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 چکیده

نوین به ناا  ارزااای  یادهیپدبا ، دنیای اقتصاد شدنیجهان ةجیدرنتگسترش مجازی شدن اقتصاد با امروزه 

 عنوانباهبیت کاوین از زمان پیدایش  اقتصاداین نوع ارزاا بر  ریتأث اندیشیدن حولمجازی روبرو شده است. 

باوده اسات. اقتصاادی مطالعات  پژواش در حوزةاای خلأ نیتریاصلتا به امروز یکی از نخستین ارز مجازی 

 اادولتبر حکمرانی اقتصادی  ااآن ریتأثو  یمجاز یارزاابیت کوین و جهانی شدن بررسی  ادف این مقاله

در عصار  ییااایژگایوکه بیت کوین و ارزاای مجازی چاه  پرسشبا طرح این نوشتار حاضر  نیبنابرا؛ است

ضمن بررسی اقتصاد  ؟داشته باشند توانندیماا دولت یاقتصاد یبر حکمران یریچه تأث و دارند؟ جهانی شدن

 عنوانباه ااادولتبار حکمرانای اقتصاادی  ااآن ریتأثبیت کوین و ارزاای مجازی و  و جهانی شدن سیاسی

 تمرکا رمیغایان ارزااا را در ماواردی مانناد  یاایژگیو ،تبیینی –با اتکا به روش توصیفی  ،محور پژواش

. کنادیمامعرفای  انتقاال پاول یبارا واسطهبه ازیکنترل و نظارت دولت بر آن و حذف ن ییبودن، عد  توانا

بساته باه ناوع سیاساتی کاه در قباال  اادولتحکمرانی اقتصادی که  داندیماین پژواش نشان  یااافتهی

موارد این ذیل ار یک از  تواندیم (یگذاراستیس)امراای، ممنوعیت یا عد   کنندیمارزاای مجازی اتخاذ 

 .امراه باشد و ضعفبا شدت 
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 مقدمه

مجازی اینترنت و فضای بیشتر دنیای ار چه نفوذ سیطره و  نوظهور است که با یادهیمجازی پد ارز

، مورد استقبال و ی الکترونیکیوکارااکسبدر عرصه اقتصادی و  ژهیوبه زندگی بشر، جوانب امة در

 یایاآن دن یو در پا تاالیجیمبادلاات د یایادن نیو قاوان میمفااا ةیو کل قرارگرفتهفراوان  استفادة

 1771در ساال  1(شادهیرم نگاار) مجازی رما  پایاه ارز .خود قرار داده است ریتجارت را تحت تأث

 & Bernestenشد ) یمعرف 3ناکاموتو ینا  ساتوش با یشخصاولیه  ر اساس ایدةب 1نیکو تیب ةباعرض

Schar,2018:1 ) ةپاا باه عرصا مجاازی رما  پایاه ارزواحد  1017بیش از  1718 ماه می انیتا پاو 

ماورد  شاتریب 4نیکاو تیاو لا نیکو تیب اگرچه .Coinmarketcap)2018,(اندگذاشته یمجاز اتیح

در حاال  اسات اماا شادهیرم نگاارمجاازی ارز  نیاول نیکو تیاند و برگرفتهاستقبال و استفاده قرا

از  یحااک به خاطر سرعت کاربرد و دسترسای که انددشدهیتول 6ریپل و 0اتریو چون  ییااارزحاضر 

مدت زیادی از طارح  نکهیا رغمیعل گریدانیببه .است ارزنوع از  نیا یریکارگبه یرغبت کاربران برا

اند بازاری برای خاود توانسته مجازی گوناگون یااارزاما  گذردیمجازی نم ارزیاتی شدن ایده و عمل

 نیکارتر، محافظاهگذردیم یارز مجاز یعمل یریگداه از شکل کیایجاد کنند. تاکنون که کمتر از 

العاه مناسب با آن به مط ةمواجه یکه برا کنندیم یاند و سعاا در برابر آن واکنش نشان دادهدولت

 .بپردازند

نگاه کلاان اما ؛ و بهای این ارز نوسانات زیادی داشته استارزش  تاکنوناز زمان ایجاد بیت کوین    

 1710ساال  لیااوا به روند کلی و تاریخی ارزش بیت کوین حاکی از صعودی بودن ارزش آن است.

جااری ساال  آغازین ةماانهارزش آن در طول  ولی ت داشتمیدلار ق 1777ر از تکم نیکو تیار ب

ا ار دلاار در نوساان باوده اسات  6ا ار دلار تا  11 نی( ب1718تا سپتامبر  1710)دسامبر میلادی 

(Blockchain,2018.)  ان تقاضاای بیات شااخ  میا عنوانبه توانیمنوسانات ارزش بیت کوین را 

باه نوساانات  شادتبهمی ان تقاضا برای خریاد بیات کاوین به این صورت که  ؛کوین در نظر گرفت

                                                           
1. Cryptocurrency 

2. Bitcoin 

3. Satoshi Nakamoto 

4. Lite coin 
5. Ethereum 
6. Ripple 
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بیات کاوین و کاربران  تعداد ارزش بیت کوین، با اف ایش گریدانیببه ارزش بیت کوین وابسته است.

باا شاناخت  .(Buchholz  & et al, 2012:46کند )رشد مینی   در سطح جهانیتعداد متقاضیان آن 

 یمجااز یارزااا یاسیاقتصاد س را بر بررسی رابطةنسبی از این شرایط، پژواش حاضر تمرک  خود 

کاه  ابادییم تیاجهت اامموضوع ازآن نیاگذاشته است،  دولت یاقتصاد ی( و حکمراننیکو تی)ب

قرار دادن محایط اقتصااد فی یکای و  الشعاعتحتبا اف ایش تعداد کاربران ارزاای مجازی و نخست 

ر شاده دساتخوش تیییا ااادولتی حکمرانی اقتصادی رگذاریتأثو محدوده و عمق  گستره حقیقی،

و محایط  کاه آینادة بیت کوین و ارزااای مجاازی مانند پدیدة ییروندااو  داداایرواطلاع از  است.

 انااًیاحکرد تنها راه مقابله با اثرات منفی و  خوااند رییتیرا دچار حکمرانی اقتصادی دولت  محدودة

رونداای جهانی مانند  رگیدانیببهخوااد بود. ناشی از تیییرات  ی به وجود آمدةاافرصتاستفاده از 

 سااختاراارایج شدن ارزاای مجازی، نیرواای غالبی استند کاه تحولاات بنیاادین در بسایاری از 

 شدنیجهان، رونداای ااشرانیپاز این تحولات خوااد بود.  متأثرنی   اادولت و آیندة کنندیمایجاد 

 یی گساترده بارای اماةاااچالشار و ، آثاامداایپو فناوری اطلاعات و تیییرات بنیادی ناشی از آن، 

از  متاأثرنباوده و  مستثنانی  از این مقوله  اادولتحکمرانی اقتصادی  ةمحدود در پی دارد. اادولت

 ی استند.المللنیبی کلان روندااو  ااشرانیپ

و تحولاات گساترده و  هیارما  پامجاازی و ارزاای  شرفت شتابان علم و فناوری در حوزةدو ، پی   

توسعه و پیشرفت و امگامی باا  ضرورتاز  اادولتک قتصادی و اجتماعی ناشی از آن و درین ابنیاد

افا ایش  موجاب تجارت و اقتصاد، ی بارز از رونداای جهانی در حوزةانمونه عنوانبهی مجازی ارزاا

ی اااتلاششاده اسات و  ارزااای مجاازی ی در مقولةگذاراستیسورود و  در عرصة اادولتتمایل 

و کشوراا ضروری ساخته است. این ضارورت  اادولترا بیش از ار زمان دیگری برای  پژواانهندهیآ

اقتصاادی  ولات شتابان علم و فناوری در عرصةی دولت از تحبرداربهرهکه  ردیگیمسرچشمه  ازآنجا

ی اادیتهدو کسب آمادگی برای رویارویی با  اافرصتی از ریگبهره)گسترده شدن ارزاای مجازی(، 

هنگا  و مناسب، بارای بیانش و درک ی باااستیس، نیازمند شناخت محیط آینده و طراحی دینوپد

 ی آن خوااد بود.اافرصتدرست تهدیداا و 

وابساتگی متقابال و  متحاول اا ارة ساو  میلاادی باا شاخصاة شادتبهشارایط  ،دیگراز طرفی    

 ، محققاان متعاددی را در عرصاةسیاسای ی موضوعی اقتصادااحوزه، ضمن گستراندن شدنیجهان
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عوامال  ریتاأثنیا   ( واعام طورباهو گسترش فنااوری ) شدنیجهان ریتأثبررسی و پژواش پیرامون 

ایان  وجاود باااخ ( بر اقتصاد سیاسی به تکاپو واداشته است.  طوربهنوپدید مانند ارزاای مجازی )

از معادود  فارسای وجاود دارد. کمباود مناابع علمای شدتبهارزاای مجازی و بیت کوین  در حوزة

بیت کاوین نخساتین ارز »ی با عنوان امقاله ریت بیت کوین و ارزاای مجازی،مقالات فارسی با محو

بررسای »ی باا موضاوع امقالاهو امچنین  (1313) ی و دعایینیحس دیساست که توسط « مجازی

امچنین  .استسیده به چاپ ر (1316) سلیمان پور و امکاران است که توسط «فقهی پول مجازی

در « ارزاای مجاازی در اقتصااد ایاران یگذاراستیسطراحی چارچوب مفهومی »با عنوان  یامقاله

ارزاای مجازی تلاش کرده تا با توجاه  یااشاخ به چاپ رسیده است که ضمن توجه به  16سال 

 گوناهنیا جودآنکهباودر این حوزه ارائه داد.  یگذاراستیسچارچوبی مناسب برای  ،به شرایط ایران

 نوع ماایات تحقیاق ضارورتی در ارائاة آثار نگرش کلی را در مخاطب فراام آورده است اما به علت

ی اااتلاشبه دلیل کمبود منابع علمی و عد   گریدانیببه .انددهیندنگاای مبتنی بر اقتصاد سیاسی 

ی ایان مفاروک کاه باا ریانظرگباا در  رسادیمبه نظر  موردبحثنظری تکاملی در راستای موضوع 

بارز آن در ارزااای مجاازی  جوهوکنونی که یکی از  ر چه بیشتر اقتضائات دنیای پیچیدةشناخت ا

 از دستاورداای مثبت آن به نحو مطلوب بهره جست. توانیم ،است افتهیتبلورنوپدید 

زی چاه ارزااای مجاا :داادیرا محور پژواش خود قرار م پرسشبه دو  ییگوپاسخحاضر نوشتار    

 مقالاة دارناد؟ ااادولتی بار حکمرانای اقتصاادی ریتأثارزاای مجازی چه دو   یی دارند؟اایژگیو

مختلاف بیات کاوین ازجملاه  یااایژگیو شمردنتبیینی ضمن بر -حاضر با اتکا به روش توصیفی

ول و برای انتقال پ واسطهبهآن و حذف نیاز غیرمتمرک  بودن، عد  توانایی کنترل و نظارت دولت بر 

کاه در  یاستیاا بسته به نوع سدولت یاقتصاد یحکمران»که فرضیه این تحت لوای  اایژگیودیگر 

اار  لیاذ توانادی( میگذاراستیعد  س ای تیممنوع ،ی)امراا کنندیاتخاذ م یمجاز یقبال ارزاا

 .پردازدیمدو   سؤال ییگوپاسخبه  «از موارد با شدت و ضعف امراه باشد کی

و اقتصاد مجاازی، باا  شدنیجهانمفاایم  حیبعد از تشر ونوشتار فرار ،بررسی ادعای فوقراستای  در

چارچوب مفهاومی پاژواش، در بخاش  عنوانبهبر مجازی شدن اقتصاد  شدنیجهان ریتأثمحوریت 

ی ارزااای مجاازی از اایژگیو برهیتکدو  به بررسی اقتصاد سیاسی ارزاای مجازی )بیت کوین( با 

و  ااناهیزمو  داایاتهد، اافرصتاین بخش اقتصاد مجازی را در قالب  .خوااد پرداختحیث ماایت 
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مقاله  نیا ،اقتصاد ةاا بر حوزدولت ریبه تأث تیبا عنابخش سو  در  تیدرنهاو  دادیمنشان  امداایپ

تاا  داادیماقرار بررسی حکمرانی اقتصادی دولت در پرتو ارزاای مجازی  محور پژواشی خود را بر

در قباال ایان پدیاده  اادولتارز مجازی بیت کوین و واکنش  ، به بررسی آیندةآزمون فرضیهن ضم

 .ردازدبپ

 

