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 دهیچک

ارز دیجیتال، اصطالح جدید و نوظهور است که نیازمند بررسی عمیق از جمیع جهات، 
ویژه از منظر فقه اسالمی است. ارز دیجیتال پول فضای مجازی است که به وسیله آن به

تری نسبت به تراکنشهای بانکی کوتاهتوان حجم بسیار زیادی از پول را در مدت زمان می
جا کرد. محل فعالیت این ارزها، شبکه اینترنت است و بدون المللی، جابهو به صورت بین

نیاز به تشریفات و تأیید دولتها در حال انجام است، چرا که اساساً هدف از ایجاد این ارزها، 
خالی از اشکال نخواهد بود.  انجام معامالت بدون نظارت و دخالت دولتهاست، که این مورد

در مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که ماهیت ارزهای دیجیتال چیست و 
یجه گرفته، به این نتشود؟ با بررسیهای صورتاز منظر فقهی چه آثاری بر آنها مترتب می

 ق و مخالفسنت دو دیدگاه موافطور کلی، هم در میان فقهای شیعه و هم اهلرسیدیم که به
-چون صحت و اباحه استناد کرده و مخالفان به غرریوجود دارد که موافقان به اصولی هم

روند و تأیید یا شمار میبودن اشاره دارند. ارزهای دیجیتال دارای مالیت هستند و پول به
گذارد. ارزهای دیجیتال دارای عدم تأیید دولتها، تأثیری بر هویت پولی این ارزها نمی

لیت تواند، حسن غیر قابل انکاری هستند که تکامل ساختار و شیوه استفاده از آنها میمحا
شرعی استفاده از آنها را در پی داشته باشد؛ در غیر این صورت، قاعده الضرر و نفی سبیل، 
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نسبت به سایر قواعد فقهی مطروحه پیرامون این ارزها، پیشی گرفته و در مقابل مشروعیت 
 کند.و حلیت آنها را به عدم حلیت تبدیل می ایستندآنها می

 .مالفقه مقارن، ارز دیجیتال، بیت کوین، پول، عین،  ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
بر  با ظهور ارزهای دیجیتال، در سراسر جهان، پژوهشگران، فعالیتهای پژوهشی بسیاری را

مجازی هستند که در اند. ارزهای دیجیتال، نوعی پول در فضای همین مطلب منعطف کرده
اند. با ورود ارزهای دیجیتال به چرخه اقتصاد، شاهد تحولی بستر شبکه اینترنت متولد شده

این ارزها  .رود آینده پول را بسازداساسی در سیستم پرداختها هستیم، تحولی که احتمال می
مالی  شهایجایی پول و تراکننوعی رنسانس مالی جهانی هستند و انقالب عظیمی را در جابه

یابد و به دلیل به همراه دارند. به وسیله ارزهای دیجیتال حجم مبادالت مالی افزایش می
-جایی با افزایش چشمگیری روبهالمللی بانکی، سرعت این جابهعدم وجود تشریفات بین

روست و این مسئله توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. ارزهای 
ارای انواع بسیار زیادی است که تقریباً از نظر ساختاری یکسان هستند و دیجیتال د

برخی از کشورهای جهان ارز دیجیتال را  .است 3ارزشمندترین آنها ارز دیجیتال بیت کوین
اند. اند و برخی منفعل مانده و هیچ تصمیمی در مورد آنها اتخاذ نکردهغیرقانونی اعالم کرده

تال، ابتدا اساس و مبنای هویتی آنها را بررسی کرد و پس از برای شناخت ارزهای دیجی
پردازیم. عقالی عالم شدن هویت آن، به تبعاتی که از نظر فقهی به همراه دارند میروشن

آوردن را داشته باشد، دارای دستچیزی که دارای ارزش باشد و قابلیت خرید و فروش و به
از  هایی که برخیایی ارزشمند است و سوءاستفادهدانند. ارز دیجیتال نیز یک دارمالیت می

دهند، مسائلی هستند که وسیله این ارزها انجام میکشورهای جهان علیه سایر کشورها به
بودن ساقط کند. تا تواند آنها را از مالخارج از هویت مالی و پولی ارز دیجیتال است و نمی
اشد، این ارزها مالیت خود را حفظ زمانی که ارزش این ارزها در جهان پذیرفته شده ب

اعتبار خواهند شد؛ دقیقاً مانند پولهایی که دار شود، بیکنند و زمانی که ارزششان خدشهمی
زمانی در دنیا ارزشمند بودند و در حال حاضر دیگر ارزش معامالتی ندارند. اینکه در برخی 

لکه لیل هویت پولی آنها نیست، بشود، به داز صرافیها به خرید و فروش آن پولها پرداخته می
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اند، ارزشی مانند ارزش عتیقه دارند و به خاطر پول بودنشان به دلیل قدمتی که پیدا کرده
شوند و اساساً در شریعت اسالم نیز خرید و فروش پول، از آن جهت که خرید و فروش نمی

 سازی هویتپول است، حرام شمره شده است. در تحقیق پیش رو، سعی شده تا با شفاف
ارز دیجیتال، بتوان برای آن حلیت و حرمت را متصور شد و از این طریق به حل این مسئله 

 مستحدثه پرداخت.
 

 و بیت کوین 5، زنجیره بلوکی4کریپتوکارنسی
فرآیند تأیید  که در آن، استکریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال یک شیوه انتقال وجه الکترونیکی 

یا نهاد مرکزی نبوده و محتاج  ها و تشکیل واحدهای جدید، نیازمند به هیچ بانکتراکنش
اطات گرفته بدون نیاز به ارتبتأیید و امضای شخص ثالث نیستند و همه تراکنشهای صورت

شده و  ثبتیا همان زنجیره بلوکی  چینبه نام بالک« شدهدفتر کل توزیع»بانکی در یک 
توان پرداختها چین، میوسیله بالکشوند و با استفاده از فرآیند انتقال وجه بهرمزنگاری می

 مشهورترین ارز دیجیتال موجود بیت کوین را به صورت مستقیم و همتا به همتا انجام داد.
مور نام دارد، که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در دنیای امروز، بسیاری از فعالیتها و ا

