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Background and Aim: The growth of mining is a sign of 

people's desire to reduce their dependence on centralized 

economic and legal systems in the age of information 

technology. In this article, an attempt has been made to 

investigate the role of mining in the development of trade with a 

jurisprudential approach. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical article 

using the library method to investigate the question. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: Findings indicate that the extraction and sale of 

cryptocurrencies are not in conflict with rules such as high risk 

transaction, usury and the principle of maintaining order and has 

been accepted in terms of the principle of compromise. 

Meanwhile, cryptocurrencies are influential in business 

development. Cryptography has facilitated monetary and trade 

relations by eliminating intermediaries. In addition, 

cryptocurrencies are secure and transparent; It is international 

and is not sponsored by any bank. The result of such features is 

the development of international trade. 

Conclusion: Given the development of cyberspace and its 

functions in human life today, it may not be necessary to avoid 

the use of cyber money and it is necessary for economic 

policymakers to have a clear approach to digital currency in 

regulating this phenomenon. Iran can not be indifferent to 

domestic and international monetary, commercial and economic 

events and needs and its political and social consequences. 
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 مقدمه. 1

با گسترش اینترنت در ارتباطات تحول اساسی و 

ابعاد استفاده از اینترنت  است. داده رخبنیادی 

توان به مثال می عنوانبسیار گسترده است که به

و  ۷3، 1388فر، )تاج تغییر روش خرید اشاره کرد

ه اخیر بسیاری از معادالت (. بازار رمزارز در ده80

زاده عبداله) های اقتصادی را برهم زده استسیاست

یک نوآوری  رمزارز .(1399رامهرمزی و همکاران، 

برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل 

کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی 

رمزارز تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک  است.

ای است و اگر استقبال جامعه نبود، در برنامه رایانه

شد. اما رمزارز به رایانه به فراموشی سپرده می

سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده 

است. به عبارت دیگر در چند سال اخیر دانش 

دی از کارگیری رمزارز تنها در اختیار عده محدوبه

مندان مجامع اینترنتی بوده اما امروزه اندازه عالقه

های سهامی برخی از رمزارز از بازار کل شرکتبازار 

 تر استهای کوچک و متوسط دنیا بزرگملت

تأثیر رمزارزها بر اقتصاد جهانی  (.1395، مرادزاده)

روندی در حال ظهور است که موجب تغییراتی 

ه است. از آنجا که اساسی در اقتصاد کل دنیا شد

رمزارزها برای تغییر سیستم مالی موجود و حذف 

شده، از پتانسیل باالیی های مالی طراحیواسطه

برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است. 

عنوان یک دارایی تواند بهدر بعضی موارد هم می

نوعی باید گفت، استفاده از امن عمل کند. به

یگزین برای سیستم مالی رمزارزها یک روش جا

گذاران، های بانکی، سرمایهجهانی است. بخش

ها به استفاده از این نوع ارزها و شرکتها دولت

)احمدی علیائی و همکاران،  اندعالقه نشان داده

را  توان رمزارزنگاه کلی می (. در یک1398

ای از تجارت الکترونیک که ارمغان زیرمجموعه

باشد دانست. در باطات میفناوری اطالعات و ارت

کنندگان تمایل چشمگیری های اخیر، مصرفسال

برای انجام مبادالت الکترونیکی از خود نشان 

 فرآیندی تحت عنوان در دیجیتال اند. ارزهایداده

رقابتی  شوند؛ این فرایند کامالا تولید می« استخراج»

 با که است و غیرمتمرکز است. استخراج، فعالیتی

 به برای اعتبارسنجی یا و رمزارزها ایجاد هدف

 شده رمزنگاری ارز قالب در پاداش آوردن دست

 فعالیت یک عنوانبه استخراج. شودمی انجام

 امید به ریسک با مالی )فعالیت کارآفرینی

در ایران نیز اخیراا با  .است شده سوددهی( شناخته

ایم که محل پدیده نوظهور رمزارزها مواجه شده

رشد و نمو و دوام و قوام این پدیده، فضای مجازی 

ای است. پدیده رمزارز در فضای مجازی پدیده

ها و سریع و تأثیرگذار است با خودش فرصت

آورد و اگر تصمیمی برای مواجهه با تهدیداتی می

مثابه اهرم کند و بهتحمیل میآن نگیریم خودش را 

تواند در اختیار ما باشد یا علیه ما استفاده میاست 

(. سؤال اساسی که در این 139۷، رفیعی) شود

شود این است که می و بررسی خصوص مطرح

رمزارزها چگونه  خصوص استخراجرویکرد فقه در

 توسعه در قابل تبیین است و رمزارزها چه نقش

در راستای بررسی و پاسخ به  کند؟ایفا می تجارت

 سوال مورد اشاره ابتدا مفهوم رمزارز و استخراج

رمزارزها، تجارت و تجارت الکترونیک بررسی شده، 
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نظر سپس استخراج و خرید و فروش رمزارز از م

ثیر رمزارزها بر فقهی بررسی شده و در نهایت تأ

 الملل مورد بررسی قرار گرفته است.تجارت بین
 

 هاروشمواد و . 2

 روش از استفاده با و بوده تحلیلی توصیفی مقاله

 پرداخته مورد اشاره سؤال بررسی به ایکتابخانه

 .است
 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت

 

 ها. یافته4

بر این امر داللت دارد که استخراج و خرید  هایافته

و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری 

بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از 

 همین در جهت اصل تراضی پذیرفته شده است.

ثیرگذار است. تجارت تأ توسعه در رمزارزها حال،

ا ها، روابط پولی و تجاری ررمزارزها با حذف واسطه

تسهیل کرده است. عالوه بر این، رمزارزها دارای 

المللی بوده و تحت امنیت و شفافیت است؛ بین

حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقالیی 

هایی توسعه و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی

 الملل است.تجارت بین

 

 . بحث5

 . رمزارز1-5

تجارت در عصر کنونی از مرزها عبور کرده و پا به 

عرصه جهانی گذاشته است. در این میان وجود 

المللی باعث های زیاد از جمله نهادهای بینواسطه

افزایش مشکالت در انجام معامالت جهانی گردیده 

ایجاد گردید تا دست  همین علت رمزارزاست. به 

در روابط  ها را در این میان کوتاه کرده وواسطه

زاده و )عبداله پولی و تجاری تسهیل ایجاد کند

، به معنای پول رمزگذاری (. رمزارز1399همکاران، 

مطرح شد. در واقع  1998شده اولین بار در سال 

ایده جدیدی از پول مطرح گردید که از روش 

د پول و رمزگذاری کامپیوتری برای کنترل تولی

مرکزی انجام معامالت بدون واسطه و مرجع 

 (. رمزارز1398، )دهقانی اشکذری شوداستفاده می

 از غیر به) تبادل واسطه یا پولی واحد یک عنوانبه

 بر سکه یا بانکی اوراق مانند فیزیکی هایواسطه

 مشابه هاییویژگی که شودمی تعریف اینترنت پایه

 انتقال هایتراکنش اما داراست، را فیزیکی پول با

 انجام افراد بین مرز بدون و آنی صورت به را سرمایه

 از دو هر رمزارز و مجازی هایپول. دهدمی

 عبارت این برعکس اما هستند زارزهارم هاینمونه

 دو این به را رمزارز تواننمی واقع در. نیست صحیح

 دیگر عبارتی به (.2015، )واگنر کرد محدود گروه

 از منتشرشده پولی واحدهای پول ارزش رمزارز،

 شکل به که است خصوصی بخش یا دولت سوی

 ذخیره الکترونیکی وسیله یک روی بر الکترونیکی

 بیشتر(. 1396 مسلمی، و شاکری) است شده

 و هاواسطه حذف بیشتر، امنیت منظور به رمزارزها

 ارزهایی رمزارزها،. اندشده طراحی بودن ناشناس

 اینترنت در انتقال برای رمزنگاری از که هستند

 غیرقابل رمزارزها هایرمزنگاری کنند،می استفاده
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 همکاران، و میرغفوری) هستند یپیگیر و هک

139۷.) 

یک واحد پولی بر پایه اینترنت بوده که از  رمزارز

صفر و یک برای تبدیل کاال و خدمات استفاده 

 2012کند و وجود خارجی ندارد. در سال می

گونه تعریف اینتوسط بانک مرکزی اروپا  رمزارز

پول مجازی نوعی پول بر  یا همان گردید که رمزارز

دهندگان توسعه وسیلهقانونمند است که بهواحد غیر

شود و توسط کاربران یک آن صادر و کنترل می

 گیردقبول و استفاده قرار می جامعه مجازی مورد

بسیاری  (. در حال حاضر رمزارزها2014، )هادسون

ها ترین آنترین و مهممعروف هاند کبه وجود آمده

سایر رمزارزها  کوین واست. بین بیت کوینبیت

به فرانید  ها صرفااتفاوت ماهوی وجود ندارد. تفاوت

گردد. همه رمزارزها میگیری و امنیت آنها برشکل

 دولتی یا ارگان هیچ نظارت تحت و بوده غیرمتمرکز

 روی رـب افزارینرم پول کیف توسط و نیست

کوین از بیت اما شودمی ذخیره تابلب یا هاگوشی

بهره  پیچیده فناوری عنوان یکبه چینبالک

 باشدمی داده پایگاه یک چینبالک واقع در برد،می

 کرد. گفته استفاده آن از کوینبیت بار اولین که

درصد کل بازار رمزارزها در  69شده در حال حاضر 

درصد در اختیار  13کوین است، هرچند اختیار بیت

اتریوم و مابقی در اختیار رمزارزهای شاخص 

دیگری همچون بایننس کوین، کاردانو، ریپل، تتر، 

ت کوین، دوج کوین، چین لینک و پولکادوت، الی

کوین کش و غیره است که بر ارسال واحدهای بیت

)خلیلی و  اندشده پولی مختلف، طراحی و ایجاد

در واقع یک رمزارز  کوین(. بیت139۷همکاران، 

شرکت خصوصی است که با هدف شده توسط ارائه

مبارزه با انحصار دولت در عرصه پول طراحی 

از لحاظ  (.1395سپهری نهاد، ) گردیده است

کوین است که بیت کارکردی این عبارت صحیح

استک که به کاربران این فرصت را  نوعی رمزارز

 یرقابلغانتقال پول به صورت دهد اقدام به می

 ای مبادرت ورزندواسطه هیچ بدون بازگشت و

های شبکه (. گره1394)صیاد معروف و همکاران، 

که پس از  کنندهر معامله را در شبکه اعالم می

تأیید در یک سیستم اثبات کار، در یک تاریخچه 

 شود. چین ذخیره میعمومی به نام بالک

 