 های حکمرانیو چالش اقتصاد مجازی ،شدنیجهانچارچوب مفهومی: الف( 

و  یشناساانسان ،یشناساجامعه ،یاسیعلو  س یااهینظرو  میمفاا تمامی باًیتقر شدنیجهانامروزه 

ه بحاث با نیا، اپژواش حاضارااداف  یبرا .استقرار داده  ریتأثرا تحت اقتصاد  نینفلسفه و امچ

با توضیح نیروااای  گریدانیببه مجازی شدن اقتصاد تمرک  دارد؛ بر اقتصاد شدنیجهان ریتأثبررسی 

بار مجاازی اقتصااد  شادنیجهاان نقش اندداشتهاقتصاد را در پی  شدنیجهانمحرک و عواملی که 

 ردیاگیمو بررسی قرار  موردبحثارزاای مجازی  و متعاقب آن رشد و گسترش پدیدةد شدن اقتصا

 .(1)شکل 

ارچوب را در چا هیو سارما کنتارل مطلاق بار محصاولات، مارد  یخیتاار ازلحاظکشوراا  اگرچه   

 دهیاتندراماند. شاده دهیتندرام یاندهیف ا طوربه اقتصاداااما امروزه ، کنندیمخود حفظ  یمرزاا

داشاته در طول پنجاه سال گذشته ادامه است که  یادهیپد یجهان یادغا  اقتصادااشدن اقتصاد یا 

و سازمان  1(GATT) عمومی تعرفه و تجارت ةنامموافقت در چارچوبکشوراا از  یاریبس زیرا، است

و غیار  یاتعرفاهو مواناع  یتجاار یااتیکاااش محادود یبارا جیتادربه 1(WTO) تجارتجهانی 

 عنوانباه یتیچنادمل یااشارکت، رشاد 1107و  1167 یااداهدر از طرفی  .اندکارکرده یاهتعرف

محایط مرجاع خاود را از  ةنقطا ااشرکتاین  رایز کاتالی وری قوی برای ادغا  اقتصادی مطرح شد

ی نیا  از عوامال مهمای تکنولوژرشد و گسترش  نیامچن .دادند رییتی یالمللنیب محیط به یداخل

روناد ادغاا   ةاداما در (.Colander,2002:2کارده اسات ) ترکیان داقتصاد جهان را به ام  که بوده

 اقتصااد شادنیجهانمفهو   و رشد و گسترش تکنولوژی، یتیچندمل یااشرکت شیو اف ااقتصادی 

 .شدمطرح  آکادمیکآکادمیک و غیر در سطوح مختلف

                                                           
1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

2. World Trade Organization 
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رو  روناداز  جاهینت کی عنوانبهجهان  یاامتقابل اقتصاد یوابستگ شیاقتصاد به اف ا شدنیجهان   

 عیو سار عیو گساترش وسا یالمللانیب ةیسارما انیکالااا و خدمات، جر یالمللنیببه رشد تجارت 

توساعه و  ةادام ةداندنشانامر  نی. ا(171: 1316)اراتی، زمانیان و تقی زاده،  کندیماشاره  یورافن

در سراسار جهاان در  یاقتصااد ةتوساع یبرا برگشتابلرقیغ روند کیو  بازار یادغا  متقابل مرزاا

 انیاجر ی، باه معنااشادنیجهاان ةجیدرنت شتریمتقابل ب یاست. وابستگ سو  میلادی ةدوران ا ار

اسااات  یملااا ایدر سراسااار مرزاااا اادهیااااز کالاااااا، خااادمات، پاااول، مااارد  و ا یآزادتااار

(Shangquan,2000:3.) در تما  دنیا بسط یافته  یدارهیاسرماقتصادی مبتنی بر  یااتیفعال توسعة

جهاانی بادون مارز در بازارااای ماالی و  عملااً به وجود آورده اسات. گسترجهان واقعبهو اقتصادی 

و منطق بازار جهانی به شکل ف اینده نسبت به این مسئله که یک کالا یا خدمات  وجود دارد هیسرما

 یبارا (؛141: 1386 ضایایی،اسات )شاده  وتتفاایب ،شودیمکجا و توسط کدا  کشور تولید  قاًیدق

سااخته  یدر انادون  داسیاآد یاااکفشو روکاش  نیدر چا کیجنرال الکتر ییویمثال ساعت راد

و  یدر فنلاناد طراحا ایانوک یگوشا رو شاارژ کیعقاب در مک  ییکایآمر نیج یشلواراا ای شودیم

ادغاا   ةواژ انگریب یخوببهل فوق . مثاشودیمساخته  وانیدر تا گریو بخش د کایاز آن در آمر یبخش

 یزنادگ لیانسان با اساتفاده از وساا ییگو ،درواقعشده است و  یاقتصاد جهان کیدر  یسپاربرونو 

کل نظا   ،یدر قلمرو اقتصاد جهان یاقتصاد مل ادغا  دارد. اینقاط دن یبه اقص یمجاز یروزمره، سفر

و سااختار  یدر معمار قیعم راتییامر موجب تی نیداده است. ا رییرا تی یاقتصاد و گردش مال یپول

 ریو ساا یالمللانیب یبانکادار ةدر حوز 1یمال ییایاطلاعات جیراف یو حت یجهان، اطلاعات مال یمال

 مختلف شده است. یاادولت یاعو اجتم یاقتصاد یزندگ یاانهیزم

 دیاجد یااجنباه یابار یاهیاپاموجاود و  ینظار میمنجر به اصالاح مفااا الذکرفوق ینداایفرآ   

 در حاوزة دیاجد یمکاتب فکر شیدایخود به پ ةنوببهکه  شده استآن  یمال ةشاخ ازجمله ؛اقتصاد

 و طراحی ارز مجازی بیت کوین نموناة باارز ایان مسائله اسات؛ساخت  ةدیا .کرده استکمک پول 

باه رد جدیادی کاه با رویکا و توسعه قیتحق یااتیفعالاقتصاد،  شدنیجهان ندیدر فرآ گریدانیببه

 یبیو ترک دهیاقتصاد را به چالش کش یمل یو مرزاا ییایراف، قواعد جیدر پیش گرفته هیسرما ةمقول

                                                           
1. Geo-Finance 
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نیا   یسااختار ازلحاظو است فراام آورده را  یمقررات قانون یاطلاعات و ترق ی، فناوریاز پول جهان

 Glukhov & etداااد )یماارا نشااان  رمتمرکاا یغو  یو ساانت یمجاااز یشاابکه از بازاراااا کیاا

al,2015:448.) دایاامکاان ظهاور پ نیکاو تیامانناد ب یمجااز یاست که ارزااا یین فضایچن در 

و اماور  هیسارما ةدر مقولا یمل یو مرزاا ییایاقتصاد قواعد جیراف شدنیجهاندر پرتو  زیرا کنندیم

و  یمجااز یرااابازا یساختار ازلحاظو  دادهازدستخود را  یسنت ( کارکرداقتصاد یطورکلبه) یمال

 رمتمرک یغ یپول جادیبستر ا نینخست نیبنابرا؛ است یاقتصاد شده یجهان یایدن یژگیو رمتمرک یغ

باه وجاود  دیاجد یاقتصاد یفضا کی قتیحق در است. شدهفراام نیکو تیمثل ب یجهان یژگیبا و

 نیامچنا .داست که در سراسر جهان کااربرد دار یمال یاایژگیواز  یستمیس یآمده است که دارا

 گریاز د (یمجاز یارزاا لیاز قب) یمنابع پول انواع متفاوتاز  هو استفاد جادیا  یو ن یمال یااینوآور

 یمبتنا رمتمرکا یغارز  دیمفهو  پول، تول یروزرسانبه است. دیجد یاقتصاد یفضا نیا یااشاخصه

اتفاق افتاده اسات کاه  عیرچنان س (یبریپول نقد سا تال،یجی، پول دکی)پول الکترون 1یبر تکنولوژ

اقتصاد  شدنیجهان ندیفرآ استند. ترعقب تیاز واقع نهیزم نیدر ا یعلم قاتیو تحق کیتئور یمبان

 ییو محتاوا کیاتئور یااجنباهاست که  پرداخت پول شده یاز اب اراا یدینسل جد دیموجب تول

 یدرسااتبه یالمللاانیبو  یملاا یاقتصااادااو ساارعت نفوذشااان در  ینااوآور لیاابااه دل اب اراااا نیااا

 (.Glukhov & et al, 2015:448است )و مطالعه قرار نگرفته  یموردبررس

 ،فضای ارتباطاات شدن اقتصاد و امراای آن با توسعة جهانی مجموعة تحولات رخ داده در حوزة   

ذ این چالش و تردید را فراروی حکمرانی اقتصادی دولت اا قرار داده که چه نوع سیاستی باید اتخاا

از ساوی  شود که ام م ایای این تحول در نظر گرفته شود و ام از آسایب ااای آن در اماان ماناد.

 شارفتیپ در سطح جهان، یوربهرهاقتصاد یعنی اف ایش قدرت تولید و  شدنیجهان یاامؤلفهدیگر 

 سابب شاده تاا آموختاهدانشمخابرات و ارتباطات در سراسر جهان و پیدایش کارگران متخص  و 

 ریپاذامکاناینترنات   یانگشاگفت تکنولوژیاک جهش سکوی پرتاب به وجود آید تا از روی آن،یک 

یاک سیساتم مجاازی  صورتبهالکترونیکی به نا  اینترنت  اقتصاد جهانی در یک رسانة امروزه شود.

بشر طراحی کرده اسات. البتاه  تاکنونسیستمی است که  نیتردهیچیپو نی   نیترب رگدرآمده که 

                                                           
1. Technocurrency 
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 ساال زنادگی در جواماع پیشارفتة 177ایجاد نشد بلکه تجرباة  بارهکو ی خودیخودبهسیستم این 

و  دوجانباهی یا قدرت تولید آن گسترش یاباد و ارتباطاات و مخاابرات وربهرهصنعتی سبب شد که 

 (.113: 1386تهرانی، فروشپوست) شود ریپذامکاندر سراسر جهان  چندجانبه

 

 1اقتصاد و مجازی شدن اقتصاد شدنیجهانمتقابل  ریأثتو  کنشبرهم نحوة :1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (222: 1831 هرانی،ت فروشپوستاقتباس با تعديلاتی از ) 1
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آثار مستقیم و  یدارا ،شدنیجهانیک نتیجه از روند  عنوانبهمجازی شدن اقتصاد فرآیند    

 کرد: یبندصورتدر محوراای زیر  این آثار را توانیماست که  یمیرمستقیغ

 یامدااو پ اافرصت .1

 گار،ید یمال یااینوآور ریامراه با ساو الکترونیک  مجازی یتولد منابع مالبا مجازی شدن اقتصاد، 

را ارتقاا  یسانت یخادمات ماال یاااتیقابل ،کننادیمامختلف را محو  یمال مؤسسات نیب یمرزاا

 یمال موجب ظهور محصولات نیچنام شوندیم یسنت یخدمات مال ةتوسع یبرا ییو مبنا دندایم

 Glukhov) سازندیم یضرور ی رامناسب مال ةینظر کی ةتوسع ،جهیدرنت. شوندیم دیجد یو اعتبار

& et al, 2015:449). 

 یداایاکلاز  یکای یسازنهیبهاز منابع را فراام کرده است.  نهیبه ةامکان استفاد اقتصاد مجازی    

 جاادیا نیامچنا .ابادییمکاااش  یجهتوقابال  انیابه م اانهیا آن  قیاز طر  یاست و ن تیموفق

 ینسبت باه اساتفاده از اب ارااا یشتریو سرعت ب شتریب یریپذانعطافباعث  یمجاز یاارساختیز

منجار باه تولیاد امچناین شادن اقتصااد  یمجااز .(Habul & et al,2016:314)شاودیمامعمول 

در زماان کااربران  ییجوهصارفباعث  ااآناستفاده از شده است که  یاگستردهکاربردی  یاابرنامه

 یااتیقابلبه بهبود  توانیمرا  ذکرشده یااتیفعالدر  ییجوصرفهزمان عادی و متخصصان شده و 

 & Habul) داختصاص داو تجارت و سرمایه  وکارکسب ینداایفرآ یسازنهیبهاطلاعات و  رساختیز

et al,2016:314). 