طور به؛ عهده دارند گر را برشود که نقش واسطهروزمره توسط شرکتها و نهادهایی انجام می
افزار هنگامی که یک پیام برای اپ اشاره کرد. در این نرمتوان به اپلیکیشن واتسمثال می

بلکه در ابتدای امر، پیام به  ،رسدفردی ارسال شود، پیام به صورت مستقیم به آن فرد نمی
گری دارند، ارسال شده و پس از آن، پایگاههای اپ که نقش واسطهایگاههای داده واتسپ

(. بیت کوین 44ش، 1396اخوان، ) کننداپ، آن را به فرد مورد نظر ارسال میداده واتس
نوعی از انواع ارز رمزنگاری شده است که از لحاظ هویتی شباهت زیادی به پولهای بدون 

این ارز تحت نظارت هیچ حکومت و دولتی قرار ندارد و از ابتدای امر پشتوانه دولتی دارد. 
برای رهایی از مسیرهای پر پیچ و تاب دولتی و حکومتی، بنا نهاده شده است، بنابراین بسیار 

گریز است و این نکته دقیقاً همان مسئله مهمی است که همه دولتها و حکومتهای نظارت
ویژه بیت کوین، مردد و بدبین کرده است. از ابتدای به جهان را نسبت به ارزهای دیجیتال

                                           
4. Cryptocurrency: شدهریارز رمز نگا  

5. Blockchain 
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گذاری بیت کوین، بیشتر از سایر ارزهای پیدایش ارزهای دیجیتال، ارزش مالی و سرمایه
 (.4ش، 1398، روشنو غیره بوده است ) 8، بی ان دی7، تدر6دیجیتال موجود مانند اتریوم

 
 هویت مالی ارزهای دیجیتال

خواهد آن را به توجه، میل و رغبت انسان قرار دارد و انسان می مال چیزی است که مورد
چرا که مال چیزی است  ،گرفته شده است« میل»ملکیت خود درآورد. کلمه مال از مصدر 

 (.2/74ش، 1374طباطبایی، شود )که انسان به سوی آن متمایل می
ل آن وده و در مقاباست که به علت منافع واقعی یا اعتباری مورد رغبت عقال ب ئیمال شی

غذا، لباس، کتاب و غیره. البته امکان دارد، چیزی  مانند: ؛پردازندنقدینه یا چیزی دیگر می
ار مانند آب در کن ؛کثرتش از مالیت ساقط گردد اما به علت وفور و و با این ویژگی باشد

ست. به رودخانه یا آب دریا، سنگ در کنار کوهستان و هوا که در همه نقاط در جریان ا
گونه امور، جهت بیان تعریفی جامع و مانع از کردن اینهمین دلیل برخی از فقها برای خارج

ه اند. مال بآوردن آن را در تعریف مال افزودهدستیعنی رقابت در راه به« تنافس»مال، قید 
)گرجی،  علت ویژگیهای خاصی که دارد، از نظر عقال دارای ارزش و اعتبار شده است

 (.2/311، ق1402
توان گفت ارزهای دیجیتال نیز مالیت دارند، چراکه مورد تعریفهای مذکور، میبا توجه به 

 شود.رغبت عقال هستند و اتفاقاً در دنیای امروزی در قبال آن عوضی داده می
-های دیجتال مالیت دارند، این مسئله مورد بحث است که در تقسیمزبا توجه به اینکه ار

 به وجهت با را معموالً مال افقهگیرد. توضیح مطلب اینکه، کدامین مورد جا میبندی فقها در 
ق، 1415کنند )خمینی، وجود آن در عالم خارج به سه قسم عین، منفعت و حق تقسیم می

شود که ارزهای دیجیتال در کدامین بندی این سؤال مطرح می(، با توجه به این تقسیم1/16
زهای دیجتال از قبیل عین هستند یا از قبیل منفعت یا از قبیل گیرند؟ آیا ارقسم قرار می

 حق؟ 
شک ارزهای دیجیتال از قبیل حق نیستند و بنابراین باید بررسی کنیم که آنها از قبیل بی

ارزهای دیجیتال شکل خارجی و قابل لمس ندارند، دلیل بر اینکه  اند یا از قبیل منافع؟حق
                                           

6. Ethereum 
7. Tether 
8. BND 
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منفعت باشند. برای این نظر الزم است مسئله را با ذکر مثالی  این نیست که آنها عین نبوده و
د از توانشود و میتبیین کرد. در عقد اجاره، فرد مستأجر، مالک منفعت عین مستأجره می

واند از تمنافع آن استفاده کند. یعنی اگر مستأجر یک واحد آپارتمان را اجاره کند، فقط می
خریب تواند دیوارهای خانه را تنماید، بدین ترتیب نمیمنفعت آن که حق سکنی است استفاده 

کند و یک اتاق به اتاقهای خانه بیفزاید، چون صرفاً مالک منفعت است و منفعت خانه همان 
 توانیم عین آن را با چشمحق سکنی است. پس روشن است که منفعت چیزی است که نمی

 ورد ارزهای دیجیتال، این منفعت نیستببینیم یا در دست گرفته و آن را لمس کنیم. اما در م
توانند این ارزها را کنند، چرا که آنها میکه دارندگان ارزهای دیجیتال از آن استفاده می

بخرند، استخراج کنند، بفروشند و حتی با اختیار خود نابود کنند. پس صرف این نکته که 
منفعت  بر این نیست که آنها راارزهای دیجیتال قابل دیدن با چشم یا قابل لمس نیستند دلیل 

روند؛ اما شمار میارزهای دیجیتال مال هستند و از جمله عیون به بنابراینقلمداد کنیم. 
های کامپیوتری ایجاد شده است و ماهیتی جنس این عین به نحوی است که توسط داده

یره یتال ذخهای فلزی دارد. ارزهای دیجیتال در کیف پولهای دیجمتفاوت از اسکناس و سکه
ه شوند. ارزهای دیجیتال منفعت نیستند بلکشده و پس از استخراج، به حساب فرد منتقل می

 عین هستند.
مثال دیگر اینکه وقتی یک فرد دارای حساب بانکی باشد و سیستم پیامکی بانک را برای 

هد، داش انجام میتلفن همراه خود فعال کرده باشد، پس از هر تراکنش که با کارت بانکی
، الطور مثشود و بهپیامی از جانب بانک برای وی مبنی بر تراکنش انجام شده ارسال می

