیـاز  اسـتفاده  بـرای  یـا  نیسـت  قابل اسـتفاده  شـده  تحریـم 
به واسـطه اسـت، لـذا ارزهای دیجیتـال می تواند جایگزین شـده 
(باقری سـعید، 1396). نمایـد  چالـش  دچـار  را  تحریـم  مرزهـای  و 
ایجــاد مشــاغل و تجــارت مــدرن: بــا اینکــه تکنولــوژی ارزهــای 
باعــث  امــا  می کنــد،  حــذف  را  مشــاغل  از  بســیاری  دیجیتــال 
ایجــاد کســب و کارهــای جدیــدی شــده کــه بــا ارزهــای دیجیتــال 
ــرویس های  ــوان س ــال می ت ــرای مث ــد. ب ــه می دهن ــی را ارائ خدمات
صرافی هــا،  جدیــد،  برنامه نویســی  زبــان  پــول،  کیــف  ارائــه 
سیســتم های خریــد بلیــط، سیســتم های پرداخــت خــودکار و... 

را نــام بــرد (دولتشــاهی، 1396).
امــکان ریشــه کن کــردن فقــر در جامعــه: وقتــی پــول مــردم 
ــارات بیشــتری  ــردم اختی ــس م ــد، پ ــز نباش ــارت متمرک ــت نظ تح

1- Chuen
2- Bratspies
3- Kim

کشــنده  می توانــد  کــه  چاقــو  یــک  ماننــد  داشــت؛  خواهنــد  را 
باشــد و یــا نجات دهنــده، ایــن اختیــارات هــم جنبه هــای مثبــت 
جنبه هــای  مــردم،  تدریجــی  شــدن  گاه  آ بــا  امــا  دارد،  منفــی  و 
مثبــت آن بیشــتر خواهــد بــود؛ بنابرایــن ایــن ارزهــای دیجیتــال 
ــوند،  ــازگار ش ــزی س ــازمان های مرک ــا س ــد ب ــه مجبورن ــتند ک نیس
ارزهــای  بــا  را  خــود  بایــد  کــه  هســتند  ســازمان ها  ایــن  بلکــه 

.(1396 ، کننــد (غضنفــری و کیان فــر دیجیتــال هماهنــگ 

فرصت ها )مزایا( ارزهای دیجیتال
ــر  ــال ب ــای دیجیت ــر ارزه ــون تأثی ــه پیرام ــی ک ــه مفاهیم ــه ب ــا توج ب
ایــن  (مزایــا)  فرصت هــا  مهم تریــن  شــد،  بیــان  ایــران  اقتصــاد 

نــوع ارزهــا در ادامــه بیان شــده اســت.

پرداخت و دسترسی بدون محدودیت بین المللی
ــر انجام شــده  ــا یکدیگ ــر ب ــا متناظ ــا پرداخته ه ــز ارزه در فراینــد رم
و واســطه ای وجــود نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل می تــوان بــا هــر فــرد 
ــطه ای و  ــاد واس ــود نه ــان بــدون وج ــف جه ــورهای مختل در کش
بــا ســرعت باال مبلــغ دلخــواه را مبادلــه نمــود (چوئــن1، 2015). لــذا 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی ایــران، ارزهــای دیجیتالــی می توانــد 
بــه کاهــش تأثیــر تحریم هــا کمــک نمایــد؛ چراکــه بــا توجــه بــه 
محبوبیــت روزافــزون بــازار رمزنــگاری، تعــداد زیــادی از ارزهــای 
ذینفعــان  ســایر  و  دولت هــا  توجــه  مــورد  نشــده  رمزنــگاری 
اوایــل  تــا  کــه  به گونــه ای  اســت؛  قرارگرفتــه  جهــان  سراســر  در 
ســال 2018 میــالدی مجمــوع بــازار ایــن ســرمایه گذاری بیــش از 
330 میلیــارد یــورو در ســطح جهانــی بــوده و در ســال های آتــی 

به مراتــب افزایــش خواهــد یافــت (براتپیــس2، 2018).