 تهديدها هافرصت

 رانی اقتصادی دولتمحک
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 ةتوساع ،به محصولات و کالااا ترآسانضه و دسترسی عر بر علاوه ،اقتصاداز طرفی با مجازی شدن    

فاروش و  ،خریاد جساتجو، یااناهیا کاااش  و یوربهارهدیجیتاال و افا ایش  یاایفناورسریع 

فاروش و  دیاجد یااااساتفاده از روشباا  یفروش سانت یااعملکرد روش شیاف اامکان  بازاریابی

به وجاود آورده  یاتیفروش و تبل یبرا یدیجد یااروش یمجاز طی. محآمده استفراام  یابیبازار

محصاولات باه باازار بسایار  و زماان ارائاة دارناد یرکمتا یاانهیا  یسنت یااکه نسبت به روش

 ترمناسباز تقاضای محصولات موجب خوااد شد محصولات  ااسازمان. درک بهتر است افتهیکااش

ثابات  یاانهیا ، یدارنگه یاانهیا  به مشتریان عرضه شود و علاوه بر کااش یترمناسبدر زمان 

خادمات  ارائاه .ابادینیا  کاااش  رفتهازدستتولید نی  کااش یابد و تولیدات فروش نرفته و فروش 

دولات  کوچاک شادن نیچنام کالااا و محصولاتاف ایش کیفیت  و و کاراتر به مشتریان ترمناسب

مجاازی  یاماداایپو  اافرصاتاز دیگار  (146: 1386 ،یتهرانا فروشپوست)اندازه و مقیاس  ازنظر

 شدن اقتصاد است.

 

 هاچالش.2

مجاازی  باا درواقعمهم اقتصاد مجازی است.  یااچالشقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی از عد  ت

 تاریتخصصابیشاتر و باا  کارمیتقسابا زیرا  ابدییمشدن اقتصاد می ان عد  تقارن اطلاعات اف ایش 

طلاعاات در ایان عاد  تقاارن ا .اطلااع دارد ،ااتیفعالا در موارد معدودی از فرد تنه ار شدن کاراا،

کالاا یاا خادمات  ةکننادارائهباعث ایجاد رانت بارای  تواندیمکالا یا خدمات  بسیاری از موارد مبادلة

 (.103: 1386 ضیایی،باشد )

ی شادن اقتصااد مجااز ةجایدرنتجدی برای برنامه ریا ان مالیااتی کاه  یااچالشاز دیگر یکی    

آن به وجاود آمادن  ةجیدرنتاینترنتی و  یاادوفروشیخرعد  وجود توانایی کنترل است  جادشدهیا

 یاااساتیسو اتخااذ  ی یربرناماهمرتفع کردن این مشکل نیاز باه  یمشکلات مالیاتی است که برا

کشاوراا و ی پاولی و ماالی اااستیسجدی در برخی  دنظریتجدامچنین ل و   .است مؤثرمالیاتی 

پول و سرمایه  ،)مبتنی بر اقتصاد مجازی( در مسیر گردش بازار مؤثرنی  ل و  گسترش سیستم مالی 

 وضاع ی بازرگاانی کشاوراا،اااساتیسدر برخای  دنظریاتجدبرای صنایع قدیم و جدید و ضرورت 

ولاوژی تکنمبتنای بار خاارجی ی اایگذارهیسرماجلب و حمایت از  منظوربهقوانین و مقررات لاز  
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 تهرانی، فروش)پوست ت گرفته از اقتصاد مجازی استنشأ یااچالشاز دیگر  1اای تکپیشرفته یا 

شادن در  یالمللانیو ب شادنیجهاان ةرابطا سوکیاز مسلم است این است که  آنچه (.101: 1386

و  اطلاعاات یظهور و گسترش فنااور گرید یتر شده است؛ و از سومستحکم یبا اقتصاد مجاز وندیپ

 Glukhov & et ه اساتگردیاد یالمللانیب ةادغاا  جامعا یبارا یانیااسااس و بن د،یارتباطات جد

al,2015:448)). 

روناداای تیییارات و  یخوبباه تاوانیماامین تحولاات مفهاومی و عملای اسات کاه  برهیتکبا    

بررسای و  موردمطالعاهپاولی ناوین امانناد ارزااای مجاازی را  یااستمیسموجود در  یااییایپو

 یمقتضاابهمجازی مانناد بیات کاوین  یارزاا ،شودیماین مقاله اویدا  در مطالعة چنانکه ؛قرارداد

 -ارتبااطی  یااایفنااورو گساترش  رشاد یااضارورتال امات ناشی از مجاازی شادن اقتصااد و 

 ماالی و بازرگاانی یاااساتیسدر  دنظریاتجداقتصاد مجازی و نیا   یااتیقابلتحرک و  ،اطلاعاتی

 است. شدهمطرحمالی مهم دنیای کنونی  پدیدة عنوانبه

 

 )بیت کوین( شدهیرمزنگاری ارزهای مجازی اسیاقتصاد س .2-1

ی اسایو س یاقتصاد ینداایساختاراا و فرآ یو تعامل یبیاثرات ترک علمی مطالعة به یاسیاقتصاد س

قتصاد سیاسی را اقتصاد تشکیل که کانون اصلی ا یباوجود ( وAdler, 2009: 1) پردازدیمبا یکدیگر 

سیاسی کارکردااای اقتصاادی  ة یو انگ منشأبا امور سیاسی دارد.  یداریمعنپیونداای  ، امادادیم

 از ساوی دیگار از ایان قبیال پیوناداا محساوب یاسیامور ساین کارکرداا بر  دو بازخور سوکیاز 

 یشناساروشکااربرد  عنوانباهاسی را ، اقتصاد سیاقتصادداناناز  یبرخ .(1: 1384 )دادگر،شوندیم

 یبرخا .انادکردهاقتصاد رسمی یعنی الگوی عامل عقلایی برای تمامی انواع رفتارااای بشار تعریاف 

خاص اقتصادی برای توضایح رفتاار  یک نظریة یریکارگبهدیگر اصطلاح اقتصاد سیاسی را به معنی 

زاده شده از کنش  یااپرسشبرای اشاره به و گروه دیگری از این اصطلاح  اندگرفتهاجتماعی به کار 

به این معنا که اقتصاد سیاسای مجموعاه  اندکردهسیاسی و اقتصادی استفاده  یااتیفعالو واکنش 

 نیاا تحلیلای و چاارچوبی نظاری بررسای شاوند. یااروشاست که باید با ترکیبی از  ییااپرسش

                                                           
1. High Technology 
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. بارای نموناه یکای از کنادیمااماروز ایجااد روابط متقابل بین دولت و بازار در جهاان  را ااپرسش

این باشد که چگونه دولت و فرآینداای سیاسی وابسته به آن بار تولیاد و توزیاع  تواندیم ااپرسش

قدرت سیاسی و نظامی را تیییار  یالمللنیبیا چگونه نیرواای اقتصادی توزیع  گذاردیم ریتأثثروت 

یکای از محورااای اولیاه و اصالی و  ااپرساشکی از این منظر ی از .(177: 1308 تقوی،) داندیم

 راماونیرما  و راز پ، گریدانیبباه بحث پول بودن یا کالا بودن آن اسات. ،اقتصاد سیاسی بیت کوین

 کیا نیکو تیب نکهیدر مورد ا یگریموجب بحث د 1(نیچِ کاآن )بل یاهیپا یو تکنولوژ نیکو تیب

 بیت کاوینکه  دادینشان م( 2016)دایربرگ  مثالعنوانبه ؛شده است ،شناخته شودکالا  کی ای ارز

با پوشش  سهیمقاقابل یاافرصت بیت کوینکه  کندیاضافه م یبه دلار و طلا دارد. و یادیشباات ز

 اماا؛ کارد یبنادطلاا و دلاار طبقه نیبا ییاا را درجاآن توانیو م دادیطلا ارائه ممانند را  سکیر

ی بیات کاوین بسایار ااایژگایواز وی انتقاد کرده و معتقد استند که  ناقتصاددانای دیگر از اعده

حاضر بر این نظر است  پژواش .(Guesmi & et al, 2018: 4است )ی طلا و دلار اایژگیومتفاوت از 

 ؛اساتا اصلی پول را دار به این دلیل که سه مشخصة رودیمکه بیت کوین یک واحد پولی به شمار 

سانجش ارزش یاا واحاد  وسیلةارزش و  و ام وسیلة ذخیرةمبادله است  سیلةکه ام و بیترتنیابه

پاول )پایاداری، قابلیات  یااایژگایوعلاوه بر این، بیت کاوین دیگار  .رودیمنی  به شمار  شمارش

 ,Lo & Wangداراسات )نیا   ( راو شناخت پذیری یریپذبخش ،یابیکم ،یریپذضیتعو، ونقلحمل

 یاضایخاواص ر یبرمبناا نیکاو تیب یاایژگیو .(111: 1311 ،ی؛ محمدی و مهدو10-12 :2014

 هو ناه بار اسااس اعتمااد با (مانند طلاا و نقاره) یکی یف یااتیخاص یبرمبنااستوارشده است، نه 

را  نیکاو تیاکاه ب اسات اتیاضیر نیا . مختصر آنکه(بدون پشتوانه یمانند ارزاا) یمرک  یمرجع

از پول بودن و ارزش داشاتن لااز  اسات،  یشکل یما  آنچه برات ،اایژگیو نی. با اکندیم یبانیپشت

از  میمساتق طورباهو  تنهاا ارزش خاود را نیکاو تیا، باااپول یمانند تمام؛ است رشیاعتماد و پذ

 .اندرفتهیپذپرداخت وجه  یکه آن را برا ردیگیم یکسان

ای مهم اقتصاد سیاسی یکی دیگر از محوراایجاد واحد پول و گردش مالی در سیستم بیت کوین    

ایجااد یاک سیساتم  ،قارار داشات بیت کوین طرح ة اصلی که در پشت ارائة یانگاست. بیت کوین 

                                                           
1. Blockchain 
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ی الکترونیکی ااتراکنش که اجازة بود 1نظیر به نظیر یا امتا به امتا() رمتمرک یغپرداخت پول نقد 

 (Berentsen & Schar, 2018: 1) شادیماو تما  م ایای پول نقد فی یکای را نیا  شاامل  دادیمرا 

بعاد از انتشاار اولاین  1771 متولد شد و در ژانویاة (Bitcoin.org)سایت  1778 اوت 18در  سپس

اااد شاد. در بیت کوین ایجاد خو ونیلیم 11مجموع  4711بیت کوین اعلا  شد که تا سال  1نسخة

معاادل یاک دلاار  بیت کوین 73/1371بیت کوین منتشر شد که طبق آن  نرخ مبادلة 1771اکتبر 

ی که بیات کاوین تولیاد اانهیرابرق مصرفی برای  ، این مقدار با استفاده از محاسبة ا ینةآمریکا بود

اتفاق افتاد، به ایان دلیال  1717به دست آمد. یکی از نقاط عطف تاریخ بیت کوین در سال  کردیم

بیات  17777دلااری  10ای کوین انجا  گرفت و در ازای یک پیتا  تیب باکه اولین تراکنش واقعی 

دلار باه  778/7برابر اف ایش داشت یعنی از  17امان سال ارزش بیت کوین  در کوین پرداخت شد.

