
 

اقتصادی و مالی های سیاست فصلنامه  

 71–103 صفحات ،1398 تابستان ،26 شماره ،هفتم سال

گذاری آن در  یه و تعیین برخی از الزامات قانونرمزپاهای  درک ماهیت پول

 ایران از منظر اقتصاد اسالمی
 عبدالمحمد کاشیان

 (نویسنده مسئول) ایران سمنان،، سمنان دانشگاه ،اقتصاد دکتری

a.m.kashian@profs.semnan.ac.ir 
 زهرا بهرامی

 ایران سمنان،، سمنان دانشگاه ،اقتصاد ارشناس ارشدک

 Zahra.Bahrami@gmail.com  
 فهیمه قلی پور

 ایران سمنان،، سمنان دانشگاه ،اقتصاد ارشناس ارشدک

fagholipour@gmail.com 
 زهرا شهروی

 ایران سمنان،، سمنان دانشگاه ،اقتصاد ارشناس ارشدک

shahravizahra@gmail.com 

هرای اقتارا ی و امتمراعی     گیرری بحرران   به عنوان یکی از عوامل مهم شکل اورانهنفهای  گذاری از پیشرفت عقب ماندن قانون
ی راحتر  بره هرا   گرذاری برر  ن   گاهی به حدی سریع رخ  ا ه که امکان نظرارت و قرانون   فناورانههای  شناخته شده است. پیشرفت
تروان مرانع رشرد     ها و برخور های امتماعی منجر شده اسرت. از  نجرا کره نمری     وضوع به گسترش تنشممکن نبو ه و همین م

، رویکر  صحیحی  ر قبال  ن  اشرته  فناورانهگذاران با  رک ماهیت تحوالت  یکی شد، الزم است قانونتکنولوژهای  پیشرفت
مربرو  بره    فناورانره هرای   رنرد. یکری از ایرن پیشررفت    را فرراهم  و  سوءاسرتفا ه باشند و امکان نو وری و خالقیت  ر کنار منع 

 واسرهه  یر   بردون  و نظیرر  به نظیر فناوری های رایج است و با استفا ه از نسل مدیدی از پول  رواقعاست که  یهرمزپاهای  پول
اند بسریار   های زیا ی که  اشته الکترونی  به انجام مبا الت اقتاا ی کم  کر ه و به  لیل مذابیت کامالً صورت  بهمرکزی 
 هری   و شرو   مری  انجرام  توسر  شربکه   معرامالت  اعتبارسنجی و پر ازش انتشار، مانند ها . تمامی فعالیتاند قرارگرفته مور تومه
و  یمرکرز  یها بان  استندار  و همین موضوع سبب شده ومو   فرایند ر   خالت و سرکشی برای مرکزی مرمع یا واسهه
 نیر ا یو فقهر  یاقتارا   یخارو  مسرتمزم بررسر    نیر  ر ا یگذار ها ناتوان باشند. قانون پول نی ر نظارت بر ا ینظارت یها نها 

و  کنرد  یمر  یرویپ یاسالم نیاز قوان رانیا یو پول یمال یاست که بازارها تیمهت حائز اهم نیمسئمه از ا یابزارهاست. بعد فقه
ارزها مستمزم  ن است که  نیاز ا یریگ  اللت بر  ن  ار  که بهره قیتحق جیهستند. نتا تیفعال یمجوز رسم یبرا یفقه دییتأ ازمندین

هرا   ، پشتوانه الزم بررای ایرن پرول   ( وضع شو ی) اخم هیرمزپا یها نشر پول ندیفرااز خمق پول  ر  یریمموگ یبرا ینیحداقل قوان
مموگیری گسترش  منظور  بهتدارک  یده شو ، مکانیسمی برای مموگیری از نوسانات قیمتی  ن اتخاذ شو ،  ر سهح  اخمی 

 های رایج فراهم  ید. اقتاا  سایه، قوانینی برای انتقال، خرید و  ریافت نقدی ایجا  شو ، امکان  ریافت نقدی و تبدیل به پول
 .JEL:C22 ،E62 ، H2بندی  قهطب

 .یه، پول، مجازی، فقه، اقتاا ، خمق پولرمزپاواژگان کمیدی: 

 
 25/03/1398 پذیرش: تاریخ  06/09/1397  ریافت: تاریخ *
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 مقدمه .1

های فنری  ر کرل اقتارا  بره عهرده       کنند که پیشرفت ایفا می ابتکارات  ر نظام مالی، همان نقشی را 

کره  ر برازار    را هرایی  ابتکارات، تغییر  ر روش انجام تجارت و نیز تغییرر  ر نروع  ارایری   این    ار .

اند از  ن  سرته از   ترین تعریف، ابتکارات مالی عبارت .  ر گستر هشو  میشوند شامل  می  ا وستد

های نها های مالی که  ر پاسخ به تغییرات محیهی محل فعالیت نها های مالی حاصل شده  یشرفتپ

(. پیشرررفت سررریع بازارهررای مررالی و پررولی و برراال رفررتن توقعررات       32،   2005سررت )بیمرری،  ا

هرای مختمفری از ابزارهرای     گذاران از این بازارها، سبب شده است که  ر این بازارها با گونه سرمایه

اند  و برخی  یگر کمتر مور  تومه قرار گرفته تر شده شناختهمالی موامه باشیم. برخی از این ابزارها 

توان بیان کر  این است که نیازها  می امماالًهای  قیق  ار . اما  نچه که  که عمت  ن نیاز به بررسی

کره ابزارهرای متناسرب برا  ن مامعره ایجرا  شروند و بیشرتر مرور            شو  میو سالیق هر مامعه سبب 

بره  قررار گیرر ،   گرذاران  ن مامعره    استفا ه قرار گیرند و چنانچه ابزاری نتواند مرور  تومره سررمایه   

 شو . میکنار گذاشته  سرعت

از اقتارا  انان عمرت بحرران     یبرخر  ی. حتر هسرتند  یرت بااهم یاربس یمال یابتکارات  ر بازارها

و اعتقرا   اشرتند     انسرتند  یمر  یمال یابزارها یقانون ینشده و خارج از فضا کنترل یشرفترا پ 2008

) رخشران،   شرد بحرران   یجرا  مومرب ا  هرا  رفتیشپ یناز ا یو قانون ینظارت یکه عقب ماندن نها ها

 ینقش مهمر  ،ابتکارات یزن ها  نبه  یعها و واکنش سر  ر موامهه با بحران ی(. از طرف28  ، 1389

 یر   ینظرام مرال   ی ر طراحر  یم ن بو  که نشان  ه یبرا شدکه تاکنون مهرح  یمباحث طرح ارند. 

بو ن  یقکر ن، و تحت نظارت  ق یمامعه طراح یازروز بو ن، کار مد بو ن، متناسب با ن همامعه، ب

از  یو برخر کنریم   یجرا  را ا یردی مد یاز مواقع الزم اسرت کره ابزارهرا    یاست. برخ یتبااهم یاربس

. ممکرن  یمکن یخو  بوم یازهایرا متناسب با ن ها  نو  کنیممومو  استفا ه  یاز ابزارها یگر  عمواق

 یاربسر  ی ر موامرع اسرالم   شروند،  ینرار گذاشرته مر   ک یگرر که  ر موامرع    ییاز ابزارها یاست برخ

 .غفمت کر  ها  ناز  یدرو نبا ینکار مدتر و بهتر باشند و از هم
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هرای   ابتکرارات  ر بازارهرای پرولی و مرالی پیردایش نسرل مدیردی از پرول         تررین  مهمیکی از 

 مترأرر  را ها هم بازارهای مالی و هم بازارهای پرول  های رمزپایه است. این پول الکترونی  به نام پول

تحقیقرات متعرد ی  ر خارو  ماهیرت،      رمزپایره های  با پیدایش پول زمان هماز خو  کر ه است. 

هررای  هررا  ارای وییگرری  و قررانونی  ن صررورت گرفترره اسررت. ایررن پررول    ابعررا  اقتاررا ی و فقهرری 

های مختمفری از افررا  مامعره را بره      به  ن شده و گروه ها تومهی است که سبب ممب فر  منحاربه

توان گفت ماهیت نظیر به نوسانات شردید و افرزایش ناگهرانی     می ازمممهخو  مشغول ساخته است. 

عنرروان منبعرری برررای  بررههررا  گررذاران را برره خریررد ایررن پررول ایههررا، بسرریاری از سرررم ایررن پررول  قیمررت

و عردم امکران نظرارت     هرا   نگذاری ترغیب کرر ه اسرت. ماهیرت پیچیرده و نظیرر بره نظیرر         سرمایه

های مرکزی بسیاری از تجار را تشرویق بره انجرام مبرا الت خرو  از ایرن طریرق کرر ه اسرت.           بان 

مثبرت اقتارا ی  ن مریران حاکمیرت  ر کشرورهای      ها و  ررار منفری و    همچنین پیچیدگی این ارز

گذاری الزم  ر این حوزه  ها کر ه است تا از این طریق به قانون مختمف را وا ار به بررسی این پول

 (.1397مبا رت ورزند )کاشیان و  یگران، 

پر ازنرد،   هرای رمزپایره مری    های مختمرف پرول   اینکه تحقیقات مومو  به بررسی منبه رغم عمی

خور . بر این اساس ایرن مقالره بره  نبرال      ها کمتر به چشم می این پول یگذار قانونربو  به مسائل م

یشین  ر این زمینه و کنکاش  ر تحقیقرات گذشرته، بره بررسری     پضمن بررسی ا بیات  که  ن است

ها و نیز بررسی  رای فقهری   های رمزپایه پر اخته و ضمن بررسی  رار اقتاا ی این پول ماهیت پول

و برا  ر نظرر    هرا   نها را متناسب با ماهیت  گذاری این پول های الزم  ر قانون  ، برخی از منبهمومو

گرفتن وضعیت اقتاا  ایران ارائه  هد. بخش  وم این مقاله بره بررسری پیشرینه تحقیقرات پر اختره،      

شناسری حراکم برر     سرت  بخرش چهرارم روش   هرای مجرازی    بخش سوم شامل بررسی ماهیرت پرول  

وسیمه چرارچوبی   ینبد هد تا  قرار میمهالعه هی بازارهای پولی و مالی اسالمی را مور  تحقیقات فق

ای از  رای فقهی مخالف و  . بخش پنجم خالصهکندبرای تحمیل ابزارهای پولی و مالی مدید ارائه 

گرذاری  ر    ار  و بخش ششم به بررسی برخی از الزامرات قرانون   های رمزپایه را بیان می موافق پول

 پر از . های رمزپایه متناسب با ماهیت  نان و بر اساس قواعد فقهی  ر اقتاا  اسالمی می ولپ
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 . پیشینه تحقیق2

 هرا   نهرای رمزپایره بره ماهیرت      بخش قابل تومهی از تحقیقات صرورت گرفتره  ر خارو  پرول    

گرذاری   یاسرت سگرذاری صرحیح و    ها شر  الزم  ر قرانون  اختاا   ار . شناخت ماهیت این پول

ترر و   تر باشرد، بره همران نسربت قروانین مرور  نظرر  قیرق         این شناخت کامل هرچقدر قیق  ن است. 

