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ای است که فقط از شده کوین، )ارز مجازی( پول رمزنگاریبیت زمینه و هدف:

گیرد. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی مجازی مورد استفاده قرار میراه فضای 

موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و 

نیز با استفاده از روش تحقیق اجتهاد  ؛ عالوه بر ایناستخراج تبیین گشته است

جواز ای و نظر خبرگان مالی اسالمی و مراجع عظام تقلید شروط چندمرحله

 های رمزنگاری شده احصا گردیده است.استفاده از پول

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

ای است و با مراجعه آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعتحلیلی می

 به اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

دهد که، در خصوص مشروعیت این پژوهش حاضر نشان میهای یافته: هایافته

 نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند وپول بین فقها اختالف

کوین ابهام داشتن این ارز، مشخص مهمترین دالیل فقهاء برای رد مشروعیت بیت

 اماپذیر بودن و خارجی بودن آن است. نبودن مبدا و مقصد آن، پرخطر و ریسک

دالیلی برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و 

 دارند.مینیز بر مشروعیت آن بیان 

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

 داری رعایت شده است.متون، صداقت و امانت

، «کوینبیت»مستحدثه مالی از جمله دیدگاه فقه در مقابل با موارد  گیري:نتیجه

نقد نیست. مالیت یک  وجوه به محصور تأییدی است. پول مورد تأیید فقه شیعه

ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت آن در میان عرف عقالء و مردم دارد. در فقه 

گرایی که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف بر آن مبنیشیعه هیچ قید و مبنایی 

 کوین مالیت دارد.ارز مجازی و بیت و نداردباشد وجود 
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 مقدمه. 1

 بشر اجتماعی زندگی مخلوق و عرفی ایپدیده پول

 مستفاد پایه بر باید پول فقهی تحلیل بنابراین .است

 همه این با گیرد. صورت مخترعان آن فنی و عرفی

 گوناگونی نظرات پول ماهیت بیان در اقتصاددانان

 اجماع توانمی اختالفات همه رغم دارند. به

 بر مبنی پول گانهسه کارکردهای نظران برصاحب

 ارزش ذخیره و ارزش سنجش عیار مبادله، واسطه

 ردهایـکارک ود. اینـنم تلقی قطعی داریـپن را

 معصومین و داشته وجود تشریع عصر در گانهسه

 .اندنموده تأیید را آن نیز السالمعلیهم

در ارتباط با پیشینه پژوهش حاضر و حقوق ارزهای 

ی تحریر درآمده است که دیجیتال، آثاری به رشته

ی ای خواهیم داشت. مقالهها اشارهترین آنبه مهم

بررسی »زاده تحت عنوان کرمانشاهی و کناری

اجمالی مقررات ارز دیجیتال و پیامدهای قانونی 

به چاپ رسیده است. از نظر  1397که در سال « آن

 هایاز شبکه تالیجیارز د یهاستمیسنویسندگان، 

 استفاده اندشده یامن که رمزنگار عیتوز یمحاسبات

را مبادله و از تعداد  اقتصادی ارزش تا کنندمی

( هاشنیکی)اپل یکاربرد هایبرنامه از یشتریب

 یهاعاملستمیس نیا تیکنند. ماه یبانپشتی

 یردـکارب هایو قلمرو برنامه یمحاسبات

انطباق  نهیدر زم ی( آن، مسائل مهمهایشنیکیل)اپ

 ییقضا هایاز حوزه یاریکند. بسیم جادیبا قانون ا

موضوع هستند  نیا یدر حال بررس ایدر سراسر دن

تحت  زانیتا چه م تالیجیارز د هایستمیکه س

 یو مقررات موجود هستند و برا نیقوان ریتأث

از  زانیچه م تال،یجید هایبه رشد پول ییپاسخگو

 نیقوان ایاصالح شوند  دیو مقررات موجود با نیقوان

حال، در حال حاضر روشن  نیوضع گردد. با ا دیجد

 فیط ییاست که فعالً در عالم واقع در هر حوزه قضا

 هایو مقررات قابل اعمال بر پول نیاز قوان یمتنوع

( آن هایشنیکی)اپل یکاربرد هایو برنامه تالیجید

 دهندگان،وسعهـت ط،یشرا نیوجود دارد. در ا

و  تالیجید هایکنندگان و کاربران پولعتوزی

مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل  یهاستمیس

مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. 

 یموجود و بالقوه برا یالزامات قانون نیشناخت ا

ارز  یهاعامل ستمیاز س زیآمتیاستفاده موفق

( آن یهاشنیکی)اپل یکاربرد هایو برنامه تالیجید

 .است یضرور

و چیتسازیان تحت  کوچصفهانی سندیی خورمقاله

واکاوی ارزهای دیجیتال از منظر فقه و »عنوان 

به چاپ رسیده است. از  1400که در سال « حقوق

 لیبه دل تالیجید یارزهانظر نویسندگان، 

 رامونیکه پ یمتعدد و شبهات فراوان هاییدگیچیپ

در . هستند قیدق یبررس ازمندنی است مطرح هاآن

ه اول به شرح و شده که در وهل یمقاله سع نیا

پرداخته شود تا غبار  تالیجید یارزها قیدق نییتب

ارزها زدوده گردد؛ و  نیا یقیحق تیشبهات از هو

ارزها در فقه  نیا گاهیپژوهش، جا ریدر ادامه مس

قرار گرفته  یمورد بررس رانیو حقوق ا یاسالم

 یبه دست آمده، ارزها جیاساس نتا است. بر

هستند  یمجاز یاز پول، در فضا ینوع تال،یجید

 یبه وجود آمده و دارا نترنتیکه در بستر شبکه ا

مال محسوب شده  یو از منظر فقه .اندیپول تیماه

. در نگاه اول، روندیون به شمار میو از جمله ع
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ه نظر ـو مبهم ب دهیچیپ اریبس تالیجید یارزها

دارند که در  ایساده تیاما در واقع ماه رسند؛یم

شده و نظرات مختلف مطرح ایمزا ب،یکنار معا

 قتحقی جهان، سراسر در ها،آن ونـرامیپ

 بیشان، مفقود شده است. با توجه به معایودـوج

 یارزها ده،یها مطرح گرددر مورد آن هک یو ابهامات

 یشرع دییأتا مرتفع شدن ابهاماتشان، از ت تالیجید

فهم  یپژوهش، برا نیمند نخواهند شد. در ابهره

ارزها جهت  نیموضوع و توسعه مفهوم ا قیدق

 قیاز روش تحق ،یو حقوق یفقه ترقیدق نییتب

استفاده شده است. و در  یو مطالعه مورد یادیبن

استفاده از  یبرا یموثر اریبس یت راهکارهاینها

راهکارها،  نیشده، که ا انیب تال،یجید یارزها

 را هاآن بیاز معا یقابل توجه زانیم توانند،یم

 .ندنمای برطرف

هایی که مردم مسلمان ایران از مهمترین چالش

های جدید ها و تکنولوژیغالبا در مواجهه با پدیده

ه آیا ـرعی آن است کـرو هستند، حکم شهـروب

یید دین مبین أبرداری و استفاده از آن مورد تبهره

پدیده اسالم است یا خیر؟ باالخص هنگامی که این 

جدید، درآمدزایی و سودآوری به همراه داشته باشد 

که مبحث حالل و حرام بودن آن که در فرهنگ 

ای است، غنی ایران دارای جایگاه و حساسیت ویژه

شود. فناوری بالکچین و رمزارزها و مطرح می

ها هستند کوین نیز از این دسته پدیدهخصوصاً بیت

هستند، انواع و چون از منظر درآمدزایی جذاب 

الخصوص حکم شرعی های پیرامون آن علیفعالیت

کوین و حکم شرعی ماینینگ )استخراج(، این بیت

 روزها محل سوال بسیاری از مردم شده است.

