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به استقبـال آینـده بایـد رفت

 بررسی فقهی و حقوقی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

 سامان بیگدلی
کارشناس حقوقی

جهــان فقــه و حقــوق، دنیــای اعتبــار اســت. فقیــه اگــر در پــی اســتخراج حکــم 
ــع  ــل و وض ــا جع ــد ب ــر می کوش ــوق دان اگ ــت و حق ــرعی اس ــای ش از آموزه ه
ــم  ــا در عال ــد، پ ــل آی ــراد در اجتمــاع نای ــط اف ــم رواب ــه تنظی ــی، ب قاعــده حقوق
»باید«هــا گذاشــته اند. گســترۀ عالــم اعتباریــات تــا بــه آنجاســت کــه بیراهــه 
نیســت اگــر گفتــه شــود انســان عیــن جعــل اســت. امــا جــوالن در »جعل«هــا 
فقیــه و حقــوق دان را یکســره از نظــر بــه »واقعیــات« بی نیــاز نمی کنــد. فقیــه و 

ــا«.  ــع »بایده ــوی وض ــت ها« دارد و رو به س ــه »هس ــر ب ــوق دان نظ حق
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ــوزه ضــروری اســت.  ــن ح ــم ای ــات و مفاهی ــا اصطالح ــی ب ــنایی اجمال ــزی، آش مرک
ارز دیجیتــال عام تریــن مفهــوم ایــن حــوزه اســت. ارزهــای دیجیتــال به صــورت 
الکترونیکــی ذخیــره و منتقــل می شــوند و غیرملمــوس هســتند؛ ماننــد موجودی حســاب 
ــی  ــازوکاری غیرفیزیک ــا س ــی ب ــج ول ــکناس های رای ــده اس ــه نماین ــی ک در کارت بانک
اســت. ارز مجــازی زیرمجموعــه ای از ارز دیجیتــال اســت؛  ایــن نــوع ارز لزومــًا بــا پــول 
ــِل تبدیــل  ــِل تبدیــل و غیرقاب ــه  قاب ــدارد؛ ایــن ارزهــا از یــک منظــر، ب بانکــی ارتبــاط ن
تقســیم می شــوند. ارز مجــازی غیرقابــِل تبدیــل امــکان تبدیل شــدن بــه پول هــای رایــج 
بانکــی را نــدارد؛ هماننــد پول هایــی کــه در بازی هــای کامپیوتــری وجــود دارنــد و تنهــا 

امــکان اســتفاده در محیــط بــازی بــرای آن هــا متصــور اســت.
ــیم  ــز تقس ــز و غیرمتمرک ــروه متمرک ــه دو گ ــود ب ــل خ ــل تبدی ــازی قاب ــای مج ارزه
می شــوند. مشــهورترین مثــال بــرای ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل »ِوب مانی« اســت. 
بــر اســاس دســته بندی صنــدوق بین المللــی پــول، نهایتــًا آن دســته از ارزهــای مجــازی 
قابــل تبدیــل کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند، رمــزارز تعریــف شــده اند. بــه عبــارت بهتــر، 
ــه  ــن نوعــی ارز مجــازی اســت کــه از قابلیــت تبدیل شــدن ب ــزارز همچــون بیت کوی رم
ــاد مرکــزی همچــون  ــک نه ــه ی ــه وابســتگی ب ــج برخــوردار اســت و هیچ گون ــول رای پ
بانــک مرکــزی نــدارد؛ لــذا توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه همــه رمزارزهــا ارز 