هزینه معاماتی پایین
بــا توجــه بــه ویژگــی  غیرمتمرکــز بــودن رمــز ارزهــا، معامــالت ایــن 
ــوده و  ــر ب ــی کمت ــای معمول ــایر ارزه ــا س ــه ب ــا در مقایس ــوع ارزه ن
هزینــه ای پاییــن در معامــالت را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
در ارزهــای دیجیتــال هزینه هــای کارمــزد نهادهــای واســطه ای 
حذف شــده و خریدوفــروش و حوالــه پــول اتفــاق می افتــد کــه 
کاربــران نهایــی بــه توافــق برســند (کیــم3، 2017). همچنیــن فرایند 
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ارزهــای دیجیتــال محدودیــت زمانــی نداشــته و قیمت گــذاری 
هــر  آن  به موجــب  کــه  اســت  دســترس  در  بالفاصلــه  داده هــا 
ــد  ــت، می توان ــودن اینترن ــترس ب ــان در دس ــا زم ــان ت ــرد در جه ف

بــدون هیــچ هزینــه ای تجــارت کنــد (پیتــر و ویوانکــو1، 2017).

بازدهی باال
ارز دیجیتال و توانایی متناسب با عملکرد  ویژگی های متمایز 
اقتصادی، آن را به یک دارایی منحصربه فرد تبدیل کرده است 
(بریه، اوسترلینک و سافرز2، 2015) هرچند در برخی اوقات ارزهای 
دیجیتال ثبات الزم را ندارند، اما نمی توان از سرمایه قابل توجه و 
تنوع در پرتفوی های سرمایه گذاری و... آن ها چشم پوشی نمود 
(بوهم، کریستین، ادلمان و مور3، 2015). از سوی دیگر به میزان 
کسب  چگونگی  و  ارزها  رمز  مفهوم  از  مردم  گاهی  آ افزایش 
آن ها، قیمت پایه ارزهای دیجیتال به طور منطقی باالتر  سود از 
قیمت  اینترنت  به  مردم  کامل  دسترسی  با  لذا  و  رفت  خواهد 
سکه های  که  افرادی  بنابراین  و  تثبیت شده  دیجیتال  ارزهای 
دست  به  را  خود  سرمایه گذاری  ثمره  نگه داشته اند،  را  خود 

می آورند (فائوزی و همکاران، 2020).

عدم خلق بی رویه پول در اقتصاد و کنترل تورم
بــا توجــه بــه اینکــه خلــق پــول بــر اســاس ســازوکار تعریف شــده 
امکان پذیــر  مشــخصی  بیش ازحــد  دیجیتــال  ارزهــای  در 
و  واحــد)  میلیــون   20 بیت کویــن  در  (به عنوان مثــال  نیســت 
نیــز ایــن پــول به صــورت غیرمتمرکــز بــوده و در اختیــار بانــک 
درنتیجــه  و  بی رویــه  خلــق  امــکان  نیســت،  کشــورها  مرکــزی 
کاهــش ارزش شــدید پــول و یــا تــورم افسارگســیخته بــرای آن هــا 
متصــور نیســت. همچنیــن در کشــورهایی کــه بانــک مرکــزی 
ــود  ــت وج ــی دول ــلطه مال ــوده و س ــوردار نب ــتقالل الزم برخ از اس
دارد، امــکان گســترش حجــم پــول بــه دلیــل کســری بودجــه 
دولــت در اقتصــاد وجــود دارد کــه ایــن چالــش در رابطــه بــا ایــن 

.(1396 ، (نــوری و نواب پــور ارزهــا مشــاهده نمی گــردد  نــوع 

عدم توانایی دولت ها در مصادره اموال
در کشــورهایی هماننــد ایــران کــه دارای شــرایط خــاص سیاســی 
و اقتصــادی هســتند، برخــی دولت هــا اقــدام بــه مصــادره امــوال 

1- Pieter & Vivanco
2- Briere, Oosterlinck & Szafarz
3- Bohme, Christin, Edelman & Moore

هــدف  دولــت  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  دارایی هایــی  و 
نمــوده و ایــن مهــم و بلوکــه کــردن امــوال در وضعیــت تخاصــم 
میــان کشــورها امــری متــداول اســت؛ بنابرایــن در چنیــن فضای 
ــود  ــوی خ ــاختار ماه ــل س ــه دلی ــازی ب ــای مج ــت، ارزه ــدم امنی ع
باعــث می شــود حقــوق مالکیــت اشــخاص و دولت هــا مــورد 
تعــرض و دخالــت دیگــران و یــا دولت هــا قــرار نگیــرد (فرقــان 

دوســت حقیقی و همــکاران، 1397).

