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مقدمه
با اختراع رايانه در سدهي بیستم میالدي و پیشرفت سريع
آن ،مفاهیم موجود در علوم مختلف دچار تغییر و تحول
اساسي شدند .عصر آن روزها را عصر اينترنت نامیدند و
صفحه جديدي در تاريخ علوم ارتباطات ايجاد شد .صنعت
تجارت الكترونیک دگرگون شد و مفاهیمي چون كسب و
كار الكترونیكي ،اينترنت اشیا و بالک چین متجلي شدند.
اشتراک تمامي اين مفاهیم ،بهبود در امر خدمات رساني و
تسريع در عملكرد و فعالیت انسانها بوده است .اينترنت
اشیا مفهومي نوظهور است كه پس از پیدايش اينترنت
مهمترين رويداد عصر حاضر است .اينترنت اشیا يكي از
ابعاد گسترش و تعريض فضاي مجازي است .چراكه اشیا
مختلف را در فضاي سايبر به يكديگر متصل ميكند .به
سخن ديگر اشیا بدون دخالت عامل انساني دادهها را
جمعآوري ميكنند .درخور توجه است كه مفهوم اينترنت
اشیا نخستین بار در سال  1111توسط كوين اشتون
مطرح شد .اين مفهوم كمتر شناخته شده مولد
فناوريهاي نوظهوري همچون بالکچین و ارز ديجیتالي
است .پرواضح است كه يكي از مصاديق برجستهي
ارزهاي ديجیتالي بیت كوين است.
شايسته است كه مفاهیم نوظهور با عنايت به علوم
مرتبط ،از تعريفي همهجانبه برخوردار بوده و
پژوهشگران و حقوقدانان مفاهیم نوظهور را بررسي
نمايند تا مقنن با اشراف خود به تعاريف ،بتواند به امر
تنقیح قوانین حوزهي مربوطه و مفاهیم ايجادي بپردازد.
مسلم است كه حوزهي حقوق فناوري اطالعات،
محدود به تعاريف حقوقي كالسیک نبوده و هرروز با
مفهومي جديدي چون ارز ديجیتال ،با قالبي نوينتر
مواجه است .فلذا گام اول در اين حوزه ،شناخت
پديدههايي است كه علم فناوري اطالعات ،روزانه از آن
رونمايي مينمايد .افزون بر اين بالکچین و فرآورده
آن ارز ديجیتالي به بحراني جهاني بدل شدهاند كه دول
مختلف درحال بررسي و ايجاد راه حلي در مواجه با آن
هستند .چراكه ارز ديجیتال درحال تغییر ذائقۀ مردم و
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تبديل اسكناس و سكههاي آنان به حسابي در فضاي
سايبر تحت عنوان كیف پول ديجیتالي است.
پژوهش حاضر ضمن مفهوم شناسي بیت كوين ،به
دنبال پاسخگويي به معیارها و قوانین اسالمي
درخصوص مشروعیت بیت كوين به عنوان پول براي
انجام معامالت و پس ازآن به چالشي مهم منظور ،نظر
مراجع عظام تقلید در اينباره ميپردازد .چراكه سؤال
اصلي اين پژوهش نیز همین است .افزون بر آن در اين
پژوهش سعي شده است كه ديگر كاربردهاي فناوري
بالکچین پرداخته شود .پژوهش حاضر به بررسي
مفاهیم نوظهور در قلمرو حقوق ايران و فقه امامیه
پرداخته و رويكرد برخي از كشورها نسبت به اين
مفهوم كمترشناخته شده را مورد بررسي قرار ميدهد.
چراكه ديدگاه شرع در ارتباط با مفهوم سازي و پس از
آن قانونگذاري اهمیت بسیار زيادي دارد.
پرواضح است كه ابتكار عمل استفاده از فناوري
بالکچین ،سال  1111میالدي با استوارت هابر و
اسكات استورنتا بوده است و پس از آن مفهوم ارز
ديجیتال نخستین بار در سال  1110توسط «ويداي»
مطرح شد ،لكن ايده نامبرده تا سال  2771تنها يک
نظريه بود .تا اين كه در سال  2771توسط فردي (يا
شايد گروهي مرموز) به نام ساتوشي ناكاماتو به اجرا
درآمد .از آنجا كه بیت كوين يک پول الكترونیكي
بدون پشتوانه است كه در عالم خارج وجود ندارد و هر
روز نیز به طرفداران آن افزوده ميشود ،ابهاماتي را در
زمینه صحت معامالت منعقد شده به وسیلهي ارزهاي
ديجیتال ايجاد ميكند .شايان ذكر است كه كشورها و
دولتهاي مختلف ،برخوردهاي متفاوتي با بیت كوين
به عنوان پول مجازي جديد دارند ،برخي آن را پذيرفته
و برخي نیز نپذيرفتهاند .رويه كنوني كشور در جهت
مشروعیت بخشي به اين پديده نوظهور تاكنون امري
تقريبا نامشخص بوده و در اين میان تنها بانک مركزي
به انتشار سیاست نامهاي در راستاي ارزهاي ديجیتالي
بسنده كرده است.
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پژوهش حاضر به جهت بررسي فقهي حقوقي
مشروعیت و جايگاه ارزهاي ديجیتال و با نگاهي به
كاربرد فناوري بالکچین بيشک با نوآوري همراه
است .چراكه تاكنون پژوهشي يکپارچه در اينباره
انجام نگرفته است .پژوهش حاضر در سه بخش مباني
نظري ،ارز ديجیتال از منظر فقه و كاربرد زنجیره
بلوكي در صنايع مورد بررسي قرار گرفته است .مقالهي
پیشرو ،به شیوهي توصیفي -تحلیلي صورت گرفته
است و نگارش آن ،با تكیهبر دكترين ،دادهها و
آموزههاي علمي گردآوري شده از میان كتابها ،اسناد
بینالمللي و نشريات موجود و قابل دستیابي ،به شیوه
كتابخانهاي انجام شده است.
 -9مبانی نظري
بالکچین فناوري ويژه براي پلتفرمهاي معاملهگر همتا
به همتا است كه از ذخیرهسازي غیرمتمركز براي ضبط
تمام دادههاي معامله استفاده ميكند .به عبارتي بهتر
بالک چین داراي شناسه منحصربهفردي است كه با
مواردي مانند امضاي ديجیتال براي هر دارندهاي
شناسايي و بهمانند يک حساب كاربري عمل ميكند
( .)2017: 20 ،Guptaنخستین بار اين مفهوم در سال
 2771در زيرساخت بخش مالي ارز رمزنگاريشده بیت
كوين استفاده گرديد .بیت كوين در ضمن يک سیستم
كه بهاختصار با كد P2Pاست ،عمل ميكند .در حقیقت
بالکچین دفتر عمومي تمام معامالت و تراكنشهاي
بیت كوين است كه تاكنون انجامشده و پیوسته نیز
تراكنشهاي تازه به آن افزوده ميشود .فناوري زنجیره
بلوكي اولین بار تنها براي تبادل ارزهاي ديجیتالي به
وجود آمده بود .ولیكن ويژگيهايي مانند متنباز بودن،
رايگان بودن ،امكان ثبتاسناد بهصورت عمومي و
غیرمتمركز آن باعث شد تا براي ارائه خدمات مختلفي
مورداستفاده قرار گیرد (.)2016: 30 ، Tapscott
بالکچین يا زنجیره بلوكي دفتر كل ديجیتال از
تراكنشهاي مالي و غیرمالي است كه امكان فساد
مالي در آن وجود ندارد و ميتوان را براي ثبت

.