 یا مرکزی دهندۀسرویس هیچ مجازی در پول

 چون ندارد، انتقال و نقل کنترل برای مالی مؤسسه

است.  بنا شده نظیر به نظیر ارتباطات بر چیز همه

 توانندنمی هادولت که است ایپدیده ماهیت این

 ارزش توانندنمی هابانک و کنند دستکاری را آن

 مجازی پول به نیاز نمایند. احساس زیاد یا کم را آن

 اینترنتی هایفعالیت برخی که شد آغاز آنجا از

 در شرکت برای شدند. اقتصادی ارزش دارای

 عِوضی باید آنان خدمات یا دریافت هافعالیت

 جنبۀ هافعالیت این که حالی در شدمی پرداخت

 نداشتند. حقیقی دنیای در ظهوری و واقعی

یکی از مهمترین دالیل فراگیر شدن پول رمزنگاری 

های منحصر به فردی است که در اختیار شده مزیت

سرعت و دهد از جمله کنندگان قرار میاستفاده

های مخصوصاً پرداخت هاکارایی باال در پرداخت

های عملیاتی و همچنین حذف هزینه مرزی برون

شود. اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می

های مطرح شده این نوع پول در کنار مزیت

ها خطراتی نیز در بردارد که باعث شده است دولت

از جمله این  .در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند

پولشویی، استفاده در توان به خطر خطرات می

عملیات تروریستی و فرارهای مالیاتی اشاره نمود 

که همه اینها به دلیل ماهیت رمزنگاری شده این 

ها که در ادامه توضیح داده خواهد شد، نوع پول

ها منجر فراگیر شدن این پول. بسیار محتمل است

ه نام ـها بترین آنشده است که یکی از معروف

های مردم ایران شی از تراکنشکوین وارد بخبیت

گذار ایران لذا الزم است نهادهای سیاست. شود

همانند سایر کشورها در خصوص استفاده از این 
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ها، قوانین و مقرراتی وضع نمایند تا ضمن پول

های رمزنگاری شده، از استفاده از مزایای پول

از آنجا که  ها جلوگیری شود.خطرات احتمالی آن

قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ها، سیاست

باشد لذا در این پژوهش ایران تابع شریعت می

هایی شود که آیا استفاده از چنین پولبررسی می

 .از منظر فقه شیعه جایز است یا خیر

نظام پولی مجازی و پول مجازی نیز از جمله 

هایی است که مراکز فقهی هنوز به طور جدی پدیده

اند و به آن ورود نکرده شناسیدر بحث موضوع

همین دلیل احکام فقهی و شرعی متناسب با آن 

شکل نگرفته است. در واقع مراکز فقهی ما در 

های نوظهور، در حال انفعال قرار دارند و باید حوزه

ها حرکت کنند، به سمت فعال شدن در این حوزه

در نظام پولی  چرا که قطعاً احکام نظام پولی فعلی

بسا تصمیمات و احکام بردی ندارد و چه مجازی کار

های جدی به اقتصاد وارد خواهد نادرست، آسیب

کرد و در جامعه نیز شبهات و ابهامات فراوانی را به 

 آورد.وجود می

 پژوهشمباحث این  روش ارائۀبر این اساس 

تحلیلی است، به این معنا که نویسنده در -توصیفی

باحث، به این پژوهش ضمن توضیح و توصیف م

هایی طرح نقاط مبهم و مجمل و احتمااًل پرسش

پردازد. شیوۀ گردآوری برای تکمیل مباحث می

باشد. گفتنی ای میها و اطالعات، کتابخانهداده

است در این پژوهش صرفاً به تبیین، توصیف، 

های فقهی در مورد احکام تحلیل و مقایسۀ نظریه

ها و تفاوتپردازد و معامالت با پول مجازی می

طرف ها را از منظر پژوهشگری بیهای آناشتراك

 کند.بیان می
 

 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعمیصورت توصیفی تحلیلی 

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 

 ها. یافته4

در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختالف 

نظر است، بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن 

مهمترین دالیل فقهاء برای رد مشروعیت  دارند و

داشتن این ارز، مشخص نبودن مبدا  کوین ابهامبیت

پذیر بودن و خارجی و مقصد آن، پرخطر و ریسک

اما برخی دیگر از فقها و اقتصاددانان بودن آن است. 

دالیلی نیز قائل به مشروعیت ارز مجازی هستند و 

 دارند.میبر مشروعیت آن بیان 

 

 . بحث5

در این قسمت ابتدا به شناسایی مبانی نظری بحث 

پرداخت و سپس مستندات فقهی در خواهیم 

راستای جواز یا عدم جواز شرعی برای استفاده از 

 کوین را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.بیت
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 . مبانی نظري پژوهش1-5

در این قسمت الزم است ابتدا به بررسی مفهوم 

 کوین به عنوان متغیر اصلی پژوهش بپردازیم.بیت
 

 کوین بیت. 5-1-1

یک شبکه غیرمتمرکز و ارز مجازی است  کوینبیت

که از یک سیستم فرد به فرد و رمزگذاری شده 

ها به جای اعتماد به یک برای تأیید و انجام تراکنش

کوین کند. با اختراع بیتنهاد واسط استفاده می

ها بدون دخالت و هزینه نهاد برای اولین بار پرداخت

ر کوین مانند دیگمرکزی صورت پذیرفت. بیت

های دیجیتال همانند پی یال نیست که تراکنش

فرایند ) )فیات( را با فرتیند عین پول بدون پشتوانه

رداخت بلکه ـال و پـیجیتال انتقدکسب و کار( 

کوین )پول رمزنگاری شده( به صورت خاص بیت

ارزی است که پشتوانه آن مشخص و تعیین شده 

ی رقم )اندازه( مورد نیست و در فضای مجاز

کید است و آن به صورت خاص استفاده أاستفاده و ت

)چون، دهد تواند انجام حقیقی اقتصادی ارز را می

2015.) 

مجازی یک نوع ارز مخصوص مانند دیگر  ارز

مسکوکات است که ناظر و قانون متولی برای آن 

 آنکه دخالتتوانند بیموجود نیست و هر فردی می

)خرید و  ثالث الزم باشد اقدام به معامالت صشخ

فروش( ارزی کنند. این تمرکززدایی و 

انحصارشکنی )اصل آزادی در معامالت( به طور 

سو به سیستم نقدین در صدر اسالم حتم بسیار هم

تواند به خاطر بوده و هیچ شخص و دولتی نمی

ر روی منفعت و اموال سایر منفعت شخصی خود ب

های پولی ارد؛ امری که در سیاستثیر بگذأمردم ت

اشتباه کشورها مشاهده شده است، بنابراین اثری 

ها های آمریکا به سبب دالر بر دیگر پولکه سیاست

 گذارد.می

توان گفت مبنا و هدف ارز مورد لذا در قدم اول می

های اسالمی، م و مشابه حکومتقبول اسال

از  )ارز فیزیکی( است. دلیل این اصرار مسکوکات

سوی آنها آن است که از تأثیر افراد سودجو بر روی 

شود و های )ملکیت( اشخاص بسیار کم میدارایی

دیگر هر فردی این امکان را نخواهد داشت که به 

راحتی به اموال دیگری دست برد بزند و یا دخل و 

توانند در فضایی تصرفی داشته باشد و اشخاص می

رز بپردازند. اما در پاسخ آزاد به معامالت و یا انتقال ا

کوین نیز همین باید بیان کردن در استفاده از بیت

فضا وجود دارد و حتی الزم نیست افراد ملزم به 

پرداخت کارمزدی به دیگری و یا آنکه بانک یا 

شوند الزم به ذکر است این ای خاص نمیمجموعه

اتفاق نیز منوط به خطر افتادن حریم خصوصی و 

نیست. افزون بر اینکه حفظ حریم  اطالعات افراد

اشخاص در برخی موارد با معضالتی خصوصی 

 شودرو میشود و به وقوع جرم روبهمواجه می

 (.215، 1397)یوسفی، 

کوین و عادی شدن و قانونی شدن با استفاده از بیت

شود مشکل تحریم استفاده از آن در دنیا باعث می

دیگر را حل های بودن و عدم انتقال ارز به بانک

بنابراین باید این ارز مجازی پرداخته شود به  کرد.

سازی این سیستم پولی که در مرحله صورت پیاده

 .اجراء با موازین اسالمی به چه نحوی تطابق دارد

برای پاسخ الجرم باید یکی از انواع این پول مورد 
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کوین مداقه قرار گیرد که در این پژوهش، بیت

ی که در طی چند سال از انتخاب شده است. پول

دالر رسیده است. مطابق  7000دالر به  700

 بررسی انجام شده، اگر چنانچه استفاده از ارز

مجازی عواقب منفی در اقتصاد حقیقی نداشته 

باشد )قاعده الضرر و الضرار( حاکم است. این در 

کوین حالی است که مورد استفاده قرار دادن بیت

خص و کل جامعه دارد. ش ای برای هرخطرات عمده

 از: ترین این مشکالت عبارتندمهم

تغییرات قیمتی و تغییر ارزش: این ارز ارزش اولیه 

گذاری آن تنها به و حقیقی ندارد و اصول ارزش

صورت عرضه و تقاضا است بنابراین در ضمن گذر 

توان نوسانات زیادی را پشت سر عمر خود می

های اشخاص  سرمایهر این بین بسیاری از دبگذارد 

نداشتن پشتوانه اقتصاد  دهند.خود را از دست می

 -اقتصاد و گسترش قیمت غیررسمیحقیقی 

تبعات منفی  انشعاب آن به طور نامحدود باعث

 شود.شدیدی برای اقتصاد می

شویی، سهولت فرار از پرداخت مالیات و ترویج پول

ها و تأمین مالی افراد گیری از طریق داللباج

کوین در شرایط فعلی غالباً برای کار: بیتالفخ

گیری و اقداماتی مانند فرار از پرداخت مالیات، باج

تأمین مالی گروهگ تروریستی مورد استفاده قرار 

مسأله یک ریسک شدید برای جامعه گیرد و این می

کند می جهانی است و بسیاری از اشخاص را متضرر

مجازی با  ارز خطر(. 316، 1372)عبداللهی، 

ای کوانتومی: فناوری بهتر و تکنولوژی رایانه

بنابراین، در زمینه با تهدید رقبا باید بیان کرد که 

کوین جدید با مشخصات امکان دارد هر لحظه بیت

بهتری وارد بازار شود فلذا در حال حاضر نیز افراد 

تر و با خصوصیات بهتر همچون رقیب بسیار مترقی

ل حضور دارند و بسیار ضروری اتریوم و آیوتاو ریپ

گذاران ای نه چندان دور سرمایهاست که در آینده

ها سوق داده شوند از ارز مجازی به سمت این پول

 مجازی به صفر میل برسد. و ارزش ارز

بنابراین از موارد دیگری که در صورت عرضه از 

ای، ارزش پول مجازی را در های رایانهسوی شرکت

های کوانتومی هستند که یستملحظه صفر کرده، س

توانند در بازدهی محاسباتی افزایش دارند و می

کوین را مدت زمانی کوتاهی به شبکه، بیت

بازگشایی نموده و استحکام و امنیت را به خطر 

قانونی و نبود مبنای بیان  عدم سند انداخته است.