ارز دیجیتالی و جذب سرمایه گذاری خارجی
عرصـه  بـه  پـا  و  کـرده  عبـور  مرزهـا  از  کنونـی  عصـر  در  تجـارت 
گذاشـته اسـت. در ایـن میـان وجـود واسـطه های زیـاد  جهانـی 
در  چالش هـا  افزایـش  باعـث  بین المللـی  نهادهـای  ازجملـه 
انجـام معامـالت جهانـی گردیـده اسـت؛ بـه همین علـت ارزهای 
مجـازی واسـطه ها را در فراینـد سـرمایه گذاری از میـان برداشـته 
و در روابـط پولـی و تجـاری تسـهیل ایجـاد می نمایـد (میرغفـوری، 
را  شـرایطی  می تـوان  لـذا  دهقانـی زاده، 1397).  و  تورانلـو  صیـادی 
فراهـم کـرد تـا سـرمایه گذاران خارجـی در مناطق آزاد جذب شـده 
و شـرایط معامـالت بـا ارزهـای دیجیتالی بـرای آن ها فراهم شـود. 
در ایـن شـرایط ایـران می توانـد فضـای بزرگـی بـرای انجـام رقابـت 
بـا بازیگـران بـزرگ ایـن عرصه ایجـاد کند و پیشـتاز عرصـه ارزهای 
دیجیتالـی باشـد. در ایـن میـان در ایـران بایـد قوانیـن مربـوط بـه 
پول شـویی و افشـای اطالعـات را بنـا کرد تا فعاالن حـوزه ارزهای 
خـود  موضـوع  ایـدن  کـه  شـوند  آن  رعایـت  بـه  ملـزم  دیجیتالـی 
اقـدام مهمـی بـرای اسـتفاده از ایـن ابـزار بـه شـکل قانونی اسـت 

(چوئـن، 2015).

چالش ها )تهدیدها( ارزهای دیجیتال
ــر  ــال ب ــای دیجیت ــر ارزه ــون تأثی ــه پیرام ــی ک ــه مفاهیم ــه ب ــا توج ب
(تهدیدهــا)  چالش هــا  مهم تریــن  شــد،  بیــان  ایــران  اقتصــاد 

ایــن نــوع ارزهــا در ادامــه بیان شــده اســت:

عدم ثبات و احتمال افت ارزش
کاهــش ارزش بیت کویــن و ســایر رمــز ارزهــا در طــول ســال 2018 
منتقدانــه ای  ارزیابــی   و  اعتبارســنجی  اســت  ممکــن  میــالدی 
در مســیر توســعه یــک واحــد پــول رایــج باشــد. افزایــش تعــداد 
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ارزهــای رمــز پایــه، تقاضــای بــزرگ خصوصــی بــرای نوآوری هــای 
امــر  ایــن  می دهــد؛  نشــان  را  غیرمتمرکــز  و  ناشــناس  مالــی 
منجــر بــه واکنــش بانک هــای مرکــزی بــه ایــن تحــوالت شــده 
ــت  ــت و مدیری ــچ مالکی ــه هی ــس1، 2018). ازآنجایی ک ــت (بیای اس
ارزهــای دیجیتــال غیرمتمرکــز (پایــداری  بــرای یــک  مشــخصی 
و مســئولیت پذیری) وجــود نــدارد، ارزیابــی آن ناپایــدار اســت؛ 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــف ممک ــان مختل ــان ذینفع ــازی در می ــرا ب زی

تعــادل چندگانــه، حبــاب و ســقوط شــود (آیزنمــن2، 2019).