تراكنشهاي مالي و هر چیز ارزشمند ديگري
برنامهريزي كرد .اعضا درون شبكهي بالکچین تنها از
گذر الگوريتمهاي رياضي و محاسبات بسیار پیچیده
كامپیوتري صحت و درستي دو فاكتور را در بلوکها
تأيید يا رد ميكنند و هیچ دخل و تصرفي در محتواي
ندارند .تا پیش از آنكه بیت كوين و دفتر كل
توزيعشدهي آن معرفي شود ،ازآنجاكه اطالعات
ديجیتالي بهراحتي قابل كپي كردن و كالهبرداري
هستند ،استفاده از واحدهاي پولي ديجیتال غیرممكن
به نظر ميرسیدند .اين مشكالت تحت عنوان
 Double-spendمطرح شدهاند.
بدين معنا كه در هر تراكنش ممكن است ،فرستنده
بهجاي نسخه اصلي سكه ديجیتال ،كپي از آن را براي
طرف مقابل بفرستد و نسخهي اصلي را نزد خود نگه
دارد .براي حل اين مشكل ،در شیوه سنتي به يک
واسطهي قابلاعتماد همچون بانک ،نیاز بود تا بهعنوان
يک نهاد متمركز بر تمامي تراكنشها و معامالت
نظارت داشته باشد .لكن بیت كوين اين مشكل را به
شیوهي ديگري حل كرده است ،به عبارتي مسئولیت
واسطه را بهكل اعضاي شبكه منتقل كرده است.
بنابراين براي انتقال مالكیت ارز ديجیتالي ،ديگر به
پايگاه دادهاي متمركز نیاز نیست ،بلكه يک دفتر كل
توزيعشده ،تاريخچهاي از تمام تراكنشها را نگهداري
ميكند و تأيید هر تغییر در مالكیت داراييها ،نیازمند
تأيید تمامي كاربران است .هر كاربر در اين شبكه به
گره مشهور است ،(Narayanan & Coworker
) .2016: 28در واقع فرستنده يک تراكنش ايجاد
ميكند و آن را روي شبكه ميفرستد و پیام تراكنش
شامل آدرس پابلیک دريافتكننده ،ارزش تراكنش و
يک امضاي ديجیتال رمزنگاريشده است كه اعتبار
تراكنش را ثابت ميكند (همان).
فلذا گرههاي شبكه كه كامپیوترها يا كاربران هستند
پیام را دريافت و اعتبار آن را با برنامه گشايي امضاي
ديجیتال تأيید ميكنند .پس از آن تراكنش معتبر در
مجموعهاي از تراكنشهاي در حال انتظار قرار داده
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ميشود .تراكنشهاي در حال انتظار در نسخه به روز
شدهي دفتر كل به نام بالک ،كنار هم قرار داده تا در
يک بازهي زماني مشخص ،گره اين بالک را روي
شبكه بفرستند .گرههاي تأكیدكنندهي شبكه ،بالک
مورد نظر را دريافت و از طريق فرآيندي تكرار شونده،
با اجماع ساير گرهها ،به تأيید ميرسانند.
 -2ارزهاي دیجیتالی از منظر فقه
ازآنجاكه معیار سنجش و پذيرش مسائل جديد در
جامعه مشروعیت فقهي است ،به همین جهت ابتدا
ميبايست ارز ديجیتال از منظر فقهي بررسي شود تا
مجوزي براي طرح مباحث بعدي باشد .مسئلهاي كه در
فقه از اهمیت بسزايي برخوردار است چگونگي كسب
سرمايه و درآمد ميباشد .در اين راستا فقها دو شرط را
براي كسب سرمايه و مال مدنظر قرار دادهاند-1 :
قابلیت انتفاع داشته و ازنظر عقال داراي منفعت قابل
توجهي باشد  -2شارع نیز آن را حالل شمرده باشد
(حسیني .)00 :1313 ،لذا در اين بخش به بررسي
ارزهاي ديجیتالي و وجود دو شرط نامبرده در آن،
پرداختهشده است.
 2-9ماهیت شناسی پول
از منظر عرف ،پول از ابزار سنجش ارزش ميباشد كه
در متون فقهي با عناويني چون ثمن ،نصاب ،عین و
معذلک شناختهشده است .بر همین اساس در نظام
بانكي و اقتصادي پول را ميتوان آنچه واسطه مبادله
است ،اعم از اينكه فلزي باشد ،يا غیرفلزي به شمار
آورد (باقري .)22 :1327 ،در طول تاريخ پول به شكل
و صور مختلفي وجود داشته است ،چراكه در ابتدا
انسانها با عنايت به رفع نیازهايشان به كمک ديگر
افراد جامعه ،به معاوضه روي آوردند.
لذا پول ،نخست بهصورت ارزش ذاتي همچون كااليي
در مقابل كاالي ديگر به شكل معاوضه به عرصه ظهور
رسیده بود .لكن به جهت افزايش سطح نیازهاي انسان،
اينگونه معامالت تمامي نیازها را مرتفع نميساخت؛
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بنابراين برخي كاال را با فرض پذيرش عموم بهعنوان
پول به رسمیت شناختند .بهطور مثال كاالهايي نظیر
طال و نقره وسیلهاي براي مبادله در نظر گرفته شد.
فلذا روند بیانشده نیز ،به جهت وجود سبب پیشین،
دستخوش دگرگوني و از پولهايي باارزش ذاتي،
دوران حكومت پولهاي اعتباري با پشتوانه طال و نقره
آغاز شد .درنتیجه پولهاي رايج فعلي ،پولي اعتباري و
با پشتوانهي طال و نقره است كه خود ارزش ذاتي و
ماهوي دارد.
اگرچه برخي از كشورها پشتوانه آن را نیز به فراموشي
سپردهاند .بر همین اساس در سال  1171رئیسجمهور
وقت آمريكا تغییرپذيري مستقیم دالر آمريكا به طال را
لغو و پول با پشتوانه را به فیات يا بدون پشتوانه تبديل
نمود (ابوبكر ،بیتا .)0 :افزون بر اين موارد ،اگرچه پولها در
ابتدا به شكل حواله جاري بودند ،لكن با فراموشي
پشتوانهها ،جنبه مال اعتباري به خود گرفته و پشتوانه آن
در حال حاضر اعتبار و قدرت حكومتها ميباشد (مكارم
شیرازي .)166 :1301 ،ولیكن در اينكه پول امروز مثلي
است يا قیمي در بین فقها اختالفنظر وجود دارد.
در ماده  157قانون مدني ،مال مثلي و قیمي اينگونه
تعريفشده است :مثلي كه در اين قانون ذكرشده
عبارت است از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً
زياد و شايع باشد ،مانند حبوبات و نحو آن و قیمي
مقابل آن است .معذلک تشخیص اين معني با عرف
است .بر اين اساس مثلي جنسي است كه ازنظر وزن
جنس و قیمت يكسان باشد و در مقام ايفاي تعهد هر
يک را بهجاي ديگري تسلیم نمود .البته عرف در اينجا
نقش مؤثري دارد ،چنانچه اگر مالي در نظر عرف و
عقال مثل هم باشد و افراد آن مال را نیز در ازاي
ضمانات قابلقبول بدانند ،مثلي است و مال قیمي بر
اساس تعريف مثلي يعني وزن و جنس و قیمت آن
يكسان نباشد و مال ديگري را بهجاي آن نتوان تسلیم
نمود (بیات.)625 :1315 ،
با عنايت به اين تعاريف ميبايست مثلي يا قیمي بودن
پول رايج مشخص شود .با تكیهبر تعاريف ارائهشده ،به
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نظر ميرسد كه شايد بتوان پول را در قالب مال مثلي
قرارداد ،چراكه اجزاي آن كامالً يكسان است .لذا اگر
كسي پولي را قرض بگیرد در هنگام اداي دين
ميبايست مثل همان را پس دهد ،حتي اگر ارزش آن
تغییر كرده باشد .برخي از فقها بر اين نظر هستند و
شايد دلیل قائلین اين نظر ،علت پشتوانه آنكه طال و
نقره است و ارزش ذاتي دارد ،باشد .لذا ميگويند بر
اساس قاعدهي مشهور فقهي «ضمان مثلي بهمثل
است» در هنگام اداي دين حتي اگر ارزش پولي كه
شخصي بدهكار دريافت كرده كاهش پیداكرده باشد،
حق طلبكار ،همان ارزش اسمي است و حق مطالبهي
بیش از آن را نخواهد داشت (موسوي بجنوردي و
ديگران.)22 :1375 ،
اما برخي قائل به قیمي بودن پول هستند .چراكه مهم
قدرت خريد پول است (ولي زاده .)161 :1301 ،بر
همین اساس پولي كه  5سال پیش قرض گرفتهشده
است ،ارزش آن با پول حاضر كامالً متفاوت و اجزاي
آن -كه ارزش نیز كه از موارد آن است ،-يكسان
نیست .فلذا پول قیمي است .بطورمثال ماده 1702
قانون مدني بر اين نكته اذعان دارد كه اگر مهر وجه
رايج باشد ،متناسب با تغییر شاخص قیمت ساالنه كه
توسط بانک مركزي مشخص خواهد شد ،محاسبه
ميگردد .بر اين اساس قانون مدني نیز وجه رايج را
قیمي ميداند و هدف اين ماده حفظ ارزش ريالي مهر
زوج ميباشد.
بااينوجود همانطور كه گفته شد در رابطه با مثلي يا
قیمي بودن تعريف مشخصي در بیان شارع وجود ندارد.
بايد براي مشخص شدن آن به عرف توجه نمود كه در
هر دوره و در زمان و مكان مختلف ،متفاوت است
(همان .)162 ،آيتاهلل مكارم شیرازي ابتدا پول را مثلي
ميدانند اما در ادامه در مواقعي كه پول نتوانسته ارزش
خود را حفظ كند تغییر ايجادشده را براي متعهد ضمان
آور تلقي نمودهاند (مكارم شیرازي )126 :1301 ،در
رابطه با ارزهاي ديجیتالي نیز بايد با ارتكاز عرفي به
ماهیت آنها دست پیدا كرد .بر اساس عرف شايد