کوین حقوقی: در بیت دعوی و پیگیری قانونی و

قابل عرضه در محاکم هویت اشخاص مشخص 

ها و قضایی ندارد و این مشکل باعث ایجاد تنش

عدم امکان به روزرسانی  اختالفات زیاد خواهد شد.

افراد فعال اقتصادی: نبود وجود واسطه منابع به 

مالی مثل صرافی یا بانک در شبکه پول مجازی، 

گذاری در موسسات مالی عدم وجود سپرده

ده و به تبع آن به مشخص و تعیین شده ایجاد نش

روزرسانی منابع به امور اقتصادی به راحتی ممکن 

نخواهد بود. در این حالت استفاده مناسب از منابع 

خرد و کالن میسر نیست و رشد و پیشرفت 

 شودرو میاین راه با معضالت روبهاقتصادی از 

 .(28-30، 1398فر، مقدم و فرزین)حسینی

شرایط فعلی کشور شود: در ارز از کشور خارج می

که همه پول مجازی باید به دالر تبدیل شود، خرید 

شود و ها عامل خروج ارز از ایران میو فروش آن
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ک مشکل جدی برای اقتصاد ایران محسوب  این ی

  (.154 ،1397پور، )نواب رودمی

 

 یفقه تیمشروع . ادله و توجیهات فقهی2-5

 نیکوتیب

ارتباط با عوضین وجود در باب معامالت شروطی در 

باشد: از ها شرط صحت عقد میدارد که وجود آن

توانیم به مالیت داشتن، فقدان موانع میجمله 

تصرف، علم به عوضین اشاره کنیم )انصاری، 

ارتباط با طرفین معامله  (. در209-210، 4، 1415

توانیم نیز، چنین وضعیتی وجود دارد: از جمله می

مشترك، وجود اختیار، فقدان ی به وجود اراده

اسباب حجر و ممنوعیت از تصرف اشاره کنیم 

ها، در بر این (. عالوه177-181، 1، 1373)نائینی، 

ی عقد نیز شروطی از جمله وجود با صیغهارتباط 

 ها الزم استایجاب و قبول و نیز ترتیب میان آن

 (.117-140، 3، 1415)انصاری، 

عقد در فرآیند شروط سنتیِ راجع به صیغه 

کوین به علت وجود نهادِ صرافی و معامالت بیت

های الکترونیکی انجام معامالت از طریق صرافی

ها ارزهای خود را در منتفی است. در واقع فروشنده

کنند. پس از پیدا ها برای فروش ارائه میصرافی

شدن خریدار، و انجام مراحل مقدماتی، انتقال ارز 

رداخت ـوض پـجام شده و عـاز طریق صرافی ان

های شود. این وضعیت در واقع تلفیقی از توافقمی

شود. محسوب می« معاطات»خصوصی افراد و نهادِ 

به تعبیری، ممنوعیت شرعی در این زمینه قابل 

تصور نیست. عالوه بر این، شرایط راجع به عوضین 

کوین باید و طرفین معامله نیز در ارتباط با بیت

 رعایت شود.

اول در ارتباط با مالیت داشتن است. مال به مسئله 

ها را مالک چیزهایی است که انسان آن آن»معنای 

منظور، ابن؛ 618، 3، 1415 )فیرزآبادی،« شودمی

روط دقیقی را (. میرزای نایینی ش635، 11، 1414

برای تلقی یک چیز به عنوان مال تبیین کرده است: 

باید یکی از این  شرط اول آن است که، مال حداقل

دو ویژگی را داشته باشد: داشتن منفعت، داشتن 

خاصیت. مقصود از منفعت این است که با انتفاع از 

از مال، اصل مال باقی بماند؛ مانند استفاده از یک 

ی متعارف از آن، اصل میز باقی میز که با استفاده

ماند؛ و مقصود از خاصیت آن است که با انتفاع می

، اصل مال نیز از بین خواهد رفت، مانند از از مال

رود اما غذا که با خوردن آن، اصل مال از بین می

ماند. شرط دوم این است احساس سیری باقی می

که عقالء به واسطه وجود منافع یا خاصیت آن مال 

آوری آن در آوری کنند؛ یا به تعبیری، جمعرا جمع

اصیت و که خنظر عقالء متعارف باشد. فارغ از این

منافع مال به چه نحو و برای چه زمانی است. مانند 

دارو که فقط برای درمان بیماری است یا غذا که 

که، رود. شرط سوم اینبرای هر زمانی به کار می

ی پول یا مالی را در ازای مالِ مورد نظر عقالء تأدیه

موجه بدانند. برای مثال در صورت وجود یک 

ین در یک محل، کسی ی آب شیرچشمه یا دریاچه

ردن آب را عقالئی ـرای انبار کـول بـپرداخت پ

ها، هر رسد که این مثالداند. البته به نظر مینمی

کدام در شرایط خاص موجه باشند؛ مثل جایی که 

وصف، ـالبیم خشکسالی یا فقدان آب برود. مع
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باشد و در ها صرفا برای درك بهتر موضوع میمثال

. شرط چهارم، مشروع بودن مَثَل مناقشه نیست

باید از جانب شارع مورد باشد. به تعبیری، مال می

-365، 2، 1413نهی قرار نگرفته باشد )نائینی، 

364.) 

کوین در بازار ارز و نزد اهل رسد، بیتبه نظر می

فن، دارای ارزش عقالئی و منفعت باشد. در نتیجه، 

که، از نظر عرفی دارای مالیت است. نکته دیگر این

رداخت ـارزهای دیجیتال در واقع ابزاری برای پ

نوع معامله  باشند، در نتیجه در جهت انجام هرمی

حالل قابلیت استفاده دارند؛ در نتیجه مالیت شرعی 

 ها قابل تصور است.نیز برای آن

در ارتباط با سایر شروط راجع به عوضین معامله 

کوین و کاالهای دیگر، تفاوتی وجود میان بیت

ندارد. در واقع، امکان رعایت و احراز شرایط مزبور 

کوین وجود دارد. به تعبیری در ارتباط با برای بیت

کوین از این منظر چالشی وجود معامالت بیت

کوین ندارد. همچنین فرآیندِ قبض نیز برای بیت

؛ زیرا فقهای متأخر معیارهایی از پذیر استامکان

(، 247، 6، 1415 )انصاری،« استیالء بر مال»جمله 

، 5، 1421)خمینی، « استیالء و استبداد به شیء»

