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 فقهی پول مجازي-بیت کوین و ماهیت مالی

 2حسینعلی سعدي – 1رضا میرزاخانی
 
 

 چکیده

ها) و توسط افراد جامعه مطرح ها (بانکمفهوم پول مجازي به معناي پول رمزگذاري شده، به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه
تعداد . تباطات نظیر به نظیر بنا شده استمرکزي یا مؤسسه مالی براي کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ار ةدهندپول مجازي هیچ سرویسشد. 
، اشاره ترین پول مجازي در دنیاي واقعیپرکاربردترین و با ارزشکوین به عنوان توان به بیتاست که از آن جمله میهاي مجازي در دنیا در حال افزایش پول

کوین قدرت کوین یک سیستم اینترنتی عمومی است که یک شبکه پرداخت وجوه و تولید پول به صورت کامال الکترونیکی معرفی کرده است. بیتبیتداشت. 
ین را به عنوان یک نوع پول در کوتوان بیترسد که نمیگردد. به نظر میکوین یک پول اینترنتی محسوب میها، بیتگیرد و از منظر آنخود را از کاربران می

باید ابتدا مالیت داشتن آن را مورد تأمل قرار داده و سپس با تبیین ماهیت کوین از منظر فقه راي بررسی بیتاست. ب »دارایی دیجیتال« یکبلکه نظر گرفت 
 کوین مورد تأمل فقهی قرار داد.بازي را در شبکه بیتو سفته و ضرر و اختالل نظامرر کوین را تحلیل نموده و موضوعات غماهیت پولی بیتپول، 

 
 بازيغرر، سفته اکل مال به باطل، کوین، مالیت،استخراج بیت کوین،پول مجازي، بیت کلمات کلیدي:
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 ماهیت پول مجازي

به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون  1998سال در اولین جرقه مفهوم پول مجازي به معناي پول رمزگذاري شده، 
داي مطرح شد. وي پیشنهاد نوع جدیدي از پول الکترونیک را داد که از روش ها) و توسط افراد جامعه توسط ويها (بانکحضور واسطه

 )Raskin, M.,2013,10 (کرد.استفاده می اي براي کنترل تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزيرمزگذاري رایانه
گذاري نشده است که بصورت معمول توسط ) پول مجازي نوعی از پول دیجیتال مقرراتECB( 3بنا بر تعریف بانک مرکزي اروپا

 گیرد.شود، و توسط اعضاي یک جامعه مجازي خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار میدهندگان آن کنترل میتوسعه

مرکزي یا مؤسسه مالی براي کنترل نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا  ةدهندمجازي هیچ سرویسپول 
 و زیاد نمایندیا توانند ارزش آن را کم ها نمیتوانند آن را دستکاري کنند و بانکها نمیاي است که دولتپدیدهماهیت، شده است. این 

اي براي نظارت و دخالت دیگران صورت پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه کاربران و بدون هیچ واسطه تمامی فرآیند انتشار،
 پذیرد. می

هاي مجازي نباشد و ضروري است تا با توجه به توسعه فضاي مجازي و کارکردهاي آن در زندگی بشر شاید گریزي از استفاده از پول
هایی براي ارتباط و سیاست داشته بینی نسبت به پول مجازي مواجه صحیح در تنظیم و تدوین مقرراتان اقتصادي با روشنگذرسیاست

 ) Guo, J. & Chow, A. 2008,p6(اقتصادي مجازي و حقیقی اتخاذ نمایند.

 رمز ارزها

  ,Litcoinاز جمله نوع ارز مجازي وجود دارد 1500در حال حاضر بیش از  است؛هاي مجازي در دنیا در حال افزایش تعداد پول

 Byteballو Monero  در نهایت میزان تولید مشخص  ها وجود دارد،..... که با توجه به سیستم تولید و استخراجی که براي هر یک از آنو
ها براي تبادل ها به عنوان یک نوع پرتوکل بین بانکی از آنها در ابتدا تولید و استخراج شده است و تنبرخی از آن و محدودي دارد.

 گردد.شود و برخی نیز به مرور زمان استخراج و تولید میارزش استفاده می
کوین است را به عنوان یک نمونه در ، که بیترمز ارزهاترین پول مجازي در دنیاي پرکاربردترین و با ارزشاولین و  در این پژوهش،

  .مورد بررسی قرار خواهیم داد رمز ارزهابعاد مختلف و کارآیی این گونه شدن اجهت مشخص 

 کوینپیدایش بیت

                                                           
3 European Central Bank 
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تر از پول سنتی آغاز تر و ارزانتر، امنبه صورت آسان هاهایی براي خلق ابزاري براي پرداخت و انجام تراکنشظهور اینترنت، تالش با

 هاي اولیه گشت. مانع موفقیت تالششد اما مشکل دو بار پرداخت شدن یک واحد پول 

هاي ثالث معتمدي، تکیه کنند، تا بتوانند دفترکلی از تراز هاي دیجیتال آنالین مجبور بودند به طرفکوین، پرداختاختراع بیت قبل از تا
 . کسی استکه چه چیزي مال چهمالی از صاحب حساب داشته باشند، یا حسابی از این

قابل  ،را برعهده داشت دفترکل داشتننگه وظیفه که معتمد سوم طرفکار گرفتن یک  این مشکل را فقط با به کوینتا زمان تولد بیت

توان بدون مدد گرفتن کرد دوباره را میسازد این است که براي نخستین بار مشکل خرجکوین مفهومی انقالبی می. آنچه از بیتحل بود
 .از طرف سوم حل کرد

 )nakamoto satoshi, 2008,p1 (مطرح شد. 2008مشکل براي اولین بار در مقاله ساتوشی ناکاموتو در سال روشی براي حل این 
اي از اعداد شناخته کوین در هر مبادله با رشتهکننده بیتکند، فرستنده و دریافتوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاري میکنرم افزار بیت

در این مبادالت نام طرفین مبادله محفوظ است . شودکوین در تمام شبکه منتشر میهر بیت شوند اما یک مدرك عمومی از حرکتمی
 .دهد یک پول دو بار خرج شودبنابراین نرم افزار اجازه نمی .توانند انتقال پول را مشاهده کننداما همه می

 ماهیت ارزهاي رمزنگاري

 Distributed Ledger Technologyکه مخففی از   DLTیک مفهومی وجود دارد به نام  در وراي همه ارزهاي دیجیتال،

است. در حالت اثبات مالکیت از طریق قدرت مرکزي، بانک یک دفترکل  »شدهتکنولوژي دفترکل توزیع«باشد. این مفهموم به معنی می
هرکسی  شده که در ارزهاي دیجیتال حاکم است،شده است ولی در تکنولوژي دفترکل توزیع دارد که در آن دارایی افراد ثبت و ضبط

