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در  فّنــاوری  ویژگــی  و  خصلــت 
جغرافیایــی  مرزهــای  به رسمیت نشــناختن 
از  بســیاری  نیــز هماننــد  ایــران  باعــث شــد 
نه چنــدان  مدت زمــان  در  دیگــر  کشــورهای 
زیــادی، اقتصــاد خــود را بــا ایــن پدیــدٔه نوظهور 
ــه  ــت ک ــالی اس ــد س ــه چن ــد. اگرچ ــه ببین مواج
بحــث رمزارزهــا در اقتصــاد ایــران نقــل محافل 
تخصصــی بــوده اســت، بــدون تردیــد دو ســال 
اخیــر نقطــٔه عطفــی در پرداخــت و توجــه جامعه 
ــه ایــن مبحــث خصوصــًا موضــوع اســتخراج  ب
رمزارزهایــی همچــون بیت کویــن بــوده اســت. 
ــک  ــه بان ــت ک ــوده اس ــدی ب ــه ح ــه ب ــن توج ای
مرکــزی پــس از اطالعیــه ای رســمی خــود در 
ــت  ــر ممنوعی ــی ب ــت ۱۳97 مبن ــوم اردیبهش س
به کارگیــری ابــزار بیت کویــن در مراکــز پولــی و 
مالــی کشــور، در بهمــن ۱۳97 ســند »الزامــات 
در  رمزارزهــا  حــوزٔه  در  فعالیــت  ضوابــط  و 
ــر  ــن در تی کشــور« را منتشــر می ســازد. همچنی
ــه ای  ــار اطالعی ــا انتش ــزی ب ــک مرک ۱۳9۸، بان
یــادآور می شــود کــه  را  مــواردی  چهاربنــدی 
ازجملــٔه آن می تــوان بــه انحصــار بانــک مرکــزی 
در انتشــار رمــزارز بــا پشــتوانٔه ریــال، طــال، 

اشــاره کــرد.  ارز  انــواع  و  فلــزات گرانبهــا  و 
ــه ذکــر شــده اســت  ــن اطالعی ــن، در ای همچنی
کــه »موضــوع اســتخراج رمزارزهــای جهــان 
اقتصــادی  کمیســیون  در  آن  شــرایط  و  روا 
دولــت درحــال بررســی اســت و پــس از اتخــاذ 
بــا  مطابــق  آن  ضوابــط  الزم،  تصمیمــات 

مقــررات و مصوبــٔه فــوق ابــالغ می شــود«.
بــا توجــه بــه الــزام حاکمیــت و ســیطرٔه 
نظــام  بــر  اســالمی  و  شــرعی  ضوابــط 
بــه  توجــه  زود  خیلــی  قانون گــذاری کشــور، 
ــی رمزارزهــا در صــدر  مباحــث فقهــی و حقوق
بــا  مرتبــط  پژوهشــی  اولویت هــای  فهرســت 
رمزارزهــا قــرار گرفتــه اســت. کارشناســان و 
بعضــًا  مواضــع  اســالمی  اقتصــاد  محققــان 
متفاوتــی نســبت بــه مشــروعیت ایــن پدیــدٔه 
جدیــد دارنــد و نقدهایــی را از حیــث فقهــی 
بــر  تمرکــز  بــا  ادامــه  در  مطــرح کرده انــد. 
رمــزارز  معروف تریــن  به عنــوان  بیت کویــن، 
بــه بررســی  ایــران،  اقتصــاد  شناخته شــده در 

می شــود. پرداختــه  مــوارد  ایــن  مهم تریــن 
الف- مالیت

مالیــت  معامــالت  صحــت  شــرایط  از 

اســت.  موردمعاملــه  داشــتِن کاالی  شــرعی 
ــازار ارزش  ــى در ب ــتن یعن ــور از مالیت داش منظ
دادوســتد داشــته و قابل مبادلــه و تقویــم بــه 
پــول باشــد. امــا، اگــر چیــزى باشــد کــه در 
ــى  ــد و کس ــته باش ــه اى نداش ــازار ارزش مبادل ب
عمومــًا در ازاى آن مالــی پرداخــت نمی کنــد، آن 
ــه  ــا آن معامل ــوان ب ــدارد و نمى ت ــت ن ــز مالی چی

انجــام داد.
اختالفــی  مباحــث  مهم تریــن  از  یکــی 
بــه  اســالمی،  اقتصــاد  کارشناســان  بیــن 
رمزارزهایــی  شــرعی  مالیــت  موضــوع 
پرسشــی  و  برمی گــردد  بیت کویــن  همچــون 
از  آیــا  اســت کــه  ایــن  می شــود  طــرح  کــه 
بــا  دارد؟  مالیــت  بیت کویــن  لحــاظ شــرعی 
ــن  ــٔه ای ــوان ریش ــا، می  ت ــی در اظهارنظره تعمق
اختالف نظرهــا را در تعاریــف متفــاوت مــال 
ــدان کشــف  ــی، فق ــا دانســت. به عبارت ــزد فقه ن
پاســخ واحــد، متقــن، و شــفاف بــه پرســش 
ــا ورود  ــت ب ــده اس ــث ش ــت«، باع ــال چیس »م
ــر  پدیده هــای نوظهــوری همچــون رمزارزهــا، ب
ــود. ــزوده ش ــا اف ــالف نظره ــرٔه اخت ــعاع دای ش