مجــازی و ارز دیجیتــال هســتند، ولــی برعکــس آن لزومــًا صــادق نیســت.
ــه،  ــال، حوال ــد ارز، ط ــده و دارای ارزش مانن ــی تاییدش ــک دارای ــده ی ــز نماین ــن نی توک
ــت  ــک موجودی ــن ی ــر، توک ــری و… اســت. به عبارت دیگ ــای کامپیوت ــای بازی ه آیتم ه
ــوک  ــرم زنجیره بل ــتر پلتف ــازی را در بس ــا مج ــی ی ــک ارزش واقع ــه ی ــت ک ــه اس رمزین
ــتند،  ــن هس ــا توک ــواًل رمزارزه ــه معم ــت ک ــوان گف ــع، می ت ــد. درواق ــی می کن نمایندگ
ــن دو  ــًا ای ــوزه عموم ــن ح ــای ای ــتند. در پژوهش ه ــزارز نیس ــًا رم ــا لزوم ــی توکن ه ول
ــی از  ــوع خاص ــًا ن ــزارز صرف ــه رم ــوند؛ درحالی ک ــور می ش ــم تص ــادل ه ــوم مع مفه

ــت. ــن اس توک
طبــق گــزارش پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکزی جمهــوری اســالمی ایــران در 
خصــوص رمزارزهــا و توکن هــا، CBDC یــا همــان ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی، شــکل 
ــود  ــق و صــادر می ش ــزی خل ــک مرک ــط بان ــه توس ــی اســت ک ــان پول ــک هم الکترونی
ــده و  ــتر توزیع ش ــک بس ــگاری، در ی ــول رمزن ــر اص ــق ب ــه منطب ــت آن را دارد ک و قابلی
ــن  ــود. ای ــادل ش ــت تب ــط پرداخ ــاد واس ــچ نه ــت هی ــدون دخال ــرد ب ــورت فردبه ف به ص

ــال( صــادر می شــود. ــی کشــور )ری ــول مل ــه پشــتوانۀ پ ــوع رمــزارز ب ن
با این مقدمه، بپردازیم به مسائل فقهی.

 ابعاد فقهی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

ــول  ــری موک ــوع دیگ ــر موض ــد ه ــران، همانن ــی ای ــام حقوق ــه نظ ــا ب ورود رمزارزه
بــر انطبــاق بــا موازیــن فقهــی اســت. فقیــه معاصــر بــرای حکــم بــه جــواز و 
ــه اصــول و قواعــد کلــی فقهــی رجــوع و  ــازه ای ب مشروعیت بخشــی بــه هــر موضــوع ت

بــا کاربســت آن، حکــم نهایــی را از دل شــریعت اســتخراج می کنــد.

 مؤیدات فقهی

 اصل صحت و لزوم قراردادها

بــر اســاس شــریعت اســالم، اصــل بــر آن اســت کــه کلیــه ابزارهــا و راهکارهــای جدیــد 
ــداع  ــر و دوره ای اب ــر عص ــای ه ــه نیازه ــخ گویی ب ــت پاس ــف جه ــان مختل ــه در زم ک
ــط  ــد اســت، مگــر آنکــه خــالف یکــی از ضواب ــورد تایی ــه لحــاظ شــرعی م می شــود، ب
شــریعت )ماننــد ربــا یــا قمــار( باشــد. عــالوه بــر ایــن، اصــل اولــی در قراردادها »لــزوم« 

ــا دلیــل خــاص ثابــت شــود. اســت، مگــر اینکــه »جــواز« یــک قــرارداد ب
ــد و  ــرد: »عه ــف ک ــه تعری ــل را این گون ــن اص ــوان ای ــب، می ت ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــدگاه شــرع  ــد محســوب شــود، از دی ــرارداد و عق ــی کــه از منظــر عــرف و عقــال ق پیمان
صحیــح و الزم اســت؛ مگــر اینکــه دلیــل خــاص یــا عامــی برخــالف آن اقامــه شــود.« 

نظــام حقوقی ایــران هــم از دیربــاز، فقیــه و حقــوق دان 
را، هرچنــد چــون دو پادشــاه در یــک اقلیــم، امــا در کنار 
یکدیگــر دیــده تــا بــه یــاری هــم، و پابه پــای جلورفــت 
ــا  ــرض »َفکت«ه ــات« را در ع ــم »جعلی ــع، عال وقای
ببیننــد و انطبــاق ایــن دو را بیش ازپیــش ممکــن 
ــل  ــر و تکام ــا تغیی ــز ب ــالمی نی ــریعت اس ــازند. ش س
ــی  ــزوم چاره اندیش ــا و ل ــه پوی ــه فق ــت ک ــه نیس بیگان
در خصــوص مســائل مســتحدث، پــرده از لــزوم همیــن 

