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های علم و ثیر پیشرفتأهای مهم از زندگی انسان که تحت تیکی از جنبه هدف: و زمینه 

باشد. در فضای مزبور یکی از تکنولوژی قرار گرفته است، فضای تجارت الکترونیکی می

باشد. هدف و یکی از ابزارهای مهم آن یعنی رمزارزها می« فرآیند پرداخت»متغیرهای مهم، 

الملل وق بینـه نظام حقـت رمزارزها از منظر فقـر تحلیل و بررسی ماهیـپژوهش حاض از

 باشد.می

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی این تحقیق از نوع نظری بوده  ها:روش و مواد

ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 فته است.مقاالت صورت گر

دهد که در فضای فقه، با در نظر گرفتن اصول و قواعد های پژوهش نشان مییافته ها:یافته

فقهی، منع صریحی در ارتباط با جواز تلقیِ رمزارزها به عنوان مصداقی از مفهوم مال وجود 

و ها الملل، دولترسد. از طرفی در فضای حقوق بینندارد و معامالت آنها صحیح به نظر می

ه در ـ( به دالیل مختلف ک20های اول اقتصادی )مانند گروه جیدرتـبه طور خاص ق

المللی پول، سازمان المللی اقتصادی مانند صندوق بینهای بینهای متعدد سازمانگزارش

 شود.ی تردید به رمزارزها نگریسته میتجارت جهانی و... منعکس شده است، با دیده

مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، در تمام  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

دهد که از منظر فقه حکومتی، استفاده از رمزارزها نتایج پژوهش نشان می گیری:نتیجه

ی ملی هستند. از طرفی، همین باشد زیرا رمزارزها فاقد پشتوانههای فراوانی میدارای چالش

مالی تمایلی به -های تجاریالملل نیز، سازمانده است که در فضای حقوق بینمسئله باعث ش

 االجرا نداشته باشند.شناسایی صریح رمزارزها به عنوان پول در قالب اسناد الزم
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 مقدمه. 1

های مختلف و حقوقی از طریق ایجاد محدودیت هنجارهای

بینی ضمانت اجرا، به مچنین پیشسازوکارهای نظارتی و ه

ابط پردازند. در فضای روتنظیم روابط میان تابعان حقوق می

ا ممیان تابعان حقوق، متغیرهای مختلفی وجود دارد. مقصود 

یر تأث« روابط»از متغیر، عواملی است که در کمیت و کیفیت 

 حائز اهمیتی دارند. در میان این عوامل، اخالق، مذهب و

شوند. این سه ه عامل بسیار مهم محسوب میتکنولوژی، س

یر أثت... نیز عوامل مانند فرهنگ، روانشناسی و عامل، بر سایر

، واملتر هرگونه تغییر در این عمستقیم دارند. به بیان ساده

 کند.نتایج مهمی در فضای هنجارهای حقوقی ایجاد می

های مختلف تکنولوژی، با گذشت زمان و پیشرفت جنبه

ر سلکترونیکی توسعه و پیشرفت بسیار زیادی را پشت تجارت ا

گذاشته است. یکی از سازوکارهای مهم در فرآیند تجارت، 

باشد. در فضای تجارت الکترونیکی، مفهوم می« پرداخت»

هد از قالب سنتی آن خارج شد؛ به نحوی که امروزه شا« پول»

 ارز»یا « رمزارزها»ظهور قالب نوینی از پول تحت عنوان 

 هستیم. « جیتالدی

های مختلفی را در ورود رمزارزها به فضای تجارت، چالش

، سیاسی، های مختلف زندگی انسان از جمله حقوقیجنبه

ه باقتصادی ایجاد کرده است. با ورود این مفهوم ، اجتماعی

فضای روابط تابعان حقوق، یک پرسش اساسی در هر نظام 

 ومزارزها چیست شود و آن اینکه، ماهیت رحقوقی ایجاد می

 گرد؟نالمللی چگونه به آنها مینظام حقوق داخلی و حقوق بین

هد ای که در پاسخ به این پرسش مورد بررسی قرار خوافرضیه

ای گرفت این است که، رمزارزها در فضای فقه که یکی از مبن

 شود، به عنوان مصداقیاصلی نظام حقوقی ایران محسوب می

ز نی ( قابل پذیرش هستند؛ از طرفیاز مال )آن هم از نوع عین

ضای فتوجه به گسترش بسیار زیاد استفاده از رمزارزها در  با

الملل آمادگی پذیرش الملل، نظام حقوق بینتجارت بین

 رمزارزها را به عنوان یک واحد پولی مستقل دارد.

 

 

 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت 

 داری رعایت شده است.ن، صداقت و امانتمتو

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به صورت توصیفی این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری اطالعات بصورت باشد و روش جمعتحلیلی می

 ورتای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت صکتابخانه

 گرفته است.

 

 ها. یافته4

ظر دهد که در فضای فقه، با در نهای پژوهش نشان مییافته

ز گرفتن اصول و قواعد فقهی، منع صریحی در ارتباط با جوا

و  اردتلقیِ رمزارزها به عنوان مصداقی از مفهوم مال وجود ند

ا ارزهرسد. اما از آنجا که رمزمعامالت آنها صحیح به نظر می

جاد ـباشند و در عمل ظرفیت ایی ملی میفاقد پشتوانه

ه مهمی را برای دولت اسالمی دارند، الزم است کهای چالش

ه بام دولت در ارتباط با وضعیت رمزارزها و معامالت آنها اقد

ان تصویب مقررات صریح نماید. متأسفانه در نظام حقوقی ایر

 زهامقررات صریحی در ارتباط با ماهیت، آثار و اقسام رمزار

اشد بیرز مازصرفاً الزامات و ضوابط حوزه رموجود ندارد؛ بلکه 

. اعالم شده است 97که توسط بانک مرکزی در بهمن ماه سال 

پردازشی  هاینامه اجرایی استخراج فرآوردهعالوه بر این، آیین

از سوی معاون اول رئیس جمهور  98شده در سال رمزنگاری 

 اعالم و استخراج رمزارزها به شرط داشتن مجوز از وزارت

الملل، وق بینـفضای حق صمت، قانونی شد. از طرفی در

وه های اول اقتصادی )مانند گرها و به طور خاص قدرتدولت

دد ـهای متعه در گزارشـه دالیل مختلف کـ( ب20جی

 پول، المللیالمللی اقتصادی مانند صندوق بینهای بینسازمان

ید ی ترد... منعکس شده است، با دیدهن تجارت جهانی وسازما

 شود.میبه رمزارزها نگریسته 
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 . بحث5

 پیشینه تحقیق. 1-5

بررسی وضعیت »ی محمد روشن و همکاران تحت عنوان مقاله

به چاپ رسیده  1398که در سال « کوینتفقهی و حقوقی بی

 است. در این مقاله به صورت خاص به تحلیل وجاهت فقهی و

ده شکوین پرداخته حقوقی یکی از مصادیق رمزارزها یعنی بیت

تواند کارکردهای کوین مینویسندگان، بیت است. از نظر

مشخصی را که پول سنتی و پول الکترونیک در اقتصاد بر 

سد رعهده دارد را در دنیای حقیقی ایفا نماید و به نظر می

ین براحتی با قوانین شریعت و اصول اسالمی مغایرت ندارد، بنا

ا به عنوان پول مجازی )ارز دیجیتال( پذیرفته شده، لکن ب

خصوص مواجه است که باید با  هایی در اینسائل و چالشم

ای قابل اتکاء و وضع قوانین مناسب و نظارت دقیق، وسیله

 .(1)اعتماد در مبادالت شود 

واکاوی »ی زهرا خورسندی و همکاران تحت عنوان مقاله

ه ب 1400که در سال « ارزهای دیجیتال از منظر فقه و حقوق

چاپ رسیده است. از نظر نویسندگان، ارزهای دیجیتال به 

نها دد و شبهات فراوانی که پیرامون آهای متعدلیل پیچیدگی

 در این مقاله سعی مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.