ی ااانیکوبیت کوین ایجاد شد و تعداد کل بیات  برای مبادلة (Mt.Gox)بازار ارز  .دلار رسید 78/7

ی در تااریخ پار چالشاسال  1711میلیون دلار فراتر رفت. سال  1اقتصاد بیت کوین( از گردش )در 

ی بارای رقاانونیغکاه یاک ساایت  (Silk Road)در ایان ساال ساایت  ؛رودیمابیت کوین به شمار 

 .کاردیمای شد که برای معامله فقط از بیات کاوین اساتفاده اندازراه ،مواد مخدر بود دوفروشیخر

 کاوین کارد. ی خیریه شروع باه پاذیرش بیاتااکمکبرای دریافت  3امچنین سایت ویکی لیکس

گ ارشای  میلیون دلار گذشت و پلیس فدرال آمریکاا 17دش از مرز ی در گراانیکوکل بیت  ارزش

 یرقاانونیغمعضالات  توانادیمای پرداخات بیات کاوین اااروشرا منتشر کرد با ایان عناوان کاه 

ی حباب بیت کاوین، ارزش ریگشکلبا  1713 سال تسهیل کند. را سلاح و مواد مخدر دوفروشیخر

دلار رسید )چیا ی  1141نوامبر امین سال ارزش آن به  11دلار رسید و در  166ر بیت کوین به ا

در این ساال اولاین دساتگاه خاودپرداز  نیچنام ،(بود سابقهیبکه تا آن زمان در تاریخ بیت کوین 

کاه  و رساتورانی در متارو پنسایلوانیا اعلاا  کارد کاارکردبیت کوین در سن دیگو کالیفرنیا آغاز به 

 بار زماان باگذشات .(History of bitcoin, 2018) کنادیمای پول نقد، بیت کوین را نی  قبول جابه

، اف وده شد و رفتندیپذیمی پرداخت ااروشیکی از  عنوانبهیی که بیت کوین را وکارااکسبتعداد 

                                                           
1. peer-to-peer 

2. Version 

3. WikiLeaks 
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 نیکو تیبد چی ی که منجر ش در حال اف ایش است شدتبهمداو  از این ارز مجازی  رشد استفادة

با حجام  (et al&  Ramirez-Alvarez, 948 :2018-949) (یمجاز) 1شدهیرم نگارارز  نیترمحبوب

 قیمت ده لیست، 1جدول  در .شود 1710در پایان ماه نوامبر دلار  اردیلیم 100حدود در  یاهیسرما

با اختلااف در بیت کوین  دادیماست که نشان  شدهمشخ  رادارند قیمت نیشتریکه ب یارز مجاز

 .(Kristoufek, 2018: 3) .صدر قرار دارد

دلاار رسایده اسات و در اار  6777ارزش بیات کاوین باه بایش از  1به انگا  نگارش این مقاله   

میلیاون  صاداشتو  اردیالیمی اف ون بر یاک باارزشبیت کوین  ا ار مبادلة 177بیش از  روزشبانه

. آینده نی  این روناد شاکل صاعودی خاود را حفاظ کناددر  شودیمی نیبشیپ .شودیمدلار انجا  

محققان چندین  . درواقع(Blockchain, 2018)دادیمروند رشد ارزش بیت کوین را نشان  1نمودار 

عرضاه و تقاضاا  تعامال اصاول باازار مانناد -1: انادکردهبر ارزش بیت کوین را مشخ   مؤثرعامل 

(Buchholz & et al, 2012: 46).1- کساب ساود آساان منظورباه گذارانهیسارماای جاذابیت بار 

(Kristoufek, 2018: 3).3- 3ی مالی جهانی مانند شااخ  داوجاون ااشاخ  توسعة  (Van Wijk,

2013: 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Cryptocurrences 

 (7931فروردین ). 1 

3. Dow Jonez 
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 دلار آمریکا بر اساس: نمودار روند رشد ارزش بیت کوین 1 نمودار

 
Blockchain, 2018 Source: 

 

 .(1937تیر  7) یز مجازار دههای قیمت : لیست1جدول 

 قیمت به دلار نا  ارزمجازی 

1 Bitcoin 6700 

1 Bitcoin cash 611 

3 Maker 488 

4 Ethereum 433 

0 Dash 111 

6 Zec 161 

0 Monero 137 

8 Dgd 13 

1 Lite coin 08 

17 Decred 60 

Source: CoinDance, 2018 
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 ةرصپا به ع یمتعدد یمجاز یارزاا ن،یکو تیب وزاف ونر تیاست که با موفق نیا توجهقابلنکته    

از  شیباه با 1716سال  لیاز اوا یمجاز یارزاا هیو حجم کل بازار سرما اندگذاشته یاقتصاد اتیح

 در .میلیاارد دلاار رسایده اسات 177بایش از باه  1718 جونماه  است و در افتهیشیاف ابرابر  17

 اسات شادهمشخ  ،رادارنادزی که بیشترین حجم سرمایه ، حجم بازار سرمایه ده ارز مجا1جدول 

(CoinDance, 2018). 

 

 .(1937تیر  7)حجم سرمایه  دارای بیشترین : ده ارز مجازی2جدول 

 قیمت به دلار حجم بازار به میلیارد دلار نا  ارز مجازی 

1 Bitcoin 740/174 6700 

1 Ethereum 413/43 433 

3 Ripple 868/10 40/7 

4 Bitcoin Cash 170/11 611 

0 EOS 831/6 63/0 

6 Litecoin 487/4 36/08 

0 Stellar 036/3 18/7 

8 Cardano 111/3 11/7 

1 Tether 011/1 1 

17 Teronix 047/1 73/7 

Source: CoinDance, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coin.dance/
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 نسبت به حجم کل بازار سرمایة مجازی یارزها زهریک ا ةیبازار سرماحجم درصد : 2 نمودار

 (.1937تیر 7) ارزهای مجازی

 
Source: CoinDance, 2018 

 

با بررسی می ان و حجم گردش مالی بیت کاوین و ساایر  که این است رسدیمبه نظر آنچه مسلم    

در میاان مارد  عاادی،  اااآن و محبوبیت ف اینادةارزش روند رو به رشد  نیچنامارزاای مجازی، 

ارزااای  بیات کاوین و دیگارگفات  تاوانیما، و سایر فعالان اقتصادی گذارانهیسرمامعامله گران، 

 –تیییر نوع نگرش به مسائل اقتصادی منجر به  سوکیاز موضوعی اقتصاد سیاسی  در حوزة مجازی

 برهیاتکباا  ااادولتار چه بیشتر این پدیده توساط  منجر به ل و  شناخت از سوی دیگر وسیاسی 

بر داشته در قبال این پدیده را در اادولتدرست  یگذاراستیسشده است تا  آن یاایژگیوبررسی 

 باشد.
 

 بیت کوین یهایژگیو .2-2

 فردمنحصربه یاایژگیوبیت کوین در  ازجملهلایل اامیت یافتن ارزاای مجازی د نیترمهمیکی از 

 از: اندعبارت اایژگیو. این ااستآن

http://www.coin.dance/
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بار  یمبتنا 1771در ساال از زمان آغاز به کار که  نیکو تیبازار ب: بیت کوین رمتمرک یغماایت  -

بار پاردازش معاملاات بادون متکای  ودفتر حساب کال  کیحفظ  یاطلاعات برا یفناور رساختیز

کاغاذی کاه از طارف باناک  یاااساکناسبرخلاف  گریدانیببه .استبوده  یمرک  قدرت کیوجود 

 .شاودینمکنترل  یردولتیغدولتی یا بیت کوین توسط ایچ نهاد مرک ی  شوندیممرک ی پشتیبانی 

 از ساوی نیکاو تیا( بیاااتراکنشمعاملاات )کاغاذی،  یاااپولمثل  یسنت یبا ارزاا سهیمقا در

و  دیاأیت یبارا تمرک رمیغ یوتریکامپ ةشبک کی یبلکه بر رو شوندینمپشتیبانی  یمرک  یاابانک

 یواحاد پاول کیا نیکو تیب یعبارت به ؛دارندهیتکپول  ةعرض شی( و اف اااتراکنشاعتبار معاملات )

مسااتعار انتقااال داده  یااااآدرس انیاام دهیااچیپ یمحاساابات یااشاابکه قیاااساات کااه از طر

 (.Alvarez-Ramirez & et al, 2018: 948-949)شودیم

 موردبحثموجود را  کیپرداخت الکترون ستمیس یااضعفناکاموتو ی ساتوش: 1امتا به امتا بودن -

 یبارا ناکاموتو موجود مشخ  کرد. ستمیرا در س یگرواسطه یبالا یاانهیا قرار داده و  یو بررس

کرد وجود داشت استدلال  یکیپرداخت الکترون ستمیکه در س یغلبه بر مسائل مربوط به اعتماد ذات

اساتند  میمساتق ةبه انجاا  معاملا لیکه ما یکه ار دو طرف دادیمزه اجا یروش رم نگار کی که

باعاث  یرم نگاار روش اعتمااد کنناد. گریکادیشخ  ثالاث )واساطه( باه  کیبتوانند بدون وجود 

شابکة بیات  درواقاع .(Blau, 2018: 15) شودیمو فروشندگان  دارانیخراز تقلب توسط  یریجلوگ

 .داادیمارکا ی را م نهاادکیپرداخت آنلااین بادون  اجازةکوین یک شبکة امتا به امتا است که 

فنااوری بارای حفاظ  نیتاریدیاکلدر بیات کاوین  مورداستفاده (BlockChain)بلاک چِین یفناور

ویژگی امتا به امتا بودن را به سیستم بیت کوین بخشیده بیت کوین است که  رمتمرک یغسیستم 

 .(Takaishi, 2018: 4-5)ک ی میسر شود مر نهادکیو باعث شده است انتقال بدون وجود 

بیت کوین یک واحد پول مجازی است که تحت : عد  توانایی کنترل و نظارت دولت بر بیت کوین -

بیات کاوین  رمتمرک یغنیست که این ویژگی منبعث از ماایت  یردولتیغنظارت ایچ دولت یا نهاد 

مرکا   کی(، به یکارت اعتبار مثالانعنوبهپرداخت ) یسنت یااروش. (Turpin, 2014: 337) است

عماال « و فروشاانده داریااخر نیواسااطه باا» عنوانبااهکااه  بخشااندیماااعتبااار  یبااانک وانتقااالنقل

                                                           
1. Peer-to-Peer 
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در بودن و فقدان یک اقتدار مرکا ی  رمتمرک یغبه دلیل  اما؛ (Bariviera & et al, 2017: 3)کندیم

 ،تیاباعث محبوب این امر که را ندارندن کویتوانایی اعمال نظارت و کنترل بیت  اادولت، بیت کوین

ارزش آن از چناد سانت  رایز شده است فروشانخرده و ام دارانیخرو  کنندگانمصرف یبرا امآن

 لیاباه دل فروشاانخرده انیام نیکو تیب تیاست. محبوب افتهیشیاف ادلار  چندین ا اراز  شیبه ب

 انیاآن م تیاو محبوب است یاعتبارارت ک یپردازشگراا گریمعاملات نسبت به د یاانهیکااش ا 

 یژگایو ایاآن توسط دولت و  کنترلرقابلیغو  دهیچیاز ساختار پ یممکن است ناش کنندگانمصرف

 .(Blau, 2018: 15-16)باشد یخصوص میآن در حفاظت از حر

ساتوشای ناکااموتو، مشاکلات : پاول یالمللانیب ایا یدر نقل و انتقالات داخلا واسطهبه ازیحذف ن -

( یمؤسسات مال)به اشخاص ثالث مورد اعتماد  ازیضرورت ن، را مشخ  کرد ینترنتیتجارت ا یاساس

باه  دیاکاار با نیاکاه بابات ا ییکارم داااو  اانهیا ( و ااتراکنش) ااپرداختانجا  پردازش  یبرا

از  یریجلوگ منظوربه ااپرداخت عتبارا دییتأ ستمیبه س ازین تیدرنهاو  پرداخت شود یمال مؤسسات

 ةشابک کیاکارد کاه  شانهادیمشاکل، ناکااموتو پ نیاحال ا یبرا .ااپرداختصحت  دییتقلب و تأ

مبادلاه را باه صافر کاااش  یاانهیا  جهیدرنتو  کار پردازش پرداخت را انجا  تواندیم شدهعیتوز

ه کاه با شودیمافراد انجا   یشخص یوتراایکامپقدرت پردازش  یبر رو شدهعیتوز ةشبک نیداد. ا

این ویژگی منجر به حاذف کنند.  افتیدر نیکو تیب ،معاملات ردازشپ یدر ازا دادیمامکان  ااآن

 (.Turpin, 2014: 338) شودیمپول  یالمللنیبدر نقل و انتقالات داخلی یا  ااواسطه

امتاا  و رمتمرک یغ ةشبک کی ،یمجاز یارزاا ریامانند سا نیکو تیب: انتقال پول کارم دکااش  -

 ازی. با حذف نکندیواسطه فراام مبه ازیآن را بدون ن تیامتا است که امکان اثبات و انتقال مالک به

کاه  داادیو اجازه ما کندیانتقال پول فراام م یکارآمدتر را برا رساختیز کوین تیاا، ببه واسطه

 یاااروشدر حاال حاضار  .(Guesmi & et al, 2018: 4)  شاودانجاا ترعیو سار تارارزان ،پرداخت

 یتوجهقابل یاانهیا شامل  ااروش نیافراد وجود دارد، اما ا نیارسال و انتقال پول ب یبرا یاریبس

 تااجران دارناد. یدر تجارت جهاان یاعمدهدر حال حاضر نقش  PayPalمانند  ییااشرکت .استند

 نیااماا ا دانادیمان انجاا  یآنلاا صورتبه یاعتبار یااکارت قیخود را از طر یااپرداخت معمولاً

 48 برباال  یکاه ساالانه مبلیا دارنادیبرمکارم د خود  عنوانبهاز پول را  یدر ابتدا بخش ااستمیس
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 نیکاو تیبا ب سهیدر مقا Visaو  PayPal ازجمله یکنون جیانتقال پول را یااستمیساست.  اردیلیم

 (.Turpin, 2014: 336و کندتر استند) ترگران مراتببه

)عاد   یدولت یارزاا یاایژگیو یعد  وجود برخ نیامچن نیکو تیب ستمیدر اکوس حذف بانک -

 رمتمرکا ،یغ تیاماا لیادل باه: نیکاو تیا( در بلاتیانداز و نرخ بهره و تسهپس یااامکان حساب

 یااحسااب ن،یکاو تیاو امتا به امتا بودن ب یکننده مانند بانک مرک کنترل یفقدان نهاد مرک 

قاعادتاً وجاود  یباانک ةنرخ ساود و بهار چیا جهیوجود ندارد و درنت نیکو تیب مستیانداز در سپس

 سااتین ریپااذامکان سااتمیس نیاادر ا  یااو وا  ن یبااانک لاتیدادن تسااه نینخوااااد داشاات، امچناا

(Bariviera & et al, 2017: 2-5.) 

