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  چكيده
ال روزافزون از  مبادالت و استقبة مولود فناوري اطالعات به عرصعنوان بهورود ارزهاي مجازي    

 ةمقال.  متفاوتي از ممنوعيت مطلق تا تجويز كامل را در پي داشته استيها العمل عكسآنها، 
ند تا از اين ك تطبيقي تحليل ة ارزهاي مجازي را در بستر فقه، حقوق و مطالعكوشد يمحاضر 

 طور بهو از آنجا كه اين ارزها با ثروت، منابع مالي . دشورهگذر بخشي از ابهامات برطرف 
كلي اقتصاد جامعه ارتباط دارند، بررسي آنها در بستر فقه فردي و حقوق خصوصي كافي 

 . شونددر پرتو حقوق عمومي و فقه حكومتي نيز تحليل و ضرورت دارد مسائل مربوطه يستن
 و ها تيمز، دهايتهدپژوهش حاضر با اين رويكرد و نيز با توجه به اينكه در كنار معايب و 

سياست تجويز يا نفي مطلق را توصيه   را براي ارزهاي مجازي متصور است،ييها فرصت
 و تقنين الزم انجام ياستگذاريس كشورهاي ديگر، ة با استفاده از تجربكند يمنكرده و پيشنهاد 

 يالملل نيباستفاده از رويكرد كشورهاي مختلف در ايجاد ارز مجازي ملي در شرايط . گيرد
بهتر است .  براي ايران سودمند باشدها ميتحر يا ها تيمحدود با مقابله رمنظو به تواند يمحاضر 

 الزم همچون توليدات نفت و گاز در نظر گرفته شود تا استفاده و ةبراي چنين ارزي، پشتوان
 . با رغبت و اطمينان بيشتري همراه باشديگذار هيسرما

  
 
  كليديگان واژ
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 مقدمه .1

، رواج شود يم آن افزوده ة كه امروز با آن مواجهيم و هر روزه بر دامنييها تيواقعيكي از 
استفاده از اين ارزها با اختراع بيت كوين . استفاده از ارزهاي مجازي در مبادالت اينترنتي است

 در حال حاضر بيش كه يطور به؛ شود يمعداد آنها اضافه  آغاز شد و هر روز بر ت2009در سال 
 و مبادله با آنها صورت اند  تعداد كمي از آنها معروفهرچند ارز مجازي وجود دارد، 1500از 
، 6، مونرو5، بايت بال4،اليت كوين3، ريپل2، اتريوم1توان به بيت كوين در اين زمينه مي .رديگ يم

  .اشاره كرد8 8و دش7آيوتا
اين ارزها . اند دهيكش  وجودي آنها را به چالشة مجازي، نظام پولي و بانكي و فلسفارزهاي

هاي  از پيدايش سيستم مالي جديد حكايت دارند كه در آن پول و كنترل گردش آن از بانك
 جادشدهيا يها چالش. رديگ يم و در دستان خود مردم قرار شود  ميها سلب مركزي و دولت

 يها حوزه گسترده است كه حدي  بهآن ة و دامنشود ينمبانكي محدود  به نظام پولي و صرفاً
و خيل وسيعي از  ساخته متأثرديگر جامعه و علوم مانند حقوق، فقه، اقتصاد و سياست را نيز 

  . و ابهامات خرد و كالن را پيش روي آنها قرار داده استسؤاالت
ياست ناديده انگاشتن، معطل  استفاده از اين ارزها، سةعلت رواج گسترده و فزايند به

 پيش رو نيست سؤاالت و ها تيواقعگذاردن يا به عقب انداختن، روش مناسبي براي مقابله با 
. بر كسي پوشيده نيست...  مختلف اقتصادي، امنيتي، حقوقي و يها نهيزمو تبعات سوء آن در 

 منظور به تحليل دقيق آنهابنابراين، تنها راه منطقي و گريزناپذير، مواجهه با مسائل مطروحه و 
  .است، مقررات و احكام مناسب ها حل راه، ها استيساتخاذ 

از  پيش، ولي پردازد يماين مقاله به تحليل مسائل از منظر فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي 
 تحوالت تاريخي پول، تفاوت پول و ارز، مفهوم ارزهاي در خصوص مطالبي اختصار بهآن 

 كه ارزهاي مذكور در بستر 9 بلوكةب ارزهاي مجازي و فناوري زنجيرمجازي، مزايا و معاي
  . ترسيم شوديدرست به مسئله تا صورت دشو يم، بيان شوند يمآنها مبادله 

  
  
  

                                                            
1. Bitcoin  
2. Ethereum 
3. Ripple 
4. litecoin 
5. Byteball 
6. Monero 
7. IOTA 
8. Dash 
9. Blockchain 
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  تحوالت تاريخي پول . 2
ابتدا مردم كاالها را . اند گذاشته پرداخت تاكنون تحوالت مختلفي را پشت سر يها روشپول و 

پول كااليي روي كار   مشكالت روش مذكور، نظامدر پي. كردند يمادله با كاالهاي ديگر مب
. شد يم پول استفاده عنوان بهدر اين روش از چند كاال مانند نمك، دانه، گاو و تنباكو . آمد
 حمل، بارگيري و نگهداري، سيستم پول فلزي مورد جمله از دليل مشكالت اين روش  به

 از جنس طال و نقره ساخته شده و در معامالت ييها سكهدر اين نظام . استقبال قرار گرفت
 ارزش ذاتي ها سكه در آنها بود و اين كاررفته بهارزش اين فلزات به جنس . شدنداستفاده 
 كاغذي با يها اسكناسخلق و رواج  سببمشكالت مراقبت از اين فلزات ارزشمند . داشتند
 مستقيم دالر آمريكا به طال در يريرپذييتغامكان از لغو  پس .)7-8: 2018ابوبكر، ( دش طال ةپشتوان
در .  متولد شد1 وقت آن كشور، پول بدون پشتوانه يا ارز فياتجمهور سيرئ توسط 1971سال 

و همه موظف به پذيرش آن  كند مي مركزي به ميزان نياز اسكناس چاپ يها بانكاين روش، 
  .)8 :همان(ند ا  ملي، پول بدون پشتوانهيها پولر بيشتامروزه . ندهستبراي خريد كاال و خدمات 

 فناوري رايانه و اينترنت، پرداخت ديجيتال از يريكارگ بهدر ادامه بانكداري مدرن به مدد 
و اشخاص با  است روشي كه امروزه بسيار متداول ؛طريق پول الكترونيكي را عرضه كرد

 ةاين شبك. پردازند ميد را  بانكي، پول كاالها و خدمات مورد نياز خويها كارتاستفاده از 
 مردم تحت نظارت و كنترل قرار يها تراكنش طور نيهم.  استريپذ بيآسمتمركز پرهزينه و 
 قرار يكار دست كه ممكن است پول و ثروت اشخاص مورد شده  مطرحدارد و اين نگراني 

نه و بدون واسطه و  را آزاداها تراكنشبنابراين اين ايده مطرح شد كه اگر افراد قادر باشند . گيرد
البته اين امر .  كننديريگ ميتصم در مورد پولشان خود توانند يمكنترل دولت انجام دهند، 

 يك پايگاه داده امن با سطوح رمزنگاري است تا بتواند جلو سرقت يا تغيير يريكارگ بهمستلزم 
 ةمن براي مبادل و ارمتمركزيغ فراهم كردن بستر فناوري زنجيره بلوك با. اطالعات را بگيرد

 :همان( ارزهاي مجازي پا به عرصه گذاشتند نيچن نياارزهاي رمز پايه اين نياز را برآورده كرد و 
9(.   