در  نظرهــا  اختــالف  علــل  از  یکــی 

ــه  ــن اختراعــات دســت بشــر اســت ک ــول از بزرگ تری ــه: پ ۱- مقدم
می تــوان آن را به نوعــی مهم تریــن عنصــر اقتصــاد دانســت. امــروزه، 
بــدون پــول )در انــواع و تعاریــف مختلــف(، فعالیت هــای اقتصــادی 
ــا دشــواری مواجــه  ــد ایســتاد و معیشــت انســان ها ب از حرکــت بازخواهن
خواهــد شــد. بــا گــذر زمــان، پــول نیــز بســان ســایر اختراعــات بشــری در 
قالــب و شــکل اولیــه باقــی نمانــده اســت و به تدریــج شــاهد تغییراتــی در 
خــود بــوده اســت. بــا ظهــور و توســعٔه فّنــاوری اطالعــات و نوآوری هــای 

عصــر دیجیتــال، متــن زندگــی جوامــع بشــری در ابعــاد مختلــف خصوصًا 
از بعــد اقتصــادی تحت تٔاثیــر قابل توجهــی قــرار گرفتــه اســت. شــاید 
بتــوان ایــدٔه »پــول الکترونیکــی« را ابتدایی تریــن نتیجــٔه ملمــوس توســعٔه 
ــه  ــد ک ــری نپایی ــا، دی ــت. ام ــاد دانس ــوزٔه اقتص ــات در ح ــاوری اطالع فّن
پدیــدٔه نوظهــور دیگــری بــه نــام »رمزارزهــا« تحولــی نویــن و شــگرف در 

عرصــٔه مبــادالت مالــی و اقتصــادی ایجــاد کــرد. 

نگاهی به رمزارزها 
از پنجرٔه فقه اسالمی

وهاب
 قلیچ

یادداشت تحلیلی

عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکی

۱۰۷



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۷ شــماره   ،۱۳۹۸ آبان مــاه 

سایه روشن استخراج رمز ارز 

ــال  ــت م ــودن حیثی ــه اعتباری ب ــال ب ــف م تعری
برمی  گــردد، زیــرا مــال از امــور اعتبــاری اســت 
و  نــدارد  واقعــی  حیثیــت  به خودی خــود  و 
ــار عقــال وابســته اســت. از ایــن  ــه اعتب صرفــًا ب
ــار ممکــن اســت در زمان  هــا  ــن اعتب جهــت، ای
متفــاوت  به گونــه  ای  مختلــف  مکان  هــای  و 

ظهــور کنــد.
عــده ای از منتقــدان در خصــوص مالیــت 
چــون  کــه  دارنــد  ایــن  بــر  نظــر  بیت کویــن 
متخصصــان در مــورد ایــن رمــزارز تفــاوت 
دیــدگاه دارنــد و یــک ضامــن اعتباری مشــخص 
بــرای آن یافــت نمی شــود، پــس فعــاًل بایــد بنــا 
ــا  ــن پول ه ــت ای ــه ماهی ــم ک ــن بگذاری ــر ای را ب
 .)۱۳9۸ )معصومی نیــا،  اســت  توهمــی 
دارایــی  یــک  می خواهیــم  هــرگاه  به عبارتــی، 
را معاملــه کنیــم، آن دارایــی یــا بایــد ارزش 
ــد به خاطــر ارزش  ــی داشــته باشــد کــه بتوان ذات
قابل معاملــه  و  پیــدا کنــد  مالیــت  ذاتــی اش 
باشــد، یــا ارزش اعتبــاری داشــته باشــد کــه بــر 
اســاس جایــگاه آن اعتباردهنــده بتوانیــم بگوییــم 
ــر  ــار دارد و ب ــزان اعتب ــه می ــه چ ــی ب ــن دارای ای
ــی اســت  ــن در حال ــم. ای ــه کنی اســاس آن معامل
بــر  بیت کویــن  همچــون  رمزارزهایــی  کــه 
اســاس اطالعاتــی کــه وجــود دارد از جهــت 
مالیــت محــل تردیدنــد، زیــرا هیــچ شــناختی از 
ــوم  ــت و معل ــترس نیس ــدٔه  آن در دس اعتباردهن
ــدٔه آن چه کســی اســت و چــه  نیســت اعتباردهن
مســئولیت و تعهداتــی را در قبــال آن بــر عهــده 

گرفتــه اســت )موســویان، ۱۳97(.
نکتــٔه دیگــر آن اســت کــه بیــان می شــود 
اعتبــار همــٔه عقــال در مالیــت یک چیــز الزم 
اســت. پــول از چیزهایــی اســت کــه اعتبــار 
جمیــع عقــال را الزم دارد. مثــل اینکــه طــال 
می توانــد طــرف معاملــه قــرار بگیــرد، چــون 
جمیــع عقــال آن را اعتبــار می کننــد؛ امــا بــا 
قطع نظــر از اعتبــار دولت هــا، صــرف اینکــه 
بخشــی از عقــال در دنیــا بــا بیت کویــن معاملــه 
کافــی  می گوینــد،  پــول  آن  بــه  و  می کننــد 

بــود )فاضــل، ۱۳97(. نخواهــد 
مالیت داشــتن  موافقــاِن  ســمت  در  امــا 
ــود  ــه می ش ــن گفت ــد بیت کوی ــی مانن رمزارزهای
زیــرا  اســت،  مالیــت  دارای  بیت کویــن  کــه 
اواًل افــراد حاضرنــد در مقابــل آن مــال )پــول( 
ــداری  ــا خری ــرد ب ــه ف ــد؛ دوم آنک ــت کنن پرداخ
آن غیــر از احتمــال افزایــش ارزش، می  توانــد 