وین به نظار بیت ک رمتمرک یغبه ویژگی  با توجه: بیت کوین تقلب در معاملاتجعل و  عد  امکان -

در  وتریسرور کاامپ نیتما  معاملات در چند و امن باشند. نانیاطمقابلمعاملات بیت کوین  رسدیم

چنادین دفتار حسااب  زمانام طوربهباید  شخ  ارتکاب تقلب، یبرا است. شدهثبتسراسر جهان 

 ,Bariviera & et al)اسات رممکنیاغاعتباار کناد کاه کااری  دأییت مجدداًعمومی را تیییر داد و 

 یاک دفتار حسااب کال عنوانباه بلاک چِینارز مجازی بیت کوین از سیستم  درواقع .(2-5 :2017

 گریدانیببه ؛کندیمعرضه و جلوگیری از تقلب استفاده  تیریمد کنترل معاملات، منظوربه )عمومی(

بلااک چِاین در  دییتأپس از  ااتراکنشو  معاملات .شودیم دییتأاعتبار معاملات توسط این سیستم 

 & Gandal) استند یدسترسقابلعمومی برای امگان  صورتبهو  شوندیمدیجیتال ثبت  صورتبه

et al, 2018: 3)  بلااک اسات.  بیت کاوین یااتراکنشکامل معاملات و  ةخچیتار یحاو جهیدرنتکه

 باا (.Ziegeldorf & et al,2016: 4) شاودیما دییاتأ دائمااً بیت کاوین کنندگانشرکتتوسط  چِین

شاوند و ایان امار موجاب  دییاتأاستفاده از م ایای این سیستم تنها معاملاتی قابل انجا  استند که 

سیستم بیات کاوین را در مقابال  نیامچن .(Gandal & et al, 2018: 3)شودیمجلوگیری از تقلب 

 .(Ziegeldorf & et al, 2016: 4) کندیممحافظت  اانیکوتعداد بیت  اف ایشخرابکاری و 

تاا ناشاناس باودن  کندیمتلاش  نیکو تیب ةشبک: بیت کوین حریم خصوصی مالی برای افراد در -

 دییاتأ یبارا دیکه ار تراکنش با ارچندداد،  نانیرا اطم (فروشنده –خریدار )معامله دو طرف ار 

معاملاه اار  یعماوم یباه افشاا ازیامنتشار شاود. سااختار شابکه ن (در دفتر حساب کل )عمومی

 داشاتهنگهناشاناس  ،اار معاملاه نیطارف تیااماا او دناک دییارا تأ اااآنتراکنش( دارد تا بتواند )
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اساتند  از اشخاص شدهیرم نگار یااتیاوشامل  حساب کل دفاتر (.Turpin, 2014: 338)شودیم

 Bariviera & et) ساازدیما ریپذامکانمستعار  یاانا و  ااتیاوانجا  معاملات را با استفاده از  که

al, 2017: 2-5). به معاملاه و  اشیواقعکه بدون افشای اویت  دادیماجازه  گرمعاملهویژگی به  نیا

 انتقال بیت کوین بپردازد.

مانناد  رمتمرکا یغ ةشابک کی در: کوین تیب 1یکاومعدنمعاملات و  اعتبارسنجی رایگانسیستم  -

کاه  امعنا ه ایانبا ؛معاملاه اسات دییابرطارف شاود، مشاکل تأ دیاکاه با ی، مشکل ذاتبیت کوین

بناابراین ؛ معتبر استند شوندیمارسال که  ییاانیکوچگونه تشخی  داند، بیت  کنندگانافتیدر

 صاورتبه اانیکوبیت حاصل شود که  نانیلاز  است تا اطم ینظارت یااروش در شبکة بیت کوین 

 ،مشاکل نیاا یبرا ساتوشی ناکاموتو حلراه. شوندینم معامله ،مصرفبار  نیچند صورتبه ای یتقلب

توساط  بیات کاوین ةشابک .باودمعاملاات  دییاتأبرای  پردازش ةنقط عنوانبه شدهعیتوز ةشبکیک 

. شاودیما یبانیادف توسط افراد در سراسر جهان پشت نیبه ا افتهیاختصاص کامپیوتراایپردازش 

 اااآنکاه باه  دانادیم لیرا تشک شبکه نیآنلا کامپیوترا ار  یس تا ستیب نیدر ار زمان خاص، ب

 رمتمرکا یغ معاملاات بیات کاویناعتبار  دییتأ ستمیسبنابراین ؛ ندیگویمبیت کوین  1معدن کاوان

. شودیانجا  م توسط معدن کاوان تمینوع الگور کیبا حل معاملات بیت کوین  یاعتبار سنج و است

 یید کاه توانااناوجاود دار (اوان)معادن کا انیرو باه رشاد از معادنچ تعاداد کبه این صورت که ی

و اعتباار معاملاات را باا  دانادیقارار ما بیت کاوین ةشبک اریخود را در اخت ی پرقدرتوتراایکامپ

اا باه دفتار اضافه کردن آن معاملات جدید و حل الگوریتم خاص بیت کوین و یاابلوک یآورجمع

 تیان کاار باا دادن بیا. ادکننایما دییاتأ دیجد یبلوک ةریزنج کی لیو تشک عمومی(کل )حساب 

افاراد  درواقعو  کندیمتمرک  م ستمیتر از سرا ارزان یاعتبار سنج یاانهیا  ان،یبه معدنچ اانیکو

 .(Turpin, 2014: 339)کندیمی جدید اانیکوی و ایجاد بیت کاومعدنمختلف را تشویق به کار 

 صادرشاده یاانیکو تیتعداد کل ب ،یسنت یارزاا برخلاف: اانیکومتناای بودن تعداد کل بیت  -

 11ایجاد شود  قرار است تیدرنهاکه  ییاانیکوکه تعداد بیت  بیترتنیابه ؛است شدهنییتعاز قبل 

؛ ابادیدر طول زمان کاااش  بیت کوینانتشار   انیم رودیمانتظار  درواقع. بیت کوین باشد ونیلیم

                                                           
1. Mining 

2. Miner 
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اماا  شادیماپااداش داده  بیت کاوین 07ابتدا با در  (یعمومحساب کل )اعتبار دفتر  دییتأ نیبنابرا

بیات حداکثر تعداد  ،این روند. با کندیممقدار را نصف  نیا بارکیچهار سال  اربیت کوین پروتکل 

در گااردش را نشااان  یاااانیکوتعااداد بیاات  3 نمااودار .بااه دساات خوااااد آمااد 1147در  کااوین

ه با تیمحدود کی ارگ  اانیکوتعداد بیت  متناای بودن .(Bariviera & et al, 2017: 2-5)دادیم

 تیاب مثلااً ن،یکاو تیاب کیااز  ترکوچاک داایبا واحا توانندیم اانیکو تیچون ب ،دیآینم شمار

متوسط  ةشدن انداز ترکوچکبا  ندهیاست. اگر در آ تیب1،777،777 نیکو تیب کیشمارش شوند. 

 ( ونیکاو تبی 7٫77777771اعشار )رقم  8تا  توانندیم اانیکو تیاحساس شود، ب یازیتراکنش، ن

کاه  ییااانیکو تیبا محدود کردن تعداد کل بشوند.  میتقس ترکوچک داایواح یبالقوه حت طوربه

 شاودیماباعث  نیکو تیب دیتول  انیمکااش  حالنیباا .شودیمشوند تور  کنترل  جادیقرار است ا

از  یبانیپشات یباه قادرت محاسابات بارا ازیااما ن در طول زمان کمتر سودآور باشد یکاومعدنکه 

از مبلا  معاملاات  یمعدن کااوان قاادر خوااناد باود بخشا لیدل نیخوااد ماند. به ام یشبکه باق

است که شابکه  یمعن نیبه ا نیو ا کنند افتیخود در اتخدم یرا در ازا نیکو تی( بیااتراکنش)

  یمعامله تنها نااچ کی ةنیساختار شبکه، ا  اما با توجه به کندیم یبانیخود را پشت مدتیطولاندر 

 (.Turpin, 2014: 341خوااد بود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .در گردش یهانیکوتعداد بیت : نمودار 9نمودار 
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اثار )خاود را از  یارزش اقتصااد نیکاو تیاب: اف ایش ارزش بیت کوین با اف ایش تعاداد کااربران -

در معاملات  یشتریافراد باست که ار تعداد  یاگونهبهبیت کوین  ستمیاکوس ینعی رد،یگیم (شبکه

 .(Koutmos, 2018: 81)بیت کوین استفاده کنند ارزش بیت کوین بیشتر خوااد شداز خود 

 

 بیت کوین یهایکاست .2-9

ربران و بارای کاا اااآندارد که ل و  شناخت  ییاایکاستدیگر،  یادهیپدنند ار بیت کوین نی  اما

 از: اندعبارت اایکاستاین  نیترمهمبر کسی پوشیده نیست.  گذاراناستیس

 نهاادکی فقادان :نیکاو تیدر ب متیفراوان حباب ق یریگشکلو  نیکو تیارزش ب ادینوسانات ز -

باشاد.  ریاو متی ینوساان اریارز بسا کیاباعاث شاده اسات کاه  بیات کاوینبودن  دیو جد ینظارت

بازار کاملاً باه اخباار  ست،ین یمتک یبانک مرک  یاااستیبه س نیکو تید بازار بعملکر کهییازآنجا

 Alvarez-Ramirez)( حساس استعاتی)مثلاً شا ی( و جعلیاسیو س یاجتماع ،ی)مثلاً اقتصاد یواقع

& et al, 2018: 948-949.) دهیاا یایدارا کیاعنوان به تواندیم نیکو تیب اا،یژگیو نیبا توجه به ا 

 (.Bariviera & et al, 2017: 2باشد ) یااداف سوداگر یراآل ب
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و ناشاناس  یخصوصا معاملااتی برا یاب ار ن،یکو تیب :با استفاده از بیت کوین ییشوپولامکان  -

طبع البا یچناین امکاان .اساتفاده کنناد بیات کاویناز  یو نشان نا  چیبدون ا توانندیمافراد  است

کالاا   دوفروشیاخر، فرار از پرداخات مالیاات، ییشوپولمانند  ام یغیرقانون یاااستفاده تواندیم

. مشاهورترین پیادا کناد ییا زیرزمین یغیرقانون یااگروه و ااسازماناز  یمال یو پشتیبان یغیرقانون

باه  (eBayمانند ) یبا ساختار بود که (SilkRoadسایت )کوین در این زمینه،  از بیت استفاده ةنمون

 تیاب بااایان ساایت تنهاا  در و فروشمخدر تبدیل  انواع مواد یرقانونی دارو وغ دوفروشیخر ةعرص

 6/3را باا ارزش  (SilkRoad)ساایت  پلیس فدرال آمریکاا 1713اکتبر  1در  .گرفتیمکوین انجا  

 ینیست کاه از آن بارا یتنها اب اربیت کوین  البته .کردبازداشت را آن  و مدیرمیلیون دلار مسدود 

در جهان بر  حجم قاچاق اسلحه بیشتریننمونه، ی برا ؛شودیماستفاده ی غیرقانون یالم یااتراکنش

 (.History of Bitcoin, 2018) ردیپذیمدلار امریکا صورت  ةپای

 

 یاارخناهو  یدزد نیبا درواقاع: نیکاو تیامبادله کننده ب یااتیسا ای ااپول فیامکان اک ک -

، اغلاب داادیمارخ  بیت کوین یااپولبیت کوین یا کیف  مختلف مبادلة یااتیساکه در  یتیامن

اک  ینه به معنا کدا چیا یول استند ندیناخوشا اانیا یاردو ارچند وجود دارد. ییااسوءتفاام

 کیادارد؛ درسات مثال سارقت از  نیکو تیب یذات وبیاست و نه نشان از ع نیکو تیشدن خود ب

 یریپذبیآسا نیشاتریب .(History of Bitcoin, 2018). ساتیبودن دلار ن یتقلب یبانک که به معنا

 یداایاکلکاه  ینیکاو تیاپول ب فیک یاالیفاکاربر است. ممکن است  یاز خطا یناش نیکو تیب