 كه هميشه نهاد دولتي ميشو يم مهم را متوجه ةاز تحوالت پول در بستر تاريخي اين نكت
مبادالت پولي خود ، كنشگران ييها دورهمانند بانك مركزي بر انواع پول نظارت نداشته و در 

 .اند بودهمردم 

  
  

                                                            
1. Fiat Currency 
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  2 و ارز1تفاوت پول. 3
 مورد قبول واقع ها يبده بازپرداخت يا برايا خدمات ياال ك يه در ازاك يزيبه هر چ »پول«

اي از پول مانند سكه و اسكناس است كه در  شده  هم نوع پذيرفته»ارز«. شود يمشود، گفته 
 currens  التينة است كه از كلمcurrency معادل فارسي »ارز«اصطالح .  گردش دارداقتصاد
، ليكن ارز شود يم هم »ارز«و شامل  رددا معناي عام »پول«. مشتق شده است »در گردش«يعني 

با وجود تفاوت بين پول و ارز، از آنجا كه اين دو . ط به پول در چرخه و گردش اشاره داردفق
: ك.در اين زمينه ر( شوند يمواژه مفهوم نزديك به هم دارند، گاهي جايگزين و مترادف هم استفاده 

 ةدن واژعلت متداول بو به است و مدنظردر اين نوشتار همين معنا . )Team, 2018؛ 13: 1391 قرباني،
  .شود يمارز، از اصطالح اخير استفاده 

  
  مفهوم ارزهاي مجازي. 4
تعبيرات مختلفي 5 5»ارز رمز پايه« يا » پولةرمزين«، »ارز مخفي«، 4»ارز ديجيتال«، 3»ارز مجازي«

 ة واسطعنوان به از پول است كه يا شده رفتهيپذ، نوع »ارز«منظور از . ند واحدباًيتقر از مفهوم
، ماهيت و فضاي غيرفيزيكي است كه »مجازي«مراد از . شود مي و خدمات استفاده  كاالةمبادل

. هم ماهيت الكترونيكي اين ارزهاست »ديجيتال «منظور از. شوند يماين ارزها در آن مبادله 
 هم به استفاده از علم و تكنيك رمزنگاري در خلق اين ارزها »رمز پايه« يا »رمزينه«، »مخفي«

   .اشاره دارد
 8»پول واقعي«، 7»ارز واقعي«ارز فيات كه . يكسان دانست 6»ارز فيات«ارز مجازي را نبايد با 

 عنوان به، سكه يا اسكناسي است كه مراجع دولتي كشوري شود يمهم ناميده  99 »پول ملي«يا 
پول . تفاوت دارد 10»پول الكترونيكي« ارز مجازي با طور نيهم. كنند يمپول رايج خود تعيين 

 شده دادهانتقال الكترونيكي ارزش تخصيص  برايترونيكي، نماد ديجيتالي ارز فيات است كه الك
  .(FATF, 2014: 4)شود  ميبه آن استفاده 

 ديجيتالي ارزش است ةنمايند: بانك مركزي اروپا، ارز مجازي را چنين تعريف كرده است
 رايج يها پولدون ارتباط با  بتواند يم و شود ينمكه توسط بانك مركزي يا نهاد دولتي صادر 

                                                            
1. Money 
2. Currency 
3. Virtual Currency 
4. Digital Currency 
5. Crypto Currency 
6. Fiat Currency 
7. Real Currency 
8. Real Money 
9. National Money  
10. e Money 
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 روش پرداخت عنوان بهاين پول توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي . ملي صادر شود
  .)Dabrowski, 2018: 9( شوددوفروشيخر الكترونيكي صورت به منتقل يا تواند يم و شده رفتهيپذ

ديجيتالي نماد «: كند يم نيز در گزارشي، ارز مجازي را چنين تعريف 1 اقدام ماليةگروه ويژ
 مبادله يا واحد حساب ة وسيلعنوان به ديجيتالي معامله شود و طور به تواند يمارزش است كه 

قانوني را داشته  ، بدون اينكه در هيچ كشوري منزلت پول رايجكند يم  ارزش عملةيا ذخير
ن است  توافق بين كاربراةواسط به و تنها كند ينمهيچ دولتي آن را صادر نكرده و تضمين . باشد

 .(FATF, 2014: 4)» باشند يمكه ارزهاي مجازي كاركردهاي فوق را دارا 

ارز مجازي متمركز يك مديريت .  است3رمتمركزيغ يا 2ارز مجازي يا به شكل متمركز
 و اختيار خارج كند يم آنها تعبيه ةمقرراتي براي استفاد ؛كند يمواحد دارد كه آنها را صادر 

ارز مجازي .  اشاره كرد4 به دالر ليندنتوان يم نمونه رايب. ا دارد گردش رةكردن آنها از چرخ
و اداره و عملكرد آن توسط كاربراني از سراسر جهان  است فاقد مديريت متمركز رمتمركزيغ

   (Ibid: 5). ند از اين مواردييها نمونهبيت كوين، اليت كوين و ريپل . رديگ يمصورت 
  

 مزايا و معايب ارزهاي مجازي  .5

 تراكنش صفر يا ناچيز، مقاوم بودن در ة به سهولت خريد، هزينتوان يم اين ارز يها تيمزز ا
 يوكارها كسب بودن، امكان ايجاد يالملل نيب بودن، رمتمركزيغبرابر تورم، مقابله با تحريم، 

، شفافيت باال، ها تراكنش، امكان دسترسي همه به جزئيات ها تراكنشجديد، امنيت باالي 
: 1396آذر نيوار، ( ماندن هويت طرفين تراكنش و حريم خصوصي باالي كاربران اشاره كردناشناس 

11 -2(Murphy, 2015: 5-6;  . بودن رمتمركزيغذكر است كه بعضي از موارد باال مانند شايان البته 
  .شوند يماز منظر اشخاص و كاربران مزيت، ولي از منظر دولت و حاكميت عيب محسوب 

                                                            
1. Financial Action Task Force (FATF) 
2. Centralized 
3. Non Centralized 
4. Linden Dollar 

 توسط شركت ليندن لب 2003اين بازي در سال . است» زندگي دوم«بعدي موسوم به  دالر ليندن واحد پولي دنياي مجازي سه
از » آواتار«عضو سايت شوند و يك تصوير الكترونيكي يا كارتوني معروف به  دبراي اجراي اين بازي، كاربران باي. ساخته شد

كه كاربر آواتار خود را  هنگامي. سازند بعضي افراد آواتار را شبيه به خود و بعضي كامالً متفاوت از خود مي. خود بسازند
از بعضي لحاظ اين جهان شبيه .  شركت كندتواند در تعامالت آنها پيوندد و مي ساخت، به جمع ساكنان اين سرزمين خيالي مي

تواند در آنجا پرسه بزند، به دانشگاه برود، كار و كاسبي  ها و فروشگاه هايي كه آواتار شما مي به جهان واقعي است با خيابان
جاي قدم زدن  ثالً بهبر اينها كارهايي كه در جهان واقعي ممكن نيست، نيز قابل انجام اند، م راه بيندازد، حتي ازدواج كند؛ عالوه

هاي دولتي، دانشگاها و مراكز تفريحي در اين دنيا حضور فعال  هاي بزرگ ، سازمان بسياري از شركت. در پارك پرواز كند
پور،  سيف: ك.ر(دارند كه در اين زمينه مي توان به بنز، سوني، كوكا كوال، اينتل، آديداس، تويوتا و جنرال موتورز اشاره كرد 

  ).2: 1386 ي،؛ امين1393
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 سرقت يا نفوذ در سرور براي ناشي از هك و به مشكالت امنيتي توان يمارز از معايب اين 
 براي ها پول آنها، فراموشي اطالعات حساب و رمز عبور و در نتيجه از بين رفتن ةيرو يبخلق 