 350هزار تومان از حساب وی کسر شده و مانده حساب او  30شود که مبلغ فرد متوجه می
تومان را از طریق پیامک مشاهده کرد، برای  350000هزار تومان است. حال که فرد این 

تومان پول عینی و حقیقی وجود دارد. در مورد ارزهای دیجیتال  350000ع او در عالم واق
شود و آن اعداد و ارقام که در کیف پولهای دیجیتال به ثبت هم به همین شکل عمل می

 بنابراین ارزهای دیجیتال منفعت نیستند. و رسند در واقع دارایی عینی افراد هستندمی
 و« دین»چیزی است که در مقابل « عین»ر از کلمه از نظر برخی از فقهای امامیه، منظو

« عین»کند. برخی دیگر نیز معتقدند رود و در عالم واقع تحقق پیدا میکار میبه« منفعت»
چیزی است که اگر در عالم « عین»اند: گفته هم برخی .عبارت است از عین معین و خارجی
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ل، عرض و ارتفاع( نمایان خارج به وجود آید به صورت یک جسم سه بعدی )دارای طو
 گردد.می

اگر بخواهیم مفهوم اول را در نظر بگیریم که البته به مبحث مطروحه پیش رو، تناسب 
. شوندنمی تلقیرسیم که ارزهای دیجیتال عین بوده و منفعت به این نتیجه می ،بیشتری دارد

ر بلکه جایگاه ظهو؛ دتوهمات نیستن وچرا که ارزهای دیجیتال امری انتزاعی یا خیالی و جز
آنها فضای مجازی است. فضای مجازی بخش حقیقی و بسیار مهم زندگی امروز بشر است. 

به  هاگذاری آنبودن آن باشیم. شاید بتوان گفت علت نامتوانیم قائل به انتزاعیپس نمی
مجازی، تنها ندیدن بخشی از فرایندهای موجود در آن است. قرارگرفتن مجازی در برابر 

  بودن آن نیست، بلکه فضای مجازی یک فضای حقیقی است.قیقی به معنای غیرواقعیح
رسد که در بحث ارزهای دیجیتال آن عینی مد نظر است که در برابر منفعت قرار نظر میبه
 چرا که عین در برابر دین از موضوع بحث خارج است. ،دارد
 

 هویت پولی ارزهای دیجیتال
نوعی برای انتقال منفعت و خدمت در مجازی پول نیستند و بهبرخی معتقدند که ارزهای 

 گیرند و به همینجامعه به منظور تسهیل در مبادالت و انتقال ارزش مورد استفاده قرار می
 و برخی دیگر براین باوراند که ای هستنددلیل معتقدند که ارزهای دیجیتال، کاالی سرمایه

 (.30ش، 1397انی، ارز دیجیتال ماهیت پولی دارد )میرزاخ
بودن یا نبودن آن الزم است به تعریف اقتصادی و با توجه به اختالف مذکور و تعیین پول

 ند:اهاقتصاددانان سه کاربرد اصلی برای پول را مطرح کردفقهی آن بپردازیم. 
 ؛ای برای تبادالتواسطه. 1
 ؛واحد حساب. 2
 (.6-5ش، 1397)کیوانلوشهرستانکی،  ذخیره ارزش. 3

)واسطه تبادل،  گانه پولویژگیهای سهبودن ارزهای دیجیتال بر این باورند که مخالفان پول
طور کامل تحقق نیافته واحد حساب و واحد ذخیره ارزش( در مورد ارزهای دیجیتال به

طرفداران این نظریه معتقدند که ارزهای دیجیتال واسطه تبادالت نیستند، چرا که میان است. 
ای برای تبادل ارز استفاده کنند و عنوان وسیلهی مرسوم نیست که از آن بهمردمان امروز

 چنین به خاطر نبود تصویب قانون،کنند اندک است. همتعداد کسانی هم که از آن استفاده می
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ثال معنوان روند. به کار نمیصفت غیرقانونی را دارا هستند و به عنوان واحد حساب نیز به
یت طال، برنج یا گوشت یک ب کیلوقیمت یک سوم نیست که مثالً بگویند در میان مردم، مر

نوسانات قیمت زیادی . ارزهای دیجیتال توانایی ذخیره ارزش را ندارند، چرا که کوین است
پذیر شبیه کرده تا گذاری ریسکدهد، بیت کوین را بیشتر به یک سرمایهکه برای آن رخ می

 جا(.همانباشد )این که محلی برای ذخیره ارزش 
واضح است که ویژگی اول در  کامالًرسد انتقاد مذکور ضعیف است، چرا که نظر میبه

رمزارزها وجود دارد و در حال حاضر مبادالت بسیار زیادی توسط آنها در حال انجام است 
ن با کویو در در مورد ویژگی دوم نیز باید گفت که هر چند که ارزهای دیجیتال، مثل بیت

طور کامل آن است که این ارزها هنوز به، شوند، اما علتگذاری مید پولی دالر قیمتواح
اند و اگر این اتفاق صورت پذیرد و با گذشت زمان و یا افزایش چرخه فعالیت نشده هشناخت

 40ارزهای دیجیتال، شاهد آن خواهیم بود که مثالً ارزش یک آپارتمان مسکونی معادل 
ز علت اینکه هنو کند.مسئله تغییری در ماهیت رمزارزها ایجاد نمیبیت کوین باشد. این 

میلیون تومان یا مثالً  108طور مثال گوییم هر بیت کوین بهبرای فهم ارزش بیت کوین می
مورد بیت کوین یا سایر  هزار دالر است، این است که هنوز کثرت استعمال دروهشت سی

گوید هزار تومان چقدر حال حاضر کسی نمی در ارزهای دیجیتال اتفاق نیفتاده است.
ال، ؤها برای خرید، به محض شنیدن این سارزد! چرا که در اثر استعمال زیاد هزارتومانیمی

شود و به این شکل توانند بخرند تداعی میدر ذهن افراد، چیزهایی که با هزار تومان می
مورد ارزهای دیجیتال هم اگر این ارزد. در شوند که هر هزار تومان چه مقدار میمتوجه می