شوند، درست مانند آنکه پاول  دهیدزد ایحذف، گم و  یتصادف طوربه، کندیم رهیمحرمانه لاز  را ذخ

ه را با یمطمئنا یتایاقادامات امن تواننادیم. کاربران باشد شدهرهیذخ تالیجیبه شکل د ،ینقد واقع

 یتایخدمات که ساطوح امن کنندگاننیتأماز آن دسته از  ایتا از پول خود محافظت کنند  کاربندند

سال گذشته،  نیدر طول چند .کنند، استفاده کنندیمارائه  شدنگم ای یدزد هیعل مهیب  یخوب و ن

و  یاف ارساخت یااپول فیک ن،یآفلا یااپول فیک ول،پ فیک یمانند رم گذار یتیامن یاایژگیو

 .(Blockchain, 2018) اندافتهیتوسعه سرعتبه ،ییچند امضا یااتراکنش

 

 .نیچِبلاک  تیسا ( در2117-2112) نیکو تیب یهاپول فی: نمودار تعداد کاربران ک4 نمودار
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مثبت بسیاری که  یاایژگیواندک بیت کوین، به دلیل  یاایکاست ودباوجگفت  توانیم درمجموع

و  شادهاف ودهکاربران ایان ارز مجاازی  بر دامنة روزروزبهبیت کوین وجود دارد،  در ساختار و شبکة

 را در پی داشته اسات. اادولتبر بخش حقیقی اقتصاد شده و واکنش  یاملاحظهقابل ریتأثمنجر به 

ایان  ریتاأثباه اامیات  توانیماقتصاد سیاسی بیت کوین و سایر ارزاای مجازی  ةبامطالع نیامچن

 پی برد. اادولتارزاا بر حکمرانی اقتصادی 

 

 یمجاز یدولت در پرتو ارزها یاقتصاد یحکمرانج( 

 کیا یآن در رشاد اقتصااد یاااستینقش دولت و س نقش مهمی در اقتصاد جوامع دارند. اادولت

 یاقتصااد یاارساختیز ایجاد یدر راستا تواندیم تیامن نیعلاوه بر تأم ن نهادای که نقشیکشور و 

دولات  ییتواناو امچنین  اادولتتوسط  اتخاذشدهی اااستیاست. س ریانکارناپذ یامر داشته باشد

 یریگشاکلمتعاقب آن و  یاقتصاد و توسعة بر رشد یتوجهقابل ریتأث اموارهخود  فیدر انجا  وظا

ی حکمرانای طورکلباه. (Bryan, 2013: 140) .داشته است و تقویت کارآفرینی دیجدی اوکاراکسب

 یحکمرانا. (Dixit, 2008: 1دارد )اقتصادی و رفاه اجتمااعی  عمیقی بر توسعة ریتأثاقتصادی دولت 
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 ةدر اما یاقتصااد یاااساتیس یاجارا باادولت است که  یشامل تما  چارچوب سازمان یاقتصاد

 یاقتصااد یحکمرانا .گاذاردیما ریتاأث ااادولت یالمللنیو ب یداخل یوابط اقتصادآن بر ر اتیتجل

 کیا جادیو ا یو تجار یپول یاااستیس ،یمال یاایاماانگ یمستل   رشد و بهبود دائم نیامچن

 Department ofمختلاف اسات ) یاقتصااد یاااتیفعال نیماؤثر با یاماانگ یبرا یمرجع نظارت

Economic and Social Affairs, 2000: 2-3.) 

اقتصااد اسات،  شادنیجهاناین است که امروزه با مجازی شدن اقتصاد که پیامد  توجهقابل نکته   

ی کااه در قالااب راتااییتی دسااتخوش تیییاارات زیااادی شااده اساات. اااادولتحکمراناای اقتصااادی 

، بلکاه ااادولاتحکمرانای اقتصاادی  تنهانهی سازیمجاز. شوندیمفنی بیان  -ی علمی ااشرفتیپ

 ,Markovicاسات )زندگی اجتماعی مرد  را نی  دگرگون کارده  ی اقتصادی و حتی شیوةااتیفعال

ی فرآیناد مجاازی  وراایکاتالیکی از  عنوانبهی تیچندملی ااشرکتو گسترش  رشد .(125 :2015

 هیاسرم یفرامرز انیو گسترش جرشدن اقتصاد، منجر به کمرنگ شدن مرزاای وستفالیایی اقتصاد 

را به سمت اقتصاد  اادولتشده و  اادولتبر حکمرانی اقتصادی  ریتأثو ( هیسرما یالمللنیب انی)جر

 اااآنرا با این واقعیت روبرو ساخته که مشارکت  اادولتسوی دیگر  از سوق داده است. انیبندانش

استفاده خود،  یرقابت یای ابهتر از م ةاا را قادر به استفادآن تواندیممجازی شدن اقتصاد  ندیفرآدر 

ی شادن اقتصااد . مجاازکناد یتیریماد ةتجرباو  یخاارج ةیسارما ةتجرب شرفته،یپ یاایآورفن از

 ی داخلای وبازاراااو تقویات رقابات در  ااادولتمنجر به از میان رفتن رفتاار انحصااری  نیچنام

و  شادهلیتعد ااادولتی ی اقتصادی و صانعتساختاراامجازی شدن اقتصاد،  با .شودیم یالمللنیب

ی سااختاراامجازی شدن اقتصاد منجر باه باازنگری در  .(Shangquan, 2000: 2-8)است یافتهارتقا 

ی شاده اسات. نقد یااانیشدن جر یالمللنیو ب یمل یمال یاانظا  بیترکو نی   اادولتاقتصادی 

دولت الکترونیک از دیگر و کاربرد عملی مفاایمی چون  اادولتشدن حجم  ترکوچکاز سوی دیگر 

 دنیای تجاارت و اقتصاادشدت اطلاعات و ارتباطات به یآورفن ی مجازی شدن اقتصاد است.امداایپ

ااا از مشتقات مرباوط باه آن یو انواع مختلف یکیدر آن پول الکترون کهیطورداده است، به رییرا تی

پیاماد آن کاااش  نیتارمهمکه  اندداده قرار ریرا تحت تأث یتر از امه مسائل مالو مهم اندظاارشده

 .(Glukhov, 2015: 449-453)نقدینگی است 
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کاه صالاحیت  کاردتعریف را چارچوب سازمانی  حکمرانی اقتصاداگر  گفت که توانیم درمجموع   

 جاادیقاادر باه ا دیابا یچاارچوب ساازمان جاهیدرنتی اقتصادی دولت را داراست، اااستیساجرای 

باا  هی مناساب باه انگاا  مواجهااااستیسو ثبات  یاااستیمؤثر س یاجرا و یساختار ماتیتنظ

شادن  یکه باا مجاازاکنونبنابراین ؛ باشدکار  نیانجا  ا یبرا ازیدر زمان موردنی اقتصادی اادهیپد

 ریتاأثتحات  ااادولتی، حکمرانی اقتصاادی مجاز یظهور ارزااپیامد آن یعنی  نیتراقتصاد و مهم

را دارا  ااادولتی اقتصاادی اااساتیسی سازمانی که صلاحیت اجرای ااارچوبچاست،  قرارگرفته

ی درسات، پاساخ اااساتیستنظیمات ساختاری و اجرای  نسبت به این پدیده با ستیبایم ،استند

 ،یریپاذ، انعطافدولت یقدرت چارچوب نهاد اقتصادی به مؤثرحقیقت حکمرانی  در مناسب بداند.

 یافاراد بارا یساتگیو شا ییو تواناا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس رییر تید تحمل و مقاومت تیقابل

 Department of Economic and Socialدارد ) یبساتگ یو عقلاان یجسورانه، عمل ماتیاتخاذ تصم

Affairs, 2000: 3)  ی مختلف ار یک با توجه باه قادرت چاارچوب نهاادی خاود و اادولتبنابراین

ی خود در قباال اااستیسرتبط با ساختار اقتصادی، نسبت به اعمال م یاایژگیو و ااشاخ سایر 

 .اندپرداختهارزاای مجازی و بیت کوین  پدیدة

 

 نسبت به بیت کوین هادولتواکنش  .1

 از دارند. یمواضع متفاوتو  اااستیسارزاای مجازی  یطورکلبهو  نیکو تیب پدیدةدر قبال  اادولت

 یکاه بار حکمرانا یریناوع ارزااا و تاأث نیا تیاام لیبه دل جیتدرهب یواحد پول مجاز جادیزمان ا

 یریکارگباه یشاروع باه بررسا یتازگباه یمرکا  یااااز بانک یتعداد ،اندداشتهاا دولت یاقتصاد

باناک  مثالانعنوباه ؛انادبا رقام بالاا کرده یااپرداخت یبرا نیو بلاک چ یمجاز یارزاا یتکنولوژ

توسعه دااد؛  نیبلاک چ یرا بر اساس تکنولوژ یمل تالیجیواحد پول د کیقصد دارد  نیچ یمرک 

پرداخات  یااساتمیس یکاربرد آن بارا ةدر حال مطالع نی  پول سنگاپور ةدا و ادارکانا یبانک مرک 

 محادودة 1شاکل  .انادکردهنوع اعلاا  بیت کوین را مم اادولتبرخی دیگر از  اما؛ استند یبانکنیب

و  یررسامیباه خااطر غ ایادر دن نیکو تیب کهیدرحال .دادیمرا نشان  ر جهانقانونی بیت کوین د

 اب ارااا ساایر مشاابه روشای باا کاوین، بیات از استفاده مقررات وضع بودن آن مطرح است یمردم

 از بعضی که رود به کار متفاوتی مقاصد بسیار برای تواندیم دلار نی  مانند کوین است. بیت ریپذامکان
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لحاظ  این از بود. خوااند غیرقانونی ی،گذارقانون محاکم از بعضی اساس بر دیگر برخی و نیقانو ااآن

 قاوانین محدودکنناده، بعضای اسااس بار نادارد. منابع مالی یا اااب ار دیگر با فرقی ایچ کوین بیت

 امیشاه مثال گاذارانقانون روی پایش چالش باشد. دشوار تواندیم امچنین کوین بیت از استفاده

 مشاکل دچاار را ی نوپدیدوکارااکسب و بازاراا رشد بودن، کارا عین در که است ییااحلراه وسعةت

 .(Chiu & Koeppl, 2017: 2)نکند

 

 قانونی بیت کوین در جهان : محدودة2شکل 

 (محدود نشده است کشور 131 کشور از مجموع 117بیت کوین در ) 

 

 
Source: CoinDance, 2018 

 

که سیاست امراای باا بیات کاوین را  ییاادولتبارز از  یک نمونة: با بیت کوینسیاست امراای -

از آن اسات کاه  یحااکبیات کاوین  ةمعاملات روزان انیجرآمریکا است. ةمتحدالاتیا اندکردهاتخاذ 

 آمریکااکه  دادیمنشان  مطالعات .ردیگیت مأنش متحدهالاتیااز کشور  یجهان یبخش اعظم تقاضا

 بیات کاوین یبارا یگذارهیسارمامرکا  با رگ  کیا عنوانباه جیتادربه بیت کوین یفاز زمان معر

خااص،  طورباه. اسات کشاور نیااقتصادی خاص  یاامؤلفه ریتأثتحت این مسئله است  شدهلیتبد

خود را به دست آورد. علااوه  یقانون تیوضع 1714در سال  آمریکا یااالتیااز  یدر برخ بیت کوین
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 ییبالا لیپتانس یکه دارا یارز جهان کی عنوانبهرا  بیت کویناست که  دواریام تحدهمالاتیا ن،یبر ا

 یایاجرا ةشابکبه اماین دلیال  .(Su & et al, 2018: 3-4) گسترش داداست،  نیتجارت آنلا یبرا

 ریاغ یراانماا کاسات،یمرآةمتحدالاتیا یداردر وزارت خ اناه ی( کاه دفتارFinCEN)1یجرائم مال

 یمجااز یدر خصاوص ارزااا نیمع یااتیفعال یچگونگ حینتشر کرده و در آن به تشرم یآورال ا 

دارنادگان ارز  یو حفاظات بارا یدارنگاهخادمات که  Circle.com تیسا ،امچنینپرداخته است. 