فقدان قوانین و مقررات مشخص
و  قوانیـن  از  سـنتی  رایـج  پول هـای  برخـالف  دیجیتـال  ارزهـای 
مقـررات شـفاف برخـوردار نبـوده و ایـن مهـم می توانـد بـه یـک 
بـرای  را  راه  چراکـه  گـردد؛  تبدیـل  دولت هـا  بـرای  جـدی  چالـش 
ایـن  بازمی نمایـد.  و...  پول شـویی  مجرمانـه،  فرایندهـای  انجـام 
چالـش بـه خاطـر ماهیـت رمزگـذاری شـده ایـن نـوع ارزهـا اسـت 
کـه در آن هویـت واقعـی فرسـتنده و گیرنـده ناشـناخته می ماند 

(بانـک مرکـزی اروپـا3، 2015).

تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط
بـا رواج ارزهـای دیجیتال، نقش نهادهـای نظارتی و بانک مرکزی 
و  شـده  کمرنـگ  خارجـی  و  داخلـی  تراکنش هـای  در  کشـورها 
سیسـتم  بـرای  جـدی  بسـیار  تهدیـد  یـک  می توانـد  مهـم  ایـن 
پولـی و مالـی یـک کشـور باشـد؛ چراکـه در ایـن صـورت فضایـی 
بـر  نظارتـی  هیـچ  و  نمانـده  پولـی  سیاسـت های  اعمـال  بـرای 
تراکنش هـای روزانـه وجـود نخواهـد داشـت (هلبینـگ4، 2014).

امکان فرار مالیاتی، پول شویی و اقتصاد غیررسمی
عــدم  و  ارزهــا  نــوع  ایــن  رمزنگاری شــده  ماهیــت  دلیــل  بــه 
از  بخشــی  انتقــال  بــرای  انگیــزه  معاملــه،  طرفیــن  شناســایی 
سیســتم  ایــن  توســط  ثــروت  و  درآمــد  نگهــداری  و  معامــالت 
وجــود داشــته و درنتیجــه فــرار مالیاتــی امکان پذیــر خواهــد بــود. 
دولت هــا  درآمدهــای  کاهــش  بــه  منجــر  مالیاتــی  فــرار  چنیــن 

1- Biais
2- Aizenman
3- European Cenral Bank
4- Helbline
5- Kelly
6- Valdivia
7- Gandal
8- Chan & Milne

فراهــم  غیررســمی  اقتصــاد  گســترش  بــرای  را  زمینــه  و  شــده 
مجــازی  ارز  یــا  و  پــول  ســازوکار  توجــه  بــا  همچنیــن  می کنــد. 
امــکان کســب پــول غیرمشــروع از طریــق فراینــد پول شــویی 

.(2014 (کلــی5،  شــد  خواهــد  ممکــن  نیــز 

بروز مشکات امنیتی
و  شـهودی  دیجیتـال  ارزهـای  غیرمتمرکـز  ماهیـت  بـا  مبـادالت 
آن هـا  آسـیب پذیری  موجـب  خـود  کـه  داشـته  متناقـض  رفتـار 
حـدود  میـالدی   2014 سـال  در  مثـال  به طـور  اسـت،  گردیـده 
بـدون  مبـادالت  دلیـل  بـه  و  شـده  هـک  سـرمایه گذار   25.000
را  خـود  سـرمایه  دالر  میلیـون   400 بیمـه ای،  پشـتوانه  و  ضابطـه 
رمزگـذاری  و  بـودن  ناشـناس   .(2019 (والدویـا6،  دادنـد  دسـت  از 
کـه  مطالعـه ای  اسـت؛  لبـه  دو  شمشـیر  یـک  دیجیتـال،  ارزهـای 
کـه  داد  نشـان  شـد  انجـام  آمریـکا  داخلـی  امنیـت  وزارت  توسـط 
33 درصـد از سیسـتم عامل های تجـارت ارزهـای دیجیتـال هک 
شـده اند (گنـدال7، 2018). هک هـای رمزنـگاری در سـاعاتی قبـل 
از رخـداد هـک شـدن واقعـی منجـر بـه بـازده غیرعـادی می شـود، 
صفـر  بـه  هـک  عمومـی  اعـالم  زمـان  در  غیرعـادی  بازده هـای  امـا 
نظارتـی  اقدامـات  کـه  می دهـد  نشـان  شـواهد  ایـن  می رسـند. 
کنونـی بسـیار کنـد بوده و نمی توانـد از سـرمایه گذاران محافظت 