دليل  بههميشه، عدم ثبات و نوسانات شديد قيمتي، تهديد اقتصاد واقعي، عدم اقبال عمومي 
 باالي استخراج، ةپذيري اندك، هزين ل درك نبودن براي عموم، مقياس فني و قابيها يدگيچيپ

  .), ICBA, 2014: 5 , Boehm; 2016: 5-7 8و7: 1396ميرزاخاني، ( كرد پولشويي و فرار مالياتي اشاره
  

  )بالك چين(فناوري زنجيره بلوك  .6
 منظور بهز رمزنگاري زنجيره بلوك ا. اند شده فناوري زنجيره بلوك ايجاد ةارزهاي مجازي بر پاي

 يهاي بانكي كه در موقعيت مشخص  سيستمبرخالف. كند ايجاد امنيت در مبادالت استفاده مي
 كه زنجيره بلوك در آن قرار دارد، يا داده مركزكنند،  مستقرند و در اصطالح متمركز عمل مي

وك را در محل نگهداري زنجيره بل.  غيرمتمركز بوده و در سراسر جهان پخش هستندكامالً
 است كه هر كسي در شبكه يا گونه بهاين دفتر كل . نامند  مي1»شده توزيعدفتر كل «اصطالح 

هايي است كه  اي از رايانه اين شبكه در واقع زنجيره. يات آن را مشاهده كندئتواند جز مي
 و پس از آن به زنجيره دييتأ را مقابلتانگرفته بين شما و طرف  صورتهاي  درستي تراكنش
گرفته با  صورتهاي   تراكنشتك تكيات ئزنجيره بلوك، اطالعات و جز. كند بلوك اضافه مي

كند و اگر كاربر بخواهد از يك بيت كوين بيش از دو بار  اين ارز مجازي را در خود ذخيره مي
   .(World Economic Forum, 2016: 1)گيرد استفاده كند، جلوي آن را مي

  
   تطبيقي ةتحليل ارزهاي مجازي از منظر فقهي، حقوقي و مطالع. 7

با توجه به رواج روزافزون استفاده از ارزهاي مجازي، تبيين احكام اين ارزها و معامالت 
، به اينك. ذهن فقها، انديشمندان ديني و حقوقدانان را به خود مشغول كرده است ،مربوطه

  .ميپرداز يمتحليل ارزهاي مجازي از منظر فقهي، حقوقي و مطالعه تطبيقي 
  

  تحليل از منظر فقهي. 7.1
  :ميپرداز يمدر مواجهه با ارزهاي مذكور دو ديدگاه در فقه وجود دارد كه به تبيين آنها 

  
  ن به حرمتديدگاه قائال .7.1.1

از .  جدي با ارزهاي مجازي وجود دارديها مخالفتدر بين فقها و انديشمندان شيعه و سني، 
دليل اينكه نسبت به آنها  به مكارم شيرازي معامله با بيت كوين وارزهاي رمزنگار اهللا تيآنظر 

                                                            
1. Distributed Ledger 
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براساس ابهامات   هاشمي شاهرودي هماهللا تيآ. شود، اشكال دارد ابهامات زيادي مطرح مي
 صادقي اهللا تيآ .داند ينمپول را جايز وان در نوع معامله با ارزهاي مجازي، استفاده از اين افر

 نوري اهللا تيآ .هاي ديجيتالي را حرام و به كل باطل دانسته است معامله با پول گلپايگاني نيز
بنا به فتواي . داند يمهاي مجازي را داراي اشكال شرعي   پولةهمداني هم ورود در معامل

 سيستاني نيز ورود به اهللا تيآ .اطل استهاي مجازي ب معامله با پول  وحيد خراساني هماهللا تيآ
).  دينيسؤاالتوبگاه پاسخگويي به سايت رسمي احكام جامع، ( داند يماين معامالت را حرام 

 شيخ حيطام از بريتانيا و مركز ، بخش مذهبي دولت تركيه،شيخ شوكي آالم مفتي بزرگ مصر
: 2018ابوبكر، ( اند كردهحرام اعالم فقهي فلسطين نيز در فتواهايي بيت كوين و ارزهاي مجازي را 

22 - 21(.  
 به شرح زير اعالم توان يم انديشمندان ديني، داليل حرمت را هاياز فتواهاي فقها و نظر

 براي يراحت به .3 ؛و نوسانات زياد دارند يستندن پايدار .2 ؛ پول رايج قانوني نيستند.1: كرد
 آنها ناشناس است و هيچ قدرت ةصادركنند .4 روند؛ كار مي به يرقانونيغپولشويي و اهداف 

 .6 ؛ فاقد پشتوانه هستند.5 ؛)21-22: 2018ابوبكر، (مركزي براي نظارت و تضمين آنها وجود ندارد 
 در تبيين حرمت ارزهاي طور نيهم. احتمال غرري و ربوي بودن معامالت آنها وجود دارد
 استناد شده و عدالت حفظ نظام، اتالف مجازي به قواعد فقهي نظير نفي سبيل، الضرر، احترام،

  .)39-41: 1396ميرزاخاني، (است 
  
  ن به جوازديدگاه قائال .7.1.2

.  اباحه مبتني استبر اصلاين ديدگاه . بعضي علما معتقدند كه ارز مجازي در اصل جايز است
 اين با» تحليل شرعي بيت كوين، ارزهاي ديجيتال و بالك چين «ة مقالةمحمد ابوبكر نويسند

 -  دارالعلوم ذكريا طور نيهم. داند يمو ارزهاي مجازي را در اصل جايز  استديدگاه موافق 
 تجارت بيت كوين را جايز دانسته، ولي يا هيانيب در -  ديني آفريقاي جنوبييها مدرسهيكي از 

 پول واجد شرايط بايد توسط عنوان به كه ارزهاي مجازي  استبا اين حال خاطرنشان كرده
 شبيري زنجاني مبني بر اهللا تيآ شايد نظر .)23: 2018ابوبكر، (ند شوات دولتي مربوطه تأييد مقام

اشكال داشتن اين ارزها در صورت ايجاد مفسده بر اين اصل مبتني بوده باشد، به اين صورت 
  .ندكه چنين ارزهايي در صورت عدم ايجاد مفسده، مجاز
، بلكه يستن استناد به اصل اباحه صرفاًي، شايان ذكر است كه دليل تجويز ارزهاي مجاز

ن و سپس با استدالل به اينكه ارزهاي مجازي ان به اين ديدگاه، ابتدا با رد ايرادات مخالفقائال
ن به اين ادر رد ايرادات مخالف. اند داده، حكم به تجويز اين ارزها ندهستشرايط پول را دارا 

ه يك چيز واجد شرايط پول بودن باشد،  براي اينك،اوالًصورت استدالل شده است كه 
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معيار اصلي پول در شريعت، پذيرش آن توسط مردم . ضرورتي در قانوني بودن آن نيست
 نوسانات يك ،اًيثان ؛ مردمةاست، خواه از طريق تحميل قوانين باشد، خواه پذيرش داوطلبان

 ة هميشه براساس قاعدها قيمت. عامل خارجي است كه در تعيين اعتبار پول و ارز نقشي ندارد
هاي ديگر مانند طال، نقره و ارزهاي   داراييةكه در همطور همانكنند،  عرضه و تقاضا تغيير مي

 استفاده از ارزهاي مجازي براي پولشويي و ديگر مقاصد ثالثاً ؛بدون پشتوانه نيز چنين است
 تمام مضافاًارد، ، يك عامل خارجي است كه ارتباطي با معيار اسالمي يك پول نديرقانونيغ