در مبــادالت خــود از آن اســتفاده کنــد. پــس 
بیت کویــن دارای منفعــت عقالیــی اســت و 
ــر  ــی را در نظ ــت مالیت ــن منفع ــرای ای ــرف ب ع
بیت کویــن  تعــداد  آنکــه  ســوم  می  گیــرد؛ 
محــدود اســت و رونــد تولیــد آن به گونــه  ای 
نیســت کــه از حالــت کمیابــی خــارج شــود؛ 
چهــارم اینکــه قابلیــت خریــد کاال بــا بیت  کویــن 
رایــج  پول هــای  بــه  آن  تبدیــل  امــکان  و 
تٔامین کننــدٔه غــرض عقالیــی بــرای بیت کویــن 
اســت و طبــق ایــن تعریــف نیــز بیت  کویــن 

.)۱۳97 )خوش اخــالق،  دارد  مالیــت 
بــه بیــان دیگــر، مالیــت یــک امــر عرفــی 
ــرای شــیئی  ــال ب ــه عق ــی اســت و از اینک انتزاع
مالیــت قائــل می شــوند، می تــوان برداشــت و 
ــن،  ــت. همچنی ــز را داش ــت آن چی ــزاِع مالی انت
در بحــث مالیــت گفتــه شــده اســت کــه بنــا 
ــل  ــد حداق ــال بای ــا، م ــر نظــر محققــان و فقه ب
چهــار ویژگــی داشــته باشــد: نخســت آنکــه مــال 
چیــزی اســت کــه منفعــت داشــته باشــد کــه 

برخــی به جــای ایــن ویژگــی، از عبــارت »مــردم 
بــه آن رغبــت داشــته باشــند« اســتفاده کرده انــد 
ــر اســت و  ــر دوم دقیق ت ــد تعبی کــه به نظــر می  آی
ــزی  شــمول بیشــتری دارد؛ دوم اینکــه مــال چی
اختصــاص  و  دســتیابی  قابلیــت  اســت کــه 
اعمــاِق  در  ســنگی کــه  پــس  باشــد،  داشــته 
غیرقابــل  دســترس زمیــن یــا کــرات دور وجــود 
دارد هرچنــد ارزشــمند باشــد، مــال نیســت؛ 
ــی نســبی داشــته  ــد کمیاب ــال بای ســوم اینکــه م
ــد کــه چیــزی منفعــت داشــته  باشــد واال هرچن
ــی  ــن ویژگ ــد. ای ــاب نمی آی ــال به حس ــد، م باش
را می  تــوان از تعبیــر چیــزی کــه در مقابــل آن 
ــت  ــد، شناســایی کــرد؛ و در نهای ــا می  پردازن به
ــدٔه آن  ــع عم ــا مناف ــع ی ــٔه مناف ــه هم ــارم آنک چه

مــورد نهــی قــرار نگرفتــه باشــد؛ مثــل مشــروبات 
الکلــی یــا آالت قمــار و ماننــد آن کــه منافــع آن هــا 
ــل  مــورد نهــی واقــع شــده اســت. پــس ایــن قبی

ــود. ــوب نمی ش ــال محس ــرعًا م ــیا ش اش
به نظــر می رســد بیت کویــن  براین اســاس، 
ــای  ــٔه ویژگی ه ــرا هم ــی اســت، زی ــال و دارای م
مــورد  بیت کویــن  دارد؛  وجــود  آن  در  مــال 
ــت آوردن  ــت به دس ــت، قابلی ــت و تقاضاس رغب
)اقتنــاء( در آن هســت، کمیابــی نســبی دارد، 
ــرع وارد  ــارٔه آن در ش ــم درب ــژه ای ه ــی وی و نه
واقعیــت  بــه  توجــه  بــا  پــس  اســت.  نشــده 
مــورد  اینکــه  و  بیت کویــن  دربــارٔه  موجــود 
رغبــت عقالســت و تــا انــدازه ای به عنــوان یکــی 
ــوان  ــود، می ت ــی می  ش ــتد تلق ــایل دادوس از وس
اذعــان داشــت کــه بی گمــان بیت کویــن »مــال« 

و »کاال« اســت )ترابــی، ۱۳97(.
ب- غرر

غــرر در لغــت به معنــى خطــر، نیرنــگ، و 
ــوع تعاریــف  ــه تن ــا ب غفلــت و جهــل اســت. بن
بیت کویــن  غرری بــودن  بــه  قائلیــن  غــرر، 
نظرهــای گوناگونــی را ابــراز داشــته اند. بخشــی 
از منتقــدان بــا تعریــف ابهــام و جهــل بــرای 
معاملــٔه  یــک  را  بیت کویــن  معاملــٔه  غــرر، 
بیت کویــن  خریــدار  زیــرا  می نامنــد،  غــرری 
مثــاًل ۱ میلیــون تومــان را پرداخــت می کنــد 
و در عــوض کاالیــی را دریافــت می کنــد کــه 
هویــت آن چنــدان معلــوم نیســت و ایــن نشــان 
ــه دارد )نظــری، ۱۳97(.  ــودن معامل از غرری ب
در ایــن معنــا، چــون اصــل وجــود، مالیــت، 
میــزان اعتبــار، و اینکــه آیــا بــرای ایــن مــال 
یــک اعتباردهنــدٔه متعهــد و مســئول وجــود دارد 
ــه  ــام دارد، از جهــت فقهــی معامل ــر، ابه ــا خی ی
می شــود  محســوب  غــرری  معاملــٔه  آن،  بــا 