ال شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیت

ه دودپرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها ز

ه گردد؛ و در ادامه مسیر پژوهش، جایگاه این ارزها در فق

اس اس و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اسالمی

 ضایفنتایج به دست آمده، ارزهای دیجیتال، نوعی از پول، در 

مجازی هستند که در بستر شبکه اینترنت به وجود آمده و 

از  واند. و از منظر فقهی مال محسوب شده دارای ماهیت پولی

 .(2)روند جمله عیون به شمار می

 

 ری تحقیق با عنایت به تحقیقات مشابهنوآو .2-5

های معدودی که در زمینه رمزارزها صورت گرفته در پژوهش

است، برخی صرفاً به صورت محدود، یکی از مصادیق رمزارزها 

اند. برخی دیگر نیز از منظر را مورد بحث و بررسی قرار داده

المللی های بینرویکردهای جدید به رمزارزها توسط سازمان

مانند گروه ویژه اقدام مالی، سازمان تجارت جهانی و  مالی

اند، که این دو المللی پول را مورد توجه قرار ندادهصندوق بین

اند و مسئله در پژوهش حاضر مورد توجه ویژه قرار گرفته

 شوند.نوآوری پژوهش حاضر محسوب می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 3-5

قابل توجه است.  اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر از دو منظر

های اخیر رمزارزها در فضای تجارت الکترونیکی در سال

وقی اند؛ از طرفی در نظام حقگسترش بسیار زیادی پیدا کرده

رد. دا ایران خالء مقرراتی زیادی در ارتباط با رمزارزها وجود

زم برای تهیه و تصویب قوانین داخلی در زمینه رمزارزها ال

ز اول ار مهم مورد بررسی قرار گیرد: است این متغیر از دو منظ

وقی محسوب ـظام حقـه یکی از مبانی اصلی نـمنظر فقه ک

ی شود و چنانچه از منظر اصول و قواعد فقهی جوازی برامی

ای پذیرش رمزارزها وجود نداشته باشد، عمالً مانع سختی بر

نظر مشود؛ دوم از گذاری در زمینه رمزارزها ایجاد میقانون

یکی الملل. رمزارزها در فضای تجارت الکترونق بیننظام حقو

 رارـورد استفاده قـالمللی به صورت گسترده مدر سطح بین

های حریمتگیرند و ذاتاً این قابلیت را دارند که سازوکارهای می

ی هاشالمللی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را با چالبین

 اساسی مواجه کنند.

 

 وهش های پژمحدودیت .4-5

آوری اطالعات و مطالب پژوهش حاضر در زمان شیوع جمع

ه ی گستردلبیماری کرونا صورت گرفته است. با توجه به تعطی

آوری ها و مراکز پژوهشی، نگارندگان برای جمعکتابخانه

 اند.های زیادی مواجه بودهمطالب با محدودیت

 

 شناسیمفهوم. 5-5

ر ای پژوهش حاضایهدر این قسمت ابتدا به بررسی مفاهیم پ

 پردازیم.یعنی پول، رمزارز و بالکچین می

 

 مفهوم پول. 1-5-5

از دید بعضی اندیشمندان حوزه حقوق، پول کمیتی نامعلوم 

ی حقوقی برای آن با دشواری بوده و در نظر گرفتن جنبه

همراه است. تعریفات محدودی که در رشته حقوق از پول در 
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ای برای برد آن در قالب وسیلهناظر به کار دست است غالباً

ای برای پرداخت، قرار گرفتن به عنوان واحد محاسبه و واسطه

مبادله است. در این تعاریف با غفلت از کارکردهای مختلف 

ای برای پرداخت مورد توجه قرار پول، بیشتر به عنوان وسیله

های مهم دیگر پول تعیین ارزش و از کاربرد .(3) گرفته است

قیمت مواردی است که از بعد حقوقی مال محسوب شده و به 

عبارت دیگر منفعت عقالیی و ارزش اقتصادی دارند. بعضی 

پول  اسکناس مسامحتاً اندیشمندان بر این باورند که اوراق

نشانگر کمیت پول  صرفاً شوند در حالی که ماهیتاًنامیده می

پردازد بوده و ماهیتی اعتباری است که به تعیین ارزش آن می

(4). 

نظران عرصه حقوق بیشتر از همه پول را از زاویه حقوق صاحب

نگرند و ایجاد و انتشار پول و تهعداتی که ناشی از آن است می

مورد توجه واقع شده  و ضمان ایجاد شده به وسیله آن ندرتاً

که در حقوق مورد غفلت - برای درک بهتر این زاویه .(5) است

باید به سرآغاز ایجاد مفهوم پول مراجعه کرد. پول  -واقع شده

آن سندی بر این بود که فرد صادرکننده آن  در ابتدای ایجاد

ی طال و بانک مقدار اسکناس را بر مبنا .عهده دارد طلبی بر

داد و متعهد بود در صورتی که ی خود نشر میهای خزانهنقره

ی اسکناس طال و نقره مطالبه کند، اسکناس را با آن دارنده

مبادله کند. از این رو اسکناس سندی که نمایانگر بدهی بانک 

ی طال و و طلب دارنده اسکناس است بود. به تدریج پشتوانه

ردید و پول ماهیتی غیرقابل نقره از معادالت بانکی حذف گ

تبدیل پیدا کرد از این رو ماهیت حقوقی آن نیز متحول 

مبنای این نظام بانکی پول اعتبار خود را از ذخایر  گردید. بر

کند؛ بلکه بانکی و قابلیت تبدیل خود با آنهای دریافت نمی

بخشد مورد پذیرش واقع شدن آن در آنچه به آن ارزش می

مین دلیل اسکناس مثل سابق برای معامالت است. به ه

ی آن حقی دینی محسوب نشده و برای بانک نیز دارنده

تعهدی قابل پرداخت نبود. ماهیت حقوقی اسکناس در این 

معادله دیگر سندی که داللت بر وجود مال در بانک است 

گردید. این مال نبوده اسکناس به خودی خود مال تلقی می

کرد در واقع را از قانون دریافت می ی خودبها، مالیت و پشتوانه

ارزش داشتن آن امری اعتباری بود. پس پذیرش اسکناس 

توسط مردم و استفاده آن در معامالت و پشتیبانی قانونی 

بخشند. دولت از آن دو عاملی هستند که به آن اعتبار می

ج کشور استفاده ـود از اسکناس رایـه در معامالت خـجامع

این باور است اعتبار آن به صورت مستمر در  کند زیرا که برمی

 .(6)شود خط زمان حفظ می

 

 نارز دیجیتال و بالکچی .2-5-5

جوه وجایی ایست برای جابهدیجیتال )کریپتوکارنسی( شیوه ارز

الکترونیکی که در آن بستر برای به وجود آمدن واحدهای 

ها به بانک یا یک سازمان مرکزی جدید یا تصدیق تراکنش

ص ثالثی نیز الزم ـصدیق شخـاحتیاجی نیست همچنین ت

د گردنرفته در بستری درج میهای صورت گباشد. تراکنشنمی

ها پس از ثبت شود. این تراکنشکه بالکچین نامیده می

تا  سازدگردند. بالکچین این بستر را فراهم میرمزگذاری می

ان بد نقل و انتقاالت به صورت همتا به همتا انجام گیرد؛ این

 یگرمعناست که نقل و انتقاالت مذکور از کاربری به کاربر د

 گیرد.و به طور مستقیم انجام میبدون واسطه 

 هاییها در فضای سایبری امروزه توسط نهادبسیاری از فعالیت

تند. گری میان کاربران هسدار واسطهگیرد که عهدهانجام می

ن در آهای مخاطبان رسانی که پیامهای پیامبرای مثال برنامه

 هایگاگردد و سپس پی آنها ارسال میقدم اول به پایگاه داده

یز نبالکچین را  .فرستدشده میرا برای فرد تعیین آن مذکور

توان یک پایگاه داده دانست که بر روی سرور مشخصی می

تصال هایی که به شبکه انماید؛ بلکه بین رایانهفعالیت نمی

گردد. این سیستم پخش دلیلی است که دارند پخش می

 .(7)اند ی توزیع نام دادهبالکچین را شبکه

 