 . استخراج رمزارزها2-5

افزار کامپیوتری به انجام سختبه فرایند واداشتن 

محاسبات ریاضی برای شبکه رمزارز، جهت تأیید 

ها و افزایش امنیت، استخراج رمزارز تراکنش

توانند کنندگان رمزارز میگویند. استخراجمی

هایی که امن ها را به ازای تراکنشکارمزد تراکنش

ای در برابر عنوان جایزهکنند، بهتأیید می

هایی افت دارند و عالوه بر آن رمزارزخدماتشان دری

آوری کنند. تازگی تولیدشده را نیز جمع که به

استخراج یک بازار تخصصی و رقابتی است که در 

شده، آن جوایز با توجه به میزان محاسبات انجام

، رمزارز کاربران رمزارزشوند. تمام تقسیم می

 ای برای بهکنند و استخراج، راه سادهاستخراج نمی

 (.53، 2015کوچوین، ) دست آوردن پول نیست
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 نام به فرآیندی طریق از پایه رمز ارزهای

 این برای. شوندمی تولید استخراج یا 1«ماینینگ»

 ریاضی معماهای کنندمی تالش کار کامپیوترهایی

. کنند حل را 2«هش» عنوان تحت ایپیچیده

 در که کنندمی سعی جهان در سرتاسر افرادی

 که هرکسی و باشند نفر اولین «هش» حل یزمینه

 رمز ارز از مقداری شود، کاری انجام چنین به موفق

 کاری چنین کند،می دریافت پاداش عنوانبه را پایه

 طوربه که است مخصوصی افزارسخت نیازمند

 یک اگر حتی خاطر همین به کند؛ کار روزشبانه

 به هم باشد داشته سریع کارت گرافیک کامپیوتر

 بود نخواهد موفق راهی چنین در زیاد احتمال

 .(2016، ژنگ)

 امضای رمزارز استخراج مراحل از یکی

شده یک امضای رمزنگاری .است شدهرمزنگاری

توان مکانیسم ریاضی است که مالکیت فرد را می

کوین کیف پول توسط آن اثبات کرد. در مورد بیت

کوینی و کلیدهای خصوصی آن، با چند جادوی بیت

کوین افزار بیتریاضی با هم پیوند دارند. هرگاه نرم

شما، تراکنشی را به کمک کلید خصوصی مناسب 

تواند مطابقت آن د، تمام شبکه میکنآن امضا می

شود، را ببیند. هایی که خرج میکوینامضا با بیت

هیچ راه دیگری در دنیا نیست که بتوان ر حال، ه به

هایی کوینکلید خصوصی شما را حدس زد و بیت

)فرانسو،  اید را دزدیددست آورده که به سختی به

مرحله دیگر  (اجماع) تأیید (.56-59، 2016

رمزارز است. تأیید، تصدیق اکثریت افراد  راجاستخ

آید. به معنای در شبکه بر تراکنشی که به شبکه می

 
1 Mining 

است که تراکنش توسط شبکه  تر آندقیق

شده و احتمال برگشت خوردن آن بسیار پردازش

 ضعیف است. 

 

 الملل و تجارت الکترونیك. تجارت بین3-5

توان الملل میترین تعریفی که از تجارت بینساده

همان روابط تجاری بین کشورها است که ارائه داد، 

بیات، ) شودبه شکل صادرات و واردات انجام می

ها از ورود به ترین هدف شرکتعمده(. 1399

های مناسب برای المللی، ایجاد فرصتبازارهای بین

(. در 139۷)موسوی و پاکاری،  کسب سود است

 از دیدگاه سازمان همین حال تجارت الکترونیکی

(، عبارت است 1961) اقتصادی توسعه و همکاری

ها، از: خرید و فروش کاالها و خدمات مابین شرکت

های عمومی و خصوصی ها و سایر بخشافراد، دولت

های طوری که این خرید و فروش از طریق شبکهبه

ای هدایت شود. تجارت الکترونیکی یک رایانه

مفهوم کلی و دارای اجزای مختلفی است. یکی از 

این اجزاء پرداخت الکترونیکی است که عبارت است 

از: پرداخت بهای کاال و خدمات موضوع معامله 

ت معنی تأدیه بهای کاال و خدماالکترونیکی که به 

وکارهای الکترونیکی شده از طریق کسبخریداری

های (. تراکنش43، 1384)شکوری مقدم،  باشدمی

الکترونیکی  هایآنالین بازار بزرگی برای پرداخت

ها است است. سیستم پرداخت کنونی شامل واسطه

بر شدن نقل و انتقاالت که این امر موجب زمان

شود، از طرف دیگر خطر ناموفق بودن می

های مالی باعث عدم امنیت در سیستم راکنشت

2 Hash 
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های پرداخت الکترونیکی است. همچنین هزینه

ها به آن است که مشتری ی دیگریاضافی مسئله

کند. این موضوعات باعث شد توجه توجه می

چین شود. بیشتری به فناوری جدیدی به نام بالک

ها از امنیت و سرعت بیشتر با این فناوری، تراکنش

 و )تاناپال شوندزینه کمتر برخوردار میه همچنین

 (.2020، همکاران

است از به اشتراک  تجارت الکترونیک عبارت

وکار و انجام حفظ روابط کسبوکار، گذاشتن کسب

های وکار با استفاده از شبکهمعامالت کسب

(. تجارت 1392)ترابی و زمانی،  مخابراتی

دارد که عمده  الکترونیک اشاره به معامالتی

ها بدون نیاز به حضور فیزیکی فرآیندهای آن

های ارتباطی صرفاا از طریق شبکهطرفین آن و 

، سیاکیس)استفانیدس و  شودالکترونیک انجام می

در امر تجارت استفاده از  (. جهت سهولت2005

صورت تجارت  های نوین بازرگانی بهشیوه

از  باشد که یکیالکترونیکی و بدون کاغذ می

سازی های مهم تجارت الکترونیک، روانویژگی

درنتیجه کاهش هزینه عملیات های فعالیت و روش

(. تجارت 1393)رادفر و قضاتی،  بازرگانی است

فرآیند خرید، فروش، انتقال یا مبادله الکترونیک را 

محصوالت، خدمات یا اطالعات از طریق شبکه 

، فکه و )شهیبی کنندرایانه و اینترنت، تعریف می

منظور مبادالت به (. تبادل اطالعات هرگاه2011

محسوب  عنوان تجارت الکترونیکبازرگانی باشد به

خواهد گردید و یا اینکه طرفین اطالعات خاصی را 

)قنبری،  عنوان کاال مورد مبادله قرار دهندبه

که در این صورت مشمول عنوان تجارت  (.1393

 .قرار خواهد گرفت الکترونیک

 امنیت چون مفاهیمی فضای مجازی تولد بدو در

 غریب مفاهیمی اساساا محیط این در مالی مبادالت

 بسیاری شبکه این بعد، دهه دو اما بودند ناآشنا و

 که حدی تا کرد، طی را خود تکاملی مراحل از

 و عام مفهوم یک به الکترونیکی تجارت امروزه

 تجارت توسعه. است شده تبدیل ملموس

 زمینه در حاصله هایپیشرفت مرهون الکترونیکی

 افزارهاینرم تکامل اطالعات، و ارتباطات فناوری

 تجارت حقوقی قوانین تعمیم و اصالح کامپیوتری،

 و مالیاتی قوانین اصالح المللی،بین و ملی سطح در

 سطوح در الکترونیکی پول مبادله امنیت توسعه

 نوین سیستم ایجاد به نیاز احساس البته و مختلف

 زمان کاهش جانبی، هایهزینه کاهش جهت

 کاهش و مبادالت امنیت افزایش پول، مبادالت

 .هاستشرکت سازمانی ابعاد
 

 . صحت رمزارزها از منظر فقهی4-5

 . ربا و رمزارزها1-4-5

ربا در متون فقهی بر دو نوع است. ربا معاملی، 

ای که در مبادله دو کاالی مثل عبارت است از اضافه

هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت 

شود و ربای قرضی که به آن مقدار اضافه بر مبلغ می

گیرنده به خاطر که قرضشود میقرضی گفته 

 دهددهنده میگیرد به قرضقرضی که می

؛ 23۷، 141۷، ؛ مصطفوی53۷، 1 ،1363خمینی، )

، ؛ نجفی11۷، 1410؛ عاملی،116، 1405جواهری، 

نظر  زیر ؛ جمعی از پژوهشگران336، 23 ،1404
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(. 39، 2 ،1408حلی، ؛ 2۷، 3 ،141۷شاهرودی، 