.)۱۳97 )موســویان، 
و  خدعــه  غــرر  معانــی  از  دیگــر  یکــی 
نیرنــگ اســت. عــده ای از منتقــدان بــا ایــن 
ــن را  ــودن معامــالت بیت کوی ــف، غرری ب تعری
ــن دســته  ــرا از نظــر ای ــد، زی اثبات شــده می دانن
از منتقــدان احتمــال قــوی وجود دارد کســانی که 
ــه   ــد خدع ــد، قص ــراع کرده ان ــن را اخت بیت کوی
نشــده  محــرز  االن  اگرچــه  باشــند!  داشــته 
ــده  ــت، در آین ــه ای در کار نیس ــه خدع ــت ک اس
به راحتــی ممکــن اســت ایــن پــول دیجیتــال 

.)۱۳9۸ )معصومی نیــا،  شــود  بی اعتبــار 
در  را  غــرر  مفهــوم  چنانچــه  همچنیــن، 

یکــی از مهم تریــن مباحــث اختالفــی بیــن 
کارشناســان اقتصــاد اســالمی، بــه موضــوع 
همچــون  رمزارزهایــی  شــرعی  مالیــت 
بیت کویــن برمی گــردد و پرسشــی کــه طــرح 
لحــاظ  از  آیــا  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
ــی  ــا تعمق ــت دارد؟ ب ــن مالی ــرعی بیت کوی ش
ایــن  ریشــه  می  تــوان  اظهارنظرهــا،  در 
ــال  ــاوت م ــف متف ــا را در تعاری اختالف نظره

نــزد فقهــا دانســت.

۱۰۸
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ریســک بســیار بــاال تعریــف کنیــم، بایــد گفــت 
ــده ای از کارشناســان  ــر ع ــر نظ ــا ب ــه بن ازآنجاک
مطــرح جهــان ارزش بیت کویــن حبابــی اســت 
ــی  ــده حت ــذا احتمــال افــت شــدید آن در آین و ل
بــه یک هــزارم قیمــت فعلــی آن پیش بینــی شــده 
ــک  ــا ریس ــراه ب ــن هم ــٔه بیت کوی ــت، معامل اس
بســیار بــاال خواهــد بــود و اقــدام بــه خریــد 
آن به جهــت خطــری )غــرری( بــودن، محــل 
ــه، روشــن اســت کــه  ــود. البت اشــکال خواهــد ب
ایــن اشــکال در صــورت تثبیــت نســبی قیمــت 
ــی، ۱۳97(.  ــود )تراب ــع می ش ــن مرتف بیت کوی
از  بــا اســتفاده  بتــوان  به معنــای دیگــر، اگــر 
ــات  ــک ثب ــت ریس ــای مدیری ــا و روش ه ابزاره
ــرد،  ــا ایجــاد ک ــوع ارزه ــن ن ــرای ای نســبی را ب
ــا را از  ــن رمزارزه ــرر در ای ــداد غ ــوان رخ می ت

ــی دانســت. ــاال منتف ــل ریســک ب ــٔه تحمی جنب
البتــه، شــایان ذکــر اســت الکترونیکی بــودن 
و  امنیتــی  نــوع  از  چالش هایــی  رمزارزهــا 
و  گم شــدن،  هک شــدن،  ماننــد  حفاظتــی 
دارد.  به همــراه  را  کاربــر  حســاب  ســرقت 
افزون برایــن، اگــر دارنــدٔه بیت کویــن اطالعــات 
ــد،  ــور خــود را فرامــوش کن ــز عب حســاب و رم
ســرمایٔه او بــرای همیشــه از بیــن خواهــد رفــت 

ــرل  ــی و کنت ــز در ارزیاب ــم نی ــٔه مه ــن نکت ــه ای ک
ریســک های رمزارزهــا حائــز اهمیــت اســت.

موافقــان  عقیــدٔه  بــه  مقابــل،  ســوی  در 
بیت کویــن، غــرری کــه موجــب بطــالن معاملــه 
اســت بــه آن خطــری اطــالق می شــود کــه عــرف 
از آن اجتنــاب کنــد؛ ولــی چنانچــه مقــدار خطــر 
ــد،  ــر ده ــب اث ــرف ترتی ــه ع ــد ک ــدی نباش به ح
نمی شــود.  محســوب  غــرر  خطــری  چنیــن 
صــورت  تســلیم  نیــز  بیت کویــن  معاملــٔه  در 
می  گیــرد، عوضیــن موجــود و وصــف آن هــا 
کامــاًل معلــوم اســت، پــس غــرری در آن راه 
 .)۱۳97 )خوش اخــالق،  نمی شــود  اثبــات 
ــبت  ــال نس ــار عق ــوع رفت ــر، از ن ــارت دیگ به عب
ــٔه چنیــن ارزی مشــخص می شــود کــه  ــه معامل ب
ایــن نــوع معاملــه ســفهی و یــا غــرری نیســت.

ج- نبوِد پشتوانه
یکــی دیگــر از چالش هــای مطــرح بــرای 
در  شــبهه  بیت کویــن  ماننــد  رمزارزهایــی 
داشــتن پشــتوانه اســت. منتقــدان مدعی انــد 
کــه همــٔه پول هــا در جهــان مربــوط بــه یــک 
بانــک مرکــزی مشــخص اند؛ مثــاًل دالر مربــوط 
مربــوط  یــورو  و  امریــکا  مرکــزی  بانــک  بــه 
بــه بانــک مرکــزی اروپاســت. ایــن در حالــی 