 ارز از منظر فقهیرمز .6-5

در دنیای امروز فضای مجازی جزء الینفکی از زندگی مردم 

ی آن امروزه بسیاری از شده است. با پیشرفت و توسعه

هر  ردد. منطقاًگمعامالت در بستر و به وسیله آن انجام می

چهارچوب جدیدی با توجه به مقتضیات خود مفاهیم جدیدی 

ارز نیز یکی از مصادیق آن است زیرا رمزکند. را ایجاد می

فضای سایبری نیازمند پولی است که با مختصات آن همخوانی 
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وارد  داشته باشد. از آنجایی که این مفاهیم جدید بعضاً

گذارند، بر جای میمعادالت حقوقی شده و اثرات حقوقی 

نماید. برای بررسی و تطبیق آن با فقه اسالمی ضروری می

بررسی مشروعیت ارزهای دیجیتال باید آن را از دو منظر مورد 

مطلعه قرار داد: فقه فردی و فقه حکومتی. در فقه فردی 

خواهد از ارزهای شود که اگر فرد مسلمانی ببررسی می

حکم آن چیست و در فقه  ارز استفاده کنددیجیتال مثل رمز

ی اسالمی تکلیف دارد با در نظر گرفتن حکومتی حاکم جامعه

گیرد به بیان مصالح و مفاسد که جامع تابعین خود را در برمی

با توجه به تعریف  .(8)ای برابر بپردازد حکمی کلی و قاعده

نظر کرده منافع و سیاست در آن از پرداختن به این بعد صرف

ین رو نظر مخالفین و موافقین پردازیم. از او به فقه فردی می

 گیرد:ارز در مطالب پیش رو مورد بررسی قرار میرمز

 

 ارزمخالفان مشروعیت رمز. 1-6-5

 ا آنارز را فاقد وجاهت شرعی دانسته و بای از فقها رمزعده

ه به داماند که در امخالفند؛ در این راستا دالیل متعددی آورده

 بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

ارز به دلیل اخالل در غیرمشروع بودن رمز. 1-1-6-5

 نظم و از باب حکم ثانوی

ی از اختالل زندگی مسلمانان یکی از حفظ نظام و جلوگیر

ی به قدری بر اصول ضروری فقه است. اندیشمندان فقه

ن ه آالویت دادن ب کید دارند که بعضا برایأضرورت این اصل ت

 صادر توافاحکام اولیه را به حاشیه رانده و مطابق احکام ثانویه 

ی هااند. روی آوردن به رمزارزها مشکالتی نظیر چالشکرده

تی، آسان ساختن ارتکاب جرائم، گریختن از پرداخت امنی

 وجب... را به همراه دارد. این معضالت ملیات، پولشویی وما

ر سیاسی جامعه به خط گردد امنیت اقتصادی و حتی بعضاًمی

 قوعبیوفتد. از این رو برای حفظ نظام اسالمی جلوگیری از و

ن ایهای مذکور امری واجب است. از این روست که چالش

ز اارز به عرصه اقتصادی قبل دسته از مخالفان با ورود رمز

های مقابله به آنها های مذکور و راهرسیدگی به چالش

 .(9)ناموافقند 

ارز به علت تضییع اموال نامشروع بودن رمز. 2-1-6-5

 و خالف مصلحت بودن

عده ای از مخالفان با مبنا قرار دادن قواعدی همچون قاعده

ین الضرر، قاعده احترام، قاعده اتالف و قاعده مصلحت بر ا

باورند که هر سیاست پولی که موجب اضرار در حجم پول 

ارز های مربوط به رمزگردد نباید به کار گرفته شود. سیاست

مان سا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حاکمیت نباید قبل از

دادن و به دست گرفتن کنترل در مورد این جزء چرخه 

 اقتصادی ورود مشروع و قانونی آن را به چرخه اقتصاد به

ه بمحدود  ارز صرفاًی کاربرد رمزرسمیت بشناسد. اگر دایره

د فضای سایبری بوده و به دنیای واقعی و نظم مالی آن ورو

ز از ارمزاما ورود رباشد. پیدا نکند، خالی از اشکال و مشروع می

 ا بارتواند جامعه و حاکمیت دنیای مجازی به دنیای واقعی می

 رانمشکالتی نظیر تغییرات میزان پول، ضایع گشتن اموال دیگ

صلحت جامعه است )مانند تسهیل و معضالتی که خالف م

شتر ه بیرو سازد. با توجه به قواعد مذکور کجرائم مقتضی( روبه

د ارز از دیه حکومتی هستند، نهادینه شدن رمززیرمجموعه فق

 .(10)نماید فقهی صحیح نمی

 

 اعده عدالتق .3-1-6-5

ت ی اسآوری عدالت مالی از وظایفتوزیع عادالنه ثروت و فراهم

دارد. برخی بر این باورند که  که حاکم اسالمی بر عهده

ن تواند موجبات برهم خورداستفاده از ارزهای دیجیتال می

. (11) توازن و عدالت اقتصادی را در جامعه اسالمی فراهم آورد

ز د اتواننالبته از آنجایی که افراد با هر وسع و بضاعتی می

 مین کنند، صحت این دیدگاهأها ارز دیجیتال تبرخی روش

 .(1)رسد د به نظر میبعی

 

موافقت مشروط و اعمال نظارت توسط بانک . 4-1-6-5

 مرکزی

یکی از اندیشمندان اقتصاد اسالمی با استفاده از این پول در 

استفاده از آن را در صورتی  شرایط فعلی مخالف بوده و صرفاً

داند که با رعایت شرایط خاص و رفع مشکالت آن صحیح می

ارزها رمزاو در مورد یکی از مصادیق مورد استفاده قرار گیرد. 
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توان پول دانست و کوین( بر این باور است که آن را نه می)بیت

نه کاال زیرا از صفات و خصوصیات آنها برخوردار نیست. به 

همین دلیل استفاده از آن در شرایط فعلی جایز نیست. وی 

کند تا استفاده از پول دیجیتال وجود شرایطی را ذکر می

دولت به وسیله بانک  ممکن و مجاز باشد: قبول مسئولیت

منشاء آن برای ایجاد اعتماد و  مرکزی برای تشخیص دارنده و

گذاری برای نظارت بر های سرمایهسیس شرکتأمین، تأت

د سهام ـروش آن هماننـکوین و فرخش بیتـپروسه چ

دار شدن صدور و منتشر کردن آن توسط گذاران، عهدهسرمایه

 .(12)حواشی آن  ها و مدیریت چرخش وای از بانکعده

. ارز دارندمحترم تقلید اعتقاد بر حرمت رمز ی مراجععمده

نماید که آنچه مقصود ایشان است، صرف گرچه این طور می

ارز خارجی نیست بلکه وجود تالی فاسد برای آنهاست. به 

ن زمینه ـهمین سبب یکی از فقها دو پاسخ متفاوت در ای

ارض ر تعدع رسند اما به واقمتضاد به نظر می اند که ظاهراًداده

 اصل که یکی از آنها ناظر به باشند. به این دلیلبا هم نمی

 تواندکوین و دیگری ناظر به فساد محتملی است که میبیت

ین اکوین به ی حکم بیتدرباره پاسخ علماناشی از آن باشد. 

