تحلیل فقهی -حقوقی مبادله
ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسالمی
تاریخ دریافت8031/30/30 :

تاریخ پذیرش8031/30/81 :

*

چکیده
یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوریهای فضای مجازی و بینالمللی در راستای جهانیشدن مورد
توجه قرار گرفته ،پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است .این پدیده نشأت گرفته از رشد
فناوری به نام بالکچین و استفاده آن در فضای مجازی است .در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی
و گسترش تهدیدها و فرصتهای پدیدههای فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص
مبادله و معامله با این ارزها ،به نظر میرسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری
مهم و ضروری است .در این تحقیق سعی شده است اوالً با استفاده از روشهای تاریخی ،بنیادی و توصیفی
ابعاد فنی ،اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود ،سپس بر اساس روشهای معتبر فقهی اعم از فقه معامالت و
فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسالمی ،حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیتکوین)
مورد تحلیل قرار گیرد .نتایج تحقیق نشان میدهد که اوالً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و
حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیتکوین) ،بر فرض وجود مالیت
عرفی ،از حیث عقالیی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان ،تمرکز در استخراج و در نتیجه
تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.
واژگان کلیدی :ارزهای مجازی ،بالکچین ،پروتکلهای اجماع ،اثبات کار.
* .عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق و عضو هيئت اندیشهورز اقتصاد فضای مجازی سراج.
Email: ayvazlou@isu.ac.ir.

** .دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق و مدیر گروه اقتصاد و مدیریت مرکز تحقيقات
و آیندهپژوهي سراج (نویسنده مسئول).
Email: Mohsenrezay@gmail.com.

*** .کارشناسي ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبائي و مددیر هسدته حقدوق اقتصدادی مرکدز
تحقيقات و آیندهپژوهي سراج.

.

Email: Lawyer.j.nouri@gmail.com.
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مقدمه
تاریخ پيشرفتهای بشر در طول سه عصر کشاورزی ،عصر صنعتي و عصر اطالعات ،به
صورت سه موج تغيير ،اتفاق افتاده است .در این ميان ،پيشرفتها نشان ميدهند که
چهارمين موج تغيير یا عصر مجازی شرایط جدیدی را به وجود خواهد آورد که بيشتر امور
 184روزمره زندگي بشر در فضای مجازی اتفاق خواهد افتاد .نقطه عطف این عصر ،ایجاد
شبکه ارتباطي بين رایانهها و گسترش آن در قالب اینترنت به عنوان مشخصترین نماد این
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عصر بوده است .در این ميان عدهای از اندیشمندان از سالهای گذشته پيشبيني کرده
بودند که «این تحوالت به همراه توسعه سریع دانش که از طریق شبکههای اینترنت
بهسرعت در حال گسترش است ،زمينه رسيدن بشر از دنيای یکبعدی به دنيای سهبعدی
عصر مجازی یا موج چهارم را نوید ميدهد» (جاللي ،8011 ،ص.)80
در خالل این پيشرفتها ،فرصتها و تهدیدهای بالقوهای در پيشروی نظام جمهوری
اسالمي ایران وجود دارد که عدم مطالعه دقيق و آیندهنگرانه موضوعات پيشرو ميتواند
ضررهای قابل توجهي بر کشورمان وارد نماید .یکي از محورهای مهم و اثرگذار فضای
مجازی ،اثر بر نظام اقتصادی کشور و تحول آن و ایجاد یک نظام اقتصادی جدید است که
ميتوان تعبير «تغيير پارادایمهای اقتصادی» را در این خصوص استفاده نمود.
در ذیل نظام اقتصادی یکي از موضوعات مهم که با گسترش فناوری و اجتماعات
مجازی ،تجارت الکترونيک و دادوستدهای بينالمللي در راستای جهانيشدن و ایجاد نظم
نوین جهاني مورد توجه است ،پدیده «ارز مجازی» و سازوکارهای مرتبط با آن است .این
پدیده نشأت گرفته از رشد فناوریای به نام «بالکچين» و استفاده آن در فضای مجازی
است .از بعد اقتصادی نيز الزمه تجارت و دادوستد در دنيای مجازی ،امکان تراکنشهای
مالي در سطح بين المللي بوده که پول مجازی برای رفع این نياز به عنوان ابزار مبادالت در
عرصه مجازی مورد استفاده فعاالن قرار گرفته است و روزبهروز رشد و گسترش پيدا کرده
است (بانک مرکزی اروپا ( ،1381 ،)European Central Bankص.)83
با توجه به اهميت مسائل شرعي و احکام اسالمي در ذیل نظام جمهوری اسالمي و
همچنين گسترش تهدیدها و فرصتهای پدیدههای فضای مجازی در عصر حاضر و لزوم

تعيين موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها ،به نظر ميرسد شناخت
دقيق ارزهای مجازی و تطبيق آنها بر مسائل فقهي و شرعي ذیل اقتصاد اسالمي امری مهم
و ضروری است؛ لذا در این تحقيق سعي شده است صحت یا عدم صحت خرید و فروش
و بهطورکلي مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بيتکوین) ،بررسي ميشود.
به منظور پاسخ به سؤال تحقيق ،ابتدا سازوکار فني -اقتصادی پدیده ارزهای مجازی و
بروز و ظهور آنها پرداخته شده؛ سپس انواع ارزهای مجازی بر مبنای پيشرفت فني و 185

خالقيتهای طراحي در پروتکلهای اجماع تقسيمبندی و تفاوت آنها با یکدیگر تبيين
روششناسي تحقيق و ابعاد فقهي فردی و حکومتي ارزهای مجازی تبيين گردد؛ در نهایت
مسائل شرعي و فقهي ،خرید و فروش آنها و مبادله با آنها تجزیهوتحليل شده است.

پیشینه تحقیق
در مورد مطالعات اسالمي مخصوص ارزهای مجازی ،تحقيقات مختصری انجام شده است
که ميتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
ابوبکر ( )1381در تحقيق خو د ابتدا به سير تکاملي پول و رسيدن به پولهای جدید
یعني ارزهای رمزنگاریشده ،پرداخته و سپس ماليت بيتکوین را مورد تحليل فقهي قرار
داده است .نتایج نشان ميدهد که ماليت بيتکوین مورد قبول اسالم است و از نظر ایشان
استفاده از آن حالل است.
مفتي فراز آدم ( )138۲در یک تحقيق مناسب ،با عنوان «تحقيق بر روی پول و بيتکوین
بر اساس قوانين اسالمي و اقتصاد» به بررسي این سؤال پرداخته است که آیا بيتکوین
براساس معيارها و قوانين اسالمي به عنوان یک پول مورد پذیرش قرار ميگيرد یا خير؟ او
در پاسخ به این نتيجه ميرسد که بر اساس قوانين اسالمي در حوزه پول ،ميتوان بيتکوین
را یک پول اسالمي به تمام معنا به شمار آورد.
از دیگر موارد باید به مقالهای تحت عنوان «قانونگذاری ارزهای مجازی :کاهش
خطرات و چالشهای مطرح» که توسط زالينا و همکاران ( )138۲نگاشته شده است ،اشاره
کرد .آنان در این مقاله پس از بررسي اهميت پولهای مجازی و احتمال عبور از
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ميگردد .سپس به منظور تحليل فقهي -اقتصادی ارزهای مجازی سعي شده که