اســت کــه هیــچ دولــت یــا بانــک مرکــزی ای از 
بیت کویــن پشــتیبانی نمی کنــد و به اصطــالح 
ــر از  ــدارد و اگ ــمی ن ــتوانٔه رس ــزارز پش ــن رم ای
بیــن بــرود، کســی نمی توانــد پاســخ گو باشــد 
ــه  ــا، اینکــه در پاســخ گفت )نظــری، ۱۳97(. ام
ــه  ــاز ب ــا نی ــه م ــت ک ــی اس ــول فیزیک ــود در پ ش
نیــازی  دیجیتــال  ارز  در  و  داریــم  پشــتوانه 
بــه پشــتوانه نیســت، ایــن عبــارت بطالنــش 
روشــن اســت، زیــرا پــول هرگونــه ای کــه باشــد، 
یک طــرف معاملــه واقــع می شــود و حتمــًا بایــد 
پشــتوانه داشــته باشــد. ایــن درحالــی اســت کــه 

بیت کویــن پشــتوانه و اعتبــاری نــدارد. 
ــتوانه بودن  ــوارض بی پش ــدر ع ــن، ان همچنی
ایــن  اســت  ممکــن  شــده  بیت کویــن گفتــه 
رمزارزهــا بــا ایــن هــدف طراحــی شــده باشــد تــا 
حجــم زیــادی از دارایی هــای خیلــی از کشــورها 
ارز  انتقــال  تبدیــل شــود و  آن  بــه  مــا  نظیــر 
ــه اعــالم شــود  ــرد و بعــد یک مرتب صــورت بگی
کــه ایــن رمزارزهــا دیگــر ارزش نــدارد! در ایــن 
ــا از  ــی م ــروت مل ــادی از ث ــمت زی ــرایط قس ش
ــر  ــران زیادت ــه دیگ ــا ب ــه و وابســتگی م ــن رفت بی

.)۱۳9۸ )معصومی نیــا،  می شــود 
۱۰9امــا در ســوی مقابــل و در گــروه موافقــان، 



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۷ شــماره   ،۱۳۹۸ آبان مــاه 

سایه روشن استخراج رمز ارز 

عــده ای معتقدنــد کــه االن بیــش از نیم قــرن 
ــول  ــرای پ ــی ب ــتوانٔه فیزیک ــر پش ــه دیگ ــت ک اس
ــا دارای  ــت آن ه ــزان مقبولی ــدارد و می ــود ن وج
امــروزه  دیگــر،  بیانــی  بــه  اســت.  اهمیــت 
ــدان  موضــوع پشــتوانٔه ملمــوس  پــول  دیگــر چن
ــول،  ــتوانٔه پ ــه پش ــدارد، بلک ــی ن ــا و مفهوم معن
نــزد  آن  رواج  و  مقبولیــت،  پذیــرش،  میــزان 
مــردم اســت. در ایــن بیــن آنچــه مهــم اســت آن 
اســت کــه تولیدکننــدٔه پــول بتوانــد مقبولیــت و 
ســازوکار الزم بــرای پذیــرش عمومــی آن را پیدا 
کنــد. ایــن کار بســیار ســخت و پیچیده ای اســت 
پیشــگام  بیت کویــن  تولیــد  در  کســانی که  و 
بوده انــد توانســته اند ایــن مقبولیــت را تــا حــدی 
ــن  ــوان گفــت همی ــد. ازایــن رو، می ت ایجــاد کنن
موضــوع کــه پذیــرش و رواج ارزهــای مجــازی 
ــرای  ــتوانه ای ب ــت، پش ــدن اس ــال بیشترش درح

ایــن نــوع ارزهاســت )محقق نیــا، ۱۳9۸(.
د- ماحظاتی از باب فقه حکومتی

ــی  ــی کــه یکــی از مباحــث اصل ــه حکومت فق
در حــوزٔه فلســفٔه فقــه اســت، نگرشــی کل نگــر 
ــر دیــدگاه حداکثــری از دیــن اســت.  ــی ب و مبتن
فقــه حکومتــی به مثابــٔه یــک روش و رویکــرد 
در مقابــل فقــه فردمحــور به شــمار مــی رود و 
وصفــی عــام و حاکــم بــر تمــام ابــواب فقــه 
ــتنباط  ــام اس ــه در مق ــه فقی ــا ک ــت؛ بدین معن اس
بســتر  در  احــکام  اجــرای  شــرعی،  احــکام 
نهــاد  به عنــوان  را  اســالمی  حکومــت  نظــام 
ادارٔه جامعــه مدنظــر قــرار می دهــد. در ایــن 
نــگاه، فقیــه در مقــام اســتنباط احــکام شــرعی، 
ــد  ــح و مفاس ــه، و مصال ــت، ادارٔه جامع حکوم
ــد و اجــرای احــکام در  ــه را لحــاظ می کن جامع
بســتر نظــام حکومتــی اســالمی را به عنوان نهـــاد 
ادارٔه جامعـــه مـــدنظر قـرار می دهـــد. همچنین، 
ــت  ــال حاکمی ــش فع ــان دهندٔه نق ــه نش ــن فق ای
معضــالت  همــٔه  بــا  برخــورد  در  اســالمی 
اجتماعی، سیاسی، نظـــامی، و فرهنگـــی اســـت 

)ذوالفقــاری و ســیدیان، ۱۳9۱(.
از ایــن جهــت فقــه حکومتــی را می تــوان 
دانشــی نامیــد کــه معــارف مربــوط بــه نظام هــای 
بــرای  موردنیــاز  آموزه هــای  یــا  اجتماعــی 
ادارٔه جامعــه را از منابــع و مســتندات دینــی 
حکومتــی  فقــه  از  لــذا،  می  کنــد.  اســتخراج 
ــاد  ــه االداره ی ــا فق ــا ی ــه نظام ه ــوان فق گاه به عن