ــی دارد. ــی برم ــی و همپای همگام
انقــالب اطالعــات و پیشــرفت فنــاوری، زمینــه و زمانه 
ــه  ــرده ک ــی ک ــان دســتخوش دگرگون ــا را چن ــروز م ام
ــی در  ــام حقوق ــن نظ ــز وه ــه ای ج ــت از آن، نتیج غفل
ــاج  ــرج ع ــد از ب ــوق دان بای ــت. حق ــد داش ــی نخواه پ
ــون  ــد و چ ــن بیای ــی پایی ــه کاری و جزم اندیش محافظ
ــه،  ــرات زمان ــع و تغیی ــف وقای ــی کش ــوزی در پ نوآم
ــه  ــی ب ــود؛ حت ــتا ش ــه هم راس ــن قافل ــا ای ــد ب بکوش

ــاز راه. ــی در آغ ــت حیران قیم
توســعه دانــش رمزنــگاری یکــی از ایــن عرصه هاســت 
کــه در دوره اخیــر زمینــه ایجــاد اصالحــات اساســی در 
ســاختار نظام هــای اقتصــادی، مالــی و پولــی را فراهــم 
ــی  ــای نوین ــکل گیری پدیده ه ــه ش ــر ب ــرده و منج ک
ــوالت  ــت. تح ــده اس ــا ش ــا و توکن ه ــون رمزارزه چ
جهانــی و توســعه روزافــزون رمزارزهــا در ســطح 
بین المللــی، نظام هــای حقوقــی و قانون گــذاری 
ــاد  ــر ابع ــل ب ــراف کام ــن اش ــا ضم ــته ت ــر آن داش را ب
ــی آن  ــب حقوق ــیت جوان ــر تمش ــر ب ــی، کم موضوع
بربندنــد. بــر همیــن اســاس، نظــام حقوقــی ایــران نیز، 
ــنجش  ــی، س ــتای موضوع شناس ــی را در راس تالش های
ــذاری  ــن و ریل گ ــت تقنی ــرات و درنهای ــا و مخاط مزای
معمــول داشــته کــه بــه دلیــل ابهامــات فقهــی، عمدتــًا 

ــده اســت. ــف مان ــه متوق ــان مراحــل اولی در هم
ــز  ــران، چی ــی ای ــام حقوق ــرای نظ ــا ب ــش ام ــن چال ای
ــت  ــماری ازاین دس ــای بی ش ــت. نمونه ه ــازه ای نیس ت
ــراغ  ــران س ــن در ای ــخ تقنی ــوان در تاری ــا را می ت نزاع ه
گرفــت. مقاومــت فقــه در برابــر »مــال« دانســتن 
ــری از  ــی و هن ــتاوردهای علم ــع و دس ــوق و مناف حق

