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  شناسنامه گزارش

ها از منظر تحلیل ماهیت، اســــتخراج و مبادله انواع رمزارزها و توکن  کارشناسیگزارش 
  قوانین کشور فقه اسالمی و

  دکتر حسین میثمی و زینب بیابانی  گاننندکهیته
  دکتر رسول خوانساری  ناظر علمی

  دکتر سید عباس موسویان، مهندس حسین یعقوبی  داوران
مهوری کلیۀ حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشــــکدۀ پولی و بانکی (وابســــته به بانک مرکزی ج

 برداشت از آن با ذکر منبع بالمانع است.اسالمی ایران) و هر نوع 
  

 
 چکیده 

رشد است و  المللی رو بهدر سطح بین توجهیقابلِها در نظام اقتصادی و مالی با سرعت استفاده از رمزارزها و توکن
دقیق  ســاییشــنا ،توســعه پیدا کند. بر این اســاس نیز اقتصــاد کشــور ها درشرو این ازدر آینده اســتفاده  رودانتظار می

دارای اهمیت  هاآندر راســتای بســترســازی مقرراتی مناســب برای  این پدیده مســتحدث و جدید ماهیت و کارکردهای
 است.

انواع شـــناســـی گذاری و گونهشـــناســـی ماهیت، رویکردهای مقرراتکند تا ضـــمن موضـــوعاین تحقیق تالش می
 ،دیهای بهادار و کاربرتوکن ) وCBCC( روا، رمزارز بانک مرکزیرمزارزهای جهان :شــــامل ،هارمزارزها و توکن

ویکرد رهای فقهی با توصیفی و در قسمت⁃که به روش تحلیلی های تحقیقیافتهابعاد فقهی موضوع را شناسایی کند. 
طبق با ابزار، راهکار یا نهاد من عنوانبههای پذیرش رمزارزها زیرســاختدهد نشــان می آمده اســت، دســتبهاجتهادی 

 اند از: اصــل صــحت و لزوم قراردادها، عرفی بودنهای فقهی عبارتشــریعت فراهم اســت. برخی از این زیرســاخت
  های عقالیی در چهارچوب شریعت.مفهوم پول، عرفی بودن مفهوم مال و مالیت و پذیرش تمامی انگیزه

 صــــورتبه »غرر«و  »مالیت عدم احراز« دو چالش )کوینبیتا (مانند رورمزارزهای جهانبا در رابطه  حالبااین
ـــئمعتِبر نبود عرف عام، فقدان  چون مباحثی ،مالیت در زمینۀاســـت.  تأملقابِلجدی  پذیری ولیت(اعتباردهنده) و مس

مند این نوع غرر نیز نوســانات شــدید و غیرضــابطه در زمینۀاســت و  تأملقابلِقانونی و همچنین احتمال توهم مالیت 
احراز است و قابِلروا مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان توانمی ،. با توجه به این موارداست ذکرقابلِرمزارزها 

  شرعی مواجه باشد. تواند با شبهۀدر عمل می هاآنو به همین دلیل استفاده از  هاآننه عدم مالیت 
شبهات و چالش  یکچهیبوده و  تصورقابِلروا در رابطه با رمزارزهای جهان صرفًا ذکرشدههای فقهی همچنین، 

زارز بانک مرکزی نیست. چرا که رم طرحقابِلهای بهادار یا کاربردی و یا توکن در رابطه با رمزارز بانک مرکزی هاآناز 
قاً قانون دقی ند ریال تحت نظارت و کنترل  ــــخگویی و توکن اســـــتبانک مرکزی  یمان پاس ها نیز تحت نظارت و 
 هاآنای در رابطه با و شــــبهه دارند ر قانونی و مشــــخصمعتِب دســــته از رمزارزها دهندگان خود هســــتند. لذا اینارائه
ر را با روا در داخل کشــورمزارزهای جهان این، شــبهات مذکور فقط مبادلۀبرعالوهنیســت.  تصــورقابِلذاتی  صــورتبه

  ت.به لحاظ شرعی بالاشکال اس» یک کاالی صادراتی« عنوانبه هاآناستخراج  لذا سازد وچالش فقهی مواجه می
  

  گذاریرمزارز، توکن، فقه اسالمی، ایران، قانون کلمات کلیدی:
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  مقدمه ۱
شبکه در دورۀ توسعۀ ساختار نظام اخیر زمینۀ دانش رمزنگاری و  صادی، مالی و پولی های اقتایجاد اصالحات اساسی در 

هستند. این  ۲هاتوکنو  ۱رمزارزها های نوینی مانندت، ایجاد پدیدهنتایج این تحوال ترینمهمکه یکی از  کرده استرا فراهم 
ــــتفادۀپدیده ــــدهتوزیعدفاتر کل «و  »۳بلوک زنجیرۀ« ویژهبهموجود  فّناوریهای حداکثری از ظرفیت ها با اس تالش  »٤ش
، و ها، افزایش ســرعت و امنیت مبادالتســازی مبادالت، کاهش هزینههای جدیدی را در راســتای ســادهکنند تا فرصــتمی

  .)۵، ص. ۲۰۱۹، ٥چیو و کوپل(دهند  اقتصادهای امروزی قرار یروغیره پیش
های اخیر در ســال المللی، در اقتصــاد کشــور نیزروزافزون رمزارزها در ســطح بین جهانی و توســعۀهمانند تحوالت 
و  ،گذارانگذاران، مقرراتروزافزونی پیدا کرده اســت. بر همین اســاس قانون توســعۀ کوینبیت ویژهبهاســتفاده از رمزارزها 

اند. هدف از گذاری در این حوزه آغاز کردهمقررات هِتجهایی را درجمهوری اســــالمی) تالش بانک مرکزی ویژهبهناظر (
ــــتفادۀبالقوه رمزارزها د تأثیراتها مدیریت این تالش ــــترســــازی اس ــــور و بس ی از حداکثر ر بازارهای پولی و مالی کش
یجاد اجلوگیری از  مانندمواردی  ،خاص طوربه. اســـتهای احتمالی ها و چالشهای این پدیده، بدون ایجاد هزینهفرصـــت
و  تقلب هشکا نفعان،یو ذ یگرانباز یســک، کاهش رکنندگانمصــرفحفاظت از حقوق اجتماعی، ⁃های اقتصــادیبحران
  .استگذاری رمزارزها در کشور گذاران در مقرراتاز اهداف سیاست شوییپولاز  یریجلوگ

  اند از:رترمزارزها در کشور انجام شده است که عباگذاری مقررات در این راستا تاکنون سه اقدام مشخص ذیل در حوزۀ
 روای جهانرمزارزها خریدوفروش یت(ممنوع ۱۳۹۷اردیبهشـت در  شـوییپولمبارزه با  یعال یشـورا مصـوبۀ ⁃الف

  ؛)یو مال یپول یتوسط نهادها
ــــتخراج رمزارز در وزیرانهیئت نامۀیبتصــــو« ⁃ب ــــتفاده از  یتممنوع( ۱۳۹۸در مرداد » بحث اس رمزارزهای اس
  ؛ و)با هدف صادرات هاآن در مبادالت داخل کشور و مجاز بودن استخراجروا جهان
  .)یقانون یگاه(بدون جا ۱۳۹۷در بهمن  »یبانک مرکز نامۀیاستس نویسیشپ« ⁃پ
  

رمزارزها و  با توســط مجلس شــورای اســالمی در رابطه یشــود تاکنون هیچ قانون مشــخصــکه مالحظه می طورهمان
ربط نهادهای ذی تأییدگذاری رســـمی (با مقررات گونههیچها به تصـــویب نرســـیده اســـت و بانک مرکزی نیز تاکنون توکن

رســد این موضــوع دالیل ) در این رابطه نداشــته اســت. به نظر مییا شــورای فقهی بانک مرکزی مانند شــورای پول و اعتبار
شریعت مسئلۀ هانآ ترینمهمگوناگونی دارد که یکی از  بر اساس قانون اساسی و قوانین مرجع  ،درواقعاست.  ٦انطباق با 

و  ،ها، ابزارهاگذاری در رابطه با پدیدهگذاری و مقرراتقانون عملیات بانکی بدون ربا، هر نوع قانون ازجملهپولی و بانکی 
  مالحظه شود). ۱(شکل  نهادهای اقتصادی الزم است با در نظر گرفتن مالحظات فقه اسالمی باشد

                                                                                                                                                                                                        
۱ Cryptocurrency 
۲ Token 
۳ Blockchain 
٤ Distributed Ledger Technology, DLT 
٥ Chiu and Koeppl 
٦ Shariah Compliance 
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  انطباق با شریعت) بر مسئلۀ تأکیدها در کشور (با گذاری رمزارزها و توکنمقررات مراتبسلسله .۱شکل 

  
ــ طورهمان ــود جهت ارائۀکل مالحظه میکه در این ش ــتر قانونی مناســب جهت توســعۀ ش ــتفاده از رمزارزها در  بس اس

ها وجود و مقررات داخلی و اختصــاصــی برای رمزارزها و توکن ،نامه، دســتورالعمل اجراییکشــور الزم اســت قانون، آئین
شته باشد که تاکنون هیچ  رسد یکی از دالیل این موضوعاست. به نظر می گذاری انجام نشدهن مراحل مقرراتیک از ایدا

 گذار در تبدیل رمزارزها به پول در جریان و ایجاد اخالل در مدیریتسیاست د جدید بودن و یا دغدغۀمانن مباحثی(در کنار 
شد.  )،پولی شرعی با شبهات  سترهای فقهی و وجود برخی ابهامات و  ه در جدول ک طورهمان ،مثال عنوانبهفراهم نبودن ب
  اند.ز رمزارزها اعالم وجود شبهه و ابهام نموده، برخی از مراجع تقلید در رابطه با استفاده ابیان شده است ۱

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اصل چهار قانون 
اساسی

ادی کلیه قوانین و مقررات مـالی، اقتصـ«•
ــوازین اســالمی  ــد براســاس م ــره بای و غی

. »باشد

قانون : قوانین مرجع
 عملیات بانکی بدون
ربا و قانون برنامه

ول برای حصـ«: برنامه ششم توسعه ۱۶ماده •
 اطمینان از اجـرای صـحیح عملیـات بـانکی

ی شـورا... بدون ربـا در نظـام بـانکی کشـور 
» .فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود

آئین نامه هیئت دولت و 
دستورالعمل شورای 

پول و اعتبار

مقررات داخلی 
مالی -نهادهای پولی
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  کوینبیتاستفتائات مراجع در مورد  .۱جدول 

  در خصوص استفاده از بیت کوین در مبادالت  جواب استفتاء آیات عظام
 )۱۳۹۸ تیرماهء سایت هدانا از دفاتر مراجع در ا(استفت

ستفاده از این ااند (این به این معنا نیست که زمینه فتوای صریحی ندادهمقام معظم رهبری در این مقام معظم رهبری
 گر رجوع کنند).پول اشکال ندارد، بلکه مقلدین ایشان باید با رعایت االعلم فاالعلم به مراجع دی

  .دارد اشکال آن معامله  دارد، کوینبیت که زیادی ابهامات به توجه با  مکارم شیرازی
  .نیست جایزکه این نوع معامله دارد، استفاده از این پول ابهامات فراوانی با توجه به   هاشمی شاهرودی

 .دهنداجازه نمیمذکور را  فعالیت، لهمعظم سیستانی
 .باطل استآن  خریدوفروش وحید خراسانی
 اشکال دارد.ورود در این معامالت  نوری همدانی
 .باطل استحرام و اکل مال به  صافی گلپایگانی

اشد، گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خالف قانون بچنانچه استفاده از این شبیری زنجانی
 .اشکال دارد آن خریدوفروش

ت بشناسند، پول یا چیزی که دارای ارزش اس عنوانبهاگر پول باشد و یا طرفین معامله آن را  صانعی
 .مانعی ندارداستفاده از آن 

  ۱۳۹۸.۱ تیرماهتوسط سایت هدانا،  کوینبیتشده در مورد نجاممنبع: استفتائات ا
  

ــــتفتائات مراجع ــــت به یک نکته ،در تحلیل اس ــــود.  مهم الزم اس  به لحاظ فقهی در رابطه با صــــحتفقهی توجه ش
  اند از:تواند وجود داشته باشد که عبارتسه حالت می ءالت یک شیممعا

  احراز صحت ⁃الف
  بطالن احراز ⁃ب
  بطالن یاعدم احراز صحت  ⁃پ

حکم به شود و لذا مالیت) برای فقیه احراز می ازجمله( صحت معامله یطوجود شرااحراز صحت بدان معنی است که 
 املهصــحت مع یطشــرایعنی نبود  نیز ی مجاز). احراز بطالناکثر کاالها خریدوفروش مثًالشــود (معامله داده می صــحت
عدم  ،یتدرنها). معامالت مجنونیا  شراب خریدوفروش مثًالدهد (و لذا فقیه حکم به بطالن معامله می است شده احراز

ر اینجا هم تواند صـــحت معامله را احراز کند و نه بطالن آن را و داحراز صـــحت یا بطالن بدان معنی اســـت که فقیه نه می
  ).که در یاقوت یا بدل بودن آن شک وجود داردانگشتری  معامالت مثالًشود (حکم به بطالن معامله داده می

ــودکوین برداشــت میآنچه از فتاوای مراجع تقلید در رابطه با بیت ــان ،ش ــوم اســت.  دهندۀنش دلیل به درواقعحالت س
ـــفافیت در ماهیت این پدیده، صـــحت آن  ـــتقابِلوجود ابهام و عدم ش ـــی از یک پدیده یا ؛ احراز نیس زیرا حتی اگر بخش
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شـود (تا زمانی که حکم به بطالن داده می ناچاربهشـود و شـرایط صـحت معامله احراز نمی بازهم ،مبهم باشـد موضـوع هم
  ۱.ابهامات مذکور از بین برود)

  
ها چه از منظر رمزارزها و توکن شــناســی پدیدۀکند تا ضــمن موضــوعبا توجه به آنچه مطرح شــد، این تحقیق تالش می

ــــورهای مختلف در مقررات ــــتفاده از جدیدترین منابع علمی موجود) و همچنین تجارب کش گذاری علمی و نظری (با اس
ها از رزها و توکنانواع رمزا و مبادلۀ ،استخراجسه موضوع ماهیت،  ،درواقعبپردازد.  هاآنرمزارزها، به تحلیل ابعاد فقهی 

 این پژوهش که در سؤاالتی بر این اساس،گردد. های مختلف تبیین میگیرد و دیدگاهقرار می یمورد بررسی سالممنظر فقه ا
  اند از:شود عبارتپاسخ داده می هاآنبه  ی)اجتهاد یکردبا رو ی،فقه یهاو در قسمت یفیتوص⁃یلیروش تحل(به 

ا به رها چه نکاتی گذاری انواع رمزارزها و توکنکشورهای مختلف در مقررات شناسی نظریه و تجربۀموضوع ⁃الف
  همراه دارد؟

  حدث کدام است؟تمس ایپدیده عنوانبهدر رابطه با رمزارزها و توکن  طرحقابِلهای فقهی زیرساخت ⁃ب
و  دالیل موافق ترینمهمها چیست؟ در رابطه با انواع رمزارزها و توکن طرحقابلِها و شبهات شرعی چالش ⁃پ

  مخالفان در این رابطه کدام است؟
  

 هارمزارزها و توکن شــناســی، ابتدا به موضــوعتحقیق و ســابقۀ اســت که پس از مقدمه صــورتنیبدســاختار تحقیق 
شده و سمت گونه پرداخته  سی انواع رمزارزها و توکندر این ق و  ،هاآنه با گذاری در رابطهای مقرراتها، انواع دیدگاهشنا

شود. ها پرداخته میشناسی و استخراج احکام فقهی انواع رمزارزها و توکنبه حکم ،گیرد. در ادامهقرار می موردبحثغیره 
ـــاخت ـــمت زیرس ـــتخراج و مبادله ارائه می ،های فقهیهای فقهی، چالشدر این قس ـــود. و احکام اس ه ببخش پایانی نیز ش

  پردازد.می یهای سیاستتوصیه و ارائۀ بندیجمع

  یقتحق سابقۀ ۲
 به یکم قاتیتحق ،حالبااین است، انجام شده یاسالم یاقتصاد و مال در حوزۀ یگوناگون قاتیتحق ریاخ هایدر دوره هرچند
  .شودیم رهاشا قاتیتحق نیاز ا یدر ادامه به برخاست که  کرده رمزارزها اختصاص پیدا یا قانونی ارزیابی فقهی مقولۀ
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                        
ــًاالزم به ذکر اســت که  ۱ تواند حکم لذا زمانی فقیه می .ینطرف ینب یتو انتقال مالک )پول با کاالمبادلۀ  معموًالء دیگر ( یک شــیء با شــیمبادلۀ یعنیمعامله  اســاس

توان حکم مالیت برایش احراز شده باشد. لذا اگر شرایط صحت احراز نشده باشد، نمی ازجملههد که شرایط صحت معامله شرعی مبنی بر جایز بودن یک مبادله د
 شود.مالیت، رکن اصلی در صحیح بودن معامالت محسوب می ازجملهیگر، احراز شرایط صحت دعبارتبهبه صحت معامله داد. 
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پردازد. ی میقابل اســتخراج در اقتصــاد اســالم یمبادله ارزها یحقوق⁃یفقه یلتحل به )۱۳۹۸(عیوضــلو و همکاران 
به دلیل  اثبات کار قابل اســتخراج) ســازوکار کوین (بایی مانند بیتمبادله رمزارزها دهد کههای این تحقیق نشــان مییافته

از حیث فقه حکومتی باطل اســت. همچنین از  ،خلق پول در پروتکل اثبات کار ســازوکارنقض در عدالت توزیعی به علت 
آنها  گیرند، مبادالتارزها که به عنوان یکی از عوضــین قرار مینوع رمز حیث فقه معامالت نیز به دلیل ابهام در ماهیت این

  باطل است. 
 یانسازوکار آن را ب ،کوینبیت یخچۀربر تا یاجمال ی) در گزارش خود پس از مرور۱۳۹۳مجلس ( یهاپژوهش مرکز

ــــور  یگذارقانون کرده و به تجربۀ کاال در نظر  یک مثابۀبهرا  کوینبیتخود  ینکه در قوان ینآلمان و چ یکا،مراســـــه کش
  .پرداخته استاند، گرفته

اند و در ادامه کرده یینرا تب کوینبیت یفن یمبان یخچه،تار یان) در گزارش خود بعد از ب۱۳۹۳( ییو دعا ینیحس سید
 ینچالش ا ترینمهمرا  یگذارگزارش بحث قانون ینا یسندگاناند. نوپرداخته شدهیپول رمزنگار یهاها و چالشبه فرصت

که  ییاند: گروه اول کشورهادر چهار گروه قرار داده کوینبیتبه نسبت یشکرد خویو کشورها را بر اساس رو ها دانستهپول
 ینبدب کوینبیتکه نســـبت به  ییگروه دوم کشـــورها ؛و مقررات هســـتند ینقوان ینندارند و عمدتاً در حال تدو یمنع قانون

را صــراحتًا  کوینبیت ازهســتند که اســتفاده  ییگروه ســوم کشــورها ؛هســتند یتجهت ممنوع یندنبال وضــع قوانو به بوده
  اند.خصوص اتخاذ نکرده یندر ا یکه هنوز موضع مشخص ییکشورها یزو گروه آخر ن ؛انداعالم کرده یرقانونیغ

ها پول ینا یفقه یبه بررس ی،مجاز یهاپول شناسییت) در پژوهش خود بعد از ماه۱۳۹۶و همکاران ( پورسلیمانی
ــــندگان. نوپردازندیم ــــ ینا یس ــــمنداناند یدگاهآن از د یتپول و ماه یمقاله با بررس ــــالم یش در  یاحتمال یهاچالش یاس

 شدهیرمزنگار یهابه استفاده از پول» بودن پول یاعتبار« یۀنظر یرفتنبا پذ هاآناند. را مطرح کرده یپول مجاز یتروعمش
  .دندانیاختالل در اقتصاد م یجادآن را ا یزبرانگچالش داده و تنها نقطۀ یتمشروع

شخص یداز منظر فقه با کوینبیت یبررس ی) در گزارش خود معتقد است برا۱۳۹۶( میرزاخانی سطح  و  یآن را در دو 
فقه  یهااست، جنبه یتمورد اهم یشترب کوینبیت یصحت شرع در زمینۀآنچه  ،یقرار داد. به اعتقاد و یلمورد تحل یحکومت
 تأملمورد  کوینبیت در خصوصرا  هاآن یدو عدالت است که با ،فالضرر، اختالل نظام، اتال یقواعد فقه ازجمله یحکومت

 یمجاز یهاکنترل پول یبرا یتحاکم یاز ســو یکه ســازوکار یتا زمان گیردیم یجهبا اســتناد به قواعد مذکور نت یقرار داد. و
  کرد. لوگیریج یواقع یایها به دنپول گونهیناز ورود ا ید، بانشده استداده  یبترت یدر اقتصاد واقع

 یشــناسـبا اتکا به موضــوع ،کوینبیتســاختار و ســازوکار  یخود پس از بررســ ) در مقالۀ۱۳۹۷و همکاران ( پورنواب
سشانجام ستخراج پول و را در رابطه با پول، معامله،  یمختلف یهاشده، پر ستفاده و ا سم شدهرمزنگاریا به  پسطرح و 
 در زمینۀ را یدر از مراجع تقلنف ۱۳موضوع، نظر  یجوانب فقه سیمقاله پس از برر یندر ا یسندگاناند. نوپاسخ داده هاآن
  .اندارائه کرده شدهرمزنگاری یهاپول