ال اشک اهلل مکارم شیرازی معتقدند معامله با آنشرح است: آیت

ادله نی مباهلل صافی گلپایگااسانی و آیتااهلل وحید خردارد آیت

در  ن رای آاهلل شبیری زنجانی معاملهآن را باطل دانسته و آیت

 انونقداند که موجب فساد اقتصادی بوده یا با صورتی باطل می

د انحاکم در تعارض باشد. گرچه ایشان در پاسخ دیگری گفته

اقد ف ل باشداگر مخالفتی با قانون نداشته و در مقابل کار حال

 .(12)مشکل شرعی است 

 

 ررضقاعده ال. 5-1-6-5

ارز و قابلیت باالی ابهامات موجود درباره وضعیت رمز به دلیل

 .(12)توان معامله با آن را غرری و باطل دانست ریسک آن می

قاعده الضرر ناظر به ضرورت وجود علم واثق به وجود عوضین 

ی اجماع فقها اعتقاد بر بطالن بیع غرری در بیع است. نتیجه

شود در پردازی فقها اینگونه برداشت میاست. از عبارت

ی غرری ریسک و خطر وجود دارد در تعریف خطر باید معامله

ن اجتناب ی عقال از آرهـه در سیـرری محتمل کـگفت: ض

توان یک احتمال خفبف را که عموم گردد. بنابراین نمیمی

بیع غرری . (13)کنند را خطر دانست مردم به آن توجه نمی

بیعی است که در آن آنچه هویدا و نمایان است مشتری را 

فریب داده و در باطن نامعلوم باشد. معنی لغوی غرر به معنای 

ریسک و خطر و یا در شرف اتالف و نابودی قرار گرفتن است. 

اهل تسنن و تشیع به اجماع حکم بطالن را بر این معامله بار 

 کنند. می

ردد ـگوجب میـارز ما در بازار رمزهتغییر پیوسته قیمت

ارز به امری غیرعقالیی گذاری و تعیین قیمت برای رمزارزش

رری محسوب ـی آن غمبدل گردد از این روست که معامله

شود. از سوی دیگر مخالفین این دیدگاه با منطقی دانستن می

ها آن را ناشی از عرضی و تقاضای بازار و از این فراز و نشیب

اند. عالوه بر آن این عده بر سیستم اقتصادی دانسته مقتضیات

ارز این نوسانات از ورند که در صورت رسمیت یافتن رمزاین با

 .(12)روند بین می

 

 زارموافقین مشروعیت رمز .2-6-5

 ایدیت تعادل عوضین نببا در نظر داشتن اصل صحت باید و رعا

ن را ه آتوان مبادلارز را غرری دانست. از این رو میمعامله رمز

 در محیط خود را صحیح و مشروع قلمداد کرد.

 

 صل صحتا .1-2-6-5

 بر اساس اصل صحت در صورتی که یک معامله اعم از عقد یا

ا قع گردد، در صورت تردید به صحت آن، باید آن رایقاع وا

ه صحیح تلقی کنیم. این اصل یکی از مستقالت عقلی تلقی شد

ا وق را بـتواند روابط تابعان حقو به حاشیه راندن آن می

 فرادیاتوان به رو سازد. این اصل را میهای بسیاری روبهچالش

ه یرلی در سغیر از مسلمین نیز سرایت داد. از این رو اگر عم

ابر بن توان آن راعقال و نظام معاملی آنها صحیح تلقی گردد می

بنابراین اگر کسی ادعای  .(14)اصل صحت درست دانست 

 فساد دارد، اوست که باید به اقامه دلیل بپردازد.
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 ها در داد و ستداصل تالقی اراده. 2-2-6-5

الذین  سوره مبارکه نساء آمده است: یا ایها 29در  آیه شریفه 

ن یماااى کسانى که  آمنوا التاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل:

 واد ا به ناروا مخورید مگر آنکه داید اموال همدیگر رآورده

در  قیقستدى با تراضى یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. با تد

در  یابیم که اصل تراضی یکی از اصول بنیادیناین آیه درمی

ه و ـالصحه این اصل مقطوعـوجه بـه است. با تـمعامل

نست الصحه را باید داخل در دایره عمومیت این آیه دامشکوک

در  حالالفساد است. مورد محذوف از این دایره مقطوع و تنها

ارز و عوض قرار گرفتن آن شبهه ایجاد مورد مشروعیت رمز

توان شده و مورد شک است که با رعایت اصل تراضی می

شک  این از آنجایی کهارز را مورد معامله قرار داد یا خیر. رمز

 ه اینان بتوکند نمیالفساد نمیارز را وارد دایره مقطوعرمز

 .(1)شک اعتنا نمود 

 

 اصل اباحه . 3-2-6-5

االصل فی »اصل اباحه یکی از قواعد مشهور فقها است. 

ه ز همبیانگر این است که در معامالت جوا« المعامالت االباحه

با . اشدمغایر با احکام دینی ب چیز داده شده مگر آن که کامالً

 ئل بهقا وارز را نیز در این دسته قرار داده این اوصاف باید رمز

، ایی که مخالفت صریحی با شرع ندارداین باشیم که از آنج

ه به وجاستفاده از آن و معامله با آن صحیح و جائز است. با ت

نی ، یعهای پول را داراستارز ویژگیاین باید بپذیریم اگر رمز

به  کند، در بین اکثریتجامعه آن را شیئی ارزشمند تلقی می

 یای برای ارزیابعنوان وسیله مبادله مقبول است و وسیله

یرد تواند به عنوان پول مورد استعمال قرار گقیمت است، می

(1). 

 

 مزارزمال بودن ماهیت ر. 3-6-5

«. المال ما یبذل بازائه المال»اند: مال را اینگونه تعریف کرده

در تعریف دیگری مرحوم عالمه طباطبائی چیزی که انسان 

بخواهد مالک آن بشود و مورد توجه او قرار بگیرد را مال 

داند که عقال مرحوم گرجی مال را چیزی می. (15)اند دانسته

به دلیل منفعت واقعی یا اعتباری، مایلند آن را عوض قرار 

امام خمینی آن چیزی که عقال بدان میل و رغبت  .(16)دهند 

  .(17)دانند داشته باشند و خواهان داشته باشد را مال می

برخی برای جامعیت و مانعیت دادن به مفهوم مال لفظ 

اند که به معنی رقابت شدید را در تعریف آن آورده« تنافس»

شیخ طوسی نیز در . (18)در راه به دست آوردن آن است 

رف مال محسوب ـاند: هر جنسی که در عتعریف مال آورده

شود مالیت دارد. اعم از آن که اصلش مباح بوده باشد یا می

ارز یف اخیر را دلیلی بر مشروعیت رمزنباشد. که برخی تعر

 .(19)دانند می

 ندهست با توجه به این که در عالم حقوق احکام تابع عناوین

ت شود یا ماهیارز مال محسوب میباید روشن شود که آیا رمز

ه بمه لذا با در نظر گرفتن تعاریف مذکور در ادا .دیگری دارد

 ارز راتوان از دید فقها رمزمیم که آیا پردازیبررسی این می

ر یا خیمال محسوب نمود و آن را در معامالت عوض قرار داد 

ک از ـدام یـارز در کزـود رمـد مشخص شـهمچنین بای

 از آنجایی که رمزهای. گیردهای مال جای میبندیتقسیم

 ، تانفسه دارای ارزش نیستنددیجیتال مانند فلزات قیمتی فی

 نند.کا را مال دانست که ارزش خود را حفظ توان آنهزمانی می

 ز بینز ااگر بها و ارزش آنها به نحوی ساقط شود، مالیت آنها نی

 رود. می

ه ببندی آن های مشهور مال در فقه دستهبندییکی از تقسیم

ای بر این باورند که عده .(20)عین، منفعت و حق است 

ای ارزهای دیجیتال پول محسوب نگشته و کاالی سرمایه

 که برای منتقل شدن ارزش در طول زمان مورد هستند؛ زیرا

 .(10)گیرند استفاده قرار می

برخی نویسندگان بر این باورند که به صرف ملموس و خارجی 

ره عین خارج و در نبودن رمزهای دیجیتال نباید آنها را از دای

دایره منافع قرار داد. زیرا این که مالی منفعت باشد مستلزم 

ای بر روی عین آن صورت نگیرد. این است که تصرف مالکانه

جری که مالک منافع یک خانه أای مستدر یک واحد اجاره مثالً

تواند روی اعیان آن تخریبی انجام دهد و یا اصل است نمی

ماید. در حالی که در ارزهای دیجیتال ملک را خرید و فروش ن

چنین قواعدی حاکم نیست و مالک آنها مختار است هر 

تصرفی اعم از خرید، فروش و حتی تخریب بر روی آنها اعمال 
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کند. این عده بر این باورند که رمزها دیجیتال اعیانی هستند 