حال باید دید که در این روش غیر متمرکز،  که درون شبکه وجود دارد، داراي یک دفترکل است که در آن دارایی افراد ثبت شده است.
 کنیم؟در مبداء و مقصد و مقدار دارایی اطمینان حاصل می از کجا از صحت حقیقی و واقعی بودن یک تراکنش و انتقال مالکیت

مفهوم امضاي  -1شده باید دو مفهوم ریاضی را که در وراي ارزهاي دیجیتال است را تبیین نماییم: براي فهمیدن سیستم دفترکل توزیع
 باشد. ساز) می(درهم HASHکه تابعی از توابع  SHA 256مفهوم الگوریتم  -2 ،(Digital Signature)دیجیتال 

 (Digital Signature)امضاي دیجیتال 
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باشد که از یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی تشکیل شده است. در صورتی که فردي می 4PKIپایه و الگوریتم امضاي دیجیتال، 

در جهت افزایش بخواهد پیامی را براي دیگري بفرستد، ممکن است قبل از رسیدن پیام به مقصد، پیام مذکور دزدیده و فاش گردد. 

کیف پول شایان ذکر است که و کلید عمومی استفاده نمود.  از کلید خصوصی توانمی ،هابراي رمزگزاري و رمزگشایی پیامامنیت و 
از یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی تشکیل شده است و کلید عمومی در واقع شماره حساب یا شماره  (Wallet) کوینبیت

ش، 1395نکو، (پدر فراباشد. کارت بانکی است و کلید خصوصی امضاي مخصوص براي دسترسی به حساب و یا رمز کارت بانکی می
 )107-111صص

شود. براي این مهم تا اینجا از واقعی بودن تراکنش مطمئن شدیم حال باید دید چطور از خرج دوباره پول در این سیستم جلوگیري می
 ها به یکدیگر از این مشکل جلوگیري خواهد شد.  است که بحث زنجیره بلوکی به میان خواهد آمد. با زنجیر شدن تراکنش

 SHA 256تم الگوری

یا تابع (هش)   hashیک تابع به هر تابع ریاضی که حجم زیادي از داده و اطالعات (نامتناهی) را به یک عدد طبیعی تبدیل کند،

گویند. این الگوریتم به این شکل است که یک فایلی از اطالعات را از ما گرفته و اطالعات مذکور در این تابع تبدیل به سازي میدرهم

دهیم، هشی کارکتري) خواهد شد. طول این رشته همواره ثابت است ولی بنا بر اطالعاتی که ما به آن تابع می 64بیتی ( 256اي رشته
 .باشدمی SHA 256ها ترین آندهد متفاوت خواهد بود. توابع هش انواع مختلفی دارد که از معروفما میکه به 

طرفه است؛ یعنی تابع شبه یک -2شود. کمترین تغییر در ورودي باعث تغییر کلی خروجی هش می -1ویژگی عمده دارد:  3این هش 

همواره خروجی یکسان دارد و  شود،ورودي که به آن داده می -3 پیدا کنیم.طالعات ورودي دست توان از طریق رشته هش، به انمی
حال که با این دو مفهوم ریاضی در حوزه رمزگزاري آشنا شدیم، باید نقش شود. خروجی عوض نمی مان ورودي،با هر بار وارد کردن ه

 )146-150ش، صص1395(پدر فرانکو، .زنگاري شده مورد بررسی قرار دهیمآن دو را در شبکه بالکچین و ارزهاي رم

 کوینشبکه بالکچین در بیت

                                                           
4- public/private key infrastructure 
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هر بلوك شامل: اطالعات، هش، هش بلوك  کدیگر زنجیر شده است و به طور خالصهها است که به یاي از بکوكبالکچین مجموعه

در  ، به نوع آن بستگی دارد.نوع اطالعاتی که در هر بلوك شبکه بالکچین قرار دارد )nakamoto satoshi, 2008,p2 (شود.قبلی می
 بر روي بالکچین قرار دارد.کوین انتقالی، کوین اعم از مبداء، مقصد و تعداد بیتهاي بیتکوین اطالعات تراکنششبکه بیت

وجود هش بلوك قبلی در یک بولک نیز در امنیت شبکه بالکچین مؤثر است؛ به این صورت که اگر اطالعات یک بلوك تغییر کند، 

ها ها با این هششوند چون بلوكتا هش آن بلوك نیز تغییر کرده و همه زنجیره بلوکی در شبکه بالکچین نیز غیرمعتبر شناخته میطبیع
 اند. به یکدیگر متصل شده

یا سیستم اثبات    proof of workبنابراین براي جلوگیري از دستکاري، یک سیستم دیگر نیز باید به این شبکه اضافه گردد و آن 

ها را خیلی سخت و یا تقریبا غیر ممکن گیرند و لذا دستگاري در بلوكها با سرعت کمتري شکل میکار است که با وجود آن، بلوك
 ,nakamoto satoshi (ها در شبکه بالکچین محاسبه شود.کند زیرا اگر یک بلوك تغییر کند، باید فرآیند اثبات کار براي بقیه بلوكمی

2008,p3(  

ها به این شکل که بلوك جدید به همه گره باشد.شده است همتا به همتا مییعاین دفتر کل توز جهت امنیت بیشتر شبکه بالکچین،

(پدر فرانکو، کند. افه میشده را به بالکچین اضشود و هر گره صحت آن را بررسی کرده و وقتی بررسی شد، بلوك بررسیفرستاده می
 )158-160ش، صص1395

 (mining)فرآیند استخراج 

آدرس مقصد تراکنش، مقدار  در یک تراکنش از یک پول کیف به کیف پول دیگر، یک سري از اطالعات از جمله آدرس مبداء تراکنش،
کننده لارساشود و در نتیجه هش مربوط به آن تراکنش توسط تراکنش، کلید خصوصی در کنار یکدیگر قرار گرفته و وارد تابع هش می

ر جهت ها را به اختیار خود برداشته و دتراکنش پس از آن ماینرها هر کدام از این هش .گیردمحاسبه شده و در شبکه بالکچین قرار می

دهند. یک بلوك ممکن است تعداد زیادي از هش تراکنش را شامل شود که میزان آن بنا بر ك قرار میعملیات اثبات کار در یک بلو
 توان تراکنش درون یک بلوك قرار داد. مگ می 1کوین به میزان ل ارز دیجیتال متغیر است؛ در بیتپروتک

) را در کنار هم قرار داده و جهت فرآیند noncبا عنوان نانس ( اه با هش بلوك قبلی و یک پارامتر دیگرها را همرتراکنش ماینرها هش

دهند. فرآیند اثبات کار به این شکل است که هش به دست آمده ها را به تابع هش میاثبات کار و به دست آوردن هش مورد نظر، آن