کیل است و  کوین نه از جنسبدیهی است که بیت

نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای 

کوین منتفی است. اما قرض ربوی معاملی در بیت

اختصاص به پول و اسکناس ندارد، و در غیر پول از 

چه در عصر کنونی رود، گروع کاالها نیز به کار مین

اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کاالها 

آن که کیلی و وزنی باشد یا  نیز فرقی نیست بین

تواند این اتفاق بیافتد. کوین هم مینه و در بیت

چارلز ایوانز استاد دانشگاه بری در یک مقاله به 

ارزیابی ارزهای مجازی با الزامات بانکداری و مالی 

اسالمی در مجله بانکداری و مالی اسالمی پرداخته 

 ..."کند: است وی در این مقاله چنین بیان می

کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به بیت

پول نقد با پشتوانه بانک مرکزی که به وسیله ربا 

شود، در بانکداری و مالی اسالمی حمایت می

های بدون الخصوص در تجارتتر باشد. علیمناسب

های کوچک با توجه به این که بانکی و در مقیاس

متمرکز بوده و بانک و کوین یک پول غیربیت

گزاری در آن معنایی ندارد از این جهت سپرده

تر به های بدون پشتوانه امروزی موجهنسبت به پول

 رسد.  نظر می
 

 غرر و رمزارزها. 2-4-5

 و فریب خوردن، فریبهالکت، خطر غرر به معنای 

 ،2 ،1410، ؛ جوهری13 ،5 ،1414، منظور)ابن

به غیر  ای که در معامالت باعث اضرارگونه(. به۷68

ف شدن کسی یا چیزی باشد شود و یا آنچه مایه تل

ای عربی است که به غرر خود، واژهآمده است. 

احتمال، احتمال »چندین معنا آمده است؛ از جمله 

ضرر، نزدیک به هالکت، اقدام بر عملی که ایمنی از 

شهید اول در قواعد، غرر را در «. ضرر در آن نیست

ی محبوب و پسندیده داند که ظاهرلغت چیزی می

ناپسند داشته باشد، ولی در شریعت و باطنی 

مقصود از آن را ندانستن وصول کاالی موردنظر 

(. از 13۷ ،2 ،1410، (اول شهید) )عاملی داندمی

 است( ریسک) احتمالی آن غرر»نظر شیخ انصاری، 

 آن به که را کسی و کندمی دوری آن از عرف که

 ،8، 1415 )انصاری، کندمی سرزنش ندارد، اعتنا

 عوضین وجود به علم غرر اشتراط قاعده (. از185

 بیع غرر، صورت در و شودمی آشکار آن به وثوق و

 غرری بیع فساد بر فقها اجماع و گرددمی باطل

، ؛ حسینی عاملی۷8، 11 ،1415)انصاری،  است

 شودمی استنباط فقها عبارت از. (484، 8، 1418

 عبارت خطر و است غرری معامله در داخل خطر که

 پرهیز آن از عقال که ضرری احتمال: از است

 آن به مردم معموالا که ضعیفی احتمال نه کنند،می

 کنند.نمی اعتنا

برخی از فقها در بیان تعریف غرر چنین بیان 

خصوص که غرر از نظر شرع جهل دراند تهداش

 قدامه، )ابن الیه استرسیدن شیء به دست منتقل

روی، اگر حصول چیزی  (. از این251 ،4، 136۷

که مجهول است، معلوم باشد و یا فقط صفت آن 

مجهول باشد، غرری نخواهد بود. مطابق این تعریف 

الیه به اینکه کاالی خود را به صرف اطمینان منتقل

کند دست خواهد آورد برای صحت آن کفایت می

باشد خللی در  حتی اگر آن چیز صفتش مجهول

 واژه استعمال موارد به توجه با کند.نمیآن ایجاد 
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 که است خدعه معنای آن، به نزدیک معنای غرر،

 مصداق و خطر آن غالب الزم غفلت، آن دائم الزم

 باطنی و پسندیده ظاهری که است چیزی آن

. (300 ،1 ،1419، اصفهانی )غروی دارد ناپسند

 معانی تمام توانمی: است گفته نیز ایروانی محقّق

)ایروانی  برگرداند «خدعه» یعنی معنا، یک به را

مرحوم صاحب  (. در مقابل192 ،1 ،1406، نجفی

اند که جواهر در معنای غرر چنین بیان داشته

غرری که از آن نهی شده است؛ یعنی خطر ناشی 

از جهل به صفات و مقدار مبیع، نه مطلق خطر؛ زیرا 

شود و در بیع کاالی غایب ضرورتاا خطر حاصل می

آنکه بیع کاالی غایب جایز است و یا در بیع  الح

سردرختی و محصوالت زراعی، مادامی که چیده و 

باشند، غالباا خطر وجود دارد، اما بیع درو نشده 

ها صحیح و معتبر است. بنابراین، مراد از غرر، آن

 (.388، 22، 136۷)نجفی،  مطلق خطر نیست

باید گفت که از زمانی  کویندر مورد غرر در بیت

که این پول به وجود آمده تا به امروز از لحاظ قیمت 

ثبات بوده است و به هر حال طبق متون کامالا بی

خواهد وارد انجام معامله با اسالمی فردی که می

کوین شود باید از میزان ریسک و آینده بیت

گذاری مطلع باشد، یعنی وی باید از سرمایه

کوین مزایا و معایب آن باخبر های بیتپتانسیل

بوده تا ناشناخته، نامشخص و با خطرپذیری بیش 

کوین روی نیاورد. اما به هر حال باید از حد به بیت

کوین ریسک بیش از پذیرفت که تا به حال بیت

حدی داشته و اینکه آیا اطالع از چنین ریسکی که 

تواند منجر به غرر ریشه در دالیل عقالیی داشته می

 جای بررسی داردنان ـود و یا خیر همچش

 (.12، 1396، رضاییپور و )محمدی

 و کوینبیت وضعیت بودن نامشخص حال هر به

 ممکن اثبات( فرض )بر آن العادهفوق خطرپذیری

بطالن  نتیجه در و آن بودن غرری برای دلیلی است

 نظر به .باشد مقوله این در پذیرفته صورت معامالت

 خود حوزه متخصصان برای ارز این رسدمی

 خطری با مواجه آنان اقدامات و باشد شدهشناخته

 قابل نیست؛ نکته کنند،می پرهیز آن از عقال که

 و مجازی ارزهای ماهیت هـک است نـای هـتوج

 شده شناخته حوزه این متخصصان برای کوینبیت

 ریسک و .(1398 سمچولی، محمدی) است

 ثمن ماهیت شناخت عدم از ناشی غرری معامالت

 ارز هر مانند است ممکن طرفی از. نیست مثمن و

 شرایطی در مختلف قیمتی نوسانات شاهد دیگری

 حوزه متخصصین برای خطری اساساا و باشد خاص

 لذا. شودنمی محسوب امر این کارشناسان و مالی

 قاعده از استفاده با کوینبیت مشروعیت عدم حکم

 .است رد قابل غرر

 

 رمزارزها اصل صحت تراضی و. 3-4-5

 است ءشی بُن و اساس معنای به لغت در اصل،

 در اصول علم اصطالح در (. و322 ،3 تا،بی )خویی،

 حکم، دلیل: قبیل از ؛دارد کاربرد متعددی موارد

 تشخیص برای آنچه و شیء اولی طبع و قاعده

 شودمی داده قرار ظاهری حکم یا عملی وظیفه

 بازگشت رسدمی نظر به (.481 ،3، 1389 )انصاری،

 است، لغوی معنای به اصطالحی معانی این همه

 شیء مبنای و اساس نوعی،به موارد این همه در زیرا
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 در (. صحّت39، 1418 )حکیم، است شده لحاظ

 اعتدال و  ،تندرستی و سالمتی معنای به لغت

 در و است (.50۷ ،2 ،1414 منظور،)ابن تمامیّت

 معنای کفایةاالصول، صاحب تعبیر به اصطالح

 همان به فساد مقابل در صحّت بلکه نیافته، جدیدی

 است،( تمامیّت عدم برابر در تمامیت) لغوی معنای

 تام معنای به صحّت اصول، و فقه در رو این از

، 1424 خراسانی، )آخوند است الشرائط و االجزاء

182.) 

ای چه کند اگر معاملهاصل صحت در فقه بیان می

به صورت عقد و چه به صورت ایقاع صورت گرفت 

شک واقع شد، بنا را بر صحت آن و صحت آن مورد 

(. 13۷9)موسوی بجنوردی،  معامله قرار باید داد

نظر شارع اسالم  این قاعده یک مسئله عقلی )و نه

نظام  جریان آن موجب ایجاد اختالل دراست و عدم 

 ،3 ،13۷9 )انصاری، و زندگی مردم خواهد شد

این قاعده قابل تسری به غیرمسلمانان نیز (. 345

ی است و بنابراین عقال اگر عملی را در نظام معامل

 خود صحیح بدانند، باید معامله آن را صحیح دانست

البته باید در نظر داشت که  (.1421)مصطفوی، 

یک معنای اصل صحت عبارت است از اینکه آثار و 

 اعمال و معامالت دیگران را صحیح دانسته ونتایج 

 ،1408 یزدی، )حائری بدهیمحکم به جریان آن 

 (.361-362 ،2 ،1388، کلینی ؛238 ،2

تجاره عن »داشته و  بنابراین هرچه که عنوان عقد

شود، حتی اگر باشد، صحیح تلقی می« تراض

)روشن و  نیز داشته باشداحتمال وجود نقص 

دیگر اصل  (. همچنین، معنای1398همکاران، 

صحت آن است که افعال دیگران را صحیح و کامل 

در نظر بگیریم. اصل صحت به این معنا مختص 

ان، بلکه افعال مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمان

)خویی،  شودبرخی موارد جاری میکافران نیز در 

و بل همه عقال، اغلب  (. مسلمانان323، 3 تا،بی

افعال زندگی دیگران اعم از عبادات، معامالت، 

سخنان و عقاید را صحیح دانسته و فساد و بطالن 

دانند، درنتیجه را خالف اصل و طبیعت امور می

مشروعیت تقاضای دلیل اد و عدم برای اثبات فس

(. با توجه به این 322، 2 تا،)خویی، بی کنندمی

آمیز بودن و که فساد توان گفت تا زمانیصل میا

کوین ثابت و دلیل محکمی بطالن معامالت بیت

مبنی بر آن بیان نشود، عدم مشروعیت این 

-رد شده و اصل بر صحت معامالت بیتمعامالت 

آمیز ل بر فسادمهمترین دلیکوین خواهد بود. 