.

بتوان گفت كه تا زماني كه شاخص قیمتها تغییر
چنداني پیدا نكرده باشد ،به خاطر مماثل بودن كاال
مثلي محسوب ميشود .لكن در صورت تغییر فاحش در
ارزش آن ،به خاطر تورم يا مسائل ديگر مابهالتفاوت
بايد جبران گردد و قیمي محسوب خواهد شد.
چنانچه در فضاي سايبر پس از انعقاد عقدي ،شخصي
مديون به پرداخت مقداري بیت كوين گردد و با فرض
اقامهي دعوا از سوي طلبكار و احراز صحت عقد
منعقدشده به استناد مادهي  315قانون مدني ،قاضي
مكلف است ،مديون را به پرداخت مثل آن در زمان
انعقاد عقد ملزم كند .البته اين نكته را نبايد ازنظر دور
داشت كه مثلي و قیمي عناوين عرفي بوده و در لسان
شارع اشارهاي به آنها و مفهومشان نشده ،بلكه عرف
عقالً از باب رعايت اقرب الي الحق در اداي ضمانات
آنها را جعل كرده و گفتهاند كه در صورت نبود عین
بايد مثل آن و در صورت نبود مثل ،بايد قیمت آن
پرداخت شود .با اين توضیحات و با توجه به مادهي
 275قانون مدني اگر مديون قادر به پرداخت بیت
كوين باشد ،ملزم به پرداخت بیت كوين (مثل) به
عنوان مبلغ دين خود خواهد شد؛ زيرا متعهد له را
نميتوان مجبور نمود كه چیز ديگري به غیر آنچه كه
موضوع تعهد است را قبول نمايد .لكن اگر مديون قادر
به پرداخت بیت كوين نباشد ،بايد قیمت آن را بپردازد.
 2-2ربا
ربا اسم مصدر به معني فزوني و زيادتي است (فیض،
 .)310 :1371لكن در اصطالح به معني فروختن جنس
پیمانهاي يا كشیدني است ،به همان جنس با زيادتي
دريكي از آن دو زيادتي حقیقي .سه شرط الزم است:
 -1فروختن جنسي به همان جنس مثل طال به طال و
گندم به گندم -2 .جنس بايد پیمانهاي يا كشیدني
باشد نه شمردني و غیره-3.يكي از آن دو زيادتر باشد
از ديگري يا حقیقتاً يا حكما (همان).
يكي از مهمترين داليل حرمت ربا ،آيه احل اهلل البع و
حرم ربا است .چراكه به وضوح فرق بیع و ربا بیان نموده
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است .دادوستد يک مسیر دوطرفه است و هر يک اطراف
به دنبال سود هستند ،درحاليكه ربا راهي بدون بازگشت
به انباشت مال بيزحمت تنها براي يكي از اطراف است
(مكارم شیرازي .)12 :1301 ،لكن در تقسیمبندي ربا،
فقها به دو مورد اكتفا شده است و با عنايت به آيه 275
سوره بقره ميتوان علل اصلي حرمت ربا را ظلم دانست.
اگرچه فقها داليلي ديگري همچون نابودي كارهاي
نیک ،تباهي اموال و ثروتها ،از بین رفتن فعالیت
اقتصادي ،تضعیف عواطف انساني ،محرومیت از تجارت
صحیح ،ترويج فرهنگ سودمحوري و ايجاد اختالفي
طبقاتي نیز مرقوم نمودند (همان.)65 ،
به همین منظور ربا به دو قسم معاملي و قرضي
تقسیمشده است .با عنايت به اين موضوع ،در رباي
معاملي وجود دو شرط اساس كار است -1 :عرفا ثمن و
مثمن يک جنس بوده و  -2مكیل و موزون باشند (امام
خمیني .)211 :1320 ،بااينوجود تشتت ديدگاه در
خصوص اينكه ربا تنها در بیع منحصر است يا در كلیه
معامالت جاري است ،وجود دارد .بر همین اساس
برخي از فقها نظیر صاحب شرايع ،ربا را منحصر در بیع
و قرض ميداند (محقق حلي .)217 :1671 ،لكن برخي
از فقها معتقدند كه ربا ،در هر معامله قابل تحقق است
(يزدي )17 :1623 ،استدالل آنان براين است كه آيه
احل اهلل البع و حرم الربا ،مطلق بوده و به معاملهاي
خاص اختصاص ندارد و كلیه معامالت را در برميگیرد.
پس از بیان كلیات فرضي كه مطرح ميشود اين است
كه آيا ربا منحصر در مكیل و موزون است ،آيا ارزهاي
ديجیتالي مصداقي از ربا ميباشند يا خیر ،كه در ادامه
سعي شده است تا به اين پرسشها پاسخ داده شود.
مشهور فقها بر اين نظر هستند كه رباي معاملي فقط
در مكیل و موزون رخ ميدهد (شهید ثاني:1616 ،
 322و محقق حلي .)377 :1671 ،مستندات اين نظر
احاديثي است كه در اين باب به چشم ميخورد.
بطورمثال محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن زراره عن ابي عبداهلل
علیه السالم :ال يكون الربا اال فیما يكال و يوزن (حر
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عاملي .)132 :1616 ،لكن فقهايي چون شیخ مفید و
استاد مطهري بر اين نظر ميباشند كه در معدودات نیز
ربا جريان دارد و در كتاب مسئله ربا آمده است كه
مكیل و موزون موضوعیت ندارد ،بلكه كمیت هست
كه خصوصیت دارد (مطهري .)70 :1320 ،افزون
براين ،بر اساس نظر ايشان بايد به هدف حكم ربا و
اينكه هدف از حرمت ربا چیست ،دقت شود .اگر
دريافت شود كه هدف از حرمت ربا ،ظلم است پس
بايد درجايي حكم را جاري نمود كه ظلم در آن وجود
داشته باشد (نوبهار.)12 :1316 ،
لذا معدودات نیز داخل در ربا است و با اين نوشتار
ميتوان به اين نتیجه دستيافت ،مكیل و موزوني كه
ظلم در آن متصور نیست از اين حكم خارج ميشوند،
چراكه با حكمت و قصد شارع در رابطه با وجود ربا
فاصله گرفته است .بااينهمه اگرچه اكثر فقها بر اين
نظر هستند كه ربا در معامله تنها در مكیل و موزون
جريان دارد ،لكن برخي از فقها چون شهید اول ،زياده
بر معدودات را مكروه و افرادي چون شیخ طوسي قائل
به تفضیل شدهاند .بدين منظور كه مبادله معدودات با
زياده در نقد جايز و در نسیه ممنوع اعالم نمودهاند
(جامعه مدرسین.)107 :1301 ،
بر اساس ديدگاه فقها ربا معاملي در خريدوفروش پول
جريان ندارد ،زيرا يكي از شرايط آن مكیل و موزون
بودن متعلق است كه ميتوان پول را با پول مبادله
كرد ،حتي اگر آن پول ارزش بیشتري داشته باشد ،اعم
از اينكه پول كشور يا كشورهاي مختلف نظیر دالر با
ريال يا ريال به ريال باشد (باقري .)23 :1327 ،با
عنايت به مطالب بیانشده و ديدگاه فقها ،هريک از
فروض را ميتوان جداگانه بررسي نمود:
اگر ارزهاي ديجیتالي نظیر تمامي پولهاي
-1
رايج ،جزء مصاديق پول تلقي شود ،امكان خريدوفروش
با آن وجود دارد و هیچيک از اركان ربا در اينجا متصور
نیست.
در شرايطي كه ارزهاي ديجیتالي با پولهاي
-2
ديگري نظیر دالر يا ريال ،خريداري شود و اگر فرض
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بر اين گذارده شود كه ربا ،در معدودات نیز جريان دارد،
در چنین شرايطي به دلیل غیر همجنس بودن آن،
همچنان تحقق ربا متصور نیست.
تنها جايي كه فرض ربوي بودن متصور
-3
خواهد بود ،جايي است كه ارز ديجیتالي درازاي ارز
ديجیتالي قرار بگیرند .بطورمثال بیت كوين در برابر
بیت كوين .لكن چنین فرضي تنها فرضي است كه در
میان فقها اختالفنظر است؛ بنابراين با عنايت به
اختالفاتي كه در اين باب به چشم ميخورد و با توجه
به ادلهاي كه ربا در معامله را منحصر به مكیل و
موزون ميداند و مضاف بر آن استثنايي بودن حكم ربا
و در صورت تسري آن به معامالت ديگر ،انبوهي از
معامالت ربوي وجود خواهد داشت كه اين مورد نیز از
فرض ربوي بودن ارز ديجیتال خارج ميشود.
 2-9غرر
يكي از معامالتي كه مورد نهي قرارگرفته است ،معامله
همراه با غرر ميباشد .اهل لغت براي غرر معاني و
تعاريف مختلفي بیان داشتهاند نظیر غفلت ،خدعه،
خطر ،انجام كاري كه در آن ايمني نباشد و چیزي كه
در آن تعهد و اطمینان نیست (علیدوست.)15 :1301 ،
دلیل اصلي قائلین ،استناد به حديث نبوي «نهي النبي
عن البیع الغرري» است ،لكن اختالف اصلي كه در
اينجا محل طرح است ،لفظ بیع ميباشد ولیكن بیع در
اينجا خصوصیتي ندارد و بهكل معامالت اطالق
ميگردد (موسويان )71 :1316 ،بااينوجود غرر و جهل
در معامالت ،سبب خلل در صحت آن معامله است .آن
چیزي كه از اهمیت برخوردار است ،فرد در زمان انجام
معامله از توان تشخیص سودمندي يا تحمل زيان
معامله برخوردار باشد.
الزم به ذكر است كه در روابط اقتصادي پذيرش
ريسک و ريسکپذيري گام نخست را براي ورود به
اين حیطه است .لكن ضرر بیشازحد متعارف نیز ،مانع
از انجام آن و عدم اعتماد به معامله خواهد شد .لذا
غرري كه به صحت معامله ،آسیب ميزند نكوهش و

.