خودکار توسط شود این تابع هدف به صورت گفته می (difficulty)از تابع، باید کمتر از یک عددي باشد که به آن سختی شبکه 
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 nakamoto (آن بلوك حل شده است. شده باشد،شده، کمتر از آن مقدار تعیینشود. در صورتی که جواب حاصلشبکه تنظیم می

satoshi, 2008,p4( 

تغییر بدهند و این تغییر تا زمانی که به  د مقدار نانس رابیشتر از تابع هدف باشد، ماینرها بای در صورتی که هش به دست آمده از تابع،
 د داشت. جواب مطلوب برسند ادامه خواه

ها خواهد ها و بلوكیر کل هشها تقلبی کند و مقداري از تراکنش را حذف یا تغییر دهد در نتیجه باعث تغیاگر کسی بخواهد در تراکنش

، چون فروشدکوین را میاین شکل است که وقتی یک نفر بیتبه  در این شبکه و خرج دوباره پول double spendingمساله  شد.

توان همان مبلغ را به کم نشده است و لذا میفرد کوین هنوز به طور واقعی از حساب تراکنش هنور تأیید نشده در نتیجه آن مقدار بیت

کنند ولی در نهایت کنش دوم را تأیید میدیگر انتقال داد. در این حالت است که یک سري از ماینرها تراکنش اول و یک سري نیز ترا
راي این عدم تراکنشی مورد تأیید است که اکثریت ماینرها آن را تأیید نمایند و بنابراین امکان تقلب وجود ندارد ولی یک استثناء نیز ب

نماییم، مراد دقیقا درصدي را مطرح می 51درصدي است. شایان ذکر است که وقتی عنوان  51و آن حمله  امکان تقلب وجود داشته
 )170-172ش، صص1395(پدر فرانکو،  نیست بلکه منظور اکثریت است. 51عدد 

اندازد در (استخراج) را به خطر می mineدرصدي که یکی از مهمترین تهدیدهایی است که ارزهاي دیجیتال مبتنی بر  51مله ح

 -ها تحت نظر یک نفر و یا همه آن عده هماهنگ قرار بگیرد استخراج، در اختیار یکافزارهاي دهد که اکثر سختصورتی رخ می
 باشد.  -ماینر است 5در اختیار  (hash power)درصد قدرت پردازش شبکه  50مشابه االن که بیش از 

 double spendingها انجام داده یاتواند تغییراتی در تراکنشدرصد قدرت شبکه را در اختیار دارد، می 50در این حالت که فرد بیش از 

تواند درصد شبکه است، می 50ها بیش از قدرت را تأیید کرده و چون قدرت پردازش آن (خرج دوباره پول) انجام دهد و هر دو تراکنش
هاي جدید و یا تراکنش ،یکدیگرهماهنگی با توانند میتراکنش نادرست را به عنوان تراکنش درست در شبکه القا نماید. همچنین 

یافته مجبورند رأي اکثریت را پذیرفته و این تقلب سازمان هاي خاصی را تأیید نکنند. در این حالت است که ماینرهاي اقلیت،شتراکن
 قبول کند.

 کوینشناخت بیت
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خدمات  یا خریدها براي تبادل محیط یک عنوان به که دیجیتال است دارایی یک شده، رمزنگاري کوین به عنوان یکی از ارزهايبیت

 منابع انتقال تایید و ارز واحدهاي تولید تنظیم براي رمزنگاري فنون که دیجیتال ارز شود. یکمعامالت استفاده می ایمنی در جهت

 کند.می عمل مرکزي بانک از بطورمستقل و است رفته بکار آن در

با  آن تفاوت بزرگاما  از پول دیجیتال استیک شکل جدید قرار ندارد. کس اي است که تحت کنترل هیچشبکهکوین در واقع بیت
  کند.هیچ کس آن را کنترل نمی این است که هاسایر پول

یک شبکه پرداخت غیر متمرکز است؛ یعنی نه یک شخص و نه یک کمپانی روي فرایند تولید و تغییر قیمت کوین به عبارت دیگر بیت
 تواند با دانلود نرم افزار رایگانکنترل پول خود را بر عهده دارد و هرکسی میآن هیچ کنترلی ندارند. به جاي آن، هرکسی روي شبکه 

 تاثیرگذار باشد.کوین بیت اش، روي سیستم مالیو اجراي آن روي کامپیوتر شخصیکوین بیت
کند، چاپ یشود. کسی آن را کنترل نمکوین یک نوع ارز دیجیتال است که به صورت مجازي ساخته و نگهداري میبیت بنابراین

این ارز دیجیتال اولین  شود.اي که در سراسر جهان مشغول حل مسائل ریاضی هستند، تولید میافزاهاي رایانهشود و به وسیله نرمنمی
 شوند.نمونه، از ارزهایی است که با نام ارزهاي رمز پایه شناخته می

هاي مرکزي و سیستم بانکی است خارج از مدار کنترل بانک هاي رایج ندارد. پولیکوین پولی است که هیچ شباهتی به پولبیت
دهنده مرکزي یا مؤسسه مالی براي کنترل نقل وانتقال کوین هیچ سرویسبیتبه عبارت دیگر، گویند. اي میالمللی. آن را پول شبکهبین

توانند آن را دستکاري ها نمیدلیل است که دولتبه این  ت.بنا شده اس (همتا به همتا) ندارد؛ چون همه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر

  د.توانند ارزش آن را کم و زیاد نماینها نمیکنند و بانک

اي یا مرجع گیرد و هیچ واسطهکوین نخستین شبکه پرداخت غیر متمرکز و نظیر به نظیر است که قدرت خود را از کاربران میبیت
 کوین یک پول اینترنتی است.ند، وجود ندارد. از منظر کاربران، بیتمرکزي براي مدیریت که در آن دخل و تصرف ک

اي نداشته و کامالً بستگی به میزان عرضه و تقاضا دارد. در واقع در عالم واقعیت چیزي کوین هیچ پشتوانهتوان گفت که ارزش بیتمی
هاي مجازي شامل رمزهاي عمومی و خصوصی متشکل از رشته طوالنی از اعداد و حروف کوین وجود ندارد و فقط حساببه عنوان بیت

داشته شود  اند. رمز عمومی (شبیه رمز کارت عابر بانک) باید مخفی نگهلگوریتم کدگذاري ریاضی ایجاد شدههستند که از طریق یک ا
 شود. کوین استفاده میهاي بیتو به منظور اجازه و تأیید انجام تراکنش

 کوینبیت بررسی فقهی

 کوینمالیت بیت
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باشد یا یت میاست که اساسا چنین چیزي داراي مالباشد این کوین به عنوان یکی از رمز ارزها مطرح میاولین بحثی که در زمینه بیت