سيستمهای ارز به اهميت قانونگذاری و تنظيم مقررات در این حوزه پرداختهاند .سپس
جایگاه پول مجازی در سيستم بانکي مالزی و چالشهایي که ممکن است ایجاد کند را
مورد تحقيق و بررسي قرار دادهاند.
در مقالهای دیگر تحت عنوان «بيتکوین در بانکداری و تأمين مالي اسالمي» که توسط
چارلز دبليو ایوانز ( )1380استاد دانشگاه باری ،به بررسي ارزهای مجازی با الزامات
 186بانکداری اسالمي و امور مالي آن پرداخته شده است .پس از بررسي بستر فني پولهای
رمزی (سيستم مدیریت بالکچين) )) (Block chain Management Systems (BMSو
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تطبيق آن با قواعد فقهي اسالم به این نتيجه رسيده است که بيتکوین ميتواند نقش
مناسب تری را نسبت به پول بدون پشتوانه در سيستم بانکداری اسالمي بازی کند .منوط به
اینکه مصالح و منافع اجتماعي را رعایت نماید.
جان برگسترا ( )1380در مقاله خویش به بررسي این ادعا که بيتکوین یک ابزار مالي
مناسب برای توسعه بيشتر مالي اسالمي است ،ميپردازد .در مطالعات داخلي ميتوان به
موارد ذیل به شرح ذیل اشاره نمود:
سيدحسيني و دعایي ( )8030و مرکز پژوهشهای مجلس ( )8030در تحقيقات خویش
به مباحث قانونگذاری در حوزه ارزهای مجازی پرداختهاند و تجارب کشورها در امر
قانونگذاری را مورد بررسي قرار دادهاند.
سليمانيپور ،سلطانينژاد و پورمطهر ( )803۲در مقاله «بررسي فقهي پول مجازی» سعي
کردهاند براساس ماهيتشناسي پول مجازی و تحليل فقهي پول ،بر پایه نظریه مال اعتباری
بودن پول ،احکام شرعي در خصوص پول مجازی را تبيين نمایند .نتایج تحقيق ایشان نشان
مي دهد که فارغ از مشروع بودن پشتوانه توليد و دادوستد پول مجازی که قاعدهای عام در
ماليت مورد احترام شار ع است .تنها مالحظه پذیرش پول مجازی در نظم کنوني پول،
سامان نظام دو پول حقيقي و مجازی در کنار یکدیگر است (همان ،ص.)81۲
رضایي صدرآبادی و محمدیپور ( )803۲در مطالعهای به تحليل فقهي -اقتصادی
پولهای مجازی پرداخته ،سعي کردهاند با توضيح ابعاد فقه فردی ،حکومتي و رویکردهای
مواجهه با مسائل مستحدثه در فقه ،به تحليل فقهي پولهای مجازی بپردازند .نتایج تحقيق

ایشان نشان ميدهد که در تحليل فقهي پولهای مجازی ميبایست مسائلي حکومتي
همچون حاکميت خلق پول و نفي سبيل در حکومت اسالمي مورد توجه قرار گيرد.

*

نوابپور ( )803۲در پایاننامه کارشناسي ارشد خویش با موضوع «تحليل فقهي
کارکردهای پول رمزنگاریشده (مورد مطالعه ،بيتکوین)» به بررسي فقهي حکم استفاده از
پولهای رمزنگاریشده با استفاده از روش تحقيق «اجتهاد چندمرحلهای» پرداخته است.
نتایج این پژوهش نشان ميدهد که بهطورکلي پولهای رمزنگاریشده به دليل تطابقشان با 187

اصول ممنوعيت ربا ،ممنوعيت ظلم ،حفظ حقوق مالکيت و آزادی در معامالت نسبت به
«بيتکوین» به دليل ویژگيهای خاص آن ،جایز نيست.
در مطالعهای دیگر ،موسویان ( ،)803۲عضو شورای فقهي بانک مرکزی طي مصاحبهای
با مجله فرهنگ و علوم انساني عصر اندیشه به بررسي ابعاد پول رمزی از جمله بيتکوین
پرداخته است .ایشان اظهار نمودند که «بنده فعالً بيتکوین را نه پول ،بلکه هيچچيز
نميدانم .چون پول باید قوامي داشته باشد که بتوان سایر دارایيها را براساس آن
ارزش گذاری کرد .شيئي که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابهجا شود ،نشان
مي دهد ماهيت این به اصطالح پول ،قابليت آن را ندارد که به عنوان معياری برای سنجش
دارایيها به کار گرفته شود» .همچنين ایشان در پایان با بيان غرری بودن بيتکوین ،معتقد
هستند که «قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعي اشکال دارد».
همچنين در آخرین مطلب نوابپور ،یوسفي و طالبي ( )803۲در مقاله خویش به تحليل
فقهي کارکردهای پولهای رمزنگاری شده پرداختهاند .در این مقاله که از پایاننامه نوابپور

اقتباس شده است با روش تحقيق اجتهاد چندمرحلهای و نظر خبرگان شروط ،جواز استفاده
از پولهای رمزنگاریشده احصا گردیده است.

* .مقاله مذکور در دوماهنامه تخصصي اعتبار امروز (مرداد و شهریور  )803۲به چاپ رسيد و سدپس طدي
نشستي پژوهشي در مرکز پژوهشهای خبری صداوسيما در تاریخ  803۲/31/11ادبيات فقه فردی و فقه
حکومتيِ مذکور در مقاله ،توسط رضایي صدرآبادی تبيين گردیدد .سدپس ایدن ادبيدات در گدزارشهدای
مختلفي اعم از گزارش ميرزاخاني (دی ماه  )803۲و مطالعات دیگر مورد استفاده قرار گرفت.
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نظام پولي جاری ارجحيت دارد؛ اما به طور خاص ،استفاده یکي از مصادیق آن به نام

در تحقيقات مذکور ،توجه جدی به گستردگي انواع ارزهای مجازی ،نشده است و به
نظر ميرسد در موضوعشناسي ارزهای مجازی و سپس تعيين حکم ،ضعف جدی وجود
دارد .تفاوت اصلي پژوهش حاضر با مطالعات مذکور این است که اوالً به انواع ارزهای
مجازی و گستردگي آن توجه شده و دستهبندی با بيان تفاوتهای ماهوی ارزهای مجازی
انجام گرفته ،ثانياً با توجه به گستردگي موضوع ،فقط سعي شده حکم خرید و فروش
« 188ارزهای مجازی قابل استخراج» (مانند بيتکوین و امثال آن) با روش فقه نظریه و فقه
نظامات مورد تجزیهوتحليل فقهي -حقوقي قرار گيرد و تبيين شده که انواع دیگر ارزهای
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مجازی نيازمند بررسي دقيق فقهي در مطالعات بعدی هستند.
لذا توجه به این دسته بندی و تبيين وجوه اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر امری بسيار
مهم است که ابتدا سعي شده است سازوکار ارزهای مجازی و انواع آن از حيث حقوقي-
اقتصادی تبيين گردد و سپس مباحث فقهي و شرعي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.

تبیین ماهیت فنی-اقتصادی ارزهای مجازی
 .1ریشه و تاریخچه ارزهای مجازی
اگرچه ریشه و بنيان نظری ارزهای مجازی را باید در مکتب پولي اتریش و نحله متاليسم
دنبال کرد *،ولي در مورد تاریخچه پيادهسازی پول و ارز مجازیای که تحت نظارت و
سلطه دولتها نباشد ،باید گفت که تاریخچه پولهای مجازی و دیجيتال ،به تحقيقات
دیوید چام و استفان برندز در سال  8310باز ميگردد .افرادی چون آدام بک تأیيدیه کار در
شبکه و سازوکاری برای کنترل از طریق الگوریتمها هَشکش( )Hashcashرا توسعه دادند
تا آنکه ویدای پروتکل پول رمزگذاری شده را پيشنهاد نمود .ویدای که یک متخصص
حوزه فناوری اطالعات است ،مفهوم پول مجازی را به معنای پول رمزگذاری شده ،اولين
بار در سال  ، 8331در تارنمای شخصي خود به عنوان یک ایده مطرح نمود .مقصود او از

* .عالقهمندان ميتوانند برای مطالعه رابطه بين ارزهای مجازی و مکتب پدولي اتدریش بده رسداله رضدایي
صدرآبادی ( )8031یا به مقاله (رضایي و نادری )803۲ ،با موضوع «مليت زدایي از پدول :تحليدل ریشده
ارزهای مجازی در مکتب پولي اتریش» ،مجله عصر اندیشه مراجعه نمایند.