.)۱۳90 )پــرور،  می شــود 
دریافــت  می تــوان  دقیق تــر،  تٔاملــی  بــا 

فقــه  در  فــردی،  فقــه  مباحــث  از  فــارغ  کــه 
و  معاملــه  بــرای  مالحظاتــی  نیــز  حکومتــی 
ــده ای  ــت. ع ــده اس ــر ش ــن ذک ــج بیت کوی تروی
از کارشناســان بــا بیــان ایــن نکتــٔه مقدماتــی 
شــفاف  موجــود  بیت کوین هــای  مالــک  کــه 
ــی ممکــن اســت 90  و مشــخص نیســت و حت
استخراج شــده  بیت کوین هــای  کل  درصــد 
مــال یــک ســازمان یــا یــک فــرد خــاص باشــد 
ــرای  ــول ب ــا آدرس هــای مختلــف کیــف پ کــه ب
خــود درســت کــرده اســت، بنــا بــر قاعــدٔه نفــی 
ســبیل چنیــن نتیجــه گرفته انــد کــه پــس ممکــن 
ــه  ــول ب ــوع پ ــن ن ــد ای ــت بیش ازح ــت تقوی اس
ــٔه  ــروت جامع ــی از ث ــش مهم ــدن بخ سرازیرش
اســالمی بــه آن ســازمان یــا دولــت صاحــب آن 
از  مســلمانان  لــذا  و  انجامیــده  بیت کوین هــا 

نظــر اقتصــادی آســیب جــدی ببیننــد. بنابرایــن، 
بــه جهــت نبــوِد شــفافیت از ایــن ناحیــه، نبایــد 
ــول  ــوع پ ــن ن ــت ای ــت تقوی ــلمانان در جه مس
بین المللــی اقــدام کننــد و جــواز ورود بــه معاملــه 
بــا ایــن نــوع پــول دیجیتــال به طــوری کــه اقتصاد 
کشــور اســالمی بــه آن وابســته گــردد محــل 
اشــکال اســت؛ مگــر آنکــه به نحــوی اقــدام شــود 
کــه نبــض تجــارت بــا بیت کویــن در دســت 

مســلمانان قــرار گیــرد )ترابــی، ۱۳97(.
پذیــرش  چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 
دنیــای  بــه  ارزهــا  ایــن  ورود  بــه  رمزارزهــا 
تغییــر  معنــا،  ایــن  در  برمی گــردد.  حقیقــی 
بــه نظــام  بــا تزریــق رمزارزهــا  حجــم پــول 
پولــی کشــورها و عــدم کنتــرل روی ایــن ارزهــا 
چالشــی در پذیــرش مشــروعیت کاربــرد ایــن 

ارزهاســت.

مجــازی  پــول  بی رویــٔه  ورود  ازآنجاکــه 
اســت  ممکــن  حاکمیت هــا  نظــارت  بــدون 
و  جامعــه  آحــاد  حقــوق  تضییــع  موجــب 
ثروت هــای ملــی شــود، بــه اســتناد قاعــدٔه فقهــی 
ــا  ــن پول ه ــان ای ــد و جری ــوان تولی ــرر می ت الض
ــرار داد.  ــه ق ــورد خدش ــی م ــاد واقع را در اقتص
همچنیــن بــر اســاس قاعــدٔه احتــرام و حرمــت 
ــدون نظــارت  ــع امــوال مســلمین، ورود ب تضیی
ــر  ایــن پول هــا در اقتصــاد واقعــی موجــب تغیی
ــای اقتصــاد  ــول و ثروت ه ضــرری در حجــم پ

ــت. ــی اس واقع
دراین میــان، چنانچــه سیاســت گذار پولــی 
ــالمی  ــٔه اس ــت جامع ــت مصلح ــدم رعای ــا ع ب
تضییــع  و  ثــروت  ارزش  کاهــش  موجــب 
ــالف،  ــدٔه ات ــق قاع ــردد، مطاب ــه گ ــوق عام حق
ضامــن اســت. بنابرایــن، بــه اســتناد ادلــه ای 
ــرام، قاعــدٔه  ــد قاعــدٔه الضــرر، قاعــدٔه احت مانن
اتــالف، و قاعــدٔه مصلحــت کــه همگــی ناهــی 
ــر ضــرری در  ــی و تغیی ــط پول سیاســت های غل
حجــم پــول هســتند، مقتضــی اســت قواعــد 
بــرای  حاکمیــت  طــرف  از  انضباط بخشــی 
کنتــرل رمزارزهــا در اقتصــاد واقعــی ترتیــب 

داده شــود.
ــی  ــه حکومت ــاد فق ــاب ابع ــورد دیگــر در ب م
از بیت کویــن و ســایر  اســتخراج و اســتفاده 
رمزارزهــا بــه مباحثــی همچــون پول شــویی، 
ــی و… برمی گــردد.  ــم امنیت ــی، جرای ــرار مالیات ف
بــا توجــه بــه خــأل وجــود حاکمیــت قانونــی 
خــاص بــر قلمــرو بیت کویــن، ایــن احتمــال 
بــا  سوءاســتفاده کننده  افــراد  کــه  مــی رود 
اســتفاده از ایــن نــوع رمزارزهــا بــه پول شــویی، 
فــرار مالیاتــی، و ســایر جرایــم امنیتــی اقــدام 
کننــد و زمینــٔه ضرررســانی بــه جامعــٔه اســالمی 
ــن موضــوع  ــی ای را موجــب شــوند. ریشــٔه اصل
در عــدم امــکان تطابــق مشــخصات کاربــری 
حقیقــی  هویــت  بــا  ارزهــا  ایــن  مالــکان 
ــه  ــن وجــوه ن ــان ای ــع، صاحب آن هاســت. در واق
بی نــام کــه گمنام انــد و ازایــن رو زمینــٔه ارتــکاب 
چنیــن تخلفــات و جرایمــی بــرای آن هــا ســاده تر 
اســت )همــان، ۱۳97(. ازایــن رو، نیــاز اســت 
حاکمیــت اســالمی نســبت بــه ایــن نــوع ارزهــا 
حاکمیتــی  و  اجتماعــی  مســئولیت  حیــث  از 