تر خواهند بو .  ر میان تحقیقات مختمف صورت گرفته  ر این زمینه حداقل هشرت تحقیرق    صحیح

 اند. ه قابل اتکا بو 

و نقرش   کروین  بیرت  یجیتالیواحد پول  »ای با عنوان  (  ر مقاله1394صیا  معروف و  یگران )

 یرت  ن حاصل فعال یداست که تول یپول مجاز کوین بیت ارند  می بیان « ی  ن  ر تجارت الکترون

 ی هر  یریتتحرت مرد   یالمممر  ینپول ب ینا ،شو  میاست که به  ن کاوش گفته  یبر زمان یمحاسبات

 ینهمچنر  یرر ، ر بگمور  اسرتفا ه قررا  ،  ر مهان ییکاال از هرما یدخر یبرا تواند ینبو ه و م یبانک

پرر اختن بره   ایشران  ر مقالره    یکرر . هردف اصرم     ا وسرتد  یپول فمز یارا مانند سهام   ن تواند یم

ماننرد   یکره  ر کنرار  ن بره اهرداف     اسرت کراربر   یر   یرد از   یپول مجاز ی به عنوان  کوین بیت

هررای  یرت قابم یدن  مسرتعد و بره رخ کشر   اناشرناختگان  ن، مرذا افرر    یبررا  کروین  بیرت برا   یی شرنا 

 است. شدهپر اخته  یزن ی و تجارت الکترون یمجاز یای ر  ن کوین بیت

 کروین  بیرت  یو عموم ینام کم با عمدتاًکه  یهای مجاز پول( معتقدند 1394بهشتی و  یگران )

 یهرا  هسرتند کره  ر سرال    حکرومتی  مشابه پرول  یبا کارکر  ینترنتیا ینو ور ی شوند  شناخته می

 و یهرای مجراز   شده است. با تومره بره رونرد اسرتقبال از پرول      یرشدت فراگ به ها  ناستفا ه از  یراخ

 ر  یمقرررات حراکم برر رواج پرول مجراز      یب ر  ستور کار قرار گرفتن تاو ین، همچنکوین بیت

احساس  یفناور ینا کنندگان مارف ن توس   یرشمؤرر بر پذ ی عواملبه بررس یاز اخل کشور، ن

بره   (UTAUT) یو کراربر  فنراور   یرشپذ یکپارچه با استفا ه از مدل وی رو، مقاله ین. از اشو  می

 .است پر اخته کنندگان مارفتوس   کوین بیت یرشعوامل مؤرر بر پذ یبررس

   اشرته  یسرع  و های رمزپایه پر اخته پولماهیت ی به بررسی ا مقاله(  ر 1395مداح و  یگران )

نترایج ایرن   .  هنرد ر مرور  مهالعره قررا   را  یامتمراع  -یهرای اقتارا    یرشاخصز بر کوین بیتاررات 
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را  یامتمراع  -یمومبات توسعه اقتاا  کوین بیت نبال کر ن اهداف تحقیق  اللت بر  ن  ار  که 

حجرم سرپر ه    کراهش  وکرار،  کسرب  یبهبو  فضا یی،الممل، تمرکزز ا ینمبا الت ب یلواسهه تسه به

 ر  ی،  زا کننرده  ماررف  یرت حفظ رروت  ر مقابل کراهش ارزش پرول کشرورها، حما    یداری، 

  .ساز فراهم می یتامن و حفظانتقال ومه 

بره  « مجرازی  پرول  فقهری  -مرالی  ماهیرت  و کوین بیت»(  ر گزارشی با عنوان 1396میرزاخانی )

 ایجرا   و مالی امور انجام تسهیلمنظور   به شده، رمزگذاری پول معنای به مجازی پول بررسی مفهوم

 تروان  نمری از نظرر وی  . شرد  مهررح  مامعره  افررا   توسر   و هرا(  )بانر   هرا  واسهه حضور بدون پولی

همچنرین وی  . است « یجیتال  ارایی»ی   بمکه گرفت نظر  ر پول نوع عنوان ی  به را کوین بیت

 مرور   حکرومتی  و شخاری  سهح  و  ر را  ن باید فقه منظر از کوین بیت بررسی برایمعتقد است 

 هرای فقره   منبره  اسرت،  اهمیرت  مرور   بیشتر کوین بیت شرعی صحت ینهزم  ر  نچه.  ا  قرار تحمیل

 مرور    ر را ها  ن که باید است اتالف عدالت و نظام اختالل الضرر، فقهی قواعد ازمممه حکومتی

 . ا  قرارتأمل  مور  کوین بیت

شناسی  با ماهیت ویپر ازند.  می« بررسی فقهی پول مجازی»( به 1396پور و  یگران ) سمیمانی

مجازی و تحمیل فقهی پدیده پولی بر پایه نظریره مرال اعتبراری برو ن پرول، احکرام شررعی  ر        پول 

. خاوصری برو ن، ماهیرت و پشرتوانه پرول، الکترونیکری       استکر ه را تبیین  یخاو  پول مجاز

مسائمی هستند که به عنروان ماهیرت اصرمی ایرن      ترین مهمبو ن و ورو  پول مجازی به فضای واقعی 

مالحظره پرذیرش پرول مجرازی  ر نظرام       تررین  مهمگیر . از منظر نگارندگان  قرار می ها مد نظر پول

 کنونی پول، سامان  و پول حقیقی و مجازی  ر کنار یکدیگر است.

 اسرتفا ه  نظیرر  به نظیر یا شبکه ساختار از کوین بیت کههستند مدعی ( 1396کریمی و  عائی )

 بسریار  ابتردا   ر کروین  بیرت  ارزش. کند می سرور عمل ی  عنوان به کامپیوتر هر  ن  ر که کند می

 ایشران . یابرد  مری  افرزایش روز   بره  روز نیرز   ن ارزش مهران   ر  ن محبوبیت افزایش با اما بو  پایین

 ایرران   ر  ن مایگراه  همچنرین  و کروین  بیرت  معایرب  و مزایا و فنی مباحث کارکر ، نوع و ساختار

  هند. می قرار بررسی مور 
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مجرازی بره    پرول  نخسرتین  کروین  بیرت ای تحرت عنروان    (،  ر مقاله1397سیدحسینی و  عائی )

 کروین  بیرت هرای رمزپایره برا محوریرت      عممیراتی پرول   فراینرد بررسی ماهیت، چگونگی پیردایش و  

 به معرفی ازمممهد و ن ه های رمزپایه را مور  بررسی قرار می ابعا  مختمفی از پول ها  ند. نپر از می

 نظرارت  و و تنظریم  کروین  بیرت فقهی  ، بحثکوین بیتسیستم  اصمی مجازی، مبانی پول خچهتاری و

 د.نپر از مربوطه می قوانین و کوین بیت

و  یررق ق هررای یمختمررف  رصررد  بررسرر  یهررا کشررور ( معتقدنررد1397کاشرریان و  یگررران ) 

 یران مر یرن ا یحقوق ایه و منبه ی رار اقتاا  یت،حوزه هستند و شناخت ماه ین ر ا یگذار قانون

 یزکشرورها متمرا   یگرر را از   یرران ا ازمممره  یاسرالم  ی.  نچه که کشرورها رسد یبه نظر م یضرور

 لرذا   کشورهاسرت  یرن ها است که ضرورت اقتاا  ا پول ینا یو شرع یفقه یتماه یبررس کند، یم

 یرن ا یشررع  یرت ماه وسریمه  بردین و  کنند یارائه م فقهیرا از منظر  یدیمد یکر رو ر تحقیق خو  

 کشد یها را به چالش م پول

 چرین  برالک  و  یجیترال  ارزهرای  ،کروین  بیت شرعی ای به تحمیل تا(  ر مقاله ابوبکر )بی محمد

تاریخچره   .پر از  می شرع نظر از چین بالک و  یجیتال ارزهای کامل بررسی به  ن پر از  و  ر می

 از  یجیترال  ارزهرای  مرال، بررسری   اسرالمی  قانونی  یجیتال، معیار و ارزهای کوین بیتروند توسعه 

موضوعاتی است که  ر این مقالره   ترین مهمعمما و برخی از مباحث اقتاا ی از  نظر و فتواها لحاظ

 ر بسریاری از مروار     زیررا  اسرت،  مرایز   ر اصرل  کروین  بیرت بدان پر اخته شده است. از منظر وی 

هرا و سرایر امراکن اقتارا ی بره       ن ر میان بازرگانان، تجار، حتری تولیدکننردگان، رسرتورا    خاوصاً

عنوان ی  پول محبوا پذیرفته شده و لذا مور  استفا ه افرا  قرار گرفته و همین امر سربب شررعی   

 بو ن  ن نیز شده است.

پرر از  و نقرش موفرق     شویی می های مجازی بر پدیده پول پول تأریر( به بررسی 2012استاکز )

توانرد ابرزار    یمر ایرن ابرزار    هرچند هد که   هد و نشان می شویی مور  بررسی قرار می  ن را  ر پول

 هد. همچنین وی بره  نبرال  ن    ای را نمی شویی باشد، اما  ر حجم باال چنین امازه مفیدی برای پول

مور  بررسی قرار  هد و سازوکاری را  2007شویی سال  با قوانین پول ها را پولاست که انهباق این 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             6 / 35

http://qjfep.ir/article-1-980-en.html


 77   یه و تعیین برخی از الزامات...رمزپاهای  درک ماهیت پول

 
 

ایجا   ها از ارائه  هد تا از این طریق سیستمی برای خروج این پول کوین بیتبر اساس رابهه  الر و 

 .کند

قروانین مالیراتی   بره خارو    هرای رمزپایره و    ی قرانونی  ر پرول  خألهرا ( به بررسری  2013بال )

 ور . بره  لیرل قروانین     مالیرات بره همرراه مری     مور  گران  ر هایی را برای معاممه پر از  و  اللت می

 و کشور  لمان و ایالت متحرده  مریکرا    صرفاً ر کشورهای مختمف،  ر مقاله وی  مالیاتی متفاوت

 مور  بررسی قرار گرفته است.