میلنـه8، 2018). و  (چـان  نمایـد  مؤثـر 

چالش فقهی
مشـروعیت  عـدم  همچـون  دالیلـی  بـه  مراجـع  و  فقهـا  برخـی 
جرائـم  (تسـهیل  نظـم  در  اخـالل  علـت  بـه  دیجیتـال  ارزهـای 
امنیتـی، فـرار مالیاتـی و پول شـویی)، عـدم مشـروعیت ارزهـای 
دیجیتـال از بـاب تضییـع امـوال و خالف مصلحـت (تغییر حجم 
پـول، تضییـع امـوال غیر و پدیده هـای خالف مصلحتـی چون ارز 
و تسـهیل جرائـم)، نامشـخص بـودن وضعیت ارزهـای دیجتال 
خریدوفـروش  فقهـی  ازلحـاظ  و...  آن  فوق العـاده  خطرپذیـری  و 
و  مظفـری  (روشـن،  نموده انـد  توصیـف  نادرسـت  را  ارزهـا  رمـز 

.(1398 میرزایـی، 
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تأمین مالی گروه های تروریستی و معاند سیاسی
کــه  بازیگرانــی  بــرای  را  آن هــا  ارزهــا،  رمــز  متمایــز  فنــاوری 
دنبــال  را  تروریســتی  و  غیرقانونــی  تجــارت  فعالیت هــای 
می کننــد، جالــب کــرده اســت؛ چراکــه اولیــن پذیرنــدگان ایــن 
و  بیشــتر  مانــدن  ناشــناس  دنبــال  بــه  مجــازی  ارزهــای  نــوع 
ــتفاده از ارز  ــا اس ــوان ب ــه می ت ــون آنچ ــررات پیرام ــم مق ــدم تنظی ع
خریــداری کــرد، می باشــند (فولــی، کارلســن و پاتینــز1، 2019). کاربــرد 
بیشــتر رمــز ارزهــا کــه بــرای اهــداف غیرقانونــی استفاده شــده 
و از طریــق خدمــات صرافــی پول شــویی گردیده انــد، بازارهــای 
تاریــک هســتند؛ یعنــی بازارهایــی در وب ســایت های رمزگــذاری 
شــده کــه از طریــق مــرور معمولــی اینترنــت ظاهــر نمی شــوند 
بیت کویــن  مثــال  به طــور   .(2018 رابینســون2،  و  (فانــوزی 
بــا  اســت  تاریــک  بازارهــای  در  پرداخــت  روش  عمده تریــن 
برآوردهــای انجام شــده نشــان می دهــد کــه به طــور تقریبــی 95 
از ایــن بازارهــا را تشــکیل می دهــد  از معامــالت برخــی  درصــد 

.(2019 (اســمیت3، 

نتیجه گیری- 4
بــر  دیجیتــال  ارزهــای  تأثیــر  شــناخت  هــدف  بــا  تحقیــق  ایــن 
اقتصــاد ایــران از مســیر فرصت هــا و چالش هــای مطرح شــده 
از تحقیقــات و  گرته بــرداری  بــا مطالعــه و  ارزهــا  نــوع  ایــن  بــرای 
مطالعــات داخلــی و خارجــی صــورت گرفتــه در حــوزه رمــز ارزهــا 
و مطالــب وابســته بــه آن انجــام گردیــده اســت. بــر ایــن اســاس 
ــفه  ــی و فلس ــی و بانک ــام پول ــازی، نظ ــای مج ــت ارزه ــوان گف می ت
وجــودی آن هــا را بــه چالــش کشــیده اند. ایــن ارزهــا از پیدایــش 
ــرل  ــول و کنت ــه در آن پ ــد ک ــت دارن ــد حکای ــی جدی ــتم مال سیس
گــردش آن از بانک هــای مرکــزی و دولت هــا ســلب شــده و در 
اختیــار مــردم قرارگرفتــه اســت. ایــن چالش هــا تنهــا بــه نظــام 
پولــی و بانکــی محــدود نگردیــده و دامنــه آن بــه حــدی گســترده 
حقــوق،  ماننــد  علــوم  و  جامعــه  دیگــر  حوزه هــای  کــه  اســت 
فقــه، اقتصــاد و سیاســت را نیــز متأثــر ســاخته و خیــل وســیعی 
از پرســش ها و ابهامــات خــرد و کالن را پیــش روی آن هــا قــرار 