 درست است ،رابعاً روند؛ كار مي بهارزهاي فعلي مانند دالر و يورو نيز براي اهداف غيرقانوني 
 اين ارزها ناشناس است و هيچ قدرت مركزي براي نظارت و تضمين آنها وجود ةصادركنندكه 

ها يا  تمركز دولتتر از سيستم م  استفاده از فناوري بالك چين بسيار امنةواسط بهندارد، ليكن 
 كه كنند يمن استدالل ان، موافقا مخالفة بعد از رد ادل.)24- 26: 2018ابوبكر، ( هاي مركزي است بانك
بنابراين، هر . است ارزش ة واحد حساب و ذخير، تبادلةواسط  پول داراي سه كاركرداصوالً

 عنوان بهز مردم  ازياديرا داشته باشد و توسط همه يا گروه  مذكورارز مجازي كه شرايط 
  .)23: 2018ابوبكر، ( شود يم تبادل پذيرفته شود، پول مقبول محسوب ةوسيل

  : دينما يم مباحث فقهي، ذكر چند نكته ضروري يبند جمعدر مقام 
 ارزهاي يشناس جدي در بحث موضوع طور به فقها و انديشمندان ديني هنوز –يك 

 رعي و فقهي متناسب با هر موضوعي، بدواًاز آنجا كه بيان حكم ش. اند نكردهمجازي ورود 
 از يشده گاه اعالم، بنابراين احكام و فتاواي استمستلزم شناخت دقيق موضوع و ابعاد آن 

شايد دليل اين امر، تازگي طرح اين مباحث باشد و براي . نديستندقت نظر الزم برخوردار 
  .  بايد منتظر ماندفعالً نظام فقهي متناسب يريگ شكل
ر بررسي ارزهاي مجازي و معامالت مربوطه، بايد دو سطح فقه شخصي و فقه  د- دو

فقه شخصي به مسائل نگاه شخصي دارد و فقه حكومتي با .  را از هم تفكيك كرد1حكومتي
 الزم است احكام .)31: 1396ميرزاخاني، ( پردازد يمنگاه كالن و سيستماتيك به موضوعات و نهادها 

تفكيك فقه شخصي از فقه . سطوح شخصي و حكومتي شكل بگيردمتناسب براي هر كدام از 
 مثال با اينكه ممكن است اين ارزها و معامالت رايبحكومتي موضوع مهمي است، زيرا 

، ليكن در سطح كالن احتمال دارد ندشوو تجويز  نندنكمربوطه در روابط بين افراد خللي ايجاد 
  . ع مالي و ثروت عمومي داشته باشند براي اقتصاد، منابيريناپذ جبرانتبعات منفي 

                                                            
در اين نوشتار، مراد از فقه حكومتي، فقهي است كه بر . هاي مختلفي وجود دارد در خصوص مفهوم فقه حكومتي، ديدگاه. 1

خالف فقه فردي، فقيه در استنباط احكام، نگاه نظري صرف ندارد و با اتخاذ رويكرد حكومتي، مقدورات و تنگناهاي اجرايي 
گرا بودن و توجه به  نگر بودن، فرايندمحور بودن، نتيجه فقه حكومتي شيوة متمايزي است كه كل. دهد  قرار ميمدنظرنيز را 

در اين خصوص و مطالعة  (شود ينمهاي خاص آن است كه در فقه فردي به آنها بها داده  شرايط و اوضاع و احوال از ويژگي
  ).8: 1391، ؛ ميرباقري16-23: 1390جعفري، : ك.بيشتر ر
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 حمايت از ثروت عمومي و جلوگيري از به خطر افتادن اقتصاد جامعه در ة دغدغ-سه
 مهمي ة توجه به تبعات اقتصادي قبل از اتخاذ نظر نكتهرچند.  فقهي مشهود استياظهارنظرها

. دساز، محروم كند يم كه ارزهاي مجازي ايجاد ييها فرصتاست، اين امر نبايد جامعه را از 
كه دولت براي كنترل آنها نظامي  زماني كلي، بلكه تا طور به ممنوع دانستن اين ارزها، نه رو نيازا

  .است قابل قبولي ةتدوين نكرده، گزار
  

    تحليل از منظر حقوقي .7.2

ارزهاي مجازي از منظر حقوق اموال، حقوق قراردادها، حقوق مسئوليت مدني، حقوق بانكي، 
 قابل الملل نيب خصوصي، حقوق عمومي و حقوق الملل نيبمالكيت فكري، حقوق حقوق 
 به صرفاًو در اينجا  است اين مقاله خارج ةاز حوصل مذكور مسائل ةبررسي هم. ندهستبررسي 

 تحليل آنها از منظر حقوق عمومي و حقوق طور نيهمماهيت و جايگاه ارزهاي مجازي و 
  . ميپرداز يمبانكي 

  
  هيت و جايگاه ارزهاي مجازيما .7.2.1
، در مورد چيستي و ماهيت و نيز شود يم كه در خصوص ارزهاي مجازي مطرح يسؤالاولين 

 ، مذكور، محتوا، ماليت داشتنپرسشبراي پي بردن به پاسخ . استجايگاه آنها در حقوق اموال 
 مادي يا ،معدود بودن مكيل، موزون يا ، مثلي يا قيمي بودن، عين يا دين بودن،كاال يا پول بودن

 بودن و مصرفي يا قابل بقا بودن ارزهاي مجازي بررسي رمنقوليغ بودن منقول يا يرماديغ
   .شود مي
  

  محتوا  .7.2.1.1
نيستند كه با  2»اطالعات«و  1»داده«ارزهاي مجازي به لحاظ محتوا و ماهيت، چيزي بيش از 

به همين دليل است كه گاهي . شوند يمق  خليرمزنگار يها كيتكنزبان رياضي و با استفاده از 
 ة ماد»الف« طبق بند توان يمارزهاي مجازي را . شود يمتعبير  3»دارايي ديجيتال« عنوان بهاز آنها 

داده پيام هر «: دارد يماين بند مقرر . دانست 4»داده پيام« قانون تجارت الكترونيكي، يك نوع 2
 يها يفناور با وسايل الكترونيكي، نوري و يا نمادي از واقعه، اطالعات يا مفهوم است كه

   .»شود يمجديد اطالعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش 
  

                                                            
1. Data 
2. Information 
3. Digital Asset 
4. Data Message 
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  ماليت  .7.2.1.2
 عبارت است از هر چيزي »مال«.  تفاوت وجود دارد»شيء« و  »ملك«، »مال«بين سه اصطالح 

 »ملك« .)19: 1396 پارساپور، ؛9: 1385 كاتوزيان،( كه مفيد بوده و قابل اختصاص يافتن به شخص باشد
.  شخص باشد؛ اعم از اينكه مال باشد يا نباشدة از هر شيئي كه در تصرف و سلطعبارت است

، هذا مع. استشايد دليلش بديهي بودن مفهوم آن . عمل نيامده است به تعريفي »شيء«از 
  . اند دهبر كار به را بسيار »چيز« اين واژه و معادل آن يعني حقوقدانان

 توانند يم مذكور يها از وصف كي كدام فوق ببينيم ارزهاي مجازي از ةحال، پس از مقدم
 ماهيت فيزيكي و هرچند، شوند يم محسوب »شيء«شك ارزهاي مجازي  يب. برخوردار شوند

 »ملك« در صورت قرار گرفتن در تصرف شخصي، واجد معناي طور نيهم. نددارنملموس 
بديهي است . بدون رضايت مالك، آنها را از تصرف دارنده خارج كرد توان ينم و ندشو يم

خارج كردن ارزهاي مجازي از تصرف دارنده، بدون رضايت شخص، موجب مسئوليت خواهد 
 ة است نه سلطمدنظر البته با توجه به طبيعت ناملموس اين ارزها، سلطه در محيط مجازي ،بود