ــــتفاده از روش تحل ) در مقالۀ۱۳۹۸( خردمند  یدتول فرایندمورد انجام در  هاییتفعال یفقه یلبه تحل یلیخود با اس
تجارت رمزارزها در صورت  ی،و هاییافته بر اساس. پردازدیم ینکویتب ، با تمرکز بر شبکۀرمزارزها (استخراج) و مبادلۀ

  مجاز است. قهیاز منظر ف ی،معامالت تجار یشروط عموم یترعا



 و بانکیپژوهشکده پولی 

۸ 

سالم یدر بانکدار کوینبیت یگاهخود جا ) در مقالۀ۲۰۱۵( ۱ایوانز است. او معتقد است  قرار داده مورد بررسیرا  یا
دارد.  یشتریدر اسالم تطابق ب» ربا یتممنوع« (اسکناس) بدون پشتوانه با قاعدۀ یاعتبار یهابا پول یسهدر مقا کوینبیت

ــــتوانه با پد ،یبه نظر و ــــت تبعبهپول و  قخل یدۀدر پول بدون پش  ینچن کهدرصــــورتی ،یمآن کاهش ارزش پول مواجه هس
 ۲۱در  یز(مثل طال) و اصل آن ن شودیزمان استخراج م یو در ط مروربه یراز ؛کندینم یدامصداق پ ینکویتدر ب یامسئله

  .استثابت  یلیونم
 یماســـال ینو قوان یارهااســـاس مع بر ینکویتب یاکه آ ســـؤال ین) در گزارش خود و در پاســـخ به ا۲۰۱۷آدم ( مفتی

پول،  ۀدر حوز یاســـالم ینکه بر اســـاس قواناســـت  یدهرســـ یجهنت ینبه ا یر؟خ یا گیردیقرار م مورد پذیرشپول  عنوانبه
 یپول اسالم یهاشاخصه که همۀ یپول عنوانبهرا  کوینبیت درنهایت یمحسوب کرد. و یپول اسالم را کوینبیت توانمی

  .کندیم یهتوص کوینبیت بر اساس یاسالم یمال یو به گسترش ابزارها پذیردیرا داراست م
های فقهی به پژوهش رمزارزها در ســــابقۀ در رابطه با پدیدۀ شــــدهارائهعمده مباحث  ،شــــودیکه مالحظه م طورهمان
این  اســت. این در حالی اســت که اختصــاص پیدا کرده ،ســتروای جهانکوین که یکی از انواع خاص رمزارزهابیت مســئلۀ

روا، رمزارز شــناســی بین انواع رمزارزهای جهانتحلیل فقهی و حکم در زمینۀشــناســی و هم موضــوع پژوهش هم در حوزۀ
رار ق مورد بررســیمســتقل  صــورتبهها و این گونهقائل شــده های کاربردی تفاوت توکن های بهادار وبانک مرکزی، توکن

 حوزۀگذاری در به بســـترســـازی فقهی برای مقرراتامید اســـت و  اســـت افزودهارزشد. از این منظر تحقیق دارای نگیرمی
  .ها در کشور یاری رساندزها و توکنرمزار

  مستحدث پدیدۀ عنوانبهها شناسی رمزارزها و توکنموضوع ۳
صحیح در رابطه با ها موضوعاولین گام در تحلیل فقهی رمزارزها و توکن ستر ست. چرا که موضوعهاآنشناسی  شناسی ب

ســاس رمزارز بر ا شــناســی مختصــر پدیدۀین اســاس، در این قســمت به موضــوعکند. بر اهای فقهی آتی را فراهم میتحلیل
  شود.کشورها پرداخته میسایر نظریه و تجارب 

  رمزارز تعریف و ماهیت ۳⁃۱
با  رســدیو به نظر م کندیو پرشــتاب را دنبال م یتکامل یکه روند یمال یهافنّاوری در عرصــۀ هاینوآور نیدتریاز جد یکی

، است کوینیتب هاآن ینتررمزارزها که معروف است. کند رمزارز رییرا دستخوش تغ یمال یهاخالقانه بتواند نظام یطراح
ها را تراکنش یامکان اعتبارســنجرمزنگاری اســتفاده شــده و  فنّاوریاز  هاآندر طراحی هســتند که  یضــرور ییهاپروتکل
مفهوم  .کنندیفراهم م )مراکز ثبت یاو  ،یبانک، شــرکت، کارت اعتبار یک مانند( اطمینانقابِلشــخص ثالث  به یازبدون ن

ــ یسنوبرنامه یگروه یاتوســط شــخص  کوینبیت یۀاول ــاتوش ــناس با عنوان س ــال ۲ناکاموتو یناش ــتر و  ۲۰۰۹ در س در بس
اما با  ،اســـــاس ینبر هم عمومًا یمتعدد شـــــدۀرمزنگاری یارزها ،از آن زمان تاکنون. ئه شـــــدارابلوک  زنجیرۀ فّناوری
 اند.شدهو عرضه ایجاد  )یو هدف و کاربر ،کزمان بلو یسی،نوزبان برنامه یرنظ(متفاوت  اییهشاخص

                                                                                                                                                                                                        
۱ Evans 
۲ Satoshi Nakamoto 
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ستند یادهیرمزارزها پد کهازآنجایی  در مراجع مختلف ارائه  هاآن یبرا یواحد فیتعر بندی رسمی وطبقه ،نوظهور ه
بانکداری الکترونیک است و حتی در برخی  تعریف واژگان یکی از مسائل چالشی حال حاضر حوزۀ ،درواقع. نشده است
. برخی آن وم رمزارز نیز با چنین چالشی مواجه استشوند. مفههم استفاده می جایبهاربردهای مجزا هایی با کمواقع واژه

ــــوند. این درائل نمیتفاوتی بین این مفهوم و توکن قدر عمل دانند و برخی یا ارز مجازی می را معادل ارز دیجیتال و  ش
و مفهوم رمزارز نیز  متفاوت هســــتند یو رمزارز ســــه مفهوم مجزا با کاربردها ،یتالیجیارز د ،یارز مجاز حالی اســــت که

ر تصــویر المللی پول دو رمزارز را صــندوق بین ،ارز دیجیتال، ارز مجازی . مرز بین ســه واژۀاســتمتفاوت از مفهوم توکن 
  .)۸، ص. ۲۰۱۶، ۱المللی پول(صندوق بین است زیر شفاف کرده

 

  
  رتباط رمزارز با ارز دیجیتال و ارز مجازیا .۲ شکل

  
  

ــــت. ارز دیجیتال عام ــــوندیره و منتقل میذخ ییکترونکال صــــورتبه تالیجید یارزهاترین مفهوم این حوزه اس و  ش
 یکیزیفریغ یبا ســازوکار یول جیرا یهااســکناس ندۀیکه نما یحســاب در کارت بانک یمانند موجود ؛ندهســتملموس ریغ

ارزها از دو منظر،  نیا ؛ارتباط ندارد یلزومًا با پول بانکاین نوع ارز  ؛ی از ارز دیجیتال استازیرمجموعه یاست. ارز مجاز
 ؛را ندارد یبانک جیرا یهاشدن به پول لیامکان تبد تبدیلقابلِیرغ ی. ارز مجازشوندیم میتقس تبدیلقابِلیرغو  یلتبدقابِل

متصـــور اســـت.  هاآن یبرا یباز طیوجود دارند و تنها امکان اســـتفاده در مح یوتریکامپ یهایکه در باز ییهاهمانند پول
 یمجاز یارزها یمثال برا نی. مشهورترشوندیم میتقس تمرکزمریو غ ۲خود به دو گروه متمرکز تبدیلقابِل یمجاز یارزها
که  تبدیلقابلِ یمجاز یآن دسـته از ارزها تًایپول، نها یالمللنیصـندوق ب یبنداسـاس دسـته . براسـت ۳یمانوب تبدیلقابِل
یت قابلکوین نوعی ارز مجازی است که از رمزارز همچون بیٰت ،به عبارت بهتراند. شده فیرمزارز تعر هستند زیمتمرکز نریغ

                                                                                                                                                                                                        
۱ International Monetary Fund, IMF 

 منظور از متمرکز بودن، انتشار و کنترل ارز توسط یک نهاد مرکزی است. ۲
۳ Web Money 

دیجیتالارز

 ارز مجازی

تبدیلقابِل

غیرمتمرکز

رمزارز
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شدن ست و  تبدیل  ستگی به یک نهاد مرکزی همچون بانک مرکزی ندارد.  گونههیچبه پول رایج برخوردار ا لذا توجه به واب
(صندوق  ستیبرعکس آن لزومًا صادق ن یول ،هستند تالیجیو ارز د یارز مجاز ارزهارمز است که همۀ ینکته ضرور نیا

 ).۸، ص. ۲۰۱۶لی پول، الملبین
گردد. باید توجه داشــت که برمی ین حوزه به مفاهیم توکن و رمزارزعرفی ا یاتادبیکی دیگر از اشــتباهات مصــطلح در 

اســـاس  بر اســـت.… و یوتریکامپ یهایباز یهاتمیارزش مانند ارز، حواله، آ یو دارا ییدشـــدهتأ ییدارا کی ندۀیتوکن، نما
توکن یک موجودیت رمزینه اســت که یک ارزش واقعی یا مجازی را در  ،۱انگلســتان یمال یبازارهانهاد نظارت بر  تعریف
ها لزومًا ولی توکن ،رمزارزها توکن هســــتند معموالًگفت که  توانمی ،درواقعکند. بلوک نمایندگی می زنجیرۀ پلتفرمبســــتر 

نوع  صــرفًا رمزارز کهیدرحال ؛شــونداین دو مفهوم معادل هم تصــور می عمومًاهای این حوزه رمزارز نیســتند. در پژوهش
  .)۲۲، ص. ۲۰۱۹ای، سی(اف ۲خاصی از توکن است

 یرکزمبانک  ۱۳۹۷ ماهبهمن سینوشیپ تنها در؛ نشده استارائه  رمزارزدر حال حاضر در کشور ما تعریف رسمی از 
بلوک  رۀیام زنجو شفاف به ن ،رمتمرکزیغ تال،یجید یاست که بر بستر یمال یینوع دارا کیرمزارزها آمده که  طوریناج.ا.ا 
یف متنوعی از تعار الزم به ذکر است،. رندیبه خود بگ یکارکرد پول توانندیم یطیدر شرا هاییدارا نیو ا ابدییم تیموجود

دالیل این کی از ی .نشــده اســتمفهوم ایجاد  واحد از اینی تعریف ارائۀالمللی برای هنوز اجماع بین لیو ،رمزارز وجود دارد
  گردد.به تفاوت رویکرد کشورها در رابطه با ماهیت رمزارزها برمی ،امر

. وجود ندارد ینظراتفاقهنوز آن نوپاست و در رابطه با  فنّاوری این پدیده کهباید توجه داشت  رمزارز ماهیت در زمینۀ
سه رویکرد توسط کشورهایی که به این حوزه ورود کرده ،یطورکلبه ود دارد. برخی اند در رابطه با ماهیت رمزارز وجغالباً 

ــــکلی از  خت) پولآن را ش یت آن را  یبرخو  ،ییدارانوعی از  ی، برخ(ابزار پردا ماه ندمی کاالدیگر  یان. دان  در این م
به  یلتبد مفهوم ینا یبه عبارت .اندرسمی در این خصوص نداشته ظراظهارن گونههیچکشورهایی هم هستند که تا به امروز 

های پرداخت را و سیستم ،های ارز، کاالرمزارزها ویژگی یگردعبارتبه. مقررات گذار شده استات مقام یچالش برا یک
ظارتی مرتبط با نر رفتار قانونی و از این عناوین د هرکدامدر  هاآنبندی اســــت که طبقه کنند و این در حالیبا هم ترکیب می

  .)۲۴، ص. ۲۰۱۶پول،  المللیین(صندوق بمسئول اثرگذار است در تعیین نهاد و مقام و  هاآن
سد به نظر می شود با دیجد یشکل رمزارز تیاگر ماهر  یرکردهاو کا فیوظا دیاز پول (ابزار پرداخت) در نظر گرفته 

ــمارش واســطۀهمچون را پول   یدر حال حاضــر در کشــور .پوشــش دهدحفظ ارزش  یبرا یالهیو وســ ،مبادله، واحد ش
متفاوت  تبعات آنآشکار است که  ،اگر ماهیت رمزارز دارایی تشخیص داده شود اما؛ استحاکم  دگاهید نیهمچون ژاپن ا

  .از رویکرد پول خواهد بود
و  ،نامشهود هایییثابت، دارا هایییدارا ،یجار یهاییدارابه اشکال مختلف همچون  هاکه داراییباید توجه داشت 

کند. لذا در صــورت کســب ســود آن را نگهداری می منظوربهدارایی  دارندۀ معموالًهســتند و  تصــورقابِلی مال یهاییدارا
ز کاال در نظر یت رمزاراگر ماه همچنین، تواند معنا پیدا کند.این بعد می ،شـــکلی از دارایی عنوانبهپذیرش ماهیت رمزارز 

ــود نیز ت ــاید به دو رویکرد قبلی خواهد داشــت. بعات متفاوتی نســبتگرفته ش هیت ویژگی پذیرش ماترین واضــحبتوان ش
ایر کاالها که بر روی س طورهمانضرورت پرداخت مالیات بر روی معامالت رمزارز در نظر گرفت.  راکاال  عنوانبهرمزارز 

  شود.مالیات پرداخت می
                                                                                                                                                                                                        
۱ UK Financial Conduct Authority, FCA 

 شود.های بعد توضیحات بیشتری در رابطه با رمزارز و توکن ارائه میدر بخش ۲
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ات متفاوتی را یکردها در خصوص ماهیت رمزارزها تبعروازاین هرکدامپذیرش اساسی آن است که  ، نکتۀهرحالبه
 رمزارز آورده شده تیکشورها در رابطه با ماهبرخی از  یهادگاهیدذیل جدول قالب در ادامه و در  در پی خواهد داشت.

  است.
  

  با ماهیت رمزارزها در کشورهای مختلفشناسی انواع رویکردها در رابطه گونه. ۲جدول 
 توضیحات  کشور رویکرد

از پول  شکلی جدید
  (ابزار پرداخت)

 پرداخت است. دارایی دارای ارزش که واسطۀ  ژاپن
  )Actual Currenciesارز (  لوکزامبورگ

  )Crypto-Token( شدهرمزنگاریابزار مالی (ابزار پرداخت)/ توکن   آلمان
  )Cyber Currencyسایبری (ارز   ایتالیا
  )Electronic Currency)/ ارز الکترونیکی (Cyber Currencyارز سایبری (  لبنان
  )Electronic Currencyارز الکترونیکی (  کلمبیا
  )Digital Currencyارز دیجیتال (  آرژانتین
  )Digital Currencyارز دیجیتال (  تایلند
  )Digital Currencyارز دیجیتال (  استرالیا

  )Digital Monetary Unitsواحدهای پولی دیجیتال ( اشتاینلیختن

  شکلی از دارایی

  )Digital Financial Assets( دارایی مالی دیجیتال روسیه
  )Financial Assetدارایی مالی (  ونزوئال
  )Term Financial Assets-Short( مدتکوتاههای مالی دارایی  اسلواکی
  )Financial Assetدارایی مالی (  بلغارستان
  )Virtual Assetsدارایی مجازی (  مکزیک

اشغالگر رژیم 
  )Financial Assetدارایی مالی (  قدس

  )Virtual Assetدارایی مجازی (  هندوراس

  شکلی از کاال

  (Virtual Commodity)کاالی مجازی   کانادا
  )Commodityکاال ( جمهوری چک

  (Virtual Commodity)کاالی مجازی   چین
  (Virtual Commodity)کاالی مجازی   تایوان
  )Intangible Commoditiesکاالی نامشهود (  اتریش
  )Virtual Commodityکاالی مجازی (  ماکائو

  .۲۰۱۹بع: کتابخانۀ کنگره امریکا، من
  

ماهیت  ازنظرهای متفاوتی بندیهای قضـــایی مختلف در دســـتهرمزارزها در حوزه ،که قبالً نیز اشـــاره شـــد طورهمان
، یاکن برزیل، قبرس، اکوادور، کاســـتاریکا، ،شـــوند. بســـیاری از کشـــورها مانند لهســـتان، دانمارک، اســـلوانیبندی میطبقه

ــتندکرده تأکید... بر این نکته ، وگواتماال ولی در رابطه با چگونگی ماهیت این  ،اند که رمزارزها ابزار پرداخت رســمی نیس
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سکوت اختیار کرده ؛اندنکرده اظهارنظریپدیده  شناسایی برخی از کشورها نیز کالً در این موضوع  شاید بتوان گفت  اند. 
گیری تصـــمیمات را در زیرا اتخاذ هر رویکرد، جهت ؛اســـتراتژیک در این حوزه اســـت ایچیســـتی ماهیت رمزارزها نقطه

اگر رمزارز را پول در  مثًال .ضـــع قوانین و مقررات شـــکل خواهد دادبرخورد با رمزارزها و و همچون نحوۀ موارد مختلف
دارایی بدانیم تحت نظارت مقام آن را و اگر مرکزی  تحت نظارت و کنترل مقام پولی یا بانک قویاحتمالبهنظر بگیریم 
کاال محســوب شــود، مشــمول مقررات  ایو  ییدارا یرمزارز نوع یوقت یعیطب طوربهیا  ؛ وقرار خواهد گرفت بازار ســرمایه

  .خواهد شد اتیپرداخت مال ازجمله هاییکاالها و دارا ریدر مورد سا جیرا
ست که پراکندگی نظرهاا سطح بین ین در حالی ا شی در  ست و این خود چال ست تأملقابِلالمللی کامًال فاحش ا . در ا

که در  شونددارایی محسوب می ینوع نویس بانک مرکزی، رمزارزهاپیشیف آمده در تعر بر اساسحال حاضر در ایران و 
رار نگرفته ق تأیید رســـمی مورد طوربهاین تعریف هنوز  باید توجه داشـــت که . البتهندکنی خاص کارکرد پولی پیدا میمواقع
  توان بدان استناد کرد.نمیو لذا است 

  هامنافع و مخاطرات استفاده از رمزارزها و توکن ۲-۳
شدن  رتریروز در حال فراگروزبه هاآن فردمنحصربه یهایژگیو لیدلاستفاده از رمزارزها بهکه از آن است  یشواهد حاک

بدون مرز را فراهم م ،نییپا نهیدر زمان کم، با هز یکیالکترون یهاامکان انجام تراکنش هارمزارزاســـــت.  و  آورندیو 
ــــبکۀ ایاز دن یادر هر نقطه بانکیبین یمال تپرداخت خرد تا مبادال یبرا هاآناز  توانمی ــــتفاده کرد. ش ی رمزارزها اس

بلِهمه  یها براتراکنش نکهیا رغمیاســـــت و عل رمتمرکزیغ رواجهان و مقصـــــد تراکنش  مبدأ یول ،اســـــت رؤیتقا
شود و کاربردها یلیخ هایستمس نینظارت بر ا دهشموضوع باعث  نیاست. هم شناساییقابلِغیر  یرقانونیغ یسخت 
ــــوییپول ،یکالهبردار ازجمله رزهاا نیا ــــمیترور یمال تأمینو  ،ش ــــیودبلی(پی کند داینمود پ بعضـــــاً س   ، ۲۰۱۸، ۱س

سبت تی. لذا با توجه به ماه)۳۳ص.  ستفاده  یهاو چالش ایمزا الزم است یسنت یهابه پولکامالً متفاوت رمزارزها ن ا
  د.شو نییتب با شناخت دقیق از آن

برخی  ،ناز دیدگاه گروهی از محققی .برشمرد توانمیهای مختلفی برای این پدیده ها و چالشمزیت ،شایان ذکر است
ــــمار میرمزارزها مزیت به فردمنحصــــربههای از ویژگی پدیده آیند و گروهی دیگر همان ویژگی را از چالشش های این 

یق توســط ات جامع و دقمطالع و انجام ،ابعاد مختلف رمزارزهابر تمرکز و موشـــکافی  ،اهمیت این موضـــوعد. لذا داننمی
روری به متنها  در ادامه ،هدف نهایی از این گزارش تبیین این موضـــوع نیســـت کهازآنجاییولی  .کندرا ایجاب می محققین
  نسبی وجود دارد پرداخته خواهد شد. نظریاتفاق هاآنکه بر روی  رمزارزها یهاسکیو ر هاتیمز برخی از

  هامزیت ۱⁃۲⁃۳

  سرعت باال در مبادالت ⁃الف
ــ ــتمیدر س ــاب فرد ،نبود نهاد واســط لیدلهرمزارزها ب س ــرعت باال و  گریبه فرد د یانتقال وجه از حس در چند  معموالًبا س

ــدهتوزیع دفتر کلهای فنّاوریاز  گیریبهرهرمزارزها با  ،دیگرعبارتبه. ردیگیصــورت م قهیدق ، با کاهش زمان معامالت ش
سهیل مبادالت می ،در معامالت فرامرزی ویژهبه س یدر حال نیاشوند. منجر به ت ست که در  سرعت انتقال  ،یسنت ستمیا

                                                                                                                                                                                                        
۱ PricewaterhouseCoopers, PwC 
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 ۴۸به  معموًالمبادالت دادن انجام در ســــوئیفت  ،مثال عنوانبه متعدد باالتر اســــت. یمال یهاوجود واســــطه لیدلوجه به
  ساعت زمان نیاز دارد.