ــد. ــاس باش حس
ه- اکل مال به باطل

و  تملــک  به باطــل  مــال  اکل  از  منظــور 

عــدم  بــا  پولــی  سیاســت گذار  چنانچــه   
رعایــت مصلحــت جامعــه اســالمی موجــب 
ــه  ــوق عام ــع حق ــروت و تضیی ــش ارزش ث کاه
ضامــن  اتــالف،  قاعــدٔه  مطابــق  گــردد، 
ــد  ــه ای مانن ــتناد ادل ــه اس ــن، ب ــت. بنابرای اس
قاعــدٔه  احتــرام،  قاعــدٔه  الضــرر،  قاعــدٔه 
اتــالف، و قاعــدٔه مصلحــت کــه همگــی ناهــی 
ــرری در  ــر ض ــی و تغیی ــط پول ــت های غل سیاس
حجــم پــول هســتند، مقتضــی اســت قواعــد 
بــرای  حاکمیــت  طــرف  از  انضباط بخشــی 
ــب  ــی ترتی ــاد واقع ــا در اقتص ــرل رمزارزه کنت

شــود. داده 
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اســت.  ناحــق  بــه  دیگــران  امــوال  تصــرف 
ــر  ــدود و منحص ــل« مح ــه »باط ــد ک ــن ش روش
بــه مــوارد خــاص نیســت، بلکــه مفهــوم وســیع 
ــوق و  ــه حق ــاوز ب ــه تج ــى دارد و هرگون و عام
ــى و  ــوال عموم ــران، ام ــوال دیگ ــرف در ام تص
ــروع  ــاروا و غیرمش ــات ن ــى تصرف ــال و حت انف
در امــوال خویــش و نیــز کارهایــى از قبیــل 
ــب، و…  ــتم، غص ــار، ظلم وس ــوه، قم ــا، رش رب

مى گیــرد. دربــر  را 
بــا نگاهــی بــه متــون فقهــی، درمی یابیــم 
کــه در برخــی معامــالت از بــاب اکل مــال 
ــه  ــالن معامل ــت و بط ــه حرم ــم ب ــل، حک به باط
شــده اســت. برخــی از ایــن مــوارد عبــارت 
اســت از مــواردی کــه موضــوع معاملــه مالیــت 
ــه منفعــت  ــدارد؛ مــواردی کــه موضــوع معامل ن
حــالل نــدارد؛ مــواردی کــه معاملــه موجــب 
تضییــع حقــوق دیگــران می شــود؛ مــواردی کــه 
معاملــه بــا ضــرر و زیــان فاحــش همــراه اســت؛ 
ــراه اســت؛  ــب هم ــا فری ــه ب ــه معامل ــواردی ک م
مــوارد فســاد و فحشــا؛ مــوارد لغــو و لهــو؛ 
مــواردی کــه مــال از راه تضعیــف نظــام اســالمی 
ــا  ــد و… )اســماعیلی، ۱۳7۳(. ب به دســت می آی
ــتخراج  ــدان اس ــده ای از منتق ــف، ع ــن تعاری ای
مــال  اکل  مصــداق  را  بیت کویــن  معاملــٔه  و 

دانســته اند. به باطــل 
می کننــد  اذعــان  پاســخ، کارشناســان  در 
بــه ازای  اکتســابی  بیت  کویــن،  در  اواًل  کــه 
عملیــات حســابداری به دســت می  آیــد، پــس 
جریــان  بیت  کویــن  در  به باطــل  مــال  اکل 
نــدارد. همچنیــن، اگــر مالیــت بیت کویــن را 
آن  خریدوفــروش  پــس  بدانیــم،  اثبات شــده 
ــود و تحــت  ــد ب ــال به باطــل نخواه ــم اکل م ه
)خوش اخــالق،  می گیــرد  قــرار  بیــع  عنــوان 
ــوارد  ــه ســایر م ــوط ب ۱۳97(. توضیحــات مرب
فــوق در بخش هــای قبلــی ارائــه شــده اســت کــه 
از پرداخــت مجــدد بــه آن اجتنــاب می شــود.

امــا، یکــی دیگــر از مســیرهای رخــداد اکل 
از ناحیــٔه تحقــق قمــار طــرح  به باطــل  مــال 
موضــوع  در   .)۱۳7۳ )اســماعیلی،  می شــود 
مــورد بحــث، شــاید شــبهه شــود کــه چــون 
بــه  رســیدن  به خاطــر  بیت کویــن  اســتخراج 
حل کننــدٔه  اولیــن  بــه  اســت کــه  جایــزه ای 
بلوک هــای  بــه  مربــوط  ریاضــی  معادلــٔه 
بیت کویــن بــرای ثبــت آن در زنجیــرٔه بلوکــی 
داده می  شــود، چیــزی شــبیه بــه قمــار رخ داده و 

از ایــن حیــث محــل ایــراد می شــود.
در پاســخ بــه ایــن شــبهه بایــد گفــت در 
اســتخراج بیت کویــن نقــش برنامــٔه نرم افــزاری 
ــزه در  ــوان جای ــی کــه به عن ــگ اســت و پول پررن
ــش  ــرد، پی ــرار می  گی ــتخراج کننده ق ــار اس اختی
از آن، ملــک بالفعــل هیچ کســی نبــوده بلکــه 
هم زمــان چنیــن پولــی تولیــد می  شــود. لــذا، 
ــل  ــن داخ ــتخراج بیت کوی ــر اس ــه ظاه ــا ب اینج