داده اســت.
از  اســتفاده  فزاینــده  و  گســترده  رواج  توجــه  بــا  بنابرایــن 

1- Foley, Karlsen & Putnins
2- Fanusie & Robinson
3- Smith

نمــودن  معطــل  و  انگاشــتن  نادیــده  سیاســت  ارزهــا،  ایــن 
شــیوه برخــورد بــا ایــن نــوع ارزهــا روش مناســبی بــرای مقابلــه 
آن  تهدیدهــای  کنــار  در  و  نیســت  رو  پیــش  واقعیت هــای  بــا 
در زمینه هــای مختلــف اقتصــادی، امنیتــی، حقوقــی و... تنهــا 
، مواجهــه بــا ایــن چالش هــا و تحلیــل  راه منطقــی و گریزناپذیــر
ــن  ــا و تدوی ــت ها، راه حل ه ــاذ سیاس ــور اتخ ــا به منظ ــق آن ه دقی
ــور و  ــود کش ــرایط موج ــوان در ش ــا بت ــت ت ــب اس ــررات مناس مق
تحریم هــای اعمال شــده از مزیت هــای آن بهــره بــرده و ســطح 

را افزایــش داد. کشــور  صــادرات 
در ایـــن میـــان اســـتخراج حکـــم فقهـــی نحـــوه اســـتفاده 
از ارزهـــای دیجیتـــال توســـط مراجـــع تقلیـــد و شـــورای فقهـــی 
مجـــازی  ارزهـــای  ماهیـــت  نمـــودن  معیـــن  مرکـــزی،  بانـــک 
گاه ســـازی مـــردم پیرامـــون ســـاختار  به عنـــوان کاال یـــا پـــول، آ
رســـانه  طریـــق  از  تهدیدهـــا)  و  (فرصت هـــا  ارزهـــا  نـــوع  ایـــن 
ملـــی، اتخـــاذ تدابیـــر الزم از ســـوی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
و اجـــرای صحیـــح مقـــررات از مســـیر ســـازمان امـــور مالیاتـــی 
کشـــور و شـــورای عالـــی مبـــارزه بـــا پول شـــویی و... می توانـــد 
نقـــش اساســـی در کاهـــش تهدیدهـــای ارزهـــای دیجیتـــال و 
اقتصـــادی  ایجادشـــده  فرصت هـــای  و  مزایـــا  از  بهره منـــدی 
نتیجـــه  می تـــوان  لـــذا  باشـــد.  داشـــته  ارزهـــا  رمـــز  نـــوع  ایـــن 
گرفـــت در شـــرایطی کـــه کشـــور ایـــران دچـــار تحریـــم پولـــی و 
ـــبی  ـــت مناس ـــال فرص ـــای دیجیت ـــتفاده از ارزه ـــت اس ـــی اس بانک
وارد  پـــول  و  ارز  اینترنـــت،  فضـــای  از  بتـــوان  تـــا  بـــود  خواهـــد 
کشـــور شـــود. در ایـــن میـــان بانک هـــای ایرانـــی بیـــش از بقیـــه 
بـــه ایـــن فنـــاوری احتیـــاج دارنـــد، امـــا اســـتفاده از آن در کمتریـــن 
حـــد بـــوده کـــه شـــاید بـــه دلیـــل جدیـــد بـــودن آن باشـــد. نبـــود 
از بالک چیـــن در ســـطوح مختلـــف و  کافـــی  شـــناخت و درک 
ازجملـــه  فنـــاوری  ایـــن  توســـعه  از  مدیـــران  ناکافـــی  حمایـــت 
ــا بـــا  چالش هایـــی اســـت کـــه در ایـــن مســـیر وجـــود دارنـــد؛ امـ
ــه  ــال وجـ ــفافیت و انتقـ ــه در بحـــث شـ ــه مشـــکالتی کـ ــه بـ توجـ
ـــن  ـــل ای ـــرای ح ـــوب ب ـــکار خ ـــن یـــک راه ـــود دارد، بالک چی و… وج

مشـــکالت در ایـــران بـــه نظـــر می رســـد.
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