  ترنییپا یهانهیهز ⁃ب
سطح بین خصوصبهانتقاالت را ونقل هزینۀ ،شدهتوزیعکل  دفتر فنّاوریرمزارزها با استفاده از   دهندالمللی کاهش میدر 

ــــوئ( یالمللنیب یهابرخالف درگاهو لذا  ــــو یهاروش ریو ســــا )فتیمانند س در مبادالت  و پرداخت، نرخ کارمزد هیتس
 ،مثال عنوانبه. ابدییکاهش م یادیتا حد ز یمبادالت یهانهیهز ،پرداخت یهابا حذف واسطه درواقعکمتر است.  رمزارزها

 یهایاندک که در صــــراف یانهیهز معموالًاما  ؛باشـــــد گانیرا دیها باتراکنش تمام یتئور ازلحاظ نیکوتیب رمزارزدر 
محســوب شــده و  ۱کاوهامعدن یبرا یمشــوق عنوانبه نهیهز نیا ،درواقع .شــودیلحاظ م ،مختلف متفاوت اســت یتالیجید

 یپرداخت ســــنت یهابه روشبتنســــ نیکوتیب ها،نهیهز نیبا لحاظ ا یدارد. حت اســــتخراج یبا ســــخت میمســــتق ایرابطه
  ).۲۱، ص. ۲۰۱۶پول،  المللیین(صندوق ب دارد یرتنییپا اریبس یهاهنیهز
  تیشفاف ⁃پ

ــــفاف ــــترمزارزها یایاز مزا یکی معموالً تیش ــــبکه ،مثال عنوانبه .س مام و اطالعات ت خچهیتار نیکوتیمثل ب یادر ش
و  مشاهدهقابِل یعموم صورتبهها تمام تراکنش ،درواقع .شودیم یبلوک نگهدار رۀیشده در بستر زنجانجام یهاتراکنش
دن فرستنده بو ناشناس نیمبادالت در ع گیریرهرصد و  تیقابِلو  است زنجیرۀ بلوک یکیالکترون یحسابرسدر دفتر  تأیید
ــــت. فراهم رندهیو گ ــــفافیت د اس ــــت که منظور از ش ــــۀ فرایند،چگونگی،  ر اینجا بهباید توجه داش زارز عمل رم و پروس
ستنده و گیرنده در ا .گرددبرمی شناس باقی میبه عبارت بهتر، درست است که فر کامًال  فرایند ولی مسیر این ،مانندینجا نا

  برانگیز باشد.تواند امری چالشف معامله خود میاین در حالی است که ناشناس بودن دو طر .شفاف است
  یپرداخت فرامرز ⁃ت
ـــطه چیو بدون ه همتابههمتا صـــورتبهها ها پرداخترمزارزدر  ـــودیانجام م یاواس ـــت که به  نی. لذا اش امکان فراهم اس

س سرعت باال وجه دلخواه را پرداخت کرد.  ایدن یدر هر جا یهرک سط و با  انتقال پول  ،درواقعبدون وجود کارمزد نهاد وا
، ۲واشــــچنکویکرد (آ دایپ تینیع نیکوتیب اســــت که با ظهور شــــبکۀ یادهیپد ایدن یدر هر کجا ردبه ف قهیتنها در چند دق

امر در  نیو ا ردیصــورت گ مرزیبرون یهاتراکنش یبرا یادیاســت تا اقدامات ز ازین یروش ســنت در ).۲۷۲، ص. ۲۰۱۶
ــور ــتروهمختلف روب یهامیکه با تحر رانیمثل ا یکش ــکالت ب ،س ــتریبا مش ــهولت پرداخت اســت اههمر یش از  یکی. س

ستفاده از رمزارزها ا شودیرمزارزها محسوب م یایمزا  راحتیبهوجه  افتیکه پرداخت و در آوردیامکان را فراهم م نیو ا
  .شودیمالمللی نیمنجر به سهولت در مبادالت بامر خود  این و ردیو با سرعت باال صورت گ

                                                                                                                                                                                                        
۱ Miners 
۲ Ivashchenko 
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  هاها و ریسکچالش ۲⁃۲⁃۳
  یمتیق دینوسانات شد ⁃الف
منجر به  درنهایترمزارز و  نیا یمتیمنجر به نوسانات ق نیکوتیکشورها در خصوص ب یحکومت اظهارنظرهایتمام  تقریبًا
ــــودیکاهش آن م ایو  شیافزا ــــکالت متیدر ق یثباتیب نی. اش ــــکیدارد و ر یمدت در پدر کوتاه خصــــوصبهرا  یمش  س
  )۲۷۳، ص. ۲۰۱۶، واشچنکوی(آ بردیو بلندمدت را باال م مدتمیاندر  یگذارهیسرما
  یرقانونیغ یکاربردها ⁃ب

همانند  درواقعد. ســالم و ناســالم داشــته باشــ یکاربردها تواندیم یگرید فنّاورین همانند هر یچبالک فنّاوریها و رمزارز
ستفاده کرد. یرقانونیغ ی(کاالها یرقانونیو هم در موارد غ یهم در موارد قانون توانمی زیاز رمزارزها ن ،یرسم یهاپول ) ا

امکان  ،دارند تیاز به احراز هویاز پول بدون ن یادیحجم ز ییجاهکه در جاب یابالقوه ییانارمزارزها و تو تیبا توجه به ماه
(اســلحه،  غیرمجاز یکاالها خریدوفروش ســم،یترور یمال تأمین ،شــوییپول انندم ناســالم یدر کاربردها هاآناســتفاده از 
  .وجود دارد غیرقانونیهای و سایر فعالیت ،، فرار مالیاتی...)و ،مواد مخدر
از  یانتقال بخشـــ یبرا زهیمعامله، انگ نیطرف نشـــدن ییو شـــناســـا رزهارمزا شـــدۀرمزنگاری تیماه لیدلبه نیهمچن

سط ا یمعامالت و نگهدار ستفرار مال درنتیجهو  ستمیس نیدرآمد و ثروت تو ، در این دیگرعبارتبه .یاتی دور از ذهن نی
 ضعف آشکار است این ویژگی در کنارلذا وجود دارد.  پول بین افراد و کشورها در قالبی ناشناس جاییجابهامکان  ساختار

 افزایش دهد مالی تروریســــم را تأمینو  شــــویی،پول فرار مالیاتی، جرائم مالی مانند خطرهای تواند، میناظر نظارت مقام
  ).۱۳، ص. ۲۰۱۹ ای،یس(اف
  ییاز دست دادن دارا ⁃پ

ــ کهدرصــورتی رمزارز دارندۀ ــترس ــ ،فراموش کند ایمفقود  یلیخود را به هر دل یرمز دس ــترس  یبه حســاب خود را برا یدس
شدن ن ،هارمزارزبودن  یکیالکترون لیدلبه ی. از طرفخواهد داداز دست  شهیهم سرقت و هک   است. تصورقابِل زیامکان 

 بر روی و یا ،تلفن هوشــــمند شــــخصــــی، کاربر بر روی رایانۀ یکوین در کیف پول الکترونیکرمزارزها مانند بیت ،درواقع
. در حال خواهد شد د و آشکار است در صورت از بین رفتن اطالعات مربوطه، رمزارز سوختشوآنالین ذخیره می پلتفرم

گیری از بدافزارها و به روشی هوشمند سعی در دستیابی به اطالعات المللی مجرمان بسیاری با بهرهحاضر و در سطح بین
سرقت بیت کوین کاربران دارند.  سیستم جبران خطا معنایی ندارد و ن، همچنیو  کاربر در حین معامله  کهدرصورتیدر این 

. لذا ریســک امکانی برای جبران وجود ندارد ابزارهای بانکی متعارف (مانند کارت اعتباری) برخالف ،مرتکب خطا شــود
  ).۳۰ .، ص۲۰۱۶پول،  المللیین(صندوق ب معامله برای کاربران این سیستم وجود دارد نشدن مربوط به موفقیت

پول و رمز  فیبا داشتن آدرس ک صرفًابه حساب شخص  یسترسد نیکوتیب ستمیدر س نکهیبا توجه به ااین، برعالوه
 یبرا سازوکاری چیباشد، ه یمتوف اریاطالعات تنها در اخت نیا کهدرصورتی ، پس از فوت یک فرد،است ریپذعبور امکان

  ورثه به ارث وجود نخواهد داشت. یابیدست
  یقدرت بانک مرکز فیتضع سکیر ⁃ت

منجر  (و تضعیف پول در جریان مانند ریال) یواسط و بانک مرکز یرنگ شدن نقش نهادهابه کم تواندیم رواج رمزارزها
ــود و لذا برا ــ یش ــتمیس ــور چالش کی یو مال یپول س رت و اعمال نظا یبرا ییصــورت جا نیدر ا رایز؛ اســت زیبرانگکش
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ماهیت غیرمتمرکز این ارزها  ،درواقعد. شــوپول در جریان تبدیل می رمزارزها به و عمًال ماندینمباقی  یپول یهاتاســیســ
ــــنتی نظارتی جای نمیدر مدل راحتیبه ــــدهتوزیعدفتر کل  فّناوریگیری از بهرهزیرا رمزارزها با  ؛گیردهای س نقش نهاد  ش

 اســــاســــًا در اینجا باید به این نکته توجه داشــــت که .برنداز بین می )تنظیم مقررات اســــتمحور  که( را مرکزی واســــطۀ
به اقدام  هاآن حذف قدرت آن تبعبهو حذف نهاد مرکزی و  سازندگان رمزارزها و مشخصاً بیت کوین با هدف تمرکززدایی

های اصلی این یکی از مزیت عنوانبهبلکه  ،دانندچالش نمی تنهانهرا  مسئلهاین  برخی اند. لذاکرده رمزارزها تولید و انتشار
نه از منظر ســــازندگان و یا  آیدمیحســــاب چالش به حاکمیتی این چالش از نگاه ،نگرند. به عبارت بهترپدیده بدان می

 رمزارزها.از کنندگان استفاده

  هاانواع رمزارزها و توکن یشناسگونه ۳-۳
استفاده از منابع مختصر به تفاوت بین رمزارز و توکن اشاره شد. در این بخش سعی خواهد شد تا با  طوربهدر بخش دوم 

در این ســه  ،الزم به ذکر اســتشــفاف شــود.  ازپیشبیشمرز بین این مفاهیم  ،بندیطبقه و در قالب ارائۀ المللیمعتبر بین
 ۱المللیبین توسط بانک تسویۀ شدهارائهمفهوم گل پول از: اند عبارتکه شود شناسی مطرح میقسمت سه رویکرد در گونه

ـــناختهالمللی رویکردی که در ســـطح بین ـــهور اســـت، شـــدهش  موردتوجهو رویکرد کاربردی که  ،رویکرد جغرافیایی و مش
 شــــدهارائهضــــروری اســــت که رویکردهای  نیز البته توجه به این نکتهد. نی قرار دارگذاران در کشــــورهای اروپایمقررات

  شود.دیده می هاآنپوشانی در همجدا از هم نیستند و سطوحی از  کامل طوربه کدامیچه

  )۲المللی (مفهوم گل پولبانک تسویه بینرویکرد  ۱⁃۳⁃۳

ــــیلۀ وظایفی همچون یپول دارا یدگاه اقتصــــادیاز د ــــنجش۳مبادله وس های و معیار پرداخت ،٥ارزش ، ذخیرۀ٤، معیار س
ــــت ٦معوّق ــــویۀ . بانکاس های مرکزی)، با در نظر گرفتن بانک مرکزیِ بانک درواقعنهادی معتبر ( عنوانبهالمللی بین تس
 ویژهبهها (در رابطه با انواع رمزارزها و انواع پولخاصــــی  ۷بندیطبقه با در نظر گرفتن چهار معیار ذیل،های پول و ویژگی

  .)۱۷، ص. ۲۰۱۸المللی،  بین(بانک تسویۀ است دادهبر جایگاه بانک مرکزی) ارائه  تأکیدبا 
 بودن غیرمتمرکزیا  همتا همتا به ⁃الف

را  یشـــخص ثالث نکهیبدون ا میمســـتق طوربه کاربراناســـت که با اســـتفاده از آن  رمتمرکزیغ یپلتفرم ۸همتا  همتا بهشـــبکۀ
 نیا قیاز طر میمستق طوربهتوانند یو فروشندگان م دارانیخر ،درنتیجه کنند.یارتباط برقرار م گریکدیواسطه قرار دهند، با 

                                                                                                                                                                                                        
۱ Bank for International Settlements, BIS  
۲ Money Flower 
۳ Medium of Exchange 
٤ Unit of Account 
٥ Store of Value 
٦ Standard of Deferred Payment 
۷ Taxonomy 
۸ Peer-to-Peer 
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 باشد اشاره دارد. غیرمتمرکزمتمرکز یا  صورتبهانتقال که  سازوکاراین معیار به  ،درواقع. متصل شوند گریکدیبه  سیسرو
  مبتنی بر سرور آمده است. همتا با یک شبکۀ  همتا بهدر شکل زیر تفاوت بین شبکۀ

  
  همتا با شبکه متمرکز همتا به تفاوت شبکۀ .۳ شکل

  )غیرازآن(بانک مرکزی یا  صادرکننده ⁃ب
ــار رمزارز یچگونگو  ۱صــادرکننده ــویۀ اریاز چهار مع گرید یکی نیز انتش رمزارز  عنوان مثال،بهالمللی اســت. بین بانک تس

ناشــناس مســتقل به نام  ســانینواز برنامه یگروه ایرمزارز متن باز و همتا به همتا توســط شــخص  نیاول عنوانبه نیکوتیب
 ،گریاز طرف د .آن نقش نداشت انتشاردر  ینهاد رسم چیو ه و منتشر شد جادیامیالدی  ۲۰۰۸در سال  ناکاموتو یساتوش

شاره کرد شد جادیونزوئال ا یبانک مرکز که توسطپترو  رمزارز به توانمی  .)دش که در عمل با مشکالتی مواجه هرچند( ا
  .است مدنظر غیرازآن ایباشد و  یبانک مرکز که صادرکننده رمزارز یژگیو نیا ،نجایدر الذا 
  بودن یا غیردیجیتال دیجیتال ⁃پ
 یکیزیف صورتهباینکه  ایو باشد  یکیالکترون شکل پول در قالب نکهیابه عبارت بهتر،  ،اشاره داردپول  شکلبه  اریمع نیا

ــود ــر ش ــنت یهاخالف پولبرواضــح اســت که رمزارزها در خصــوص  .منتش  یکیزیف تیماهو نقره مانند طال  متعارف یس
  .کنندمعنا پیدا میو دیجیتالی  یمجاز طیندارند و تنها در بستر و مح

  دسترسیگسترده یا محدود بودن  ⁃ت
جهان و در ســـطح  اینکه ،به عبارتی .دهدرا نشـــان می یدســـترســـ و دامنۀ زانیم» ۲گســـترده بودن دســـترســـی«مفهوم 

شد و عموم  در دسترس یالمللنیب شدای در دسترس جامعه محدود صورتبه ایبا  عنوانبه. مدنظر است مشخص با
عارف یســــنت یهامثال برخالف پول ند ب رواجهان یهارمزارز یبرا ییایجغراف یمرزها ،و مت  وم،یاتر ن،یکوتیمان

 کیبدون مرز هســتند و تنها با  دســتینازا ییارزهارمز ،درواقع .کندینم دایمعنا پ دســتینازا یو موارد ،نیکوتیال
مانند  یرمزارز یدســـترســـ گریفرســـتاد. از طرف د دنیا یدر هر جا یهرکســـ یرا برا رمزارزهر مقدار  توانمی کیکل

                                                                                                                                                                                                        
۱ Issuer 
۲ Widely Accessible 
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از  زین یژگیو نیکشــــور اســـــت. لذا ا نیا یهااز بانک یکانادا و تعداد یبانک مرکز نیتنها در ب محدود و نیکدکو
  .استاقسام پول  یبندمهم در دسته یاریمع

ساسادامه و  در شکل  گل پول بندیطبقه ،یژگیو چهار نیا بر ا صطالحات مرتبط در پاورقی  ۴در  ست (ا شده ا ذکر 
همتا به همتا،  یهایژگیاز و یقابلت ،پول نقد گاهیجا گفت توانمیبندی طبقه نیبا توجه به ا عنوان مثال،به .)۱اندذکر شـــده

شار توسط بانک مرکز س دامنۀ یو گستردگ یانت شکل مشخص است رمزارزها با توجه به  طورهماناست.  یدستر که در 
س ستر  عیرمزارز با دفتر کل توز«و  »۲عام شده عیرمزارز با دفتر کل توز«) در دو گروه DLT( شدهتوزیعدفتر کل  ینوع د

نهاد ناظر و پاســخگویی قانونی  ای بســیار مهم اســت و ثمرات مهمی در نقشنکتهاین امر که  رندیگیقرار م »۳خاص شــده
 بانکی)(بین دو صــورت خرد و عمده، یبا توجه به نوع دســترســ زین یبانک مرکز تالیجیارز د یبراهمچنین  .همراه داردبه
  متصور بود. توانمیرا 

  
  المللی)بین (رویکرد بانک تسویۀ گل پول یتاکسونوم .۴ شکل

  
  

                                                                                                                                                                                                        
، Bank deposit: یبانک سپردۀ، Permissionless DLTخاص:  شده عیبا دفتر کل توز رمزارز، Permissioned DLTعام:  شده عیرمزارز با دفتر کل توز ۱

 :ینزد بانک مرکز یسپرده ارز یهاحساب، Central bank reserves and settlement accounts: یبانک مرکز ریو ذخا هیتسو یهاحساب
 Central bank deposited currency accounts ،(عمده):  یبانک مرکز تالیجید یارزهاCentral bank digital currencies (wholesale) ،یهاارز 
 .Commodity money :ییکاال پول، و Cashنقد:  پول، Central bank digital currencies (retail)(خرد):  یبانک مرکز تالیجید

۲ Permissioned Distributed ledger technology (DLT) 
۳ Permissionless Distributed ledger technology (DLT) 

 همتا به همتا

 تالییدیج بانک مرکزی ⁃ منتشر کننده

 گستردگی دامنه دسترسی
سپرده
 بانکی

پول نقد

 پول کاالیی

های حساب
سپرده ارزی نزد 
 بانک مرکزی

هایحساب
تسویه و ذخایر 
 بانک مرکزی

ارز دیجتال
بانک مرکزی 

 (عمده)
ارز دیجتال
بانک مرکزی 

کلبا دفتررمزارز (خرد)
 عام عیتوز

با دفتر کل رمزارز
 خاص عیتوز
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۱۸ 

  رویکرد جغرافیایی ۲⁃۳⁃۳

ـــتفاده یکردهایرو دیگر از یکی ـــیم مورداس اول بانک  سینوشیکه در پ اســـت ییایجغراف کردیرو ،بندی رمرزارزهادر تقس
نویس هنوز این پیش ،نیز به این نکته اشــاره شــد ترپیشکه  طورهماناســت.  لحاظ شــده یبندمیتقســاین  زین کشــور یمرکز
ر این کشــور د این ســند تنها خروجی بانک مرکزی کهازآنجایی ،حالبااین. قرار نگرفته اســت تأییدرســمی مورد  صــورتبه

به  ،اســتشــور ها در داخل کبه دنبال بررســی ابعاد فقهی و حقوقی رمزارزها و توکن درنهایتنیز این گزارش رابطه بوده و 
  اند:شده یبندطبقه ریز صورتبهرمزارزها  سینوشیپ نیدر ا پرداخته شود.رسد بهتر است تا به این دیدگاه نیز نظر می
  روارمزارز جهان ⁃الف

بر بســتر  ایو توســط عموم مردم دن نیســت یخاصــ یایجغراف چیاز آن و تبادلش محدود به ه یبرداراســت که بهره یرمزارز
ــترسقابِل نترنتیا ــتوانۀ نیاســت. ا دس ــتوانۀ ییدارا نوع رمزارز بر دو گونه بدون پش بدون  وجود دارد. گونۀ ییدارا و با پش

دوم  . گونۀکرداشاره  ومیاترو  نیکوتیببه  توانمیاز انواع معروف آن  و رداستخراج توسط عموم مردم را دا تیقابلپشتوانه 
استخراج توسط  تیقابلو  شودینامشهود صادر م ایمشهود  ییدارا کی و به پشتوانۀ یحقوق ای یقیشخص حق کیتوسط 

  اشاره کرد. ۲و تتر ۱یپرآسکبه ا توانمیآن  وفو از انواع معررا ندارد عموم مردم 
     ۳یرمزارز بانک مرکز ⁃ب

صــول اآن را دارد که منطبق بر  تیلقابو  شــودیلق و صــادر می خاســت که توســط بانک مرکز یهمان پول کیشــکل الکترون
ع نو نینهاد واســـط پرداخت تبادل شـــود. ا چیبدون دخالت ه فردفردبهصـــورت هو ب شـــدهتوزیعبســـتر  کیدر  ،یرمزنگار

  .شودی) صادر مالیکشور (ر یپول مل رمزارز به پشتوانۀ
  ایرمزارز منطقه ⁃پ

ـــتوانۀ یرمزارز و  لیســـهچند کشـــور و با هدف ت نیب یپول هچندجانب مانیپ کیدر  موردتوافق ییدارا کی اســـت که به پش
  .شودیآن کشورها صادر و استفاده م نیب یتبادالت تجار عیتسر
  توکن ⁃ت

به دو صورت بدون  تواندینوع رمزارز م نیا .کندیم یندگیرا نما یواقع ای یارزش مجاز که است تالیجید یتیموجود توکن
  .با پشتوانه صادر شود ای ییادار پشتوانۀ

  )FINMAو  FCAرویکرد کاربردی (رویکرد  ۳⁃۳⁃۳
سطح بینرویکرد دیگری که به نظر می سد در  ستناد میر شتر بر آن ا سیم ،شودالمللی بی ستبندی از منظر کاربرد تق این . ا

ــتندات نهاد نظارت بر بازارهارویکرد  ــاس مس ــتان یمال یبر اس ــوئ یمال یهاو نهاد نظارت بر بازار ٤انگلس ) ٥(فینما یسس

                                                                                                                                                                                                        
۱ XRP 
۲ Tether 
۳ Central Bank CryptoCurrency, CBCC 
٤ Financial Conduct Authority, FCA 
٥ Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA 
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کرده  تأکیدهای این موضـــوع نیز بر برخی از جنبه) ۱(بافیننهاد نظارتی آلمان  .)۱۷، ص. ۲۰۱۸(فینما،  اســـت ارائهقابلِ
پردازد که در ادامه به آن می هاآنبندی این رویکرد بر اساس کاربردهای رمزارزها به تقسیم). ۲۱، ص. ۲۰۱۸است (بافین، 

  شود.اشاره می
  توکن پرداخت یا مبادالتی ⁃الف

ــــت یرمزارزهمان  ۳یا مبادالتی ۲توکن پرداخت ــــت  این توکنکند. پیدا میرا که نقش ابزار پرداخت یا پول  اس ممکن اس
  کوین) و ممکن است توسط بانک مرکزی منتشر شود.توسط هیچ نهاد متمرکزی منتشر نشود (مانند بیت

  توکن بهادار یا دارایی ⁃ب
 های بهادارتوکن .استآن  جادکنندهیو سهام از طرف ا یمانند اوراق بده بهادار ییدارا کی ندهینما ٥یا دارایی ٤بهادار توکن
  اند.شده ارائهگذاری خاص یک سرمایه دسترسی د. بدان معنا که برای تبییندار ایژههای خاص و ویویژگی

  توکن کاربردی ⁃پ
 رۀیزنج رســـاختیز قیاز طررا خدمت  ایبرنامه  کیبه  تالیجید یدســـترســـ اســـت که ییهاتوکنشـــامل  ٦توکن کاربردی

 ســـرویس یا محصـــول یک به دســـترســـی اجازه دارندگانشـــان به هاتوکن از نوع این، دیگرعبارتبه .دکنیفراهم م یبلوک
  .ددهمی ارائه را خاص

  (رویکرد منتخب تحقیق) ها و رمزارزهابندی انواع توکنطبقه ارائۀ ۴-۳

ست. ِپیشهایی چالش ترینمهمیکی از  شد تا پس  روی این تحقیق پراکندگی مطالب این حوزه ا سعی  لذا در این پژوهش 
جدیدی در این رابطه  بندیها، طبقهها و توکنرمزارز شــناســیموضــوع خبرگان حوزۀبررســی منابع مختلف و گرفتن نظر  از

شود رویکرد اصلی به رمزارز و توکن در  شایان ذکر است،شده در باال باشد. شامل تمام رویکردهای ذکر کهینحوبه ارائه 
 گل پولمفاهیم و  تا رویکرد جغرافیایی مدنظر بانک مرکزی است عی شدهس هرچند ؛استاینجا بر مبنای رویکرد کاربردی 

ستر دفتر کل  شود. همچنین نوع ب عام باشد و یا خاص  صورتبهدسترسی در آن  که اجازۀ شدهتوزیعنیز در آن جای داده 
  نیز مدنظر قرار گرفته است.