   .فيزيكي
 محسوب كرد كه مفيد بوده و قابل اختصاص يافتن به  مالتوان يموقتي اين ارزها را 

قابليت اختصاص به اشخاص، در مورد اين ارزها با ترديدي مواجه نيست، ولي . شخص باشد
ممكن است گفته شود مفيد بودن هر چيزي از اين .  محل بحث باشدتواند يممفيد بودن آنها 

، حال آنكه ارزهاي كند يمبرآورده است كه نيازي از انسان، خواه مادي يا معنوي، را  نظر
يا احتمال دارد گفته شود هر چيزي به دو اعتبار . كنند ينممجازي، نيازي از انسان را برآورده 

علت مرتفع كردن نياز انسان،  به ء ي آن ش.1: دشو ارزشمند تلقي شده و مال محسوب تواند يم
 نياز انسان را ماًيمستق ء ي آن ش.2 ؛ مانند طال، پوشاك و اتومبيل،ارزش ذاتي داشته باشد

 مانند اسكناس كه ،و ارزش ذاتي نداشته باشد، ولي ارزش اعتباري داشته باشد كردهنبرطرف 
 براي رفع نيازهاي يا لهيوس عنوان بهو ارزشي ندارد، ولي از آنجا كه  يستن كاغذي بيش ذاتاً

 براي ارزهاي توان ينم رسد يمنظر  به. ، ارزش و ماليت اعتباري داردشود يمانسان استفاده 
 امروزي يها پولمجازي ارزش ذاتي قائل شد، ليكن از آنجا كه اين ارزها چونان اسكناس و 

 با تواند يم مثال شخص رايب روند، كار به براي رفع نيازهاي انسان يا لهيوس عنوان به توانند يم
و مال قلمداد  رندداش اعتباري ، ارزدكن نيتأمدادن آنها كاالها يا خدمات مورد نياز خود را 

ممكن است ايراد شود بين پول و اين ارزها تفاوت وجود دارد، به اين صورت كه . شوند يم
، حال آنكه ارزهاي مجازي فاقد است...) مانند طال، نقره و ( آن ة اعتبار پول، پشتوانمنشأ

 گاه هيتك و منشألحاظ فقدان ند، بنابراين تلقي اعتبار يا ارزش اعتباري براي آنها به ا پشتوانه
 -  گفتيمقبالًكه طور همان - گفت كه وجود پشتوانهتوان يمدر پاسخ اين ايراد . درست نيست
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 بدون اغلب متصور نيست و ارزهاي رايج امروزي يعني ارزهاي فيات ها پول ةبراي هم
 امنيتي و ، سياسي،ياقتصاد از آنجا كه ارزش ارزهاي فيات از وضعيت هذا مع. ندا پشتوانه

پول چاپ  مذكور بدون توجه به واقعيات توانند ينم ها دولت، رديپذ يم ريتأث ها دولتفرهنگي 
 هرچند.  استتر پررنگكنند، بنابراين وجود پشتوانه در ارزهاي فيات نسبت به ارزهاي مجازي 

،  و صدور آنها با محدوديت همراه استشوند يمارزهاي مجازي نيز در مقياس مشخصي صادر 
، از اين حيث با ارزهاي فيات فرق نديستن مشخصي برخوردار ةليكن از آنجا كه از پشتوان

 اين امر ماليت اين ارزها را بسا چهو نبايد آن را ناديده گرفت و  استاين تفاوت مهم . دارند
  . دكندچار مشكل 

ر مورد  كه دمينيب يم ماليت را بايد رغبت عرفي به چيزي بدانيم و منشأدرست است كه 
 آوردندست  به ارزهاي مجازي چنين رغبتي وجود دارد و افراد حاضرند براي ةتحصيل و معامل

 اين مقدار براي مال تلقي كردن اين ارزها كفايت رسد يمنظر  بهآنها پول بپردازند، ليكن 
 البته ؛يستن و بنيان عقاليي برخوردار منشأ، زيرا ماليت آنها به لحاظ فقدان پشتوانه از كند ينم

 معتبر را ة ارزهاي مجازي، قوانين پشتوانكنندگان استفاده حفظ حقوق منظور به كه يدرصورت
  . شود يم و بنيان ماليت اين ارزها مرتفع منشأ و الزامي بدانند، ترديد در ينيب شيپ

  
  كاال يا پول بودن  .7.2.1.3

ادل، سنجش ارزش يا  واسطه تبعنوان بهچيزي است كه «:  گفته شده است»پول«در تعريف 
، بنابراين در تعريف پول، شكل و )18: 2018ابوبكر، ( » پرداخت مورد پذيرش قرار گيردةوسيل

 عنوان بهاز آنجا كه از ارزهاي مجازي . مهم نيست، بلكه كاركرد آن اهميت داردء يماهيت ش
 پول هستند تاًيماه، شود يم براي پرداخت و سنجش ارزش كاالها و خدمات استفاده يا لهيوس

بعضي كشورها مانند . دانند يمبعضي كشورها مانند آرژانتين ارزهاي مجازي را پول . نه كاال
 ICBA, 2014:19 :Library of ,5( كنند يمكانادا و فنالند هم اين ارزها را كاال محسوب ، استراليا

Congress, 2014(.  
 تفكيك بيع از ة مثال بعضي كشورها، ضابطرايب فايده عملي دارد، تفكيك پول از كاال

  .دانند يم ثمن عنوان بهمعاوضه را استفاده از پول 
  

   عين يا دين بودن .7.2.1.4

 كه رود يم كار به »دين« و گاهي نيز در برابر »منفعت« در اصطالح حقوقي گاهي در برابر »عين«
، مفهوم اول باشد، بايد گفت »عين« اگر مراد از .)162: 1391محمودي، ( ابدي يمدر ذمه استقرار 

 »عين« و به عين ديگري وابسته نيستند، نديآ ينمدست  بهارزهاي مجازي چون از مال ديگري 
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، معناي دوم باشد، ارزهاي مجازي را بايد »عين«اگر منظور از . »منفعت« نه شوند يممحسوب 
 دارنده با ارزهاي مجازي مستقيم بوده و در ةبطحقوق عيني دانست و گفت را زمرةداخل در 

از طرفي، درست است ارزهاي مجازي .  ديگري نيازي نيستةاين رابطه به وجود شخص يا ذم
 كه بين مالك و اين ارزها يا رابطه آنها در نوع يرماديغ هستند، ولي ماهيت يرماديغ تاًيماه

 عام است كه ممكن است موضوع ي مفهوم»عين «به تعبير ديگر،.  ندارديريتأث، شود يمبرقرار 
 رسد يمنظر  به.  باشديرماديغآن مانند اتومبيل مادي باشد؛ يا مانند برق و اموال فكري 

 عنوان به بر پذيرش مالكيت يدييتأ اشياء و اموال در قانون مدني خود مهر ة عقد اجارينيب شيپ
بوده و دليل محكمي بر بطالن ) يرماديغ مال عنوان به( نوع حق عيني بر منفعت نيتر كامل

 اجرايي قانون ةنام نييآ در مواد مختلف »اعراض« استفاده از نهاد طور نيهم. استتصور فوق 
 يها ماده جمله از  1387 صنعتي و عالئم تجاري مصوب يها طرحثبت اختراعات، 

 يكي از عنوان به( نيز دليل ديگري بر عين بودن اموال فكري 146و  55،57،97،98،138،144
 اسقاط ةوسيل »اعراض«، زيرا نهاد است مذكور تصور ياعتبار يبو ) يرماديغاموال با ماهيت 

  .رود يم كار به اسقاط حقوق ديني است، ة كه وسيل»ابراء«حقوق عيني است كه در مقابل نهاد 
ا، يكال مانند آمر امنك يشورهاكشده فرانسه و  سببد ي، تحوالت جدمذكوربر داليل  افزون