است؟ مور  مهالعه  یپول واقع ی  کوین بیت یاعنوان که   ینبا ا را یپیوهش( 2015) یرماک

 یارصراحبان  ن بسر   یبررا  یسر  ر یناست و ا یس ر ی ارا کوین بیت ا  که  یج نشانقرار  ا . نتا

اسرت   یشررو از اعشار با صرفر پ  یا یتعدا  ز یازمندن یمارف یکاالها کوین بیت یمت شوار است. ق

برا خهررات    یترا حردو    کروین  بیتشو .  منحرف می فروشی کنندگان  ر بازار خر ه که به شرکت

 یبررا  سرپر ه نردار  و   مره یببرا   یبرانک  سرتم یس  یر بره   یروزانه ه  و سرقت موامه است،  سترس

ماننرد   رسرد  یبره نظرر مر    کروین  بیت. شو  یکننده استفا ه نم وام مارف یقرار ا ها ایاعتبار  فیتعر

 رفتار کند. یشترارز ب ی نسبت به  یاحتمال یگذار یهسرما

 برر  موبایرل  فنراوری  و  یجیترال  ارز مرالی،  مشرارکت  عنروان  برا  پیوهشری  (  ر2017وارمال )

 تمفن تکنولوژی از استفا ه و شناور  یجیتال مبا له  ر مهانی تجربه ها، حل ها، راه چالش ها، فرصت

 ایجرا   را مرالی  سیسرتم  نفروذ  توانرد  مری  همراه تمفن فناوری و است. ارزهای  یجیتال پر اخته همراه

 مرالی  سیسرتم   ر کوچر   انردازه  برا  مرالی  معاممه برای های باال هزینه که  هد می نشان کند. شواهد

 نیازهرای  تواننرد  مری  همرراه  تمفرن  فناوری  یجیتال و ساز . ارز می قبول غیرقابل را متعارف معامالت

 و کنرد  کمر   زمران  کراهش  تواند به می کنند. همچنین تأمین مناسب ای هزینه با را کوچ  معاممه

 ماننرد  اقتارا های نوههرور   از گیر . بسریاری   انجام انبوه صورت به تر سریع معامالت و بیشتر  قت با

 اند. کر ه اندازی راه مالی استبدا  بر غمبه برای را همراه تمفن های فناوری نیجریه و برزیل هند،

  بره شررح   که البته اهمیت کمترری  ارنرد   سایر تحقیقاتی که  ر این زمینه صورت گرفته است

 زیر است:
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 های مجازی . سایر تحقیقات صورت گرفته در خصوص پول1 جدول

 نگارندگان سال عنوان پیوهش

 ی)پول( مهالعره مرور    یمبا الت یاطالعات بر ابزارها یتأریر فناور

 کوین بیت
 عامت، ی،فتاح 1397

 یا ن ی،ممک 1397 یی ارا یاپول  یف ر حوزه تعر کوین بیت یجیتال  یتکامل ارزها

 تاج یاسرو  یدونفر ی،اوحد 1397  ر  ن یگذار یههای سرما و ریس  یجیتالیروند استفا ه از پول  

)مور  مهالعره   یران ر ا یجیتالی  یگذاری  ر ارزها سرمایه یبررس

 (کوین بیت
1397 

 یناهلل  حس یدحبیبس یرغفوری،م

تورانمو و نارت  یا یص

 زا ه ی هقان

 1397 یحسابدار یندهو   ینچ بالک
 یعشر یارن یال م یاسمن  یمی،خم

 و مجاهد رخشان یریام

 یمحم یازهایبر ن یهبا تک یارز رمز یمرور یرمز ار بررس یابزار مال

 پر اخت یو ابزار مهان
1397 

و  ینحس ی،مشفقان یاحمد یعم

 یبندر یبهاره بهار

نقررش  ن  ر توسرعه تجررارت   یو بررسر  کرروین بیرت  یجیتررالپرول   

 یرانا ی الکترون
1397 

و  یروحان ینمهسا   رم ی،مام

 یمحمد یدمج

 1397 کوین بیتبر  یدبا تأک یجیتالی  یارزها یبو معا یامزا
 ینحساهلل  یدحبیبس یرغفوری،م

 زا ه یو نارت  هقان یا یص

 یهبهروز یراو سم ینحس یمی،رح 1397 یران ر ا یجیتالی  یگذاری  ر ارزها سرمایه یبررس

 ر برازار   یجیترالی   یارزهرا  یگذاری بر رو سرمایه یس ر یبررس

 یرانبورس ا
1397 

عسکرزا ه، غالمرضا و نارت 

 زا ه ی هقان

هرا و   : فرصرت یمره  ر صرنعت ب  ینچر  برالک  یهای کراربر   پتانسیل

 ها چالش
 یو احسانه نظر ینشاه یار،ط 1397

 یمانپ یری،نا 1397 کوین بیتتا  و پول از تهاتر یهای تجار تکامل سیستم

 یافاح یراو سم یمجتب ی،معفر 1397 یرانا یجیتالیارز   یجا و ا کوین بیت یدایشپ یچگونگ یبررس

 یو  زا ه منتظر یعم یمی،کر 1396 یران ن  ر تجارت ا یگاهو ما کوین بیت یجیتالبر پول   یمرور

 یههد ی،منتار کوهسار 1396 یانرژ ینده ر بازار   چین بالک یتأریر تکنولوژ

 قاسم، یجه،عمو یعیشف 1396 یران ر حقوق موضوعه ا کوین بیت یگاهما

 یها  ی،اعمم شاه 1396 (BlockChain) چین بالکای بر  مقدمه
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 های رمزپایه ماهیت پول. 3

که  ر ابتدا برخی از کاالها مانند نم ، ماهی و امثرال  ن بره عنروان      هد یم نشان پول تحول خیتار

گرفتند. بعدها طال و نقره به عنوان پول رایج مور  استفا ه افررا  مختمرف    پول مور  استفا ه قرار می

های  ارای پشتوانه طال به عنوان پرول مرور  اسرتفا ه      ور اسکناس چندان نهها  قرار گرفتند و  ر سال

مستقیم  الر  مریکا به طال  تغییرپذیری ولت  مریکا  1971(.  ر سال 2010فتند )میشیکن، قرار گر

را لغو کر . به ایرن ترتیرب، پرول  ارای پشرتوانه طرال بره پرول فیرات یرا بردون پشرتوانه تبردیل شرد.              

هرا   های مختمف، چاپ کر ند. این نهرا   ها را نسبت به نیازشان  ر حوزه های مرکزی اسکناس بان 

حاار پول را توس   ولت بر عهده گرفتند و همره موهرف بره پرذیرش پرول بردون پشرتوانه بررای         ان

های ممی، پول فیات یا بردون پشرتوانه هسرتند     خرید کاال و خدمات شدند.  ر  نیای امروز اکثر پول

 ای را بررای ههرور   زمینره ی اورنر فهای بدون پشتوانه همراه با رشرد سرریع    تا(. پول )محمد ابوبکر، بی

 رمزپایره هرای   های مدیدی به عنوان پول مجازی فراهم کر .  ر این بخش به ماهیت فقهی پول پول

 پر ازیم. یماز منظر خمق پول 

 های رمزپایه تاریخچه پول. 3-1

. گرر    یبرازم  1983های رمزپایه به تحقیقرات  یویرد چرام و اسرتفان بررنس  ر سرال        ایده اولیه پول

را توسرعه  ا نرد ترا     هرزنامره کار  ر شبکه و سازوکاری برای کنترل ییدیه تأافرا ی چون   ام ب  

مفهوم پول مجرازی را بره معنرای     ی. ویداکر  نکه ویدای پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنها  

ای  یرده ا ر تارنمرای شخاری خرو  بره عنروان       1998های رمزگذاری شده اولین بار  ر سرال    ولت

هرای مختمرف    .  ر طول سالکر ها طرح  لی بدون حضور واسههمهت تسهیل امور مالی و ایجا  پو

های مختمف توس  متخااین حوزه فناوری اطالعات پیگیرری شرد ترا اینکره  ر      این ایده  ر قالب

هرای سرابق    به عنوان اولین واحد پول مجرازی و نمونره موفرق عممیراتی طررح      کوین بیت، 2009سال 

گرذاری   ( پول مجازی نوعی از پول  یجیتال مقرراتECBمعرفی شد. بنا به تعریف بان  مرکزی )
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و توسر  اعضرای یر      شرو   می ن کنترل   هندگان توسعهنشده است که به صورت معمول توس  

 (.1396پور و  یگران،  گیر  )سمیمانی مامعه مجازی خا  پذیرفته شده و مور  استفا ه قرار می

 مزپایههای ر ماهیت فنی پول. 3-2

چرون    سسه مالی برای کنترل نقرل و انتقراالت نردار    ؤمرکزی یا م  هنده یسسروپول مجازی هی  

تواننرد   ها نمری  ای است که  ولت یدهپدهمه چیز بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. این ماهیت، 

توانند ارزش  ن را کم یا زیا  نمایند. احسراس نیراز بره پرول      ینمها  کنند و بان  یکار  ست ن را 

های اینترنتی  ارای ارزش اقتاا ی شدند. برای شررکت   برخی فعالیت شد که نجا  غاز مجازی از 

 ها منبره  شد،  ر حالی که این فعالیت ها یا  ریافت خدمات  نان باید عوضی پر اخت می  ر فعالیت

های مجازی اوصاف ماهیرت  ن   ی  ر  نیای حقیقی نداشتند. با تومه به ماا یق پولههورواقعی و 

 :(1396 توان برشمر  )میرزاخانی، می را چنین

 های مجازی منتشر کند تا کاربران این موامع به فعالیت بپر ازند. تواند پول مامعه مجازی می .1

مبنای خمق پول  ر مامعه مجازی  و چیز است: تقاضا و مقدار کار مجازی که  ر سرور ی   .2

 افتد. مامعه مجازی اتفاق می

یری کرارگ  بره کره البتره  ر ایرن اواخرر      است یمجازقممرو حاکمیت پول مجازی همان مامعه  .3

  هند. رفتار متفاوت از خو  ارائه می یتا حدی  ریافت پول نقد و خرید  ر اینترنت ها  ستگاه

 هویت حقیقی، نام و حساا خالق و کاربر پول مامعه مجازی موضوعیت ندار . .4

 های مجازی ومو  ندار . لحاکمیت قانونی و رسمی بر پو .5

ترر  ر ایرن    یشپر  ر برخی موار  میان پول حقیقی و پول مجازی ارتبا  برقرار شده اسرت کره    .6

 باره توضیح  ا ه شد.

 های مجازی ومو  ندار . تبا ل و تاریفی میان پول .7

های مجازی ومو   ار  و از این منظر ریس  استفا ه از  ن بسیار  نوسان شدید ارزش  ر پول .8

 ست.باال
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ارزهای  یجیتال تابعی است از عرضه و تقاضای  ن. افزایش تقاضا برای این   ر مد حاصل از .9

 .شو  مییابد و با کاهش تقاضا، از بهای  ن کاسته  ارز، بهای  ن نیز افزایش می

  هد: ی را نشان میجازمهای  سازوکار پول نمو ار زیر مدل عمومی

 

 1(Guo & Chow, 2008ی )جازمهای  سازوکار پول مدل عمومی .1 نمودار

 های رمزپایه پشتوانه پول. 3-3

 ها  نپشتوانه ارزهای رایج، طال و نقره است. از لحاظ نظری اگر فر ی ی   الر را به بان  بدهد، 

 ر عمل، این امکان ومو  ندار (. امرا پشرتوانه ایرن ارز     هرچند ن به او طال بدهند ) اندازه بهبایستی 

ای  رایانره  افزارهرای  نررم ریاضی است.  ر سراسر مهان افررا  از   های فرمول یجیتال طال نیست بمکه 

                                                             
 1396 ،پور به نقل از سممانی .1
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توانرد  ن را   کنند. این فرمول ریاضی  ر اختیار همه است و هر کسی مری  برای تولید  ن استفا ه می

 تأییرد  ن را تواند صحت عممکرر    نیز منبع باز است. بنابراین هرکسی می افزار نرمبررسی کند. خو  

فقر  یر  ) ا ه(     رواقعد  اشت و ند و نخواهنشکل فیزیکی ندار وقت ی ههای رمزپایه  . پولکند