یا ارزها مانند: پوند، دالر، ریال و  هاکثرت استعمال رخ دهد، دیگر این ارزها با سایر پول
توجه فرد م ،ارزداگر کسی بگوید یک بیت کوین چقدر می شوند و مثالًغیره بررسی نمی

 مقدار ارزش این پول است. nشود که می
ل بسیاری از دارندگان رمزارزها ذخیره ارزش است و به اما در مورد ویژگی سوم، دلی

 .کنند تا ارزش داراییشان حفظ شودگذاری میانداز و سرمایهنوعی پساین وسیله، به
های ز سکهجشده پیرامون پول و ماهیت فقهی و اقتصادی آن، بهبا توجه به توضیحات بیان

م ارزش ذاتی داشتند، مابقی اشکال طال و نقره که خود آنها و در ذات خودشان برای مرد
پول به خودی خود هدف نبودند، بلکه قدرت خرید آنها بود که اهمیت داشت و هرچه که به 
سمت آینده پیش رویم، با گسترش حجم مبادالت، در میان افراد، در جای جای جهان، نیاز 



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

122 

رد. بنابراین تقل کبه یک سیستمی داریم، که بتوان در کمترین زمان، بیشترین حجم پول را من
رزهای ا توانند آینده پول را بسازند و ادامه این روند تکاملی را بپیمایند.ارزهای دیجیتال می

 دیجیتال، مالیت دارند و پول هستند.
کوین با پولهای امروزی به این نتیجه رسیدند که  در قیاس بیتبرخی از پژوهشگران، 

چ اند، پس هیتنها جمعی از مردم به آن اعتبار دادهاند و ارزهای دیجیتال نیز بدون پشتوانه
و هیچ بنای عقالیی در این اعتباربخشی وجود ندارد. بنابراین ارزهای دیجیتال  سلیم عقل

شوند ولی این قیاس، دارای یک اشکال اساسی است و آن این است که در پول تلقی نمی
و ارزهای دیجیتال( اساساً با مورد اعتباربخشی این دو نوع پول )پولهای رایج امروزی 

به این دلیل که در مورد پولهای رایج امروزی، حاکمیت کشورها  ؛یکدیگر قابل مقایسه نیستند
اند که پول ملی خود را تولید )چاپ( کنند و به آن هر یک برای کشورشان بنا را بر این نهاده

زدایی و تمرکززدایی حاکمیتاعتبار قانونی بخشند، اما رمزارزها اوالً و بالذات به منظور 
 اند.طراحی شده

در علم فقه نیز پول یا ثمن، همان چیزی است که در معامالت به عنوان بها و ارزش آن 
 (.3ش، 1397گیرد )کوچکی گلفزانی، کاال یا خدمت، قرار می

 
 ارز دیجیتال و فقه

مراجعه کرد، اما نگاه های مختلفی توان به روشبرای ارزیابی فقهی ارزهای دیجیتال می
ن های اصلی، بهتریانجام پژوهش، با استفاده از شاخصه اساسی و شناخت مبنای تحقیق و

 (.2ش، 1396عندلیب، ) روش برای تبیین یک موضوع است
 مله:اند، از جمشروعیت ارزهای دیجیتال هستند، ادله متعددی بیان کرده کسانی که مخالف

ند که بنای عقالیی در مورد ارزهای دیجیتال وجود ندارد ای از پژوهشگران معتقدعده. 1
شود که فاقد مالیت پس گفته می ؛زندو معامالت مبتنی بر ارزهای مجازی از عقال سر نمی

هستند. چنانچه طبق گفته این دسته از پژوهشگران، ارزهای دیجیتال را فاقد مالیت قلمداد 
 :شویمکنیم، با معایب فقهی زیر مواجه می

 ؛عدم مالیت ثمنف( ال
 ؛اکل مال به باطلب( 
  ؛بودن معاملهسفهیج( 
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 (80ش، 1397میرزاخانی، بودن معامله )غررید( 
باید بیان کرد که شده در بحث مالیت فقهی ارزهای دیجیتال، نظرات مطرح در پاسخ به

هرچند ارزهای مجازی مورد استفاده کل انسانها نیستند و در هر جای دنیا فقط بخشی از 
اینکه ارزهای دیجیتال در حال حاضر دارای معایب  با وجودکنند و جامعه از آن استفاده می

ر اشده، ارزهای دیجیتال یک نوآوری بسیغیر قابل انکاری هستند، اما طی مطالعات انجام
سودمند برای آینده اقتصاد جهان هستند و اگر معایبی در اجرای آنها وجود دارد یا 

تواند دلیلی منطقی مبنی بر عدم وجه نمیهیچهایی از مزایای آنها رخ داده، بهسوءاستفاده
وجود منفعت عقالیی برای این پدیده ارزشمند باشد و اگر در این زمینه کاستیها و تهدیداتی 

بایست ارز مجازی اسالمی تولید کنیم و د، ما به عنوان یک جامعه مسلمان میوجود دار
 برای تسهیل مبادالت با سایر کشورها از آن استفاده نماییم.

توان عنوان کرد که به دلیل عدم منفعت عقالیی که از جانب برخی افراد چنین نمیهم
ا عملکرد واضح خود و ویژگیهایی مطرح شده، حکم به عدم مالیت این ارزها داد. این ارزها ب

شوند. اما ممکن است بنابر سایر دالیل فقهی، استخراج و استفاده که دارند، مال محسوب می
 اما ارزهای دیجیتال، به خودی خود دارای مالیت هستند. و از آنها را همراه با اشکال بدانیم

زهای دیجیتال . با فرض پذیرش مالیت ارزهای دیجیتال، معامالت ماحصل از ار2
گونه معامالت دارای نواسانات شدید قیمتی هستند. در جواب این دلیل اند، چرا که اینغرری

 ، به تکامل نهاییعنوان یکی از ارزهای دیجیتالبیت کوینها به، طور مثالبهباید گفت 
شود یدر مرحله استخراج هستند. قیمت آنها زمانی به واقعیت نزدیک مهنوز  د، بلکهاننرسیده

میلیون بیت کوین موجود استخراج شده باشد و پس از آن به جریان بیفتد.  21که تمام 
کوینها ناشناخته و غیرشفاف نیستند و پروتکل بیت کوین از ابتدا تا انتهای  چنین بیتهم