 کهازآنجاییولی  ؛شناسی جای داددر این گونه توانیمهای اقتصادی و فنی گوناگونی را بندیتقسیمبه ذکر است، الزم 
بر روی نوع در این تحقیق اصــلی تمرکز  ،ســتهاقهی و حقوقی رمزارزها و توکنهدف نهایی این گزارش بررســی احکام ف

سی علت و و در قسمت حکمگزارش  که در ادامۀ است هقرار گرفت شدهتوزیعدفتر کل   ازپیشبیشاین انتخاب چرایی شنا
همچون سایر نیز بندی این است که این دسته شودبدان اشاره الزم است نکته مهم دیگری که در اینجا شفاف خواهد شد. 

سته ست بندید سمتها کامًال افراز نی سطوحی از همو در برخی از ق ستها  شانی ممکن ا شد پو شته با  عنوانبه .وجود دا
البته شود. توکن پرداخت شناخته می عنوانبهدر حال حاضر اشاره کرد که توکن بهادار است و  توانمیلیبرا توکن به  ،نمونه

                                                                                                                                                                                                        
۱ German Federal Financial Services Supervisory Authority, BaFin 
۲ Payment Tokens 
۳ Exchange Tokens 
٤ Security Tokens 
٥ Asset Tokens 
٦ Utility Tokens 
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ــــت نیز کلیدی  باید به این نکتۀ ــــدن به توکن های بهادار و کاربغایت نهایی تمام توکنکه هدف و توجه داش ردی تبدیل ش
  .با موفقیت بدان دست پیدا کند هتوکنی مثل لیبرا توانستو پرداخت است 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (رویکرد منتخب پژوهش) ها و رمزارزهاانواع توکن یبندطبقه .۵ شکل
  

  توکن پرداخت ۱⁃۴⁃۳
 توانمی شدهتوزیعشود که با توجه به نوع دسترسی به دفتر کل ارزش استفاده می روش پرداخت و ذخیرۀ عنوانبهاین توکن 

  بندی کرد.آن را در دو قالب طبقه
  عام شده یعتوکن پرداخت در بستر دفتر کل توز ⁃الف
 ،نئو، دش ین،کو یتزدکش، کاردانو، ال یوم،اتر ین،کویتب روا همچونگفت این نوع توکن همان رمزارزهای جهان توانمی

ستازاینو مواردی  ست د ستفاده از  ا و فراتر از مرزهای جغرافیایی در یک شود میطراحی  شدهرمزنگاری فنّاوریکه با ا
  کند.غیرمتمرکز فعالیت می صورتبههمتا به همتا و  شبکۀ

  
  

 توکن پرداخت

 شده دفتر کل توزیع
 عام

روا رمزارزهای جهان
(شامل بیت کوین، 

اتریوم، زدکش و غیره)

 شده دفتر کل توزیع
 خاص

رمز ارز بانک مرکزی، 
ای، لیبرا رمزارز منطقه

 بوک) و غیره(فیس

دفتر کل توزیع خاص توکن بهادار توکن سهام، توکن اوراق 
پیمان بدهی، توکن 

(شبکه ققنوس) و غیره

دفتر کل توزیع خاص توکن کاربردی
توکن احراز هویت، گرام 

تلگرام، توکن حق استفاده 
یک ساعته از خودروی 

جدید یک شرکت در آینده 
 و غیره

بندی انواع طبقه
ها و توکن

رمزارزها 
(رویکرد منتخب 

 تحقیق)
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 خاص شده یعتوکن پرداخت در بستر دفتر کل توز ⁃ب
با مورد قبلی  این دســتهتفاوت اصــلی جای داد.  توانمیمدنظر بانک مرکزی را در این طبقه ای منطقهرمزارز ملی و  رمزارز

ــی دفتر کل  ــترس ــدهتوزیعنوع دس ــی در این حالت تنه ،درواقعآن اســت.  ش ــترس ــتا در اختیار افراد خاص مجوز دس . اس
با دالر  یکبهیکرمزارز بانک مرکزی اســـت که تناظر  ی. کدکوین کانادا نوعســـت، کدکوین کانادارمزارزای از این نوع نمونه

د. های تجاری این کشـــور حضـــور دارانکدســـترســـی خاص آن بانک مرکزی کانادا و تعدادی از ب کانادا دارد و در شـــبکۀ
سویۀکدکوین برای  سامانۀ بانکیبین ت سویۀ و موازی با  گر از این نوع توکن، توکن ای دینمونهکند. عمل می ۱ناخالص آنی ت

فعالیت و پس از پذیرش  و در ادامۀ عرضه شدبوک اجتماعی فیس از سوی رسانۀتوکن بهادار در قالب  ست که در ابتدالیبرا
  تبدیل به توکن پرداخت شد. عمًال رو شدن با مقبولیت عمومیهجهانی و روب

 توکن بهادار ۲⁃۴⁃۳

د یا  دارایی (مشـــهوحتماً پشـــتوانۀ ،این نوع توکن که بســـتر دفتر کل توزیع آن محدود به دســـترســـی افراد خاص اســـت
 توانمید، کر یداریمحصوالت و خدمات را خر توانمی ینکهها عالوه بر اتوکن ینبا امشهود، مجازی یا واقعی) دارد. غیر

ســت که توســط ای از این نوع توکن، توکن پیمان انمونهداشــت.  یزو منفعت ن گذارییهانتظار بازده ســرما هاآن یبا نگهدار
 .ستاشده متوقف بانک مرکزی استفاده از آن توسط گذاری دالیل سیاستبه در حال حاضر و کنسرسیوم ققنوس ارائه شد

ویژگی اصلی  است. ...، واوراق مشتقه ،یاشاره کرد توکن سهام، اوراق بده نبه آ توانمیبخش  نیکه در ا یموارد گریاز د
) DLTه (شــــدعی) و دفاتر کل توزنیچ(بالک ی زنجیرۀ بلوکاســــتفاده از فناورها، این نوع توکن نیز همانند ســــایر توکن

 . است

  توکن کاربردی ۳⁃۴⁃۳
شبکه استسرویسمعنای داشتن مجوز برای دسترسی به داشتن این نوع توکن به ها نوع از توکن ینا ،دیگرعبارتبه .های 

های احراز های این توکن به توکند. از نمونهدهیخاص را م یسســرو یامحصــول  یکبه  یدســترســ اجازۀ دارندگانشــانبه 
ـــتری ـــی و ایکسوای(کی ۲هویت مش ـــاره کرد.  توانمیپی) رآس را ارائه  یبرند لباس توکن کی دیفرض کن عنوان مثال،بهاش

س آن اجازۀ که به دارندۀ دهدیم ستر پلتفرم  هیشب تواندیم هیرو نی. ادهدیم فیلباس را با نرخ تخف دیمد جدبه  عیسر ید
تر به محصول موردنظر عیسر یدسترس ی) در ازاهایتیبر(احتماًال سل انیباشد که مشتربر پاداش  یمبتن یجمع یمال تأمین

را ارائه دهد که به دارندگان  یلوکس توکن یلاتومببرند معروف  کی دیفرض کن ای) به پروژه کمک کنند. دیخود (لباس جد
  .دهدمیساعت  کی مثالًرا به مدت محصول آتی شرکت خودروسازی  با یرانندگ آن اجازۀ

  یدر سطح جهان رمزارزها یگذارمقررات یکردهایرو یشناسگونه ۵-۳
سطح بین ضر و در  شاهد تنوع رویکردهای رگوالتوری در مواجه با پدیده در حال حا ستیم. برخی  رمزارزالمللی  و توکن ه

اند. برخی موضع اند و رویکرد ممنوعیت کلی را در پیش گرفتهبا این پدیده برخورد کرده وسختسفت صورتبهکشورها 

                                                                                                                                                                                                        
۱ Real-Time Gross Settlement, RTGS 
۲ Know Your Customer KYC 
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ــــورها نیز با آغوش باز به  .اندو توکن را ممنوع کرده رمزارزابعاد تری را اتخاذ کرده و تنها یک یا چند وجه از نرم برخی کش
ستقبال این پدیده نوظهور رفته ضع و نداا صی در این خصوص اتخاذ نکردهبرخی دیگر نیز مو صراحتًا آن را نه  گیری خا و 

  .)اندجاری دانسته هاآنرا در برخی موارد برای  مانند مالیت عمومیولی قوانین (و نه رد کردند  تأیید
  

  عدم ممنوعیت ۱-۵-۳
  ژاپن* 
و  دشــویمحســوب م یژاپن رمزارزها پول قانون ینطبق قوان ،درواقع .اســت یپرداخت قانون یوۀشــ در این کشــور کوینیتب

، شــوییپولضــد  ینقوان و لذا ملزم به اجرای الزامات اســت یمال مؤســســاتو  یرمزارز مشــمول مقررات بانک یهابورس
درآمد  عنوانبه ینکویتســود حاصــل از معامالت ب ،. همچنین در حال حاضــراســتیانه ســال یزیو مم ،یشــناخت مشــتر
سرما یاتمشمول مال تواندیم و شده است یفدرآمد متفرقه تعر یا یتجار هاییتحاصل از فعال ش یهبر درآمد  ز ا .ودهم 

سال جوال اول سا کوینیتب خریدوفروش یمصرف یاتهشت درصد مالمیالدی نیز  ۲۰۱۷ی   در این کشوررمزارزها  یرو 
  .برداشته شد

  آلمان* 
ــــازمان نظارت مالی آلمان ــــابداری و  عنوانبهها را رمزارزارزهای مجازی و  (بافین) س ابزار مالی  درنتیجهواحدهای حس

 ۲۰۱۸ه ســـال . همچنین در فورینیاز به کســـب مجوز از این نهاد اســـت... ، وفروشبرای مالکیت، خرید،  معرفی کرده و
کوین و سایر ارزهای مجازی منتشر شد. البته بانک مرکزی این از بیت افزودهارزشفت مالیات بر چگونگی دریانیز  میالدی
 ۱شـــدهرمزنگاریو از اصـــطالح توکن داند تال نمییکوین را ارز مجازی و پول دیجبیت ،ور با توجه به کارکردهای ارزکشـــ

  کند.برای آن استفاده می
  کانادا* 
ستفاده از رم کشور اجازۀ نیا و  شوییپولضد نیرمزارزها مشمول قوان یها. تراکنشدهدیرا م نیکوتیارزها همچون بزا

 نیکوتیب سیســــرو ایکاال  دیخر یاگر برا ،کشــــور نیا دیجد یاتیمال نیاســــت. طبق قوان ســــمیترور یمال تأمینمبارزه با 
ود حاصل س ینهمچن ست.معامالت کاال به کاال اتیشود و مشمول مالیمعامله کاال به کاال محسوب م ،پرداخته شده باشد

ستورالعمل معامالت در اوراق بهادار  شمول مال فیتعر هیسرما ایدرآمد  عنوانبهاز معامالت کاال طبق د . شودیم اتیو م
  ست.کانادا رکشور دال نیا یو تنها ارز رسم شوندیمحسوب نم یرمزارزها در کانادا ارز قانون ،هرحالبه
  اشتاینلیختن* 

 عنوانبهارزهای مجازی  ،. بر این اســـاسشـــده اســـتاین کشـــور به ارزهای مجازی پرداخته  در آخرین اصـــالحات قوانین
ا خدمات و یپول قانونی وجود دارد و برای خرید کاال  با هاآناند که امکان معاوضــه شــدهتعریف  دیجیتالواحدهای پولی 
  استفاده کرد. هاآناز  توانمیارزش  نگهداری ذخیرۀ

                                                                                                                                                                                                        
۱ Crypto Token 
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 یکل تیممنوع ۲⁃۵⁃۳
گذاری دالیل سیاستاند. در این میان برخی بهذ کردهبرخی از کشورها رویکرد ممنوعیت کلی را در مواجه با رمزارزها اتخا

سیاستوضع کردهاین ممنوعیت را  شرعی نیز به این اند و برخی دیگر همچون کشور مصر عالوه بر بحث  گذاری از باب 
  اند.موضوع ورود کرده

  پاکستان* 
 ۲۰۱۷سال  می ماهکشور وجود ندارد. در  نیمبادله آن در ا ارزها و نحوۀزدر رابطه با رم یقانون خاص چیه ،در حال حاضر

شت که ارزها یاهیانیب یشور طک نیا یبانک مرکز زین یالدیم سم تالیجید یاظهار دا سدینم تیرا به ر  آوریل ۶و در  شنا
  به عموم مردم هشدار داد. یمجاز یارزها یهاسکیبه رنسبت یاهیانیبا انتشار ب زین یالدیم ۲۰۱۸سال 

  رهیالجز* 
 .نداستفاده از هر نوع رمزارز را ممنوع اعالم کرد رسماً یالدیم ۲۰۱۸ل کشور در سا نیمقامات ا

  نپال* 
اعالم  یرقانونیغ نیکوتیمعامالت مربوطه به ب ۀیکل یالدیم ۲۰۱۷ ســــال اوت ۱۳نپال در  یاعالم بانک مرکز بر اســــاس

 .شد
  اکوادور* 

 نکهیبا توجه به ا نی. همچنســــتیکشــــور ن نیروش پرداخت مجاز در ا نیکوتیب ،اکوادور یاعالم بانک مرکز بر اســــاس
شور کنترل، نظارت نیدر ا ینهاد چیتوسط ه نیکوتیبا ب یمعامالت مال  هاآن یمال سکیر ،شودینم یگذارو مقررات ،ک

 بالمانع است. نیکوتیرمزارزها مانند ب ینترنتیا خریدوفروشخود افراد است. البته  بر عهدۀ
  عراق* 

ــــتفاده از  تیممنوع یاهیانیب یعراق ط یبانک مرکز که  یگرانمعامله ،اســــاس نی. بر اکرده اســــتها را اعالم رمزارزاس
 خواهند شد. شوییپولشده در قانون مبارزه با ذکر مجازاتمشمول  ،ها انجام دهندرمزارزمعامالت خود را با استفاده از 

  بنگالدش* 
 کشــور نیدر ا را بودن رمزارزها غیرقانونی یاهیانیبنگالدش با انتشــار ب یبانک مرکز ،یالدیم ۲۰۱۷دســامبر ســال  ۲۴در 

 ســـمیترور یمال تأمینو  شـــوییپولاز مقررات مبارزه با  یبا رمزارزها تخط یمبادالت مال ،هیانیب نیا بر اســـاساعالم کرد. 
ــتفاده از رمزارزها یبرا دانند،می شــوییپولضــد نیبا قوان ریمغا رارمزارزها  کهازآنجاییاســت و   نییمجازات زندان تع اس
 .شده است

  یویبول* 
ستفاده از ارزها شور ممنوع اعالم  نیدر ا یمجاز یا ستک ساس. شده ا شور نیا یبانک مرکز ۀیانیب بر ا ستفاده از هر ،ک  ا

سط مقامات پول دارای ارزش ابزار شر  نیا یکه تو شور منت ستک شده ا ستممنوع  ن شور با  نیا یبانک مرکز نی. همچنا ک
مردم به عموم  هاآن یاحتمال یهاانیدر خصوص ز است، نشده یارگذمقررات نیکوتیهمانند ب ییهارمزارز نکهیتوجه به ا

  .داده استهشدار 
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  مراکش* 
دالت مبا ،دشــ منتشــر ت مراکشدفتر مبادال یرســم تیســادر وب یالدیم ۲۰۱۷که در نوامبر ســال  یمطبوعات ۀیدر اطالع

 .شددر رابطه با آن اعالم  زین یسخت داتیممنوع و تهد یمجاز یارزها
  امارات* 

ساس سال  نیا ینظر بانک مرکز بر ا شور در  شد. د یمجاز یمعامالت ارزها ۀیکل ،یالدیم ۲۰۱۷ک ه یر ژانوممنوع اعالم 
  را تکرار کرد.در خصوص معامالت رمزارزها  هشدار امارات مجددًا یبانک مرکز کلرئیس زین یالدیم ۲۰۱۸سال 

  یسعود عربستان* 
 ،ستین یمرجع قانون چیه تحت نظارت و به پشتوانۀ نیکوتیب نکهیبا اشاره به ا یاهیانیدر ب ۱یعربستان سعود یآژانس پول
 تالیجیارز د یشــیآزما اعالم کرد که پروژۀ یالدیم ۲۰۱۷آژانس در اکتبر ســال  نیصــادر کرد. ا نیکوتیب هیرا عل یهشــدار
  دارد. یدر دست بررس بانکیبینمعامالت  یرا تنها برا یمحل

  * مصر
در رابطه  ،ر آنصادر کرد و دای با استناد به ریسک باالی رمزارزها بیانیه ،میالدی ۲۰۱۸انک مرکزی مصر در ژانویه سال ب
ارزهای رسمی  اسبر اسمبادالت در این کشور تنها  کلیۀکرد که  تأکید هشدار داد وکوین رمزارزهایی مانند بیت دادوستد با

ین کشور اگذاری شریعت در که نهاد مقررات »مصر فتاءداراال«اساس فتوای  بر همچنین، بانک مرکزی باید صورت پذیرد.
ست شدمالت بیتمعا ،ا ستکوین حرام اعالم  ساس . بره ا ستم توانند امنیت ملی ورمزارزها می ،این نهاد بیانیۀ ا های سی

یســـم و مالی ترور تأمینهمچون  که در مواردی قابلیت برخوردار اســـتد و همچنین از این کشـــور را مخدوش کنمالی این 
 جایز نیست. شرعاً هاآند و به همین دلیل معامالت قرار گیر مورداستفادهروریستی های تفعالیت

  بخشی تیممنوع ۳⁃۵⁃۳
  رانیا* 

ساس صوبۀ بر ا شتارددر  شوییپولمبارزه با  یعال یشورا م ستفاده از  ،۱۳۹۷ ماهیبه سط کلرمزارزا سساتم ۀیها تو  ؤ
ستفاده و  ،هیاطالع نیا بر اساس. استممنوع  یاعتبار مؤسساتها و بانک ازجمله یمال  نیکوتیب خریدوفروشهرگونه ا

سا صراف ،یالم مؤسساتها، در بانک تالیجید یارزها ریو  شد. به  رسمًا ممنوع اعالم یمجوز بانک مرکز یدارا یهایو 
ـــراف هاتنها بانک ،یعبارت ـــم طوربه نیکوتیب خریدوفروشاز  ینظر بانک مرکز ریز یهایو ص ـــده یرس  نیاند؛ لذا امنع ش

 ،۱۳۹۸ مردادماه ۶در  وزیرانهیئت مصــوبۀ بر اســاس .ســتین یمجاز یو ارزها نیکوتیکامل ب تیممنوع یمعناحکم به
ستفاده از رمزارزها نیز  سو سکیر تیبا قبول مسئول صرفًاا ستامکانمتعامالن  یاز  مانت ضو  تیو مشمول حما پذیر ا