نهي شده است .بطورمثال در بیع ،معلوم نبودن
عوضین ،غرر مؤثر بوده و به يكي از مصاديق برجسته
بطالن عقد بیع شهرت دارد .اگرچه فقها بر بطالن
معامله غرري اتفاقنظر دارند ،لكن اينكه چه چیزي غرر
است ،مورد اختالف ميباشد .مصاديق غرر در هر زمان
و مكاني متفاوت و هر صنف مفهوم و معني خاص خود
را دارد .لذا در اين بحث منظور ارزهاي ديجیتالي نیز،
ريسک و خطر از لوازم آن است و افراد با آگاهي به اين
خطر ،پا به عرصه ميگذارند.
بااينوجود با نگاهي مختصر به پیشینه ارزهاي
ديجیتالي نظیر بیت كوين در ادوار گذشته ،بيثباتي
ارزش آن آشكار است .در سال  2713هر واحد بیت
كوين  13دالر معادله شده است ،اما در دسامبر 2712
هر واحد بیت كوين  757دالر و در ابتداي سال 2717
هر واحد به مبلغ  2777دالر افزايش پیدا كرد .مضاف
بر آن ،تنها پس از سپري شدن بازه زماني  3ماه ،در
ماه اوت قیمت هر واحد به مبلغ  6777دالر و در اكتبر
 2717به  2777دالر رسید .نرخ ارز نامبرده در دسامبر
 2710تا  10777دالر صعود كرد .اگرچه برههاي دلیل
خالي شدن حباب قیمتي با سقوط چشمگیر مواجه بوده
است (نادري .)17 :1317 ،درنتیجه اين خود ميتواند
موجب خلل در معامالت شود ،بااينكه دين اسالم
ريسک و خطر در معامالت را تا حدي پذيرفته است،
لكن ريسكي موردپذيرش است كه عقاليي و
نويددهنده اقتصاد پويا باشد.
اما اين سطح از بيثباتي ميتواند نا امني و حتي جهل
را در معامله حاكم كند ،لكن اين مطلب را بايد يادآور
شد كه ريسکپذيري نبايد تا جايي پیش رود كه
موجب جهل در اركان و مصداق غرر گردد و اين نوع
معامالت ميبايست با نگاهي عاقالنه و عرفي همراه تا
موجب از بین رفتن مال نشود .دررابطه با ارزهاي
ديجیتالي غرري كه به اركان عقد آسیب بزند ،آن
معامله باطل است ولي خطري كه الزمهي هر معامله و
صحت عقد محل اشكال نباشد قابلقبول فرض
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ميشود .شايان توجه است كه در اين موارد بايد عرف
خاص هر معامله را نیز مدنظر قرارداد.
 2-4اصل آزادي قراردادها و حاکمیت اراده
حاكمیت اراده بهعنوان اصلي مسلم كه اساس اقتباس
مقررات حقوقي ايران محسوب ميشود ،در فقه اسالمي
با عبارت معروف «العقود تابعۀ القصود» ،شناختهشده
است .در حقوق ايران ،مستنداً مادهي  111قانون مدني
نیز با متابعت از فقه امامیه ،حاكمیت اراده در قانون
مدني ايران بهعنوان يک اصل ،انعكاس يافته و براي
قصد انشاء بهعنوان خالق عقد و تعیینكنندهي توابع و
حدود آثار آن ،نقش اصلي و تعیینكننده دارد (شهیدي،
.)52 :1317
مادهي  17قانون مدني متبلور اصل آزادي قراردادها
است .از اين اصل ميتوان اينگونه نتیجه گرفت كه
افراد در انعقاد قرارداد آزاد و كسي را نميتوان به انعقاد
قرارداد يا خودداري از آن مجبور ساخت ،همچنین
هركس در انتخاب طرف عقد و تعیین مفاد آن آزاد
است و عقد با تراضي طرفین همراه است .اگرچه اين
اصل با محدوديتهايي روبهرو است كه در مادهي 17
قانون مذكور به آن اشارهشده است .اين ماده بیان
ميدارد كه قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه
آن را منعقد نمودهاند ،مادام كه مخالف صريح قانون
نباشد ،نافذ است و طرفین به اجرا آن ملزم هستند .در
بحث مخالفت قانون با قرارداد ممكن است دو نوع
ترديد به چشم خورد :ترديد در قانون مخالف قرارداد و
ديگري ترديد در امري يا تكمیلي بودن قرارداد منعقده.
در موردترديد نخست ،استصحاب عدم جاري ميشود
و اصل بر عدم وجود قانون مخالف است .در ترديد دوم
نیز ،اصل بر امري نبودن قانوني است كه مخالف آن
با قرارداد موردترديد است .در مورد آثار قراردادها بايد
بین معامالت و احوال شخصیه فرق قائل شد ،در
خصوص معامالت به استناد از مادهي  37قانون مدني
اصل بر تكمیلي بودن و در مورد احوال شخصیه اصل
بر امري بودن است (بهرامي احمدي.)63-61 :1302 ،
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با توجه به مطالب فوقالذكر بر مبناي اصل آزادي
قراردادها و به استناد از مادهي  17قانون مدني ،به نظر
ميرسد كه در صورت رعايت شرايط اساسي انعقاد معامله
میان طرفین كه ازجمله قواعد امري محسوب ميشود،
عقد بیعي كه از طريق بیت كوين منعقد ميگردد ،يک
قرارداد خصوصي تلقي ،صحیح و معتبر خواهد بود.
بهعبارتديگر باوجود قصد و رضاي طرفین ،اهلیت آنها،
معین و معلوم بودن عوضین كه يكي از آنها بیت كوين
در معناي ثمن خواهد بود و مشروعیت جهت معامله ،عقد
ايجادشده را بايد نافذ و قابل حمايت قانوني دانست .اگرچه
در خصوص معلوم و معین بودن ثمن در قالب بیت كوين
همچنان نظرات مخالفي وجود دارد.
 2-5استفتاءات
با عنايت به استفتائاتي كه از مراجع عظام اخذشده است
اكثر ايشان ،بر عدم جواز معامالت با ارزهاي ديجیتالي
اتفاق نظر داشتند و در همین اين راستا ،آيتاهلل مكارم
شیرازي دلیل عدم جواز را اينگونه مطرح مينمايد« :با
توجه به ابهامات زيادي كه اين ارزها دارند ،از جمله
اين كه منشا استخراج آنها ،روشن و مبرهن نیست و
مضاف بر آن اعتبار آن از سوي دولتها پذيرفتهنشده
است و همچنین منشا سوء استفاده بودهاند ،لذا معامله
آن جايز نیست» .آيت اهلل شبیري زنجاني در پاسخ به
اين سوال بیان داشتهاند كه اگر استفاده از آن ،مفسده
اقتصادي داشته يا خالف قانون باشد ،خريدوفروش آن
اشكال دارد.
آيت اهلل جوادي آمل نیز بیان نمودند كه به جهت اينكه
ارز ديجیتال از اشكال عقود اسالمي نبوده و در قالب
هیچيک از آنها قرار نميگیرد ،درنتیجه معامالت آن
شرعاً جايز نخواهد بود .آيت اهلل مظاهري نیز اعالم
داشتهاند كه در معامله ميبايست ثمن و مثمن معلوم
باشد ،در اين صورت معامله محقق نميشود .مراجع
عظام آيت اهلل صافي گلپايگاني ،آيت اهلل نوري همداني،
آيت اهلل فاضل لنكراني نیز رويهاي مشابه را برگزيدهاند
و حكم به عدم جواز اينگونه معامالت دادهاند.
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 -9کاربرد زنجیره بلوکی در صنایع
فناوري بالکچین ابزاري نوظهور در عصرجديد
ارتباطات محسوب ميشود كه در نظام تقنیني نیازمند
گذاردن چارچوبي در جهت كارآمدي و عملكرد شفاف
است .لذا در ابتدا ميبايست كاربرد فناوري بالکچین در
گسترهي ادبیات فني و حقوقي بررسي و پس از آن به
ارائهي طرحي در راستاي تنقیح قوانین اين فناوري
نوظهور اقدام شود .به همین جهت به بیان و شرح برخي
از مهمترين كاربردهاي اين فناوري پرداخته شده است.
 9-9قراردادهاي هوشمند
يكي از موارد كلیدي نوظهور كاركرد فناوري بالکچین،
قراردادهاي هوشمند است .قراردادهاي هوشمند در اصل
برنامههاي رايانهاي هستند كه ميتوانند به شكل
خودكار ،شرايط قرارداد را اجرا كنند .اين قراردادها
مشتمل بر كدهاي كامپیوتري هستند كه در پلتفرم
بالکچین ذخیره ميشوند .2016 10:) ،(Vaughn
هیچ تعريف حقوقي از قراردادهاي هوشمند در دست
نیست .اين ايده ابتدا توسط دانشمند علم
رمزنگاري ،نیک سابو در سال  1116مطرح شد .او
اصول اصلي اين قرارداد را تعريف كرد ،اما در آن زمان
فضاي مناسبي كه مبتني بر عصر ديجیتال و توسعهي
فعالیتهاي مبتني بر بالکچین هنوز شكل نگرفته بود.
با ظهور فناوري بالکچین ،ايدهي قراردادهاي هوشمند
عملیاتي شد .قراردادهاي هوشمند شامل تمام اطالعات
مربوط به شرايط قرارداد و اجراي تمام اقدامات
هدفگذاري شده به طور خودكار ميباشند (Ibid).
به سخني ديگر قرارداد هوشمند به معناي تعامل
خودكار دستگاه هوشمند با دنیاي پیرامون و انعقاد
معامالت يا مبادالت تعريفشده در سیستماش
ميباشد .پر واضح است كه آنها تنها دستورالعملهايي
را كه در دستور كار ايشان قرارگرفته شده (برنامه
نوشته شده يا پلن اجرايي) را به طور خودكار اجرا
ميكنند .قراردادهاي هوشمند معامالت و فرآيندها را به

.