ــت. ــه اس ــن جمل همی

 موضوع شناسی، مفاهیم و مبانی

رمــزارز یکــی از جدیدتریــن نوآوری هــا در عرصــه 
فناوری هــای مالــی اســت کــه رونــدی تکاملــی و 
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــال می کن ــتاب را دنب پرش
طراحــی خالقانــه بتوانــد نظام هــای مالی را دســتخوش 
تغییــر کنــد. رمزارزهــا پروتکل هایــی ضــروری هســتند 
کــه در طراحــی آن هــا از فنــاوری رمزنــگاری اســتفاده 
شــده و امــکان اعتبارســنجی تراکنش هــا را بــدون 
ــک  ــد ی ــان مانن ــث قابل اطمین ــخص ثال ــه ش ــاز ب نی
بانــک، شــرکت، کارت اعتبــاری یــا مراکــز ثبــت فراهم 
ــی  ــای فقه ــه چالش ه ــن ب ــش از پرداخت ــد. پی می کنن
ــک  ــال بان ــص ارز دیجیت ــا و باالخ ــی رمزارزه و حقوق
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لــذا بعــد از احــراز عرفــی صــدق معاملــه، اگــر بــه هــر دلیلــی در صحــت شــرعی شــک 
داشــته باشــیم، تــا زمانــی کــه دلیــل خــاص یــا عــام بــر بطــالن معاملــه نباشــد، معاملــه 
از نظــر شــرعی صحیــح اســت و آثــار معاملــه بــر آن مترتــب می شــود. دراین خصــوص، 
تفاوتــی بیــن معامــالت رایــج در صــدر اســالم و معامــالت جدیــد وجــود نــدارد. همــان 
گونــه کــه مالحظــه می شــود در ایــن بــاره، همین کــه »عــرف« و »بنــای عقــال« حکــم 
بــه روایــی و مشــروعیت یــک قــرارداد داد، فقیــه هــم بــا تکیــه بــر اصــل صحــت، آن را 

صحیــح می پنــدارد مگــر آنکــه یــک دلیــل قطعــی شــرعی برخــالف آن حکــم کنــد.

 عرفی بودن مفهوم پول

دراین خصــوص توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مفهوم پــول اختــراع شــریعت 
نبــوده و پدیــده ای عرفــی اســت و همان طــور کــه پــول درهــم و دینــار در عصــر پیامبــر 
ــدون پشــتوانه  ــاری و ب ــت، پول هــای اعتب ــرار نگرف ــورد نهــی شــرعی ق ــود و م ــج ب رای
ــده ای عرفــی اســت کــه در چارچــوب  ــز همیــن وضعیــت را دارد؛ یعنــی پدی امــروزی نی
شــریعت مــورد پذیــرش واقــع می شــود. براین اســاس، اگــر در آینــده رمزارزهــا کارکــرد 
ــه،  ــیلۀ مبادل ــامل وس ــول ش ــی پ ــای اصل ــف و کارکرده ــد وظای ــد و بتوان ــدا کن ــول پی پ
ــکان  ــد، ام ــا کن ــوق را ایف ــای مع ــار پرداخت ه ــرۀ ارزش، و معی ــنجش، ذخی ــار س معی
پذیــرش آن هــا به عنــوان پــول بــه لحــاظ شــرعی بــا محدودیــت خاصــی مواجه نیســت؛ 

چراکــه اساســًا پــول مفهومــی عرفــی اســت و نــه ابــداع شــریعت.

عرفی بودن مفهوم مال و مالیت

از منظــر فقــه اســالمی، مــال و مالیــت اساســًا »مفهومــی عرفــی انتزاعــی« اســت و نــه 
ــت  ــودن و مالی ــال ب ــرای تشــخیص م ــع ب ــار و مرج ــع، معی ــی شــرعی«. درواق »مفهوم
داشــتن یــک شــیء صرفــًا عــرف اســت و بــرای اســتخراج ایــن موضــوع نیــز بایــد بــه 
ــه  ــت و ن ــی اس ــت عرف ــار دارد مالی ــه اعتب ــر، آنچ ــرد. به عبارت دیگ ــه ک ــرف مراجع ع
ــال  ــدس م ــارع مق ــر ش ــیء از نظ ــک ش ــه ی ــود ک ــرض ش ــر ف ــذا اگ ــرعی؛ ل ــت ش مالی
ــر مــال دانســتن  نیســت، ولــی از نظــر عــرف مــال محســوب می شــود، ایــن موضــوع ب
ــیا  ــی اش ــت عرف ــردن مالی ــاقط ک ــًا س ــن، اساس ــد؛ بنابرای ــی وارد نمی کن ــیء خلل آن ش
ــار  ــری از آث ــد، جلوگی ــام ده ــد انج ــریعت می توان ــه ش ــت و آنچ ــریعت نیس ــع ش در وس
معامــالت به صــورت کلــی یــا جزئــی اســت و نــه ســلب کــردن جایــگاه و اعتبــار عــرف 