 اند.نسبت به آن اقبال نشان دادهجامعه صرفاً توهمی از مالیت است که بخشی از 
شرط محقق می شد. دیگر این شود؛ یکی این که قابل امالیت، از نگاه فقهاء با دو  نتفاع بوده و نزد عقالء داراي منفعت قابل توجهی با

شرط دیگري که در کالم برخی از فقیهان به آن اشاره شده،  )3، ص2ج، )الف(تا، (خویی، بیکه شارع آن منفعت را حالل شمرده باشد.
این است که شیء از فراوانی برخوردار نباشد به این معنا که به راحتی قابل دسترسی نبوده و به دست آوردن آن نیاز به انجام کاري یا 

 )325ص تا،(حکیم، بی.اي باشدایجاد معامله
ضرت امام (ره) در تعریف مال می ضا گردد به «: دفرماینح سوي آنان تقا شد و از  ست که مورد رغبت عقالء با مال تنها، آن چیزي ا

 )20، ص1ق، ج1415خمینی، (».نحوي که حاضر به پرداخت عوض و قیمتی رد برابر آن باشند
سه قسم  )16ص ،1ق، ج1415(خمینی، .شودتقسیم می عین، منفعت و حق از منظر فقهی معموال مال به اعتبار وجود آن در خارج به 

شکل منفعت و خدمات در جامعهتوان بیتپس می ست که به  سهیل در مبادالت و انتقال ارزش کوین را از نوع مالی دان در  در جهت ت
ــت.  ــبکه بیت توانهمچنین میجریان اس ــی که در ش کوین براي انتقال وجوه در فرآیند نظیر به نظیر با توجه به ابداع الگوریتم ریاض

مورد قبول فقهاء  آن که مالیت و ارزش اقتصـــادي نوعی دارایی فکري نیز تلقی نمود دو پیدایشدر ب کوین راتوان بیتوجود دارد، می
 )211ص ،2ش، ش1371ي، شیراز(مکارماند.بوده و براي آن مشروعیت قائل

مطابق موازین فقهی در مالیت شرط است که شیء یا عمل منفعت محلله مقصوده عقالیی داشته تر بیان شد همانطور که پیش
نماید این است که سوالی که در اینجا رخ میوگرنه آن شیء یا عمل مورد احترام شارع نخواهد بود. ) 9، ص4ق، ج1415(انصاري، باشد.

 است؟دهنده عقالیی بودن نشان در شبکه آن، بخشی از جامعه گذاريسرمایهچیست و آیا  ءو عرف عقال ءعقالمراد از 

باشد، نه عرف اهل تساهل و تسامح. امام خمینی(ره) و عقالء، عرف و عقل اهل دقت و نظر می شایان ذکر است که مراد از عرف عقالء
رف اهل تسامح نیست ... بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق مقصود از عرف، ع«فرمایند: در این زمینه می

 )227ص، 1ق، ج1385خمینی، (».عرفى، میزان در موضوع احکام استدقیق باشد، و تشخیص چنین 
به معناي روش و سلوك خردمندان بر انجام دادن یا ترك کاري بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادي، دینی و  بناي عقالء

کوین و رمز ارزها مراد از بناء و عرف عقالء، افرادي نیست که در بازار بیت بنابراین) 153، ص2ق، ج1403 (مظفر،باشد. گروهی می
است و باید دید که آیا عقالي خارج از  لکه مراد عقالي خارج از این شبکهنمایند، بگري میگذاري و یا واسطهایهوجود داشته و سرم

کوین فقط براي گروه خاصی از جامعه داراي که بیتاینبا توجه به  اي منفعت عقالیی قائل هستند یا خیر.این بازار نیز براي چنین پدیده
هایی ها و خالءغیر متمرکز بودن و ابهام آن از جمله هايویژگییل انتقال ارزش است و با در نظر گرفتن منفعت و اعتبار در جهت تسه
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کوین و ین امري بنا و تأیید داشته باشند. لذا مالیت بیترسد که عقالء جامعه نسبت به چنکوین و رمز ارزها دارند، به نظر نمیکه بیت

 توانیم براي آن مالیت قائل شویم.احتی نمیرمز ارزها مورد تأمل جدي است و به ر

 کوینماهیت پولی بیت

آیا کوین و رمز ارزها اهمیت دارد این است که در صورتی که براي آن مالیت قائل شویم، بعد از مالیت داشتن بیت که بحث دیگري
ها را نوعی پول و ارز از نوع مجازي و رمزنگاري شده دانست یا خیر. براي این مهم ابتدا باید ماهیت فقهی پول را مورد توان آنمی

 کاوش قرار داد. 

بندي کرد: برخی در تحلیل ماهیت پول بر قدرت توان طبقهآراء اندیشمندان اسالمی در خصوص ماهیت پول را در دو دسته کلی می
کنند. مرحوم شهید صدر تمام حقیقت پول را رید آن تأکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد میخ

داند و از این رو با آنکه در نظر ایشان پول مالی مثلی است، اما هر آنچه را که مبین قیمت حقیقی آن باشد در آن می» قدرت خرید«
 اي و مالیت پول است. از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادله) 247ق، ص 1382 (صدر،داند. م میفراغ ذمه و جبران آن الز

کنند. طرفداران این ارزش اسمی پول را مقوم ماهیت آن تلقی می پس از مثلی دانستن پول، ش اسمی،طرفداران نظریه ارز در مقابل،
 )113ش، ص1391(توسلی، دانند.ن ارزش مصرفی آن است میاي اشیاء که متضمنظریه پول را ارزش مبادله

منشأ و اي محض دارد و مالیت، ها باشد. پول صرفا ارزش مبادلهبیان تر از دیگراعتباري بودن پول صحیحرسد نظریه مال به نظر می

بر اساس این نظریه پول از هر نوع و از هر حیث مراتبی از اعتبار دارد.  )124ش، ص1389(آقانظري، غفوري،  پشتوانه آن اعتبار است.
شود. همچنین اعتبار واسطه مبادله بودن پول نیز توسط توسط قانون وضع می اعتبار در مرتبه تعیین واحد سنجش ارزش و مقدار آن،

شود. آنگاه نوان مال (بدون ارزش معین) متولد میشود و پول به عشود. یعنی به حکم معتبر براي پول جعل ذات میمعتبر وضع می
کند و نهایتا با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبتی که با تولید ملی پیدا مالیت اولیه معین اعطا میمعتبر به این مخلوق، 

نونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه هاي کدر پول )114صش،1394(سبحانی، گردد.ارزش ثانوي و متغیر آن پدیدار می کند،می
ثبات سیاسی و وفاي حاکمیت به تعهدش در حفظ نسبی ارزش اولیه پول بر اساس معیار وابسته  ظرفیت تولید ملی،«ارزش آن به 