نبودن این معامالت، پذیرفته شدن آنها در عرف و 

در میان عقال است که بر صحت این معامالت داللت 

دارد. به عبارتی داد و ستد رمزارزها به صورت 

ای رایج شده و در عرف برای آن ارزش فزاینده

اعتباری در نظر گرفته شده و بسیاری حاضرند 

 ی نماند.آگاهانه رمزارزها را خریدار
 

 ارمزارزه . اصل تراضی و4-4-5

 از دیگران اموال در تصرّف هرگونه از متعال خداوند

 و کرده نهی( قمار و سرقت غصب، مانند) باطل راه

است:  دانسته روا را تراضی با توأم کسب و تجارت

 مخورید ناحق به را یکدیگر مال ایمان، اهل ای»

 رغبت و رضا روی از که باشد تجارتی آنکه مگر

 البته که نکشید، را یکدیگر و ،(برید سودی و) کرده
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 یکی تراضی اصل .1«است مهربان بسیار شما به خدا

 اصل این طبق. است مبادالت در بنیادین مبانی از

 برقرار معامله در طرفین رضایت که صورتی در

 و درآمده طرفین ملکیت به مثمن و ثمن باشد،

 اکل مصداق از و است اشکال بدون آن از استفاده

 ،11 ،1415 )انصاری، شودمی خارج باطل به مال

(. با توجه به این 342 ،18 ،1405 بحرانی، ؛362

ی که رضایت توان گفت در صورتآیه شریفه می

برقرار باشد، محلی  کوینطرفین در معامالت بیت

از اشکال وجود نداشته و حمل بر صحت معامله 

 مال هایویژگی از مشخص و معین شود. وجودمی

. دارند اعتباری رمزارزها وجود اما. شودیم محسوب

 هیچ شیعه فقهای که گفت باید خصوص این در

 ندارند مال متعلق شیء بودن محسوس بر تأکیدی

 مال را امری عقال عرف اگر و( 20 ،2 تا،بی خویی،)

 غیرمحسوس، چه باشد، محسوس امر آن چه بداند،

 فقه تاریخ مالحظه با راستا همین در. است کافی

 به قائل دور هایگذشته از فقها که دریافت توانمی

 هاآن بر مالکیت و کلی عین یا دین بیع صحت

. هستند غیرمحسوس اموری نفسهفی که اندبوده

 فکری اموال مشروعیت که است همین برای شاید

 طرفی از .است شده پذیرفته شیعه فقهای عموم نزد

 قابلیت از منظور. دارد «اختصاص قابلیت» رمزارزها

 انحصاری و اختصاصی تملک قابلیت اختصاص،

 انتفاع و تملک که معنا بدین. است مالک برای

 از مانع که است ایگونهبه مال از مالک اختصاصی

 .گرددمی سایرین انتفاع

 
 بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا:» نساء سوره 29 شریف آیه 1

 مِنْکُم تَراضٍ عَنْ تِجارَةا تَکُونَ أَنْ إاِلَّ بِالْباطِلِ

 نظم در . اصل حفظ نظام و منع اخالل5-4-5

 جامعه و رمزارزها

خلل آوردن، خلل و رخنه به معنی اخالل در لغت 

 باشدکردن، خلل رسانیدن و زیان رسانیدن می

ای از اقتصادی به مجموعه (. نظام13۷6)دهخدا، 

شود که اهداف معینی نهادهای اقتصادی گفته می

کنند. منظور از نهاد اقتصادی هر نوع را دنبال می

شده و یا قاعده جاافتاده در سنت و هنجار تثبیت

ست مانند مالکیت، رابطه کارگر و دی اامور اقتصا

دادگر و رحمانی، ) کارفرما، مالیات و حتى پول

(. هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به 1396

نحوی که مانع تحقق  یک نهاد اقتصادی شود به

اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را 

با مشکل مواجه سازد، اخالل در نظام اقتصادی 

توان به یک مثال می عنوانشود. بهمحسوب می

قاعده در اقتصاد اشاره کرد که طبق آن رشد پول 

بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به وجود 

 ثباتیبی و اخالل موجب ادیتصاق جرائم نیاید.

 .(81 ،1386، ولیدی) شودمی اقتصادی

 و نظام حفظ لزوم فقه، ضروری مسائل از یکی

. است مسلمین زندگی نظام اختالل از جلوگیری

 قاعدة یک عنوان به( نظام حفظ را اصل این فقها

 در که اندنموده تلقی مسلم آنجا تا ضروری و عقلی

 احکام از دست این حفظ خاطر به موارد از بسیاری

یکی از  .اندداده فتوا ثانوی احکام به و برداشته اولیه

 به سیاسی نظام همان یا حکومت نظام معنی نظام،

 از به عبارتی، پاسداری. است اسالمی نظام ویژه
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 آن درونی فروپاشی از جلوگیری و اسالمی حاکمیت

 اسالمی دولت برقراری و پایداری جهت در تالش و

 به. درونی ومرجهرج و گسیختگی هم از برابر در

 و حفظ معنا این در اسالم نظام حفظ دیگر تعبیر

 هاسازمان دادن سامان و کشور داخلی نظم صیانت

 ،21 ،136۷ نجفی،) است اجتماعی نهادهای و

 و دانسته واجب را نظام حفظ اسالم فقهای (.301

 به منجر که هستند اموری ممنوعیت به قائل

. (329، 15 ،1391، خمینی) شودمی نظام اختالل

مشتمل بر  اقتصاد اسالمی از دیدگاه شهید صدر،

که در زندگی اقتصادی، به قواعد اساسی است 

صدر، ) شوددیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط می

 است عبارت اسالمی اقتصاد نظام (.35، 1 ،1351

 زمینه در اسالم در شدهارائه کلی قواعد مجموعه از

 مشکالت حل و اقتصادی حیات تنظیم روش

کهف ) اجتماعی عدالت تأمین راستای در اقتصادی،

 .(15۷-186 ،1385، میرمعزیو 

های خاص رمزارها ممکن است با توجه به ویژگی

شاهد مسائلی از جمله مشکالت امنیتی، تسهیل 

جرائم امنیتی، فرار مالیاتی و پولشویی که موجب 

حتی سیاسی جامعه باشیم  اختالل نظام اقتصادی و

کند حاکم اسالمی در راستای که مصلحت اقتضا می

سامان کردن ارزهای دیجتال اقدام کند. در  به

نتیجه اگر چنانچه سازوکاری شکل بگیرد که 

معامالت و نقل و انتقاالت رمزارزها به صورت 

رسمی تحت نظارت دولت اسالمی قرار بگیرد، دیگر 

علت  تواندنداشته و نمی این مسئله محلی از بحث

 کوین باشد.عدم مشروعیت استفاده از بیت

 

. مالیت و استخراج رمزارزها از منظر 5-5

 فقهی

 و کنندمی استفاده غیرمتمرکز فناوری از رمزارزها

 بدون پول، ذخیره و امن پرداخت امکان کاربران به

 هایسازمان و هابانک از استفاده یا نامثبت به نیاز

 روی رمزارزها اکثر درواقع و دهندمی را واسطه

 اجرا چینبالک نام به ایشدهتوزیع داده پایگاه

 توسط فروش و خرید امکان بر عالوه و شوندمی

 شوندمی تولید معاینه یا استخراج نام به فرآیند یک

 بتواند که ندارد وجود مرکزی نهاد هیچ ازآنجاکه و

 دهد، انجام درستی به را پردازش فرآیند همه

 که گیرند؛می عهده به را سئولیتم این کامپیوترها

دهقانی و ) شودمی گفته استخراج کار این به

 به هاتراکنش تأیید برای استخراج(. 139۷ مظفری،

. شودمی جدید کوین تولید موجب و رودمی کار

 هاتراکنش حجم زمان مرور به شودمی بینیپیش

 دلیل همین به. شوندمی زیاد توجهی قابل میزان به

 کرد ایجاد هاکنندهاستخراج برای کافی انگیزه باید

 تأیید از را خود سهم نظر مورد فرآیند در بتوانند تا

 . کنند دریافت هاتراکنش

برخی از فقها مانند آیت اهلل نوری همدانی و آیت 

 عدم به توجه با»اهلل مکارم شیرازی بر ابن باورند: 

 ورود قبیل، این از دیگر مشکالتی و توانهپش وجود

اسالمی،  بانکداری )پورتال «نیست جائز آن به

 الزم به توضیح است مال ( در این خصوص1401

 آن به مردم و عقال که است چیزی عرفی نگاه در

 است آن از حاکی فقها تعابیر در دقت. باشند راغب

 وجود شرط انضمام به را عرفی معنای ایشان که

 اندپذیرفته( شرعی مباح و حالل) محلله منفعت
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(. در تبیین مالیت رمزارزها و 4-3، 2 تا،بی خویی،)

 فروش آنها الزم به ذکر است کهمشروعیت خرید و 

 که است چیزهایی تمام» معنای به لغت در ،«مال»

 ،1414 منظور،ابن) «شودمی مالک را هاآن انسان

 با نائینی میرزای ،مطلب این تبیین (. در135، 11

 شرط چهار شیء یک مالیت برای موشکافانه، نگاهی

 دارای کمدست شیء،. نخست :است برشمرده را

 یا «منفعت»: باشد رو پیش ویژگی دو از یکی

 خاطر به عادتشان، حسب به عقال. ؛ دوم«خاصیت»

 آوریجمع را آن این شیء، خاصیت یا منفعت

 پرداخت مال شیء این برابر در عقال. کنند؛ سوم

 مالیت نکنند، پرداخت مال آن، برای عقال اگر. کنند

 در نهر کنار در آب برای عقال نمونه، برای ندارد؛

 پرداخت مال خاصیت، و منفعت داشتن عین

 مالیت مقوم خاصیت یا منفعت. کنند؛ چهارمنمی

 به شراب نمونه، برای. نباشد شارع نهی مورد شیء،

 ،2 ،1413، نائینی) ندارد مالیت شارع نهى واسطه

366-365.) 