پول کیف»اند که با سازوکار ارائه نموده (،551

شود، که منتهی به تسلط بر رمزارز می« مشتری

 (.116-117، 1398)خردمند، منطبق است 

استدالل فقه در زمینه مواجه با موارد الوصف، مع

، تأییدی است؛ «یمجاز ارز»مستحدثه مالی مانند 

به شکلی که اگر مشکل جدید با مبانی شرع در 

تضاد نباشد، به سبب فقه تأیید شده، بنابراین در 

حیطه مسکوکات نیز از سوی مبانی دینی مورد 

شود که تأیید واقع شدند این ادعا منوط به آن نمی

. در واقع این معضل واضح نیست اندآن را بنا نهاده

کاال به کاال احساس شده است  نیز در زمان مبادله

ساز مبادله شود با این تواند زمینهو هر اقدامی می

فرض که ممانعت از سوی شرع  و مبانی دین پیش

و به عنوان مثال آلت قمار وسیله مبادله ندارد وجود 

عرف  بخشیبنابراین اول اعتبار آید.به حساب نمی

 بسیار ضروری است و در عقالء در زمینه آن شیء

بردن  وهله دوم شناخت پیدا کردن از آنکه آیا بهره

سو با مبانی اسالمی است اصول و هممطابق از آن 

 یا خیر؟

کوین در بطن خود که نزد عرف عقالء دارای بیت

وری از آن در زندگی هاعتبار است و هر ساعت بهر

گردد. بنابراین تر میعرف و عقالء بیش از پیش رایج

وانین حقوقی و عمومی معامالت در وهله بعدی با ق

ارزی چون ممنوعیت ضرر، غرر، ربا، اکل مال به 

واقع ارزی که  باطل، ظلم و غیره متضاد نیست. در

یید شرع و فقه اسالم و شیعه است منوط به أمورد ت

نقدین نیست؛ بنابراین در اسالم مبادالت کاال به 

کاال بسیار مورد توجه است و از هر کاالیی که با 

همسویی نداشته جهت انجام مبادله انی شرع مب

 (.11-15، 1398)عیوضلو و همکاران،  اندبهره برده

کوین همچون ارز بانکی از پشتوانه فیزیکی بیت

میان عقالء  برخوردار نیست و مالیت آن را از ارزش

)به دلیل کسب بستر و به همراه داشتن زمینه امن 

ه همراه و ستد دارایی( و ب و پرسرعت برای داد

هایی به صورتی که داشتن مشکالت و محدودیت

 پردازندهم به رقابت می عقالء برای دریافت آن با

. بنابراین مالیت دارد و به دست آورده است
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 احتیاجی به بحث در حیطه پشتوانه الزم نیست. در

های بانکی مقدار واقع همچون اسکناس و دیگر پول

آن در برابر ارزش و مالیت آن پیرو میزان حجم 

کاالها و دیگر خدماتی است که قابلیت تبادل دارد. 

بنابراین، مبدا مالیت و ارزش هر مال و مانند پول 

مجازی در انواع بهره از آن چون استفاده در 

مشکل  .رو خواهد شدمبادالت با مشکل شرعی روبه

مهم، مالیت بالفعل و مقبولیت عرفی و کلی آن 

ضین جزو شروط فقهی است. بحث فیزیکی بودن عو

ناگفته پیداست که غرض از قبض در مبانی و  نیست

اسالمی و شرعی، رسید کاغذی و یا فیزیکی است  

به معنای مستند کردن و به همراه داشتن یک سند 

مجازی متداول بانکی  مکتوب است. بنابراین در ارز

فیزیکی موجود نیست و مورد نیز هیچگونه وجه 

)روشن و  مراجع نیز هست تأیید قوانین حقوقی و

 .(50-54، 1398همکاران، 

در حیطه شبهه ضرر و عدم تعهد داشتن به  

افزارهای این مصلحت عامه ارزهای مجازی، اوالً نرم

هستند و هر « محتوای باز»کوین ارزها مانند بیت

تواند فرایند اجرایی در آن را از صفر تا شخصی می

تر از صد نظارت کند و به همین صورت شفاف

کید أین باید تسیستم پولی فعلی موجود است. بنابرا

داشت که این مشکالت تنها مختص به یکی از 

کوین است های مجازی یعنی بیتهای پولنمونه

های ف از استخراج حکم کلی پولبنابراین هد

 (.87 ،1397پور، )نوابمجازی است 

عقالیی و  ر برابر سوددر قمار آنچه به دست آمده د

)سلطانی،  شودنمیسودمند واقع  ارایه خدمت

(. بنابراین در این فرایند شخص برنده 271 ،1394

گیرد نه سود خود را از سیستم تعریف شده می

ثروت دیگر افراد، همچون فرایندی که در قمار 

واقع اشخاص از فقهاء مانند مرحوم  وجود دارد. در

ضرورتا باید آن است که قمار  شیخ حسین حلی بر

رایند ـه در این فـجام شود کـبه صورت بازی ان

کید مخترع أونه بازی وجود ندارد. در زمینه تگهیچ

گردانان پول رمزنگاری شده باید اذعان کرد و بازی

که اگر عقالیی ممکن باشد در حیطه به وجود آمدن 

بینی نشده بزرگ احتمالی باید خسارت پیش

که هم اکنون هیچ  احتیاط زیادی به عمل آید،

قانونی برای وجود چنین دلیلی از سوی متخصصین 

مطرح نشده است. ایراد ورثه در کلیه نظامات پولی 

قبل از بانک وجود داشته است و اگر متوفی محل 

گفت در واقع کسی دارایی خودش را به ورثه نمی

توانایی دسترسی به آن را نداشت. بنابراین وجود 

فقه الزامی نیست. در نظام  نهاد ناظر و واسط در

طال و نقره هم که مورد قبول اسالم است همچنین 

نهادی وجود نداشت و ضمن وجود احکام، زکات، 

خمس و خراج در آن زمان هیچ سازوکاری برای 

نظارت و تفتیش بر اموال نبود. به عالوه وجود 

نهادهای متعدد با اصل آزادی معامالت هم تنافی 

های مجازی با دن شبکه پولدارد. احتمال هک کر

تر از هک کردن های فنی به مراتب مشکلپیشرفت

برخی متخصصان های بانکی و به اعتقاد حساب

واقع در صورت  ممکن است. درفناوری اطالعات غیر

ها ضامن آن هک شدن سیستم بانکی، دولت و بانک

 کوین هیچ متولی وجودخواهند بود اما در بیت

یی که دارندگان پول مجازی با جاندارد. اما از آن
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زنند به علم و اختیار دست به چنین اقدامی می

 (.152 ،1397، یوسفی) لحاظ شرعی ایرادی ندارد

پول مجازی مال است و مال بودن آن برای سهولت 

در امر معامالت، اعتبار شده است و تفاوتی با دیگر 

اموال ندارد. به همین سبب مورد رغبت مردم واقع 

و به عنوان مال، موضوع احکام فقهی قرار  شودمی

گیرد. پول مجازی اگر مصداق پول محسوب می

شود قبالً وجود نداشته است؛ بنابراین هر چند 

بر عهده گرفته است اما به لحاظ وظایف پول را 

 (.88)همان:  مصداق مستحدثه است

گفته شده است پول باید از جهت ضمانت کاهش و 

دار همانند دین، البات مدتافزایش ارزش آن در مط

قرض، مهریه، غصب، سرقت و اتالف، فرقی با سایر 

 (.63 ،1378)مطهری،  بانکی نداردهای پول

پول  گانهپول مجازی مالیت پیدا کند و وظایف سه

در روابط مالی را بر عهده گیرد و از نظر عرف و 

عقالء مورد توجه گیرد به لحاظ تعلق زکات، کنز، 

وقف، به عنوان سرمایه در مضاربه  خرید و فروش،

و تعلق خمس به افزایش ارزش اسمی، حکم فقهی 

های بانکی فرقی ندارد. پول مجازی آن با پول

اختصاص به یک کشور خاصی ندارد و به عنوان 

شود، مسلمانان و المللی محسوب میپول بین

توانند آن را به عنوان پول کشورهای اسالمی می

المی مورد استفاده قرار دهند مشترك در روابط اس

جزئی در نظرات فقهی مانعی برای این و اختالفات 

 .(21 ،1397پور، )نوابکند امر ایجاد نمی
 

 

 تیمشروع دمـع ه و توجیهاتـ. ادل3-5

 نیکوتیب

های کنونی تماماً در بستر عهد و پیمان مبنای پول

گیرند. در تعریف واحد پول که خود یک شکل می

است )چه به وسیله بانک مرکزی در قانون اعتبار 

کوین( تعهد به حفظ ارزش بر پولی یا بوسیله بیت

اساس معیار کامالً مستتر است قبل از انتشار این 

که به همراه شود مگر اینحفظ ارزش حاصل نمی

افزایش یا کاهش تولید آن هم افزایش یا کاهش 

رود  اش حفظ شود. نه باالتریابد. تا ارزش تعهد شده

مجازی  تر بیاید. هر دو مفسده دارد. ارزو نه پایین

با توجه به طراحی ویژه الگوریتم مربوطه حد 

کوین( دارد و پس از بیت 21، 000، 000محدود )

کند و این یعنی آن شروع به افزایش ارزش می

شروع مفسده؛ حداقل این است که یک شخص 

زش ای که تولید کرده از اربیش از ارزش افزوده

های دیگران تصاحب کند و این اکل مال به افزوده

باطل است و توزیع ثروت نیز به شدت ناعادالنه 

گردد. رکود یکی دیگر از آثار بسیار مهم می

ارزشمندتر شدن پول است. پول باید به اقتصادی 

 اندازه نیاز اقتصاد در گردش باشد نه بیشتر نه کمتر

 .(72-75، 1397سعدی، )میرزاخانی و 

سیستم پولی طال و نقره که به طور قطع مورد تأیید 

اسالم بوده است نیز با همین مشکل مواجه است 

بنابراین نکته مذکور یک موضوع مورد بحث در علم 

اقتصادی است لیکن از منظر فقهی بر آن بحثی 

گر این پول موجب سلطه امترتب نخواهد بود. 