 )123ش، ص1391توسلی، (».است
اي ارزشمند هستند و یا به عنوان ارزي وانهکوین آیا داراي پشتهاي مجازي از جمله بیتحال با توجه به آنچه گفته شد باید دید پول

کوین بیت بدون پشتوانه واقعی پا به عرضه دنیاي مبادالت مالی گذاشته است. با توجه به آنچه در بخش موضوعی تحقیق بیان شد،
هاي ه است و هزینهپشتوانه مشخص و معینی ندارد و صرفاً یک روش براي انتقال ارزش است که از سوي گروهی از جامعه اعتبار یافت
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هاي توان به عنوان پشتوانه این رمز ارز محسوب کرد بلکه این هزینهشود را نمیافزاري که جهت استخراج استفاده میبرق و سخت

حال که پشتوانه معینی را  شده محصول نخواهد بود که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، مختلف خواهد بود.چیزي جزء هزینه تمام
 توان براي آن شناخت، باید آن را پولی بدون پشتوانه دانست که به خاطر اعتبار گروهی از جامعه ارزش یافته است. نمی

و عقال نیز در جایی که دولت و نظام حاکم بر جامعه  )291ش، ص1371(عبداللهی، بدون شک در خلق پول، اعتبار عقالیی شرط است
ها هاي اعتباري، اعتبار دولتقل چنین اعتباري قائل نخواهد شد و منشاء مالیت پولبه طور مست به یک چیز به عنوان پول اعتبار نبخشد،

کوین و رمز ارزها نشانی از اعتبار دولت و قدرت حاکمه ندارند و صرفا به جهت واضح است که بیت )25ق، ص1414(حائري، خواهد بود.
 مع خاص شده است و طبیعتا در چنین فرآیندي، بناء عقالیی نقشی ندارد.اعتبار جمعی از جامعه، مبناي انتقال ارزش براي همان ج

قطعی تلقی  توان امريمیارزش را عیار سنجش ارزش و ذخیره  گانه پول مبنی بر واسطه مبادله،نظران بر کارکردهاي سهاجماع صاحب
گانه به طور کامل محقق این کارکردهاي سهکه دهد کوین نشان میبررسی عرفی بیت )106ش، ص1389(آقانظري، غفوري،  نمود.

توان اي خالص بیان نمودیم، در حال حاضر نمیها و خصوصیاتی که براي یک پول به عنوان ارزش مبادلهویژگیبا توجه به  نشده و لذا
  است.) به آن، نوعی تسامح در تعبیر و اطالق لفظ ارز دیجیتالی (رمز ارز کوین را به عنوان یک پول شناختبیت

 عدم مالیت ثمن

مورد تأمل است. یکی از شروط اصلی در عقد  ، از نظر فقهیکوین یکی از عوضین باشداي که بیتعدم مالیت ثمن یا مثمن در معامله
به عبارت دیگر موضوع تعهد (اعم از ثمن یا مثمن) باید در بازار  )365، ص2ق، ج1413(نائینی، باشد.بیع، مالیت داشتن عوضین می

کنند و موضوع تعهد باید ارزش داد و ستد را داشته باشد. برخی از فقهاء نیز به جاي لفظ مالیت، عنوان مملوك بودن را مطرح می
(نجفی، شود.که مملوك واقع شود را داشته باشد و قهرا چیزي که مالیت نداشته باشد، مملوك نیز واقع نمیصالحیت و شأنیت این

 )343، ص22ق، ج1404

 ل به باطلاکل ما

جهت و بادآورده بى و به آن درآمدمعنى اکل مال به باطل این است که انسان بدون دلیل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد 

 )29نساء،(»تَراضٍ عَنْ  تِجارَةً تَکُونَ أَنْ  إِلّا بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ التَأْکُلُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا«آیه  )32تا، صبی(ب)(مکارم شیرازي، .باشد
این تصرفات شامل  است.باشد. منظور از أکل اموال مردم، گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن مستند کالم فقهاء براي این اصل می

 )24ش، ص1383(گرجی، شود.تصرفات اعتباري یعنی تملک و تصاحب هم می
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کلمه باطل در مقابل حق است که به معناي امري نداشته و هدف و مقصد عقالیى ندارد. باطل چیزى را گویند که پایه و اساس درستى 

منظور از باطل، امور و ) 322ص ،5جق،1416(طریحی، است که به نحوي ثبوت داشته باشد، پس باطل چیزي است که ثبوت ندارد.
 )20ص ،5جق، 1415(انصاري، رفتارهایی است که بر مبناي عرف، پایه و اساس ندارد.

نکته مهمی که باید در این قاعده مورد بررسی قرار گیرد، مالك باطل است. طبق بیان فقهاء دو نوع باطل داریم: باطل شرعی (واقعی) 
ها تصریح شده باشد، حرام و به بطالن آن و باطل عرفی (عقالیی). باطل شرعی (واقعی) به تمام چیزهایی که در شرع مقدس نامشروع،

 ر اساس فهم و درك عرف باطل باشد.شود که بشود اما باطل عرفی (عقلی) به تمام چیزهایی گفته میگفته می
دانند و به عقیده ایشان فقط هر آنچه در شرع و به موجب آیات و روایات به بطالن آن برخی از فقهاء باطل را صرفا باطل شرعی می

به عقیده برخی از فقهاء از جمله امام خمینی(ره) نیز جایی که ) 141ص ،2تا، جبی(الف)، (خویی،  تصریح شده، مشمول این قاعده است.
 شود.مورد بطالن و عدم بطالن امري از شرع مقدس نص و یا مصادیقی نباشد، جهت تشخیص و فهم باطل به عرف مراجعه می

 )64ص،1ق، ج1410(خمینی، 
در این صورت  فقط باطل شرعی باشد، شود زیرا اگر باطل،عرفی است و شامل هرآنچه عرفاً باطل باشد نیز می ،بنابراین مالك باطل

رسد با قاعده اکل مال به باطل و آیات مربوطه سنخیت ندارد و لذا باید گفت شود که به نظر میمحدود به چند مورد خاص در شرع می
شیرازي، (مکارم شود.هر نوع مال و فعالیتی که از نظر عرف ناحق و بدون جهت باشد، میاي دارد و شامل که باطل مفهموم گسترده

 )93ق، ص1413
اي که بر مبنا و سبب باطل و غیر عرفی و عقالئی شکل بگیرد، معاملهچنانچه طبق مبناي مشهور باء را به معناي سببیت بگیریم، 

اند لذا کوین را مورد تأمل و تردید جدي قرار دادهکه عرف عقالء معامالت بیتاینمحکوم به بطالن است و از همین رو با توجه به 

صادیق ل نیستند و لذا این معامالت از مکوین، سبب عقالیی و عرفی قائبیت توان گفت که عقالء جامعه براي معامالت مبتنی برمی
 اکل مال به باطل خواهد بود.