 مراعات معمول، طوربه معامالت، عالوه بر مالیت، در

 تصرف موانع نبود همچو عوضین، جانب در شروطی

 قدرت و عوضین مقدار به علم معامله، مورد مال در

، 4 ،1415، انصاری) است الزم هاآن تسلیم بر

 شرایطی نیز، متعاملین درخصوص (.209-210

 مأذون یا مالک اختیار، عقد، مدلول قصد همچون

 عبد، معامالت برای مولی اجازه بودن، مالک طرف از

 حجر اسباب نبود فقها، از برخی نزد مالکین تعیین

 به نرسیدن مثل متعاملین در تصرف از ممنوعیت و

 به نبودن مبتال سفاهت، جنون، رشد، نداشتن بلوغ،

 نظر طبق ثلث از مازاد در تصرف برای موت مرض

 تستری، کاظمی) است شرط نبودن مفلس مشهور،

 -1۷۷، 2 ،1413، نائینی ؛115-119، 1311

 و ایجاب همچون شروطی نیز عقد صیغه در (.181

 است الزم قبول و ایجاب بین ترتیب و لفظی، قبول

 عقد صیغه شروط. (11۷-140، 3 ،1415، انصاری)

 منتفی معمول، طوربه ارزهارمز فروش و خرید در

 سپس و مقاوله صورت به غالباا معامالت زیرا است؛

 این به شود؛می انجام ارزها تبادل و جاییجابه

 و عرضه صرافی در را خود ارز فروشنده که صورت

 . شودمی پیدا خریداری سپس

 این با آشنایان نزد رمزارزها باال، مقدمه به توجه با

. هستند مرغوب دارند که منافعی سبب به بازار،

. نیست تردیدی هاآن عرفی مالیت در رو،ازاین

 جهات در استفاده قابلیت ارزها قبیل این که ازآنجا

 مباح کاالهای بهای پرداخت همچون حالل،

 برای نیز محلله منفعت و دارند را شدهخریداری

 پذیرش قابل هاآن شرعی مالیت است، متصور هاآن

 معامله بین متعاملین و عوضین شروط دیگر .است

 رو،ازاین. است مشترک کاالها دیگر و رمزارزها

 ارزها این فروش و خرید مورد در خاصی چالش

 خدمات تنوع به توجه با دیگر، بیانبه. ندارد وجود

 این احراز امکان ها،ارزرمز صرافی در شدهارائه

 .دارد وجود هاصرافی این از بعضی در ولو شروط

خصوص استخراج رمزارزها نیز باید گفت که در

ممانعتی از منظر فقهی در این خصوص وجود ندارد. 

ارز قابلیت تطبیق با ماینیگ و استخراج رمز

 مواد استخراج منزلهبه یابی ندارد. پاداشگنج

 در «معدن» از مراد زیرا نیست؛ یابیگنج یا معدنی

 استخراج زمین از که است چیزی دینی متون
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 )شهید عاملی ؛219، 2، 1408، حلی) شودمی

، 1422 الغطاء، کاشف ؛458، 4 ،1410 ثانی(،

 در شدهذخیره مال نیز «کنز» از منظور (.14۷

 ولی (.192 ،1 ،1408 حلی، محقق) است زیرزمین

 تولید بالک رمزنگاری از بعد ماینری هایپاداش

 در و است اینترنت آن بستر اینکه ضمن شود،می

 دریافت از قبل تا استخراج عملیات. نیست زمین

. است قبلی قرارداد بدون و طرفهیک فعالیتی پاداش

 صورت در تا دهدمی انجام را آگاهانه فعالیتی ماینر

 را دیجیتالی هایسکه افزارنرم رسیدن، نتیجه به

 مالی پاداش. دهد تخصیص ماینر به و کند ایجاد

 .نیست مالک به مسبوق دریافتی
 

 ارز بر توسعه تجارتتأثیر رمز .6-5

جایگاه مهمی در عرصه تجارت و مبادالت  رمزارز

های مبادله در حوزه اند تا آنجا که نوآوریپیداکرده

اند و الکترونیک برای خود اسم و رسمی پیداکرده

کمتر کسی است در حوزه تجارت الکترونیک یا با 

 نام آن آشنا نشده باشد و یا اقدامی نداشته باشد،

بسیاری از افراد حتی خریدهای خود را نیز به کمک 

دهند. پول الکترونیک انجام میهای آوریفن

 نیازمند الکترونیک تجارت ویژه، استقراربه

 مخابراتی، فنی، اقتصادی، مناسب هایزیرساخت

 عنوانبه رمزارز آن تبع به و الکترونیکی بانکداری

 در الزم و اصلی هایزیرساخت مهمترین از یکی

 در تسهیل طریق از الکترونیک، تجارت زمینه

 معامالت وجوه الکترونیکی انتقال و نقل و پرداخت

 تجارت توسعه و رشد زمینه تواندمی اینترنتی

 در نتیجه. نماید فراهم پیش از بیش را الکترونیکی

 اقتصادی، آثار الکترونیکی ارز توسعه و رشد

 همراه به چشمگیری اجتماعی و تجاری سیاسی،

در این قسمت، (. 1395 اسدی،) داشت خواهد

به عبارتی اینکه  تجارت و توسعه در نقش رمزارز

کند، چگونه رمزارز به توسعه تجارت کمک می

 شود.بررسی می
 

 مالی امور تسهیل. 1-6-5

گری در امور چین، تسهیلهای بالکیکی از نقش

هایی مالی است. نظام مالی فعلی دارای ناکارآمدی

چون: هزینه باال تراکنش، زمان طوالنی انجام 

تراکنش، نیاز به شخص سوم برای اعتبار، 

دنبال  خطرپذیری سامانه مرکزی است، لذا ما به

چین برای تسهیل این امور هستیم. بالکراهکاری 

وکارها بتوانند آورد تا کسبشرایطی را به وجود می

ند، صورت اعتباری خریداری کنکاال و خدمات را به

زیرا نهادهای مالی با شفافیت به وجود آمده در 

وکار در نقاط بان کسبهای بانکی صاححساب

(. 2018، )گوپتا کنندمختلف، بسیار کاراتر عمل می

فرد به فرد  صورتها بهدر این سیستم پرداخت

ای برای نظارت و شود و نهادهای واسطهانجام می

کنترل وجود ندارند، در نتیجه به دلیل عدم وجود 

شود و این در معامالت ایجاد میواسطه، سرعت 

کنند ها ایجاد میی افرادی که آنسرعت به وسیله

 (.2014، اروپا بانکداری )سازمان کنترل است قابل

ز به سرعت باالتر در انجام در صورتی که فرد نیا

با تعریف کارمزدی  تواندمعامالت داشته باشد، می

برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را 

 افزایش دهد. 



 53 / و همکاران وروزین                                                           نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت با رویکرد فقهی

 
 

رمزارزها سبب  ویژگی سهولت در خرید و فروش

های گذاریرونق تجارت الکترونیکی و سرمایه

الکترونیکی به شکلی آسان، سریع و راحت شده 

های ها و بنگاهوکار شرکتیی که کسباست تا جا

ها رونق گرفته و اقتصادی با استفاده از این روش

در سطح کالن باعث رونق اقتصادی کشورها حتی 

)کریمی و منتظری،  و تجارت جهانی شده است

 های رمزارزاکانت نام بودنماهیت بی(. 1396

های بانکی دارد. تفاوت بسیار معناداری با حساب

شبکه معامالت الکترونیکی در فضای اعضا در 

نام هستند و این ناپذیر و بیمجازی، برگشت

هایی است که نوع ویژگیخصوصیات نیز از 

 سازدمعامالت با ارزهای فیزیکی را متفاوت می

به  (. هرچند139۷زاده، و صباغطراقی )اسالمی 

علت نوپا بودن این ارزها، بسیاری از افراد در مورد 

اطالعاتی ندارند، با این حال پذیرش این ارزها ها آن

در جهان رو به افزایش بوده و محدود به یک کشور 

 قاعدتاا کنیم تلقی پول را مجازی ارزهای نیست. اگر

 در که باشد حاکم آنها بر پولی و مالی ادبیات باید

 مرکزی بانک حضور اهمیت از تواننمی اینصورت

 چالش اما. کرد پوشیچشم مقررات تدوین جهت

 هایپول ذات و ماهیت چون که آنجاست اصلی

 هیچ مندقاعده هایپول ساختار و مقررات با مجازی

 این اصلی ماهیت با یکسان، برخورد ندارد، ربطی

 برای نـبنابرای. است ضـتناق در پول وعـن

 مطالعات باید زمینه این در گذاریرراتـمق

 همکاری و همراهی و گرفته صورت ایگسترده

 .طلبدمی را ربطذی نهادهای

 

 هاکاهش هزینه. 2-6-5

ها، نظیر به نظیر شده پرداختدر ارزهای رمزنگاری

ای در پرداخت وجود گیرد و هیچ واسطهصورت می

ک کردن مانده های الزم مانند: چدر عملیات ندارد.