ده نفی سبیل حکم ـبر اساس قاعبیگانه شود 

فقه بر مبنای حکم . اش نفی این پول استقهیف



 111 ن /و همکارا آذری                                                           کویناحکام فقهی ارز مجازی: مطالعه موردی بیتبررسی 

 
 

الضرر و الضرار، اگر احتمال ضرر به طور گسترده 

مسلمین را تهدید کند باید آن را تحریم نماید چرا 

خالف مصلحت عامه مسلمین است. مثالی  که بر

که در رد ادعا زده شد قابل تعمیم به پول رمزنگاری 

شده را  شده نیست؛ بله اگر فقه، پول رمزنگاری

تأیید نمود فرد در انتخاب خرید بیت هر یک از 

های رمزنگاری شده به شم اقتصادی نیاز دارد پول

ای ندارد. حرمت مال باید مانند حرمت وظیفهو فقه 

-251، 1397نیا، قائمی)سبحانی و  جان حفظ شود

247.) 

توان بیان بندی نظرات خبرگان و مراجع میبا جمع

کوین استفاده از بیت چهکرد که اگر چنان

پیامدهای منفی در اقتصاد واقعی نداشته باشد 

)اصل الضرر و الضرار( جایز است. این در حالی 

های معتنابهی کوین ریسکاست که استفاده از بیت

برای افراد و کل جامعه در بردارد. از جمله این 

توان به نوسانات قیمتی شدید و تهدید ها میریسک

 د.رقبا اشاره نمو

در راستاي شواهد موجود در زمینه 

مجازي باید  مشروعیت و عدم مشروعیت ارز

معامالت با پول  برای بررسی احکامبیان کرد، 

مجازی از منظر فقه یک قاعده کلی و قانونی مشهور 

األصل فی »از سوی فقهاء ارائه شده است: 

این اصل تا حدودی شبیه به «. المعامالت اإلباحه

ت. در واقع این قاعده بیان دارد کلیه قاعده برائت اس

معامالت درست و قانونی است تا جایی که خالف 

آن ثابت گردد. در واقع، همه چیز جایز است، مگر 

مبانی شرع و شریعت  اینکه ما آن را کامالً بر خالف

کوین در اصل جایز کید بر این اصل، بیتأبدانیم. با ت

معامالت با رض اول جایز بودن است. در واقع ف

ید بر أکرا بیان دارد. در فقه شیعه با تکوین بیت

با استفاده از پول رمزگذاری مالحظاتی، ممانعتی 

اما در  (.167 ،1377)یوسفی،  شده وجود ندارد

کوین( )بیت مجازیمبانی و احکام فقهی  ارز زمینه 

ده است، رواج پول مجازی از منظر فقه حکومتی آم

نظام اقتصاد اسالمی خواهد  تحوالتی برای در کشور

داشت و از این نوع پول تعدادی از نهادهای 

شوند و بعضی از اجتماعی و اقتصادی منتفع می

 نهادها زیان خواهند دید.

جا باید به آن اشاره کنیم این ای که در ایننکته

ی است که، اگر از زاویه فقه حکومتی به مسئله

حائز اهمیت ی مهم کوین بنگریم، یک نکتهبیت

خواهد بود: از زاویه فقه حکومتی، نظم جامعه یکی 

شود و نظم های اصلی محسوب میاز اولویت

ای اقتصادی جامعه نیز در این بین از اهمیت ویژه

کوین دو ویژگی مهم برخوردار است. در فضای بیت

وجود دارد: یکی عدم مشخص بودن میزان دقیق 

رکز و انتشار آن؛ ی تولید غیرمتمارز مزبور و نحوه

دوم، ناشناس بودن متعاملین و عدم امکان 

 رهگیری.

این دو ویژگی در عمل، هر نوع نظم اقتصادی را با 

کند. در نتیجه، از زاویه های جدی مواجه میچالش

های مزبور به عنوان مصداق فقه حکومتی، ویژگی

شود و امکان صدور معامالت غرری محسوب می

ود ندارد. در واقع مبنای اصلی ها وججواز انجام آن

برای عدم صدور حکم جواز استفاده از ارزهایی 

کوین، تأثیر ارزهای مزبور بر نظم مانند بیت

-تر، نظم سیاسیاقتصادی و در یک نگاه کالن
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باشد. برای مثال، گردش مالیِ بسیاری اجتماعی می

ها و مخاصمات داخلی در کشورهای از شورش

کوین خیر از طریق بیتهای امختلف، در سال

صورت گرفته است و از طریق همین ارزهای 

های کالن برای خرید سالح و دیجیتال، پرداخت

 مهمات بدون امکان رهگیری صورت گرفته است

ریق ـن از طـر ایـعالوه ب (؛1-11، 2021)بریر، 

های های مالی فاسد در رقابتکوین گردشبیت

)شار  اده استانتخاباتی بدون امکان رهگیری رخ د

با در نظر گرفتن (. 218-222، 2020و برنتسن، 

همین موضوع، این امکان وجود دارد که مبنایی 

 شود.کوین ایجاد میبرای عدم مشروعیت بیت
 

 دیتقل مراجع نگاه دهیگز یبررس. 4-5

 آقای سیستانی: فعالیت مذکور جایز نیست.

 آقای مکارم شیرازی: با توجه به ابهامات زیادی که

 مجازی دارد، معامله آن اشکال دارد. ارز

آقای وحید خراسانی: استفاده از این پول در 

چه در فرایند خلق این اعتبار کار مبادالت چنان

نامشروعی انجام نگیرد و این اعتبار در قالب عقد 

که کار صلح به یکدیگر منتقل شود مشروط بر آن

 نامشروعی با آن صورت نپذیرد اشکالی ندارد.

کوین موضوعاً مبین قای نوری همدانی: بیتآ

 نیست.

آقای علوی گرگانی: استفاده از این نوع پول منوط 

به حفظ استقالل اقتصادی مملکت و با موافقت 

 مقام معظم رهبری است.

آقای شبیری زنجانی: اگر اعتبار دریافتی، در قبال 

کار حالل داده شود و خالف قانون نباشد، اشکال 

 شرعی ندارد.

آقای صانعی: اگر پول باشد و یا طرفین معامله آن 

را به عنوان پول و یا چیزی که دارای اعتبار و ارزش 

است قبول نموده و با آن معامله انجام دهند ایرادی 

 ندارد.

اعتبار دارد مشکلی  آقای گرامی: اگر پشتوانه و

المللی ندارد و نیست. لیکن پشتوانه دولتی یا بین

ماد فردی یا گروهی است به فقط بر اساس اعت

آن، در صفحه مجازی بیشتر خالف یورو و مانند 

 (.98 ،1377یوسفی، ) شودمعامله می

فراوانی  کید  بر ابهاماتأآقای هاشمی شاهرودی: با ت

که این نوع معامله دارد، استفاده از این پول جایز 

)برگرفته از سایت مراجع مذکور و مکالمات  نیست

چنانچه به اختصار تلفنی برقرار شده با دفتر مراجع( 

بیان شد، اکثر مراجع تقلید حکم بر حرام بودن و 

دهند و در کوین میجایز نبودن استفاده از بیت

خورد. شم میبرخی موارد دیدگاه ممتنع نیز به چ

اند که آن دادهی بر جایز بودن أبرخی از فقهاء نیز ر

نیز منوط بر مقید بودن به چارچوب و ضوابط 

 قانونی و حقوقی است.
 

 پول یشرع ،یعرف تیماه یبررس. 5-5

حرمت اکل مال »نند در باب معامالت عموماتی ما

داریم، « تجارت از روی رضایت»، «به باطل داریم

اگر موردی با این عمومات ناسازگار بود از نظر که 

جعفری قابل پذیرش نیست ) وشرع مردود است 

اگر از روی غرض عقالیی  .(812 ،1346لنگرودی، 
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ظاهری، انجام گیرد،  به گونه جدی، نه صوری و و

صد تومان پول  جایز است. مثل این که کسی هزار و

خرد بدهد در مقابل هزار تومان پول درشت بگیرد. 

یکصد هزار تومان پول کهنه را بفروشد به نود  یا

امثال آن. ولی اگر معامله  تومان اسکناس نو وهزار 

برای فرار از ربا، نام  صوری باشد یعنی به ظاهر و

فروش بر آن بگذارند ولی در واقع ربا باشد  خرید و

 اشکال دارد.