 ةماای)مشااابه ب حسااابمانده ةماایماننااد ب یمقرراتاا می، بااه دنبااال تنظادااادیماا هئااارارا  تاالیجید

 یااکننادهنموناه از ساازندگان و نصاب  کیا دگان ارزاای مجازی اسات.برای دارن( یگذارسپرده

خاود را  یااساتمیسقصد دارد است که  Liberty Teller ن،یکو تیب (ATM)خودپرداز یاادستگاه

 .(Lo & Wang, 2014: 17) آمریکا گسترش داد. یااالتیاتما  به  نیکو تیب یبرا

است که سیاست امراای با ارزااای  ییاادولتمرتبط با  یااتیفعالاز ساده  نمونة چندتنها این    

در  انادگرفتهشیپکه ایان سیاسات را در  ییاادولت .اندگرفتهشیپدر بیت کوین را  ژهیوبهمجازی 

 دیجد یتکنولوژ نیا وندیپ یبرا ینیوکاراا، قوانافراد و کسب یاستند تا برا ییااحال برداشتن گا 

 ماایات توجاه باه بااگفت  توانیم درمجموع .کنندوضع  شده،میتنظو  یرسم یمال ستمیس کیبا 

و سااایر  آنکنتاارل و نظااارت دولاات باار  ییعااد  توانااایعناای  آنویژگاای  نیتاارمهمو  بیاات کااوین

حکمرانای  (Turpin, 2014: 337)بیات کاوینباودن  رمتمرکا یغ ازجملاه مرتبط با آن یااشاخصه

اای مجازی را اتخاذ کرده و استفاده از این نوع ارزاا که سیاست امراای با ارز ییاادولتاقتصادی 

ااا  واساطهبهبیت کوین و عد  نیاز  ساختار پیچیدة چراکه ؛شودیم، تضعیف اندکردهرا قانونی اعلا  

در مسایری جریاان سارمایه بخش عظیمای از  شودیم( برای نقل و انتقالات سرمایه، باعث اابانک)

و بیات کاوین تعیاین ارزش طرفای  از و نظارت اسات. کنترلرقابلیغ اادولتقرار بگیرد که توسط 

از کنتارل دولات در مورد ارزاای مجازی است  اعمالقابلسایر مواردی که در خصوص ارزاای ملی 

دولت، سیاست امراای باا بیات کاوین و ارزااای  87 درمجموع .(Blau, 2018: 15-16)استخارج 

 .استدولت در جدول زیر آورده شده  17که اسامی  اندگرفتهشیپمجازی را در 
 

 سیاست همراهی با بیت کوینی دارای هادولت: 9جدول 

                                                           
1. Financial Crimes Enforcement Network(www.Fincen.org) 



 9018پاییز و زمستان ،  6، شمارة  0........مجله سیاست و روابط بین الملل، دورة ..................................................... 38

 

 دولت ازنظر نیکو تیب یبندطبقهنوع  سیاست دولت در قبال بیت کوین دولت  

 ارز امراای آمریکا 1

 کالای تهاتری امراای کانادا 1

 سرمایه –دارایی  امراای استرالیا 3

 لای تهاتریکا امراای آلمان 4

 ارز امراای ژاپن 0

 ارز امراای روسیه 6

 کالا امراای ترکیه 0

 - امراای عراق 8

 ارز امراای قبرس 1

 کالا امراای زیمباوه 17

Source: CoinDance,2018 
 

و  یداخل یوکاراااز کسب کند،یرا ممنوع م نیکو تیکه ب یدولت: سیاست ممنوعیت بیت کوین

کشوراا  گرید یسورا به یکرده و نوآور یریجلوگ مرتبط با ارزاای مجازی رو به رشد یبازاراا

 مصرو  چینمانند  اادولتاز  یاما بعض ستین یرقانونیغ نیکو تیب ،اادولتبیشتر ازنظر  .راندیم

که  ییاادولتلیست تعدادی از  4 در جدول .اندممنوع کرده ایمحدود و  شدتبهرا  مجازی یارزاا

 ةیاطلاع 1713در دسامبر  نیچ یمرک  بانکآورده شده است.  ،اندکردهممنوع اعلا   بیت کوین را

. بانک ستین یارز واقع کی بیت کوینرا صادر کرد و اعلا  کرد که  نیکو تیاز خطر ب یریشگیپ

به  یمجاز یمبادلات ارزبرای  را نیچ وانیپرداخت  ای افتیمجوز درامچنین  چین یمرک 

در معاملات  بیت کوینمجاز به استفاده از  یمال مؤسسات ن،ی. علاوه بر ادداینمخود  انیمشتر

 یاایگذارهیسرمابوده است که با ترس از  تالیجید یشااد انفجار تجارت ارزاا نی. چستندین

را  یو اقدامات کنترل راتییتی، نیچ یمرجع نظارت جهیدرنتمواجه است.  یمال یااسکیرو  یمالاحت

دولت چین  .خوااد داشت بیت کوین یالمللنیبر بازار ب یتوجهقابل ریتأث قطعاًه ک کرده استاعمال 

از  یبالا سکیر یدارا یواحد ارز نیسوداگرانه بوده و ا اریبس نیکو تیب ةکه مبادلمعتقد است 

 (.Su & et al, 2018: 3-4)دست دادن ارزش است
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اقتصااد ایاران باا  1711ساال  در سات.دولت ایران نی  نسبت به این پدیده واکنش نشاان داده ا   

آمریکا ارزش ریاال در سراشایبی ساقوط  یاامیتحربه دلیل  حالنیدرعتورمی ف اینده روبرو بود و 

محادود  صاورتبه خود یااییداراامین دلیل برخی از ایرانیان برای حفظ ارزش  به بود. قرارگرفته

را از  ااامیتحرنی  به امراه داشت که اثار به خرید بیت کوین روی آوردند این کار یک م یت عمده 

باه داخال و خاارج از ایاران منتقال  یراحتبهسرمایه از طریق اینترنت  شدیمو موجب  بردیمبین 

 1 خیدر تاار ییشاومباارزه باا پول یعاال یشورا ا یس ةدر جلساما  (Kien & Ly, 2014: 594)شود

 ایاران یو ماال یدر تما  مراک  پول یمجاز یارزاا ریو سا نیکو تیاب ار ب یریکارگ، به1316 ماهید

برخوردار  تیقابل نیاز ا یمجاز یانواع ارزاا کهییازآنجا» مصوبه آمده است نیممنوع اعلا  شد. در ا

 یبدل شوند، حوزه نظارت باناک مرکا  سمیترور یمال نیو تأم ییشوپول یبرا یاستند که به اب ار

ااا ابلاا  را به بانک یمجاز یارزاا یریکارگبه تیوضوع ممنوعجرائم ماین از وقوع  یریشگیپ یبرا

ی نوین بانک مرک ی اایفناورسوی دیگر طبق نظر معاون  از .(1310مهر،  ی)خبرگ ار «کرده است

 یعاال یشاورا یاز ساو یو ماال یدر مراک  پاول یمجاز یاستفاده از ارزاا تیممنوع هیاطلاع»ایران 

طور اماانو  ساتین مجاازی یاادر پول یبانک مرک  یینها استیس یبه معنا ،ییشومبارزه با پول

حاوزه تاا اواساط  نیاگذار اعنوان نهاد قانونبه رانیا یشده است، بانک مرک اعلا   یکه درگذشته ن

باه نقال از «)کنادیخاود را اعلاا  ما یینهاا میتصام شادهیرم نگاار یدرباره حوزه ارزاا 10سال 

ی ایاران در گذاراساتیسسه سناریوی محتمال را در ماورد  نینچام وی (.1310خبرگ اری مهر؛ 

 تیرا باه رسام نیکاو تیاب یاول، باناک مرکا  ویدر سانار»قبال بیت کوین مطارح کارده اسات: 

 تیاب یدو  باناک مرکا  یوینخوااد داشات. در سانار  ینظارت بر آن را ن تیو مسئول شناسدینم

بار   یاو نظاارت بار آن را ن شناسادیما به رسمیت ی مانند طلاهیسرمای کالا کیعنوان را به نیکو

 تیبه رسم یعنوان ارز رسمرا به بیت کوین یبانک مرک   یسو  ن یویعهده خوااد داشت. در سنار

به نقل «)صورت خوااد گرفت یطور کامل در نهاد ناظر پولحالت نظارت بر آن به نی. در اشناسدیم

 (.1316از روزنامه دنیای اقتصاد؛ 

به سااختار  با توجهار یک  کنندیممبارزه  یآن در نظا  مال گاهیو جا نیکو تیبا ب که ییااتدول   

 تیاب ممنوع شدن ن،یدر چبرای مثال  ؛داندیماقتصادی خود دلایل متفاوتی را برای این کار ارائه 

 عمادتاً.اسات تاالیجید یارزااا سیساتم باه هیشدن سرما ریاز سراز یریجلوگ ومقابله برای  نیکو

http://www.coin.dance).عمدتا
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امانناد دولات چاین از افا ایش  انادکردهکه سیاست ممنوعیات بیات کاوین را اتخااذ  ییاادولت

امنیتی  یااینگرانو عد  اطمینان از دست دادن کنترل سیستم پولی کشور، اقتصاد و  یریپذبیآس

ممناوع اعلاا  کاردن بیات کاوین  باا ااادولت.این  رندبیم دا ،وجود دارداین نوع ارزاا  که در مورد

تضعیف حاکمیت اقتصادی خود جلوگیری از خروج سرمایه و پیشگیری از  در جهت اب اری عنوانبه

کاه سیاسات  ییااادولتگفات کاه  توانیمبه امین دلیل .(Arduino, 2016: 2) کنندیماستفاده 

ناوینی  یاادهیاپد و عواقاب ناخواساتة یریاثرپاذل در مقاب اندگرفتهممنوعیت بیت کوین را به کار 

حکمرانای اقتصاادی خاود را تقویات و  ،اقتصاد اسات شدنیجهاناز چون ارزاای مجازی که ناشی 

 .اندکردهتشدید 

 در قبال بیت کوینسیاست محدودیت و ممنوعیت  دارای یهادولت :4جدول 

 دولت ازنظرکوین  بیت یبندطبقهنوع  سیاست دولت در قبال بیت کوین دولت 

 کالا محدودیت کامل چین 1

 ارز محدودیت کامل ایران 1

 کالا محدودیت کامل مصر 3

 ارز محدودیت کامل اند 4

 کالا محدودیت کامل اندون ی 0

 - محدودیت کامل عربستان 6

 ارز ممنوعیت پاکستان 0

 ارز ممنوعیت افیانستان 8

 ارز ممنوعیت مراکش 1

 - یتممنوع قطر 17

Source: CoinDance, 2018 

 

برخی  یگذاراستیسعامل برای عد   نیترمهمشاید : در مورد بیت کوین یگذاراستیسعد  -

بر شرایط محیطی اقتصاد برای حکمرانان  این ارز ریتأثبودن  مبهم در مورد بیت کوین، اادولت

نیا معتقدند تا زمانی مرک ی د یاابانکبسیاری از  .استو معامله گران  گذارانهیسرمااقتصادی و 

خاصی بر نظا  پولی و مالی کشور نگذاشته است نباید در مقابل آن  ریتأثاقتصادی  که یک پدیدة
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آن در  یرگذاریتأثموضع گرفت، باید اجازه داد تا فرآیند سیر طبیعی خود را طی کند و پس از 

صویب و تدوین قانون تعجیل در تکرد. امچنین  ی یربرنامهبرایش  توانیمنظا  اقتصادی کشور 

که انوز تمامی جوانب خود را نشان نداده است احتمال بروز خطا در این  نوظهور برای یک پدیدة

. یکی اندگرفتهشیپرویکردی محتاطانه نسبت به این پدیده در  اادولت نیا .بردیمزمینه را بالا 

عد  شناخت  ،کوین و ارزاای مجازیبیت  در حوزة اادولت یگذاراستیسدیگر از دلایل عد  

 0جدول  در .ااستدولتآن و نیاز به بررسی بیشتر آن توسط این  یاایژگیوماایت بیت کوین و 

 است؛ شدهمشخ  ،اندنکردهکه نسبت به بیت کوین سیاستی را اتخاذ  ییاادولتاسامی تعدادی از 

 یاایفناورایای تکنولوژی بلاک چین و استفاده از م  سوکیعربی از  برای مثال در امارات متحدة

که در خصوص  ییااینگراناین دولت است اما از سوی دیگر  یااتیاولونوین در اقتصاد یکی از 

در کنترل و نظارت بر ارزش بیت کوین و  اادولتو عد  توانایی  ییشوپولمرتبط با  یااچالش

 ،کنونی در براةاست و  شدهمشخ  یگذاراستیسسایر ارزاای مجازی وجود دارد منجر به عد  

استفاده از این ارز اکتفا کرده  یامداایپبرخی از در خصوص به انتشار اشداراایی  صرفاًاین دولت 

 .(Gunson, 2018: 1-3)است 

 اااییتوانا ،ااتیقابلاز  اندنکردهکه سیاست خاصی را در قبال بیت کوین اتخاذ  ییاادولت درواقع   

یاا بهاره باردن از  داتیاو تهد اااچالشپیشگیری از رانی اقتصادی خود در جهت و اختیارات حکم