های اند و با سکهای شکل گرفتههای رایانهی دادهکه به وسیله

ی و اسکناس تفاوت دارند. محل ذخیره ارزهای دیجیتال فلز

های دیجیتال هستند و بعد از خارج شدن به حساب کیف پول

باشند. بنا به یابند. آنها منفعت نبوده و عین میکاربر انتقال می

تعریف دیگر عین چیزی است که در عالم واقع محقق شده و 

گیرد. بنا به یبندی مقابل منفعت و دین قرار مدر یک تقسیم

این تعریف نباید ارزهای دیجیتال را منفعت تلقی کرد و باید 

آنها را عین دانست. زیرا صرف این که در فضای مجازی وجود 

دارند به این معنی نیست که انتزاعی هستند. قرار گرفتن 

فضای مجازی در برابر حقیقی به دلیل این است که بخشی از 

چشم انسان پنهانند و به دلیل عملیات شکل گرفته در آن از 

 .(2)غیرواقعی بودن آنها نیست 

ی انتقادی که به رویکرد مذبور وارد است این است که نیاز

د ارزهای دیجیتال را در ـجدیت ـه حتما ماهیـنیست ک

وصاف های کالسیک جای داد بلکه اگر آنها دارای ابندیتقسیم

ا ت رهای منفعیژگیعین نبوده و تعین ندارند و از طرف دیگر و

وال ه امتوان برایشان طبقه جدیدی در دایرنیز دارا نیستند، می

 م.تعریف نمود. البته مشروط بر این که آنها را مال بدانی

 

 قواعد ربا رمزارزها در پرتو. 4-6-5

ای فقه زمانی معامله ربا در لغت به معنای افزونی است. در

افزایش مال شده  شود که در موضوع آن شرطربوی تلقی می

باشد. همچنین اگر در قرض چنین اشتراطی حاصل شود ربا 

یت و با در نظر گرفتن مفهوم ربا و ماه. (21)گردد محسوب می

تال توان دریافت که ارزهای دیجیکارکرد ارزهای دیجیتال می

 نفسه دارای ماهیت ربوی نبوده و معامالت ربوی انجامفی

ت ن اسآی ی رفتار نامشروع کاربر دارندهگرفته با آن به وسیله

م رغنه هویت ذاتی ارز دیجیتال. همانطور که برخی افراد علی

ه ن بآمشروعیت پول از آن به طرق نامشروع استفاده کرده و با 

 .(2)پردازند معامالت ربوی می

 

 

 

 

 للالمرمزارزها در چهارچوب نظام حقوق بین. 7-5

های اخیر، رمزارزها در مناسبات تجاری بخش در سال

اند. رمزارزها دارای خصوصی گسترش فراوانی پیدا کرده

ا شود گرایش به آنهاشند که موجب میبهای خاصی میویژگی

زایا م ه اینـاز سوی تجار و فعاالن بازار افزایش یابد. از جمل

دن توان به: افزایش سرعت مبادالت، عدم امکان مصادره شمی

ها، نداشتن ارتباط مستقیم با تورم، امکان توسط دولت

مرزی بدون دخالت مستقیم دولت، عدم های برونپرداخت

 .(22)و... اشاره کنیم امکان جعل 

اما نکتة جالب توجه این است که در فضای حقوق و روابط 

قع ر واداند. المللی رمزارزها بیشتر مورد توجه قرار گرفتهبین

 ند:باشرمزارزها از دو منظر در فضای مزبور دارای اهمیت می

اول از منظر بازیگران بخش خصوصی یا به تعبیری تجار و 

 لی.الملهای بیننملیتی؛ و دوم از منظر سازماهای چندشرکت

بازیگران غیردولتی و به طور خاص تجار، برای گسترش 

های تجاری، با مانعی به نام حاکمیت ملی مبادالت و فعالیت

ها و منافع ملی مواجه هستند. امروزه یکی از موضوعات دولت

های المللی، مسئله تحریمبسیار مهم در عرصه تجارت بین

در واقع تجار برای گسترش باشد. ها میالمللی دولتبین

تجارت و مبادالت خود باید در گام اول به این مسئله دقت 

المللی های بینداشته باشند که بازار هدف آنها آیا تحت تحریم

های های اتحادیههای شورای امنیت، تحریم)مانند تحریم

جانبه های یکای از جمله اتحادیه اروپا( و حتی تحریممنطقه

ه در قامت شریک تجاری هستند، قرار دارد یا هایی کدولت

خیر. اصوالً فرآیند تحریم، یک فرآیند وابسته به شبکه بانکی 

ها از مبادالت تجاری، اعمال باشد؛ در نتیجه با حذف بانکمی

های جدی مواجه جانبه با چالشالمللی و یکهای بینتحریم

های شود. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن هدف سازمانمی

های المللی در حوزهالمللی که همان گسترش روابط بینبین

المللی، و به طور خاص های بینباشد، سازمانمختلف می

المللی، در افزایش گرایش به رمزارزها های تجاری بینسازمان

المللی تجاری، در جهت های بیننیز نقش دارند. اغلب سازمان

و موانع حاکمیت کنند گسترش مبادالت تجاری حرکت می

ملی و منافع ملی، به عنوان یک چالش مهم برای آنها تلقی 
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المللی که های بیندر نتیجه، اغلب سازمان؛ (23)شود می

باشد، موضوع رمزارزها موضوع آنها به فضای تجارت مرتبط می

را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دستورکار خود قرار 

 اند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.داده

 

 سازمان ملل متحد. 1-7-5

 المللی،سازمان بین سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین

 از استفاده از بالکچین و رمزارزها را در چارچوب ملل متحد

رار داد. پژوهشی خود ق-در دستورکار مطالعاتی 2017سال 

 تحدمطبق نتایج مطالعات مزبور پانزده ارگان وابسته به ملل 

..( به بان حقوق بشر، یونیسف، و.)از جمله صندوق توسعه، دیده

 آوری بالکچین و به طور خاص رمزارزهاطرق مختلفی از فن

ای بار برالمللی و انتقال اعتهای بینکنند. پرداختاستفاده می

زها های بشردوستانه یکی از کاربردهای بسیار مهم رمزارکمک

 هانیباشد. برای مثال، برنامه توسعه ملل متحد، برنامه جمی

غذای ملل متحد و همچنین صندوق کودکان ملل متحد از 

های بشردوستانه قسمت قابل توجهی از کمک 2018ال س

 .(24)اند برای سوریه را از طریق رمزارزها منتقل نموده

 ای که در اینجا باید به آن دقت داشت این است که،نکته

جه شوند، در نتیرمزارزها ذاتاً یک ابزار پرداخت محسوب می

 کی از. یمانند هر ابزار دیگری قابلیت استفاده دوگانه را دارند

و  حریمهای مهم در ارتباط با رمزارزها، فرار از موانع تچالش

. باشدمی« پولشویی»کاب همچنین استفاده از آنها برای ارت

وق بشر، در ـهای کمیساریای عالی حقزارشـق با گـمطاب

وات های تروریستی برای خرید سالح و ادهای اخیر، گروهسال

کنند که این مسئله، تروریستی از رمزارزها استفاده می

ی هاهای مزبور را با چالشپیشگیری، رهگیری و تعقیب گروه

 .(25)کند دگیری بودن، مواجه میقابل ر عملی از جمله غیر

سیاسی منشور ملل متحد، -رکن اصلی در نظام حقوقی

باشد. باید دقت داشت که استفاده از ها میحاکمیت ملی دولت

ها را با چالش مواجه رمزارزها احترام به حاکمیت ملی دولت

ی ها به واسطه پشتوانهکند. دلیل این امر آن است که دولتمی

رمزارزها بدون کنند، حال آنکه ملی اقدام به انتشار پول می

شوند؛ در نتیجه، پشتوانه ملی در فضای مجازی استخراج می

ها تمایلی به پذیرش رمزارزها به عنوان یک واحد دولت اصوالً

ی اقتصادی و پولی با پول ندارند؛ زیرا حاکمیت آنها در حوزه

شود. به همین دلیل است که سازمان ملل چالش مواجه می

ده از رمزارزها، تا به حال رغم استفاده گسترمتحد علی

آور در ارتباط با رمزارزها نتوانسته است یک سند جامع و الزام

ترین چالش در این زمینه رضایت به تصویب برساند؛ زیرا اصلی

 .(26)باشد های عضو سازمان میدولت

 