... که منجر به اعتماد حساب، هویت طرفین و

ود. در شانجام می شود توسط سیستمطرفین می

توان به هرکسی ارزها میی این رمزنتیجه به وسیله

دنیا بدون وجود کارمزد نهاد واسط و با در هر جای 

، )چوئن سرعت، وجه دلخواه خود را پرداخت نمود

توان معامالت از این مزیت می (. با استفاده2015

تواند خود را بدون وجود نهاد ناظر انجام داد که می

پرداخت آسان برای تجارت ایرانی را فراهم کند. 

های پرداخت در سطح یکی از معایب سرویس

توسط نهادهای المللی، کارمزد زیادی است که بین

ها بیشتر باشد، چه واسطهشود و هردریافت می

ی بیشتری در بر خواهد داشت؛ له هزینهانجام معام

شده همانند اما با استفاده از ارزهای رمزنگاری

کوین، به دلیل حذف نهادهای واسط به بیت

ی انجام معامالت ها، هزینهی این سیستموسیله

تواند با در نظر شود و هر فرد میبسیار کم می

عنوان کارمزد برای معامله خود گرفتن مبلغی به

تر انجام دهد و یا ستم را سریعی خود در سیهمعامل

 ی کمتری صرف کندای نداشته باشد و هزینهعجله

تواند چین میبالک (.2015، اروپا مرکزی )بانک

کاهش دهد و این  های انجام تراکنش راهزینه

سیستم ثبت تمامی پتانسیل را دارد که به 

(، 139۷، سکاتا ها تبدیل شود. )تاپتراکنش

افراد به  ای محض از پول الکترونیک که بیننسخه

اشته باشد، سبب صورت همتا به همتا وجود د
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ها مستقیماا از طرف اول به طرف شود تا پرداختمی

دوم ارسال شود، بدون اینکه واسطه یا هر نهاد مالی 

 در این میان وجود داشته باشد.
 

 رمزارزها انتقال در معامالت . شفافیت3-6-5

شفافیت معامالت در انتقال ارزهای مجازی، 

فردی به این نوع عملیات مالی خصوصیت منحصربه

داده است که آن را از ارزهای کاغذی متفاوت 

کند. در این نوع تبادل وجه مجازی، هر اکانت می

ناظر است و بر کل عرضه تبادالت به معامالت خود 

)صیاد معروف و  تواند ناظر باشدمجازی نیز می

 افراد همه برای سیستم این (. در1395همکاران، 

 و شودمی انجام تراکنشی چه که است مشخص

 حسابی چه از و باشدمی مقدار آنچه مقدار و مبلغ

 کامالا پول یک و است شده منتقل حسابی چه به

 باعث سیستم در شفافیت این است ردگیری قابل

 امکان تدابیری با و شودمی اقتصادی شفافیت

 و کندمی فراهم پیش از بهتر را مالیات گرفتن

 این در گفت باید بگیرد را پولشویی جلوی تواندمی

 است ایشیشه اتاق مانند افراد هایحساب سیستم

 پولی تمام باشدمی ایشیشه صندوق یک دارای که

 اگر و است رؤیت قابل دارد وجود صندوق در که

 اما است رؤیت قابل شود اضافه صندوق به پولی

 تواندمی باشدمی دارا را صندوق کلید که کسی فقط

 کند برداشت پول آن از و کند باز را صندوق آن در

 درنتیجه بریزد دیگری فرد ایشیشه صندوق به و

 که باشدمی دارا را خاصیت این سیستم این

 اتاق در را جامعه اقتصاد و کند بیشتر را شفافیت

 .دهد قرار ایشیشه

سازی شفافیت، یک شالوده با هنجارین چبالک

محکم برای اعتماد ساخته و زمین و تحول زیست 

بوم اقتصادی خواهد بود. اگر نهادهای مالی جزئیات 

کنندگان در تاریخچه معتبری از رکوردهای تأمین

د با تخصیص توانناختیار داشته باشند، می

تر ساز رشد بیشتر و گستردهاعتبارهای کافی زمینه

کنندگان مقررات ارها باشند. تنظیموککسب

سرچشمه کاالها را از مواد خام تا خواهند توانست 

محصول نهایی ردیابی و موردهای تقلبی را از 

چین (. بالک2018، )گوپتا سرمنش شناسایی کنند

تواند هر آنچه نیازمند آرشیوی مورد اطمینان و می

)تاپ اسکات،  ؛هاستمورد اعتماد از تراکنش

چه کسی صاحب چه چیزی است،  اینکه( 139۷

چه کسی صاحب این دارایی معنوی است، چه 

التحصیل شده است، کسی از دانشگاه پزشکی فارغ

های چه کسی صالح خرید، چه کسی این کفش

نایکی، دستگاه اپل یا این شیر خشک بچه را تولید 

تواند ها از کجا آمده است و... را میاین الماس کرد،

 برگیرد.در

 

 امنیت رمزارزها .4-6-5

 هاتراکنش و اطالعات اینکه دلیل در رمزارزها، به

 به هابالک این و گیرندمی قرار هاییبالک در

 اطالعات اگر و شوندمی وصل هم به زنجیره صورت

 بعد و قبل بالک با آن ارتباط کند تغییر بالک یک

 امکان این گرددمی پاره زنجیره و شودمی قطع

 کاریدست هاحساب و افراد عاتاطال تا ندارد وجود

تر (. به بیان ساده2008، )ناکاموتو کند تغییر و شود

شده انجام هایبار تمام تراکنشدقیقه یک 10هر 
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شوند که به تأیید، ترخیص و در بلوکی ذخیره می

بلوک قبلی وصل است و به این ترتیب یک زنجیره 

أیید شود که تآید. هر بلوک برای اینبه وجود می

باید به بلوک قبلی اشاره کند. این نوع ساختار به 

انتقاالت برچسب  صورت همیشگی روی نقل و

کند و به این می ها را ذخیرهگذارد و آنزمانی می

یافتن دفتر کل توسط هرکسی ترتیب از تغییر

کوینی را کند. هرکسی بخواهد بیتجلوگیری می

را در سرقت کند، باید گذشته کامل آن کوین 

 چین، آن هم در حضور دیگران، تغییر دهدبالک

که هیچ  (، ازآنجایی2019و همکاران،  ساز)چیت

چین کند، بالکوکاری در انزوا فعالیت نمیکسب

هایی که در کنار یکدیگر و بنگاه دارای اهمیت است

توانند موفقیت بیشتری نسبت یکنند، مفعالیت می

دست  شغول هستند بهتنهایی مهایی که بهبه بنگاه

حال حاضر اکوسیستم  (. در2016، بیاورند )موگایار

وکارهای مختلف نیز تحت تأثیر فناوری بالک کسب

ست؛ به طوری و دگرگونی اکه تغییر چین درحالی

چین در حال تسخیر دنیای توان گفت بالککه می

(. علیرغم 139۷، سکاتا )تاپ وکارها استکسب

توجه  و با دنیای اقتصادی چین درکعمر کوتاه بال

هایی که دارد، بسیاری از به امکانات و پتانسیل

ها را تحت تالمللی و حتی دولوکارهای بینکسب

(. 139۷، سکاتا )تاپ استتأثیر قرار داده 

در فناوری،  های بزرگ پیشروشرکت

های کالنی در این حوزه انجام گذاریسرمایه

 اند. داده
 

 توانایی بودن و عدم . غیرمتمرکز5-6-5

 هادارایی نوع این مصادره و توقیف

همچنین رمزارزها غیرمتمرکز هستند؛ یعنی این 

های مرکزی حمایت یا ها یا بانکارزها توسط دولت

های شوند در مقایسه با افتتاح حسابپشتیبانی نمی

ها، افتتاح حساب و یا ایجاد اکانت بانکی نزد بانک

 داده پایگاه سان است. ایجادبسیار آ برای رمزارزها

 داده پایگاه این مبنای بر که سیستمی و غیرمتمرکز

 کندمی ایجاد مختلفی هایمزیت خود کنند فعالیت

 حذف واسطه به شودمی باعث بودن غیرمتمرکز

 افزایش سیستم این به عمومی اعتماد واسط نهاد

 حساب توانندنمی هادولت که بدانند مردم و یابد

 خلق و تولید با توانندنمی و کنند کنترل را هاآن

 کاهش را هاآن دیجیتال دارایی مالی ارزش پول

 .کنندمی هاآن به بیشتری اعتماد درنتیجه دهند

 و سیاسی دالیل به تواندمی اموال توقیف و مصادره

 در قضایی صورت به و المللیبین ابعاد در قضایی

 نیز داخلی ابعاد در. شود انجام هاحکومت داخل

 برخی اموال قضایی دالیل به هستیم شاهد بعضاا

 ایگونهبه رمزارزها ساختار. شودمی توقیف افراد

 با مگر کرد، توقیف را هاآن تواننمی که است

 مشکل بسیار هم باز که پول کیف آدرس دانستن

 که هستیم شاهد هم المللیبین ابعاد در. بود خواهد

 اموال مصادره به قضایی و سیاسی دالیل به کشورها

 اقدام هستند دیگری کشور یتبعه که افرادی

 آمریکایی هایدادگاه بارها که طورهمان کنند؛می

 ایرانیان و ایران حساب که انددانسته صالح را خود

 را امکان این سیستم این. کنند توقیف آمریکا در را

 بمانند امان در شدن توقیف از اموال این تا دهدمی
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 مورد هادولت و اشخاص مالکیت حقوق نتیجتاا و