این پيشنهاد ،تسهيل امور مالي و ایجاد پولي بدون حضور واسطهها بود (بانک مرکزی اروپا

( ،1381 ،)ECPص.)0
سپس پس از سالها در فوریه سال  ،1331در مقالهای توسط برنامهنویس ژاپني به نام
مستعار ساتوشي ناکاموتو پول مجازی «بيتکوین» ،به متخصصان و مردم جهان معرفي شد.
در توضيح باید گفت یک ایميل با نام ساتوشي ناکاموتو برای افراد مختلفي ارسال شد و
ضمن منتشر کردن یک سند نه صفحهای درباره پول الکترونيکي ،از کاربران دعوت شد در 189

توسعه نرمافزار آن همکاری کنند و یک اجتماع پيرامونش بسازند.
تبادل پول و بایگاني اطالعات ندارد و دو طرف به طور مستقيم بدون درگير شدن با
فرآیندهای احراز هویت ،ميتوانند تراکنش داشته باشند .در پایان این سند نام ساتوشي

ناکاموتو و یک ایميل غيرقابل ردیابي درج شده بود (ساتوشي ناکاموتو.)1333 ،

*

لذا ناکاموتو واحد پولي خلق کرد و آن را بيتکوین ناميد که ترکيبي از کلمات بيت به
معنای واحد اطالعات کامپيوتری و کوین به معني سکه است .البته پول اختراعشده او هيچ
شباهتي به سکه یا اسکناس ندارد ،هيچ اثری از کاغذ ،مس ،نقره یا طال در ساخت این پول
وجود ندارد و فقط  08هزار خط برنامه و یک اعالميه اینترنتي در مورد آن ذکر شده است.
وی ميخواسته واحد پوليای اختراع کند که تحت تأثير سياستهای غيرقابل پيشبيني
مالي و دزدیهای نظام بانکي نباشد (ناکاموتو ،1333 ،ص.)1
برای آشنایي بهتر با ارزهای مجازی و سازوکار آنان باید به مباحث فني پيادهسازی و
اجرایي کردن بيت کوین ،به عنوان اولين ارز مجازی رمزنگاری شده ،اشاره کرد؛ لذا در ادامه
به بررسي سازوکار فني ارز مجازی بيتکوین پرداخته شده است.

 .2سازوکار فنی ارزهای مجازی
همانگونه که بيان شد مخترع یا مخترعين بيتکوین سعي داشتند سازوکار انتقال ماليای
ایجاد کنند که نقل و انتقاالت مالي بدون نهاد واسط مانند بانکها و حاکميتها انجام شود
*. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, available in : https: //bitcoin .org/bitcoin
.pdf.
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در این اسناد وعده داده شده بود این پول دیجيتالي نيازی به نهادهای قانوني مالي برای

و تبادالت مالي به صورت مستقيم بين افراد انجام شود .برای پيادهسازی این ایده بزرگترین
مشکلي که وجود داشت ،مشکل مصرف دوگانه پول دیجيتال و مجازی بود .در توضيح
باید گفت که پول دیجيتال چيزی نيست ،جز یک فایل کامپيوتری دیجيتالي و این فایل را
ميتوان مثل بقيه فایلهای رایانهای کپي کرد و برای چندین نفر ارسال نمود .از آنجایي که
دادههای کامپيوتری به راحتي قابل کپي کردن هستند ،افراد ميتوانستند پولهای دیجيتالي
 190خود را به مقدار دلخواه کپي کرده و چندین بار خرج نمایند ،درحاليکه در پولهای
فيزیکي بعد از خرج پول مالکيت آن از عهده فرد خارج ميشود.
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لذا مخترع بيتکوین برای رفع این مشکل دو راهحل ارائه کرد :الف) بالکچين که یک
دفترکل خدشهناپذیر و تغييرناپذیر است و همه کامپيوترهای شبکه آن را به اشتراک
گذاشتهاند .ب) پروتکل اجماع «اثبات کار» که به توافق عمومي و تأیيد و ثبت تراکنشها
در بالکچين کمک ميکند (ساتوشيناکاماتو ،1333 ،ص .)1برای آشنایي بهتر ميبایست دو
مفهوم بالکچين و پروتکل اجماع تبيين شود:
الف) بالکچین
ساتوشي برای حل مشکل مصرف ،دوباره پول در شبکه نقل و انتقاالت پولي و از بين بردن
واسطهها ،شبکه نقطهبهنقطه بر مبنای بالکچين را طراحي و برنامهریزی کرد که تمام
اطالعات نقلوانتقال  ،بين کليه کامپيوترهای فعال در شبکه که در سراسر جهان توزیع
شدهاند ،به اشتراک گذاشته شود بهگونهای که در این شبکه تمام جزئيات تراکنشها (از
جمله زمان و تاریخ انجام آنها ،مقدار ردوبدل شده و  )...ثبت شود تا امکان تقلب و خرج
نمودن دوباره پول از بين رود (همان ،ص.)1
الزم به ذکر است که برای بالکچين تاکنون تعریفهای متعددی مطرح شده است .یکي
از این تعاریف مناسب عبارت است از« :بالکچين یک شبکه غيرمتمرکز و توزیعي از
رایانه هاست که به عنوان تکنولوژی و ابزاری پيشرفته برای ضبط و ذخيره اطالعات به
صورت امن و قابليت تأیيد اعتبار استفاده ميشود .به عبارتي بالکچين یک دفتر کل
توزیعشده یا پایگاه دادهای توزیع شده است که شبکهای غيرمتمرکز از کامپيوترها،
تراکنشها را در آن ضبط ميکنند (رایت و دِ فيليپي ،1380 ،ص.)1

برای فهم و توضيح بهتر بالکچين ،ابتدا الزم است مقدمهای در مورد مفهوم شبکه و
ژنرالهای بيزانس( )Byzantine Generalsبيان گردد .در مورد شبکه باید گفت که
بهطورکلي ميتوان برای ایجاد شبکه سه حالت متصور است:
 )8شبکه متمرکز :حالت اول شبکه متمرکز از رایانههاست که در آن کليه رایانهها به
یک سرور مرکزی و رایانه مرکزی وصل هستند.
 )1شبکه غيرمتمرکز غيرتوزیعي :حالت دوم شبکه غيرمتمرکز است؛ ولي ارتباط بين 191

کليه رایانهها توزیع نشده است و رایانههای مرکزی به هم متصل هستند.
یکدیگر وصل شدهاند و رایانه مرکزی وجود ندارد.
سه حالت از شبکه مذکور به ترتيب در شکل زیر نشان داده شده است (همان ،ص:)83
شکل  :1انواع شبکهها

شکل ( )aیک شبکه متمرکز از رایانههاست .شکل ( )bیک شبکه غيرمتمرکز است؛ اما
توزیعي نيست .شکل ( )cیک شبکه غيرمتمرکز و توزیعي است.
شبکه نقلوانتقال پولي و مالي حال حاضر که در دست حاکميتها و نهادهای واسط
(مانند شبکه بانکي بين بانکها و مؤسسات مالي و اعتباری) است ،شبکه غير متمرکز غير
توزیعي (حالت  )bاست  .در این شبکه ،یکسری نقاط مرکزی وجود دارد که به عنوان مرکز
ثبت و تأیيد اطالعات در شبکه عمل کرده و با سایر نقاط مرکزی در ارتباط هستند .برای
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 )0شبکه غيرمتمرکز توزیعي :حالت سوم حالتي است که در آن کليه رایانهها به

مثال در شبکه بانکي کشورها ،شعب مرکزی نقش نقطه مرکزی را داشته و برای نقل و
انتقاالت پولي بين دو بانک ،اطالعات در شعب مرکزی تسویه نهایي ميگردد.
در طراحي این شبکه که مخترعين بيتکوین ساتوشي انجام دادند ،چالش تأیيد
اطالعات و چگونگي بررسي صحتوسقم این اطالعات وجود داشت که ساتوشي با
طراحي پروتکل اجماع که توافق عمومي را ایجاد ميکرد و مکانيسم «اثبات کار» و مفهوم
 192استخراج ( )Miningاین کار را انجام داد.
ب) پروتکل اجماع «اثبات کار» و توافق عمومی
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بهطورکل ي توافق عمومي یعني فرایند توافق روی وضعيت نهایي داده (اطالعات تراکنشها)
توسط گرههای سيستم توزیع شده (همان سرورها و پردازشگرهای ثبتکننده و تأیيدکننده
اطالعات) است .همانطور که بيان شد ،دستيابي به چنين توافقي ميان دو گره بهسادگي
امکانپذیر است؛ اما با وجود گرههای متعدد که باید روی یک اطالعات تراکنش یکتا و
واحد به اجماع برسند ،این مسئله بسيار دشوار خواهد بود .ساتوشي برای حل این مشکل
با ادغام علم ریاضيات ،نرمافزار ،برنامهنویسي و سختافزار ،پروتکل اجماع اثبات
کار( )Proof of Workرا طراحي نمود .پروتکل اجماع «اثبات کار» روشي است که به تأیيد
تراکنش های ضبط شده درون بالکچين بيتکوین کمک ميکند (داویدسون و همکاران،