 معامله سفهی

ها سفیه باشند؛ بلکه یا یکى از آن مقصود از عقد سفهى این نیست که دو طرف عقد و انه بودن معامله است.ت عقد، سفیهیکى از مبطال

سفه در برابر رشد است  .گردد هر چند دو طرف عقد سفیه نباشنداى باشد که از سفیه صادر مىمقصود این است که معامله به گونه

خصوص من  عموم و این میان معامله سفیه با معامله سفهىشود. بنابرصادر نمى ءعقال واى باشد که از نوع مردم یعنى معامله به گونه

و  اى، قیمت نامعقولى مورد توافق قرار گیرد، آن معامله سفهىاگر در معاملهبه عقیده فقهاء ) 366ص،2ق، ج1417(مراغی،  .وجه است
  )53ص تا،بی (الف) شیرازي،(مکارمباطل است
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عقود و معامالت عقالیى  »الْبَیْع اللّهُ أَحَلَّ«و  »بِالْعُقُودِ أَوْفُوا« دارند کهبطالن معامالت سفهی را نیز اینطور بیان میفقهاء دلیل این 

 )107ق، ص1428شیرازي، (مکارم.اى؛ هر چند سفهى باشدشود؛ نه هر عقد و معاملهمتعارف را شامل مى
اگر به معامالت سفهى غرض  کند وعرض آن فرق مى جنس و مکان و حسب زمان ومفهوم سفیه بر نکته قابل تأمل این است که 

 )372ص،2ق، ج1417(مراغی،  .شوندعقالئى تعلق گیرد از سفاهت خارج مى

باشد، سفهی بودن کوین و داشتن غرض عقالئی در معامالت آن مورد تردید جدي میبا توجه به آنچه بیان شد از آنجایی که مالیت بیت

 کوین و رمز ارزها را با اشکال مواجه نماید.تواند صحت معامالت بیتمعامله نیز از جمله مسائلی است که از نظر فقهی می
 

 

 کوینغرر در معامالت بیت

حرّعاملی، (»نهی النبی عن بیع الغرر«هاي لغت و کالم فقهاء، معانی فراوانی آمده است ولی آنچه بیشتر با حدیث براي کلمه غرر، در کتاب
هاي لغت غرر به معناي جهل نیامده اما به هریک تناسب دارد، دو معناي خدعه و خطر است. هر چند در کتاب )448، ص17ق، ج1409

تواند مجهول بودن مورد معامله را نیز در برگیرد؛ زیرا شخصی که شناخت کافی از موضوع قرارداد از این دو معناي مذکور که باشد، می
ن معامله براي وي خطري است، چون ممکن است فریب خورده و تصورات او از مورد معامله بر خالف واقع درآید و به این ندارد، ای

گونه قرار گرفته، بیع و یا هر (ص)حدیث غرر، مورد نهی پیامبر اکرم ترتیب، مال خود را بیهوده از دست بدهد. به عبارت دیگر آنچه در
دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگري عی فریب یا مخاطره است، خواه این فریب یا خطر بهقراردادي است که مشتمل بر نو

 )59-60ش، صص1379شبیري، (وحدتیمانند تردید در قدرت تسلیم باشد.
الن معامله و ببینیم که آیا در ف) 75، ص2ق، ج1414اول، (شهیدبراي تشخیص غرري بودن یک معامله، باید به عرف مراجعه نماییم 

اي ضرر فاحشی به داند و فقط اگر در معاملهغرر تحقق یافته است یا خیر؟ عرف عقالء نیز هرگونه ضرري را موجب تحقق غرر نمی
اي دانند. زیرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضهیکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت بگیرد، آن معامله را غرري می

دارد و اکثر معامالت همراه با خطر هستند. بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطالن عقد است که قابل تسامح عرفی و وجود 
 )133، ص3ق، ج1421(مغنیه، عادي نباشد.
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اي با بنیاد و املهخلل پدید آورند و مع، افراد باید همواره معامالت و عقود بین خود را محکم و استوار و بی»اتقان در عمل«اصل طبق 

ش، 1386زاده، مقدم، اسماعیلقواعد سست منعقد نکنند تا به غرر منجر نشود تا زمینه نزاع و خصومت نیز فراهم نگردد. (مصباحی
 )209ص

یق سازوکار ت بسیار زیاد قیمتی آن و نیز جهل و عدم شفافیت دقدهد، نوساناکوین مورد توجه قرار میبیتاما آنچه مسأله غرر را در مورد 
و نوسانات قیمتی شدیدي را تجربه کرده  ثبات بودهحاظ قیمت کامالً بیتا به امروز از ل کوین از ابتدابیت باشد.این نوع از رمز ارز می

 آن را با غرر همراه خواهد کرد. معامالت و ناشناخته و خطرپذیر بودن این رمز ارز، کویناین نوسان قیمت در بیتلذا . است

 فقهی اختالل نظام قاعده

 هعنوان یک قاعده این اصل را ب ءیکى از مسائل ضرورى فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیرى از اختالل نظام زندگى مسلمین است. فقها
اند که در بسیارى از موارد بخاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامى عقلى و ضرورى، تا آنجا مسلم تلقى نموده

 )349، ص2ق، ج1421(زنجانی، . اندثانوى فتوا داده
نظام اقتصادى و سیاسى و اجتماعى  هاىاصل نظم و مرکزیت باید در کنار اصول دیگر اسالمى مورد توجه قرار گیرد زیرا یکى از پایه

فقها اصل نظم و پرهیز از هرج و مرج و گسیختگى امور را از اصول حاکم بر مقررات دیگر اسالم  .اسالم نظم و هماهنگى است

عدم نائینى  )461، ص8ق، ج1416(حکیم، .انداند و اجراى هر نوع مقرراتى که جامعه را به هرج و مرج بکشاند محکوم دانستهشمرده

 )39-40ق، صص1424(نائینی، .را یکى از دالئل ضرورت تشکیل دولت اسالمى شمرده است اختالل نظام شارع به یترضا
دانند که موجب حفظ نظام و بقاء نوع است و یا عقالء چیزى را از آن جهت حسن مىهم هرگاه دیده شود عقالء بمابنا بر این قاعده، 

ها حکم نماید. زیرا وى از عقالء بلکه گردد، ناچار باید شارع طبق حکم آنآنکه موجب اخالل نظام مىشمرند به خاطر آن را قبیح مى
 )45، ص1ق، ج1427(شوشتري، .باشدرئیس عقالء مى