های رمزپایه اصالً پول نیست، بمکه کاال یا خدمتی است که به عمت ارزش و وییگری   است. لذا پول

 .شو  میکه  ار  برای معامالت هم استفا ه 

 های رمزپایه آینده پول. 3-4

های کارشناسان بازارهای مالی، احتمال نوسانات شدید و حتی سرقو  بهرای پرول     بر اساس ارزیابی

 غاز سقو   عمالًرا  کوین بیتسابقه بهای  رشد بی از کارشناسان یجیتال منتفی نیست. حتی برخی 

ول ومرو  نردار  و برخری حتری معتقدنرد کره ارزش ایرن پر         نظر اتفاق انند. اما،  ر این مور    ن می

تواند به  الیل متعد  بسیار باال رو . کارشناسان امور مالی و بانکی مهان نوسرانات ایرن    سایبری می

ای از کارشناسان از  ن واهمه  ارنرد کره     انند.  سته بینی و محاسبه می یشپپول  یجیتال را غیرقابل 

های سهام و بورس را بره  به بازارهای مالی مهان عمالً تمام معا الت حاکم بر بازار کوین بیتورو  

های رمزپایه منارف کند. تعردا    مداران نیز نتوانسته مر م را از خرید پول هم بریز . هشدار سیاست

شران اسرتفا ه    یمومرو  ی اعتباری خو  بیش از ها کارتهای رمزپایه از  کسانی که برای خرید پول

شروند یرا طعرم     یمر ب پولی کرالن  مدت کوتاهی یا صاح طیکم نیستند. این  سته از افرا   اند کر ه

هرای رمزپایره نرامعموم اسرت      همچرون سرنوشرت پرول    هرا   نچشرند. سرنوشرت    یمر ورشکستگی را 

هرا و   ها با استفا ه از ایجا  ضرمانت  رمزپایههای مال  این  (. با این ومو  شرکت1396)میرزاخانی، 

هرا را افرزایش    رمزپایره بیت ها به  نبال پوشش ریس  ناشی از عوامل مختمف هستند تا مرذا  نیز بیمه

 را پاسخ  هند. ها  ن ا ه و انتقا ات مربو  به ریس  

 ها های رمزپایه در میان فعاالن اقتصادی و دولت مقبولیت پول. 3-5

اعتما ی اشخا  نسبت به  یبکه بیشتر معمول  شو  میاز عمل متعد ی ناشی  کوین بیتفراگیر شدن 

و  کروین  بیتتسهیالت مجازی است و از  الیل  یگر محبوبیت نها های  ولتی و ترویج استفا ه از 
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توان بدون هزینه بو ن نقل و انتقاالت  ن و  سترسی  سران عنروان کرر .  ر     یمهای مجازی را  پول

و یرا نظرارت کننرد و     کراری   سرت را  کروین  بیرت تواننرد   ینمها  ،  ولتکوین بیتساختار پیشنها ی 

و همین  الیل باعث نگرانی بسریاری از   کنندتوانند  ر ارزش  ن تنقیص یا تزییدی  ینمها نیز  بان 

هرای مجرازی توسر      (. پرذیرش پرول  21   ،1395ها شده است )سرمیمانی پرور و  یگرران،      ولت

ی تحرت عنروان   ا مهالعره    ر ایرن رابهره   اسرت ها  ر مامعره   ها اولین قدم  ر مقبولیت این پول  ولت

 هرد ترا زمرانی     انجام شده است که نتایج  ن نشان میتوس  هندریکسون  کوین بیتاقتاا  سیاسی 

به فعالیت خرو  بره عنروان مایگراه پرول       کوین بیتباشند   کوین بیتمند به پذیرش  که افرا ی عالقه

 .(12016ها استفا ه از  ن را منع کنند )هندریکسون،  هد حتی اگر  ولت ا امه می

 کروین  بیرت مثال اگر  ولرت   طور به  اند  ا هشان ن نیکو تیببه  نسبت یواکنش متفاوت ها  ولت

خواهد شد و اگرر  ن را   کوین بیترا به عنوان پول بشناسد باعث مقبولیت  ن و افزایش تقاضا برای 

های مجازی هشدار  هرد و معایرب  ن را گروش ز      نه ر  و نه قبول کند و فق   ر رابهه با این پول

و سرو اگران بره    منرد  عالقره رو  افررا    یمر کند،  ر این حالت موضع  ولت احتیاطی است و انتظرار  

هرا از   چررا برخری  ولرت    ا امه  هند ولی  ر مامعه فراگیرر نخواهرد شرد.    کوین بیتخرید و فروش 

کننرد کره    یمر مشرخص یرا  وری    طرور   بره کننرد و   یمهای مجازی مموگیری  ورو  و گسترش پول

 ماننرد  ،دنر های  ولتری را مخترل کن   غیرقانونی است؟ زیرا ممکن است معامالت و فعالیت کوین بیت

تفا ه و یرا  هرا اقردام بره ممنوعیرت اسر      به همین عمت برخی  ولرت  ، ر مدهاسیاست پولی و افزایش 

 کنند. مموگیری از  ن می

 شویی های رمزپایه و نقش آن در پول پول. 3-6

های مجازی، ناپایداری  ، نوسانات شدید پولها مرکزی و  ولت های یکی از موانع عدم تمایل بان 

 مسرئمه  ر ایرن حروزه اشراره بره      .هرای هرمری اسرت    شررکت  گیرری  شرکل و  ییشو  ن، احتمال پول

بره هرر اقردامی کره مومرب قرانونی ممروه  ا ن         شرویی  پرول پدیرده  .  ار یی اهمیت زیرا ی  شو پول

                                                             
1. Hendrickson et al,2016 
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 برار  یران زکره  ارای  ررار    شو  میهای نامشروع یا غیرقانونی است اطالق  های حاصل از فعالیت پول

های کسب سرو  حاصرل    با تومه به متنوع بو ن روش .اقتاا ی، امتماعی، سیاسی و فرهنگی است

نیرز متنروع برو ه و بره عرواممی همچرون مررم، نروع سیسرتم           شرویی  پرول های  ، شیوهاز اعمال خالف

گیرر  و یرا پرول  ر  ن کشرور      اقتاا ی و قوانین و مقررات کشوری که  ر  ن مرائم صورت مری 

ارائره شرد    ییشرو  با تومره بره تعریفری کره از پرول      .(1389 خسروی،) بستگی  ار  ،گر   میتههیر 

ترر از همیشره انتقرال     ترر و پراکنرده   ، ارزانترر  سرریع ها را  ساز ، ومه ر میرا قا  شویان پول کوین بیت

گیرنرده و    یجیتالی کره بررای تاردیق هویرت      ها گزارشاز  کوین بیتهای  اگرچه سرویس هند و 

را با یر    اتشانیعممتوانند هویت  یجیتالی خو  و  کنند اما بزهکاران می فرستنده است، استفا ه می

های  یگر افررا ، غیرقابرل ر یرابی     حقه سا ه مثل تغییر   رس پروتکل اینترنتی یا استفا ه از حساا

شرماری از   هایشان را به صورت مستقیم از طریق تعدا  بری  کوین بیتهمچنین کاربران قا رند  کنند.

بررین بررر ن  هررای مختمررف برررای مرربهم و غیرقابررل ر یررابی کررر ن مبررا الت و از  کرروین بیررت  رس 

 .(1394 فارابی،) شویی انتقال  هند های عممیات ضد پول تالش

 های پولی و ارزی های رمزپایه بر سیاست نقش پول. 3-7

 ن، ارزی اسرت کره    فرر   منحارربه های رمزپایه به  لیل سیاست پولی  ها، پول یی ارابرخالف اکثر 

ای رمزپایره برر کراهش ترورم  ر طرول      ه پول تأریرهای پولی و  قابمیت کاهش تورم را  ار . سیاست

کره برنیسرکی اشراره کرر ،      طرور  همران های رمزپایه را افزایش خواهرد  ا .   زمان فق  تقاضای پول

 کننردگان  اسرتخراج هرای رمزپایره اسرتخراج شرده اسرت و پرا اش        حدو  هشتا   رصد از منابع پول

هرای   ریرد و فرروش پرول   های رمزپایه  ر طول زمان ناف خواهد شد، اگر نررخ رشرد فعمری خ    پول

 ترأریر برا   مردت  یطروالن یابرد.  ر   افرزایش مری   شدت بهقیمت  ن  زیا  احتمال  به رمزپایه رابت بماند، 

هرای رمزپایره، نقرش     های رمزپایه برر کراهش ترورم، رشرد ارزش برازار و افرزایش قیمرت پرول         پول

های رمزپایه از  برای پول عاممی برای تقویت حرکت رو به رشد و تقاضا رمزپایهاین ارز  ز ایی تورم

هرای   تسرمهی برر پرول    گرذاران  سیاسرت  ینکره اطرف بازارهای مهانی  ر  ینده خواهد بو . به عمرت  

کراهش یابرد و همچنرین ورو      گرذاران  سیاسرت رمزپایه و قیمت  ن ندارند ممکن است که قدرت 
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تارا  واقعری   هرای اق  های رمزپایه  ر بازار مومب ضرری  ر حجم پرول و ررروت   بدون نظارت پول

کنند پول مجازی مقدار تقاضرا را  ر  نیرای    شو .  ر مایی که پول حقیقی و مجازی تالقی پیدا می

تواند تحری  کند  همچنین،  یگر عوامل اررگذار بر سیاسرت پرولی نیرز از ایرن طریرق       حقیقی می

کنرونی پرول    های مجازی  ر نظرم  های پول قرار گیر . خروج ارز از  یگر  فت تأریرتواند تحت  می

پرور و   سمیمانیهستند )کاربران با تاریف ارز حقیقی به  نبال  ستیابی به پول مجازی  چراکهاست، 

هرای پرولی و ارزی    هرای مجرازی  ر اقتارا  سیاسرت     (. پس با ورو  پرول 175   ،1395 یگران، 

های مجازی توسر  سرهح عرضره و تقاضرای  ن       هد و قیمت پول یمخو  را از  ست  تأریر ولت 

 .شو  میتعیین 

 در خلق پول ها آنی رمزپایه و نقش ها پول. 3-8

هرای    ن  ر خمق پرول اسرت. تولیدکننردگان پرول     تأریرهای رمزپایه  های پول یکی  یگر از وییگی

یدشده( و ایجرا   تول رصد از ارز  80 مثالًتوانند با ارائه و فروش بخشی از ارزهای خو  ) رمزپایه می

اعتبار الزم  ر بازار، مابقی ارز را برای خو  استفا ه کنند و از طریرق  ن اقردام بره خریرد و فرروش      

هرای الکترونیکری مبمرا قابرل      انرد از  ا ه  هرای رمزپایره توانسرته    .  ر چنین شرایهی خالقان پرول کنند

 یمهسرت چنین شرایهی با پدیده خمرق پرول موامره     تومهی پول خمق کنند که قابمیت مبا له  ار .  ر

(. البته الزم به ذکر است که خمق پول  ر این سیستم به صرورت محردو    1397کاشیان و  یگران، )

 ر قالب همران  رصردی اسرت کره سرازنده بررای خرو  نگره  اشرته و  ر           صرفاًگیر  و  صورت می