فروشی در کار نیست بلکه کسی مال  گاهی خرید و

دیگری را از بین برده است. این شخص نیز بنابر 

ضامن « لغیر فهو له ضامنمن اتلف مال ا» قاعده

حکم  یا مال کسی را غصب کرده که به است. و

صب شخص غا« علی الید مااخذت حتی تؤدیه»

یا « واقعی»ضامن است. این دو ضمان 

 نام دارد.« غیرمعاملی»

ل، گاهی ضمان با این توضیح ضمان کاهش در پو

معاملی. ضمان معاملی مانند رگاه غی معاملی است و

ده هزار  ار تومان را به یکصد واین که یکصد هز

ه غرض عقالیی در بین کاین تومان بفروشیم. بنابر

 فروشنده هر دو در نقل و جا خریدار وباشد در این

بهای آن( ضامن  مثمن )جنس و انتقال ثمن و

ستد به صورت نقد باشد طبعا  هستند. اگر داد و

غیر از ضمان معاملی، ضمان دیگری نیست، چرا که 

کاهش ارزش مطرح نیست. اگر معامله به  افزایش و

تا موعد تحویل، کاهش فاحشی  صورت نسیه باشد و

پیش نیامده باشد، باز موجب ضمان نخواهد شد. 

ولی اگر به تشخیص عرف کاهش ارزش پول 

چشمگیر باشد، بدهکار ضامن این کاهش خواهد 

 بود.

، با این که چنین اگر سر موعد پول را نپردازدهم

طلبکار آن را مطالبه کرد،  داشت و قدرت پرداخت

، این جا این میان ارزش پول کاهش پیدا کرددر  و

نیز بعید نیست که بدهکار ضامن باشد. از دیگر 

موارد ضمان کاهش ارزش پول، موردی است که در 

ضمن عقد، شرط شده باشد که اگر هنگام پرداخت، 

 ارزش پول کم شود بدهکار ضامن آن خواهد بود

 (.612 ،1362)پاینده، 
 

 یاسالم يمبنا بر یپول روابط. 6-5

برخی از علما معتقدند که کلمه مال تنها برای 

چیزهای عینی و قابل لمس کاربرد دارد. دیگر فقها 

فیزیکی در صورت ر چیز فیزیکی یا غیرمعتقدند ه

ها به آن تمایل داشته باشد و دارای اینکه انسان

( در 2010) ارزش باشد، مال است. شیخ زحیلی

کند: بندی میاین زمینه علما را به دو گروه طبقه

علمای حنفی و علمای اکثریت طبق نظر علمای 

حنفی، مال محدود به چیزهای فیزیکی و لمس 

پذیر است و چیزهای غیرفیزیکی و غیرعینی مانند 

حقوق و منافع معنوی، طبق نظر علمای حنفی، 

فقها )از شوند. اکثریت علما و مال محسوب نمی

جمله مالکی، شفیع و حنبلی( معتقدند که مال تنها 

شود. دیدگاه پذیر محدود نمیبه چیزهای لمس

مال تحت شرایطی شامل  اکثریت این است که

فیزیکی از قبیل حقوق و مزایا هم چیزهای غیر

موسوی  ؛612 ،1406، محقق داماد) شودمی

 (.612 ،1373، بجنوردی

ای انی بهانهفاضل لنکر اعالم حکم شرعی آیت اهلل

ارزها از جهات گوناگون مورد شد تا حکم شرعی رمز
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و کنکاشی درباره شده بحث و بررسی قرار داده 

کوین و دالیل حالل یا حرام بودن استفاده از بیت

ارز . زمانی که بخواهیم یک رمزایجاد شودارزها رمز

را بررسی کنیم باید دقت کنیم که چه کارکردی 

ارتی کارکرد آن کارکرد پولی است، دارد. به عب

ای است یا اوراق بهادار و سهام است کاالی سرمایه

آید که اگر قرار باشد له پیش میأو ضرورتا این مس

ارز مورد استفتاء بودن یک رمزحکم حالل یا حرام 

قرار بگیرد باید کارکرد رمز ارز و همچنین مرتبه 

ر مثال استفاده از آن به خوبی تبیین شود و به طو

 ICOالزم باشد درباره استخراج و معامالت و شاید 

 یا عرضه اولیه سکه احکام متفاوتی داده شود

    (.612 ،1391، جلیلی کامجو)

ها در بحث فقه ین و رمزارزکوحکم فقه فردی بیت

ترین احکام، احکام ثمن و فردی معامالت، مهم

تند که در صورتی که فرض کنیم مثمن هس

بخواهند کارکرد پولی داشته باشند باید ها رمزارز

ها مورد بررسی قرار احکام یاد شده را در مورد آن

دهیم. چالش برانگیزترین بحث در این باب بحث 

بحث است. به عبارت  است که اغلب مورد« مالیت»

کوین مالیت دارند یا خیر. ارزها یا بیتدیگر آیا رمز

اشی از کوین مالیت هر شی در اسالم نمالیت بیت

ت آن بین عرف عقالست که برای به دست مطلوبی

 ،1423، بهجت) پردازندآوردن آن به رقابت می

913.) 

اگر بررسی بر پول الکترونیک داشته باشیم، مالیت 

پول الکترونیک از باور مردم به ارزش این پول ناشی 

یابی به آن تالش صورت شود که برای دستمی

ارزها باور کاربران درباره رمزگیرد. به همین نحو می

بر بستر امن و شفاف فناوری دفتر کل توزیع شده 

کوین به بالکچین و به طور اختصاصی در مورد بیت

شود مردم و فناوری رمزنگاری آن است که باعث می

کوین و سایر رمز ارزها به برای به دست آوردن بیت

ها و کوین و رمزارزرقابت بپردازند. پشتوانه بیت

حکم شرعی آن باید دقت داشت که در اسالم مالیت 

مطرح است و نه پشتوانه و به همین دلیل است که 

پول حکومتی یا اسکناس دارای مالیت است در 

حالی که این ارزهای فیات نه تنها بدون پشتوانه 

فیزیکی هستند بلکه ارزش یک اسکناس را نیز تنها 

نه  کند وعدد نوشته شده بر روی آن تعیین می

کاغذ یا منابع مصرف شده برای تولید و چاپ این 

بحث پشتوانه یک بحث تاریخی اقتصادی اسکناس. 

، طباطبایی) است و جایگاهی در دستگاه فقه ندارد

1410، 712.) 

دهنده یا فروشنده و خریدار اگر اصل شناخت ارائه

ناظر بر مالکیت باشد که قطعا در هیچ سیستمی 

مانند بالکچین یا فناوری دفاتر کل توزیع شده 

مالکیت با قدرت تضمین نشده است و اگر شناخت 

مشتری مطرح باشد این ایراد بر تمامی معامالت 

آنالین وارد است و حتی باید آن را به معامالتی 

ه خریدار و فروشنده یکدیگر را رو در نظیر بورس ک

شناسند تعمیم داد. ضمن رو مالقات نکرده و نمی

اینکه در بسیاری موارد، قوانین ناظر مالی مانند 

ویت کننده هتضمین (KYC)شناسایی مشتریان 

ها خواهد بود. اکل مال فروشنده و خریدار در رمزارز

ج ارز و استخراو معامله رمز کوینبه باطل در بیت

آن اکل مال به باطل از قواعدی است که صراحتا 

های مختلف به آن اشاره شده در قرآن و در بخش
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سوره بقره  188توان به آیه می است که از آن جمله

وال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى »

الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس باالثم و انتم 

ل مال به باطل به شرایطی اشاره کرد. اک« تعلمون

شود که مالی که باطل است مورد مصرف اطالق می

قرار گیرد و به نظر عده کثیری از علما از جمله امام 

عرف اجتماعی است خمینی مالك تشخیص باطل 

  )همان(. هر چند که شرع بر آن مقدم است

شود استفاده همچنین از شبهاتی که مطرح می

مانه از جمله پولشویی، عمال مجرکوین برای ابیت

مین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و امثال آن است أت

ندارد بلکه چون هدف و کاربرد که نه تنها عینیت 

ارزها نه به این موارد مشرف بوده و نه محدود رمز

شود این ایرادات همانگونه که بر معامله ابزارهای می

با کارکرد چندگانه مانند چاقو وارد نیست، وارد 

 نبوده و اشکاالت مترتب نخواهند بود. 