 نیه ا. با توجه بســـتینوع ارزها در مبادالت داخل کشـــور مجاز ن نیاســـتفاده از ا نیهمچن ،نیســـت یدولت و نظام بانک
  و تجارت مجاز است. ،دناز وزارت صنعت، مع زاستخراج رمزارزها با اخذ مجو ،مصوبه

  
  
 

                                                                                                                                                                                                        
۱ Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA 
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  یجنوب کره* 
ـــور رمزارزها  خریدوفروش یبازارها ترپیش ـــناس اقدام به  صـــورتبهنبود و کاربران  ین خاصـــیقوان یدارادر این کش ناش

مجوز  ،کشــــور نیا ۱یخدمات مال ونیســــیبر اعالم کمو بنا یالدیم ۲۰۱۷. در اواخر ســــال کردندیرمزارز م خریدوفروش
ـــتر ـــته از مش ـــامل آن دس ـــد یانیمبادالت رمزارزها فقط ش ـــاب بانک هاآنکه نام  ش ـــانیبا حس به  ینهمچنتطابق دارد.  ش

 .شودیاجازه تجارت با رمزارز داده نم یسن قانون ری) و افراد زیبوم رهیو غ ی(اعم از بوم یشهروندان خارج
  قطر* 

ـــال  هیدر فور ـــنامه یقطر ط یبانک مرکز ،یالدیم ۲۰۱۸س ـــبت یهابانک ۀیبه کل یابخش  نیکوتیبه معامالت با بقطر نس
شده که ب نیبه ا ،بخشنامه نی. در اهشدار داد شاره  شت یرقانونیغ نیکوتینکته ا حکومت  ای یبانک مرکز یبانیاست و از پ
مراه ه یمال جرائماســتفاده در  ســکیو ر یمتیت قنوســانا یباال ســکیر امعامالت رمزارزها ب نی. همچنســتیبرخوردار ن

  اند.رمزارزها منع شده در زمینۀ تیاز فعال یمال مؤسساتها و بانک ،اساس نیاست. لذا برا
  اوکراین* 

 در .ادندبخش هشــــدار د یندر ا یگذاریهرمزارزها و ســــرما یتبه فعالنســــبت اوکراین یگذاران مالقانون ،۲۰۱۷در نوامبر 
گردش  و یتفعال کشـــور اجازۀ ینا که اعالم کرد اوکراین یمل یتامن یو شـــورا یمجاز یفضـــا یتواحد امن ،۲۰۱۸ یهژانو

ن در همچنی کند. ینتدو هاآنبر نظارت  یبرا یچهارچوب قانونتا  اســــتدهد و در تالش یرا نم رمزارزها نشــــدۀکنترل
 یمتنظ یکنزد یندۀدر آ رمزارزها یقانون یتاگر وضعکه اعالم کرد  اوکراین یسپل یایانهرا جرائمبخش  یسئر ،۲۰۱۸ ژانویه

ــــود، گردش  مارس  رمزارزهانش ــــور دولت  ،۲۰۱۸را ممنوع خواهد کرد. در  قه یلبا تکماین کش ندطب  یهایتفعال یب
  مجاز در نظر گرفت. را یکاومعدن یهالیتفعا ،بند یکدر  یاقتصاد

  نیبحر*
ست نیکوتیب ویژهبه در خصوص رمزارزها نیبحر یبانک مرکز سئیر مربوط  یهاتیفعال ،بر اعالم ویبنا. هشدار داده ا

 نیدر ا یگذارهیبه سرما نیتوانند در خارج از بحریم ینیشهروندان بحر ،حالبااین .است یقانونریغ نیارزها در بحر نیبه ا
  .بخش بپردازند

  *پرتقال
ها تحت عالیت؛ زیرا این فنیست یکشور قانون نیمربوط به رمزارزها در اهای تیفعال ،پرتقال یاساس اعالم بانک مرکز بر

  قرار ندارد. نظارتی مقامات گریو د یبانک مرکزنظارت 

  تیعدم ممنوع ای تیدر خصوص ممنوع قیعدم اتخاذ موضع دق ۴⁃۵⁃۳
  انگلستان* 
ــــخصــــ چیه ایتانیبر بر اعالم ندارد. بنا رهیو غ ،نیکوتیال وم،یاتر ن،یکوتیهمچون ب ییدر رابطه با رمزارزها یقانون مش

سا سهیرمزارزها امکان مقا فردمنحصربه یهایژگیبا توجه به و ،کشور نیا یبانک مرکز  یگذارهیسرما یهاتیفعال ریآن با 
. در کنندیم یرویپ یخارج یارزها مبادلۀ یکل نیرمزارزها از قوان زین اتیمال مقولۀ یپرداخت وجود ندارد. برا یهاو روش

 خریدوفروش ،اتیمقررات نهاد اخذ مال بر اســاساما  ،در خصــوص رمزارزها وجود ندارد یرســم ۀیانیب چیه ،کشــور نیا

                                                                                                                                                                                                        
۱ South Korean Financial Cervuses Commission, FCC 
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ــــمول  نیکوتیب ــــیافقصـــــد دارد با کمک  ایتانیاســـــت. بر افزودهارزشبر  اتیرداخت مالپمش از  تیحما یبرا ایس
 یپلتفرم توسعۀ حال درکه  ییوکارهاکسبها و کند که شرکت جادیا یسند باکس نظارت کی ،رمزارز حوزۀ یوکارهاکسب
 نیبا قوان یریها و محصــوالت نوآورانه خود را بدون درگحلقادر باشــند راه ،هســتند شــدهتوزیع لک دفتر فّناوریبر  یمبتن
 قرار دهند. یابیارز موردتوسعه و  دهیچیپ

  عمان* 
ــ چیاعالم کرد که ه یمطبوعات یاهیانیبا انتشــار ب ،یالدیم ۲۰۱۸عمان در ســال  یبانک مرکز در  یســتایدســتورالعمل و س

از  یناشـــ یالاحتم یدر قبال عواقب مال یتیمســـئول چیکشـــور وجود ندارد و ه نیرمزارزها در ا ای تالیجید یرابطه با ارزها
  بود. واهدنهاد نخ نیرمزارزها متوجه ا نیمعامالت ا

  مجارستان* 
 یهاســکیبه رنســبت یمجاز یکنندگان از ارزهاکشــور به اســتفاده نیا یبانک مرکز ،یالدیم ۲۰۱۶دســامبر ســال  ۲۰در 
 در رابطه با رمزارزها وجود ندارد. یکشور قانون و مقررات نیدر ا ،هشدار داد. در حال حاضر هاآن اریبس
  لیبرز* 

کشور  نیا یبانک مرکز ،یالدیم ۲۰۱۷رمزارزها وجود ندارد و تنها در نوامبر سال  در حوزۀ یکشور قانون مشخص نیدر ا
  داد. هشدار کشور نیبه شهروندان ا یمجاز یو معامالت ارزها یاز نگهدار یناش هایبه خطرنسبت اییهاعالم بر اساس

  ونانی* 
 یهاســـکیر ،اروپا یمقامات نظارت هاینوبت صـــادر کرد با اســـتناد بر نظرکه در دو  ییهاهیدر اطالع ونانی یبانک مرکز

  آن گوشزد کرد. کنندگاناستفادهرا به  یمجاز یارزها
  ارمنستان *
تشر و را من یسند ،در خصوص رمزارزها شرویپ یاکثر کشورها یریگدولت ارمنستان با استناد به موضع ،۲۰۱۸مارس  در

 توســعۀ نۀزمیدر  یقانون سینوشیســند در واکنش به پ نی. اشــودینم هیآن اعالم کرد که اســتفاده از رمزارزها توصــ یدر ط
 ،مذکور سینوشیاســاس پ . برافتیانتشــار  ،مطرح شــده بود الفمخ یاســیحزب ســ کیکه توســط  تالیجید یهافنّاوری
  .شدیم ۲۰۳۰تا سال  مالیاتی تیمشمول معاف یکاومعدن تیفعال

  هاشناسی: استخراج احکام فقهی انواع رمزارزها و توکنحکم ۴
، هاآنگذاری ها و بررسی تجارب کشورها در تعیین ماهیت و مقرراتشناسی ماهیت انواع رمزارزها و توکنپس از موضوع
سئلۀ شرعی یا حکم نوبت به م ستخراج احکام  سئلا سی م ضوعه میشنا سه مو سد. در این رابطه  ساخت ر های فقهی، زیر

  ۱.گیردقرار می موردبحثو احکام استخراج و مبادله دارای اهمیت است که در ادامه  ،های فقهیچالش

                                                                                                                                                                                                        
شامل احکام ثانویه و احکام حکومتی نمی شده در این قسمت در چهارچوب احکام اولیۀهای ارائهتحلیل کلیۀ ،الزم به ذکر است ۱ شود. چرا که مثالً فقهی است و 

و یا امنیت ملی، حکم به ممنوعیت دهد.  مانند عدالت اقتصادی دلیل مالحظاتیلحاظ شرعی مجاز باشد، اما حاکم اسالمی بهممکن است استفاده از یک پدیده به
و یا کاال باشد، بحث فقهی در رابطه با آن اهمیت دارد. چرا که رمزارز تحت هر عنوانی بخواهد مورداستفاده  ،دارایی ،براین، فارغ از اینکه ماهیت رمزارز پولعالوه

 اطمینان حاصل شود. قرار گیرد، الزم است از نبود شبهاتی مانند مالیت و غرر در رابطه با آن
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  های فقهیزیرساخت ۱-۴
ی و های فقهی اصــول کلهای فقهی اســت. منظور از زیرســاختتوجه به زیرســاخت ین مســئله در تحلیل فقهی رمزارزهااول

شده  سالمی مطرح  شریعت و فقه ا ست که در  ست بنیادین ا ستفاده کرد هاآناز  وانتمیو ا برخی از  .در تحلیل رمزارزها ا
  گیرد.قرار می موردبحثمطرح شده و در ادامه  ۶این اصول در شکل  موارد ترینمهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هازارزها و توکنهای فقهی در تحلیل رمزیرساخت .۶ شکل

  اصل صحت و لزوم قراردادها ۱⁃۱⁃۴
های یکی از زیرساخت های جدید، و شیوهدانستن قراردادها، ابزارها» الزم«و » صحیح«رویکرد شریعت و فقه اسالمی در 

ابزارها  اصل بر آن است که کلیۀ ،بر اساس فقه اسالمی درواقعشود. در تحلیل پدیده رمزارزها محسوب می تأملقابلِفقهی 
سخگویی به نیازهای هر صر و و راهکارهای جدید که در زمان مختلف جهت پا شرعی شود، بهای ابداع میدوره ع لحاظ 

ضواب ،است تأییدمورد  شد. عالوهمگر آنکه خالف یکی از  شریعت (مانند ربا یا قمار) با صل اولاین، برط  در قراردادها  یا
  خاص ثابت شود. یلقرارداد با دل یکجواز  ینکهلزوم است، مگر ا
که از منظر عرف و عقال قرارداد و  یمانیهر عهد و پ«د: کر یفتعر گونهیناصــل را ا ینا توانمیمطلب،  ینبا توجه به ا

شود، از د صح یدگاهعقد محسوب  شود یعام یاخاص  لیلد ینکهو الزم است، مگر ا یحشرع  بعد لذا  ».برخالف آن اقامه 
م بر بطالن تا زمانی که دلیل خاص یا عا ،از احراز عرفی صدق معامله، اگر به هر دلیلی در صحت شرعی شک داشته باشیم

شد، معامله  صحیح  ازنظرمعامله نبا بین معامالت  تفاوتی ،شود. در این مطلبو آثار معامله بر آن مترتب می استشرعی 
  ۱.)۱۱۳، ص. ۱. ج ،ق. ۱۴۲۱خمینی،  موسویرایج در صدر اسالم و معامالت جدید وجود ندارد (

                                                                                                                                                                                                        
شده است. مثًال مادۀ، الزم به ذکر است ۱ صحت در قوانین کشور نیز مطرح  به کسانی که آن را قراردادهای خصوصی نسبت«دارد: قانون مدنی بیان می ۱۰ اصل 

 ».مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است کهیاند، درصورتدهکرمنعقد 

زیرساخت های فقهی

اصل صحت و لزوم 
قراردادها

م عرفی بودن مفهو
پول

عرفی بودن مفهوم 
مال و مالیت

پذیرش انواع  
انگیزه های عقالیی
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سالپدیده عنوانبهها نیز که در رابطه با معامالت رمزارزها و توکن شده است، اگر های مستحدث در  های اخیر رایج 
ــان داده شــود که محدودیت  هاآنو اکل مال به باطل در رابطه با  ،های شــرعی مانند نبود مالیت، ربا، ضــرر، غرر، قمارنش

  ۱.کرد ییدتأبا مراجعه به اصل صحت و لزوم قراردادها در فقه اسالمی این معامالت را  توانمیوجود ندارد، آنگاه 

  عرفی بودن مفهوم پول ۲⁃۱⁃۴
 ،درواقعقرار گیرد.  موردبحثتواند زیرســـاخت دیگری اســـت که می فهوم پول در چهارچوب تفکر اســـالمیعرفی بودن م

شریعت نبوده و پدیده ست و مفهوم پول اختراع  صر پیامبر (ص) رایج بود  طورهمانای عرفی ا که پول درهم و دینار در ع
ای یعنی پدیده؛ دامروزی نیز همین وضـــعیت را دار ۲بدون پشـــتوانه اعتباری و هایو مورد نهی شـــرعی قرار نگرفت، پول

  ).۴۴، ص. ۱۳۹۷شود (عربی و میثمی، واقع می مورد پذیرشکه در چهارچوب شریعت  استعرفی 
 وســـیلۀمل ظایف و کارکردهای اصـــلی پول شـــاد ونده رمزارزها کارکرد پول پیدا کند و بتواناگر در آی ،بر این اســـاس

ــــنجش، ذخیرۀ پول منطبق با  عنوانبه هاآن، امکان پذیرش درا ایفا کن های معّوقو معیار پرداخت ،ارزش مبادله، معیار س
شبهاتی مانند غرر در رابطه با  ، دیگرعبارتبهوجود نداشته باشد.  هاآنشریعت وجود خواهد داشت؛ البته با این فرض که 

لحاظ شــــرعی با ، بههاآنجایگزین  عنوانبههای بدون پشــــتوانه فعلی و یا در کنار پولرایج شــــدن اســــتفاده از رمزارزها 
  عرفی است و نه ابداع شریعت. یمفهوم پول اساساًچرا که  ؛محدودیت خاصی مواجه نیست

  عرفی بودن مفهوم مال و مالیت ۳⁃۱⁃۴
ر و مرجع معیا ،درواقع. »یشـرع یمفهوم«اسـت و نه  »یانتزاع یعرف یمفهوم« اسـاسـًامال و مالیت  ،از منظر فقه اسـالمی

عرف اســت و برای اســتخراج این موضــوع نیز باید به عرف  صــرفًابرای تشــخیص مال بودن و مالیت داشــتن یک شــیء 
ساسمراجعه کرد.  شیء به، اینکه گفته میبر این ا سامحی بوده شود یک  ست، عبارتی ت شرعی فاقد مالیت ا بدان  ولحاظ 

  پذیرد.را نمیمعنی است که شارع مقدس آثار مالیت 
مالیت در ماهیت بیع، آنچه اعتبار دارد «کند: در این رابطه بیان می البیعامام خمینی (ره) در کتاب  با فرض اعتبار 

عرف  ازنظرولی  ،شارع مقدس مال نیست ازنظرلذا اگر فرض شود که یک شیء مالیت عرفی است (و نه مالیت شرعی). 
صدق عنوان بیع بر این معامله خللی وارد نمیمال محسوب می است این بیع که ممکن  هرچند(کند شود، این موضوع بر 

و آنچه  در وســع شــریعت نیســت ســاقط کردن مالیت عرفی اشــیا اســاســًابنابراین، ؛ لحاظ شــرعی باطل و فاقد اثر باشــد)به
اعتبار کلی یا جزئی اســـت و نه ســـلب کردن جایگاه و  صـــورتبهجلوگیری از آثار معامالت  ،تواند انجام دهدشـــریعت می

شــوند، لحاظ عرفی مال محســوب مییدگاه، مواردی مثل شــراب و خوک به). با پذیرش این داشــیاعرف (در تعیین مالیت 

                                                                                                                                                                                                        
صمباحث مطرح ۱ سایر مباحث فقهی، بهشده در رابطه با اصل  شود. بر این اساس جهت پیگیری صورت مختصر و در حد نیازهای این پژوهش مطرح میحت و 

 د.کرتوان به سایر منابع مراجعه مطلب می
۲ Fiat Money 
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شارع مقدس آثار مالیت  سلب کرده است.  هاآناما  و  ،صحیح نیست هاآنآور نیست، بیع ضمان هاآناتالف  ،روازاینرا 
  ).۹ ، ص.۳، ج. .ق ۱۴۲۱خمینی،  موسوی( »۱غیره

ور نیز مورد ســلب کند. این مطلب در قوانین کشــ مالیت را از برخی اشــیا و احکام تواند آثارشــارع مقدس می ،بنابراین
اشد محترم بکه از راه مشروع  یشخص یتمالک«: داردبیان می یقانون اساس ۴۷اصل مثال،  عنوانبهقرار گفته است.  تأکید

ضوابط آن را قانون مع ست و  سالم ۲۶۸ه مادیا اینکه  .»کندیم ینا صسرقت «: کندمی تأکید یقانون مجازات ا  کهورتیدر
نداشته  مالیت لذا اگر شیئی». داشته باشد یتمسروق شرعًا مال یءش ⁃باشد موجب حد است: الف یرز یطتمام شرا یدارا

  باشد، سرقت آن موجب اجرای احکام حدود شرعی نخواهد بود.

  های عقالیی در چهارچوب شریعتانگیزه پذیرش تمام ۴⁃۱⁃۴
، درواقعگردد. های عقالیی در فقه اسالمی بازمیانگیزه  پذیرش تمامهای فقهی به مقولۀآخرین مسئله در تحلیل زیرساخت

 تأییدحاظ شرعی مورد ل، بهکنندمعامالت اقدام می دادن به انجام هاآندلیل دواعی) که افراد به اصطالحاًهایی (انگیزه تمام
ود، گذاری، کسب سمصرف، سرمایه قصدبهخرید کاالها و خدمات  مثًالمگر آنکه نهی خاصی وجود داشته باشد.  ،است

  .)۱۸، ص. ۱۳۹۶و غیره صحیح است (موسویان و میثمی،  ،گذاری پولی و مالیسیاست
شریعت اسالمی انگیزه البته پذیرش تمام ضوابط کلی  ضرر  ،ربا، قمار، غرر مانندهای عقالیی محدود به  ست. لذا او 

ســـتفاده از اســـت، اما اگر این هدف با ا تأییدلحاظ شـــرعی مورد انگیزه و داعی عقالیی به عنوانبهســـرگرمی  هرچند مثالً
شود، بهروش شرعی پیگیری  ست. های غیر شرعی پذیرفته نی صی اگر فردی اعالم کند که از آالت مثًاللحاظ  صا مار ق اخت
ستفاده می صرفاً سرگرمی ا کلی در  صورتبهتوان این فعل را مشروع محسوب کرد. چرا که قمار کند، باز هم نمیبا هدف 

  ای غیرمجاز است.شریعت تحریم شده و استفاده از آن با هر انگیزه

  رمزارزها : ضوابط شریعت در حوزۀهای فقهیچالش ۲-۴
ها فراهم اســت. های فقهی و شــرعی مناســب جهت اســتفاده از رمزارزها و توکنزیرســاخت ،که مالحظه شــد طورهمان
ذیرش اصول ده نیست، بلکه با پمحدودکنن تنهانهو محصوالت جدید  ،به نهادها، ابزارها د شریعت اسالمیرویکر ،درواقع
  فراهم است. هاآنستفاده از اصل صحت) بستر الزم برای ا ویژهبهشده (ذکر

 طورنهماهای اقتصادی نیز توجه شود. چرا که ها و خطوط قرمز شریعت در فعالیتالزم است به محدودیت حالبااین
شریعت معنا پیدا می ضوابط  شد، اصل آزادی قراردادها در چهارچوب  ضوابطکه ذکر  فقهی  کند و به همین دلیل بررسی 

ست. توکندر رابطه با رمزارزها و  شکل ها دارای اهمیت ا ضوابط که در  ممنوعیت ، اند از: مالیتعبارت شده یانب ۷این 
  اکل مال به باطل.ممنوعیت و  ،ضررممنوعیت قمار، ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر، 

                                                                                                                                                                                                        
ء غیر مال بنظر الشـــارع األقدس و مالًا بنظر العرف، ال یضـــرّ ذلک العرفیة، فلو فرض کون شـــی ثّم علٰى فرض اعتبار المالیة فی ماهیة البیع، فالمعتبر هو المالیة« ۱

صدق  سلب اآلثار مطلقاً أو فی الج» البیع«ب سعه  سقاط المالیة العرفیة، بل ما هو فی و شرع إ سع ال سلب اعتبار العرف. فالخمر و الخنزیر علیه و لیس فی و ملة، ال 
 ».مال عرفاً، أسقط الشارع المقدّس آثار مالیتهما، فال ضمان فی إتالفهما و ال یصحّ بیعهما إلٰى غیر ذلک
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  زهاضوابط فقهی در تحلیل رمزار .۷ شکل
(توکن  روارمزارزهای جهان الزم است به چهار گروه یعنیاسی، شنشده در قسمت موضوعبندی انجامبر اساس تقسیم

و  ،های بهادار، توکن(توکن پرداخت با دفتر کل توزیع خاص) ، رمزارز بانک مرکزیعام) شــده پرداخت با دفتر کل توزیع
رمزارز در رابطه با  شـدهیفتعربانک مرکزی مسـئولیت قانونی و حقوقی مشـخص و  های کاربردی تفکیک قائل شـد.توکن

این رمزارز . بر این اساس، ستدهنده) این رمزارزهار(اعتبا معتبِرو به بیان فقهی، بانک مرکزی  بر عهده دارد بانک مرکزی
این واحد  ؛ فقط در توسعۀلذا ماهیت آن با ماهیت ریال تفاوتی ندارد و است شدهرمزنگارییک نوع ریال جدید و  درواقع

شده است. لذا  شدهتوزیعدفاتر کل  و چینبستر بالکپولی جدید از  شبهۀ طورهماناستفاده  شرعی  که استفاده از ریال با 
شبهۀ صورتبهمواجه نیست، استفاده از رمزارز بانک مرکزی نیز  البته ممکن است در عمل . نیستشرعی مواجه  ذاتی با 

شود که این بح ستفاده  ست و ارتباطی با ماهیت رمزارز از رمزارز بانک مرکزی جهت معامالت ربوی یا غرری ا ثی ثانویه ا
  استفاده شود.دارای شبهه  که ممکن است از ریال در معامالت طورهمانندارد؛ 

محصوالت  درواقعها شود. چرا که این توکنهای بهادار و کاربردی نیز مطرح میمشابه همین بحث در رابطه با توکن
ستیا غیرمالی  ،یک یا چند بانک، نهاد مالی شدهرمزنگاری های مشخص آن دارای حقوقی در رابطه با دارایی که دارندۀ ا
شخصی  مثًالکند. شباهت پیدا می های مالیسایر دارایی با ماهیت هاآنماهیت  ،های خاص است. بر این اساسیا اولویت

نند کسی است که سهام عادی را لحاظ حقوقی ماکند، بهرا خریداری می ۲)صکوک( اوراق بهادار توکنیا  ۱توکن سهامکه 
ذاتی  صورتبهو لذا  قانونی مشخص است دهندۀرها دارای مسئول و یا اعتباتوکن داری کرده است. در اینجا هم تمامخری
  شود.مطرح نمی هاآنفقهی خاصی در رابطه با  شبهۀ

ــــوند (مانند روا نامیده میرمزارزهای جهان اصــــطالحًاهای پرداخت که اما وضــــعیت در رابطه با توکن ) کوینبیتش
و دلیل  هاآنغیرمتمرکز بودن ذات  اساسًاو   قانونی مشخص نیستها دارای مسئول و اعتباردهندۀمتفاوت است. این توکن

                                                                                                                                                                                                        
۱ Tokenized Shares 
۲ Tokenized Securities 

ضوابط  
شریعت

مالیت

 ممنوعیت
غرر

 ممنوعیت
ربا

 ممنوعیت
قمار

 ممنوعیت
ضرر

 ممنوعیت
اکل مال 
به باطل
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ـــتفادۀ ـــترده از  اس ـــوب می هاآنگس ـــود. بهمحس ـــته از های فقهی در رابطه با ایارزیابی چالشدلیل همین ماهیت، ش ن دس
  رمزارزها دارای اهمیت است.