 کند. میها  ها اقدام به استفا ه از  ن صورت اعتبار یافتن پول

 . ریسک نگهداری در سطح خرد3-9

های رمزپایره عرضره شرده اسرت احتمرال افرزایش        حدو  هشتا   رصد از منابع پول ینکهابا تومه به 

هرای   پرول  ینکره ا ن افزایش قیمت این پول  یجیتال  ر  ینده ومو   ار   و به عمت  تبع  بهتقاضا و 

سو اگران تغییرات بسریاری کرر ه    تأریران تحت است قیمت  ن  ر طول زم یباز سفتهرمزپایه بستر 

  هد. ها را افزایش می های مجازی ریس  نگهداری این پول است و نوسانات شدید ارزش  ر پول
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 های رمزپایه و فرار مالیاتی پول. 3-10

گرر پرولی غیرمتمرکرز وار  شرررو ،     هرای رمزپایره مشرخص نیسرت، ا     مکانیسم مالیات  ر مور  پرول 

توانند با اسررتفا ه از کیرف پرول اینترنتری     از مالیات را  ر پی خواهد  اشت. همه می انررواع مدیدی

امرروزه تنهررا افررا  رروتمنررد قرا ر هسررررتند      و بررا تومره برره اینکره   خرو  از  ا ن مالیرات فرررار کننرد   

 ،بگیرنرد مررا را  رباره  موکراسرری و برابری بره برررازی   های   ل ایده توانند یگریز باشند و م مالیات

 و  یجیترالی  یالمممر  نیبر  یپرول  هیر برر پا ی قرانونی از فررررار مالیراتی    فراینرد  تواند یهای رمزپایه م پول

خو  برای فرار مالیاتی  یمرز برون یها مانند کاری که رروتمندان با استفا ه از شرکت یقاًباشررد،  ق

پرولی   نظرام   بره هرای مجرازی    پول از طرفی تغییر حجم پول با تزریق هند.  رایج انجام می یها با پول

چالش پذیرش مشروعیت کاربر  این ارزها اسرت.   ترین مهمکشورها و عدم کنترل روی این ارزها 

ترروان  ن را ذکررر کررر ، پررذیرش    یمررهررای رمزپایرره  ر اقتاررا  کرره    یکرری از کارکر هررای پررول 

 زا ی پر اخت ومره،   توان به: یمهای رمزپایه است. که از مزایای  ن  از طریق پول گذاری سرمایه

و  اشراره کرر   طررف برو ن    یبکارمز های بسیار اندک، ریس  کمتر برای سو اگران و شفافیت و 

تروان   و  ر  خرر مری   است نوسان شدید ارزش  و معایب  ن شامل: ناپایداری،  ر حال توسعه بو ن

ربران ی  ر مرور  پرول مجرازی مامعره کرا     ا مخراطره گفت:  ر صورت کاهش محبوبیت یا هرگونه 

 یعمق کمریس  بازار، ریس   ازمممهگیرند. مخاطرات پول مجازی  یممجازی مور   سیب قرار 

بازار، ریس  طرف مقابل، ریس  معاممه ریس  عممیاتی، ریس  حرریم خاوصری اطالعرات و    

 است. گذاری قانونریس  

 ها یمتحرهای رمزپایه و نقش آن در دور زدن  پول. 3-11

 هرای  که پرول  ساز  یم متبا ر ذهنرا به های قبمی بدان اشاره شد، این موضوع  مزایایی که  ر بخش

ها  اشته باشند و لذا مزیتری را بررای کشرور     توانند نقش قابل تومهی  ر  ور ز ن تحریم رمزپایه می

رمزپایره از   هرای  فراهم  ورند. از  نجا که نقل و انتقراالت و مبرا الت اقتارا ی برا اسرتفا ه از پرول      

گیرر ، بخشری از مبرا الت     کند و امکان رصد را از  یگران مری  های نظیر به نظیر استفا ه می فناوری

 (.1397کاشیان و  یگران، ) یر پذتواند از این طریق صورت  کشورها می
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 های رمزپایه شناسی فقهی پول روش. 4

 ینترر  کشرور مرزو متحرول    یر   یهسررما بازارهرای پرول و   تر نیز مهررح شرد،    یشپطوری که  همان

 یرد مد یو مرال  یپرول  ابزارهرای  انرواع قرار ا هرا و   یوسرته و پ ینرد   یهای اقتاا ی به شمار مر  بخش

متفکران مسممان با مرامعه به  انرش فقره    .شو ها استنبا    ن یحکم شرع یدکه با شوند یم یطراح

 یهسررما برای بازار پرول و   یدی انش، ابزارهای مد یننهفته  ر ا های هرفیت و با استفا ه از یاسالم

و پوشرش   یمرال  ینهرای ترأم   های اقتارا ی  ر حروزه   بنگاه یمال نیازهای و حل مشکالت و یاسالم

( و یرا اینکره ابزارهرای مدیرد را     58  ، 1392قراممکی،  کنند )موسویان و بهاری یابداع م یس ر

واب  خرا  خرو  را  ار ،   از  انرش فقره، اصرول و ضر     ینکره اسرتفا ه  . با تومره بره ا  کنند میبررسی 

 ر ابتدای امر چارچوا تحمیمی فقه اسالمی  ر موامهه با ابزارهای مدید بازار پرول  ضروری است 

 ی تبیین شو .خوب بههای رمزپایه که موضوع اصمی این مقاله است،  پول خاوصاًو سرمایه و 

 اصالت صحت یا فساد. 4-1

اسالمی بحث بر اصالت صحت یا اصالت فسرا    ترین اصل  ر چارچوا بازارهای پولی و مالی مهم

قررار ا ی شر  شرو  و     یتباورند که اگر  ر مشروع ینبر ا یهانفقابزارهای مدید است. برخی از 

عردم ترترب   استاحاا نبو   ن فرض شو ،  یا ن نباشد  صحت بر یعام یاخا   یشرع یل ل ی ه

را فسرا  قررار ا     یو عممر  لری اصرل او  یهانرو، فق ینا از .شو   می رار حاکم است و فسا   ن رابت 

 ر موامهه با این نگاه فقیهران   (.160ق،    1417 ،ی  نراق6،   2ق، ج  1417 ی،)مراغ  انند یم

اربات اصرل صرحت عقرو      زیا ی برای ها لاند.  ها اشاره کر ه  یگری نیز به اصالت صحت قرار ا 

برالعقو ،  یره تجرارت، حردیث المسرممون       بره اسرتنا   یرات قرر ن ماننرد اوفروا      شده است کره   یانب

 ر هرر حرال    عندشروطهم و امثال  ن به اصل صحت قرار ا ها و ابزارهای مدید حکم شده اسرت. 

و  ر هرر عارر    یری و عقال ینظر فقه اسرالم، تمرام معرامالت عرفر     از است که یناه لا  یبررس یجهنت

 یرن کره  ر ا  یعرام  یرل ر ضرمن  ل   یاای به صورت خا   از معاممه ینکهاست، مگر ا یحصح زمانی

 (.1392قراممکری،    باشرد )موسرویان و بهراری    شرده  ینهر  ،شرو   مری  یا نوشتار به عنوان مانع، از  ن 
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 ر نروع قرار ا هرا و    هرایی   گرگرونی  و ییررات سراله، بمکره هرر مراه تغ     همره  یهبازارهای پول و سرما

 یردی و ابزارهای مد های امرایی یوه ارند. هرساله قرار ا ها و ش یو ابزارهای مال ییامرا های یوهش

 ینا ههمشو   پذیرفته شو . اگر اصل صحت قرار ا ها بازارها اضافه می ینبه مجموعه قرار ا های ا

قرار ا ها  یعموم از اصول و ضواب  یکیکه مخالف  یتا زمان یدمد ییامرا های یوهقرار ا ها و ش

 وقرار ا هرا   ههمر  یریمنپرذ  را« صرحت قرار ا هرا  » سرت. امرا اگرر اصرل    نباشد محکروم بره صرحت ا   

)موسررویان و  بررو ن، محکرروم برره بهررالن خواهررد بررو  یرردصرررف مد برره یرردمد یرریامرا هررای یوهشرر

 .(64  ، 1392قراممکی،  بهاری

 موانع اصالت صحت. 4-2

ت  ا ن بره  طوری که اشاره شد، رویه فقهری عمرومی  ر بازارهرای پرولی و مرالی ایرران اصرال        همان

اصرل برر    هرچنرد صحت ابزارها و قرار ا هاست و مقاله حاضر نیز بره همرین موضروع اسرتنا   ار .     

تواند صحت ابزارهای مالی و پرولی را   صحت است، اما موانعی ومو   ار  که  ر صورت وقوع می

یرد  ر  های رمزپایه نیرز بره عنروان ابرزاری مد     الشعاع قرار  هد. این موانع که  ر خاو  پول تحت

 بازارهای پولی مهرح شده است، صا ق است:

 اکل مال به باطل. 4-2-1

 یرات روا ار  که  ر اسالم اکل مال برا باطرل ممنروع اسرت.      بر  نمبارکه نساء  اللت  سوره 29 یه 

اکرل مرال    یقمارا   یانب مقام ر  یشترشانمشابه، وار  شده که ب یاتو   یه  ینا یل ر ذ یزمتعد ی ن

اند و  کر ه یقتهب  روغ، به باطل بو ه و  ن را بر ربا، قمار، بازی شهرنج برای بر  و باخت و سوگند

،   17ق، ج  1409 ی،ارائه شده است )حرعرامم  یزن یکم هضابهماداق،  یانعالوه بر ب ی، ر برخ

، اکرل مرال بره    که از نگاه عرف یگران،اموال    متمو  هر نوع تارف(. از این مهت 318و  167

فروشری و امثرال  ن    رشوه، غش  ر معاممه، سرقت، قمار، کرم باطل باشد، از نظر شرع، حرام است  

 ماا یق متعد ی از اکل مال به باطل هستند.
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 ضرر و ضرار. 4-2-2

 به مقتضرای قاعرده،   هرچند اصل اولی  ر معامالت و ابزارهای مالی مدید، اصالت به صحت است،

از اوصاف  یکی یااصل معاممه یا ابزارهای مالی که  ر  ن گروه از معامالت   ن «الضرر و الضرار»

  ین ور اسرت، برد   و ضرمان  حررام  به ضرر شرو  از نظرر شررع،    ی ر معاممه منته ینبو  شرط یامعاممه 

غبن برای  اریلحاظ خ بدون یغبن عیاز شرکا بدون لحاظ حق شفعه، لزوم ب یکی همعامماسالم  روی،

 ی و محر  یگرری، مامعره  برا وار  کرر ن ضررر بره       یخاوصر  یتبر اری از مالک مغبون و حق بهره

فسرخ   حرق  و یغبنر  یع اند و به تناسب موضوع، به ومو  حق شفعه، عدم لزوم ب نمی یزرا ما یستز

و  یان)موسرو کنرد   یحکرم مر   یخاوصر  یرت هرایی بررای اسرتفا ه از مالک    محدو یت یجا مغبون و ا

های رمزپایه نیز چنانچه اصل موضوع مومرب ضررر     ر مور  پول (.68،   1392 قراممکی، یبهار