در قبال بیت کاوین و ساایر ارزااای مجاازی  یگذاراستیس عد  .کنندینماستفاده م ایای این ارز 

و ناوین اقتصاادی  یاادهیاپدمناسب باه  یداپاسخضعف حکمرانی اقتصادی دولت در  ةداندنشان

 است. یالمللنیبمتحول اقتصاد جهانی و  شدتبهی خود با شرایط ساختار اقتصاد تطابق

 

 

 

 

 مشخص در قبال بیت کوین یگذاراستیسفاقد  یهادولت: 1جدول 

 دولت ازنظربیت کوین  یبندطبقهنوع  سیاست دولت در قبال بیت کوین دولت 

 یبندطبقهبدون  یگذاراستیسعد   امارات 1

 ارز یگذاراستیسعد   اردن 1
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 کالا یگذاراستیسعد   ون وئلا 3

 کالا یگذاراستیسعد   آلبانی 4

 سرمایه -دارایی  یگذاراستیسعد   آرژانتین 0

 - یگذاراستیسعد   باربادوس 6

 یبندطبقهبدون  یگذاراستیسعد   کلمبیا 0

 پول یگذاراستیسعد   گویان فرانسه 8

 ارز یگذاراستیسعد   نیجریه 1

 ارز یگذاراستیسعد   ق اقستان 17
Source: CoinDance, 2018 

 

ی اقتصاادی پایاان دااد. ااتیفعالبر  اادولتبیت کوین توانست به عصر طلایی نظارت  ارحالبه   

در توزیع و کنتارل پاول را توانسات در اام  اادولتبیت کوین برای نخستین بار در تاریخ، انحصار 

کاه وارد حاریم خصوصای خریادار و  ااادولتمساتقل از ی یک ارز مجاازی ایرؤبشکند و در عمل 

یاا  چاپ کنند اسکناس شانیاانهیا بخوااند برای  اادولتچنانچه  حقق کند.، مشودینمفروشنده 

پول خود  شانیااییداراظ ارزش ، ممکن است مرد  برای حفدر ارزش پول کنند یکاردستاقدا  به 

ر شدن ارزااای مجاازی و افا ایش میا ان فارار مالیااتی، را به ارزاای مجازی تبدیل کنند. با پدیدا

را کاااش دااد. از  اااآننظارت  تواندیم درمجموعی خوااند شد که سازکوچکناگ یر به  اادولت

ی ملای اقتصااداابار  ااادولتبیت کوین و ارزاای مجازی، از قادرت کنتارل  گسترش گریدسوی 

دچار چالش شاوند زیارا باا  بازاراای ملی و قتصادااادر رابطه با  اادولت شودیمو موجب  کاادیم

 تبعباهو  داادیمی المللنیببروز این پدیده، قوانین و مقررات ملی جای خود را به قوانین و مقررات 

 ی ملی در کشوراا خوااند شد.ااسازمانبسیاری از وظایف  دارعهدهی المللنیبی ااسازمانآن 

یاای بردن رگاذاریتأثتند آن را در مدت از یک ایده به یک واقعیت خالقان بیت کوین توانس درواقع   

 یااساالاقتصاد و مراک  پژواشی مبدل کنند. تکنولوژی بیت کوین در مسیری قرار دارد کاه طای 

. طرفاداران بیات کاوین روناد آتای باازار آن را شاودیمآینده بخشی از ار سیستم پرداخت اصلی 

ی از بیت کوین در چند ساال المللنیب استفادة شودیمی نیبشیپ .کنندیممثبت ارزیابی  درمجموع

 ی خوااد داشت.توجهقابلآینده رشد 
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 اقتصاد مجازی و حکمرانی دولتجهانی شدن  د(

علاو   دی به بعد  بسیاری از مفااایم حاوزةمیلا 1117 و تشدید فرایند جهانی شدن از داة تثبیت

مفاایم بازار و دولات با تیییراتی شگرف مواجه ساخت.  اجتماعی از جمله اقصاد و اقتصاد سیاسی را

چنانکه مفهو  بازار از بساتر  نبوده اند؛ به مثابه عناصر کانونی اقتصاد سیاسی نی  از این تحول برکنار

عینی به بستری مجازی و مفهو  دولت نی  از سیاستگذاری از حوزه اای عملی به سیاسات گاذاری 

در امین راستا نی  می توان حکمرانی  سوق یافته است.ای مجازی از جمله فضدر حوزه اای جدید 

ثر از جهانی شدن دانست. این ارتبااط در ساه مبحاث را به شدت متأ دولت در بحث اقتصاد مجازی

 قابل طرح است:

باه  عاد  سیاساتگذاری عمادتاًارز و اقتصاد مجازی:  عد  سیاستگذاری در حوزةحکمرانی دولت و -

ارزاای مجازی بلکه در سایر بخش ااا و آثاار جهاانی  گردد که نه فقط در حوزةیی باز می دولت اا

شدن نی  به تصمیم واحدی نرسیده اند. به بیان دیگر از آنجا که این دولت اا نسبت به آثار مثبت و 

حکمرانای اقتصاادی در لحظاه  تردیاد دارناد نتوانساته اناد در حاوزةمنفی ناشی از جهانی شادن 

منتظر مشخ  شدن نتایج آن در سایر کشوراا مای شاوند. ایان عاد  و عمدتاً سیاستگذاری کنند 

سیاستگذاری دولت می تواند با م ایایی مانند برکنار ماندن از آثار منفی و زیاان ااایی مانناد بهاره 

 مندی دیرانگا  از م ایا و قابلیت اا امراه شود.

با وجود فراگیار شادن اساتقاده از  سیاستگذاری ممنوعیت: بسیاری از دولت ااحکمرانی دولت و  -

این نوع ارزاا تمایل یا توانایی سیاستگذاری و قانونمند کردن این حوزه را ندارند. از حیث ارتباط باا 

دولت اایی قرار می گیرند که یا باه جهاانی  مرانی اقتصادی عمدة این دولت اا در زمرةموضوع حک

و آثاار آن را مخال در تاوان و  جهانی شادن اساساًشدن به مثابه پدیده ای منفی می نگرند یا آنکه 

 صلاحیت خود تعریف می کنند. حوزة

صاد ارزاای مجازی و بیت کوین: دولت اایی کاه تسیاستگذاری و امراای با اقحکمرانی دولت و  -

زمینه اای سیاستگذاری را در حکمرانی اقتصادی خود نسبت به فضای جدیاد مجاازی ایجااد مای 

یاا اینکاه بهاره منادی از ایان پیشین مثبت مای نگرناد  سبت به این فضا به تجربةدتاً یا نکنند عم

 حکمرانی اقتصادی خویش می بینند.رویکرد جدید را موافق با 
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 یریگجهینت

از روناد رو باه  جهینت کیعنوان جهان به یمتقابل اقتصاداا یوابستگ شیاقتصاد به اف ا شدنیجهان

 یفناور عیو سر عیو گسترش وس یالمللنیب ةیسرما انیخدمات، جرکالااا و  یالمللنیرشد تجارت ب

اطلاعااتی و ارتبااطی مانناد اینترنات و حاذف  یااایفناوررشد و گسترش  طرفی از .کندیاشاره م

کاه  یتیچنادمل یااشارکتامچنین رشد و گسترش  ،میان کشوراا یگذارهیسرماموانع تجارت و 

 مجازی شدن اقتصاد شده است.به نا   یادهیپدبروز به  منجر ،اقتصاد است شدنیجهانناشی از 

موجب  مجازی شدن اقتصاد ندیفرآ .اقتصاد است شدنیجهانمجازی شدن اقتصاد پیامد  درواقع     

کاوین و  تیب به نا  بیت کوین و ارزاای مجازی شده است. پرداخت یاز اب اراا یدینسل جد دیتول

که اام  شوندیشناخته م رمتمرک یغ یتکنولوژ کیعنوان اً بهعموم)مجازی(  شدهیرم نگارارزاای 

ایجااد  اادولتو  یاقتصاد گذارانهیسرما ،مختلف سهامداران یااو ام ترس را در اذاان دسته دیام

پرداخات نوآوراناه و  ساتمیعنوان سباالقوه را باه تیم  نیچند مجازیحقیقت ارزاای  در .اندکرده

مختلاف در  یاادگاهیاد .استندی بالقوه ااسکیرمنبع اا ، آنحالنیدرعاما  داندیکارآمد ارائه م

به دلیال  شدهیرم نگارارزاای  پیچیدة یایدن .وجود دارد ااآن ةندیو آ شدهیرم نگارارزاای مورد 

منجر به واکانش داشته است  یالمللنیب و جریان سرمایة اادولتحکمرانی اقتصادی که بر  یراتیتأث

 .استدر این حوزه شده  ااآن یگذاراستیسو  اادولت

، سیاست امراای، سیاست ممنوعیات بیت کوین و ارزاای مجازی در حوزة یطورکلبه اادولت     

منجار باه ضاعف حکمرانای سیاست امراای با بیت کاوین  .اندکردهرا اتخاذ  یگذاراستیسو عد  

کاه بیات  ییاادولت. از سوی دیگر اندکردهشده است که این سیاست را اتخاذ  ییاادولتاقتصادی 

. عاد  اندکرده دیتشدحاکمیت اقتصادی خود را تقویت و  ،اندکردهکوین و ارزاای مجازی را ممنوع 

دلایال مختلفای چاون نگرانای از ت گرفته از در خصوص بیت کوین نی  نشأ اادولت یگذاراستیس

یا حتی عد  شناخت درسات  ییشوپو رای مقاصدامکان استفاده از این نوع ارزاا باین ارزاا و  آیندة

مناساب  یداپاسخضعف حکمرانی اقتصادی دولت در  ةداندنشاناین ارز و  یاایژگیوز ماایت و ا

متحول اقتصاد جهانی  شدتبهساختار اقتصادی خود با شرایط  و تطابقنوین اقتصادی  یاادهیپدبه 

 است. یالمللنیبو 
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اقتصاادی  یااامیتحردر دور زدن  توانادیمانقشی که بیت کوین  وجودبادر خصوص ایران نی       

تشادید و تقویات حکمرانای  بااادف کناونی در براة آمریکا علیه ایران داشته باشد اما دولت ایران

 ریتاأثدر شرایط فعلی ایان ناوع پاول اقتصادی خود این نوع ارز را ممنوع اعلا  کرده است. ارچند 

در ایران  چه، آنکه سرعت گسترش  روازآنو پولی و بانکی ایران ندارد اما چندانی بر نظا  اقتصادی 

باید برنامه مشخصی برای توسعه یا مقابله با  رسدیمو چه در کشوراای دیگر چشمگیر است به نظر 

 آن داشت.
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مجلس  فصلنامه ،«منظر دیجیتالی شدن اقتصاد نوین از» (.1386) یمحمدمهدتهرانی،  فروشپوست

 .106-111 ، ص 00شماره ، 14سال ابستان، ت، و راهبرد

، شاماره اقتصاادی –فصلنامه اطلاعات سیاسی  ،«ماایت اقتصاد سیاسای» .(1308) تقوی، مهدی

 .177-178ص  ، 144و  143

تاریخ ) ،«شودیلا  مرم نگار اواسط امسال اع یکشور در حوزه ارزاا استیس» (.1310) خبرگ اری مهر

 mehrnews.com/news/4284831( در: 1/4/1310 مشااده:

، 10شاماره ، اقتصاادی یهاپژوهشفصلنامه  ،«تکثری بودن اقتصاد سیاسی.»(1384.)دادگر، یداله

 .1-14 ص  بهار،

 ( در:1/4/1310 تاااریخ مشااااده:) ،«معمااای بیاات کااوین(. »1316) روزنامااه دنیااای اقتصاااد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3314296 
 یمال قاتیفصلنامه تحق ،«یپول مجااز یفقه یبررس(. »1316) گرانیو د یپور، محمدمهد یمانیسل

 .111-160 ، ص 11 شماره، 6 سال، بهار و تابستان، یاسلام

 ،فصالنامه باورس ،«بیت کوین نخستین پاول مجاازی» (.1313) میثم و دیگران ریم سید حسینی،

 .88-84 ، ص 110 و 114 شمارهشهریور،  مرداد و

، بهاار و تابساتان، یشناسااطلاع فصالنامه ،«و اقتصاد اطلاعاات شدنیجهان» (.1386) ضیایی، ثریا

 .167-140 ، ص 16 و 10 شماره

اقتصادی جباران کاااش قادرت  –تحلیل فقهی » .(1311) و مهدوی کلیشمی، غدیر یمهد محمدی،

 .111-131 ص  ،00 شماره ،18، سال اقتصادی ایران یهاپژوهشفصلنامه ، «خرید پول
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