و  اســـت طرحقابِلها چالش ترینمهم عنوانبهروا دو موضـــوع مالیت و غرر در تحلیل فقهی رمزارزهای جهان هرچند
رســد بدون در نظر به نظر می ،گیرد)قرار می موردبحثوجود دارد (که در ادامه  هاآنهای فقهی مختلفی در رابطه با دیدگاه
  نیست. توجهقابِلروا این دو مسئله، سایر شبهات فقهی در رابطه با رمزارزهای جهان گرفتن
قالب معامالتی غاز رمزارزهای جهان توانمیربا در ذات این رمزارزها راه ندارد و  ،خاص طوربه یرقرضــــی روا در 

هی قمار شامل دو هور فقاگر بر اساس نظر مش زیرا؛ مطرح نیست هاآنذاتی در رابطه با  طوربهقمار نیز  استفاده کرد. مسئلۀ
ــا یباز« حالت یعنی  یازبهر نوع «و » (مراهنه) باشــد و چه بدون آن یبندچه با شــرط ،(آالت) مخصــوص قمار یلبا وس

روا شـــامل ، معامالت رمزارزهای جهان)۳۱، ص. ۲۵.، ج. ق ۱۴۱۷ ی،نجفدر نظر گرفته شـــود (» یبندهمراه با شـــرط
سًازیرا رمزارز از وسایل مخصوص قمار نیست و ؛ ودشنمی کدامیچه شرط اسا ، دیگرعبارتبهشود. بندی انجام میبدون 

  .شودیمحسوب نم یگرطرف د یانمعادل ز الزاما فرد یکسود یست و ن تصورقابِلرمزارزها  در یبندمنطق شرط اساساً
سطح ضرری بودن رمزارزهای جهان سطح فردی نه در  سطح اجتماع، امری قطعی محسوب نمیروا نه در  شود. در 

شــود،  هاآنروا اقدام کنند و از این محل ضــرری متوجه رمزارزهای جهان خریدوفروشبه ی اگر افراد با اطالع مناســب فرد
ـــ ـــک و انجام معامالت پرمخاطره محس ـــود که در ذیل قاعده فقهی وب میاز نوع پذیرش ریس ـــود و مطرح می ۱اقدامش ش

های مالی به خرید دارایی توانندهای ســـرمایه و بدهی میکه افراد در بازار طورهمانن را فعلی ضـــرری دانســـت. توان آنمی
  ضرری محسوب کرد. الزامًاتوان پرریسک اقدام کنند و این فعل را نمی

سطح جامعه و حاکمیت نیز دلیل که  طورانهمضرری محسوب کرد.  الزامًاوجود ندارد که معامالت رمزارزها را  یدر 
سیاری از کشورها رمزارزها   اند و توسعۀردهو کاال جایگاه قانونی مشخص پیدا ک ،ابزار پرداخت، دارایی مالی عنوانبهدر ب

عت مبادالت، های مبادالتی و افزایش سرضرری برای کل اقتصاد و حاکمیت ایجاد نکرده، بلکه با کاهش هزینه تنهانه هاآن
  افزایش کارایی در بازارهای مالی را فراهم کرده است. زمینۀ

ی برای مدعی بود که دلیل توانمی ،نظر از دو بحث مالیت و غررصــــرف اکل مال به باطل، در رابطه با بحث قاعدۀ
ــــبهات مالیت و غرر در را؛ وجود اکل مال به باطل در معامالت رمزارزها وجود ندارد ــــود که ش بطه با اما اگر ثابت ش

  اکل مال به باطل نیز مطرح خواهد شد. آن شبهۀ تبعبهاست، آنگاه  طرحقابِلجدی  صورتبهرمزارزها 
 یســم،ترور یمال تأمین ،شــوییپول رمزارزها به مواردی همچون برخی از محققین در تحلیل فقهی الزم به ذکر اســت،

میرزاخانی اند (و غیره اشاره کرده ،سالمی، ناعادالنه بودن، اخالل در نظام انفی سبیل یاتی، تسلط بیگانگان و قاعدۀفرار مال
شناسی رسد این موارد مبنای فقهی دقیقی نداشته و بیشتر ناشی از خطای موضوعکه به نظر می) ۲۲، ص. ۱۳۹۷و سعدی، 

ــــت. چرا که این موار ــــوب نمیاس ــــود جزو ذات رمزارزها محس ــــتد و موارد تبعی ش ــــمت  طورهمان. لذا اس که در قس
                                                                                                                                                                                                        

کند هرگاه شخصی با علم و آگاهی عملی انجام دهد که سبب ایجاد زیان توسط دیگران بیان می شود،نیز تعبیر می» اقدام به زیان« فقهی اقدام که از آن به قاعدۀ قاعدۀ ۱
). فقها و ۹۳، ص ۱۳۹۰؛ بهرامی احمدی، ۲۲۱، ص۱۳۸۱زیان (که شـــخص دیگری اســـت) مســـئول خســـارت نخواهد بود (محقق داماد،  به او شـــود، واردکنندۀ

شتن واردکنندۀدانان مسئولیت حقوق ستهزیان ر ندا شخص با اقدام علیه منافع خود، موجب از بین اند؛ بدینا مستند به اقدام دان شده است. معنا که  رفتن احترام مالش 
از اموالش به درواقع، هرچند مالکیت شــخص بر اموالش مشــمول حمایت شــرع و قانون اســت، اما زمانی که شــخص اقدامی انجام دهد که مالکیتش بر تمام یا بخشــی 

توان به دالیل عقلی و نقلی از ســوی مشــهور فقها پذیرفته شــده اســت و میاقدام به های واردشــده و آســیب به اموالش خواهد بود. قاعدۀد، خود مســئول زیانخطر بیفت
ــاره کرد که مبانی آن مالی کند، به  ه خرید، فروش، یا اجارۀاقدام اســت. مثالً اگر شــخصــی با آگاهی به غبن، اقدام ب ها قاعدۀاحکام متعددی در منابع فقهی و حقوقی اش

 ).۳۵، ص. ۵ق.، ج.  ۱۴۲۰زیان خویش اقدام کرده است (طباطبایی یزدی،  تواند خسارت مطالبه کند؛ زیرا بهلحاظ فقهی خیار فسخ ندارد و نمی
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اند تا با در نظر گرفتن تدابیر مقرراتی و نظارتی مناســب، شــناســی مالحظه شــد، بســیاری از کشــورها تالش کردهموضــوع
  شده را مدیریت کنند.کنند و از سوی دیگر مخاطرات ذکر از منافع رمزارزها استفاده طرفیکاز

ینترنت و حتی اهای اجتماعی و شبکه مانندجدید های تواند در رابطه با سایر پدیدهمی ینًاعاین، شبهات مذکور برعالوه
ی حکم به عدم دلیل وجود مخاطره و نگرانکه در این موارد به طورهمانبازار بدهی و بازار پول مطرح شود و  اساس توسعۀ

داد. البته  اهآنتوان بر اساس این موارد حکم به خالف شرع بودن شود، در رابطه با رمزارزها نیز نمیجواز شرعی داده نمی
تدابیری  هاآنمناسب از تجارب سایر کشورها) برای  ها و مخاطرات مذکور (و استفادۀالزم است با شناخت دقیق ریسک

  شده نشود.های ذکررمزارزها سبب ایجاد چالشبازار  در نظر گرفت تا توسعۀ

  مالیت ۱⁃۲⁃۴
ــئلۀ ــبهاتی اســت که در رابطه با بحث رمزارزهای جهان ترینمهممالیت یکی از  مس ــۀروا مطرح میش ــود. ریش ی این فقه ش

واقع  حثموردب مکاسب محرمهدر بحث  معموالًپیگیری کرد که  اءیت اشیعناصر مقوّم مالدر ذیل بحث  توانمیبحث را 
خاطر دارا بودن چرا برخی از اشـــیا بهدهند که رار میق مورد بررســـیاین موضـــوع را  ،فقها در این مقام ،درواقعشـــود. می
ء ی، پول یا شــهاآن یمردم هســتند و مردم حاضــرند به ازا یل و رغبت معاملی، مورد میاتخصــوصــصــفات و  یســریک

 هاآنبه  و مردم نســـبت نیســـتن یچن ایو لباس)، ولی برخی دیگر از اشـــ ،دیگری را بپردازند (مانند خانه، ماشـــین باارزش
بارت عو هوا)؟ به  ،شـــده، نور خورشـــیدپردازند (مانند غذای فاســـدینم یزیشـــان هم چقابلد و در مندارن یرغبت معامل

حساب ال بهمشود و برخی دیگر می نزد عرف مال شناخته اشیاچرا برخی از «فقها آن است که:  موردتوجه سؤالتر، دقیق
  »حساب آمدن چیست؟آید؟؛ مالک مال بهنمی

سخی اجمالی که  ست که مالک  نظراتفاقفقها در رابطه با آن  تمام تقریبًاپا شی عقالییوجود نفع دارند آن ا و به  ءدر 
 یبرا یچ نفعیه هکبود  یت، وجودش طوریفکیاز جهت  یئیاگر شـــ ،درواقعاســـت.  1منفعت محلَّله مقصـــوده تعبیر دیگر

حساب به» مال«قطعًا  یئین شیگرفت، چنیها هم به آن تعّلق نماز اغراض انسان یچ غرضیها نداشت و هاز انسان یکهیچ
شده است)ک یاوهیآید (مثل منمی شی عقالییاما اگر نفعی ؛ ه فاسد  تعلق بگیرد و معامله آن بتواند نفعی حالل ایجاد  ءبر 
). امام خمینی ۶۹، ص. ۱۳۸۳، یعال یجدار؛ ۴۰۷، ص. ۲۰، ج. ۱۳۸۹(مطهری،  2آیدحســـــاب مید، آنگاه مال بهکن

بودن معامله و ســـفهی  عقالییمعیار صـــحت در این رابطه، «دارد: در این رابطه بیان می محرمه مکاســـب(ره) در کتاب 
  4.)۲۴۵. ، ص۱ .، ج.ق ۱۴۱۵ ،ینیخم موسوی(» 3نبودن آن است

ه با اینکه در رابطا)، یدر مال گردیدن اشــ عقالییموجود در رابطه با اصــل مســئله (مالک بودن نفع  نظراتفاقرغم علی
قها میان ف های موجود درمجموع دیدگاه توانمیچیست، نظر واحدی در میان فقها وجود ندارد. در این رابطه  عقالیینفع 

  اند از:د که عبارتبندی کررا به دو دسته تقسیم

                                                                                                                                                                                                        
  گیرد.منفعت حاللی که موردتوجه و قصد عقال قرار می ۱
های عقلی ســازگاری دارد؛ اما امور عقالئی ارچوبهبا چ یقًاکه دق اســتتوجه شــود. منظور از نوع اول اموری  عقالئیو  عقلیدر اینجا الزم اســت به تفاوت امر  ۲

ســریال تلویزیونی که  قبول نباشــد). مثالً مشــاهدۀهای عقلی محض قابلِ(هرچند با دقت یرش اســتعالم موردپذ یشــود که نزد عموم عقالمســائلی را شــامل می
  ).۳۹ .، ص۱۳۷۲پردازی است، از جهت سرگرمی، نفع عقالئی دارد؛ هرچند عقل کل آن را دروغ و غیرواقعی بپندارد (لنگرودی، بش دروغ و خیالسرتاسر مطال

  ».فالمیزان فی الصحّه عقالئیه المعامله و الخروج عن السفهیه« ۳
  گیرد.منفعت حاللی که موردتوجه و قصد عقال قرار می ۴
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  ؛عرف خاص)کافی بودن وجود هر نوع نفع عقالیی جهت ایجاد مالیت (کفایت  ⁃الف
 .جهت ایجاد مالیت (عرف عام) نوعی ییضرورت وجود نفع عقال ⁃ب

  

داشـــته باشـــد. بر این  توجهیقابِلروا اثرگذاری رمزارزهای جهان تواند در تحلیل پدیدۀپذیرش هر یک از این دو دیدگاه می
 محدود به مســـئلۀ صـــرفًاگیرد. البته دالیل فقهی قرار می موردبحثدالیل فقهی موافق و مخالف در این بحث  ،اســـاس در ادامه

  1.است طرحقابِلنوع نفع عقالیی نبوده و مسائل دیگری مانند اعتباردهنده و توهم مالیت نیز در کنار این موضوع اصلی 
  رواجهان یرمزارزهادالیل فقهی پذیرش مالیت  ⁃الف
 هاآن ترینهممروا ارائه کرد که در این قسمت به دو مورد از های جهانمالیت رمزارز تأیید دالیل فقهی مشخصی در توانمی

  شود.اشاره می
  کافی بودن وجود عرف عام یا خاص (معیار بودن عرضه و تقاضا)*

یت برای ایجاد مال ءکه ذکر شـــد بر اســـاس نظر گروهی از فقها، هر نوع وجود عرضـــه و تقاضـــا برای یک شـــی طورهمان
 اصاگر فردی خ ،گیری مالیت وجود ندارد. بر اســــاس این دیدگاهکند و نیازی به ایجاد عرف عام جهت شــــکلکفایت می

این  یک توهم در نظر بگیرند، باز هم صــرفًار وی را را برای خود تصــور کند و دیگران تصــو ءنفعی مشــخص از یک شــی
  د.شومنجر میت در آن وجود مالی درنتیجهر فرد به ایجاد تقاضا برای شیء و تصو
شهرداری یک منطقۀ فرض کنید عنوان مثال،به ستانی بهکه  صی از ما کوه ا خریداری ر رهادالیلی اعالم کند که نوع خا
همین  اثِررد. بنکنشهرداری به  هاآنو فروش مارها  آوریجمعمطلع از تقاضای شهرداری شروع به  افراد کهینحوبه ؛کندمی

ضا نیز بازاری برای ضه و تقا شرایط تا زمانی که بازار یشکل بگیرد. در ا مارها عر ش خریدوفروشن  نزد  مارها د،پابرجا با
ــــاس دیدگاه ــــت.، مالیاین گروه از فقها مردم از رغبت معاملی برخوردار بوده و بر اس ــــرعی خواهند داش ابطه با در ر ت ش

شکل  هاآنرای بوجود دارد و در بسیاری از کشورها بازاری  هاآنعرضه و تقاضا برای  دلیل آنکهروا نیز بهرمزارزهای جهان
صدر، رسد دیدگاهبه نظر میشود. اثبات می هاآنگرفته است، لذا مالیت  امام خمینی (ره)  ویژهبه و ،حکیم اللهیتآ شهید 

  را بتوان در این گروه جای داد.
اســت که از موضــوع غرض واقع گردیدن شــیء  عقالییاعتباری  مالیت«ند: یفرمایم (ره) در این رابطه مکیح اللهیتآ
، و نزاع در تملک یابی به آندر دست هاآناین غرض خود سبب رغبت مردم به آن شیء، رقابت  کهینحوبهگیرد. ت مینشئ

ست که غرض برعالوه ... شودآن می شد؛ بل الزامًااین، نیازی نی شخص یه گاهکنوعی با ء یش یکت یموجب مال یغرض 
شاه مثًالشود. یم صاع خاکند کیرد و اعالم میگیق مستر تعلکبه خا یغرض پاد خرد. در این یم یستر را به درهمکه هر 

 صرفاً و  نیست یقیحق یامر تیمال ،نتیجه آنکه ... شودیدرهم م ۱ مت هر صاع آنیو ق کندمیدا یت پیستر مالکشرایط خا
شود کچه ، هرروازایناست.  یاعتبار یصفت دست آوردن آن به یبرا هاآنرد و یء مورد رغبت مردم قرار گیش یکه باعث 

  ).۳۲۵ .، ص.ق ۱۳۹۰(حکیم،  2».دت کریء، انتزاع مالیه بتوان از آن شکشود یبه رقابت بپردازند، باعث م

                                                                                                                                                                                                        
  ».مشروع باشد یداشته و متضمن منفعت عقالئ یتمال یدمورد معامله با«: داردی در این رابطه بیان میدنقانون م ۲۱۵ماده  ۵
ء موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فیه على نحو یتنافسون فیه و یتسابقون الیه و یتنازعون علیه ..... کما ء عن کون الشیالمالیة اعتبار عقالئی ناشى. «۲

اد ماال الغرض النوعی به. فقد یکون الغرض لواحد مؤدیا الى ذلک کما لو تعلق غرض الملک بالرماد فأعلن بأنه یعوّض عن صاع منه بدرهم، صار الرم ال یعتبر تعلق
ـــباب المؤدیة إلى  و قیمة الصـــاع منه درهما بعد أن لم یکن کذلک ..... فالمالیة فی جمیع هذه األمور لیســـت أمرا حقیقیا و إنما هی صـــفة اعتباریة منتزعة من األس

  ».ءالتنافس فی الشی
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ــــبامام خمینی (ره) در کتاب  اما در رابطه با حکم «: کندمی تأکیداین دیدگاه را بیان نموده و  یخوببه محرمه مکاس
غرضی ندارد، اما در معامله  عقالییمنفعت دارای منفعت نبوده و یا اینکه  مطلقاًحالت دوم، یعنی شرایطی که در آن شیء 

خمینی،  موسوی( 1»بودن آن است عقالیید، آنگاه حکم معامله صحت و ود داشته باشد که سبب خرید آن شووج عقالیی
  ).۲۴۴. ، ص۱. ، ج.ق ۱۴۱۵
صل تحققیش یکت یمال«: داردیین دلیل این حکم بیان میدر ادامه حضرت امام (ره) در تب  ش و هم ء هم از جهت ا

خاطر خرید و حفظ چ منفعت ندارد، اگر بهیه هک یزیبه عرضــــه و تقاضــــا دارد. پس چ یتش، بســــتگیاز جهت مقدار مال
ــایر غرضد و معدوم کرنش و یا خریدکر ــی دولت (یا س ــیاس بگیرد و وجود چنین ق ) به آن تعلعقالییهای دنش غرض س

سبتغرض شوبهایی ن سبب رغبت به خرید آن  شیء  سبب ایجاد مالید، خود وجود ه آن  ضا  شیاین رغبت و تقا  ءت در 
چ منفعت ندارد، یه هک یئیشــ یداریه اقدام به خرکنیرد به ایق بگتعل یدولت یاســینمونه، اگر غرض ســ عنوانبهخواهد شــد. 