 مسممین شو ، از لحاظ شرعی محکوم و باطل است. مامعهیا ضرار به افرا  یا 

 غرر. 4-2-3

بو ه و خواسته است  ن  ها ین انسانب یرواب  تعامم یمقاعده،  ر صد  تنظ ینا یعبا تشر سشارع مقد

 یداصفت غرری پ  یگری، هر عامل یارا که  ر ارر خدعه، غفمت و مهالت و  ییرار ا هاگروه از ق

از   هرد،  یمر  قررار  هر  و را  ر معرض هالکرت و نرابو ی   یااز  و طرف معاممه  یکیو مال  کند یم

(. 313-312،   2ق، ج  1417 ی،مراغر ید )ها نما  ایره عقو  مجاز خارج کند و حکم به فسا   ن

منظر قرار ا ها و یا ابزارهایی که  ر  ن ابهام و مهل ومو   اشرته باشرد و یرا اینکره کیفیرت      از این 

پر اخت  ن مشخص نباشد و یا بخشی از موار  مهم و ارکان قرار ا  مور  تومه قرار نگرفته باشد، 

 های رمزپایه نیز پابرما است. شو  که این موضع  ر مور  پول حکم به غرری بو ن  ن می

 ربا. 4-2-4

ها  ر مبرا الت را ربرا    ترین ممنوعیت پرواضح است که اسالم ربا را حرام کر ه است و یکی از مهم

 اللرت برر چنرین     السرالم،    اند.  یات قرر ن کرریم و روایرات زیرا ی کره از ائمره اطهرار عمریهم         می
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ولی مرور   موضوعی  ار  و این موضوع نیز به عنوان ی  معیار اصمی  ر بررسی ابزارهای مالی و پر 

 گیر . نظر قرار می

 های رمزپایه در نظریات موجود مبانی فقهی پول. 5

هرا را از مهرات مختمرف بررسری      ایم و ایرن پرول   های رمزپایه پر اخته تاکنون به بررسی ماهیت پول

.  رک این ماهیرت  شناسی فقهی رایج  ر بازارهای مالی و پولی را از نظر گذراندیم و روش کر یم

ها  ار .  ر این بخش  گذاری این پول گذاری و  ر سهحی باالتر سیاست تومهی بر قانونقابل  تأریر

ی مور  نیراز بررای   ها  اللتهای رمزپایه،  به  نبال  ن هستیم که با بررسی مبانی فقهی مربو  به پول

 ن را بینی اسالمی را پذیرفته اسرت و   نفر ی که مها. کنیمگذاری  ن را تعیین  تعیین الزامات قانون

هرا   میان انتخراا  های ناسازگاریکه  یابد یماز اعتقا ات پیوند  یا مجموعه ، بابر  یمصا قانه به کار 

الهردی،   )عمرم  رسراند  هرا را بره حرداقل ممکرن مری      رو به رشرد  ر فهرسرت انتخراا    و عناصر کیفی

  ن برر   اللرت  رمزپایره  هرای  پرول  فقهی مبانی حوزه  ر پیشین تحقیقات بررسی .(1393 تابای،   ق

 مجرازی  یهرا  پرول  برا  رابهره  مخرالف و موافرق  ر    یردگاه   و نظران صاحب و عمما بین  ر که  ار 

  هیم. یدگاه را مور  بررسی قرار می  ر ا امه این  و .  ار  ومو 

 دیدگاه مخالفین. 5-1

 اند: کر ههای مجازی ارائه   لیل برای غیرشرعی بو ن پول 6های مجازی  مخالفین پول طور کمی به 

  پول مجازی، پول رایج کشور نیست .1

  تواند غرری باشد( است )لذا میهای رمزپایه ناشناس  پول صا رکننده .2

 باشرد  نداشرته  را کشرور  مرکرزی  بان  حمایت مثل روشن و  قیق پشتوانه ارز این که زمانی تا .3

 اقتارا ی  کارشناسران   نچره  اسراس  برر  را کشرور  اقتارا   اگرر  و اسرت  ارزش و پشتوانه بدون

 اسرت  بردیهی  شررع  نظرر  از بینداز  خهر به حاکمیت حق ز ن  ور و ها ییشو پول با گویند می

  تواند غرری، ضرری و حتی اکل مال به باطل باشد( است )لذا می اشکال  ارای که
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اینترنتی استفا ه کرر  )از  نجرا    مرائمیی، فرار مالیاتی و شو پولتوان برای اهداف  یمی راحت به .4

تواند بر اساس قاعرده الضررر و    تواند باعث ضرر به مامعه نیز شو ، می مسهح کالن می که  ر

  ها حکم  ا ( الضرار فی االسالم به ممنوعیت  ن

  نوسانات زیا ی  ار  و پایدار نیست )شبهه غرری بو ن و نیز ضرری بو ن( .5

  ن، برا  اممره مع فقهری  مهرت  از یجره  رنت و اسرت  مبهم  ن مالیت و ومو  ماهیت نامعین، اصل .6

 پشرت  اینکره  و  ن اعتبرار  میزان و مالیت و ومو  اصل  رواقع. شو  می محسوا غرری همعامم

 یپرول مجراز  اسرت.   مشرکوک  باشرد   اشرته  ومرو   مسئول و متعهد  اعتبار هنده ی  مال، این

و ارزش  ن  یجاسرت کره اصرل ومرو ، اعتبار هنرده، هردف از انتشرار و تررو          یمرموز یدهپد

 شرو   مری شردن معاممره    یمومرب غررر   ییتنهرا  عوامرل بره   یرن از ا ی مبهم است و هر یهمگ

 .(1397)موسویان، 

 دیدگاه موافقان. 5-2

های رمزپایه نیز مهرح شرد،  ر بازارهرای مرالی و پرولی      شناسی فقهی پول طوری که  ر روش همان

ها ومرو  نداشرته    اصل بر صحت قرار ا ها و ابزارهای مالی است و لذا تا  لیمی بر اشکال شرعی  ن

 لیمری برر    باشد، این ابزارها قابل استفا ه و مشروع خواهند بو . لذا موافقان کسانی هستند که عمدتاً

اند. لرذا اصرل     ر مقام پاسخ به اشکاالت مخالفان بر مده صرفاًاند و  مخالفت و منع شرعی  ن ندیده

هرای   بر موافقت است مگر  نکره منعری بررای  ن ومرو   اشرته باشرد.  ر اینجرا برخری از اسرتدالل         

 شو . موافقین که  ر پاسخ به مخالفین مهرح شده است، بیان می

گستر ه مرور  پرذیرش و مقبولیرت     طور بهیزی که هر چهای پول این است که  یکی از تعریف

 نیرز  معیار اصرمی پرول  ر شرریعت   مثل طال، نقره، گمبرگ و پوست.  مر م قرار گیر ، پول نام  ار .

ه از طریق تحمیل  ن به مر م از طریق قوانین و یا از طریق پرذیرش  چپذیرش  ن توس  مر م است 

را از حالرت   هرا   نتوان قانون نیز وضرع کرر  و    ها می م. البته  ر مور  این پول اوطمبانه مر  گستر ه

 (.1397)کاشیان و  یگران،  غیرقانونی خارج ساخت
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 مرکزی صادرکنندهدر مورد فقدان . 5-2-1

هرای رمزپایره    هرای پرول   از لحاظ ریاضی انکار قواعد و قوانین مومو  بر روند استخراج و ترراکنش 

هرای رمزپایره از فنراوری     های رمزپایه است. پول یرممکن است. زیرا فناوری رمزنگاری مبنای پولغ

و بانر  مرکرزی اسرت.     هرا   ولرت از سیسرتم متمرکرز    ترر  امرن کند کره بسریار    یمچین استفا ه  بم 

اطالعراتی را بره    هرر نروع  یرمتمرکرز اسرت کره توانرایی ربرت      غی   فتر کل  یجیتال و  چین بالک

هرا و   احقراق اعتمرا   ر ترراکنش    منظرور  بره توانرد   یمر  چین بالکیرقابل تغییر  ار . غن و صورت ام

 ی عمل کند.خوب بهمبا الت 

 در مورد کاربردهای نامشروع و غیرقانونی. 5-2-2

برای هردف نامشرروع    مشروع یزچ انیم استفا ه از ی   این اهداف ی  عامل خارمی هستند و می

 رخ مختمف مبا الت و وکارها کسب  ر که امنیتی های رخنه و  ز ی ساز . بین  ن را نامشروع نمی

 بره  نه کدام ی ه ولی ناخوشایندند ها ینا  وی هر هرچند.  ار  ومو  هایی سوءتفاهم اغمب  هد، می

  ار   هرای رمزپایره   پرول  ذاتری  عیروا  از نشران  نره  و اسرت  های رمزپایه پول خو  شدن ه  معنای

 کره  ن اسرت   ترر  یرق  ق امرا . نیسرت   الر برو ن  تقمبری  معنای به که بان  ی  از سرقت مثل  رست

 کراربران  پرول  از ترا  اسرت  الزم امنیتری  یهرا  حرل  راه و خروا  اقردامات  از کراممی  مجموعره  بگوییم

 چنردین  طرول   ر. یابرد  کراهش  پولشان  ا ن  ست از کمی خهرات و  یدبه عمل  بهتری محافظت

 کیرف   فالیرن،  یهرا  پرول  کیرف  پرول،  کیرف  رمزگرذاری  ماننرد  امنیتری  هرای  ییگیو گذشته، سال

 .اند یافته توسعهسرعت  به یی،چند امضا یها تراکنش و یافزار سخت یها پول

 در مورد نوسان و ثبات قیمت. 5-2-3

هرا همیشره    یمتق  و نوسانات هم ی  عامل خارمی هستند که  ر تعین اعتبار پول و ارز نقشی ندار

 ،ترر  برزرگ  یا اندازه  به اقتاا  ی  یافتن توسعه برای کنند. یمقاعده عرضه و تقاضا تغییر  بر اساس

به  را های رمزپایه پول کاربران از بسیاری .بو  خواهندها  قیمت ربات پی  ر وکارها کسب و کاربران

 هایی، مشوق و راهکارها چنین با. اند دهیبرگز  ن مفید و فر  منحاربههای  وییگی و امکاناتخاطر 
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 محردو    ن  ر قیمرت  نوسرانات  کره  ای مرحمره  تا  ن، توسعه و های رمزپایه پول بموغ و رشد امکان

  ار . ومو  ،شو 

اند کره   ها اشاره کر ه های شرعی موضوع، بر فواید این پول با این ومو  موافقان به غیر از منبه

 بند خالصه کر : 11توان  ر  می  ن را مجموع

  یالمممی  ر پول مجاز بین ی ر پر اخت و  سترس ی زا  .1

  یینپا یاتیعمم ینههز .2

  یالمممی و فرامرز سرعت باال  ر انتقاالت بین .3

   ر اقتاا  و کنترل تورم رویه یعدم خمق پول ب .4

  استفا ه از ارز مجازی  ر شرای  تحریمی ایران .5

  ماا ره و بموکه کر نها  ر   ولت ییعدم توانا .6

  پروتکل یامکان انشعاا و ارتقا .7

  یتو شفاف یریگهرامکان  .8

   ر ایران کوین بیتاستخراج  ینسب یتمز .9

  سکه یهعرضه اول .10

 (.9  الف،  1397)میرغفوری و  یگران،  هوشمند یقرار ا ها .11

گذاری آن از منظر اقتصاد  های رمزپایه و الزامات قانون تحلیل پول. 6

 اسالمی

 گذاری درباره آن خلق پول مجازی و لزوم قانون. 6-1

های رمزپایه بیان شد، یکری از ابعرا  قابرل بررسری  ر  ن خمرق پرول        که  ر ماهیت پول طوری همان