صورت كامالً تضمیني و بدون اشخاص ثالث انجام
ميدهند .فعالیت و ثبتهاي قرارداد هوشمند
قابلپیگیري و غیر قابلبرگشت هستند.
درخور توجه است كه قراردادهاي هوشمند بر دو مدل
داخلي و خارجي تسهیم ميشوند .در مدل داخلي ،صرفاً
كدهاي برنامهنويسي شده را دربر ميگیرد ،كه در
راستاي تسهیل قرارداد پايه ايجادشدهاند .درنتیجه هیچ
التزامي را بین طرفین قرارداد پايه ايجاد نميكند.
چراكه قراردادي موجود نیست (موسويان)6 :1312 ،
ولیكن در مدل خارجي قراردادهاي هوشمند ،آنها
توافقاتي هستند كه به صورت شرط ضمني در قرارداد
اصلي گنجانده و خود نیز قرارداد ميباشند .هستهي
مركزي اين قراردادها بر بنیان نمايندگي رسمي است.
به جهت وجود نیابت و عنصر نمايندگي در اين قرارداد
ممكن است كه از آن عقد وكالت فرض شود (همان).
آن چیزي كه مهم است اين است كه قراردادهاي
هوشمند يک قرارداد الزم بوده ،در صورتي كه قرارداد
وكالت عقدي جايز است و به راحتي توان برهم زدن
آن وجود دارد .ازسويي يكي از ويژگيهاي محرز اين
قراردادها ويژگي غیرقابلبرگشت بودن آنان ميباشد.
در آينده با بهرهوري از اين فناوري هر ايراني ميتواند
يک هويت ديجیتال منحصربهفرد داشته باشد كه
غیرقابل دستكاري است؛ و سوابق هر فرد اعم از
سوابق كاري ،سوابق بیماري ،عاليق و تمايالت،
سوابق بیمه روي آن ثبت و نگهداري ميشود ،(Reed
 :2016 15).شخص اختیار آن را دارد كه با
اشتراکگذاري اين هويت ديجیتال با هر نهاد يا
مؤسسهاي كه آنهم از فناوري بالکچین استفاده
مينمايد ،از خدمات آن مؤسسه نیز بهرهمند شود،
چراكه ميتواند كلید عمومي را در اختیار آن نهاد قرار
داده و كلید خصوصي را در پیش خود نگاه دارد .زيرا
نظام قرارداد هوشمند از تكنولوژي رمزنگاري استفاده
مينمايد.
كیف پول ديجیتالي يک كیف پول نرم افزاري است كه
كلیدهاي عمومي و خصوصي مرتبط با بالک چین را
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در خود نگه ميدارد .از اين كلیدها براي ارسال و
دريافت دادههاي ديجیتالي در بالکچین و رديابي
مانده حساب ارزهاي ديجیتالي استفاده ميشود .از
همین رو كاربر ميتواند مقدار ارز موجود خود را برسي
كند ،پول ارسال يا دريافت كند و ديگر عملیاتهاي
مرتبط را با آن به انجام برساند (Anne 2015,: 19).
به منظور ارسال ارز ديجیتال ،كلیدهاي خصوصياي
كه در كیف پول شما ذخیرهشدهاند بايد با آدرسهاي
عمومي كه به ارزهاي شما مرتبط است همخواني
كامل داشته باشند .هر شخصي ميتواند بیت كوين را
به هر آدرسي كه بخواهد ارسال نمايد ،اما تنها شخصي
كه كلید خصوصي را در دست خود داشته باشد ميتواند
به كیف پول ديجیتالي خود در بستر بالکچین
دسترسي پیدا كند .در اين زمان ،فرستنده بیت كوين،
بهصورت خودكار جزئیات تراكنش خود را براي ساير
كاربران شبكه بالکچین ارسال ميدارد و توسط
كاربران تأيید و در بالکچین ثبت ميشود ( Lam
.):2015 5 ،Pak& Chuen
عملكرد و ديدگاه كشورها در ارتباط با فناوري
بالکچین و ارزهاي ديجیتالي در سه دسته قرار
ميگیرند .برخي بر اين باورند كه ارزهاي ديجیتالي تنها
با مقاصد مجرمانه و به عنوان شیوه پرداختي براي
تبهكاران و عوامفريبي به وجود آمدهاند و ديدگاه كامال
منفي در اين رابطه دارند و به دنبال قوانین
محدودكننده براي حوزه ارزهاي ديجیتالي ميباشند
(همان .)32 ،عدهاي از كشورها معتقدند ،فعالیتهاي
گروههاي مجرمانه ،مستقل از مزاياي ارزهاي ديجیتالي
بوده و اين گروهها پیش از به وجود آمدن ارزهاي
ديجیتالي نیز به جرائم خود ادامه ميدادند (,Anne 32
) .:2015لذا طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه منطقي
نیست كه به علت مقابله با فعالیتهاي مجرمانه برخي
از گروهها ،مزاياي متعدد ارزهاي ديجیتالي و بستر فني
آن يعني فناوري بالکچین را ناديده گرفته و اين
فرصت بزرگ را از دست داد (همان).
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ديدگاه سوم مربوط به آن دسته از كشورها نظیر ايران
ميباشد كه ارزهاي ديجیتالي را نه به عنوان فرصت نه
به عنوان تهديد پذيرفتند .لذا سعي در رفتار محتاطانه،
مطالعاتي بیشتر و تشكیل كارگروههايي مختلف در اين
حوزه نموده تا با برنامهاي درست براي رسیدن به
حوزهي قانونگذاري فناوري بالکچین و ارز ديجیتالي
گام بردارند .معالوصف در كنار رويكردهاي متفاوت
كشورها براي قانونگذاري در حوزه ارزهاي ديجیتالي،
سازمانها نیز بحثهايي جدي در اين زمینه آغاز
كردهاند؛ اما هنوز هیچ جمعبندي نهايي در ارتباط با
پذيرش قانونگذاري در اين خصوص صورت نپذيرفته
است .درخور توجه است بانک مركزي تنها به انتشار
سیاست نامهاي در راستاي ارزهاي ديجیتال و معامالت
آن بسنده كرده است.
 9-2رأيگیري
بالکچین ميتواند راه حلي در راستاي رفع دغدغهي
رأيگیري و انتخابات از راه دور باشد .چراكه بالکچین
با استفاده از تبادالت رمزنگاريشده خود ميتواند،
امكان جمعآوري رأيها را فراهم نموده و افزون بر آن
ابزارهاي كنترل فني آن سبب شدند كه رأيها غیرقابل
تغییر باشند .همانطور كه پیشتر اشاره شد هر عنصر
متصل به بلوکها در سنجش اعتبار تراكنشهاي
پیشین مشاركت دارد و پس از تأيید تراكنش انجامشده
براي همیشه در بلوک ذخیره خواهد شد .بر همین
اساس اين فناوري ميتواند در ايجاد اولین نسخه از
فناوري رأيگیري از راه دور تأثیرگذار باشد .به منظور
تضمین سیستم رأيگیري ضد هک ،قراردادهاي
هوشمندي براي هر انتخابات با توجه به قوانین
انتخاباتي و مديريت رأيگیري تنظیم ميشود (بهنامي
نیا .)77 :1317 ،البته به نظر نويسنده فناوري نامبرده
در كنار سرعت و تسهیل امر موجود از خطرات بسیاري
چون نفوذ دشمنان و هک برخوردار است.
اين فرآيند با احراز هويت شركتكنندگان آغاز ميشود
و با تشخیص ديجیتالي و تأيید دولت برگزاركننده