الل ب اختشویی که موجفرار مالیاتی و پول تسهیل جرایم اینترنتی،هاي مجازي مانند مشکالت امنیتی، هاي پوللذا با عنایت به چالش
کند تا حاکم اسالمی تا به سامان رسیدن تولید و جریان نظام اقتصادي و حتی سیاسی و اجتماعی جامعه خواهد شد، مصلحت اقتضا می

 از ورود آن به اقتصاد واقعی جلوگیري کند. این شکل از پول،

 کوینقاعده فقهی الضرر در شبکه بیت

باشد که در صورت رویدادن درصدي می 51رو است، حمله کوین با آن روبهکه بیت همانطور که بیان شد، یکی از مهمترین تهدیدهایی

رویه گذاران را در پی خواهد داشت. عالوه بر آن از آنجا که ورود بیاي، موجبات ضرر و زیان عده زیادي از سرمایهچنین تبانی و حمله
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ممکن است موجب تضییع حقوق آحاد جامعه  صاري سیاست پولی،گذاران انحبه عنوان سیاست هاي مجازي بدون نظارت حاکمیت،پول
 ها را در اقتصاد واقعی نادرست دانست.توان تولید و جریان این پولهاي ملی شود، به استناد قاعده الضرر میو ثروت

است  »و الضرار الضرر«قاعده شود، یکى از مشهورترین قواعد فقهى که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معامالت به آن استناد مى
در خصوص الضرر، روایات بسیار زیادى وارد شده که از فرط تعدد به صورت تواتر  شود.که مستند بسیارى از مسائل فقهى محسوب مى

 ،دارندنمیمورد قبول فقیهان قرار گرفته است واشکال در سند آن را روا  اند؛ حدیث الضرر به اسناد گوناگون نقل شده واجمالى درآمده
 چرخد.دانند که فقه اسالمی بر محور آن میتا آنجا که برخی از فقهاء آن را یکی از پنج حدیثی می) 19، ص1ق، ج1385(خمینی، 

  )274، ص4ق، ج1405نجیم، (ابن

توجه به بررسى کتب لغت و منابع فقهی ذکر شده است که با  نظران در کتبدر مورد کلمه ضرر و ضرار معانی مختلفی از طرف صاحب

هاى وارد بر دیگرى است، ها و زیانشامل کلیه خسارت» ضرر«دهد که هاى ضرر و ضرار در منابع اسالمى نشان مىموارد استعمال واژه
مربوط به مواردى است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد سازد که در اصطالح امروزى » ضرار«ولى 

 شود.تعبیر مى» سوء استفاده از حق«مواردى به  از چنین

به سبب  ،کوینبیتدرصدي در شبکه  51حمله  با توجه به قاعده اقدام، ضرر و زیان ناشی از اند که شایان ذکر است برخی بر این عقیده
 ها بوده است و لذا مصداق قاعده الضرر نخواهد بود.اقدام خود آن

 کویندر معامالت بیت بازيسفته

بینی ، فعّالیّتی اقتصادي است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیشبازيسفتهبازي است. کوین بستر بسیار مناسبی براي سفتهبیت

 شود. تغییرات قیمت کاال، اوراق بهادار یا ارز انجام می

گذاري شده به امید فروش آن به فرد دیگر در معناي خرید دارایی باال ارزشبازي به کند که سفتهطور تعریف میبازي را اینکینز سفته

 )77ش، ص1394(عباسیان و همکاران، است. یک قیمت باالتر، و بدون توجه به ارزش بنیادي دارایی،

کنند تا نقد نگهداري میبازان بخشی از ثروت جامعه را به صورت که سفته براي اولین بار کینز این فعالیت را معرفی کرد و نشان داد

بهره گیرند. لذا او براي پول افزون بر تقاضاي معامالتی و  آید،هایی که براي این منظور در بازارهاي مالی پدید میبتوانند از فرصت

ثروت  احتکار گاه تأیید نکرد و آن را نوعی. در عین حال خود کینز این فعالیت را هیچبازي را نیز مطرح کردقاضاي سفتهاحتیاطی، ت

 )87ص ش،1389(حسینی، .جامعه به شکل نقد تلقی کرد
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اشتغال و رفاه  دانند زیرا آنچه در اقتصاد به افزایش تولید،بار میبازي را زیاناي سفتهنظران اقتصاد اسالمی نیز عدهدر میان صاحب

بازي به اند در صورتی که سفتهنیز بر این عقیدهبرخی  .قتصاد و نه بزرگ شدن بخش پولی استرونق بخش واقعی ا شود،منجر می

اشکال فقهی نخواهد  ار کذب و معامالت صوري و مانند آن انجام شود،(تبانی) و انتشار اخبتالفاي سالم و به دور از احتکار و ائگونه

 )57-61ش، صص1385 آبادي،(صالحداشت. 

 ارز دیجیتال در اقتصاد ایران

نظران ارائه شده است که کوین و دیگر ارزهاي دیجیتال در اقتصاد ایران، نظرات مختلفی از سوي صاحببیتدر مورد نقش و تأثیر 

موافقان جریان این پدیده نوظهور در اقتصاد ایران، اموري  اي به آن نگاه کرده و برخی نیز نگاهی مضیق به آن دارند.برخی با دید توسعه

المللی بودن، امنیت و حریم خصوصی، خرید آسان، هاي تحریم، غیر متمرکز بودن، بینمرزهمچون مقاومت در برابر تورم، شکستن 

 کنند. کوین در اقتصاد ایران عنوان میهاي مدرن را از جمله دالیل خود براي نقش مثبت بیتایجاد مشاغل و تجارت

چند سال اخیر، بر اساس نظر برخی از کارشناسان یکی از ها در شده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنهاي ظالمانه وضعبا وجود تحریم

المللی به راحتی هاي برون رفت از این شرایط، استفاده از رمزینه ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقاالت مالی کشور در سطح بینراه

 فراهم آید. 