هرای تولیدشرده خرو  را  ر اختیرار مشرتریان و       هرای رمزپایره تنهرا بخشری از پرول      است. ناشران پول

 20 ارنرد )حردو     بخش  یگر را برای خرو  نگره مری    ( و رصد 80حدو   هند ) متقاضیان قرار می

توانند با سهم خو  از تولید پول، اقردام   ها می های  نان اعتبار کافی یافت،  ن (. زمانی که پول رصد

افتد. به عنوان مثرال حرد    یمو به عبارت  یگر نوعی خمق پول  ر بازار اتفاق کنند به خرید  ر بازار 
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از ایرن    رصرد  80پایره تنهرا    هرای رمرز   احد است. اما  ر بسیاری از پولیمیون وم 21 کوین بیتتولید 

 رصرد بره سرازنده  ن. پرولی کره  ر اختیرار        20 گرران(  ار  و  ها اختاا  بره مرر م )معاممره    واحد

براقی نروعی     رصد 20های اقتاا ی است، اما  گران قرار  ار ، حاصل ایجا  ارزش و فعالیت معاممه

د حامل منفعت اقتاا ی برای سازنده باشد. از منظر اقتاا  اسالمی خمرق  توان خمق پول است که می

پول، منفعتی است که  ر اولین استفا ه از پرول بردون پشرتوانه ومرو   ار . بره عبرارتی کسرانی کره         

توانند قدرت خرید ایجا  کنند و ایجا  چنین قدرت خریدی باید از منظر  قدرت خمق پول  ارند می

ار گیر .  نچه که مسمم است این است که خمرق پرول منجرر بره خمرق ررروت       فقهی مور  بررسی قر

( و چنانچه بپذیریم این خمق 2009شو  )میرا و لربانی،  یجه قدرت خرید برای افرا  می رنتمدید و 

تورم باشد و یا اینکه ماداق پرول برا  ور ه    منشأتواند  شو ، می پول باعث ایجا  تقاضای اضافه می

مدید و ایجا  قدرت خرید برای برخی از افرا  و ایجا  تورم ) ر این مور  کاهش باشد. خمق پول 

ها  یع رروتتوز باز منزله  بهارزش پول سایرین( و از بین رفتن قدرت خرید برای برخی  یگر از افرا  

ای  یگرر    ر مامعه است. این شیوه باعث ضررر بره یر  عرده از افررا  و منفعرت رسراندن بره عرده         

ی  هدیه و یا ارث بدون رضایت و  گاهی مرر ن اتفراق    منزله  بهخمق پول مدید  رواقع شو .  می

ی بر خرالف اصرل مالکیرت  ر اسرالم اسرت و      فرایندرسد چنین  افتد و به  ست افرا  خاصی می می

(. ضرمن  1393  با ی،  ولتشو  )به نقل از حسینی  ی  ز ی محسوا مینوع  بهتوان گفت  حتی می

هرای رمزپایره از  و مهرت     شو . طبق قاعده، پرول  با  ور ه نیز شامل این موضوع میهای  اینکه پول

 : ارای ایرا  هستند

   ورند های با  ور ه را برای خو  فراهم می ناشران با خمق پول، رروت .1

شرو  کره ایرن موضروع نیرز        ر مقیاس بزرگ، خمق پول منجرر بره ایجرا  ترورم  ر مامعره مری       .2

 ضرر و الضرار مور  تومه قرار گیر .تواند از منظر قاعده ال می

 یدشرده تولهرای   گذاری  ر این زمینه، مجبور کر ن ناشران به عرضه تمرامی پرول   حل قانون راه

توانرد از   ناشرران مری   مرد   رتوانرد ممروی خمرق پرول گرفتره شرو .        است کره  ر ایرن صرورت مری    

 کارمز های خا  تعیین شو .
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 ذاری از منظر اقتصاد اسالمیگ بدون پشتوانه بودن و لزوم قانون. 6-2

ای مرز اعتمرا  و    هرا هری  پشرتوانه    های رمزپایه گذشت، این پول که  ر بیان ماهیت پول یطور همان

اینکه اعتما  و اعتبار  ن از بین رو ، برای مالکان  ن چیرزی   محض  بهاعتبار  ا ن مر م ندار  و لذا 

. شرو  و هرم شرامل شربهه غررر      هه ضررر مری  هم شامل شرب ماند. این موضوع از منظر فقهی  باقی نمی

اصرل ومرو  و    ضرری بو ن  ن تا حدو ی واضح است، اما  ر مور  غرری بو ن باید گفت چرون 

 ،متعهد و مسئول ومو   اشته باشد اعتبار هندهپشت این مال، ی   ینکهاو   ن اعتبارمالیت و میزان 

 گذاری  ر این زمینه ومو   ار . و نیاز به قانون شو  میلذا غرری محسوا   مور  تر ید است

ها ناشران این وموه را مکمف سازند کره  ر ازای نشرر    گذاری الزم است  ولت از حیث قانون

بهرا،   تواند شامل طال و فمزات گرران  . این پشتوانه میکنندهای مدی ایجا   پشتوانه حتماًهای  این پول

اشد تا  ر صورت بروز هر مشکمی بتواند پاسخگوی نیاز افرا  ارز و هر  ارایی قابل اتکای  یگری ب

 باشد.
 یاسالم اقتصاد منظر از یگذار قانون لزوم و یمتیق نوسانات. 6-3

 اتنوسران غررر اسرت.    مسئمههای مجازی،   لیل بر ماهیت غیرشرعی پول ترین مهمشاید بتوان گفت 

ممروه کنرد و لرذا     غیرعقالنری  ینکرو  بیرت گرذاری   قیمرت  ها سبب شده است کره  این پول قیمت  ر

. اما بسیاری از کارشناسان این نوسانات شدید را تومیه کر ه و  و  لیل را نمایدمبا الت  ن غرری 

اوالً این نوسانات را به  لیرل عرضره و تقاضرای برازار ناشری از  الیرل        ها  نکنند.  برای  ن ذکر می

با چروا  الر   کوین بیتها و رانیاً عمت اصمی را  ر سنجش  بازی  انند و نه ناشی از سفته عقالیی می

عنوان ارز مرمع قرار بگیر ،  یگر از   به کوین بیتمدعی هستند که زمانی که  ها  نکنند.  مهرح می

خواهرد وار  انجرام    حال طبق مترون اسرالمی فرر ی کره مری      هر  به. ات خبری نخواهد بو این نوسان

گذاری مهمع باشرد، یعنری وی بایرد از     شو  باید از میزان ریس  و  ینده سرمایه کوین بیتمعاممه با 

از  مزایا و معایب  ن باخبر بو ه تا ناشناخته، نامشخص و با خهرپذیری بریش   کوین بیتهای  پتانسیل

از  ریسر  بریش    کروین  بیتحال   هر حال باید پذیرفت که تا به  روی نیاور . اما به کوین بیتحد به 
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تواند منجرر بره    حدی  اشته و اینکه  یا اطالع از چنین ریسکی که ریشه  ر  الیل عقالیی  اشته می

 (.1396 ی،نیغرر شو  و یا خیر همچنان مای بررسی  ار  )حس

بر اساس عرضه و تقاضا مور  خرید  صرفاً چراکه  بسیار شدید است های رمزپایه نوسانات پول

ومرو  نردار . همرین     هرا   نهرای بنیرا ی بررای تحمیرل  ر مرور        گیر  و هی   ا ه و فروش قرار می

برابر  چار تغییرر شرو . افرزایش     19ها تا   موضوع سبب شده است  ر برخی از موار  ارزش این پول

هرای شردید    سبب ضرر ها  ن لیل برای افرا  و کاهش ارزش  یبهای ها سبب  ر مد ین پولارزش ا

گذاری صحیحی  ر ایرن زمینره صرورت     . لذا الزم است که قانونشو  میبرای برخی  یگر از افرا  

 پذیر .

، این اسرت کره اگرر بررای     کر تواند اشاره  یمها  گذاری این پول یکی از موار ی که  ر قانون

دید و  قیق ایجا  شو  و  ولت ناشرران را مکمرف بره  اشرتن ایرن پشرتوانه       های م ها پشتوانه این پول

هرای بنیرا ی و     ا ه چراکره رو .  یمر یعتاً بخرش زیرا ی از مشرکل نوسرانات قیمتری از برین       طب، کند

 لیرل   یبر گرذار  و مرانع از افرزایش یرا کراهش       ی رمزپایه پا بره عرصره مری   ها پولهای بنیا ی  یلتحم

ها، تعیین قیمت رابت برای  ن اسرت کره  ر    گذاری این پول یمتقنوع  یگری از . شو  میها  قیمت

گرذاری خواهنرد برو  و     ای برای مبا له و نه محمی بررای سررمایه   وسیمه صرفاًها  این صورت این پول

 بر . های زیا ی برای ورو  به بازار را از بین می انگیزه

گذاری از منظر   و لزوم قانون )اقتصاد سایه( یرزمینیزهای  گسترش فعالیت. 6-4

 اقتصاد اسالمی

 نظرر  ( و چره از هرا  فعالیرت )حجرم   یچه از نظرر کمر   ها  ولت ر روند تکامل موامع بشری، حضور 

 طرور مرداوم  بره   ی،مختمرف اقتارا ی و امتمراع    مسرائل  ینه(  ر زمیفوها یچیدگی)عمق و پ یفیک

 زنردگی  انکراری برر   یرقابرل غارررات  ، هرا   ولرت  یمرال  یرات عمم یگرر، است. از سوی   یافته یشافزا

هرا بخرش زیرا ی از      ر بسیاری از کشورها  ولت (.95  ، 1395الهدی،  )عمم اقتاا ی مر م  ار 

 هند، اقتارا ی کره از  ن تحرت     ومو  اقتاا  سایه از  ست می به خاطرهای بالقوه خو  را   ر مد

. اقتارا   شرو   مری   زیرزمینری یرا    یرقابرل مشراهده یرا اقتارا    غعناوینی همچون بازار سریاه، اقتارا    
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قانونی و غیرقانونی انجام شده و  ر مرایی   طور  بههایی است که  زیرزمینی شامل  ن  سته از فعالیت

هرای رمزپایره    که  ر بخش سوم نیز اشاره شد، پول طوری همان(. 1381شوند )اسفندیاری، ینمربت 

 تررین  مهرم هایی از این قبیل است. از  ای فعالیتبه  لیل ماهیت نظیر به نظیرشان بستر بسیار مناسبی بر

شرویی و  ور   هرای ا اری، پرول   فراینرد توان به فرار مالیاتی، انجام نشدن برخری از   های  ن می یب س

 .ها اشاره کر  ز ن تحریم

ها برای ایران محسروا   و منبه مثبت این پول شو  میالمممی تعریف  ینباول که  ر سهح  مسئمه