ر از ارزها که بیشتیکی دیگر از ایرادات وارد بر رمز

له قمار در أشود مسطرف اهل سنت مطرح می

داند که استخراج است زیرا ماینر در هر لحظه نمی

مصرفی جایزه بالك را دریافت خواهد در برابر منابع 

احتمال باقی له به صورت یک أو این مس کرد یا خیر

این  در جواب .(812 ،1388ساکی، ) مانده است

له باید گفت هر چند که ماینرها درباره هر أمس

های اثبات کار بالك در بالکچین در الگوریتم

دانند که جایزه دریافت خواهند کرد یا خیر، اما نمی

توانند انتظار یک درآمد نسبتا های بلندتر میدر بازه

دانند که در یک بنابراین می ثابت داشته باشند و

ار درآمد کسب خواهند ماه به طور متوسط چه مقد

برد. عالوه له شبهه قمار را از بین میأکرد. این مس

بر این ماینرها بر خالف قمار در حال اجرای یک 

کار مفید برای امنیت و حفظ پایداری شبکه هستند 

که در تفاوت کامل با قمار است و نوعی جعاله 

 شود.محسوب میشرعی 

از عوامل دیگری که برای باطل بودن معامله با 

شود ادعای کوین یا حرام بودن آن آورده میبیت

ارتباط آن با دشمنان مسلمانان یا امثال آن است 

ائه تواند تحت عنوان قاعده نفی سبیل برای ارکه می

ها استفاده شود. قاعده حکم شرعی له یا علیه رمزارز

نفی سبیل ناظر بر مسدود کردن امکان تسلط 

ها است. بر جامعه مسلمین از طریق رمزارزدیگران 

ها به این شبهات، قاعده ترین پاسخیکی از محکم

است به عبارت بهتر « البینه علی المدعی»شرعی 

مدعیان این شبهات تا زمانی که دلیل روشن و 

ادعا نداشته باشند نباید با دقیقی برای اثبات این 

ها صادر این شبهات حکمی در رد رمزارزبه استناد 

ضمن اینکه  (.491 ،1406، محقق داماد) کنند

های متمرکز و توزیع شده اغلب شبکهطبیعت غیر

بالکچین قابل رصد و مشاهده است. عالوه بر این 

موارد، مالکیت در بالکچین به صورت خصوصی 

واسطه اینکه ی به است و یک حکومت خارج

ها یا استخراج آن در اختیار مردم آن کشور رمزارز

تواند دارای سلطه بر کشور دیگری قرار دارد نمی

 .باشد
 

 يارزها ن،یکوتیب یفقه جامع یبررس. 7-5

 تالیجید

کوین و ارزهای دیجیتال دو علمای شرع درباره بیت

دیدگاه متفاوت دارند. گروه اول معتقدند که ارز 
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دیجیتال حرام و در شریعت ممنوع است. گروه دوم 

مانع یا جایز ستفاده از ارزهای دیجیتال را بالا

 دانندمی

 .است حرام نیکوتیب: اول دگاهید

بخش مذهبی  علمایی مانند مفتی بزرگ مصر،

دولت ترکیه و مرکز فقهی فلسطین در فتواهایی 

کوین را حرام اعالم کردند. به طور کلی علت بیت

 :این فتواها تقریبا مشترك است عالم شدها

 کوین یک پول رایج قانونی نیست.الف( بیت

 کوین ناشناس است.کننده بیتب( صادر

کوین زیر نظر قدرت مرکزی یا پشتوانه پ( بیت

 دولت نیست.

 کوین نوسانات زیادی دارد و پایدار نیست.د( بیت

شویی توان به راحتی برای پولکوین را میج( بیت

 قانونی مورد استفاده قرار داد.ف غیرو اهدا

شود، این موضوع که تا آنجا که به قانون مربوط می

وقتی یک دولت چیزی را به عنوان پول قانونی 

کند، به طور خودکار در بین افراد آن انتخاب می

یابد، درست است. اما جامعه پذیرش و مقبولیت می

ول بودن در اصل برای اینکه یک چیز واجد شرایط پ

باشد، ضرورتی در قانونی بودن آن نیست. معیار 

اصلی پول در شریعت، پذیرش آن توسط مردم 

از چه چه از طریق تحمیل آن به مردم  –است 

طریق قوانین و یا از طریق پذیرش گسترده 

 .داوطلبانه مردم

کوین و ارزهای یکی از دالیلی که برخی علما بیت

پایدار بودن و نوسانات دانند، نادیجیتال را حرام می

بسیار زیاد این نرخ تبادل این ارز است. نوسانات 

یک عامل خارجی است که در تعیین اعتبار پول و 

ها همیشه بر اساس قاعده ارز نقشی ندارد. قیمت

طور که در همه کنند، همانعرضه و تقاضا تغییر می

های دیگر مانند طال، نقره و ارزهای فیات نیز دارایی

توان لیل حقیقت نوسانات، نمیدارد. به د وجود

کوین و ارز دیجیتال را حرام اعالم کرد. در بیت

کننده بود، تجارت حقیقت اگر این شرط تعیین

طال، نقره، دالر آمریکا و یورو هم غیرشرعی است، 

ها نیز دارای نوسان هستند. برای چرا که این دارایی

در تاریخ  مثال، دو برابر مقدار طالیی که تاکنون

تمدن بشری استخراج شده است، در بازارهای 

 دیجیتال طال در یک دوره سه ماه تجارت شد

 (.521 ،1398)روشن، 

شود که گونه استدالل میاین همچنین معموالً

برای  کوین و دیگر ارزهای دیجیتال عمدتاًبیت

قانونی مورد استفاده شویی و دیگر مقاصد غیرپول

هم یک عامل خارجی است که گیرند. این قرار می

مستقیماً ارتباطی با معیار قانونی اسالمی یک پول 

ندارد. به طور کلی، استفاده از یک چیز مشروع برای 

سازد. برای مثال هدف نامشروع، آن را نامشروع نمی

توان به یک روایت از حضرت محمد )ص( اشاره می

کرد که او فروش انگور به یک تاجر شراب را ممنوع 

عالم کرده بود. این برای آن است که شراب در ا

ارت انگور برای شریعت حرام است اما تولید و تج

مانع است. در این مورد، نکته اهداف مشروع، بال

قابل توجه اینجاست که تمام ارزهای فیات فعلی 

شویی، برای اهداف غیرقانونی مانند پول

کالهبرداری و تجارت نامشروع مورد استفاده قرار 

گیرند. اینکه دالر آمریکا در بین تمام ارزهای یم

شویی و مقاصد دیگر، بیشترین کاربرد را برای پول
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)سلطانی،  استغیرقانونی دارد، کامالً روشن 

1394، 512.) 

 است زیجا اصل در فقه در تالیجید ارز: دوم دگاهید

یک قاعده قانونی مشهور توسط فقها ارائه شده 

این به این «. المعامالت اإلباحهاألصل فی »است: 

معنی است در معامالت تجاری، اصل کلی قابل 

قبول است. به عبارت دیگر، همه چیز جایز است، 

مگر اینکه ما آن را کامالً بر خالف اصول شریعت 

بدانیم. با توجه به این اصل، ارز دیجیتال در اصل 

جایز است. به همین ترتیب، در صورت وجود 

توان پول در نظر ر، هر چیزی را میهای زیویژگی

 گرفت:

، در میان مردم به عنوان یک چیز ارزشمند تلقی 1

 شود.

، توسط همه یا گروه قابل توجهی از مردم به 2

 عنوان وسیله تبادل پذیرفته شود.

 ای برای سنجش ارزش باشد.، وسیله3

 ، به عنوان واحد حساب عمل کند.4

کوین( که د بیتبنابراین، هر ارز دیجیتال )مانن

داشته باشد، به عنوان پول مقبول شرایط فوق را 

های دینی اسالمی آفریقای است. یکی از مدرسه

ریا، در بیانیه اعالم کرد که جنوبی، دارالعلوم زک

کوین شرایط مال را دارد و بنابراین تجارت آن بیت

نشان کرد  جایز است. با این حال، این مدرسه خاطر

دیجیتال به عنوان پول واجد شرایط، که ارزهای 

باید توسط مقامات دولتی مربوطه مورد تأیید قرار 

 (.912 ،1372)عبداللهی،  گیرد

از نظر حوزه قضایی برای ارزهای دیجیتال سه 

 حالت کلی وجود دارد:

های که در آن استفاده از ارزهای الف( حکومت

دیجیتال صراحتاً ممنوع است. در چنین حوزه 

 معامله با ارزهای دیجیتال مجاز نیست. قضایی،

ها درباره کنندههایی که در آن تنظیمب( حکومت

اند و قانونی یا ارزهای دیجیتال سکوت اختیار کرده

غیرقانونی بودن آن اعالم نشده است. در این فضاها 

کنندگان به اخطارها و هشدارهای اغلب تنظیم

 کنند.عمومی بسنده می

کنندگان ارز در آن تنظیمهایی که ج( حکومت

دیجیتال را به عنوان یک دارایی و یا یک پول 

اند و برای استفاده عموم مردم جایگزین پذیرفته

 کنند.قوانین را تنظیم می

از دیدگاه شریعت، در دو حوزه قضایی آخر، معامله 

مانع است. کوین و ارزهای دیجیتال دیگر بالبا بیت

یکی از اهداف اساسی با این حال، حفاظت از ثروت 

شریعت است. بنابراین، کاربران ارزهای دیجیتال 

 ،1389)فرجی،  موظف به مراقب بودن هستند

912.) 