ــود. ــد ب ــار نخواه ــوم قم در مفه
درهرصــورت، پولــی کــه از طریــق برنامــٔه 
بیت کویــن بــه حســاب وی واریــز می  شــود، 
بــه جهــت صــدق عنــوان حیــازت بــر آن ملــک 
شــخصی اســتخراج کننده بــوده و تصــرف در 
ــه  ــت ک ــن اس ــرض ای ــون ف ــت، چ ــز اس آن جای
ایــن مــال قبــاًل صاحبــی نداشــته تــا بــه صاحبش 

برگرداننــد )ترابــی، ۱۳97(.
۲- جمع بندی

ــری  ــت، نتیجه گی ــخص اس ــه مش ــور ک آن ط
نداشــتن  یــا  داشــتن  در  متقــن  و  نهایــی 
ــی  ــوص رمزارزهای ــی در خص ــروعیت فقه مش
ــادی و  ــد کار اجته ــن نیازمن ــون بیت کوی همچ
بررســی کامــل ابعــاد آن از دو زاویــٔه فقــه فــردی 
ــوز  ــه هن ــی ای ک ــت؛ بررس ــی اس ــه حکومت و فق
ــن مقطــع  ــه ســرانجام نرســیده اســت و در ای ب
زمانــی نمی تــوان نظــر قطعــی و واحــد را صــادر 
اینجــا می تــوان  آنچــه صرفــًا در  امــا،  کــرد. 
ــی  ــت اصل ــه عل ــت ک ــت اس ــن حقیق ــت ای گف
رمزارزهــا  مشــروعیت  پذیــرش  در  اختــالف 
بیــن کارشناســان فقــه اقتصــادی اســالم، ریشــه 
نهــاد  و  پشــتوانه  خصــوص  در  ابهاماتــی  در 
مســائل  همچنیــن  و  رمزارزهــا  اعتباردهنــدٔه 
امنیتــی آن در حفاظــت از حقــوق آحــاد جامعــٔه 

اســالمی دارد.
ــعٔه  ــا توس ــه ب ــت ک ــار آن اس ــن رو، انتظ ازای
بررســی های  و  پژوهش هــا  کیفــی  و  کّمــی 
فنــی و فقهــی، ابهامــات موجــود رفــع شــود 
ــا ســایر ارزهــای  ــد همســو ب ــا بتوانن و رمزارزه
رایــج در اقتصــاد کشــور، مشــروعیت کامــل را 
از حیــث اســتخراج، معاملــه، و ذخیره ســازی 

ــد. ــب کنن کس
منابع و مآخذ

اســماعیلی، ا. )۱۳7۳(. اکل مــال بــه باطــل 
ــه،  ــٔه فق ــی شــیخ انصــاری. مجل ــش فقه در بین

.)۱(۱
ــول  ــگاه پ ــی، م. )۱۳97(. بررســی جای تراب

ــکام  ــی و اح ــام پول ــن در نظ ــال بیت کوی دیجیت
نشــریٔه  حــوزه،  افــق  هفته نامــٔه  آن.  فقهــی 
فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی ارگان رســمی 
شناســٔه  علمیــه،  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 

.40554۸
ــازی  ــول مج ــالق، م. )۱۳97(. پ خوش اخ
از دیــدگاه فقــه حکومتــی. پایــگاه تخصصــی 

ــٔه ۱2722. ــائل، شناس ــی وس ــه حکومت فق
م.  س.  ســیدیان،   و  م.،  ذوالفقــاری، 
)۱۳9۱(، فقــه حکومتــی؛ چیســتی، چرایــی، 
سیاســی،  معرفــت  دوفصلنامــٔه  چگونگــی. 

.)7 (4
ســلطانی نژاد، ح.،  م.،  م.  ســلیمانی پور، 
فقهــی  بررســی   .)۱۳96( م.  پورمطهــر،  و 
پــول مجــازی. دوفصلنامــٔه تحقیقــات مالــی 

.)2(6 اســالمی، 
فاضــل، م. ج. ) ۱۳97ــ(. گــزارش نشســت 
پایــگاه  مجــازی«.  پول هــای  یــا  »بیت کویــن 

ــالم. ــار علیهم الس ــٔه اطه ــی ائم ــز فقه مرک
پشــتوانٔه   .)۱۳9۸( ج.  م.  محقق نیــا، 
ارزهــای مجــازی میــزان مقبولیــت آ نهاســت. 
ــی  ــال بانکــداری اســالمی پژوهشــکدٔه پول پورت

.۳04۳99 شناســٔه  بانکــی،  و 
پول هــای   .)۱۳9۸( ع.  غ.  معصومی نیــا، 
ــا،  ــزاری ایکن ــرازوی شــرع. خبرگ مجــازی در ت

شناســٔه ۳۸۳4024.
معامــالت   .)۱۳97( ع.  س.  موســویان، 
ــرری اســت و اشــکال  ــوع َغ ــول مجــازی از ن پ
اســالمی  بانکــداری  پورتــال  دارد.  شــرعی 
پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی، شناســٔه 29۳60۱.

شــرعی  اشــکال   .)۱۳97( ح.  نظــری، 
پورتــال  چیســت؟  »بیت  کویــن«  معاملــٔه 
بانکــداری اســالمی پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی، 

.29۳6۱۳ شناســٔه 

۱۱۱