 / 72فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي ،سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان 9911

دنبال ميشود (همان) .فرآيند مطروحه شامل مراحل
مختلف امنیتي است كه اين مراحل بدون اتالف زمان
براي احراز هويت انجام خواهد شد .با تأيید شدن
هويت ،اطالعات شركتكننده براي همیشه در
بالکچین ثبت ميشود .پسازآن شركتكننده ميتواند
رأي خود را به صورت ناشناس و رمزنگاريشده اعالم
كند .اين فرآيند از طريق يکرشته كدهاي تصادفي و
رمزنگاريشده انجام خواهد شد (Kibin :2016, 30).
شايان توجه است كه انتخابات و رأيگیري بهوسیلهي
سیستم بالکچین به حفاظت از محیطزيست نیز كمک
ميكند .چراكه با برپايي انتخابات با بالکچین نیازي به
استفاده از كاغذ نبوده و در نتیجه درختان كمتري در
جهان قطع خواهند شد .افزون بر آن به كنترل ترافیک و
كاهش آاليندگي هوا نیز كمک شاياني ميكند .بدين
جهت كه با استفاده از بالکچین افراد در كسري از
زمان در منزل يا محل كار خود فرآيند انتخابات را انجام
و در نهايت رأي خود را در اين سیستم ثبت مينمايد.
حفاظت از محیطزيست ،كاهش استفاده از انرژيها و
آاليندگيهاي موجود از مزاياي آن است .در كنار
ويژگيهاي مثبت اين فناوري ،اگر كشور پذيرنده
زيرساختهاي الزمه را براي استفاده مفید از اين فناوري
فراهم نكرده و به صورت كوركورانه صرف اين فناوري
را براي انتخابات خود كه امري بسیار مهم و سیاسي به
شمار ميآيد را پیادهسازي نمايد ،بيشک ابزاري براي
استفادهي هكران و سودجويان احزاب مختلفِ و حتي
دول متخاصم محسوب شده و آنان از اين فرصت براي
پیشبرد اهداف خود استفاده خواهند كرد.
 9-9حملونقل
اهمیت روزافزون حملونقل دريايي باعث شده است
كه اين شاخهي ممتاز از صنعت حملونقل  ،همواره
مورد توجه فعاالن و پژوهشگران اين حوزه قرار داشته
باشد .حملونقل دريايي مهمترين و اصليترين شبكه
حملونقل در جهان است و با وجود شیوههاي مدرنتر
مانند حملونقل هوايي و ريلي بازهم از اثربخشي

.

بیشتري برخوردار است (تقي زاده.)11 :1316 ،
حملونقل دريايي در قاره اروپا طرفداران بیشترى دارد
و با حمايت گستردهي اتحاديه اروپا همراه است .طبق
بررسيهاي آنكتاد در سال  2716حمل كاالها از طريق
خطوط كشتیراني بیش از  07درصد از حجم صنعت
حملونقل در تجارت بینالمللي را تشكیل داده است.
درحال حاضر در تجارت و صنعت حملونقل روشهاي
كارآمد و نويني براي ارائه خدمات و تسهیالت به وجود
آمده است كه مهمترين آنها فناوري بالکچین است.
اين فناوري در زمان چهارمین انقالب صنعتي در جهان
اتفاق افتاده است .همانطور كه پیشتر بیان شد روشهاي
مختلفي براي حمل كاالها وجود دارد .با عنايت به اينكه
روشهاي حملونقل يک مكانیسم متصل به هم نظیر
فناوري بالکچین نميباشد و درهر مرحله از فرآيند
پیچیدهي حمل ،صرفاً گروه خاصي به صورت متمركز
بر آن نظارت خود را دارد .به همین دلیل امكان تقلب در
مراحل آن به وضوح ديده ميشود .پرواضح است كه
فناوري بالکچین با ارائهي ويژگيهاي شفاف بودن و
امنیت بسیار باالي خود بهترين مدل پیشنهادي در
صنعت حملونقل ميباشد .چراكه در اين سیستم
اطالعات دربلوکها ذخیره شده و امكان تغییر آنها
وجود نخواهد داشت .تمامي اشخاص در زنجیرهي تأمین
كاال با عنوان گرههاي زنجیرهي بلوكي با استفاده از
كلید رمزنگاري خويش در اين سیستم وارد و تمام
اطالعات را ميتوانند رصد كنند.
بطور مثال والمارت (يكي از بزرگترين فروشگاههاي
زنجیرهاي اياالت متحده آمريكا) بیش از  1/1میلیون
واحد كاال خود را به وسیلهي بالکچین به فروش
ميرساند .اين فناوري به والمارت كمک ميكند تا
مسیر كاال را از كارخانه تا زمان ورود كاال به قفسه
فروشگاه رهگیري نمايد .مرسک نیز غول صنعت
حملونقل دريايي جهان است كه از فناوري بالکچین
كه به دست  Ibmتوسعه داده شده براي رهگیري
كانتینرهاي خود استفاده ميكند (شوشتري و بچاري،
 .)3: 1312اين فناوري توانسته فرآيند ورود و خروج