چرخه تولید و توزیع کامالً شفاف و واضح است. علت نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، 
 که نوسانات قیمت دالر در ایران بیشتر از سایر کشورهاست دالر است، چرا مقایسه آنها با

راحت صاما اگر نوسانات و افت و خیز شدید قیمت بیت کوین در سراسر جهان اتفاق افتد به و
ال، ارزهای دیجیت بودن استفاده یا هرگونه معامله با بیت کوین اذعان کرد.توان به غرریمی

 بنابراین معامله آنها سفهی نبوده و اکل مال به باطل نیست.و  دارای مالیت هستند
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اصول صحت، اباحه، تراضی در داد و ستد و تأثیر آنها بر معامالت مبتنی بر 
 بیت کوین

بنای فقها در همه ادوار مبتنی بر این نکته است که یک اصل اولیه را در مورد مبحثی که 
، کنند تا در صورت بروز هرگونه شکتأسیس می پردازند،پیرامون آن به تحلیل و بررسی می

بر اساس همان اصل اولی عمل کنند. در معامالت، اصل اولیه صحت آن است، تا زمانی که 
(. بنابر این اصل، تا زمانی که حرمت 105ق، 1421خالف آن اثبات شود )مصطفوی، 

ل آنها داد. اص توان حکم به بطالن یا عدم صحتمعامالت بیت کوین به اثبات نرسد، نمی
نشئت گرفته است، « االصل فی المعامالت االباحه»اباحه نیز که از قاعده مشهور فقهی 

عملکردی مشابه اصل صحت دارد و بر این اساس معامالت مسلمانان مباح است، تا زمانی 
ودن ارز بکه خالف مبانی شریعت نباشد و با توجه به بررسیهایی که پیرامون مالیت و پول

، وشنربودن معامالت مبتنی بر آن اشاره کرد )توان به مباحال به عمل آمده است، میدیجیت
 (.24ش، 1398
 َجَاًََ تِ تَكُونَ أَنْ إِلَُّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَُّذِينَ أَي ُّهَا يَا»چنین آیه: هم
 اید،دهآور ایمان که کسانى اى: ََحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَُّهَ إِنَُّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

 امانج] شما از یکدیگر تراضى با ستدى و داد آنکه مگر مخورید ناروا به را همدیگر اموال
 (.29)نساء، « است مهربان شما با همواره خدا زیرا مکشید، را خودتان و باشد[ گرفته

شریفه، یکی از راههای جواز تصرف در مال پس از انجام معامالت، بر اساس این آیه 
این است که آن معامله ناشی از رضایت طرفین باشد و هنگامی که طرفین معامله بر ان 
رضایت داشته باشند و البته با سایر مبانی مطروحه در شریعت، مخالفتی نداشته باشد، چنین 

امله، بر آن بار خواهد شد. بنابراین معامالت ای صحیح است و آثار ناشی از معمعالمله
 توانند حالل و جایز باشند.ارزهای دیجیتال، که ناشی از رضایت طرفین هستند، می

 
 ارزهای دیجیتال در قلمرو قواعد فقهی

یا  بودن وتواند به اقتضای قواعد، حکم به ممنوعبر اساس قواعد فقهی ذیل، حاکم شرع می
 جایزبودن آن دهد:
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 . قاعده احترام1
جان و عمل مسلمانان، محترم است و چنانچه کسی به آنها ، ق قاعده فقهی احترام، مالابمط

چنین هیچ کسی هم تجاوز کرده و حرمت مسلمانان را بشکند، مرتکب حرام شده است.
صورت ملزم به و در این  و رضایت صاحب مال، در آن، تصرف کند اجازه ندارد بدون اذن

 المثل و یا در صورتی که منجر به تلف شود، موظف به جبران خسارت است.پرداخت اجرت
بر اساس قاعده احترام و حرمت تضییع اموال مسلمین، اگر ارزهای دیجیتال وارد چرخه 

ا ددر بخشی از جامعه اسالمی میزان تولید پول، افزایش پی ،اقتصاد جامعه مسلمانان شوند
 که در جانب دیگر جامعه، از وجود چنین پولی، خبری نیست. است حالی در؛ این ندکمی

تواند موجب تضییع حقوق بخشی از جامعه مسلمین شود و به ورود نامتوازن این پول می
 (.11ش، 1396صمدی لرگانی، رو خواهد بود )همین علت است که با عنوان حرمت روبه

از ارزهای دیجیتال را در صورت تضییع اموال مردم، حرام دانست توان استفاده بنابراین می
و از طریق این اعالم حرمت، جلوی تضییع اموال مسلمین را گرفت و از اموال آنان در برابر 

 تهدیدات محافظت کرد.
 

 . قاعده حفظ نظام2
ادی اصطیشده نوین، توسط فقهای معاصر است و از قواعد قاعده حفظ نظام از مباحث مطرح

رود. در این تعریف، منظور از حفظ نظام، ایستادگی و مبارزه با هر عملی است شمار میبه
مند اسالمی را به خطر دستی، هماهنگی، توازن و پیوستگی جامعه نظامتواند، یککه می
. ناگفته نماند که مفاد این قاعده در مواردی معتبر است، که حفظ نظام نوع مردم و بیندازد

ت اجتماعی آنها مطرح باشد و شامل نظامات کوچکی که اگر مختل شوند، اختاللی در حیا
 (.4ش، 1396جمالزاده، نخواهد بود ) ،کنندنظام جامعه اسالمی وارد نمی

اگر ارزهای دیجیتال وجهه مثبتی برای جامعه نداشته باشند، و حتی باعث خروج ارز از 
در ؛ شوندارزها، موجب اختالل نظام اسالمی میتوان گفت که این ت میئکشور شوند، به جر

 رسد که مشکالت پولهاینظر میاما به و ممنوع اعالم شوداز آنها بایست استفاده ، مینتیجه
شویی، مشکالت امنیتی، تسهیل جرایم اینترنتی و سایر مواردی که بیان مجازی مانند پول

ر دو  شودامروزی نیز مشاهده می شد، همگی از مسائلی هستند که به وسیله پولهای رایج
نظام مالی فعلی کشورها نیز رواج دارد؛ اما پولهای مجازی به علت سرعت عمل و پروتکل 