ــیاء. ــت اش ــن مالی در تعیی

 معتبر دانستن تمام انگیزه های عقالیی در شریعت

ــدام  ــالت اق ــام دادن معام ــه انج ــا ب ــل آن ه ــه دلی ــراد ب ــه اف ــی ک ــام انگیزه های تم
می کننــد، بــه لحــاظ شــرعی مــورد تاییــد اســت، مگــر آنکــه نهــی خاصــی وجود داشــته 
باشــد. مثــاًل خریــد کاالهــا و خدمــات به قصــد مصــرف، ســرمایه گذاری، کســب ســود، 
سیاســتگذاری پولــی و مالــی، و غیــره صحیــح اســت. البتــه پذیــرش تمــام انگیزه هــای 
ــا، قمــار، غــرر، و ضــرر  عقالیــی محــدود بــه ضوابــط کلــی شــریعت اســالمی ماننــد رب

ــت. اس
ــل  ــا مســائل مســتحدث، مای ــه در مواجهــه ب ــه کــه مالحظــه می شــود، فقی همــان گون
ــه اصــول کلــی شــریعت اســالمی خدشــه ای وارد نشــود، عــرِف  ــا جایــی کــه ب اســت ت
عقــالی اجتمــاع را محتــرم شــمارد و جــز در مــواردی کــه شــارع مقــدس نهــی کــرده، 
ــا  ــراد اجتمــاع نشــود؛ ام ــان اف ــان آزاد دادوســتد می ــراردادی و جری ــع اصــل آزادی ق مان
ایــن تمایــل بــه معتبــر دانســتن عــرف و بنــای عقــال را بایــد در چارچــوب موانــع فقهــی 

ــت.  نگریس

 شبهات فقهی 

مهم ترین این شبهات و موانع عبارت است از:

ضــرری بــودن: ضــرری بــودن رمزارزهــای 
جهــان روا نــه در ســطح فــردی نــه در ســطح اجتمــاع، 
ــردی  ــی محســوب نمی شــود. در ســطح ف ــری قطع ام
اگــر افــراد بــا اطــالع مناســب بــه خریدوفــروش 
ــل  ــن مح ــد و از ای ــدام کنن ــان روا اق ــای جه رمزارزه
ضــرری متوجــه آن هــا شــود، از نــوع پذیرش ریســک و 
انجــام معامــالت پرمخاطــره محســوب می شــود که در 
ــوان  ــدام مطــرح اســت و نمی ت ــل قاعــده فقهــی اق ذی
ــراد  ــه اف ــور ک ــت. همان ط ــرری دانس ــی ض آن را فعل
ــد  ــه خری ــد ب ــی می توانن ــرمایه و بده ــای س در بازاره
دارایی هــای مالــی پرریســک اقــدام کننــد و ایــن فعــل 

ــرد. ــوب ک ــرری محس ــًا ض ــوان الزام را نمی ت
در ســطح جامعــه و حاکمیــت نیــز دلیلــی وجــود نــدارد 
ــوب  ــرری محس ــًا ض ــا را الزام ــالت رمزارزه ــه معام ک
کــرد. همان طــور کــه در بســیاری از کشــورها رمزارزها 
به عنــوان ابــزار پرداخــت، دارایــی مالــی  و کاال جایــگاه 
قانونــی مشــخص پیــدا کرده انــد و توســعه آن هــا 
ــت ایجــاد  ــرای کل اقتصــاد و حاکمی نه تنهــا ضــرری ب
ــی و  ــای مبادالت ــش هزینه ه ــا کاه ــه ب ــرده، بلک نک
ــی  ــش کارای ــه افزای ــادالت، زمین ــرعت مب ــش س افزای

ــرده اســت. ــی را فراهــم ک ــای مال در بازاره

رزهــا یــن رمزا   ربــا و قمــار: ربــا در ذات ا
ی  هــا ز ر ا مز ر ز  ا ن  ا می تــو و  د  ر ا نــد ه  ا ر
مالتــی غیــر قرضــی لــب معا ر قا ا د و ن ر  جهــا