بازارهای ارز دیجیتال در معرض نوسانات شدید قرار 

دارند و احتماالً این وضعیت تا چند سال آینده هم 

های به همین صورت باقی بماند. در بسیاری از حوزه

وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال همچنان قضایی، 

افزاید. بنابراین، می نامشخص است که به نوسانات

گذاری ارزهای دیجیتال )چیزی که هرگونه سرمایه

شود( توصیه اکنون به صورت گسترده انجام می

شود. همانطور که قبالً ذکر شد، در نظر گرفتن نمی

روی گذاری یک پول یا ارز به عنوان کاال و سرمایه

اندازهای پولی در تضاد است. در روی آن، با چشم

های مندی از شبکهدیگر سکه، گسترش و بهره
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ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت، در 

های صورت داشتن مزایا بهتر نسبت به سیستم

 گرددمعمولی توصیه می

کوین مانند اسکناس دارای از نظر مالیت، بیت

در اعتبار و ارزش  مالیت اعتباری است و اگرچه

جهت که  واقعی آن اختالف وجود دارد ولی از این

توانیم در مورد مثلی و مالیت آن اعتباری است، می

یا قیمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت 

در نظر بگیریم. شهید صدر با اتخاذ این نظر که 

اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی است، 

های کاغذی اگرچه مال پول»: کندچنین بیان می

مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه 

هـر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و 

رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت  این کند؛ ازبیان می

گذاران قیمت حقیقی آنچه را ها به سپردهسپرده

دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است. 

توان های اعتباری میتوجه به مثلی بودن پول لذا با

کوین است، گفت کسی که صاحب مقداری از بیت

چند عدد در فضای مجازی نیست، صاحب 

گوید من فالن مقدار اینکه وقتی فردی میکما

کوین دارم منظورش این نیست که من صاحب بیت

ام هستم، فالن اعداد و معادالت در حافظه رایانه

این است که صاحب قدرت خرید  بلکه منظورش

توان مثلی بودن را در این پول مجازی است و می

 .مورد آن مورد بررسی قرار داد

خواهد حال طبق متون اسالمی فردی که می هر به

کوین شود باید از میزان وارد انجام معامله با بیت

گذاری مطلع باشد، یعنی وی ریسک و آینده سرمایه

کوین مزایا و معایب آن های بیتباید از پتانسیل

باخبر بوده تا ناشناخته، نامشخص و با خطرپذیری 

هر حال  اما بهکوین روی نیاورد. از حد به بیتبیش 

کوین ریسک بیش حال بیت باید پذیرفت که تا به

از حدی داشته و اینکه آیا اطالع از چنین ریسکی 

تواند منجر به که ریشه در دالیل عقالیی داشته می

ر دغرر شود و یا خیر همچنان جای بررسی دارد. 

این موضوع باید توجه داشت که نگاه فقه پویا 

نولوژی به نحو احسن و برای همیشه استفاده از تک

خدمت در جهت پیشرفت جوامع اسالمی بوده 

چین اگرچه هنوز فقها است. در مورد فناوری بالك

چین اند، اما باید گفت تکنولوژی بالكورود نکرده

کوین است و با تکنولوژی مفهومی فراتر از بیت

های توان در راستای بهبود سیستمچین میبالك

های مثبتی برداشت. در واقع،  شور گاممالی درون ک

تواند مسیر را ورود فعاالنه فقه به این تکنولوژی می

الی و پولی مورد صالح کشور برای ساخت نظام م

نظر اسالم است، فراهم کند. وظیفه رسانه نیز که مد

بخشی و معرفی کاربردهای در این مقطع، آگاهی

ور و چین برای اقتصاددانان کشتکنولوژی بالك

های ورود جدی این علمای حوزوی است تا زمینه

 افراد به این تکنولوژی فراهم شود.

مال نباشد، « کوینبیت»شناسی، اگر از نظر موضوع

آنگاه معامالت انجام شده با آن از نظر شرعی زیر 

رود و معامالتِ آن باطل است، چون آنچه سؤال می

قتی مالی تواند مبادله شود، مال است و وشرعاً می

مال نیست، « کوینبیت»در میان نباشد و بگوییم 

توان آن را خرید و فروش کرد مثالً هوا، نور و نمی

شوند. حتی اگر واسطه معامله امثال آن معامله نمی

باشد، چون فرضی و توهمی است، پس مال نیست 
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و باز هم از نظر شرعی ایراد دارد و غیرشرعی 

ضوعات به دست اما تعیین مو .شودمحسوب می

مال است « کوینبیت»عرف است نه شرع، بنابراین 

 .کندو مال بودنِ آن را عرف تعیین می

 

 گیري. نتیجه6

بررسی احکام فقهی ارز هدف از پژوهش حاضر 

دیدگاه فقه در مقابل باشد. ( میکوین)بیت مجازی

،  «کوینبیت»با موارد مستحدثه مالی از جمله 

تأیید فقه شیعه به نقدین  تأییدی است. پول مورد

نیست. مالیت یک ارز رابطه مستقیمی با مطلوبیت 

آن در میان عرف عقالء و مردم دارد. در فقه شیعه 

هیچ قید و مبنایی حاکی بر آنکه مالیت ایجاد شده 

گرایی باشد وجود ندارد. اما ارز از مزایای مصرف

 کوین مالیت دارد.مجازی و بیت

 پول یک امر اقتصادیاهمیت داشتن پشتوانه 

دیرینه است و رابطه مستقیمی با دستگاه فقه ندارد. 

مسئله مهم در مالیت، پذیرش مقبولیت عرفی و 

عمومی آن است. فیزیکی بودن و یا ملموس بودن 

کوین اصال عوضین از شروط فقهی نیست. بیت

مجازی   شبهه اکل مال به باطل در آن راه ندارد. ارز

وارد نیست. تهدید رقبا به آن  شبهه ضرر و ضرار بر

ثبت دفتری معامالت( ربط دارد و در صداق )

استنباط حکم کلی و اصلی تأثیری ندارد و موثر 

تواند استراتژی واقع نشده است. دولت  همچنان می

بزار ایجاد ارز پولی و مالی خود را ارائه دهد  و تنها ا

 مخالف مصلحت عامه است را از بینکه از قضا اکثرا 

برد. زمینه اثبات تضمین کار، قمار نیست. هویت می

کوین هیچگونه اثری در حکم و اصالت مخترع بیت

 فقهی ندارد.

مسئله ورثه هیچ شبهه فقهی ندارد. وجود ناظران 

واسط و ارزیاب از نگاه شرع الزامی نیست. امکان و 

احتمال هک کردن شبکه، مشکل فقهی بر این 

کوین در قیاس با کند. بیتها وارد نمیمورد از پول

تر ارز فیزیکی به معیارهای اسالمی و دینی نزدیک

است. « ول و مالـپ»وین ـکسو است. بیتو هم

هست. دیدگاه عرف به ارزهای « مثلی»کوین بیت

کوین پول است و است. بیت« طریقی»کوین بیت

ستد اعتبار  و پول بودن آن برای آسانی در امر داد

 ها ندارد.قی با دیگر اموال و پولشده است و فر

کوین تضمیین صعود و نزول ارزش آن در بیت

مطالبات طوالنی مانند دین، قرض، مهریه، غصب، 

های بانکی سرقت و اتالف، تفاوتی با دیگر پول

کوین مالیت و ارزش پیدا کند ندارد. زمانی که بیت

گانه پول در ارتباط مالی را به دوش و تکالیف سه

باشد و از نظر عرف و عقالء مورد استقبال  داشته

 فروش، و باشد به لحاظ تعلق زکات، کنز، خرید

وقف به صورت سرمایه در مضاربه و تعلق خمس به 

های بردن ارزش اسمی، حکم فقهی آن با پول باال

کوین مختص به یک فیزیکی تفاوت ندارد. بیت

المللی به ایالت خاصی نیست و به عنوان پول بین

رود، همه مسلمانان و کشورهای اسالمی شمار می

توانند آن را به شکل پول مشترك در معامالت می

مورد استفاده قرار دهند و اختالفات جزئی در 

دیدگاه فقهی ممنوعیت و مشکل برای این امر به 

 آورد.وجود نمی
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 سهم نویسندگان. 7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.حاضر مشارکت داشتهپژوهش 

 

 تضاد منافع. 8

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: Bitcoin (virtual currency) is cryptocurrency 

that is used only through cyberspace. in the present study, the 

jurisprudential dimensions of issue have been explained by two 

approaches of individual and governmental jurisprudence, as well as 

at two levels of transaction and extraction. In addition, using the 

research method of multi-stage ijtihad and the opinion of Islamic 

financial experts and great authorities of imitation, the conditions of 

the license to use cryptocurrencies have been calculated. 

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

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, 

books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: The findings of the present study show that there is 

disagreement among jurists about the legitimacy of this money. Some 

jurists consider its illegitimacy and the most important reasons for 

jurists to reject the legitimacy of Bitcoin is the ambiguity of this 

currency, the uncertainty of its origin and destination, its high risk 

and its foreignness. But some other jurists and economists believe in 

the legitimacy of virtual currency and give reasons for its legitimacy. 
 

Conclusion: The view of jurisprudence is affirmative in the face of 

emerging financial issues such as bitcoin. Money approved by Shiite 

jurisprudence is not confined to cash. The tax of a currency has a 

direct relationship with its desirability among the common sense and 

the people. In Shiite jurisprudence, there is no evidence that the tax 

created is a benefit of consumerism, and virtual currency and bitcoin 

are taxed. 
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