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محمولهها را از میادين گمركي آسانتر و نظارت بر آن
را بهتر كند .در وهلهي اول ،سیستم بالکچین توانايي
قرار دادن اسناد كشتیراني در دفتر كل را فراهم ميكند
كه طرفین درگیر در فرآيند حملونقل مانند صادر
كننده ،واردكننده ،فورواردرها ،كشتي ،بندر و مقامات يا
ادارات گمرک را قادر ميسازد تا میزان پیشرفت
محموله را در حمل ،مشاهده كنند (.) 2017،Ibm
كارتاسنس هم شركت فعال ديگري در زمینه بالکچین
است كه هشت سال پیش كارش را آغاز كرده است .اين
شركت روي پالتهاي بار خود ،حسگرهاي متصل به
اينترنت نصب و با تجزيه و تحلیل دادههاي دريافتي از
اين حسگرها ،میزان تأخیر آنها يا زماني كه دچار
خسارت ميشوند را محاسبه ميكند .در حقوق
حملونقل دريايي مفاهیمي همچون خسارات تأخیر
كشتي و خسارات بلحاظ معطلي كشتي وجود دارد
(بزازي .)51 :1300 ،به جهت اينكه كشتيها غول پیكر
هستند و در آنها خیل عظیمي از كاالها بارگیري شده و
حمل ميشود ،با هرروز تأخیر آن براي تخلیهي بارها
خسارات هنگفتي به متصدي حمل يا شركتهاي
حملونقل وارد ميشود .گفتني است كه براي ارزيابي و
تعیین علل و عوامل خسارات وارده به كشتي و كاال به
كارشناسان و متخصصان اين حوزه نیاز است .از آنجايي
كه پرداخت دستمزد و همینطور زمان طوالني كه در
ارزيابي وجود دارد ،بالکچین مدل جايگزيني مناسبي
براي رفع معضالت و پیچیدگيهاي زنجیرهي حمل
كاال ميتواند قلمداد شود.
با عنايت به اينكه متصدي حمل در ازاي تحويل كاال
مكلف به صدور بارنامه به فرستندهي كاال است ،امكان
دستكاري در اسناد و مفقودي آن وجود دارد .در همین
راستا مشتريان كارتاسنس به جاي استفاده از اسناد
فیزيكي ،از يک پايگاه داده مبتني بر بالکچین استفاده
ميكنند و به كمک آن ميتوانند تمامي مراحل حمل
بستهها ،پالتها يا كانتینرها را رصد نمايند .با توجه به
اينكه حمل و نقل هر كااليي داراي يک زنجیره
ترابري طوالني است و همچنین رديابي كساني كه
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مسئولیت حمل و يا نگهداري بخشي از اموال را در
طول عملیات حمل و نقل برعهده داشتند ،بسیار
مشكل است .به همین منظور بالکچین به كمک اين
صنعت نیز شتافته است.
در قراردادهاي سفري يا قرارداد اجاره سفر معین،
معموالً مسیر اصلي يا چند مسیر ،مورد توافق قرار
گرفته و اين مطلب در قرارداد صراحتاً قید ميشود .در
صورت تصريح نشدن مورد مزبور در قرارداد ،فرض بر
اين است كه مسیر عرفي يا تجاري معمولي مورد
رضايت و توافق طرفین بوده است .بنابراين ،انحراف
وقتي صورت ميگیرد كه ،كشتي بنا به هر دلیلي ،مسیر
خود را تغییر دهد (ارزانیان .)6 :1312 ،آن چیزي كه
اهمیت دارد اين است كه انحراف ارادي و غیرضروري
كشتي از حمايت قوانین و كنوانسیونهاي دريايي
برخوردار نبوده و اين به ضرر راهبر اصلي كشتي
ميباشد چراكه مسئول نهايي وي خواهد بود (همان).
به همین دلیل تنها انحراف معقول و ضروري است كه
از حمايت قانونگذار برخوردار است.
براي اينكه كارشناسان و متخصصین به اين نكته پي
ببرند كه انحراف صورت گرفته ،انحرافي معقول است يا
نامعقول ،نیاز به بررسي شرايط كشتي ،مانیفست و دفتر
ثبت روزانهي وقايع كشتي ميباشد .به نظر ميرسد كه
اين فرآيند با ضريب خطاي نسبتاً باال و پروسهاي
طوالني باشد .ولیكن در اكوسیستم بالکچین عالوه بر
رهگیري كاالها ،مسیر عبوري وسیله حملونقل را نیز
ميتوان پیگیري كرده و كلیهي شرايط مطروحه را به
راحتي مورد رصد و نظارت قرار داد .افزون بر موارد گفته
شده ،بیمه و كرايهي حمل در صنعت حملونقل را نیز
ميتوان از طريق بستر فناوري بالکچین پرداخت نمود.
همانطور كه پیشتر اشاره شد ،در صدور اسناد كاغذي نیز
نیازي به صادر كردن اسناد حملونقل همچون اعتبارات
اسنادي و بارنامه نیازي نیست.
فناوري بالکچین ميتواند به آينده لجستیک و
ديجیتالي كردن بندر كمک شاياني نمايد .چراكه در
صنعت حملونقل دريايي ،سیستمهاي به اشتراک