 ،138۲ص.)0
مکانيسم اثبات کار ،بهنوعي بالکچين را در شبکه بيتکوین تکميل کرده و امنيت
بيتکوین را بهبود بخشيده است .این مکانيسم سبب ميشود که کامپيوترهای شبکه ،قبل از
اینکه یک بالک خاص از تراکنشها را تأیيد اعتبار کنند ،باید یک مسئله ریاضي و
محاسباتي تصادفي و پيچيده را حل کنند (رایت و دفيليپي ،1380 ،ص.)۲
از سوی دیگر توکنهای جدید بيت کوین ،به عنوان جایزه از سوی شبکه به اولين
کاربری که مسئله مرتبط با هر بالک جدید را حل ميکند ،اهدا ميشود؛ یعني خلق
بيتکوین در این سيستم به صورت خودکار و برنامهنویسي شده انجام ميشود .الزم به ذکر
است که فرایند مشارکت در شبکه و همکاری در ثبت و تأیيد اطالعات و دریافت جایزه
که همان توکنهای خلق شده و اعتبار شده ،بيتکوین است را فرایند «استخراج» نامگذاری

کردند و جایزهای که در ازای این فرایند اهدا ميشود به دليل اهدای قدرت محاسباتي به
شبکه بيتکوین است و این فرایند هم امنيت و هم رشد این شبکه را افزایش ميدهد.

دستهبندی ارزهای مجازی
با گسترش ارزهای مجازی متخصصان ،هم بالکچين و هم روشهای اثبات و پروتکلهای
اجماع که برای رسيدن به توافق عمومي بود را تغيير داده و نوآوریهای خاصي را به آن
اضافه نمودند .تغييرات بالکچين اگرچه تغيير فني مهمي در ارزهای مجازی ایجاد نموده
اجماع باعث شده که هر یک از انواع ارزهای مجازی مبتني بر پروتکل اجماع ،از حيث
ماهيتي با یکدیگر متفاوت شوند و تحليل واحدی نسبت به کليه ارزها قابل ارائه نباشد .در
این ميان روش های ایجاد توافق عمومي بعد از اثبات کار؛ که باعث تغيير ماهوی و
کارکِردی در ارز مجازی ميشوند و در تحليلهای فقهي اثر دارند ،عبارتاند از:

*

 .1اثبات سهام
یکي دیگر از مهمترین روشهای اثبات و اجماع در صحتوسقم و ثبت اطالعات روش
اثبات سهام ( )Proof of Stakeاست .در این روش به جای اینکه استخراجکنندگان در
سریع حل کردن مسائل ریاضي با همدیگر رقابت کنند ،افرادی وجود دارند که بر مبنای
ميزان سهمشان برای ایجاد بلوک انتخاب شدهاند .هر چقدر یک فرد پول مجازی بيشتری
در آن زنجيره بلوکي داشته باشد ،سهم بيشتری خواهد داشت و احتمال انتخاب شدن وی
برای اعتبارسنجي تراکنشها و ایجاد بلوک باال ميرود .سهامداران به ازای ایجاد بلوک،
جایزه دریافت نميکنند فقط به ازای تراکنشهایي که تأیيد ميشود ،کارمزد به آنها تعلق
ميگيرد (سيانگ و توره ،1381 ،ص.)0

* .الزم به ذکر است که عالوه بر این پروتکلها ،پروتکلهای اثبات سوزاندن ،اثبات اهميت ،اثبات ظرفيت،
اثبات شهرت ،اثبات افراد دارای اجازه و اثبات گذشت زمان طراحي شدهاند؛ ولي کاربرد آنان بسيار کمتر
از روشهای مذکور است و در این تحقيق به منظور اختصار از ذکر آن خودداری ميشود.
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است ،ولي ماهيت اقتصادی آنان را تغيير نداده .ولي روشهای رسيدن به توافق عمومي و
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 .2اثبات فعالیت
روش اثبات فعاليت ترکيبي از اثبات کار و اثبات سهام است (گيتهاب ،1381 ،ص)8؛ در
این روش ،استخراج در شکل سنتي اثبات کار و با رقابت برای حل مسائل پيچيده جریان
ميیابد .بسته به نحوه اجرا ،بلوکهای استخراجشده ،شامل هيچ تراکنشي نيستند؛ لذا بلوک
برنده فقط شامل یک عنوان و آدرس پاداش معدن ميشود .در اینجا سيستم به روش اثبات
 194سهام تغيير ميیابد .مبتني بر اطالعاتي که در عنوان است ،گروه تصادفي از اعتبارسنجها
برای امضا و تأیيد بلوک جدید انتخاب ميشوند .هرچقدر یک اعتبارسنج سکه بيشتری در
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زنجيره بلوکي صاحب باشد ،شانس بيشتری برای انتخاب شدن دارد .به محض اینکه تمام
اعتبارسنجها یک بلوک را امضا ميکنند ،قالب آن بلوک کامل ميشود .کارمزدها بين
استخراجکننده و اعتبارسنجها که در امضا بلوک مشارکت داشتهاند ،تقسيم ميشود (همان،

 .)1381دِکرد تنها ارز رمز پایهای است که از این روش اثبات استفاده ميکند.

 .3اثبات ذخیره (منبع)
پروتکل اثبات ذخيره (منبع) ،نشان از داشتن یک پشتوانه برای ارز مجازی است که به
عنوان یک منبع مورد ثبت و ضبط قرار ميگيرد .هدف این گروه از ارزهای مجازی ،از
تثبيت قيمت سکههای منتشر شده ،متوجه کردن عالقه بازار به سمت خودشان است .در
این راستا انواع ارزهای مجازی ای که در عقبه خود دارای ذخيره هستند از حيث نوع ذخيره
و پشتوانه به سه گروه عمده تقسيمبندی شدهاند (عمر واجح ،1383 ،ص:)1۲-80

 .8ارز مجازی با ثبات و با پشتوانه فيات :مانند ارز تتر که پشتوانه آن دالر است و هر
یک تتر برابر یک دالر است.
 .1ارز مجازی با ثبات و با پشتوانه ارز رمزنگاریشده دیگر (Crypto-

 :)Collateralizedمانند ارز دای
 .0ارز مجازی با ثبات و با پشتوانه دارایي فيزیکي( :)Asset-Collateralizedیواِسدی
والت ( )UsdVaultکه پشتوانه طال دارد .یا طرح پول ونزوئال به نام پترو که ادعا
ميشود پشتوانه نفت ونزوئال را با خود دارد.

همانطور که برای اهلفن مبرهن است ،با گسترش روشهای توافق عمومي و بروز و
ظهور ارزهای با پشتوانه دارایي (ارزهای با ثبات با پروتکل اثبات ذخيره منبع) ،نميتوان
حکم یکسان و ثابت در خصوص حليت و یا حرمت کليه ارزهای مجازی صادر نمود و
بررسي هرکدام ،نيازمند تحقيقات جزئي و مجزا است که در یک تحقيق نميگنجد؛ لذا در
ادامه حکم خرید و فروش و مبادله ،یکي از گستردهترین نوع ارزهای مجازی (ارزهای
مجازی قابل استخراج با پروتکل اثبات کار) مورد تحليل و بررسي فقهي قرار گرفته است.