نار ك، كرد يم محدود يت را به اموال محسوس و مادكيه مالك را  حقوق رومي سنتةينظر
 البته بايد در نظر داشت .)14- 16: 1394 پيلوار،( رندي را بپذيركت بر اموال فكيو صدق مال بگذارند

 عيني است، منظور اين نيست كه اي  بين شخص و ارزهاي مجازي رابطهةكه درست است رابط
و در مواردي نوع رابطه با آنها ديني تلقي  يرندگ موضوع تعهد قرار توانند ينمرزها اين نوع ا

 خريد يك دستگاه اتومبيل، متعهد گردد تعداد مثالً مثال، اگر شخصي در برابر رايب. شود
دويست عدد بيت كوين تهيه و به فروشنده بپردازد، حق فروشنده بر تعهد خريدار تا زمان 

  . حق ديني دانستي و عدم تحويل آنها را بايد نوعها نيكومتعين نشدن بيت 
 به قابليت استناد در برابر همه، حق تعقيب توان يماز نتايج عين بودن ارزهاي مجازي 

  . توسط مالك و امكان استفاده از نهاد اعراض براي اسقاط آنها اشاره كرد
  

  مثلي يا قيمي بودن  .7.2.1.5
، مالي است كه از منظر عرف »مثلي«. شوند يم  ميتقس »قيمي« و »مثلي«اموال به يك اعتبار به 

 زياد باشد و به لحاظ يكسان بودن از حيث قيمت، اوصاف و نوعاًشبيه، نظير و مانند آن 
اعراض يا در صورت اختالف، عدم توجه عرف به موارد تفاوت و يكسان پنداشتن آنها، بتوان 

 دهيد انيز ديگري به متعهد له يا يجا بهر يك را در مقام وفاي به عهد يا جبران خسارت، ه
 كه به تشخيص عرف شبيه، نظير و مانند نداشته باشد شود يم به مالي گفته »قيمي«. تسليم كرد



  
 515 تحليل ارزهاي مجازي در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبيقي                                                 

، نتوان آنها را ها تفاوت اغماض بودن رقابليغ و توجه قابليا اگر هم داشته باشد، به لحاظ 
  .ليم كرد تسدهيد انيز ديگري به متعهد له يا يجا به

با توجه به پول بودن ارزهاي مجازي كه تفصيل آن در مطالب قبلي اشاره شد، اين اموال 
 يها شكلشايان ذكر است كه حقوقدانان .  هم را دارنديجا به قابليت استفاده اصوالًو  اند  مثلي

ز نتايج مثلي ا. )41: 1385كاتوزيان، ( اند كردهسنتي پول مانند سكه و اسكناس را مال مثلي قلمداد 
 به الزام به پرداخت مثل ارزهاي مجازي در مقام جبران خسارت، امكان توان يمبودن اين ارزها 

 معين، كلي و كلي در معين صورت بهاستفاده از عقد قرض براي اين اموال و امكان معامله 
   .دكر عين معين معامله صورت به توان يم صرفاًاشاره كرد، حال آنكه اموال قيمي را 

  
  مكيل، موزون يا معدود بودن  .7.2.1.6

 هم كااليي است كه به »موزون«مراد از . ي است كه به پيمانه معامله شودي، كاال»مكيل«منظور از 
ارزهاي مجازي نه .  هم كااليي است كه به عدد معامله شود»معدود«منظور از . وزن معامله شود

در تحقق رباي  مذكور بحث ةنتيج. نددوداز جنس كيل هستند و نه از جنس موزون، بلكه مع
فقط در ) زيادتي( غالب در فقه، رباي معاملي ةمعاملي است، به اين صورت كه بنا به عقيد

  اما رباي.)105: 1386، ابوالحسيني(نيست مكيل و موزون قابل تحقق است و در معدودات جاري 
  اموال مكيل، موزون و معدود مانندةيعني اخذ مقدار اضافه بر مبلغ قرض در همقرضي 

  . ستاارزهاي مجازي قابل تحقق 
  

   بودن يرماديغمادي يا  .7.1.2.7
و قابل كند  ميمال مادي، مالي است كه طبيعت فيزيكي دارد و در عالم خارج فضايي را اشغال 

، مالي است كه طبيعت فيزيكي ندارد و يرماديغمال .  اتومبيل، زمين و خانه مانند،ستالمس 
 مانند برق، سرقفلي، حق انتفاع و ،و قابل لمس نيست كند ميندر عالم خارج فضايي را اشغال 

 محسوب يرماديغاز آنجا كه ارزهاي مجازي ماهيت فيزيكي ندارند، مال . اموال فكري
 اين اموال، اعمال بعضي از احكام مانند رملموسيغه طبيعت بديهي است با توجه ب. شوند يم

  .  قبض و اقباض در مقايسه با اموال مادي متفاوت خواهد بودةنحو
  

   بودن رمنقوليغمنقول يا  .7.2.1.8
 روشني براي ة را تعريف كرده و ضابطرمنقوليغ، مال منقول و 19 و 12قانون مدني در مواد 

جايي  هاز منظر قانون مدني، مالي كه قابليت جاب.  كرده است ارائهگريكديتفكيك آنها از 
فيزيكي از محلي به محل ديگر را داشته باشد، بدون اينكه خود يا محل استقرارش آسيب ببيند، 

با نگاهي به لحن مواد فوق ممكن است اين .  استرمنقوليغمنقول و در غير اين صورت 
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 آن را در توان ينمد اموال مادي قابل طرح است و  در موريبند ميتقستصور ايجاد شود كه اين 
 ژهيو به مواد ديگر ةمورد اموالي كه ماهيت فيزيكي ندارند، قابل اعمال دانست، ليكن با مالحظ

 عين مستاجره را منقول تلقي كرده االجاره مال قرض و ثمن بيع و مانند ديون، ة كه كلي20 ةماد
 و شوند يمارزهاي مجازي مال منقول تلقي . شود يمنمايان  مذكور تصور ياعتبار يباست، 

با توجه به ترتب فوايد عملي مختلف بر اين . شود يماحكام اموال منقول در مورد آنها جاري 
 رايب اهميت بسيار دارد، بنابراين يبند ميتقس، تبيين جايگاه ارزهاي مجازي در اين يبند ميتقس

يتي ندارند؛ يا اگر الزامي در خصوص نقل و انتقال مثال بيگانگان در برخورداري از آنها ممنوع
  .شود ينم از طريق دفاتر اسناد رسمي مطرح شود، شامل آنها صرفاً رمنقوليغاموال 

  
  مصرفي يا قابل بقا بودن  .7.2.1.9

 و انتفاي از آن با بقاي عين مال امكان ندارد، مال رود يممالي كه با نخستين استفاده از بين 
از آنجا كه استفاده از پول با . شود يمير اين صورت مال قابل بقا محسوب مصرفي و در غ

 ارزهاي مجازي .)44: 1385كاتوزيان، ( شود يمانتقال آن مالزمه دارد، جزو اموال مصرفي محسوب 
بنابراين احكام اموال . نديآ يمشمار  به، مال مصرفي شوند يمدليل اينكه پول محسوب  بهنيز 

 يا به اجاره داد، زيرا كرد آنها را وقف توان ينم مثال، رايب. شود يمها مترتب مصرفي بر اين ارز
  .موضوع عقد وقف و اجاره بايد مال قابل بقا باشد

 ارقام و صورت به تاًيماه بايد گفت ارزهاي مجازي كه مذكور مطالب يبند جمعدر مقام 
اشتن استقالل وجودي و  كه به لحاظ دشوند يم پول غيرفيزيكي محسوب يداده هستند، نوع