شآن متاع کن یبرا یجاد بازاریا دین خریند و با اکب شء نید، آن  ه عقال لحاظ کنید؛ بدون ازد عقال ارزشمند و مال خواهد 
  ).۲۴۵. ، ص۱. .، جق ۱۴۱۵خمینی،  موسوی( 2»است یء به چه غرضیدن آن شیه خرکنند ک

و یا حتی  ،عرف عام، عرف خاصوجود هر نوع تقاضــــا ( صــــرفًات را مالک اصــــلی مالی امام خمینی (ره) درنهایت
شخصی شکلتقاضای  شیء مالی کهینحوبهگیرد. گیری بازار در نظر می) و  ت خواهد داشت و با با وجود عرضه و تقاضا 

ابراین هر شـــیئی به مجرد بن«دارد: ت خارج خواهد شـــد. ایشـــان بیان مییاز بین رفتن عرضـــه و تقاضـــا نیز شـــیء از مال
ت خود را از دســـت خواهد داد. از بین رفتن تقاضـــا هم مالی محضبهشـــود و گیری تقاضـــا برایش به مال تبدیل میشـــکل
چنین معامالتی  صــحتبنابراین، اشــکالی در ؛ ت شــیء هم تابع میزان عرضــه و تقاضــا خواهد بودکه میزان مالی طورهمان

ــــت و عناوین ب ــــد.  هاآنو عقد بر  ،یع، تجارتوجود نخواهد داش مال به مال در  که عنوان مبادلۀ طورهمانبار خواهد ش
حکم به بطالن این دســته از معامالت نیازمند دلیل اســت که  ،درواقعرابطه با این دســته از معامالت وجود خواهد داشــت. 

  ).۲۴۵. ، ص۱. .، جق ۱۴۱۵خمینی،  موسوی( 3»وجود ندارد
  رواباز بودن رمزارزهای جهان دلیل متنشفافیت باال به * 

 طرح کرد.در این رابطه م توانمیروا دلیل دیگری اســت که وجود شــفافیت باال در ســاختار و ماهیت فنی رمزارزهای جهان
ود تواند در تحلیل فقهی موضـــوع نیز اثرگذاری داشـــته باشـــد. چرا که وجمی یک موضـــوع فنی اســـت، هرچنداین مســـئله 

  .هاآنای باشد برای پذیرش فقهی مالیت تواند خود امارهدر ماهیت فنی رمزارزها میشفافیت باال 
 یعنی؛ آن است »٤باز بودن متن« ین،چبالک یعنیروا جهان یموجود در پس رمزارزها فنّاوری یذات یژگیو توضیح آنکه

(مانند  رواهای مرتبط با رمزارزهای جهاندر شــبکه قوانین فنی و ریاضــیو ، یتالزامات فعال ،هاها، دســتورالعملپروتکل
شفاف در اخت صورتبهکدها  ینکه ا شودیشده مشخص میسینوبرنامه یخط کدها ینتوسط چند )کوینبیت  یارکامل و 

                                                                                                                                                                                                        
  ».لکن کان فی المعاملة غرض عقالئی موجب الشترائه، فالتحقیق صحّتها و عقالئیتها و أمّا الثانیة، أی ما ال تکون له منفعة مطلقا أو عقالئیة. «۱
مطلقا لو تعلّق باشترائه و حفظه أو اشترائه و إعدامه غرض سیاسی أو غیره من األغراض ء تابعة وجودا و مرتبه للعرض و الطّلب. فما ال منفعة له ألنّ مالیة الشی. «۲

ـــأ للرغبة إلى اشـــترائه، أوجبت تلک الرغبة و ذلک الطلب حدوث المالیة فیه. فلو تعلّق غرض دولة باشـــتراء ما ال م نفعة له من ناحیة من العقالئیة فصـــار ذلک منش
  ».درتها السوق لذلک المتاع، صار ذا قیمة لدى العقالء من غیر لحاظ أنّ اشتراءه بأی غرض کانالنواحی ألغراض سیاسیة فأوجدت بق

و الطّلب. فال ء صــار متموّال بمجّرد حدوث التقاضــی و یخرج المتموّل عن کونه کذلک بمعدومیته مطلقا. کما أنّ مراتب التموّل أیضــا تابعة لکثرة للعرض الشــی« ۳
  ».تلک المعامالت و صدق البیع و التجارة و العقد علیها و کذا صدق مبادلة مال بمال؛ و الحکم بالبطالن یحتاج إلى دلیل و هو مفقودینبغی اإلشکال فی صحّة 

٤ Open Source 
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ــــ ییربا تغ یند و حتنمطالعه ک با جزئیات کامل کدها را ینتمام خطوط اتوانند همگان قرار دارد. لذا افراد می  یناز ا یبخش
شخصی دیگرعبارتبه؛ کند یخود طراح یبرا یرمزارز اختصاص نسخۀ ،هاکد المللی،  بینبانک تسویۀ( سازی کنندآن را 

  .)۱۷، ص. ۲۰۱۸
های فرمول روا با اســــتفاده ازرســــد از منظر فنی اثبات و انتقال مالیت در رمزارزهای جهاننظر می به بر این اســــاس،

ضی و فنی مشخصی انجام می صحتقابلشود که همگی ریا شفافیتیت ارزیابی و   ایاماره ماهیتی، سنجی دارند. همین 
  روا باشد.مالیت فقهی رمزارزهای جهان دهندۀنشان توانداست که می

 رواجهان یرمزارزها یتمالدالیل فقهی عدم پذیرش  ⁃ب
 تأکیدروا را مورد دیدگاه عدم مالیت رمزارزهای جهان هاآنبا اســــتفاده از  توانمید که دالیل فقهی خاصــــی نیز وجود دار

  شود.اشاره می هاآن ترینمهمدر ادامه به سه مورد از د. قرار دا
  عرف خاص* ضرورت وجود عرف عام و کافی نبودن 

شخصی یا خا ستء اایدر اش یعرف عقالییوجود نفع  یتمالک مالگروهی از فقها معتقدند که  به  ؛صو نه نفع عقالیی 
شرا  ینفع ینوجود چن ثر عقالکه اک یمعن ینا شد  ینکه ا کندیهم نم یکنند. فرق تأیید یءدر   ینکها یا. یادز یامنفعت کم با
بودن  بر مال یمبن یدر حال حاضــــر توافق عموم یدگاه،د یناســـــاس ا بر .ندرتبه یاو  فتدیاتفاق ب کراتبهمنفعت  ینا

ها بارجهان یرمزارز ها توافق اعت ندارد و تن مال بودن  یروا وجود  با  طه   یندر ب ویژهبهوجود دارد ( هاآنخاص در راب
ر، صــاحب جواه. کندینم یترمزارزها کفا یشــرع یتمال یرشپذ یاز توافق برا یزانم ینبازان جهت کســب ســود). اســفته
 یدگاهد یناز مدافعان ا یرهو غ ،یزیجواد تبر میرزا ی،محقق خوانســــار یلی،مقدس اردب ،ییخو اللهآیت ی،انصــــار یخشــــ

   . شوندیمحسوب م
ســت؛ یح نیندارد، صــح ییاعتناقابلِه غالبًا منفعت ک یزیچ خریدوفروش«دارد: صــاحب جواهر در این رابطه بیان می

شدهو فضوالت  ،ها، حشراترمکها، ها، عقربکسوس مانند ر؛ یش جزبهآن  یهارطوبتو مثل مو، ناخن،  از انسان جدا
 کت تملیقابلندارند تا جزء اموال محســـوب شـــوند،  ییاعتناقابِله غالباً منفعت کنیل، به جهت این قبیاز ا ییزهایرا چیز

  ).۳۴۳ .ص ،۲۲ .، ج.ق ۱۴۱۷(نجفی،  1»کنندپیدا نمی
ع یب یمعنا اساسًا، مال بودن است؛ چرا که خریدوفروشن در یط عوضیاز شرا یکی«ند: یفرمایم یانصار یخ مرتضیش

ا با وجود یندارند و  ییه منفعت مقصوده عقالک ییزهایچ مال است. بر اساس همین شرط، قابِلمال در م در لغت، مبادلۀ
عرف مال  ازنظرع خارج شــــوند. چرا که گروه اول یف بیاند، از تعرشــــدهشــــرع حالل ن ازنظر، ییمنفعت مقصــــوده عقال

ند (مانند: مشــروب و یآیحســاب نمشــرع مال به ازنظرز یم نو گروه دو ها و...)رمکها، کآیند (مانند: ســوســحســاب نمیبه
 ).۱۶۱ .، ص۱ .، ج.ق ۱۴۰۶(انصاری،  2»)کخو

ه نزد عرف مال محســـوب ک یزیدن چیغرضـــش به خر یمشـــتر یگفته شـــده اســـت: وقت«ند: یفرمایم ییخو اللهتیآ
ششود، تعلق گرفت، این امر باعث ایجاد مالیینم ل و نظر عقالست یاء متقوّم به میت اشید؛ چرا که مالشویء میت بر آن 

                                                                                                                                                                                                        
اإلنسان کشعره و ظفره و المنفصله عنِ الحشرات و الفضالت فَال یصح بیع ....؛ و ما ال منفعه متعدا بها غالبًا فیه کالخنافس و العقارب و الدیدان و غیرها من « ۱

  ».األموالالمعتدبها غالباً حتّی تندرج بذلک فی المنفعه اللّبن، لعدم صالحیتها للتملّک، بإعتبار عدم رطوباته عدا 
الّشرع؛ الن الّشرط عما ال ینتفع به منفعه مقصوده للعقالء، محلّله فی البیع لغه مبادله مال بمال و قد إحترزوا بهذا البیع کونه متموّالً ألن یشترِط فی العوضین فی « ۲

  ».لخنزیراألول لیَس بمال عرفاً کالخنافس و الدیدان ....؛ و الثّانی لیس بمال شرعاً کالخمر و ا
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ــتر  یو رقابت آنان برا عقالمتقّوم به رغبت  اگرچه ایت اشــین اشــکال آن اســت که: مالیهم از عقالســت. جواب ا یو مش
. مال ن، امثال مار و عقرب و..یبنابرا؛ خاص یهاســت نه شــخصــنوع آن ، مراد از عقالنکســت، لء ادســت آوردن اشــیابه

 ).۲۴ .، ص۲ .، ج۱۳۷۷(خویی،  1»رغبت داشته باشد هاآناز عقال به  خاص یممکن است فرد هرچندنخواهند بود؛ 
 ... نباشـــد اعتناقابلِ کهیطوربهنادر باشـــد؛  موردبحثه منفعت کنیشـــود به ایه نمتوج«دارد: بیان می یلیس اردبمقد
ردن مال در که مقصــود عقال باشــد و عقال صــرف کن اســت ی، شــرط ایبل ... م باشــدکه آن نفع کشــود یه نمن توجیهمچن

 ).۵۳ .، ص۸ .، ج.ق ۱۴۰۳(مقدس اردبیلی،  2»ندیز نمایآن را تجو قابِلم
ــارمحق معتبر  عقالیی توجهقابِلت، منفعت یق شــدن مالمعامله و محق صــحته در کنیدر ا«دارد: بیان می یق خوانس

سفهی کچ اشیکند، هاست و منفعت نادر کفایت نمی شرایط وجود منفعت نادر   3»استال وجود ندارد. چرا که معامله در 
 ).۱۳ .، ص۳ .، ج.ق ۱۴۰۵(خوانساری، 

شود)، منفعتی است ز منفعت نادر (که سبب ایجاد مالیت در اشیا نمیمنظور ا«دارد: نیز بیان می یزیمیرزا جواد تبر
 .، ص۱ .، ج.ق ۱۴۲۷(تبریزی،  4»نندکیگر، لحاظ نمیء در جهت دیان استفاده از آن شکبا عدم ام یکه عقال آن را حت

۵۷.( 
  پذیری قانونیر (اعتباردهنده) و مسئولیت* نبود معتبِ

شکل  توانمیبندی دارد در یک تقسیمدگاه بیان میاین دی انواع مال را از منظر اعتباردهنده به چهار گروه تقسیم کرد که در 
شده است. رمزارزهای جهان ۸  د و نه مال اعتباری با اعتباردهندۀشوذاتی محسوب می ارزش باروا نه مال مصرفی مطرح 

. مال اعتباری عرفی گیرد)نمی بر عهدهرا  هاآن(هیچ نهاد خاصی مانند بانک مرکزی مسئولیت قانونی در رابطه با  مشخص
ــــوب نمیاز نوع  ــــوعرف عام نیز محس خاص در رابطه با ش در بین  عمدتًا همآنوجود دارد که  هاآند؛ بلکه فقط عرف 
یا دارایی بودن رمزارزهای  ،پول، کاالدقتی در رابطه با  معموالً بازان با هدف کســب ســود رایج اســت. این افراد نیزســفته
هســتند و از رفتار  توجهنوعی عرف بیبازان ســفته ،دیگرعبارتبهکســب ســود اســت.  صــرفًا هاآنروا ندارند و هدف جهان

رمزارزهای  خریدوفروشبودن به  زیرا این افراد با دید مال؛ توان داللتی در رابطه با مالیت رمزارزها استخراج کردنمی هاآن
بدون توجه به ماهیت و  معموًالبتوان مال بودن را نتیجه گرفت. بلکه این معامالت  هاآنکنند تا از رفتار روا اقدام نمیجهان

  .5شودروا و فقط با هدف کسب سود انجام میمالیت رمزارزهای جهان
  

                                                                                                                                                                                                        
األشــیاء متقوّمه  المالیه له. لما عرفته آنفاً مِن أنّ مالیه  ِالغَرضَ موجباً لِعُروضالُعرف کانَ ذِلک المشــتری بإشــتراء ما ال یعِد ماالً فی نظر أهلِ قیَل: إذا تَعلَّقَ غرض « ۱

هُم فیها إلّا أنَّ األشـــیاء و إن کانَت متقّومه برغبه راِدهِم و الجواب عَن ذلک: أن مالیه المشـــتری مِن أفالبَدیهی، أنَّ  العقالء و رَغَْبتَهُم فیها و مَِنبِنظر  ـــَ العُقالء و تَناَفس
لعقارب و ....؛ و غیر ذلِک الحیات و االَبیع فقد رتب علی إعتباره هذا، فساد بیعَ المالیه فی إعتَبَرَ الواحد. الجل ذلِک أن مَنِ الشَخص العُقالء نوعَهُم دونَ المُراد مِنَ 

  ».الُعقالء و إن کانَ ذا رغبته لدی بعضهممِمّا ال یعِدُ ماالً فی نظرِ نوع 
  ».المال فیهاإلعتماد به ....؛ و ال إلی قلّته ..... نعم، یشترط کونه مقصودًا للعقالء و تجویز صرف الّنفع نادراً و عدم و ال ینظر ذلک « ۴
  ».معامله بمالحظتها تعد سفهیهالمالیه و عدم کفایه المنفعه النّادره. النّ الالمعامله و تحقّق العُقالء فی صّحه القابلِه لتوجّه المنفعه  ال إشکال فی إعتبار« ۵
  ».األخریالجهه ی الّشیء فالعقال حتّی مع عدم امکان صرف ذلک المالیه للشیء هی الّتی ال یالحظها الّتی ال توجب الّنادره إنّ المنفعه « ٤
های (و با در نظر گرفتن کارکردهایی مانند کاهش هزینه ابتدائا با دید مال بودن به عنوان یک عرف خاص، بازانشــد که ســفتهالزم به ذکر اســت که اگر اثبات می ٥

سفتهروا اقدام میوفروش رمزارزهای جهانبه خرید مبادالتی) بر  کند، باز هم مالیت فقهین دسته از رمزارزها وجه غالب پیدا میبازی برای ایکنند و در ادامه ارزش 
ــــته از فقها، زیرا اســــاس نظر گروهی از فقها قابل اثبات بود؛ با دید مال بودن به خریدوفروش  (عرف خاص) از عقالءبرخی  همین که بر اســــاس نظر این دس

  کند. یجهت اثبات مالیت فقهی کفایت م ،روا اقدام کنندرمزارزهای جهان
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  انواع مال از منظر اعتباردهنده در فقه .۸ شکل

  
به عهده  هاآنپذیری حقوقی در رابطه با کس مســــئولیتد و هیچ قانونی ندارعتباردهندۀاروا رمزارزهای جهان ،بنابراین

 شــودروا وجود ندارد و این ســبب میتر، هیچ داور و یا ناظر مرکزی در رابطه با رمزارزهای جهانبارت دقیقعبه 1.گیردنمی
  وجود نداشته باشد. هاآنپاسخگویی قانونی در رابطه با 

 عنوان مثال،بهپذیر نیســت. روا امکانها در رمزارزهای جهانبر این اســاس، اجرای احکام از طریق مســدودی حســاب
شده و ثمن معامله از رمزارزهای جهاناگر معامله ساس عقد بیع انجام  شد، ای که بر ا صورتیروا بوده با کشف  بعدًا کهدر

الی که ها فراهم نیست. همچنین هر مشکل احتمباطل بوده است، امکان مسدود کردن حساب شود که به هر دلیل عقد بیع
  د.روا ایجاد شود، با پاسخگویی قانونی هیچ نهادی همراه نخواهد بودر آینده در ساختار فنی رمزارزهای جهان

 ردهندۀروا دارای اعتبانرمزارزهای جها هرچندممکن اســـت در جواب به این اشـــکال (نبود اعتباردهنده) گفته شـــود 
ـــقانونی نمی ـــدهتوزیع اعتباردهندۀ«د، اما نوعی باش ـــتم فنیکه همان پروتکدارد » یرمتمرکزو غ یفن ش ـــیس رمزارزها  ل و س

  کند.روا عمل میدهنده به رمزارزهای جهانراعتبا عنوانبهاست که  یاین سیستم ،درواقع. استروجهان
، خود این سیستم و پروتکل نیازمند اعتباردهنده است و اوًالزیرا ؛ ارای اشکال استرسد این استدالل هم دبه نظر می

، در اینجا منظور از اعتباردهنده، معتبر قانونی است یاًثانروا موجود نیست. ای در مورد رمزارزهای جهانچنین اعتباردهنده

                                                                                                                                                                                                        
یعنی امکان دارد شـــخص ثالثی نقش ضـــمانت و یا ؛ روا وجود نداردالزم اســـت توجه شـــود که الزامی برای یکســـان بودن ناشـــر و اعتباردهندۀ رمزارزهای جهان ۱

  روا وجود ندارد.د رمرزارزهای جهاناما در حال حاضر چنین ضمانت و یا اعتباردهندگی ثالثی نیز در مور؛ روا را برعهده بگیرداعتباردهی به رمزارزهای جهان

انواع مال از 
منظر معتبر

مال با ارزش 
مصرفی ذاتی

ا مال اعتباری ب
اعتباردهنده 
مشخص

ی مال اعتباری عرف
توافق عمومی (

)جمعی

مال اعتباری 
 توافق(عرفی 

)خاص
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گیرد که واضــح اســت ســیســتم و پروتکل عهده می روا برهای حقوقی و قانونی را در مورد رمزارزهای جهانکه مســئولیت
  1.تواند چنین نقشی ایفا کندنمی ییتنهابه

  * احتمال ایجاد اخالل و مسئله توهم مالیت
د هر نوع عرضه و دارد حتی اگر دیدگاه فقهایی مانند امام خمینی (ره) پذیرفته شود که بر اساس آن وجواین دیدگاه بیان می

شود. دلیل مصداق نمی مثابۀبهروا کند، اما باز هم این مسئله مشمول رمزارزهای جهانکفایت می ءتقاضا برای مالیت شی
سئله به پدیدۀ شیاء«یا  »توهم مالیت« این م شده و مبازمی »المالیهمشکوک ا تواند در مورد یگردد که در منابع فقهی مطرح 
که اخالل  روا این احتمال عقالیی وجود داردرمزارزهای جهان در رابطه باروا مطرح شــود. توضــیح آنکه رمزارزهای جهان

کامل از بین بروند و یا  طوربهاین رمزارزها  ،این اخالل اثِرایجاد شود و بر هاآنهای فنی جدی در کل و یا بخشی از سیستم
شان می صورتبه هاآناینکه ارزش   هاآنبا  م مالیت در رابطهدهد که احتمال وجود توهشدید کاهش پیدا کند. این خود ن

  شود.مال می عنوانبه هاآنپذیرش  یوجود دارد و این سبب باطل شدن ملکیت از ابتدا
قطع مال در نظر گرفت تا معامالت رمزارزهای  صورتبهرا  هاآنتوان اگر اشکال توهم مالیت پذیرفته شود، آنگاه نمی

روا احراز زیرا در اینجا مالیت رمزارزهای جهان؛ روا در ذیل قواعد عمومی معامالت مانند اصـــل صـــحت قرار گیردجهان
  2.ده از قواعد عمومی احراز مالیت استانیاز استفشود و پیشنمی

ــی یتکه مقوم مال اندگفته یبرخ«رد: داامام خمینی در رابطه با بحث توهم مالیت بیان می ــببه( ءیک ش  یقتحق حس
شدن فساد، بهپس قبل از آشک ؛و رغبت به آن است یلخاطر مآن) به یاعتبار صدق مال بودن م یلعلت مار  و  کردیمردم، 

 ... دشــویمســاقط  یتاز مال ،شــده اســت یاعتبار منقضــ که آشــکار شــد ازآنپساما  ،در ازاء آن حاضــر به پرداخت بودند
ن ظاهر و فســـاد آ بعدًاکه فســـادش مکتوم بوده اما  یزیآنکه چ یلعقالســـت! به دل یمخالف بنا یدگاهید ینچن کهیدرحال
توهم گفت که از ابتدا  یدبلکه با ،افتاده یتبعد از آشـــکار شـــدن فســـاد از مال گفت توانینم یمواقع یندر چن ،دشـــومعلوم 

شته است یتمال ساچه ... وجود دا شد که مال ب سنخ اعتبارات ب یتسر مطلب آن با سامح یهودهاز  ست؛ن یت  یتبلکه مال ی
و  یتخاص یدارا یزیکه چ ییمثل جا ،نشئت گرفته است یامور واقع از مالیت یا ،درواقع. آیدمی دستبهداشتن از دو راه 