 / 76فصلنامه مطالعات فقه اقتصادي ،سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان 9911

گذاري اطالعات ،میان شركتهاي كه در گذشته
فعالیت داشتند از بین رفته و در اقصي نقاط جهان
فرآيند عملیات حمل دستي انجام ميپذيرد .اين امر
منجر به عدم هماهنگي بین بازيگران صنعت ،خطرات
امنیتي و افزايش بار كاري براي مقامات ،كاهش اعتماد
بین طرفین انجام تجارت در صنعت و در نهايت كاهش
كارايي كلي فرآيندهاي تجاري ميشود (شوشتري و
بچاري.)12: 1312 ،
نتیجهگیري
با عنايت به مباحث ارائهشده ،ارزهاي ديجیتالي را
ميتوان يک پول بدون پشتوانه مثلي قلمداد كرد و
چنانچه به پول يا وسیله مبادله مشهور شود ،به عنوان
مال و دارايي براي اشخاص محسوب خواهند شد.
چراكه براساس تعاريف فقها مال را المال ما ينزل بازائه
المال دانستهاند .برخي از فقها بر اين نظرند كه مال آن
چیزي است كه افراد ،نسبت به آن رغبت دارند .لذا در
رابطه با ارزهاي ديجیتالي نیز اين تعريف حاكم و از
جهت مسئله ربا ازآنجاكه در ربا مكیل و موزون و هم
جنس بودن از لوازم آن است و در نتیجه تصور ربا در
ارزهاي ديجیتال بطوركامل منتفي است .ولیكن با
تمامي مطالب عنوانشده ،نميتوان در جامعه فعلي با
توجه به قديمي و ناكارآمد بودن قوانین اقتصادي،
استفاده از اين نوع دارايي را تجويز نمود.
مهمترين مسئلهاي كه در رابطه با ارزهاي ديجیتالي
قابل توجه است طرح مبحث بيثباتي آن است .اگرچه
افراد با علم به بيثباتي معامله مينمايند ،لكن ميتوان
آن را در زمرهي ريسكي غیر عقاليي برشمرد .دلیل
بعدي كه ميتوان در جهت نفي ارزهاي ديجیتال ارائه
نمود ،ضرري بودن آن براي اقتصاد و افراد جامعه است.
چراكه ورود بيرويه پولهاي مجازي بدون در نظر
گرفتن رصد و نظارت حاكمیت ،محتمل است ،سبب
تضییع حقوق آحاد جامعه شود .افزون بر اين ،براساس
قاعده فقهي الضرر ،نميتوان ارز ديجیتال را براي
جامعه تجويز كرد .دلیل بعدي كه از اهمیت بااليي

.

برخوردار است ،حفظ نظم عمومي و جلوگیري از اخالل
در زندگي مردم است .ازآنجاييكه ارزهاي ديجیتالي از
حمايت و نظارت دولتي برخوردار نیست ،آبستن
مخاطراتي نظیر امنیتي ،تسهیل جرايم سايبري ،فرار
مالیاتي ،پولشويي خواهند بود.
افزون بر موارد بیان شده ،مراجع عظام نیز مالک و
معیار خود را بر همین چالشها قرار داده و حكم به
عدم جواز اين معامالت نمودهاند چراكه بينظمي و
بيثباتي اقتصاد جامعه اسالمي ايران را محتمل است
كه دربر داشته باشد .لذا بر همین اساس الزم است تا
زمان تأسیس راهكارهاي جدي از سوي متخصیص در
اين امر ،در معامله با اين نوع از ارزها جانب احتیاط را
رعايت شود .به نظر ميرسد برخي از ارزهاي ديجیتالي
چون بیت كوين و آلت كوين در معامالت بسیاري
استفاده ميشوند .بطورمثال در زمان خريد اينترنتي و
اتصال به درگاه پرداخت بانكي ،يكي از روشهاي
پرداخت ،بیت كوين اعالم شده است كه اين مسئله
نشان ميدهد ،جامعه بدون فراهم آوردن بسترهاي
ايمن قانوني ،به رشد و نمو در اين حوزه خطیر ادامه
داده است.
مالحظات اخالقی
مالحظااات اخالقااي در خصااوص نگااارش مقالااه و
امانتداري در ارجاعات رعايت گرديد.
تقدیر و تشكر
از همه عزيزاني كه در به سامان رسیدن اين تحقیق ما
را ياري رساندند تشكر ميكنیم.
سهم نویسندگان
نگاارش و تاألیف ايان مقالاه مشاتركأ توساط تماامي
نويسندگان صورت گرفته است.
تضاد منافع
در اين تحقیق تضاد منافعي وجود ندارد.
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