اين ارزها از منظر حقوقي، مال . شوند يمتلقي ) نه منفعت(وابسته نبودن به مال ديگري، عين 
.  حقوق عيني قرار دادة و بايد آنها را در زمرشوند يممثلي، منقول، معدود و مصرفي محسوب 

 يها پولر بيشتانند و از طرفي م رندنداارزهاي مجازي همچون كاال يا پول كااليي ارزش ذاتي 
 الزم هستند، ليكن بحث پشتوانه در ارزهاي رايج نسبت به ارزهاي ةرايج امروزي فاقد پشتوان

و ماليت  شود ميو اين ضعف مهمي براي ارزهاي مجازي محسوب  است تر پررنگمجازي 
تفاده  اگر قرار باشد از اين ارزها در سطح وسيعي اسژهيو به، كند يمآنها را با مشكل مواجه 

  .شود
  
  ارزهاي مجازي از منظر حقوق عمومي و حقوق بانكي  .7.2.2

عكس ر آن با مردم و بكارگزارانحقوق عمومي به مجموعه قواعد حاكم بر روابط دولت و 
 تواند يممنظور دولت  بدين مصالح عموم است و نيتأمهدف حقوق عمومي، . شود يماطالق 

زهاي مجازي با مصالح عموم و اقتصاد جامعه ارتباط از آنجا كه ار. دكنهر مقرراتي را وضع 
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 الزم بر ارزهاي يها نظارت، ساماندهي و اعمال ياستگذاريسدارند، ورود حقوق عمومي براي 
 عمومي دستخوش يها ثروتمجازي و معامالت مربوطه ضرورت دارد تا مصالح، منابع و 

  .مخاطره نگردد
يق آن بر ارزهاي مجازي و معامالت مربوطه  از طرتواند يميكي از ابزارهايي كه دولت 

 قانون 10 ة ماد»الف«طبق بند . ، مقررات بانكي و نهاد بانك مركزي استدكناعمال نظارت 
، بانك مركزي ايران مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و 1351پولي و بانكي كشور مصوب 

 قانون 10 ة ماد»ب«بند  وفق طور نيهم. استاعتباري، براساس سياست كلي اقتصادي كشور 
 و تسهيل مبادالت ها پرداخت ةمذكور، هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازن

 سيتأس ة قانون اجازةواحد ماده »الف«همچنين بند . استبازرگاني و كمك به رشد اقتصادي 
 پولي، اعتباري، ارزي، چاپ اسكناس، ضرب ياستگذاريس، 1379 مصوب يردولتيغ يها بانك

 و صدور مجوز فعاليت بانكي را جزو وظايف ها بانكسكه، حفظ ذخاير ارزي، نظارت بر 
  . ماند يمدولت دانسته كه در جهت اعمال حاكميت همچنان در اختيار دولت باقي 

 پولي، اعتباري و ياستگذاريس حاكميتي دانستن صخصو هببا توجه به مقررات مذكور و 
ط را با اين نهاد دارند و ضرورت دارد بانك مركزي با ارزي، ارزهاي مجازي بيشترين ارتبا

 با ها فرصت از استفادهكه ضمن د كن ياستگذاريس يا گونه بهاستفاده از تجارب كشورهاي ديگر 
   .دشوتهديدات احتمالي مقابله 

  
   تطبيقي ةمطالع .7.3

زي وضع كرده  قانوني در تجويز يا منع ارزهاي مجاصراحتاً كه يافت توان يمكمتر كشوري را 
 مراجع يها هيانيب و اظهارنظرهاباشد، بنابراين براي پي بردن به وضعيت ارزهاي مجازي بايد 

 ة تا از دل آن سياست، موضع و رويكرد بررسي ، در عمل رايج است را كهرسمي و نيز آنچه
كر دو ، ولي قبل از آن ذميپرداز يمحال، به مطالعه تطبيقي در اين زمينه . دشوكشورها مشخص 
 يكي از عنوان به( متوجه بيت كوين اظهارنظرها در غالب موارد، هرچند .1. نكته الزم است

 آن را به توان يماست، ليكن از آنجا كه اين ارز خصوصيتي ندارد، ) ارزهاي مجازي متداول
 تناسب بهو  است كمتر از ثبات برخوردار ها دولت مواضع .2؛ ساير ارزهاي مجازي تعميم داد

  .شود يم الزم ديده يها انعطافضيات و تحوالت، تغيير نگرش و مقت
، پول شود ينم، ولي چون توسط مراجع قانوني صادر داند يمرژانتين بيت كوين را پول آ

 فزاينده طور به نشده، مند نظامگرچه بيت كوين در اين كشور ا. كند ينمرايج قانوني تلقي 
 2014 ماليات استراليا در سال ةادار. (Library of Congress, 2014:2) شود مياستفاده 

اين دستورالعمل، . دستورالعملي را صادر و اعالم كرد بيت كوين نه پول است نه ارز خارجي
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معامالت بيت كوين و ديگر ارزهاي مجازي را شبيه معامالت تهاتري با آثار مالياتي مشابه 
 ة وسيل هم بيت كوين را قانونا1ًسازمان نظارت مالي دولت فدرال آلمان. )Ibid:4 ( داند يم

از . رديگ يم قانون بانكي قرار 11 بخش 1 كه تحت شمول بند داند يم آور الزامپرداخت مالي 
ست كه بنا به توافق انظر اين سازمان، بيت كوين پول رايج قانوني نيست، ولي واحد ارزش 

  .)Ibid:10( كند يمت را ايفا طرفين، نقش روش پرداخ
 تبعات و عواقب احتمالي خريد، يا هياخطار با انتشار 2013بانك مركزي اروپا در دسامبر 

 مورد ،علت سرقت و هك به از دست دادن پول جمله از نگهداري و تجارت ارزهاي مجازي 
 تغيير ،يجيتال ديها فيك امكان به سرقت رفتن از ، روش پرداختعنوان بهحمايت قرار نگرفتن 

 استفاده در اقدامات مجرمانه مانند پولشويي و ترتب ،سريع ارزش و احتمال به صفر رسيدن آن
 راًياخاين بانك . دكرآثار مالياتي مانند ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد را گوشزد 

  كند يم اعمال  را بر ارزهاي مجازي نيزها ستيترور مالي نيتأمقوانين حاكم بر پولشويي و 
(Fried, 2016:18-19; European Central Bank, 2015:29 ).  

، 2013بانك مركزي چين و چهار وزارتخانه و كميسيون دولت مركزي هم در دسامبر 
 كاالي عنوان بهآنها بيت كوين را .  صادر كردنديا هيابالغ در خصوص بيت كوين مشتركاً

 ارز به گردش عنوان بهست و نبايد در مراكز تجاري  ارز نيتاًيماهمجازي تعريف كردند كه 
 و نهادهاي مالي از معامله با بيت كوين ها بانكبه موجب اين ابالغيه، . شودو استفاده  يددرآ

 اعالم شد نهادهاي مالي و پرداخت نبايد كاالها و خدمات خود را با بيت طور نيهم. منع شدند
 ميرمستقيغند يا بفروشند؛ يا خدمات مستقيم يا  كنند؛ بيت كوين را بخريگذار متيقكوين 

، تجارت، تسويه و نقل و انتقال به مشتريان ارائه دهند؛ يا نام ثبتمرتبط با بيت كوين از جمله 
 ابزار نقل و انتقال استفاده كنند؛ يا بيت كوين را با يوان چين يا ارزهاي عنوان بهاز بيت كوين 

 استفاده از بيت كوين براي پولشويي هايورد خطر در مطور نيهم. خارجي مبادله كنند
 .)Ponsford, 2015: 3-5; Library of  Congress, 2014: 7( هشدارهايي داده شد