 المللی پولصندوق بین .2-7-5

ا در رهای رمزارزها المللی پول نیز مزایا و چالشصندوق بین

ی هاهای متعدد مورد توجه قرار داده است. در گزارشگزارش

ر گرفته است که، طراحی صندوق این نکته مورد اشاره قرا

ن عی مقررات برای رمزارزها در مراحل اولیه قرار دارد؛ و در

حال در سطح ملی نیز یک نهاد مشخص به صورت انحصاری 

به  مسئولیت پرداختن به وضعیت رمزارزها را بر عهده ندارد.

ت تر، در اغلب کشورها، نهادهای مختلفی به صوربیان ساده

 ند.ف با مسئله رمزارزها درگیر هستهمزمان از منظرهای مختل

ی ی داخلدر نتیجه در همین ابتدای امر، چندگانگی در رویه

گیرِی ها نیز مشهود است. این چندگانگی عمالً شکلدولت

 نیز، کند. از طرفیهای جهانی را نیز با چالش مواجه میرویه

ر وکابسیاری از رمزارزها وضعیت شفافی ندارند و خارج از ساز

ار کنند؛ در نتیجه نظارت بر آنها دشومالی متعارف عمل می

 .(27)است 

ا رهای خود چند نکته مهم المللی پول در گزارشصندوق بین

خش بمورد اشاره قرار داده است: اول اینکه، رمزارزها توسط 

وصی منتشر ـخصوصی صادر و در حساب همان بخش خص

یکی توان آنها را به صورت الکترونشوند؛ دوم اینکه، میمی

ت اینکه، عبار تهیه، ذخیره و مورد معامله قرار داد؛ سوم

له ای از اعتبارات دیجیتالی از جمطیف گسترده« رمزارزها»

ها، رمزارزها در معنای اخص، و حتی اعتبار برای تلفن

مل د، را شاـباشنی طال میهـه دارای پشتوانـرمزارزهایی ک

 .(28)شود می

ی جالب توجه این است که، بانک مرکزی اروپا، سازمان نکته

ویژه اقدام مالی،  المللی پول و گروهبانکی اروپا، صندوق بین
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ای از ارزهای دیجیتال رمزارزها در معنای اخص را زیرمجموعه

کنند. در واقع هیچ تعریف و بندی میطبقه« فاقد مقررات»

ی ای برای رمزارزها در حوزهشدهچارچوب کلی پذیرفته

نظارتی )به استثنای استانداردهای گروه بانک جهانی و گروه 

 .(29)ارد ویژه اقدام مالی( وجود ند

ول، یکی از ـالمللی پهای صندوق بینزارشـمطابق با گ

شار های بسیار مهم در ارتباط با رمزارزها، امکان انتچالش

ی( ی ملهـدان پشتوانـفقم ـرغمحدود یا نامحدود آنها )علی

ناس ناشباشد. عالوه بر این، اغلب رمزارزها به صورت شبهمی

ازی باشند؛ زیرا کاربران صرفاً از طریق آدرس ارزهای مجمی

ن اربراتوان آنها را در هویت واقعی کشوند، که نمیشناخته می

 وجو کرد. رمزارزها شفافیت بیشتری نسبت به پول نقدجست

 رداخت آنالین نیز محسوبـرین روش پـتشناسدارند اما نا

لی الملهای مهمی که صندوق بینشوند. یکی دیگر از چالشمی

رار ره قهای خود مورد اشاپول در ارتباط با رمزارزها در گزارش

د ی ملی و بانک مرکزی یک یا چنداده است، فقدان پشتوانه

ل مایتو  باشد. ارزش رمزارزها کامالً تابع بازاردولت خاص می

ز ار به عرضه و تقاضا است؛ در حالی که از نظر حقوقی، مفهوم

ر با قدرت حاکمیت در ایجاد یک چارچوب قانونی برای انتشا

 .(30)متمرکز اسکناس همراه است 

 

 گروه ویژه اقدام مالی .3-7-5

رد، ـاعالم ک 2018دام مالی در اکتبر سال ـویژه اق گروه

ات تر به صورت کلی در ارتباط با مناسبهایی که پیشتوصیه

یز نها مالی غیردیجیتال منتشر کرده است، در ارتباط با رمزارز

ی راـز بـفی نیـر این، تعاریـالوه بـد؛ عـل اعمال هستنـقاب

 .(31)هندگان خدمات دارایی مجازی ارائه کرد دارائه

دارد که، ن میگروه ویژه اقدام مالی بیا 15ی شماره نامهتوصیه

دهندگان خدمات دارایی مجازی جهت ها باید برای ارائهدولت

مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم مقررات 

، گروه ویژه اقدام 2019خاصی تهیه و تصویب کنند. در ژوئن 

 15ی ی شمارهنامهمالی یک یادداشت تفسیری به توصیه

توضیحات بیشتری در ارتباط با ضمیمه کرد. در این یادداشت، 

دام مالی در ارتباط با ـروه ویژه اقـی اعمال الزامات گنحوه

دهندگان خدمات دارایی مجازی با توجه ویژه به نظارت، هارائ

صدور مجوز یا ثبت، اقدامات پیشگیرانه مانند بررسی دقیق 

های مشکوک، و مشتری، ثبت سوابق و گزارش تراکنش

سایر اقدامات اجرایی، ارائه شده است  ها وهمچنین تحریم

(32). 

 رتباطر ادر ادامه، گروه ویژه اقدام مالی، دستورالعمل اجرایی د

 را در 15ی شماره نامهبا یادداشت ضمیمه شده به توصیه

ل، ند. هدف از این دستورالعمبه تصویب رسا 2019همان ژوئن 

های نظارتی ها برای درک و توسعه پاسخکمک به دولت

ی و دهندگان خدمات دارایی مجازهای ارائهمناسب به فعالیت

وکارهای بخش خصوصی و همچنین درک کمک به کسب

 وسم تعهدات راجع به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروری

 .(33)هدات مزبور است چگونگی رعایت و اجرای مؤثر تع

شش هایی که تحت پودر این دستورالعمل، پنج نوع از فعالیت

، گیرندکنندگان خدمات دارایی مجازی قرار میتعریف ارائه

 یژهوفته و از قلمرو شمول گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گر

 شوند. در نتیجه این دستورالعمل،اقدام مالی مستثنی می

به عنوان عناصر کلیدی مورد نیاز برای واجد شرایط بودن 

وه کند. عالدهندگان خدمات دارایی مجازی را مشخص میارائه

ام اقد های گروه ویژهبر این، دستورالعمل مزبور کاربرد توصیه

 دگاندهنها و مقامات صالح از جمله ارائهرای دولتمالی را ب

 ها و مؤسسات مالی و... روشنخدمات دارایی مجازی، بانک

 .(34)کند می

 

 20گروه جی .4-7-5

اقتصاد بزرگ جهان  20روهی متشکل از ـ، گ20روه جیـگ

 85تشکیل یافته است. نزدیک به  1999باشند که در سال می

درصد از  75درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و همچنین 

حجم تجارت جهانی، به اعضاء این گروه اختصاص دارد. 