توانرد ایفرا کنرد و     هرا مری   ها نقرش بسریار مهمری  ر  ور ز ن تحرریم     ، این است که این پولشو  می

رسد انتشرار   تواند  اشته باشد. به نظر می نقش قابل تومهی می ها  نریزی برای امرایی کر ن  برنامه

المممری و برا    های مرکزی مهرت انجرام مبرا الت برین     هایی  ر سهح ممی و زیر نظر بان  چنین پول

 باشد. مؤررتواند بسیار  عریف کاربران خا   ر این حوزه میت

های منفی اقتاا  سایه  ر کشور اسرت کره     وم که بیشتر از منبه ممی اهمیت  ار ، منبه مسئمه

هرای رمزپایره شرباهت زیرا ی برا       گذاری مردی  ر  ن اسرت. بخشری از ماهیرت پرول      نیازمند قانون

کنرد، برا ایرن حرال      گیرری اقتارا  سرایه را ایجرا  مری      ی   ار  که امکران شرکل  الکترونبانکداری 

کامرل  ر اختیرار و تحرت نظرارت      طرور  بره تفاوت  ن این است که بانکداری الکترونی   ترین مهم

کند و خارج از  یمهای رمزپایه از فناوری نظیر به نظیر استفا ه  بان  مرکزی است  ر حالی که پول

 ر زمران خریرد کراال و یرا  ریافرت       هرا  پولروی این  کنترل بان  مرکزی است. تنها راه نظارت بر

 تواند مور  نظارت  قیق قرار گیر . های پر اخت پول است که می نقدی از  ستگاه

 گیری و نتیجه بندی جمع. 7

های رمزپایره پر اخرت    این مقاله به بررسی ماهیت،  رار اقتاا ی، ا له فقهی مخالفان و موافقان پول

. بر این اساس  رای متعرد ی از فقهرا و   کندگذاری  ن  ر ایران را تعیین  انونهای ق تا برخی از منبه

که البته موضع مثبت یا منفری  ر قبرال  ن و تحمیرل و بررسری هرر یر  از       شد نظران مهرح  صاحب

، رویکر  و نوع نگاه ه شدها موضوع اصمی این مقاله نبو ه است.  نچه که این مقاله بدان پر اخت  ن

گذاری بردان پر اختره شرو . اصرل      توان از منظر قانون های رمزپایه بو  که می ه پولمدیدی نسبت ب
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اساسی  ر بازارهای مالی و پولی اسالمی صحت قرار ا ها و ابزارهرای مدیرد پرولی و مرالی اسرت      

مگر  نکه استداللی برای منع  ن ومو   اشته باشد که عمدتاً شامل اکل مال به باطل بو ن، ضرری 

برر اسراس همرین مروار       صررفاً هرای رمزپایره    بو ن و غرری بو ن است. مخالفران پرول   بو ن، ربوی

 ر این خارو  و  ر همرین    شده طرحکه به شبهات  اند  اشتهنیز سعی  موافقاناند و  استدالل کر ه

برر  های رمزپایه  اللت  های صورت گرفته  ر خاو  پول یبررسچارچوا پاسخ  هند. مجموعه 

ها قوانینی  قیق وضع شو .  سرتاور های تحقیرق    گیری از این پول ت برای بهره ار  که الزم اس  ن

 گذاری الزم است:  اللت بر  ن  ار  که از منظر قانون

  های رمزپایه وضع شو  نشر پول فرایندقوانینی برای مموگیری از خمق پول  ر  .1

نکرول، مرانع     ریسر  ها تدارک  یده شرو  ترا ضرمن از برین برر ن       پشتوانه الزم برای این پول .2

  افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت  ن شو 

  مکانیسمی برای مموگیری از نوسانات قیمتی  ن اتخاذ شو  .3

ها قابمیت اسرتفا ه زیرا ی ومرو   ار . برا ایرن       المممی نیز برای مبارزه با تحریم های بین  ر منبه .4

مموگیری گسترش اقتاا  سایه، قوانینی بررای انتقرال، خریرد و     منظور بهحال  ر سهح  اخمی 

   ریافت نقدی ایجا  شو 

های رایج فراهم  یرد کره ایرن موضروع از طریرق  اشرتن        امکان  ریافت نقدی و تبدیل به پول .5

 پشتوانه قابل امراست.
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به عنوان الگوی هردف   یاسالم یاتنظام مال یها از شاخص یمیتحم» .(1395) دسجادیس ،یالهد علم

و مهالعرات   یپیوهشرگاه عمروم انسران    .رانیر مسرائل اقتارا  ا   یبررسر  مجمه «.یرانا یاتیبرای نظام مال

 تهران. .یفرهنگ

 ر مرد و رفترار    یصتخار  ی،اسرالم  اقتاا » .(1393) میعبدالعظ ،ی؛ آق آتابادسجادیس ،یالهد علم

 تهران. .یو مهالعات فرهنگ یپیوهشگاه عموم انسان .رانیمسائل اقتاا  ا یبررس مجمه «.یمارف

ارز  یمرور یرمز ار بررس یابزار مال» .(1397) یبندر یو بهاره بهار نی، حسیجشفقان یاحمد یعل

 یکاربر هرا  یکنفررانس ممر   ینهفتمر  «.پر اخرت  یو ابرزار مهران   یمحمر  یازهرای برر ن  یره با تک یرمز
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 یرسران  اطرالع  ماهنامره  «.مجرازی  پرول  مالی سیستمبر اساس  نوین ییشو پول» .(1394) رویه ،یفاراب
 .یفرهنگ و یمیتحم یپیوهش

 ی)پرول( مهالعره مرور     یمبرا الت  یاطالعرات برر ابزارهرا    یترأریر فنراور  » .(1397) ، عصامت یفتاح

 .تهرران  .یرران ا یر  و مکان یوتربرق، کرامپ  یمهندس ی انش و فناور یمم یشهما ین وم «.کوین بیت

 .یرانیانسام ا یتوسعه محور  انش و فناور های یشموسسه برگزارکننده هما
https://www.civilica.com/Paper-UTCONF02-UTCONF02_015.html 

فارمنامه   .«یبرانک  یهرا  برر سرپر ه   یقرانون  یرره ذخ» .(1381) فرد یفرهان دیسع و اسداهلل وش، نیفرز
 .7شماره  .سال  وم .یاقتاا  اسالم یتخاا

 ن  ر  یگراه و ما کروین  بیرت  یجیترال برر پرول     یمررور » .(1396) یو آزاده منتظار  ی، علا یمیکر

 انشرگاه   .مشرهد  .و مخرابرات  یوترکرامپ  .اطالعرات  یفنراور  یکنفرانس مم ینچهارم «.یرانتجارت ا

 .یدریهتربت ح
https://www.civilica.com/Paper-ITCT04-ITCT04_174.html 

  ر  ن گراه یما و نیکرو  تیر ب ترال یجی  پرول  برر  یمررور » (.1396) یمنتظار  آزاده و یعلا ، یمیکر

 تربرت   انشرگاه  .مخرابرات  و وتریکرامپ  .اطالعرات  یفنراور  یممر  کنفرانس نیچهارم «.رانیا تجارت

 .هیدریح

و توسرعه   کروین  بیرت برر   یمری تحم» .(1395) یعارب عاامر   دیسع و مانیا ،احمدزاده ؛دیمج ،مداح

و  یحسابدار ،اقتاا  یریت، ر مد یپیوهش یکر هایالمممی رو کنفرانس بین «.امتماعی –یاقتاا 

 ی.عموم انسان
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  فتر انتشارات اسالمى.: قم .یهالفقه ینالعناو .(ق 1417) رعبدالفتاحیم ،یمراغ

نقش  ن  یو بررس کوین بیت یجیتالپول  » .(1397) یمحمد دیو مج نیآرم ،یروحان، مهسا؛ یمصل

 .یریتو مرد  یحسرابدار  یکاربر هرا  یکنفررانس ممر   ینهفتم «.یرانا ی  ر توسعه تجارت الکترون

 .یا س ییگروه ارتبا  طال .تهران
https://www.civilica.com/Paper-MNGTCONF07-MNGTCONF07_056.html 

 ینپنجمر  «.یری  ارا یرا پول  یف ر حوزه تعر کوین بیت یجیتال  یتکامل ارزها» .(1397) ای، دنیملک

 .یرانا یریتانجمن مد .تهران .یو حسابدار یریت ر مد یهای کاربر  پیوهش یکنفرانس مم
https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF05-AMSCONF05_267.html 

کنفررانس   «.یانررژ  ینرده  ر برازار    چرین  برالک  یتأریر تکنولروژ . »(1396) هیهد یمنتصر کوهسار

 . انشگاه ابرار .تهران .قبر ی ر مهندس یا ینبن یقاتالمممی تحق بین
https://www.civilica.com/Paper-ICEEC01-ICEEC01_269.html 

 شره یعارر اند  یمجمه فرهنگ و عمروم انسران   .«کوین بیتابعا  شرعی » .(1397) دعباسیس ان،یموسو
 )مااحبه(.

مرکز پریوهش، توسرعه و    «.مجازی پول فقهی -مالی ماهیت و کوین بیت» .(1396) رضا ،یرزاخانیم

 تهران. .مهالعات اسالمی سازمان بورس و اوراق بها ار

 یرب و معا یرا مزا» .الرف(  1397) زاده یو نصارت دهقاان   یادیصا  نیحس؛ هللا بیدحبی، سیرغفوریم

 .ی ر عموم و فنراور  یننو یها پیوهش یشهما یز همینس «.کوین بیتبر  یدبا تأک یجیتالی  یارزها

 .شرکت عمم محوران  سمان .یکیصورت الکترون  به
https://www.civilica.com/Paper-EMAA13-EMAA13_023.html 

 یبررسر » .(ا 1397) .زاده یو نصارت دهقاان   نیحسا  ،تورانلاو  یادیصاهلل؛  بیدحبی، سیرغفوریم

 یکنفررانس ممر   ینسروم  «.(کروین  بیرت )مرور  مهالعره    یران ر ا یجیتالی  یگذاری  ر ارزها سرمایه

 .نور یام انشگاه پ .تهران .ها حل ها و راه چالش ی، ر عموم انسان یننو یکر هایرو
https://www.civilica.com/Paper-HUMAN03-HUMAN03_143.html 

فارمنامه اقتارا     «.یاسالم ی ر بانکدار یبانک یها سپر ه یرذخا یالگو « .(1389) نیحس ،یرمعزیم
 .17شماره  .یاسالم

 :تهرران  .یشرعبان  احمد ترممه .مالی بازارهای و بانکداری پول، اقتاا  .(1390). کیفردر ن،یشکیم

 (.ع) صا ق امام  انشگاه
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 .یاسالم یغات فتر تبم: قم .میاعوائد اال .(ق 1417) یاحمد بن محمدمهد ،ینراق

کنفررانس   ینسروم  «.کوین بیتو پول از تهاتر تا  یهای تجار تکامل سیستم» .(1397) مانی، پیرینص

 . انشگاه صالحان .تهران .یاپو یو حسابرس یحسابدار یریت،المممی مد بین
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اقتصادی و مالی های سیاست فصلنامه  
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