ن شوند. بنابرایم مییای که دارند، موجب تسریع و سهولت ارتکاب این جرارمزنگاری شده
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 توانکرد، میچنانچه بتوان راهکار مناسبی برای کنترل دارندگان ارزهای مجازی طراحی 
 از آن، شوند و حتی باالترگفت که ارزهای دیجیتال موجب اختالل در نظام اسالمی نمی

صاد رفت اقتشاید با استفاده از خاصیت دور زدن تحریمها به وسیله این ارزها، برای برون
کشور از تحریمهای فعلی، بتوانیم این ارزها را ابزاری برای حفظ نظام اسالمی در برابر 

 ریمهای ظالمانه قلمداد کنیم.تح
 

 . قاعده اتالف3
یر من اتلف مال الغ»و مطابق قاعده  کار گرفته شده استاز کلمه اتالف، در معنای نابودی به

م، قس توان بر دواتالف را می. هر کس مال دیگرى را تلف کند، ضامن است ،«فهو له ضامن
 تقسیم کرد: اتالف حقیقى و اتالف حکمى. 

نام  «اتالف حقیقى»مال شخص دیگر را از بین برده و یا نابود کند، فعل او  اگر فردی،
اش را بسوزاند، منزلش را ویران کند و امثالهم. ولى حیوان فرد را تلف کند، پارچه مثالً ؛دارد
دن بوشود، بلکه در این نوع اتالف، در عین باقینفس مال، نابود نمی« اتالف حکمى»در 

مانند اینکه ورد نظر از درجه مالیت ساقط شده و دیگر ارزشی ندارد. م یءاصل مال، آن ش
شخصى یخ و برف متعلق به دیگرى را در فصل تابستان در مکانى مخفى کند و در زمستان 

صورت، هرچند که عین یخ و برف نابود نشده، اما آن  آن را به صاحبش برگرداند. در این
نه در فصل زمستان، چرا که در فصل زمستان،  یخ و برف در فصل تابستان، ارزشمند بود،

در اینجا اتالف حقیقی رخ نداده است؛ بلکه فعل فرد  دیگر کسی نیاز به خریدن یخ ندارد.
محقق داماد، ) باشد؛ بنابراین اتالف در اینجا، حکمی استخطاکار، در حکم اتالف می

 (.111-115ق، 1406
کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و هر» گوید:قانون مدنی می 328چنین ماده هم

باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از اینکه، ازروی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم 
از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال 

 .«است
توانند منجر به اتالف مال و سرمایه در مورد مبحث ارزهای دیجیتال، باید بیان کنیم که می

پس روشن است که  هرچند که اتالف آنها حقیقی نبوده و حکمی باشد. مسلمانان شوند.
تواند با تمسک به قاعده اتالف، مانع جریان یافتن ارز دیجیتال در حاکم جامعه اسالمی می
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انند موجب اتالف توراحتی میکه کاستیهای ارزهای دیجیتال به چرا ،میان مسلمانان شود
 (.11ش، 1396صمدی لرگانی، اموال مسلمانان باشند )

 
 . قاعده الضرر4

مانعمت از ارزهای دیجیتال متوان به همانند سایر قواعد فقهی با استناد به قاعده الضرر می
توانند موجب پرداخت. ارزهای دیجیتال به دلیل کمبودهایی که هنوز برطرف نشده، می

 مبنای اصلی بسیاری از قواعد فقهی قاعده الضرر، عمالً. مسلمانان شوندضرررساندن به 
 .دهدتشکیل می راتاکنون  شدهمطرح

آور است و کسی که ضرر به بیان ساده: مطابق قاعده الضرر، هرگونه ضرررساندن، ضمان
را وارد کرده، ضامن جبران خسارت ضرری است که به ضرردیده وارد کرده است و یکی از 

ق، 1406محقق داماد، عقالست ) یبنا« الضرار فی االسالم و الضرر»ترین ادله قاعده کممح
151 ،154 ،156.) 

ه هرچند کاست، بر اساس این قاعده، هرگونه فعالیتی پیرامون ارزهای دیجیتال ممنوع 
 دقاعده دیگری به نام قاعده تسلیط وجود دارد و مطابق آن، افراد بر داراییهایشان تسلط دارن

پس ارزهای دیجیتال یا هر مال دیگری  توانند در مال خود، دخل و تصرف کنند.و می
اما در اینجا قاعده الضرر، ورود کرده و دامنه  اند.برداریباتوجه به قاعده تسلیط، قابل بهره

ضوح وچرا که ارزهای دیجیتال دارای معایبی هستند که به ،کندقاعده تسلیط را مضیق می
بودن آنها را مشاهده کرد و این چنین است که قاعده الضرر بر تسلیط ررسانتوان ضرمی

 (.11ش، 1396)صمدی لرگانی،  گیردپیشی می
 

 . قاعده نفی سبیل5
لَنْ » سوره نساء است: 141شود، آیه آیه مشهوری که برای قاعده نفی سبیل به آن استناد می

ن راه منان برای کافراؤو خداوند هرگز بر )زیان( م: الْم ؤْمِنينَ سَبيال يََجْعَلَ اللُّه  لِلْكافِرينَ عَلَى 
گونه حکمی که این قاعده، در تشریع دین مبین اسالم، هیچ بنابر «.)تسلطی( قرار نداده است

وجود ندارد. این حکم به صورت  ،منان را فراهم آوردؤموجبات تسلط کفار بر مسلمانان و م
 (.4ش، 1397مصباح، شود )وارد را شامل میکلی و عام است و همه م
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پایگاه خبری ـ تحلیلی مشرق نیوز، خبری را منتشر کرد و طی 1396بهمن سال  4در 
پرداخت  9آن خبر به افشای پشت پرده وابستگی بیت کوین به سازمان سیا

(Mashreghnews.ir /افشاگری درباره بیت کوین، مشرق نیوز.) 
کشورهای انگلیس و آمریکا این خبر را تأیید نکرده است و اما هنوز هیچ کس از جانب 

بنابر قاعده دفع خطر محتمل، موظف به ممانعت  ،درصورتی که صحت این ماجرا معلوم گردد
از ارزهای دیجیتال هستیم. طبق قاعده دفع خطر محتمل که از قواعد عقلی است، اگر در 