 .گیردنمی قرار دیگران دخالت و تعرض

 

 . وضعیت رمزارز در ایران7-5

های نوین جهان، با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی

ها بایست پا به پای این پیشرفتدر ایران هم می

بایست قادر باشیم در سیستم گام برداشت و می

هایی باشیم که برای طبق بر سیستممالی کشور، من

ی در همکاری یا فعالین مالی گذارارزشپرداخت و 

برای (. 1396عرب عامری، و  )احمدزاده هستند

بسیاری مثل  کوین در ایران با مزایایهمین، بیت

واسطه )مانند بانک یا مؤسسات یبتراکنش سریع و 

کم، المللی، کارمزد خیلی ینبمالی(، نقل و انتقاالت 

قادر است تأثیری شگرف بر نظام بانکی و مالی 

کشور ایران بگذارد. در ایران مشخص نیست که از 

های مجازی جلب چه سالی و چگونه توجه به پول

شد، لذا اولین پول مجازی که مورد دادوستد قرار 

کوین بود؛ اما در میان تارنماهایی که گرفت بیت

ایجادشده،  تاکنون برای تولید و خرید و فروش آن

ایران بیت »رسد که نخستین تارنما به نظر می

کوین در ، نخستین مرکز خرید و فروش بیت«کش

شده  طراحی 1390ل ایران بوده است که در سا

است. این تارنما که با عنوان ایران بیت کش فعالیت 

کوین، آن را پول آینده کند در معرفی بیتمی

چگونگی تولید  های مختلف تارنما،نامد و بخشمی

)حسنی و  دهدشان میو خرید و فروش آن را ن

کوین در که بیت توان گفتنمی(. 1394 ،همکاران

ایران قانونی است یا خیر. در حال حاضر برخی از 

در ایران وجود دارند که به صورت هایی صرافی

کوین را خرید و فروش ای و بالدرنگ بیتلحظه

 (.139۷، ملکی) کنندمی

هایی که اخیراا در نظام حاضر یکی از برنامهدر حال 

بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده 

ها و مزایای فناوری مطلوب و عملی از ویژگی

اطالعات و ارتباطات، دنبال شده است استقرار طرح 

 رمزارز ملی است. در واقع با توجه به نقش مهمی

رونیک رفته ارز دیجیتال در تجارت الکتکه رفته

ارز دیجیتال  یکند، ورود به فضای دنیااد میایج

ران نیز با توجه به حضور رسد. ایناگزیر به نظر می

ها ریم در سایه تحالمللی که گاهاادالت بیندر مبا

تواند نسبت به ارزهای دیجتال نمیشود انجام می

زاده، صباغ)اسالمی طراقی و تفاوت باشد بی

کوین نیازمند مانند بیت(. گرچه رمزارزها 139۷

هستند، اما  گذاریتوجه مراکز عالی سیاست

گذاری رمزارزها در همه این کشورها به سیاست

صالح در قوه مجریه تکلیف شده است. نهادهای ذی

صالح، تعریف نخستین گام در تعیین مراجع ذی

ها و تهدیدهای پیش رمزارزها با توجه به فرصت

ولی رمزارزها و های پروی کشور است. جنبه

مسائلی که به واسطه کارکرد پولی رمزارزها حادث 

 حیطه شوند، پرداختن به رمزارزها را درمی

 مبارزه عالی شورای اعتبار، و پول صالحیت شورای

)پریزادی،  دهدپولشویی و بانک مرکزی قرار می با

1396.) 

مدتی است که شورای عالی فضای مجازی در حال 

قوانین و تعیین موضع دولت بررسی برای وضع 

است؛ اما فعالا وضعیت  ایران در قبال این رمزارز

کوین در ایران مبهم است و دولت رسمی بیت
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واکنش مشخصی درباره آن نداشته است. به نظر 

نظران رسد الزم است بر مبنای دیدگاه صاحبمی

خصوص مالیت اشیاء اقدام شود. از آنجا که در

 ارزش بودن دارا برای که نظران معتقدندصاحب

 دست به برای مردم میان است الزم اقتصادی

 و باشد داشته وجود رقابت نظر مورد شیء آوردن

 از شیء آن و نبوده موجود وفوربه دیگر، عبارتبه

، طباطبایی) باشد برخوردار ارزشمندی و کمیابی

نیاز دارای مالیت  لذا رمزارزها (325 ،2 ،13۷9

آنچه از  هر که، است این عبارت این مفهوم. تندهس

 بین در مرغوبیت و مطلوبیت دارای رمزارزهاجمله 

 و دهکردی سلیمان) شودمی تلقی مال باشد مردم

بر اساس آنچه گفته شد  (.161، 1396، میرسعیدی

 معظم رهبر جمله از مراجع برخی که شرایطی در و

 پورتال) کنندمی موکول قانون به را آن انقالب

 مجلس که یعنی قانون و( 1401 اسالمی، بانکداری

الزم است . کند تأیید نگهبان شورای و تصویب

المللی رمزارزها در پرتو قابلیت تسهیل مبادالت بین

و کمک به صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی از 

ربط مورد توجه قرار گرفته و سوی نهادهای ذی

 مند گردد. قانون

 

 . نتیجه6

خصوص دیدگاه یکسانی دراز منظر فقهی 

مشروعیت رمزارزها وجود ندارد؛ برخی مخالف و 

تند. مهمترین برخی موافق مشروعیت رمزارزها هس

انگیز بودن و غرری بودن دلیل مخالفان، فساد

 و شرعی حکم بیان که آنجا رمزارزهاست اما از

مستلزم  بدواا موضوعی، هر با متناسب فقهی

است. تبیین  آن ابعاد و موضوع دقیق شناخت

رمزارزها و استخراج این نوع رمزها بیانگر این امر 

 مانند شرایطی وجود با است که از منظر فقهی،

داشتن، مورد  عقالیی منفعت و نبودن ربوی و غرری

 اصل غرر، پذیرش هستند. استدالل شد که قاعده

اسالمی از  نظام حفظ اصل و تراضی اصل صحت،

با رمزارزها از  جمله قواعدی هستند که مباینتی

انگیزترین قواعد در منظر فقهی ندارند. یکی از شبه

از سوی  این خصوص اصل غرری بودن است که

 در  شود کهمخالفان مشروعیت رمزارزها مطرح می

 آشنا رمزارزها ماهیت با معامله طرفین صورتی

 داشته آن قیمتی نوسانات از درستی درک و باشند

 نظارت تحت که صورتی در همچنین و باشند،

 مال بابت و باشد داشته قرار اسالمی دولت و حاکم

 بدون رمزارزها معامله شود، انجام معامله حالل

  .است صحیح و شرعی اشکال

رزها بر توسعه تجارت باید ثیر رمزادرخصوص تأ

توان دید که با نگاهی به اقتصاد جهانی می گفت که

مرز معامالت از کشورها عبور کرده است. به همین 

دلیل نیاز به همکاری نهادهای مختلف در سطح 

جهانی وجود دارد و همگان درصدد یافتن راهی 

برای تسهیل تجارت جهانی هستند که یکی از این 

کوین است؛ این ها رمزارزهایی مانند بیتحلراه

المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و پول بین

تواند برای خرید کاال از هرجایی در جهان مورد می

الملل شکل استفاده قرار بگیرد. امروزه تجارت بین

هایی را تر به خود گرفته و سهولتپیشرفته و مدرن

برای روابط تجاری بین کشورها ایجاد کرده که این 

ی اثرات خود را در ها و پیشرفت تکنولوژسهولت
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قسمت عرضه و تقاضای کاال در سطح بازارهای 

جهانی گذاشته است. از تأثیری که تجارت 

توان دارد نمیالملل بر توسعه اقتصادی بین

 هاست که موردارزها مدتپوشی کرد. رمزچشم

اند و امروزه گرفته نظر کارشناسان قراربحث و تبادل

ط برای متخصصان فق عنوان ابزارهای مالی، نهبه

دسترس و مفید هستند.  بلکه برای همگان قابل

تر به خدمات ارزها از طریق ارائه دسترسی آسانرمز

توانند سبب رشد اجتماعی و اقتصادی در مالی، می

گری در امور مالی، سراسر جهان شوند. تسهیل

معامالت،  انجام در باال ها، سرعتکاهش هزینه

ترین از مهم بیشتر بودن، شفافیت غیرمتمرکز

تأثیرگذار رمزارز در توسعه تجارت به های مؤلفه

 ویژه تجارت الکترونیک است.