ــی  ــور ذات ــه ط ــز ب ــار نی ــئله قم ــرد. مس ــتفاده ک  اس
ــر  ــر ب ــرا اگ ــت؛ زی ــرح نیس ــا مط ــا آن ه ــه ب در رابط
ــت  ــامل دو حال ــار ش ــی قم ــهور فقه ــر مش ــاس نظ اس
ــار،  ــوص قم ــایل )آالت( مخص ــا وس ــازی ب ــی »ب یعن
ــدون  ــه ب ــد و چ ــه( باش ــرط بندی )مراهن ــا ش ــه ب چ
ــرط بندی« در  ــا ش ــراه ب ــازی هم ــوع ب ــر ن آن« و »ه
ــان روا  ــای جه ــالت رمزارزه ــود، معام ــه ش ــر گرفت نظ

ــرد  ــا کارک ــده رمزارزه ــر در آین اگ
پــول پیــدا کنــد و بتوانــد وظایف 
رکردهــای اصلــی پــول  و کا
ــار  ــه، معی ــیلۀ مبادل ــامل وس ش
ســنجش، ذخیــرۀ ارزش، و معیــار 
پرداخت هــای معــوق را ایفــا 
کنــد، امــکان پذیــرش آن هــا 
ظ  ل بــه لحــا ن پــو ا به عنــو
ــی  ــت خاص ــا محدودی ــرعی ب ش
ــًا  ــه اساس ــت؛ چراک ــه نیس مواج
ــت و  ــی اس ــی عرف ــول مفهوم پ

ــریعت ــداع ش ــه اب ن
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ــایل  ــزارز از وس ــرا رم ــود؛ زی ــدام نمی ش ــامل هیچ ک ش
ــدون شــرط بندی  ــًا ب ــار نیســت و اساس مخصــوص قم
انجــام می شــود. به عبارت دیگــر، اساســًا منطــق 
ــود  ــت و س ــور نیس ــا قابل تص ــرط بندی در رمزارزه ش
یــک فــرد الزامــًا معــادل زیــان طــرف دیگــر محســوب 

. د نمی شــو
ــان  ــیا، هم ــت اش ــبهه مالی ــوص ش ــت: در خص  مالی
ــد  ــه می کوش ــد، فقی ــرش آم ــر ذک ــه پیش ت ــه ک گون
ــزد  ــیاء ن ــی از اش ــرا برخ ــه »چ ــؤال ک ــن س ــرای ای ب
عــرف، »مــال« شــناخته می شــود و برخــی دیگــر 
ــد.  ــور بیاب ــخی درخ ــد؟« پاس ــاب نمی آی ــال به حس م
ــر آن اســت  ــا تامــل در عــرف عقــال ب ــه ب درواقــع، فقی
ــال به حســاب آمدن یــک شــیء  ــد مــالک م کــه دریاب

ــت؟ ــردم چیس ــزد م ن
ــه  ــا در رابط ــام فقه ــًا تم ــه تقریب ــی ک ــخی اجمال پاس
ــال  ــالک م ــه م ــت ک ــد آن اس ــر دارن ــا آن اتفاق نظ ب
دانســتن یــک شــیء، وجــود نفــع عقالیــی در آن و بــه 
ــی  ــه مقصــوده اســت؛ یعن ــت محلَّل ــر منفع ــر دیگ تعبی
ــرار  ــال ق ــد عق ــه و قص ــه موردتوج ــی ک ــت حالل منفع
ــود  ــه مقص ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا پاس ــرد. ام می گی
ــروه  ــه دو گ ــی چیســت؟ فقیهــان را ب ــت عقالی از منفع
تقســیم می کنــد؛ یکــی آن هایــی کــه مــالک عقالیــی 
بــودن منفعــت را وجــود هــر نــوع نفــع عقالیــی جهــت 
ایجــاد مالیــت می داننــد و دیگــری آن هایــی کــه وجود 
نفــع عقالیــِی نوعــی را بــرای ایجــاد مالیــت ضــروری 