را به  20کوین، توجه گروه جیرمزارزها و به طور خاص بیت

های خود، زارشـروه در گـخود جلب کرده است. این گ

ی هایی در ارتباط با گسترش خطرات ناشی از استفادهنگرانی

المللی و داخلی های اقتصادی بینگسترده از رمزارزها به نظام

با محوریت آلمان و  20اند. اعضاء جیرا مورد اشاره قرار داده
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پیشنهادات مشترکی را برای  2018اجالس مارس  فرانسه، در

تنظیم مقرراتی برای رمزارزها ارائه کردند. محور اصلی این 

ربوط به رمزارزها و ارائه های مپیشنهادات توجه به چالش

  .(35)تی برای ایجاد یک نظام نظارتی بر آنها بود اداپیشنه

ه ایاالت متحده آمریکا از پیشنهادات مزبور )به دلیل آنک

 رمزارزها را تهدیدی جدی برای ثبات مالی و ابزاری برای

ی در بیانیه .(36)کرد( حمایت نمود پولشویی محسوب می

ی ژاپن در اجالس اوزاکا 2019ژوئن  29و  28که در  20جی

 20برگزار شد، به این مسئله اشاره شده است که، گروه جی

ر ـرای ثبات مالی در نظـرمزارزها را به عنوان یک تهدید ب

گیرد؛ در عین حال نیز تحوالت جهانی در ارتباط با نمی

د واهرمزارزها را نیز از نزدیک مشاهده و مورد بررسی قرار خ

ی داردهاعالوه بر این، گروه مزبور استفاده از استان .(37)داد 

ه با بارزاف را برای م-تی-ای-گروه ویژه اقدام مالی یا همان اف

 داده رارپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مورد تأکید ق

 .(38) است

 

 سازمان مالکیت فکری .5-7-5

هایی که ارتباط مستقیم و نزدیکی با رمزارزها یکی از حوزه

ی است. در فضای حقوق مالکیت دارد، حقوق مالکیت فکر

ی حفاظت از مالکیت های اساسی نحوهفکری یکی از چالش

باشد. اصوالً فناوری بالکچین به ادبی، هنری و صنعتی می

ی متمرکز، امکان حفاظت و عدم واسطه فقدان یک پایگاه داده

ی مالکیت کند. این سازوکار در حوزهتغییر در آثار را فراهم می

برای  .(39)اند نقش بسیار مهمی را ایفا کند توفکری، می

پی وجود دارد که -مثال، نوعی قرارداد تحت عنوان قرارداد آی

به موجب آن شخصی که مالک یک حق است به شخص ثالثی 

د. فناوری بالکچین دهبرداری در حدودی خاص را میاذن بهره

کند امکان کنترل و ردیابی حق موضوع قرارداد را فرآهم می

مابین اقدامی را انجام که شخص ثالث نتواند فراتر از قرارداد فی

ها در قراردادهای مختلف از دهد. همچنین فرآیند پرداخت

پذیرند طریق رمزارزها نیز به صورت قطعی و امن صورت می

در همین راستا، دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری . (40)

وری بالکچین فرصت جدیدی را برای آاذعان داشت که فن

حفاظت از حقوق مالکیت فکری فراهم کرده است. این موضع 

تاکنون  2017دبیرکل سازمان موجب شده است که از سال 

عاد مختلف استفاده از ـهای مختلفی برای بررسی ابکارگروه

ی مالکیت فکری تشکیل آوری بالکچین و رمزارزها در حوزهفن

های مختلفی را در راستای لزوم استفاده شده است که گزارش

 .(41)اند های مزبور ارائه کردهآوریاز فن

 

 سازمان تجارت جهانی .6-7-5

اشد بی میالمللترین سازمان بینسازمان تجارت جهانی، بزرگ

المللی را ح تجارت بینـرش و ارتقاء سطـه مسئله گستـک

لی هاست که در دستورکار خود قرار داده است. اعضاء اصسال

ت ها هستند؛ در نتیجه، مالحظاسازمان تجارت جهانی، دولت

ین سیاسی، امنیتی و به طورکلی حاکمیتی، بر روند فعالیت ا

و د در داین سازمان را بایهای گذارد. فعالیتسازمان تأثیر می

بخش مختلف به تفکیک مورد بررسی قرار داد. بخش اول، 

 باشد کهالمللی میها و معاهدات بینانعقاد موافقتنامه

 ترین بخش از فعالیت سازمان تجارتدشوارترین و فرسایشی

دیک دهد. در این بخش سازمان باید با نزجهانی را تشکیل می

 ی عضو )و حتی در موارد غیرعضو(هاکردن رویکردهای دولت

د. کت کنآور حرالمللی الزامهای بیندر جهت انعقاد موافقتنامه

 اکمحالمللی در این بخش مسائلی مانند تحریم، نوع روابط بین

همی ر م)روابط دوستانه، اتحاد، خصمانه و ...( دارای نقش بسیا

ک ست یباشند. تا به امروز سازمان تجارت جهانی نتوانسته امی

ه بزها االجرا در ارتباط با رمزارموافقتنامه یا یک سند الزم

 .(42)تصویب برساند 

های سازمان تجارت جهانی به تهیه و اما بخش دوم از فعالیت

المللی اختصاص االجرای بینتنظیم اسناد و هنجارهای غیرالزم

های سازمان تجارت جهانی دارد. در میان اسناد مزبور، گزارش

باط با روند توسعه و ارتقاء تجارت جهانی از اهمیت در ارت

ور، مسائل و ـهای مزببسزایی برخوردار است. در گزارش

گیرند در ارتباط با های جاری مورد توجه قرار میچالش

های اخیر تهیه و به هایی که در سالرمزارزها نیز، گزارش

این کنند. در اند، نکات جالب توجهی را بیان میتصویب رسیده

ها مزایای مهمی برای استفاده از رمزارزها بیان شده گزارش
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توانیم به این موارد اشاره کنیم: است، از جمله مزایای مزبور می

های آتی برای اغلب اول اینکه، دسترسی به بالکچین در سال

پذیر خواهد بود؛ دوم کاربران در کشورهای مختلف امکان

بسیار باالیی از تجارت میالدی، حجم  2016اینکه، از سال 

الکترونیکی از طریق رمزارزها صورت گرفته است؛ سوم اینکه، 

گسترش هرچه بیشتر تجارت الکترونیکی موجب افزایش تنوع 

های تولید و افزایش عرضه مستقیم و محصوالت، کاهش هزینه

حذف دالالن شده است؛ چهارم اینکه، با ورود رمزارزها به 

سهم قابل « خدمات»تجارتِ  فضای تجارت الکترونیکی،

دهد را به خود اختصاص می« کاال»توجهی نسبت به تجارت 

(43). 

ن ازماهای سهای رمزارزها نیز در گزارشعالوه بر مزایا، چالش

ا تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است که مهمترین آنه

ه از فادعبارتند از: اول اینکه، گسترش تجارت الکترونیکی و است

آن  أثیرامنیتی و تهایی را در زمینه تهدیدات رمزارزها، نگرانی

کند؛ دوم اینکه، در حال حاضر بر حریم خصوصی مطرح می

ت ها در نظام حقوقی خود مقرراتعداد قابل توجهی از دولت

ن قدامستقل و منسجمی در ارتباط با رمزارزها ندارند و این ف

 راوانی را ایجادـهای فل مشکالت و چالشـررات در عمـمق

ا یک ب« پول»رمزارزها در قامت کند؛ سوم اینکه، شناسایی می

واجه ـوانه است، مـه همان فقدان پشتـچالش بسیار مهم ک

نی، های سازمان تجارت جهاباشد. با در نظر گرفتن گزارشمی

مان توجه به اینکه اعضاء ساز به عقیده برخی نویسندگان، با

 نیکیی تجارت الکتروتجارت جهانی در راستای ارتقاء و توسعه

رسد در آینده شاهد تغییر اند، به نظر میحرکت نموده

م های عمومی تجارت و خدمات خواهیهای موافقتنامهچارچوب

 .(44)بود 

 