 ع آن خطر محتمل واجب است.ای احتمال خطر بدهیم، از نظر عقلی دفمورد مسئله
 

 . قاعده عدالت6
و رعایت عدالت مالی و  است شرعی احکام از بسیاری زیربنای عدالتدر مباحث فقهی، 

اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت، از الزامات اقتصاد مبتنی بر اسالم است. یکی از دالیلی که 
ن زدن توازبرهم ،تال شودتواند منجر به عدم پذیرش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیمی

 (.13ش، 1398قزل بیگلو، اجتماعی و توزیع ناعادالنه ثروت، توسط این ارزها است )
رسد ارزهای دیجیتال زمینه را برای توزیع ناعادالنه ثروت فراهم کرده نظر میبعید به البته

ورند دست آا بهارزهای دیجیتال ری روشهایدرآمد نیز با استفاده از چرا که اقشار کم ،دنباش
توانند یک درصد از یک بیت کوین را خریداری کنند، بر این اساس هر فرد با هر و حتی می

 تواند از ارزهای دیجیتال استفاده نماید.میزان بهره مالی که دارد می
 

 سنت در مورد ارزهای دیجیتالدیدگاه فقهای اهل
توجه ویژه دارند و هر چیزی که سنت در تعریف پول، به تعریف اقتصادی آن فقهای اهل

و  پذیرندشده در تعریف پول، برآید را به عنوان پول میبتواند از عهده ویژگیهای مطرح
دانند و در غیر این صورت، تا زمانی که عنوان پول بر چیزی صدق استفاده از آن را جایز می

. در مورد ارز دیجیتال نکند و از دایره پول خارج باشد، احکام پول بر آنها بار نخواهد شد
ا بودن آنها ربودن آنهاست. فقهایی که پولنیز ادعای اول نسبت به این ارزها مالیت و پول

دانند و فقهایی که قائل به عدم هویت پولی این ارزها کارگیری آنها را جایز میپذیرند، بهمی
 (.51-52م، 2020مزعل، دانند )هستند، استفاده از آنها را ممنوع می

                                           
9. CIA=Central Intelligence Agency آژانس اطالعات مرکزی 
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 :سنت وجود داردطور کلی دو دیدگاه در مورد ارزهای دیجیتال نزد علمای اهلبه
 اند:معرفی کردهگروه نخست ارزهای دیجیتال را حرام  .1

د نشوفعالیتهای غیرقانونی استفاده میبیت کوینها در موارد بسیار زیادی، در راستای الف( 
مقاصد غیرقانونی و خالف ین، در جهت شود که اکثر دارندگان بیت کوو همین امر موجب می

از این طریق بتوانند خود را از قانون کشور، مقامات ، تا کنندشرع از بیت کوین استفاده 
 قضایی و پیگرد قانونی پنهان نمایند.

 و فقط از طریق اینترنت قابل استفاده است.غیرملموس بوده  ب( بیت کوین
 کند.شویی و کالهبرداری فراهم میپولبستر امنی را برای اقداماتی چون ج( بیت کوین 
ارت نظبر سیستم ای، مرکزی یک رمز تمرکززدایی شده است و هیچ نهاد د( بیت کوین

 .ارزهای دیجیتال وجود ندارد بر و امکان کنترل بانکهای مرکزی و نظارت دولتها کندنمی
آمیز باشد امالت بر پایه بیت کوین مخاطرهشود معهـ( نوسانات شدید آن باعث می

 (.13ش، 1397)ابوبکر، 
دند معرفی کربیت کوین و تمام ارزهای دیجیتال را خالف شرع ، نهاد مذهبی دولت ترکیه

. ارزهای دیجیتال تحت نظارت یک نهاد 1شده توسط آنها بدین شرح است: و دالیل ارائه
ساز ها نسبت به این ارزهاست که زمینهولتمرکزی نیستند و این به معنای عدم ضمانت د

گونه مجوزی از . این ارزها هیچ2استفاده این ارزها در راستای پولشویی و تروریسم است؛ 
. از آنها برای فرار از 3جانب دولتها یا بانکهای مرکزی آنها ندارند و غیرقانونی هستند؛ 

مورد استفاده گروههای مسلح مانند . 4شود؛ مالیات یا سرویسهای امنیتی مالی استفاده می
. دارای عناصر تقلب و فریب است؛ 5داعش، باندهای توزیع مواد مخدر و امثال آن است؛ 

 (.15-18م، 2020. وجود فیزیکی ندارند و بر همین اساس قابل معامله نیستند )شریف، 6
ارجی د خبیت کوین یک ارز کامالً مجازی است که به شیوه دیجیتال مدیریت شده و وجو

)فیزیکی( ندارد. ارزهای دیجیتال )بیت کوین( توانایی الزم برای اینکه پول و یا ارز باشند 
ین منبع چنای برای ذخیره ارزش باشند. همتوانند وسیلهرا نداشته و از نظر اقتصادی نیز نمی

اهد واین ارزها قابل رصد نیستند و هویت کسانی که با آنها سر و کار دارند مخفی باقی خ
شود که هیچ نوع ارزش ماند و همه اینها در کنار عدم پذیرش قانونی این ارز، موجب می

م، 2020مالی و پولی برای آن وجود نداشته و معامالت مبتنی بر آن نیز مجاز نباشند )مزعل، 
54-53.) 



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

130 

پول از گذشته تا به امروز تحوالت فراوانی را پشت سر گذاشته است و فقها با توجه به 
یاز جامعه امروز، نوع رایج )اسکناسهای فعلی مثل دالر، ریال و پول ملی و رسمی هر ن

ن تیمیه پول یک معیار برای فهمیددانند. طبق نظر ابنکشور( آن را مشروع و پذیرفتنی می
چنین درهم و دینار و مانند آن ابزاری هستند، برای آنکه موارد مشابه ارزش اموال است. هم

بودن چیزی شک کردیم به رفتار ه دراهم و دنانیر بسنجیم و هرگاه در پولآن را به وسیل
کنیم، کما اینکه در پولهای کاغذی، جواز استفاده را به همین عرف نسبت به آن مراجعه می

طبق نظر امام احمد ابن حنبل، ضرب  (.29/2ق، 1416تیمیه، ابناند )طریق به دست آورده
موردی که این کار به اذن حاکم انجام شود، جایز نیست، های درهم و دینار جز در سکه