می پندارنــد.
دیــدگاه گــروه نخســت کــه وجــود هــر نــوع عرضــه و 
تقاضــا بــرای یــک شــیء را بــرای ایجــاد مالیــت کافی 
ــه ایجــاد عــرف عــام جهــت شــکل گیری  ــد و ب می دان
ــر و بیشــتر هم راســتا  مالیــت بی توجــه اســت، منطقی ت

ــت یــک شــیء هــم از  ــه نظــر می رســد. براین اســاس، »مالی ــع ب ــا نیازهــای روز جوام ب
ــه عرضــه و تقاضــا  ــدار مالیتــش، بســتگی ب جهــت اصــل تحققــش و هــم از جهــت مق
دارد. پــس چیــزی کــه هیــچ منفعــت نــدارد، اگــر به خاطــر خریــد و حفــظ کردنــش و یــا 
خریــد و معــدوم کردنــش غــرض سیاســی دولــت )یــا ســایر غرض هــای عقالیــی( به آن 
تعلــق بگیــرد و وجــود چنیــن غرض هایــی نســبت بــه آن شــیء ســبب رغبــت بــه خریــد 
آن شــود، خــود وجــود ایــن رغبــت و تقاضــا ســبب ایجــاد مالیــت در شــیء خواهد شــد.« 
بنابرایــن مــالک اصلــی مالیــت صرفــًا وجــود هــر نــوع تقاضــا و شــکل گیری بازار اســت 

و الزم نیســت اکثــر عقــال وجــود چنیــن نفعــی را در شــیء تاییــد کننــد.

ــود  ــر وج ــا خط ــه ی ــی از خدع ــه در آن نوع ــه ای ک ــه معامل ــالمی، ب ــه اس ــرر: در فق  غ
داشــته باشــد، معاملــۀ غــرری گفتــه می شــود. در بررســی شــبهه غــرری بــودن معامالت 
حــوزه رمزارزهــا را بایــد بــه رابطــه مفهومــی غــرر و ریســک توجــه کــرد. درواقــع، اگــر 
ریســک و عــدم اطمینــان ناشــی از جهــل و ابهــام در ارکان قــرارداد )ماننــد ثمــن و مثمن 
در قــرارداد بیــع( باشــد، مصــداق غــرر خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه ریســک ناشــی از ابهــام 
ــه  ــث معامل ــرر نیســت و ازاین حی ــی باشــد، مصــداق غ ــده دارای ــه آین ــل نســبت ب و جه

اشــکالی نخواهــد داشــت.
ــدام  ــا اق ــد آن ه ــه خری ــرد ب ــه ف ــی ک ــز زمان ــان روا نی ــای جه ــا رمزارزه ــه ب در رابط
ــات  ــره اطالع ــل، و غی ــان تحوی ــا، زم ــی آن ه ــا ریال ــدار، ارزش دالری ی ــد، از مق می کن
کامــل دارد و فقــط ممکــن اســت اگــر رمزارزهــا را نگــه دارد در آینده بــا نوســانات قیمتی 
و ریســک مواجــه شــود. در اینجــا ابهامــی در ارکان قــرارداد وجــود نــدارد و ایــن ریســک 
منجــر بــه ایجــاد جهــل و ابهــام در ارکان قــرارداد نمی شــود و ازایــن رو، چالــش غــرر در 

ــل پذیــرش نیســت. مــورد رمزارزهــای جهــان روا قاب
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ــخ گویی  ــد در پاس ــه و ناکارآم ــدی خاک گرفت ــه قواع ــتن ب ــدود دانس ــه را مح ــان فق انب
بــه نیازهــای روز، خطایــی راهبــردی اســت کــه محقــق و مقنــن را بــه انتــزاع از واقعیات 
ــد گــره  ــی کــه می توان ــر اســت از ابزارهای ــه معاصــر پ ســوق خواهــد داد. توشــه دان فقی
از کار فروبســته ایــن نیازهــا بگشــاید و راه ســازگاری نظــام حقوقــی بــا پیشــامدهای نــو 
ــارای تمشــیت امــور  ــه ی ــا رویکــرد تفوق جویان ــی و ب ــه به تنهای ــه فقی را همــوار ســازد. ن
ــواری  ــه هم ج ــی ک ــل تک صدای ــر طب ــن ب ــا کوفت ــوق دان ب ــه حق ــد داشــت و ن را خواه
و همپایــی ایــن دو اســت کــه می توانــد بــا تمســک بــه ضوابــط و قواعــد فقهــی از یــک 
ســو، و انطبــاق بــا اصــول بنیادیــن حقوقــی نیازهــای زمانــه را بازشــناخته و رخــت قانون 