 گیرینتیجه. 6

پرداختن به وضعیت رمزارزها در نظام حقوقی ایران مستلزم 

این است که دو جنبة مهم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد: 

الملل. از یکسو، مطابق فضای فقه و دوم، نظام حقوق بین اولی

با اصل چهارم قانون اساسی، فقه امامیه به عنوان مبنای اصلی 

شود و از سوی دیگر، شکوفایی نظام حقوقی ایران محسوب می

المللی را و رشد اقتصادی، داشتن مراودات تجاری و مالی بین

 کند.ایجاب می

ک یالمللی، وضعیت رمزارزها در ندر فضای حقوق و تجارت بی

ه المللی مشخص نشده است. مواضعی کاالجرای بینسند الزم

 المللی تجاری و مالی اتخاذ شدههای بیناز سوی سازمان

رم ـوق نـجارهای حقـاست، اغلب در قالب اسناد و هن

 اصلی ها بازیگرانباشند. از آنجا که دولتآور( می)غیرالزام

باشند و به طور مستقیم در المللی میفضای روابط بین

افع المللی دخیل هستند، منهای بینهای سازمانگیریتصمیم

ملی آنها به عنوان متغیر اصلی در عدم صراحت و شفافیت 

زها شود. رمزارالمللی محسوب میهای بینکافی مواضع سازمان

یل ها دخها در انتشار آنی ملی ندارند و دولتهیچگونه پشتوانه

ن نوانیستند؛ همین امر باعث شده است که تلقی رمزارزها به ع

بته ها با چالش مواجه شود. المصداقی از پول، از سوی دولت

ابل توانند در مقالمللی نیز نمیهای بینها و سازماندولت

د، که برای رمزارزها در بازار وجود دار« عرضه و تقاضایی»

 ار در کنترل گردشمقاومت کنند؛ زیرا قسمت اعظمی از باز

باشد. در نتیجه، مواضع مالی بخش خصوصی و منافع آن می

یر منافع ملی مالی تحت تأث-المللی تجاریهای بینسازمان

ل ت پوها و عدم تمایل آنها به شناسایی رمزارزها در قامدولت

رسمی، به سوی عدم شناسایی رسمی )و در قالب یک سند 

 ابته باند. الزها حرکت نمودهالمللی( رمزاراالجرای بینالزم

ی بخش خصوصی از رمزارزها، ی گستردهتوجه به استفاده

ی المللی بیشتر به دنبال شناسایی خالءهاهای بینسازمان

اب ارتک رایرمزارزها و ایجاد موانعی برای استفاده از این ابزار ب

ه . بجرائم مهمی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند

رک ها به صورت مشتالمللی و دولتهای بین، سازمانتعبیری

 نارنه به دنبال شناسایی رمزارزها به عنوان پول رسمی در ک

 پول ملی، بلکه به دنبال ایجاد سازوکارهای نظارتی برای

 ولی ـد ثبات بازارهای داخـدم تهدیـزارزها و عـرل رمـکنت

 المللی هستند.بین

المللی، فقدان های بینرویه ی جالب توجه در ارتباط بانکته

المللی در های بیناالجرا است. اعالم مواضع سازماناسناد الزم

آور یک کارکرد ویژه دارد؛ که قالب اسناد و هنجارهای غیرالزام
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های داخلی ای مناسب برای همگرایی رویههمان ایجاد زمینه

ه باشد. مسئله دیگری که در اینجا باید به آن توجها میدولت

آور مزبور در داشت این است که، استانداردها و اسناد غیرالزام

زایی مواردی نیز به عنوان یک معیار مهم در زمینه مشروعیت

شوند؛ مانند استانداردهای گروه ویژه اقدام به کار گرفته می

آور از سوی سایر رغم غیرالزاماف( که علی-تی-ای-مالی )اف

المللی پول و یا گروه صندوق بینالمللی مانند های بینسازمان

رفی ـهای عضو معو برای دولتـوان یک الگـه عنـب 20جی

 شوند.می

از منظر داخلی نیز، اقتصاددانان اغلب، پول را از نظر ماهیتی 

کاال دانسته و بر این باورند که باید از فلزات گرانبها باشد. 

ت را همچنین از دید این گروه اوراقی که پشتوانه این فلزا

گردند. برخی دیگر بر این باورند که صدور دارند پول تلقی می

هاست اما نیازی به و انتشار پول اختصاصا در اختیار حاکمیت

پشتوانه طال و نقره برای آن نیست. با در نظر گرفتن این 

توان دریافت تفاوت چندانی میان تعریف حقوقی و تعاریف می

فقه نیز چنانچه مبنای  اقتصادی پول وجود ندارد. از منظر

ایجادکننده پول و همچنین گردش آن مطابق اصول شرعی 

جاد ـوسط شارع ایـرای استفاده از آن تـعتی بـباشد، ممان

ارز هم از توان دریافت رمزموع این اوصاف میگردد. با مجنمی

دیدگاه حقوقی و هم اقتصادی ظرفیت آن را دارد که در قالب 

عملکرد آن را داشته باشد. این چنین آفرینی کرده و پول نقش

نماید که مهمترین موضوع در ارتباط با رمزارز مشروع بودن می

استفاده از آنها به عنوان پول دیجیتال و وارد شدن آنها به 

قرار دادن پول مجازی و حقیقی در  اشد.بدنیای حقیقی می

کنار یکدیگر در نظام اقتصادی کشورها امری دشوار است. الزم 

معایب ن امر ضمن در نظر گرفتن محاسن و ست برای ایا

مصلحت اجتماع نیز در نظر گرفته شود. حاکمیت هر کشور در 

های مختلف ارزش پول کارگیری سیاست تالش است تا با به

ارز هیچ در حال حاضر رمزرسمی کشور خود را حفظ نماید. 

ی ها لزومی برانوع انتسابی به دولت و حاکمیتی ندارد، دولت

آفرینی ارز از نقشآن احساس نکرده و به تبع آن رمز حمایت از

به عنوان پول قانونی محروم مانده است. به همین دلیل است 

که با اقبال گسترده برای به کار گرفته شدن به عنوان وسیله 

رو نشده است. در مجموع با توجه حفظ ارزش و معامالت روبه

های فتن فراز و نشیببه مجازی بودن این پول و در نظر گر

استفاده از آن به کارگیری یک نظام مالی و حقوقی درخور 

 برای تضمین مصالح جامعه واجب و الزم است.

 

 تقدیر و تشکر. 7

و  از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش مساعدت

 کنم.همکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 

 سهم نویسندگان. 8

رت برابر در تهیه و تدوین پژوهش کلیه نویسندگان به صو

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع. 9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: One of the most important aspects of human life that has 

been influenced by advances in science and technology is the e-commerce 

space. In this space, one of the important variables is the "payment process" and 

one of its important tools is the cryptocurrencies. The purpose of this study is to 

analyze the nature of cryptocurrencies from the perspective of the jurisprudence 

of the international legal system. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research 

method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and 

has been done by referring to documents, books and articles. 

Results: Findings show that in the field of jurisprudence, considering the 

principles and rules of jurisprudence, there is no explicit prohibition regarding the 

permission to consider cryptocurrencies as an example of the concept of property 

and their transactions seem correct. On the other hand, in the field of 

international law, governments, and in particular the first economic powers, for 

various reasons, which have been reflected in numerous reports of international 

economic organizations such as the International Monetary Fund, the World 

Trade Organization, etc. The cryptocurrencies are viewed with skepticism. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while observing the 

authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. 

Conclusion: The results show that from the perspective of government 

jurisprudence, the use of cryptocurrencies has many challenges because 

cryptocurrencies lack national support. On the other hand, this issue has caused 

that in the field of international law, commercial-financial organizations are not 

willing to explicitly identify cryptocurrencies as money in the form of binding 

documents. 
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