 .1مقدمهای بر ابعاد فقهی و روش تحقیق
در خصوص روش تحقيق و ابعاد فقهي ارزهای مجازی باید گفت که بهطورکلي تحليل
فقهي گزارههای اقتصادی ،در حال گذر از وضع موجود به سمت فقه مطلوب است .بدین
معني که نظریات مطرح شده در اقتصاد از یکسو باید به حرکت فعلي جامعه توجه داشته
باشد و از سوی دیگر ميبایست این گزارهها را با دو جنبه فقه فردی و فقه حکومتي
واکاوی نمود.
همانطور که شهيد صدر در کتاب اقتصادنا به بيان تفاوت ميان مکتب و نظام اقتصادی
پرداخته است و بهدرستي بيان شده که روششناسي مکتب اقتصادی با روششناسي نظام
اقتصادی دارای تفاوتهایي است .مکتبسازی اقتصاد اسالمي از روش کشف و روش
اجتهادی تبعيت ميکند ،در مقابل ،نظامسازی اقتصاد اسالمي امری تأسيسي است و کامالً با
مقتضيات و شرایط زمان و مکان مرتبط است؛ از اینرو در این تحقيق ،به لحاظ محتوایي
برای تحليل فقهي اقتصادی رمز ارزها از روشهای معتبر فقهي اعم از فقه معامالت و فقه
نظام مبتني بر چارچوب اقتصاد اسالمي استفاده شده است.
آنچه باید توجه داشت این است که تعابيری چون فقه نظریه و فقه نظامات که برخي از
محققان بدان اشاره مي کنند به این معناست که فقه دارای ظرفيتي است که عالوه بر تنظيم
روابط فردی ،قدرت مدیریت جامعه را نيز دارد که این جنبه علم فقه مغفول مانده است؛ به
عبارت دیگر ،حرکت از نظام اقتصادی فعلي که ناظر بر وضع موجود است به سمت مکتب
اقتصادی که باید مقصد کليه مکاتب اقتصادی ،سياسي و اجتماعي قرار گيرد ،با کمک علم
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فقه امکانپذیر است و تنها چاره ،آن است که کليه گزارههای خرد در هر یک از این
نظامات (مثالً نظام اقتصادی) عالوه بر تطبيق با اهداف مکتب اقتصادی ،با اهداف مکاتب
سياسي و اجتماعي اسالمي تطبيق گردد ،تا غایت نهایي که دستيابي به یک الگوی اسالمي
در مدیریت جامعه است ،حاصل گردد.
لذا در موضوع تحليل فقهي ارزهای مجازی نيز باید دو جنبه فقه المعامالت (فقه فردی)
 196و فقه حکومتي (فقه نظامات) توجه شود .در نتيجه در هر موضوع اقتصادی باید عالوه بر
تأثير فردی ،اثر کالن اقتصادی و اجتماعي آن نيز دیده شود و این معنای دید جامع نگر به
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /عیوضلو ،رضایی صدرآبادی و نوری

موضوعات اقتصادی است تا هدف از ایجاد نظام اقتصادی با توجه به اهداف مکتب
اقتصادی محقق گردد.
در این راستا از منظر فقه المعامالت ،قواعد عام حاکم بر عقود و معامالت در مبادله رمز
ارزهای قابل استخراج ،مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد و صحت یا عدم صحت
معامالت با این ارزها تبيين ميشود و از سوی دیگر در باب فقه حکومتي ،انطباق یا عدم
انطباق ساختار این ارزها با اهداف نظام اقتصاد اسالمي بررسي ميگردد .از جمله این
اهداف تأمين عدالت بهخصوص عدالت توزیعي ثروت ،بررسي قاعده نفي سبيل ،نگاه به
رفاه حداکثری جامعه و امثال این اهداف است که در این تحقيق مسئله عدالت توزیعي
ثروت مورد بررسي قرار گرفته است.

 .2تحلیل رمز ارزهای قابل استخراج از حیث فقه المعامالت (فقه فردی)
با توجه به آنچه گذشت ،ماهيت رمز ارز خلق شده از پروتکل اثبات کار تا قبل از استخراج
و اینکه تحت مالکيت استخراجکنندگان قرار گيرد هيچ سابقهای در عالم واقع و مجازی از
حيث وجودی نداشته و با مکانيزم اثبات کار در واقع وجود اعتباری به این رمز ارزها داده
مي شود .در نتيجه سه موضوع عمده در تحليل فقهي رمز ارز استخراجي از این مکانيزم از
حيث معاملي باید تبيين گردد .اهميت این سؤاالت به این دليل است که جهت صحت یک
عقد از نظر فقها باید موضوع معامله (عوضين) ،متعاملين و جهت معامله از حيث
مشروعيت دارای شرا یطي باشد که در صورت فقدان هر یک از این شروط عقد باطل است
(یزدی 8033،ق ،ص /0۲۲نائيني8080،ق ،ص /0۲3خویي8081 ،ق ،ص.)1۲

به جهت مستحدثه بودن ماهيت این ارزها سه موضوع را بررسي مينمایيم .در این
راستا اوالً باید بررسي گردد ،ماليت این رمز ارزها بر اساس چه نهاد و مکانيزمي قابل
توجيه شرعي است؟ ثانياً بر فرض وجود ماليت ،آیا قواعد عام حاکم بر عقود که در فقه و
حقوق بيان شده است ،قابل انطباق بر ماهيت این رمز ارزها است یا خير؟ ثالثاً از حيث
اقتصاد اسالمي مبادله با این رمز ارزها دارای توجيه است یا خير؟ پس از پاسخ به این
سؤاالت ميتوان در مورد صحت یا عدم صحت مبادله با این ارزها نظر داد.
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الف) مالیّت عوضین در مبادالت
ماليت مورد معامله جزء شروط صحت عقود است .با رجوع به تعاریف مختلف فقها
(انصاری8088،ق ،ص /883مامقاني808۲ ،ق ،ص /010نائيني80۲0 ،ق ،ص )003در رابطه با
مفهوم مال ،قدر متي قن از آن تعاریف ،این است که عوضين ارزش دادوستد را داشته باشند
تا بذل مال در مقابل آن صحيح باشد و این امر ميسر نميشود مگر آنکه مورد معامله دارای
منفعتي باشد که برای تحصيل آن منفعت ،مبادالت شکل ميگيرد.
حال این ارزش دادوستدی یا براساس امری واقعي تعيين ميگردد یا موضوع معيني
اعتبار ميگردد و در عالم واقع دارای عينيتي نيست .با توجه به اینکه رمز ارزها اعتباری
هستند مسئله اعتباریات و ریشه آن حائز اهميت است .در باب اعتباریات ميتوان گفت که:
اعتباریات و انتزاعيات بر اموری اطالق ميشود که قائم به وجود اعتبارکنندگان است ،مانند
کليت ،جزئيت ،شيئيّت .اعتباریات ممکن است در خارج منشأ انتزاع پيدا کنند اما ممکن
است پيدا نکنند و تنها بر ساخته ذهن فعال بشر باشند (طباطبایي ،801۲ ،ص.)۲۲
شهيد مطهری استعمال مفاهيم اعتباری را در اصطالح فلسفي اینگونه بيان مينماید که
فالسفه معتقدند دو گونه مفهوم در ذهن بشر عارض ميگردد :اول مفاهيمي که مستقيماً در
خارج وجود دارند .این مفاهيم از مثالهای خارجي اخذ ميگردند و بر ذهن عارض
ميشوند .دوم ،مفاهيمي که مستقيماً در خارج وجود ندارد و از مفاهيم دیگری که در خارج
موجودند ،انتزاع ميشوند .این مفاهيم در اشيای خارجي صدق ميکنند ولي مفهوم وجود
درباره آنها صدق نميکند؛ مانند مفهوم «امکان» .مهمترین عنصر در این علوم ،نحوه اعتبار
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با توجه به کالم فقها در باب عقود و همچنين بند 0ماده  833و ماده  180قانون مدني

معتبِر است که محتوای داشتههای آنها را برای مخاطبين مشخص ميکند (مطهری،8013 ،

ص.)0۲0 -0۲1
ح قيقت مورد نظر در باب صحت معامالت این است که عوضين منفعت معتبر عقالیي
داشته باشند ،منوط به اینکه منع شرعي نداشته باشند؛ زیرا شارع آثار ماليت بعضي از اشيایي
که عقال با آن معامله مال ميکنند را الغا کرده است .به این معنا که حکماً مال نميباشند ،نه
 198آنکه شارع ماليت برخي از اشياء را کامالً الغا کرده باشد .با توجه به آنچه گفته شد رمز
ارزها نيز نوعي اعتبار ميباشند که نحوه اعتبار آنها بهگونهای است که مابازایي در خارج
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نداشته است* که باید از حيث شرعي این امر بررسي گردد که این شيوه اعتبار معتبر در این
دست ارزها دارای اعتبار شرعي است یا خير.
برای پاسخ به سؤال باید گفت که برخي از فقها بر این نظر دارند که گاهي شکلگيری
مبادالت به دليل ماليت آنها و گاهي به خاطر غرض دیگری است .در نتيجه در معامالتي که
سائر مقاصد عقالیي (غير از ماليت) در آنها موجود باشد را نيز ميتوان صحيح دانست
(موسوی خميني8018 ،ق ،ص.)81
احراز منفعت عقالیي مذکور ،بدین نحو است که منشأ عمل عقال مبتني بر تسامح و
سهلانگاری نباشد ،بلکه بر پایه دقّت استوار باشد .البته امام خميني در برخي از موارد
تسامح عرفي را مورد قبول قرار دادهاند که از محل بحث خارج است (همو8083 ،ق،