هاي خود را انجام دهد. امروزه شود که هر کس در هر جاي دنیا بتواند تراکنشباعث می کوینبیت بین المللی بودنکه توضیح بیشتر این

ها در ایران و چند کشور کنند. اما از آنجایی که این قابلیتهاي خرید آنالین از پی پال یا ویزا کارت براي خرید استفاده میبیشتر سایت

تواند جایگزین شود و مردم سراسر دنیا بدون هیچ کوین میستفاده نیست یا براي استفاده نیاز به واسطه است، بیتتحریم شده قابل ا

 .گونه مشکلی از دنیاي اینترنت نهایت استفاده است. این اینترنتی است که رویاي خیلی از مردم ایران است

که توسط کنگره و سناي ایاالت متحده آمریکا علیه کشورهاي ایران، روسیه و کره شمالی  5قانون کاتسا  8شایان ذکر است که بند 

دهد ها توسط این کشورها اشاره دارد. این نکته نشان میوضع شده است، به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه ارزها براي دور زدن تحریم

شده بر اقتصاد باشد. هاي مالی وضعاي کشور ایران براي رفع برخی از تحریمتواند یکی از راهبردهاستفاده صحیح از رمزینه ارزها می

توانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود حتی مسئوالن بانک مرکزي و صندوق توسعه ملی می

 ر نیز از این راه منتفع شود. ها، اقتصاد کشورا به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آن
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هاي پولی دو یا چند جانبه میان ایران و همچنین ایجاد رمزینه ارز ملی و به طور خاص استفاده از این نوع از ارزها براي تسهیل پیمان

 شود. هاي جدي این رمزینه ارزها براي اقتصاد کشور محسوب میسایر کشورها یکی از مزیت

هاي اقتصادي کشور را نگرند و زیرساختکوین و ارزهاي دیجیتال مینظران با احتیاط بیشتري به بیتحباز سوي دیگر برخی از صا

 دهند.المللی مناسب ندانسته و نسبت به تبعات منفی جریان آن بر اقتصاد ایران هشدار میشدن رمز ارزهاي بین براي نهادینه

تواند براي کشور می و نوسانات قیمتی فراوان، فافیت و نداشتن پشتوانه معتبرهاي دیجیتالی خارجی به دلیل عدم شاستفاده از ارز

 .مخاطراتی جدي در سیستم بانکی ایجاد کند؛ در واقع براي رفع این مشکل باید در مسیر توسعه ارز دیجیتال ملی گام برداشت

هاي دریافت شده با وجود اینکه بر اساس آماررد. آوکوبن به وجود میخروج ارز از کشور تاثیر منفی دیگري است که معامالت بیت 

میلیارد دالر به  2,5هاي مجازي و این بازار نوین هستند تا به امروز رقمی بیش از بخش بسیار محدودي از مردم کشورمان مشتري ارز

هاي کالن وارد این عرصه زي و سودمنظور خرید ارز دیجیتالی از کشور خارج شده و بیشتر فعاالن حوزه پول دیجیتالی به منظور سفته با

 .شوندمی

شود اما چنانچه المللی باعث خروج ارز از کشور میکوین در سطح بینالبته از نظر نباید دور داشت که اگر چه خرید و فروش بیت

کوین براي کشور بیتکوین به صورت سازماندهی شده در داخل کشور دنبال شود، تولید و استخراج هاي فناوري استخراج بیتزیرساخت

 ارزآوري خواهد داشت و در نتیجه تاثر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد.

هاي نو ظهور، به خصوص در حوزه گذاري و تدوین مقررات در کشور در مواجهه با پدیدهرسد باید سیاستبه نظر می بنابراین در مجموع

یده و با در نظر خشگذاري را سرعت بفرآیند قانونا طراحی سازوکار مناسب پذیري بیشتري برخوردار باشد و باقتصاد دیجیتال از انعطاف

 قوانین کارآمدي در جهت مصالح اقتصاد ایران تدوین گردد. گرفتن نقاط مثبت و منفی آن،

 گیرينتیجه

ر اقتصاد خرد و کالن جامعه اي دباشد که ابعاد گستردهآوردهاي تکنولوژي بشر میارزها از جدیدترین دست کوین و رمزبدون شک بیت

ثیرات أکوین بخرند، دامنه تتا زمانی که مردم با پول شخصی خود بیتو اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. هاي سیاسی و حتی در بخش

اقدام  کوینشود که مردم براي خرید بیتمنفی ناشی از سقوط بهاي آن بر بازارهاي مالی محدود خواهد بود. اما مشکل زمانی شروع می

 .ها نخواهند بودکوین قادر به بازپرداخت آنهایی که در صورت سقوط بهاي بیتبه گرفتن وام کنند. وام
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کاهش سود  زیرا با توجه به دانست؛براي بازاریابان این حوزه  ي نسبتا مناسبهاگزینه را از جملهایران شاید بتوان در شرایط کنونی، 

بازدهی فعالیت تولیدي  با وجود رکود اقتصادي، داشته و از طرف دیگرها نمدت خود در بانکسپرده بلنداولویتی براي حفظ مردم بانکی، 

 ايهاي خود هستند. در این شرایط است که عدهبنابراین به دنبال راهی براي حفظ ارزش دارایی خواهد بود.هم برایشان به صرفه ن

و این در حالی است که عدم شناخت دقیق  به سود چندین برابري نائل آیند د تاکننمیکوین بیت به خرید ها را تشویقسودجو آن

 رو خواهد کرد.اقتصاد کشور را در سطح خرد و کالن با خطراتی روبه گذار،هاي آن از سوي جامعه سرمایهکوین و ریسکبیت

هاي رزها مورد تأمل جدي است و با توجه به ویژگیکوین و رمز اکوین، باید خاطر نشان نمود که مالیت بیتدر جهت ابعاد فقهی بیت

توانیم براي آن مالیت قائل شویم. و از آنجایی که به راحتی نمی هاي موجود در آن و عدم تأیید بناء عقالء نسبت به آن،و خالء

کوین را به عنوان یک وان بیتتاي خالص در این رمز ارز کامل نیست، در حال حاضر نمیکارکردهاي اصلی پول به عنوان ارزش مبادله

 پول شناخت و اطالق لفظ ارز دیجیتالی (رمز ارز) به آن، نوعی تسامح در تعبیر است.

کوین، سبب عقالیی و عرفی قائل نبوده و لذا این معامالت از توان گفت که عقالء جامعه براي معامالت مبتنی بر بیتاز همین رو می

و ناشناخته و خطرپذیر بودن این رمز  کویننوسان قیمت در بیت ودن معامله خواهد بود. همچنینمصادیق اکل مال به باطل و سفهی ب

 معامالت آن را با غرر همراه خواهد کرد. ارز،

شدن آن شویی، نهادینهفرار مالیاتی و پول تسهیل جرایم اینترنتی،و رمز ارزها مانند مشکالت امنیتی،  کوینبیتهاي با عنایت به چالش

از مصادیق قاعده الضرر و الضرار خواهد بود.  باشد وسیاسی و اجتماعی جامعه می در جامعه، موجب اختالل نظام اقتصادي و حتی

کوین در جامعه که با اصل عدالت مخالف است، معامالت آن زمینه خوبی براي از سوي شبکه بیت عالوه بر توزیع نامتوازن ثروت

جاحعه شود،  یب به اقتصادکرده است که چنانچه همراه با اختالل نظام اقتصادي بوده و موجبات ضرر و آسبازي در جامعه فراهم سفته

 صحت آن از نظر فقهی با اشکال مواجه خواهد بود.
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