 استفاده از شود يم هيچ قانوني در خصوص بيت كوين وجود ندارد، اما گفته فعالًدر روسيه 
 روش انحصاري پرداخت عنوان بهقانون مدني كه تنها روبل روسيه را  140 ةبيت كوين طبق ماد

 بانك مركزي دولت فدرال 2014 ةدر ژانوي.  منع شودتواند يمبه رسميت شناخته است، 
 صادر و در آن تبادل بيت كوين با كاال و خدمات يا ارزها توسط نهادهاي قانوني را يا هيابالغ

 مالي تروريسم اعالم و به شهروندان نيتأم پولشويي و يها تيفعالجزو اقدامات مشكوك براي 
، وزارت دارايي 2014 در اكتبر. ندورز ارزهاي مذكور خودداري ةروسي توصيه كرد از معامل

                                                            
1. Bundesamt für Finanzdienstleistungen(BaFin)  
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 (,Library of Congressداند يم قانوني را تهيه كرد كه معامالت بيت كوين را جرم سينو شيپ

(2014: 17  
است كه  1»روبل رمزپايه«مجازي ملي جديد به نام اين كشور در حال بررسي يك ارز  

 روسيه، اين ارز به توقف جمهور سيرئبنا به اعالم . دشو متولد 2019 در سال شود يم ينيب شيپ
   .Aitken, 2018: 6)( كند يم غرب كمك يها ميتحر

 نفت ةبا پشتوان 2»پترو« اولين كشور در دنيا، ارز مجازي عنوان به، ونزوئال 2018 وايل سالا
 ذخاير عظيم نفتي است كه گفته ةپترو داراي پشتوان.  ارز اصلي خود اعالم كردعنوان بهرا 
.  پترو ارزشي به ميزان يك بشكه نفت داردةهر سك.  ميليارد بشكه است5 معادل شود يم

 اين امر تالشي براي نجات اقتصاد ورشكسته است، ليكن چين يكي از شود يم گفته هرچند
تونس هم در سال .  در اين ارزها را دارديگذار هيسرماست كه اعالم كرده قصد  كشوري ا133

 از آن توان يم استفاده كرد كه 3»دينار الكترونيكي« از فناوري زنجيره بلوك براي ايجاد 2015
در يك  4»اي كرونا« ةدر سوئد هم با اينكه پروژ. براي پرداخت و انتقال پول استفاده كرد

 داشت، ولي با اين حال بانك مركزي اين كشور در پيده درصد مردم را بررسي فقط حمايت 
 بوده و مطالعاتي در 5»اي فرانك«دنبال  بهسوئيس نيز . دنبال ايجاد اين ارز مجازي ملي است به

هم  قرقيزستان.  ارزهاي مجازي انجام داده استيانداز راه يها فرصتخصوص تهديدها و 
  .)Ibid: 2-4(  ناميده است6»گولدن راك« كه آن را طالسته ذخاير دنبال ارز مجازي با پشتوان به

 كردن ارزهاي مجازي از طريق مند نظام در يتر فعاالنه كشورها نقش ةژاپن نسبت به بقي
 مالي، تمام ةطبق قانون تسوي.  مالي، قانون بانكي و قانون ضد پولشويي داردةقانون تسوي

.  از داخلي و خارجي بايد ثبت شوندكشور اعم ارزهاي مجازي در اين ةواحدهاي مبادل
 اين مقررات، تشريفات ثبتي مانند حداقل سرمايه و وجود دفتر تجاري محلي با طور نيهم

 ارز عنوان بهاين كشور بيت كوين را . (Fried, 2016: 24)  كرده استينيب شيپنمايندگان مقيم را 
در سپتامبر آژانس خدمات مالي . كنند يمول  آن را قبها فروشگاهو بسياري از  شناسد ميقانوني 
 مهم ةنكت. شركت صادر كرديازده اولين مجوز جهت مبادالت ارزهاي مجازي را براي  2017

 اين ارزها و گذاران هيسرما و كنندگان استفاده حمايت از منظور بهدر اين كشور، نظارت شديد 
اين كشور از . است و پولشويي يبردار كاله احتمالي مانند سرقت، يها سوءاستفادهيز مقابله با ن

                                                            
1. Crypto Ruble 
2. Petro 
3. eDinar 
4. eKrona  
5. eFranc 
6. Golden Rock 
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 است 1»جي كوين«دنبال ايجاد ارز مجازي ملي  به ژاپني يها بانكطريق كنسرسيومي متشكل از 

(Aitken, 2018: 6).  
د و  ارزهاي مجازي وجود ندارةديديم كه سياست واحد و مقررات منسجمي در زمين

 تبيين مخاطرات از ، تجويز،جمله ممنوعيت كشورها بنا به مصالح خود رويكردهاي مختلفي از
 روش عنوان به پذيرفتن ، پول يا كاال محسوب كردن آنها،طريق صدور دستورالعمل و اخطاريه

 مختلف بر مبادالت چنين يها نظارت اعمال ، تهاتري دانستن معامالت اين ارزها،پرداخت
اعمال مقررات مالياتي يا پولشويي بر اين ارزها و دنبال كردن ارز مجازي ملي را در  ،ارزهايي

  .اند گرفته  شيپ
  

  گيري نتيجه .8
 صرف حقوقي و فقهي در يها استداللاگر بخواهيم ارزهاي مجازي را با استفاده از فنون و 

يش روي تجويز  پيا عمدهبستر حقوق خصوصي و فقه شخصي تحليل كنيم، شايد ايراد و مانع 
 سطح مباحث را نبايد به رسد يمنظر  بهاين ارزها و معامالت مربوطه وجود نداشته باشد، ولي 

 كلي طور بهواقعيت اين است كه ارزهاي مجازي با ثروت، منابع مالي و . اين مقدار تقليل داد
ومتي با اقتصاد جامعه چنان ارتباط دارند كه تبيين مباحث در پرتو حقوق عمومي و فقه حك

 كالًالبته مراد اين نيست كه حقوق خصوصي و فقه شخصي . واقعيت سازگاري بيشتري دارد
 از صرفاً اين ارزها ة در زمينياستگذاريس گونه هركنار گذارده شوند، بلكه منظور اين است كه 

  .  قرار بگيردمدنظر عمومي آن هم يها جنبهو  ودنش حقوق خصوصي و فقه شخصي ديده ةزاوي
 هنوز موضع واحد و مقررات منسجمي در ها دولتاين نگاه و با توجه به اين واقعيت كه با 

 و يريگ شكل ة و تقنين در اين حوزه در مرحلياستگذاريسزمينه ارزهاي مجازي ندارند و 
 در مواجهه با ارزهاي مجازي، سياست تجويز يا نفي مطلق شود يم، پيشنهاد استتكامل اوليه 

 و ياستگذاريس كشورهاي ديگر، ة بدون تعجيل يا تعلل، با استفاده از تجرب، بلكهدشوناتخاذ 
 ضرورت دارد در كنار توجه به تهديدها و معايب، طور نيهم .تقنين الزم انجام گيرد

، استفاده از زمينهدر اين . ، نيز مورد توجه قرار گيردكنند يم كه اين ارزها فراهم ييها فرصت
 براي تواند يم حاضر يالملل نيبايجاد ارز مجازي ملي در شرايط رويكرد كشورهاي مختلف در 

بهتر . ، براي ايران سودمند باشدكند يم كه آمريكا دنبال ييها ميتحر يا ها تيمحدودمقابله با 
 الزم همچون توليدات نفت و گاز در نظر گرفته شود تا استفاده ةاست براي چنين ارزي، پشتوان

  . اطمينان بيشتري همراه باشد با رغبت ويگذار هيسرماو 
  

                                                            
1. J-Coin 
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