ص .)11۲در مجموع باید گفت که اعتماد به سيره عقال زماني است که عقال براساس دقت
نظر عمل نمایند و این سيره در شرع ،مورد نفي واقع نشده باشد.
حال با توجه به اقبال عرف خاص که در مقام معامالت از این ارزها به عنوان احدی از
عوضين استفاده مينمایند ،ميتوان گفت ،این عرف برای این ارزها ماليت قائل ميباشند.
حال این سؤال مطرح ميگردد که آیا از این شيوه عرفي ميتوان به عنوان سيره عقال یاد
کرد یا خير؟ با توجه به آنکه سابقهای برای این ارزها وجود نداشته است و مخاطبين این

* .در سازوکار فني ارزهای مجازی قابل استخراج در ازای استخراج ،ارز مجازی مورد نظر به عنوان پاداش
به استخراجکنندگان پرداخت ميشود .این در حالي است که ارز مجدازی خلدق شدده هديچ سدابقهای در
اعتبار نداشته است.

ارزها اعم از استخراجکنندگان و کساني که با آنها مبادله ميکنند ،مشخص نيست و ممکن
است مخاطبين بعضاً از افراد فاقد اهليت تمتع یا استيفا در معامالت باشند ،احراز سيره عقال
بسيار مشکل خواهد بود و بلکه از بنای عقالی ناشي از سهلانگاری تنها توهم ماليت این
ارزها حاصل ميگردد نه ماليت.
همچنين عرف جوامع در طول زمان و به اقتضای شرایط و نيازهای جدید دچار تغيير و
تحول ميشود و سيرههای نو یا مستحدثي به وجود ميآیند .فقها در حجيت سيره عقال 199

دارای اختالف هستند و سه دسته نظر برداشت ميگردد .اول نظریه امضاء یا احراز عدم
ص )111و سوم ،واگذاری برخي امور به عرف و عقالی جامعه توسط شارع مقدس
(معرفت ،80۲0 ،ص .)۲3آنچه باید بدان توجه داشت که اگرچه سه نظریه با یکدیگر
اختالف مبنایي دارند ،ولي در یک نقطه اشتراک دارند و آنکه اگر سيره عقالیي مورد
مخالفت صریح شرع باشد فاقد اعتبار است.
در نتي جه حتي بر فرض احراز سيره عقالیي بر ماليت این ارزها اگر ماهيت آنها با
شرایط عام فقهي در عقود در تعارض باشد ،این سيره فاقد اعتبار است .در بخش بعد به
تطبيق ماهيت رمز ارزهای استخراجي بر پایه پروتکل اجماع کار پرداخته ميشود تا اعتبار
یا عدم اعتبار سيره عقال بر ماليت این ارزها ارزیابي گردد.

ب) معلومیت و معین بودن موضوع عقد
مبادله این ارزها به منزله یک عقد است که در مقام مبادله یا معاوضه این ارزها طرفين
مبادله ،تعهد به پرداخت عوضي را در مقابل طرف دیگر ميکنند که این عوض یا یک ارز
از ارزهای دیجيتالي است و یا یک کاال  .در مقام مبادله با این ارزها ،فارغ از معين یا غير
معين بودن عقد حاصل از این مبادله ،باید گفت که در فقه قواعد عامي ناظر بر کليه عقود و
قراردادهاست که در صورت عدم شمول عقدی بر یکي از این شروط ،آن عقد باطل
خواهد بود .از جمله این شروط ،معلوميت عوضين در عقود است که فقها بر این امر تأکيد
* .پيروان این نظریه ،بيان ميدارند که برای تحقق موافقت شارع از طریق تقریر و سدکوت ،الزم اسدت کده
عدم منع و مخالفت معصوم با سيره عقالیي اثبات شود.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /تحلیل فقهی-حقوقی مبادله ارزهای ...

ردع* (حکيم8081 ،ق ،ص ،)831دوم نظریهی اعتبار یا عدم احراز ردع (مغنيه،8013 ،

دارند و در صورت فقدان این شرط در عقد به علت بروز غرر ،آن عقد باطل است .بر این
شرط بند 0ماده  833و ماده  18۲قانون مدني نيز اشاره دارد که در ادامه به طور مفصل
بررسي ميگردد.
در فقه ،به علل مختلفي برای اثبات معلوميت عوضين استناد نمودهاند .اولين استناد به
قاعده نفي غرر از معامالت است که با عنایت به کالم فقها به نظر ميرسد که در صحت
 200این قاعده بين فقها اتفاقنظر وجود دارد و اتفاق از شهرت ارجح است و به طریق اولي
جابر ضعف سند روایات مربوطه خواهد بود .همانطور که حضرت امام ميافزاید :طبق
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این نقل ،شيعه و اهل سنّت به این روایت نبوی استناد کردهاند .این روایت در کتاب وسائل

الشیعه (عاملي8830 ،ق ،ص )3و مستدرک الوسائل (نوری8031 ،ق ،ص )۲سندهای متعدّد نقل
شده و هيچ اشکالي در صحت استناد به آن نيست؛ بهطوریکه محقّق نائيني آن را از
مسلّمات امّت اسالمي دانسته است (موسوی خميني ،8031 ،ص .)130این قاعده از روایت:
«نهي النبي

عن بيع الغرر» استنتاج گردیده است ولي بيع در موضوع روایت خصوصيتي

ندارد و با الغاء خصوصيت در تمام عقود جاری ميگردد.
دومين استناد به روایات بيع مکيل و موزون است که مضمون همه آنها حکم به بطالن
معاملهای است که مورد معامله مجهول است؛ مانند روایت حمّاد از امام صادق

که

فرمودند« :يكره ان يشتري الثوب به دينار غير درهم النه اليدري كم الدينار من الدرهم»
(کليني803۲ ،ق ،ص .)83ظاهر این روایات اگرچه مخصوص بيع است ،ولي با توجه به
تعليلي که در برخي از آنها به یک امر ارتکابي عقالیي دیده ميشود ميتوان الغای
خصوصيت نمود ،چنان که مثالً در روایت باال ،امام صادق

خریدن یک لباس به قيمت

یک دینار منهای یک درهم را صحيح نميداند و در تعليل آن به این نکته ارتکازی عقالیي
استدالل ميفرماید که معلوم نيست دینار چند برابر درهم است؛ بنابراین مورد معامله،
مجهول است .نتيجه آنکه جهل به مورد معامله در هر معاملهای موجب فساد آن است و
اختصاصي به بيع ندارد.
سومين دليل استناد به روایاتي است که در باب بيع سلم و روایات دیگر بر نفي جزاف
در بيع نظر دارد که از جمله آن روایت« :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ
كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً» (کليني803۲ ،ق ،ص )8۲3است.