ــر تــن آن کنــد. ب
ظهــور و توســعه رمزارزهــا نــه اولیــن نمونــه ایــن چالش هاســت و نــه آخرینــش خواهــد 
ــرای  ــه را ب ــط فقهــی، زمین ــد از ضواب ــی و زمانمن ــت عرف ــر قرائ ــد ب ــز و تاکی ــود. تمرک ب
برون رفــت از چالش هایــی ازاین دســت مهیــا خواهــد ســاخت. شــفافیت بــاال در ســاختار 
و ماهیــت فنــی رمزارزهــا ازجملــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی کــه بــا ثبــت همیشــگی 
ــنجی را  ــی و صحت س ــکان ارزیاب ــن، ام ــتر بالک چی ــر بس ــا ب ــر تراکنش ه و تغییرناپذی
ــرای پذیــرش فقهــی مالیــت آن هــا.  ــاره ای باشــد ب ــد خــود ام میســر می ســازد، می توان
از ســوی دیگــر، مســئولیت قانونــی و حقوقــی مشــخص و تعریف شــده بانک مرکــزی در 
خصــوص ایــن رمــزارز، ایــراد نبــود معتبِــر )اعتباردهنــده( را نیــز رفــع می کنــد. ازایــن رو، 
تفاوتــی میــان CBDC بــا ریــال وجــود نخواهــد داشــت. فقط در توســعه ایــن واحــد پولی 
ــی از  ــت. ایرادات ــده اس ــتفاده ش ــده اس ــر کل توزیع ش ــن و دفات ــتر بالک چی ــد از بس جدی
ــده  ــگان و قاع ــی، تســلط بیگان ــرار مالیات ــی تروریســم، ف ــن مال ــل پول شــویی، تامی قبی
نفــی ســبیل و اخــالل در نظــام اســالمی نیــز محلــی از اعــراب نــدارد؛ چراکــه ایــن موارد 

جــزو اوصــاف ذاتــی رمزارزهــا نیســت.
ــاد  ــر ابع ــه اشــراف بیشــتر ب ــد ب ــی، هرچن ــی و حقوق ــبهات فقه ــر روی، طــرح ش ــه ه ب
ــه و  ــد فقی ــود، نبای ــر می ش ــی آن منج ــوب حکم ــتحکام چهارچ ــر و اس ــی ام موضوع

ــت. ــذر داش ــو برح ــائل ن ــا مس ــه ب ــوق دان را از مواجه حق
 آینده دق الباب کرده است. بهتر است به استقبالش برویم.

ــودن  ــرری ب ــبهه غ ــی ش در بررس
معامــالت حــوزه رمزارزهــا را 
ــرر  ــی غ ــه مفهوم ــه رابط ــد ب بای
ــع،  ــرد. درواق ــه ک ــک توج و ریس
اگــر ریســک و عــدم اطمینــان 
ــام در ارکان  ــل و ابه ــی از جه ناش
ــن  ــن و مثم ــد ثم ــرارداد )مانن ق
در قــرارداد بیــع( باشــد، مصــداق 
ــه  ــا چنانچ ــود؛ ام ــد ب ــرر خواه غ
ــل  ــام و جه ــی از ابه ــک ناش ریس
یــی  ا ر نســبت بــه آینــده دا
ــت و  ــرر نیس ــداق غ ــد، مص باش
ازاین حیــث معاملــه اشــکالی 

نخواهــد داشــت.