کم و  خاطر عرضۀبه یتمت و مالیف قاختال یگاهیرد و قرار گ یلو اثر داشتن مورد رغبت و م یتخاطر خاصاثر باشد و به
 یتمال منشأممکن است  بساچه یراز یست؛مردم ن و خواستۀ یلم صرفبه یتاعتبار مال پس .آیدمی وجودبه یادز یتقاضا

ــتور پنهان بوده و  ،بوده باشــد یامر توهمخاطر به ــادش مس که  یامهرهذات آن مجهول بوده اســت. پس  یابه علت آنکه فس
کنند؛ مال  یلســمت آن مو توهم به یالخ ینخاطر همو به اســت یناریدصــد  یاقوتکنند که  یالاگر مردم خ ،یســتن یمتیق

                                                                                                                                                                                                        
پذیرفته شــود. در این  کامالًروا به حدی توســعه پیدا کند که در کل دنیا های رمزارزهای جهانها و ســیســتماســت که در آینده پروتکل تأملقابِلالبته این احتمال  ۱

اما در حال حاضــــر، ؛ آورده اســــت به دســــتکند که اعتبار خود را از اعتماد عمومی در ســــطح کل دنیا پیدا می ها نقشــــی اعتباردهندهاین پروتکل عمًالشــــرایط 
  روا از چنین جایگاهی برخوردار نیست.های رمزارزهای جهانپروتکل

شود. در اینجا هم شک وجود دارد که آیا رمزارزهای نیست و استصحاب عدم جاری میاز منظر دانش اصول فقه، استناد با قاعده عام در شبهات مصداقیه جایز  ۲
توان وجود دارد. بر اساس این شبهه، نمی هاآنتوهم مالیت در مورد  صرفاًشود و یا اینکه یقتاً مال محسوب میحق عقالدر نزد عرف و کوین) روا (مانند بیتجهان

ستفاده از قو هاآنمعامالت  صحت معامالت) مورد تأیید قرار داد. را با ا صل  صول لفظی عمومی (مانند ا  صورتبهیگر، اگر این اطمینان دعبارتبهاعد فقهی یا ا
شت که از دید عرف و  شرع چنین معامالتی را میرمزارزهای جهان عقالقطعی وجود دا شک در این بود که آیا  ست و  ع پذیرد یا نه، آنگاه با ارجاروا دارای مالیت ا

  روا ابهام وجود دارد.در مورد مالیت رمزارزهای جهان عقالاما در اینجا در کشف دیدگاه عرف و ؛ شدبه اصول لفظی عمومی حکم صحت معامالت استخراج می
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(موســـوی خمینی،  1»وجود دارد نه در مهره یاقوتدر  یتندارد. چون خاصـــ یتیآنکه خاصـــ یلدلبه ؛دشـــوینممحســـوب 
  ).۵۲۲، ص. ۳.، ج. ق ۱۴۱۵

هر دو  مالیت رمزارزها دو دیدگاه فقهی وجود دارد که بحثد که در شـومیشـده مشـخص  نکات مطرحبا توجه به کلیۀ
قانون؛ دارند ی مهمدالیل ــــف نظر حداکثری فقهی در این رابطهبنابراین، اگر بخواهیم با رویکرد  اعالم نظر  گذاری و کش

ــــت و نهقابِلروا نه مالیت رمزارزهای جهاند که بیان کر طورینا توانمیکنیم،  ، مالیت بنابراین؛ هاآنعدم مالیت  احراز اس
  شرعی مواجه است. لحاظ فقهی با شبهۀاین دسته از رمزارزها به

  غرر ۲⁃۲⁃۴
سئلۀجدی مطرح می صورتبهروا دیگری که در رابطه با رمزارزهای جهان چالش ست. در اینجا نیز  شود، م  توانیمغرر ا

  گیرد.قرار می موردبحثدالیلی در دفاع از نبود غرر و دالیلی در اثبات وجود غرر ارائه کرد که در ادامه 
  رواجهان یرمزارزهاغرر در معامالت  نبوددالیل فقهی  ⁃الف

ساس این دیدگاه، با دقت در ماهیت غرر و تفاوت آن با پدیدۀ سک،  بر ا سید که ه توانمیری ع غرری یچ نوبه این نتیجه ر
 یه معاناســت ک یعرب یاواژه غرر ،لحاظ مفهومینیســت. به تصــورقابِل هاآنروا و معامالت مرتبط با در رمزارزهای جهان

 یلغو یمعنا ترینیاصل رسدینظر م به ؛ اما... داردو ،خوردن یبچون خطر، خدعه، در معرض هالک افتادن، فر یمختلف
ر د یزن یلحاظ اصــطالح). به۳۷، ص. ۳.، ج. ق ۱۴۲۱ ینی،خم یاســت (موســو» خدعه«غرر ارائه داد  یبرا توانمیکه 

قاعده  ین. فقها از اشودیگفته م یغرر خطر وجود داشته باشد، معاملۀ یااز خدعه  یکه در آن نوع ایلهبه معام ی،فقه اسالم
 مبهم یع،بمبودن جنس  مبهم یع،، عدم حصول مبیعدم وجود مب، خطر حاصل از عمثًالاند؛ در موارد گوناگون استفاده کرده

  ).۳۱.، ص. ق ۱۴۱۵ قی،... (نراو ،یعمقدار مب یقدق یینعدم تع یع،بودن نوع مب
هر نوع شود که تصور می یگاه بارهیندرااست.  یسکغرر و ر رابطۀ مسئلۀ ،غرر یشناسمفهوممهم و کلیدی در  نکتۀ

 یسکر ر، اگدرواقعتفاوت وجود دارد.  یسکغرر و ر مقولۀ ینب کهیدرحالد. شوسبب ایجاد غرر می باال یسکر یا یسکر
اق غرر خواهد باشـــد، مصـــد ثمن و مثمن در قرارداد بیع) مثًالقراردادها ( از جهالت و ابهام در ارکان یناشـــ ینانیو نااطم

معامله  یثح ینو از ا یســتباشــد، مصــداق غرر ن ییدارا یندۀبه آاز ابهام و جهالت نســبت یناشــ یســکبود؛ اما چنانچه ر
شکال سه یافتکه با در یکس ،مثال ینخواهد داشت. برا یا سبت کند،یمخودرو  یدبانک اقدام به خر از یالتت نوع به اگر ن
 ییراتبه تغوط و باطل خواهد بود؛ اما اگر ابهام مرب یابهام داشــته باشــد، معامله غرر یدخر یمتو ق ،یل، زمان تحوخودرو

شد، اگرچه خر یندهدر آ ییدارا یمتق ریسک  بلکه و مخاطره دارد، مصداق غرر نخواهد بود. یسکر خودرویی ینچن یدبا
  ).۱۴، ص. ۱۳۸۸ ی،(بهاروند اساس هر فعالیت اقتصادی است و در اکثر عقود اسالمی وجود دارد

                                                                                                                                                                                                        
ســـاد، تکون تلک األعیان مالًا حقیقة؛ ء بحســـب حقیقتها االعتباریة عند العقالء متقّومة بمیل النوع و رغبتهم فیه، فقبل تبین الففقد وجّهه بعض بأنّ مالیة الشـــی ۱

قع بین مالین حقیقة ... أنّ لمیل الناس إلیها و بذل المال بإزائها و عند التبین ینقضی أمد االعتبار، فتسقط عن المالیة حقیقة؛ لسقوط موضوعها، فالبیع صحیح و وا
إنّه توهّمت «بل یقال: » إنّه سقط حال التبین عن المالیة«، إذا ظهر و تبین فساده، ال یقال: ء الفاسد الذی کان فساده مکتومًاذلک مخالف لما علیه العقالء. فإنّ الشی

ــّر فیه: أنّ المالیة لیســت من االعتباریات الجزافیة، بل ناشــئة من االُٔمور الواقعیة، ککون الشــی یة و أثر، بهما یصــیر مورد الرغبة و فیه المالیة ... و لعلّ الس ء ذا خاصــّ
لو نشأ عن أمر متوهّم  قد یکون اختالف القیم و المالیات لعزّة الوجود أو قلّته، و کثرة الحاجة و عوامل أُخر. فال یکون اعتبار المالیة، لمحض میل الناس، والمیل، و 

ا إلیها لهذا التوهّم، ال تصــیر مالًا واقعاً؛ لعدم فیما هو مســتور الفســاد أو مجهول الذات، فالخرزة التی ال قیمة لها، لو تخیلها الناس یاقوتة تســاوی مائة دینار، فمالو
  ».الخاصّیة التی للیاقوتة فیها
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، هاآنا ریالی یدالری  ارزشکند، از مقدار، اقدام می هاآنبه خرید روا نیز زمانی که فرد جهان در رابطه با رمزارزهای
قیمتی و  و غیره اطالعات کامل دارد و فقط ممکن اســــت اگر رمزارزها را نگه دارد در آینده با نوســــانات ،زمان تحویل

ــــود. در اینجا ابهامی در ارکان قرارداد وجود ندارد و این ریســــک منجر به ایجاد جهل و ابه ــــک مواجه ش کان ر اردام ریس
  نیست. یرشپذقابِلروا چالش غرر در مورد رمزارزهای جهان ،روازایند، شوقرارداد (ثمن و مثمن) نمی

 رواجهان یرمزارزهاغرر در معامالت  وجوددالیل فقهی  ⁃ب
ــــت که اگر چالش توهم مالیت را در رابطه با رمزارزهای جهان تواند الش میچروا بپذیریم، آنگاه این این دیدگاه معتقد اس

رد که این امکان دا هرلحظهو  دارای ابهام اســتآن  و ذات فروشــد که ماهیتمنجر به غرر شــود. چرا که فرد کاالیی را می
این ابهام در  بخشی از بین برود. لذا ماهیت ثمن در این معامالت با ابهام مواجه است و صورتبهکامل و یا  طوربهمالیت 

  .ا بدلی است)ی استانگشتری که شک وجود دارد از یاقوت  معاملۀ مانند( دمنجر به ایجاد غرر شو تواندد میارکان قراردا
شدید ارزش برخی از رمزارزهای جهانبرعالوه سانات  شان های زمانی کوتاهدر دوره کوینبیتروا مانند این، نو مدت ن

 وامکان تحلیل  ،مندی مشـــخصـــی برخوردار نیســـت و در بســـیاری از مواقعدهد که این نوســـانات از ضـــابطه و قاعدهمی
تواند وجود یت تحلیل، میقابلمندی مشخص و وجود ندارد. همین نوسانات شدید و نداشتن قاعده اساسًابینی آن نیز پیش
  قویت کند.غرر را ت شبهۀ
شد با شبهۀجهان یدر مورد رمزارزهارسد به نظر می ،توجه به آنچه مطرح  ست. امطرح  یجد صورتبه یزغرر ن روا 

  . روا بودجهان یمعتقد به وجود غرر در رمزارزها توانمی یفقه یلدال یچرا که بر اساس برخ

 احکام استخراج و مبادله ۳-۴
ــــتخراج و مبادلۀ های فقهی رمزارزها، نوبت به دو مقولۀچالشپس از بحث در رابطه با مالیت و   هاآن) خریدوفروش( اس

ساس فقمی سد. بر ا شیار سالمی، مجاز بودن معامله ا ستهآنمالیت  نخست منوط به در وهلۀ ه ا  یکاگر مالیت  یعنی؛ ا
شتیت پذیرش قابلکل معامالت ثانوی آن نیز  آنگاه شود،نپذیرفته  ءشی شی فقهی: (قاعدۀ نخواهد دا  ءزمانی که خداوند 

شود،  ءت یک شیاگر مالی قابلدر م. 2)1دریافت ثمن بابت آن نیز حرام کرده استکند، معامله و خاصی را حرام می احراز 
 (محققداد حکم به صـــحت معامالت آن شـــیء  توانمیآنگاه بر اســـاس عموماتی چون اصـــل صـــحت و لزوم قراردادها، 

  ).۷۸، ص. ۱۳۸۱داماد، 
) کوینبیتروا (مانند در رابطه با رمزارزهای جهان صــرفًاکه مالحظه شــد شــبهاتی مانند نبود مالیت و غرر  طورهمان

مواجه است،  شرعی روا با شبهۀرمزارزهای جهان خریدوفروشنیست. لذا  تصورقابلِها توکن وارد است و در رابطه با بقیۀ
 ها بدون اشکال است.ه توکنرمزارز بانک مرکزی و بقی اما مبادلۀ

شار) به ستخراج (انت شبهۀدر رابطه با ا ستخراج شرعی در رابطه با مالیت و مبادله رمزارزهای جهان دلیل وجود  روا، ا
صادراتی« عنوانبه هاآناما استفاده از ؛ شرعی مواجه است جهت استفاده در داخل کشور با شبهۀ هاآن بالاشکال » کاالی 

که  ییکاالها یدتول، درواقعگیرد. قرار می موردبحث» تولید مال نامشــروع«اســت. در فقه اســالمی این مســئله تحت عنوان 

                                                                                                                                                                                                        
  ».  ثَمَنَُه حَرََّم یئاًإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ َش« ۱
ست، مفهوم مخالف این قاعده  ۲ ست الزاماًالزم به ذکر ا شییعنی نمی؛ صحیح نی صی حالل بود، آنگاه توان گفت اگر  یدوفروش و معامالت آن نیز خر الزامًاء خا

  دلیل عدم مالیت حرام و باطل است.به هاآنیدوفروش خرحالل هستند،  هرچنداشیائی هستند که  ازجملهنور خورشید، هوا، و غیره  مثالًصحیح است. 



 و بانکیپژوهشکده پولی 
 

٤۱ 

که  یفروش به کسان قصدبه تولید و پرورش خرگوش و قورباغه) مثًال( استدارای شبهه  یا مسلمانان حرام یمصرف آن برا
  ).۵۵، ص. ۱۳۹۱، قم یۀعلم حوزۀ ینمدرس جامعۀاشکالی ندارد ( د،داننیآن را حالل م

  گیریبندی و نتیجهجمع ۵
ی با رویکرد ها از منظر فقه اســــالمانواع رمزارزها و توکن و مبادلۀ ،اســــتخراج یت،ماهد تا به تحلیل این گزارش تالش کر

شناسی رمزارزها و لحاظ موضوعکه به دهدهای تحقیق نشان میبپردازند. یافته هاآنگذاری سازی بستر برای مقرراتفراهم
در  توجهیقابِلالمللی و ملی با سرعت در سطح بین هاآند که استفاده از شو مستحدث محسوب میپدیدۀ عنوانبهها توکن

و کاال باشــد، در تحلیل موضــوع  ،راییتواند پول (ابزار پرداخت)، داکه می هاآن. شــناســایی دقیق ماهیت اســتحال رشــد 
روا، رمزارز بانک های رمزارزهای جهانشـــناســـی دقیق رمزارزها و شـــناســـایی تفاوتدارای اهمیت اســـت. همچنین گونه

  همراه دارد.درک درست کارکردهای رمزارزها به های کاربردی نیز اثرگذاری مهمی درو توکن ،های بهادارمرکزی، توکن
ابزار، راهکار،  عنوانبههای فقهی پذیرش رمزارزها دهد که زیرساختهای تحقیق نشان مییافته ،اسیشنلحاظ حکمبه

، اصــل صــحت و لزوم قراردادهااند از: های فقهی عبارتیا نهاد منطبق با شــریعت فراهم اســت. برخی از این زیرســاخت
  یعت.در چهارچوب شر ییعقال هاییزهم انگتما یرشپذو  ،یتبودن مفهوم مال و مال یعرف، بودن مفهوم پول یعرف

 در زمینۀاســــت.  تأملقابِلجدی  صــــورتبهمالیت و غرر احراز عدمدو چالش  ارورمزارزهای جهانبا در رابطه  حالبااین
یت احتمال توهم مالهمچنین  ، ویقانون پذیرییتمعتبر (اعتباردهنده) و مســــئولنبود عرف عام، فقدان  چون مباحثیمالیت 
دارد. با توجه به این موارد  تأملت قابِلمند این نوع رمزارزها غرر نیز نوســانات شــدید و غیرضــابطه در زمینۀاســت و  تأملقابِل
در  هاآناســتفاده از  ،و به همین دلیل هاآناحراز اســت و نه عدم مالیت قابِلروا مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان توانمی

ز رمزارزها شبهات مذکور برطرف دسته ا ینا با توسعۀ یندهممکن است در آ حالبااینشرعی مواجه باشد.  تواند با شبهۀعمل می
  خواهد کرد. ییرتغ یزرمزارزها ن یصورت حکم شرع یناحکام تابع موضوعات بوده و در ا طبعًاد که شو

از  یکهیچبوده و  تصــورقابِلروا در رابطه با رمزارزهای جهان صــرفًاشــده های فقهی ذکرچنین، شــبهات و چالشهم
 دقیقًارمزارز بانک مرکزی نیســـت. چرا که  طرحقابِلهای بهادار یا کاربردی در رابطه با رمزارز بانک مرکزی و یا توکن هاآن

ــــمانند ریال تحت نظارت و کنترل قانون بانک مرکزی بوده و توکن دهندگان خود خگویی ارائهها نیز تحت نظارت و پاس
ـــخص  ـــته از رمزارزها دارای معتبر قانونی و مش ـــتند. لذا این دس ـــتهس ـــبهه اس ذاتی  صـــورتبه هاآنای در رابطه با و ش

روا در داخل کشــور را با چالش فقهی مواجه رمزارزهای جهان این، شــبهات مذکور فقط مبادلۀبرعالوه نیســت. تصــورقابلِ
شناسی  حکمهای حوزۀیافته کلیۀلحاظ شرعی بالاشکال است. به» کاالی صادراتی« عنوانبه هاآن استخراج لذا سازد ومی

  بیان شده است. ۳تحقیق در جدول 
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  ها از منظر ضوابط فقه اسالمیانواع رمزارزها و توکن. ۳جدول 

  انواع
  ضوابط فقهی

  مبادله  استخراج
  ربا نبود نبود ضرر نبود قمار  نبود غرر  مالیت

 شبهه    شبهه  شبهه  روارمزارزهای جهان
      رمزارز بانک مرکزی

های بهادار (مانند توکن
          پیمان)

      های کاربردیتوکن

  
  های سیاستیتوصیه ۶

یکی از مصـــادیق  یبر روعمده  طوربه رمزارزها یفقه یاتتاکنون ادبرســـد های تحقیق حاضـــر، به نظر میبا توجه به یافته
 ی،رمزارز بانک مرکز ها مانندتوکن یگرانواع د کهدرحالیمتمرکز شـــده اســـت.  کوینبیتروا یعنی خاص رمزارزهای جهان

حق تقدم در  یت،راز هوحجهت ا ی)، توکن کاربردیرهو غ ،محورصکوک توکن محور،سهام توکن بهادار (مانند یرمزارزها
گذاری برای مقررات ،شــود در عملاســتفاده دارد. بر این اســاس توصــیه می تیقابل یهمگ یرهو غ ،از محصــوالت اســتفاده

مشـــخص دو پیشـــنهاد  طوربهها در بازارهای پول و ســـرمایه پیگیری شـــود. اســـتفاده از رمزارز بانک مرکزی و انواع توکن
  شود:ا پیشنهاد میگذاری رمزارزهمقررات مدت ذیل در حوزۀمدت و میانکوتاه

حهال ینتدو ⁃الف ها و توکن یا طرح ی با رمزارز طه  ــــخص در راب به مجلس و طمش حل  یها جهت ارســـــال  مرا
  ؛ و)مدتیان(م یگذارقانون

  مدت)(کوتاه یبانک مرکز یفقه یها در شوراها و توکنزرمزار یابعاد شرع بررسی ⁃ب
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 مأخذمنابع و 
  منابع فارسی و عربی ⁃الف
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 .۱۱۴ ،بورس ماهنامه. »یپول مجاز یننخست کوین:یتب). «۱۳۹۳( م. یی،و دعا .م ینی،حس یدس
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 .ی. تهران: مرکز نشر علوم اسالمفقه قواعد). ۱۳۸۱محقق داماد، س. م. (
 مجلس یهامرکز پژوهش تهران:. یکیالکترون یهاپرداخت نظام در نینو یابزار :نیکوتیب). ۱۳۹۳. (مجلس یهامرکز پژوهش
 شورای اسالمی.

 .یمطهر ید(مجموعه آثار). تهران: مرکز نشر استاد شه حقوق و فقه). ۱۳۸۹م. ( ی،مطهر
 .ی. قم: مؤسسه نشر اسالمشرح ارشاد االذهان یالفائده و البرهان ف مجمعق.).  ۱۴۰۳الف. ( یلی،مقدس اردب

 ).(ره ینیو نشر آثار امام خم یم، قم: مؤسسه تنظ۱. ج. المحرمة اسبکالمق.).  ۱۴۱۵ر. ( ینی،خم یموسو
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 .یو بانک یپول



 و بانکیپژوهشکده پولی 

٤٤ 

ســازمان  یتهران: مرکز پژوهش، توســعه و مطالعات اســالم .یمجاز پول یفقه⁃یمال یتماه و کوینیتب). ۱۳۹۶. (ر یرزاخانی،م
 .بورس و اوراق بهادار

 .یالتراث العرب یاء: دار إحیروت. ب۳. جلد األسالم شرائع شرح یف جواهرالکالمق.).  ۱۴۱۷م. ح. ( ی،نجف
 ).(ع یتالب. قم: مؤسسه آلیعهالشر أحکام یف یعهالش مستندق.).  ۱۴۱۵م. ا. ( ی،نراق

».  کوین)شده (مورد مطالعه بیتهای رمزنگاریفقهی کارکردهای پول تحلیل). «۱۳۹۷طالبی، م. ( و پور، ع.، یوسفی، الف،نواب
 .۷۲، اسالمی اقتصاد فصلنامه
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