این روایت اگرچه در باب مکيل به صورت خاص آمده است ،اما متفاهم عرفي از این
روایت آن است که آنچه دفع غرر مي کند معتبر است و کيل هم چون جزاف و غرر را دفع
ميکند در روایت مذکور است .در حقيقت ،موضوع جزاف است و دفع جزاف گاهي با
کيل است ،گاهي با وزن است و گاهي با موارد دیگر است و شاهد آن هم که در برخي
روایات بحث سلم در متاع را به صورت مطلق ذکر کرده است؛ اما فقط توصيف به طول و
عرض در ضمن آن ذکر شده است؛ درحاليکه طول و عرض فقط در برخي از کاالها جا 201

دارد و در برخي دیگر نيست.
در این روایات بر موضوع پول نيز شده است و در واقع این روایات شاهد مثالي بر
معلوميت ارزش پول و معلوميت ماهيت آن است.
حال سؤالي پيش مي آید و آنکه آیا پول هم به عنوان مورد معامله محسوب ميگردد تا
این شرط نيز در مورد آن صادق باشد؟ در جواب باید گفت عالوه بر روایت مذکور،
سازمان عقود معوض بر آن است که طرفين به دنبال دستيابي به سود باالتر و ارتقاء مالي
خود هستند و این تنها در صورتي محقق ميگردد که عوضين در اکثر معامالت دارای
تعادل مالي معقول باشد تا ذهن معامله گر ورود به معامله را تجویز کند .پول نيز در اغلب
تبادالت مالي به عنوان یکي از عوضين قرار ميگيرد .در نتيجه فارغ از اعتناء و اعتماد
عمومي به آن باید در نظر عرف دارای ارزش معلومي باشد تا وجهه اقتصادی معامله
تضمين گردد .در محل بحث نيز بر فرض پول بودن ارزهای مجازی معلوميت ارزش آن
البد منه خواهد بود و صرف تعيين قيمت دستوری ،کفایت نخواهد کرد؛ ولي در روشهای
عقالیي آنچه معتبر است ،روشهایي است که مبتني بر تسامح و سهلانگاری نباشد؛ بلکه بر
پایه دقت استوار باشد .به عبارت دیگر ،دقتهای عقالیي معتبر است نه سهلانگاریهای
عقال (موسوی خميني8083 ،ق ،ص .)111در نتيجه در فحص مشرب عرفي این نکته باید
قابل توجه قرار گيرد که فعل عقال و عرف زماني مورد تأیيد شرعي قرار ميگيرد که
برگرفته از دقت نظر عقالیي باشد و صرف شيوع یک عمل در عرف و جامعه هرچند به
عقال استناد داده شود نميتواند دليل تأیيد شرع باشد.
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هدف از بيان روایات و مستندات معلل بر معلوميت مورد معامله ،اشارههایي است که

همانگونه که توضيح داده شد در مکانيسم اثبات کار ،یک مسئله ریاضي و محاسباتي
تصادفي و پيچيده تعریف ميشود و استخراجکنندگان باید آن مسئله را حل کنند که اگر از
زاویه دیگر به مسئله نگاه کنيم ،این مکانيسم بهنوعي یک مسابقه راهاندازی ميکند .از سوی
دیگر ،توکنهای جدید بيتکوین ،به عنوان جایزه از سوی شبکه به اولين کاربری که مسئله
مرتبط با هر بالک جدید را حل ميکند ،اهدا ميشود؛ یعني خلق بيتکوین در این سيستم
 202به صورت خودکار و برنامهنویسي شده انجام ميشود.
بيتهایي که در پروتکل اثبات کار با این مکانيسم خلق ميگردد ،هيچ مابازایي در
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خارج ندارند یعني طراحان بالکچين و نظام ارز مجازی قابل استخراج مانند بيتکوین ،به
صورت ابداعي و بدوی یک ماهيت را اعتبار ميکنند و آن را تحت عنوان پاداش به
استخراجکنندگان ميدهند و این در حالي است که طراحان برای خلق این پاداش زحمتي
نکشيده و مابازایي برای آنها در عالم واقع وجود ندارد و مشخص نيست که این پاداش را
از کجا آوردهاند و ارزشگذاری آنها هم تابع عوامل مختلفي است که مالک ارزشگذاری
دقيقي را به دست نميدهد .در نتيجه ماهيت ارزش این بيتها دارای ابهام است و از حيث
فقهي عدم تعيين و وجود ابهام در ارزش این بيتها ،مانع از صحت معامله با آن ميگردد.
شاید در پاسخ به استدالل مذکور ایراد گرفته شود که مابازای این رمز ارزها ،انرژی،
هزینه و زماني است که استخراجکنندگان جهت استخراج مصرف ميکنند و یک بيت را
خلق ميکنند و مابه ازا دارد .در جواب باید گفت مسئله این است که استخراجکنندگان در
ازای صرف هزینه ،انرژی و سرمایهای که ميگذارند تا سيستم ارز مجازی مانند بيتکوین
پابرجا و مستدام باشد ،یک پاداشي دریافت ميکنند که طراحان و خالقين این پاداش برای
خلق آن مابه ازایي ندادهاند و قطعاً کار و زحمت استخراجکنندگان نميتواند مابهازای کاری
باشد که خودشان زحمت کشيدهاند و دور به وجود ميآید .همچنين از سوی دیگر ،در
بخش واقعي اقتصاد ارزشي که ایجاد ميشود باید عقالیي باشد و فعلي که شکل ميگيرد
نتيجه و اثر واقعي در اقتصاد داشته باشد که در قسمت قبل بيان شد که از یکسو سيره
عقالی برگرفتهشده از عرف خاص قابل اعتنا نيست و از سوی دیگر با توجه به عدم وجود
اعتبار صحيح در این ارزها نقش صحيحي که ماهيت پول باید در قسمت واقعي اقتصاد ایفا
نماید عقيم خواهد ماند.

در نتيجه ،سيره عقالیي مفروض در ماليت این ارزها با توجه به عدم معلوميت ارزش
آنها با مانع مواجه است و از اعتبار ساقط ميگردد و به عبارت دیگر شارع به صورت
حکمي ماليت این ارزها را نفي ميکند که مانع مبادله با آنها خواهد بود.
الزم به ذکر است که شروط دیگری چون اهليت متعاملين و  ،...نيز طبق مباني فقهي و
بند 8ماده  833قانون مدني نيز شرط در صحت معامله است که با توجه به عدم وجود
شرط معلوميت مورد معامله ،احتياجي به بحث از آن نيست و به همين ميزان اشاره ميگردد 203

که اهليت متعاملين به معنای بلوغ ،عقل و رشد در آنهاست .در نتيجه احراز این شرط یکي

تحلیل ارزهای قابل استخراج از حیث فقه الحکومه و اهداف کالن
اقتصاد اسالمی
عدم عدالت توزیع ثروت در اثر معامله با این ارزها
در باب فقه حکومتي عوامل و اهداف کالني وجود دارد که در مقاله حاضر تنها به اختالل
در عدالت توزیعي ثروت پرداخته ميشود .در توضيح باید گفت که نظام توزیع عادالنه
ثروت و درآمد زیرمجموعهای از نظام اقتصادی اسالم است و لذا تحت تأثير اصول ،مباني
و اهداف آن قرار ميگيرد .از طرف دیگر این نظام با سایر نظامهای همجوار خود (توليد،
مصرف و  )...که به عنوان زیرمجموعههای دیگر نظام اقتصادی اسالم مطرحاند،
همبستگيهای خاصي دارد .نظام توزیع عادالنه نيز به عنوان یک نظام ،دارای اجزا ،روابط و
اهداف خاص خود است .در نظامهای الهي ،با توجه به نگرش توحيدی و علم کالم ،روابط
نظام و اهداف آن از طرف خداوند عالم و قادر و خالق نظام احسن خلقت ،تعيين شده
است .بر این اساس ،ضوابط و اهداف نظام عادالنه توزیع نيز از طریق وحي مشخص شده
است (عيوضلو ،80۲0 ،ص.)1۲
همچنين مکانيزم عدالت توزیعي ،ثروت از مفهوم عدالت اجتماعي نشأت ميگيرد که
در تعریف آن اینگونه آوردهاند :عدالت اجتماعي عبارت است از ایجاد شرایط برای همه
به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان (مطهری ،8038 ،ص )8۲۲و در آیه ۲
سوره مبارکه حشر نيز بيان ميدارد« :كي ال يكون دُولَةً بين األَغنياء منكم»؛ یعنى حکمى که ما
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دیگر از موانع معامالت با این ارزها محسوب ميگردد.