 

 سهم نویسندگان. 7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند. پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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 منابع

 قم، االصول، کفایة محمدکاظم، خراسانی، آخوند -

 .1424، االسالمی النشر مؤسسة

 جلد المغنی، احمد، بن عبداهلل مقدسی، قدامه ابن -

 .136۷ دارالمنار، چاپ بیروت، چهارم،

 بن محمد الدین،جمال ابوالفضل، منظور، ابن -

 الفکر دار بیروت، پنجم، جلد العرب، لسان مکرم،

 .1414 التوزیع، و النشر و للطباعة

 تحلیلی»سعید،  عامری، عرب ایمان، احمدزاده، -

، «اجتماعی اقتصادی توسعه و کوینبیت بر

رویکردهای  المللیبین کنفرانس مقاالت مجموعه

حسابداری و علوم  اقتصاد، پژوهشی در مدیریت،

 .1396 ،انسانی

 فاطمه شناس،یزدان، ریحانه علیایی، احمدی -

 پنجمین ،«رمزارز» فاطمه، شاهزید،، سادات

 .1398 دفاعی، مهندسی و علوم ملی همایش

 و المللیبین مجازی ارزهای» امیررضا، اسدی، -

 کنفرانس سومین ،«ایران اقتصاد در آن کاربرد

 .1395، تکنولوژی و علوم نوین هاییافته المللیبین

 فرزانه، زاده،صباغ، مریم طراقی، اسالمی -

 پنجمین ،«ایران در رمزارز راهکارهای و هاچالش»

 و مدیریت در کاربردی هایپژوهش ملی کنفرانس

 .139۷ حسابداری،

 المیسره الفقهیه الموسوعه محمدعلی، انصاری، -

 الفکر مجمعقم،  دوم، جلد االصولی، الملحق ویلیها

 .1389، االسالمی

 دوم، قم، جلد االصول، فوائد مرتضی، انصاری، -

 .13۷9اسالمی،  علوم جهانی مرکز انتشارات

 اول، جلد المکاسب، کتاب مرتضی، سید انصاری، -

 .1415 الذخائر، دار منشورات قم،

 حاشیة عبدالحسین، بن علی نجفی، ایروانی -

 وزارت تهران، اول، جلد ،(لإلیروانی) المکاسب

 .1406، اسالمی ارشاد و فرهنگ

 جلد الناظره، حدائق یوسف، شیخ بحرانی، -

 .1405 اسالمی، نشر موسسه هجدهم،

 المللبین تجارت و بازرگانی مدیریت» رضا، بیات، -

 کنفرانس ششمین ،«مالی درآمد کسب رویکرد با

 حسابداری مدیریت، در کاربردی هایپژوهش ملی

 .1399، بیمه و بورس بانک، در سالم اقتصاد و

 و ایران سیاست در کوینبیت» جمال، پریزادی، -

 ملی ، کنفرانس«آن مورد در منتخب کشورهای

 .1396، حسابداری و مطالعات در نوین تحوالت

 مراجعه، آخرین اسالمی، بانکداری پورتال -

10/1/1401، https://www.mbri.ac.ir 

 اول، چاپ چین،بالک انقالب دان، اسکات، تاپ -

 .139۷، پرداخت راه انتشارات تهران،

 اطالعات، فناوری مبانی هوشنگ، امیر فر،تاج -

 .1388، نگر نشرآتی تهران، چاپ دوم،

 و اعتماد بررسی» کرشنا، زمانی،، مهرنوش ترابی، -

 و هاریسک و الکترونیک تجارت در امنیت

 مهندسی همایش ،«آن در موجود تهدیدهای

 هایشبکه محوریت با پایدار هتوسع و کامپیوتر

 .1392 ها،سیستم امنیت و سازیمدل کامپیوتری،
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 سید شاهرودی، نظر زیر پژوهشگران، از جمعی -

 سوم، جلد الجواهر، فقه معجم هاشمی، محمود

 .141۷ التوزیع، و النشر و للطباعة الغدیر بیروت،

 و فقهیا الربا تقی، محمد حسن جواهری، -

 .1405 محترم، مؤلف قم، جلد، یک در اقتصادیا،

 اللغه تاج -الصحاح حماد، بن اسماعیل جوهری، -

 العلم دار بیروت، دوم، جلد العربیة، صحاح و

 .1410 للمالیین،

 جلد الفوائد، درر عبدالکریم، شیخ یزدی، حائری -

 العلمیة، الحوزة فی المدرسین نشرجماعة قم، دوم،

1408. 

 ،امیر ،عاشوری، نوح ،امانیعلیرضا،  حسنی، -

 نظام در مجازی پول جایگاه حقوقی بررسی»

 ،«کاال المللیبین بیع کنوانسیون و ایران حقوقی

 .1394، قضایی امور و حقوق کنفرانس اولین

 الکرامه مفتاح جواد، محمد سید عاملی، حسینی -

 دار بیروت، هشتم، جلد عالمه، القواعد شرح فی

 .1418 الترث،

 للفقه العامة األصولتقی،  محمد سید حکیم، -

 .1418 بیت، اهل جهانی مجمع المقارن، قم،

، میالد، امیری عشری اثنییاسمن،  خلیلی، -

 ،«حسابداری آینده و چینبالک» رخشان، مجاهد،

 حسابداری، نوین هاییافته المللیبین کنفرانس

 .139۷ بانکداری، و اقتصاد مدیریت

 امام رهنمودهای مجموعه نور، صحیفه خمینی، -

 نشر تهران، دوم، چاپ پانزدهم، جلد خمینی،

 .1391 اسالمی، ارشاد وزارت

 قم، اول، جلد الوسیله، تحریر اهلل،روح خمینی، -

 .1363 اسالمی، نشر

دوم  جلد األصول، مصباح ابوالقاسم، سید خویی، -

 .تابی الداوری، مکتبه و سوم، قم،

 علم اصول و مبانی تیمور، رحمانی، یداله، دادگر، -

 بوستان انتشارات قم، شانزدهم، چاپ اقتصاد،

 .1396، کتاب

 چاپ ششم، جلد نامه،لغت اکبر،علی دهخدا، -

 .13۷6، تهران دانشگاه انتشارات تهران، هفدهم،

 هایچالش» امیرمحمد،، مظفری، میثم دهقانی، -

 رسمی ارز عنوان به آن مدیریت و رمزارز روی پیش

 با مدیریت ملی همایش اولین ،«جهانی تجارت در

 .139۷، ایرانی خدمات و کاال از حمایت بر تأکید

 نقش بررسی و رمزارز» مهدی، اشکذری، دهقانی -

 سراسری همایش دومین ،«اقتصاد توسعه در آن

 و مدیریت اقتصاد، سوم هزاره فناوری و علم

 .1398، ایران حسابداری

 استقرار سنجیامکان» حمید، قضاتی،رضا،  رادفر، -

 آالتماشین تولید صنعت در الکترونیکی تجارت

 موردی تحقیق بهبود راهکارهای ارائه و سنگین

 اقتصاد، المللیبین کنفرانس اولین ،«(هپکو شرکت

 .1393 اجتماعی، علوم و حسابداری مدیریت،

 حقوق نظام در رمزارز هایبایسته» عقیل، رفیعی، -

 وکارکسب و مدیریت ملی همایش ،«ایران کیفری

 .139۷، مقاومتی اقتصاد رویکرد با الکترونیکی

 هانیه، میرزایی،مصطفی،  مظفری،محمد،  روشن، -

 ،«کوینبیت حقوقی و فقهی وضعیت بررسی»
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 هفتم، و هشتاد شماره حقوقی، تحقیقات فصلنامه

1398. 

 الکترونیک پرداخت توسعه» فریبا، نهاد، سپهری -

 المللیبین کنفرانس ،«دیجیتال پول از استفاده با

 .1395 تکنولوژی، عصر در مهندسی و علوم

 سید میرسعیدی،الهام،  دهکردی، سلیمان -

 حقوق ترازوی در مالی اطالعات بازشناسی» منصور،

شماره  خصوصی، حقوق پژوهش ،«مالکیت و اموال

 .1396 بیستم،

 جایگاه» اله، سیف سید، مسلمی، زانا شاکری، -

 همایش دومین ،«ایران در الکترونیک پول

 و مدیریت علوم در نوین هایافق المللیبین

 .1396، ایران کارآفرینی و اقتصاد حسابداری،

 تجارت حقوق محسن، مقدم، شکوری -

 .1384، ذره تهران، نشر چاپ اول، الکترونیکی،

 اول، جلد اسالم، صدر اقتصاد محمدباقر، صدر، -

، بهشتى شهید دانشگاه نشر تهران، دوم، چاپ

1351. 

 سیده سیدی،رسول،  محمد معروف، صیاد -

 و کوینبیت امنیت» اعظم، عندلیب،حکیمه، 

 کنفرانس سومین ،«آن روی پیش هایچالش

 و برق مهندسی در اخیر هاینوآوری المللیبین

 .1395، کامپیوتر

 علی، زاده،طوفان رسول، معروف، محمد صیاد -

 و کوینبیت دیجیتالی پول واحد» حسن، رشیدی،

 کنفرانس ، دومین«الکترونیک تجارت در آن نقش

 .1394 تکنولوژی، و علوم در پژوهش المللیبین

لد )حکیم(، محسن، نهج الفقاهه، ج طباطبایی -

 .13۷9، قم، انتشارات قیومیدوم، 

 و القواعد مکی، بن محمد ،(اول شهید) عاملی -

 دوم، جلد العربیة، و االصول و الفقه فی الفوائد

 .1410 االسالمیة، دار التراث دار بیروت،

 الروضة على، بن الدین زین ،(ثانی شهید) عاملی -

 قم، سوم، جلد الدمشقیة، اللمعة شرح فی البهیة

 .1410 داوری، کتابفروشی

، محمدرضا شهبازی، ،لیال رامهرمزی، زادهعبداله -

 در پولی هایسیاست مقایسه» مهدی، خاکی،

 هاآن تأثیر و ملی پول صفر حذف و رمزارز پروتکل

 هایپژوهش ملی کنفرانس ششمین ،«تورم بر
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