ند روشمار میبنابراین ارزهای دیجیتال که از جانب حاکم، اذن صدور ندارند، غیرشرعی به
 (.28م، 2018)باسم، 

داراالفتاء مصر فتوایی در ارتباط با ارز دیجیتال صادر کرده است که بدین شرح است: 
بیع، اجاره و هر نوع دیگری از عقود یا معامالتی که به واسطه معامالت بیت کوین اعم از 

پذیرد، شرعاً جایز نیست. شرکت در معامالت بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال صورت می
بیت کوین به دلیل ضرری که ناشی از جهل نسبت به عوضین است، حرام بوده و غیرشرعی 

کوین  کند که استفاده از بیتین نیز بیان میاست. فتوای صادرشده از جانب داراالفتاء فلسط
شود، چرا که بیت کوین نیز، از جمله پولهایی حرام است و معامالت آن شامل قمار نیز می

چنین احتمال کالهبرداری، فریب و تقلب در ارزهای است که منشأ آن نامعلوم است، هم
ل د و فروش ارزهای دیجیتاشوند که خریدیجیتال بسیار زیاد است و این مخاطرات باعث می

 حرام باشند.
اند که پول یا ارز بودن هر سنت کشور امارات متحد عربی، گفتهبرخی از علمای اهل

چیزی حتی اگر پوست حیوان یا چرم باشد، به شرطی صحیح است که دولت آن را تأیید 
، تی که دولتکرده باشد. مطابق این دیدگاه، آن چیزی که در قلمرو امور مالی است، در صور

 آن را تأیید کند، از نظر شرعی نیز صحیح خواهد بود.
 دارند و استفاده از آنها بالمانع است:مالیت معتقدند که ارزهای دیجیتال، گروه دوم . 2

 :گویدکه می شده استبیان توسط فقها وجود دارد که یک قاعده فقهی مشهور 
 «.بودن استبر مباحدر معامالت اصل : االصل فی المعامالت االباحه»
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ی تا زمانچیز جایز است همهو  گذاریممیبودن مباحرا بر در معامالت تجاری، اصل یعنی 
 که موردی خالف شریعت را در ارتباط با آن بیابیم.

 ود:شبا توجه به این اصل، هرچیزی که ویژگیهای زیر را داشته باشد، پول تلقی می
 ؛ان یک چیز ارزشمند تلقی شودبه عنوعموم مردم جامعه، در میان . 1
 ؛از مردم به عنوان وسیله تبادل پذیرفته شود قابل توجهی جمعتوسط همه یا . 2
 ؛ای برای سنجش ارزش باشدوسیله. 3
  به عنوان واحد حساب عمل کند.. 4

بیت کوین یک پول قانونی است که با وجود اینکه توسط بانکها صادر نشده است، 
ردی مشابه ارز دارد. استخراج بیت کوین که به وسیله خرید یا موجودیت داشته و عملک

پذیرد، تأثیری بر هویت مالی این افزارهای مربوط به آن، صورت میافزار یا نرماجاره سخت
نند شود، ماارز ندارد. معامالتی که به وسیله بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال انجام می

وان تشود و میاحکام شرعی مبادالت مالی بر آنها بار می سایر ارزها یا طال و نقره است که
 (.Babas, 2021, 13-15برای ارزهای دیجیتال، پرداخت زکات را متصور شد )

 
 نتیجه

. ارزهای دیجیتال، پول فضای مجازی هستند که انتقال وجه را به صورت نامحدود، با 1
با توجه به مطالعات اند. سرعت بسیار زیاد و بدون دخالت بانکها یا دولتها فراهم کرده

و رگرفته، نحوه پیدایش و استخراج ارزهای دیجیتال ار نظر شرعی با هیچ مانعی روبهصورت
 ود.شودن مخترع این تکنولوژی، منتج به عدم مشروعیت این ارزها نمیبنبوده و ناشناس

. ارزهای دیجیتال بر اساس موازین فقهی دارای منفعت عقالیی بوده و به عنوان شیء 2
اند و انسانها برای داشتن ارزهای دیجیتال به دلیل ارزشمند، مورد میل و رغبت قرار گرفته

ین ارزهای دیجیتال، مال محسوب شده و از نوع عین کنند؛ بنابراارزشمندیشان تالش می
نین چحقیقی هستند و معامله با آنها اکل مال به باطل نبوده و غرری یا سفهی نخواهد بود. هم

گانه تعریف اقتصادی پول را دارا هستند و کامالً ماهیت پولی ارزهای دیجیتال ویژگیهای سه
لی پذیرد، مسائواسطه این ارزها صورت میه بهدارند و فعالیتهای غیرقانونی و نامشروعی ک

توانند تأثیری بر ماهیت آنها وارد کنند و خارج از هویت اصلی این ارزها هستند که نمی
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سنت نتیجه یکسانی پیرامون این مبحث متأسفانه چه در میان فقهای امامیه و چه فقهای اهل
 د اختالف نظر هستیم.مستحدثه وجود ندارد و در میان هر کدام از مذاهب، شاه

تمام مواردی که در قالب قواعد فقهی مطرح شده، از مسائلی هستند که قابل اغماض . 3
تواند تصمیمات مأخوذه خود ای که دارد نمیو حکومت اسالمی به علت جایگاه ویژه نبوده

ای ارزه رسیدن مبحثرا بر بنیان سست و احتماالت استوار سازد. بدیهی است که تا به ثبات
دیجیتال و آشکارشدن حقایق نهفته در آن، حکومت اسالمی به منظور حفاظت از جامعه 

اما  .ای را نپذیرد و مهری از حلیت بر آن ننهداسالمی در برابر خطرات احتمالی، چنین پدیده
توان به نحوی ارزهای توان عنوان کرد که با ایجاد یک ساختار جانبی مناسب، میدر آخر می
دارندگان آنها را تحت کنترل قرار داد، تا بدین وسیله، از تضییع اموال مسلمین  دیجیتال و

جلوگیری کرد و با تولید ارز دیجیتال اسالمی، به حل این چالش فقهی پرداخت تا همه 
 مسلمانان بتوانند داراییهای خود را متناسب با عصر حاضر، ذخیره کرده و ارتقاء بخشند.
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