درباره مسئله فيء شده است ،تنها براى این بود که اینگونه درآمدها دوله ميان اغنياء نشود
و دوله چيزى را گویند که در بين مردم متداول است و دست به دست مىگردد (طباطبایي،

 ،8038ص.)130
با توجه به آنچه به صورت اختصار بيان شد ،در نظام پولي اسالم و توزیع ثروت آن ،هر
نهادی با هر مکانيزمي قصد ورود دارد ،باید با گزارههای کلي نظام اقتصادی اسالم هماهنگ
 204باشد ،در غير این صورت تنها در صورت رفع مانع مجاز به انجام فعاليت خواهد بود.
حال با این مقدمه باید بررسي گردد که آیا پروتکل اثبات کار ،گزاره عدالت توزیعي
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ثروت که اسالم بر آن تأکيد دارد را ميتواند رعایت نماید یا خير؟ برای پاسخ به سؤال
مذکور باید توضيح داد که مکانيزم ارزهای مجازی قابل استخراج مانند بيتکوین بهگونهای
طراحي شده است که از یکسو جایزه و پاداش استخراج پس از یک مدت مشخص کمتر
ميشود؛ به عنوان مثال در بيتکوین پاداش استخراج پس از هر  183هزار بالک (تقریباً 0
سال) نصف ميشود .ابتدای شروع بيتکوین جایزهها  03بيتکوین بود که پس از  0سال
جایزه به  10بيت کوین کاهش یافت و در حال حاضر جایزه استخراج هر بالک معادل با
 81/0بيتکوین است.
از سوی دیگر طبق طراحي انجام شده ،از ابتدای خلق بيتکوین یعني سال  1333به
بعد با صرف انرژی و زمان کمتر ،بيتکوین بيشتری قابليت استخراج و دریافت بوده است
ولي با گذشت زمان ،انرژی و زمان الزم جهت استخراج کردن بيشتر و در مقابل پاداش
کمتری حاصل ميگردد .همچنين مکانيزم بيتکوین بهگونهای طراحي شده است که با
گذشت زمان و افزایش تعداد استخراجکنندگان و افزایش قدرت پردازش شبکه ،معادله
سخت شده و حل معادله نيازمند هزینه و انرژی بيشتری خواهد بود؛ یعني در مکانيزم
بيت کوین و سایر ارزهای مجازی قابل استخراج ،به بيان فني تعداد صفرهای هشِ هدف در
حل مسئله ،به سختي ( )Difficultyالگوریتم اثبات کار ارتباط دارد .منظور از سختي شبکه
این است که مخترعين بيتکوین بهگونهای الگوریتم بيتکوین را طراحي کردهاند که
هرچقدر توان پردازشي سختافزارها و تعداد گرههای استخراجکننده در شبکه بيتکوین
در طول زمان افزایش یابد ،سختي الگوریتم «اثبات کار» نيز بهطوری افزایش پيدا ميکند که
هميشه بهطور متوسط هر  83دقيقه یک بالک استخراج شود .اگر در بازهای از زمان بالکها

سریعتر از این استخراج شوند ،سختي ،افزایش پيدا کرده و اگر خيلي کندتر از این سرعت
استخراج شوند ،سختي کاهش پيدا ميکند (ساتوشي ناکاماتو ،1333 ،ص.)2014 ،Franco / 0
بنابراین در نتيجه این نوع طراحي ما شاهد این هستيم که به مرور زمان با افزایش
سختي الگوریتم برای آنکه بتوان معادله را حل کرد و پاداش را دریافت نمود ،ناگزیر به
دستگاههای استخراج بسيار قدرتمندتر احتياج است و هزینه این دستگاهها بسيار باالست و
در نتيجه تنها افراد و نهادهای ثروتمند ميتوانند به استخراج و دریافت رمز ارزها بپردازند 205

و به عبارت دیگر ارزمجازی خلق شده فقط به افراد سرمایهدار ميرسد و یک تمرکز در
تمرکز در استخراج بيتکوین هستيم و طبق آمار و ارقام امروز بيش از  10درصد از توان
استخراج بيتکوین در دست  3شرکت بزرگ استخراجکننده بيتکوین در چين و
آمریکاست که استخرهای استخراج نامگذاری ميشوند؛ لذا این تمرکز در استخراج ،نوعي
تمرکز در ثروت است که مخالف با نظام توزیع ثروت بيان شده است (پيوست .)8
شاید ایراد گرفته شود که سازوکار استخرهای بزرگ بهگونهای است که افراد مختلف با
قدرت پردازش بسيار کم ميتوانند به این استخرها وصل شوند و با پردازشگر سرعتپایين
خود ،در پردازش شریک شوند و عمل استخراج را انجام دهند و پاداش دریافت نمایند.
برای پاسخ به این ایراد ميتوان گفت که اوالً کساني که با قدرت پردازش بسيار بسيار کم
وارد ميشوند و به استخرها وصل ميشوند ،احتمال دریافت جایزه نيز برای آنها به همان
ميزان پایين است و عموماً جایزهای دریافت نميکنند .از سوی دیگر راهاندازی استخر و
پخش کردن قدرت استخراج به گرهها با پردازش کمتر ،احتياج به سرمایه و ثروت زیادی
است تا بتوانند پردازش دیگر وسایل را تجميع نماید .درنتيجه مشکل با این توجيه قابل
پاسخ نيست و اشکال عدم عدالت توزیعي ثروت بر این ارزها وارد است.

جمعبندی و نتیجهگیری
با گسترش فناوری و اجتماعات مجازی ،پدیده «ارز مجازی» و سازوکارهای مرتبط با آن
مورد توجه قرار گرفته است .این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوریای بهنام «بالکچين» و
استفاده آن در فضای مجازی بوده است؛ بهگونهای که مخترع یا مخترعين بيتکوین سعي
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استخراج به وجود ميآید .امروزه پس از گذشت  83سال از اختراع بيتکوین شاهد این

داشتند سازوکار انتقال مالي ای ایجاد کنند که نقل و انتقاالت مالي بدون نهاد واسط مانند
بانکها و حاکميتها انجام شود و تبادالت مالي به صورت مستقيم بين افراد انجام شود .در
این راستا از آنجایي که دادههای کامپيوتری به راحتي قابل کپي کردن هستند ،افراد
ميتوانستند پولهای دیجيتالي خود را به مقدار دلخواه کپي کرده و چندین بار خرج نمایند،
درحاليکه در پولهای فيزیکي بعد از خرج پول مالکيت آن از عهده فرد خارج ميشود؛ لذا
 206مخترع بيتکوین برای رفع این مشکل دو راهحل ارائه کرد :الف) بالکچين که یک دفترکل
خدشه ناپذیر و تغييرناپذیر است و همه کامپيوترهای شبکه آن را به اشتراک گذاشتهاند.
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ب) پروتکل اجماع «اثبات کار» که به توافق عمومي و تأیيد و ثبت تراکنشها در بالکچين
کمک ميکند.
حال با توجه به اهميت مسائل شرعي و احکام اسالمي در ذیل نظام جمهوری اسالمي
و همچنين گسترش تهدیدها و فرصتهای پدیدههای فضای مجازی در عصر حاضر و
لزوم تعيين موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها ،به نظر ميرسد
شناخت دقيق ارزهای مجازی و تطبيق آنها بر مسائل فقهي و شرعي ذیل اقتصاد اسالمي
امری مهم و ضروری است؛ لذا در این تحقيق سعي شد صحت یا عدم صحت خرید و
فروش و بهطورکلي مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج د مانند بيتکوین و امثال آن د
مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
نکته قابل تأمل این است که با توجه به آنکه پروتکلهای مختلفي از نظر ساختار بر رمز
ارزها حاکم است ،در نتيجه نميتوان حکم واحدی در مورد کليه آنها داد و هر پروتکل
باید به طور جداگانه مورد نقد و بررسي قرار گيرد .به همين جهت در مقاله حاضر تنها رمز
ارزهای قابل استخراج مورد بررسي قرار گرفت و از سوی دیگر در تحقيقات مربوط به
حوزه های رمز ارزها عالوه بر تحليل رابطه طرفين مبادله با این ارزها ،باید از دید کالن به
ت طبيق آثار موضوعات جدید با اهداف کلي نظام اقتصاد اسالمي نيز پرداخت تا بتوان تحليل
جامعي را ارائه نمود.
بررسيهای حاصله از مقاله پيشرو نشان ميدهد که مبادله با این ارزها اوالً به دليل
نقض عدالت توزیعي در ثروت به علت مکانيزم خلق پول در پروتکل اثبات کار از حيث
فقه حکومتي و ثانياً ابهام در ماهيت این ارزها که به عنوان یکي از عوضين قرار ميگيرند از

حيث فقه المعامالت ،باطل است .الزم به ذکر است که حکم بطالن مخصوص رمز ارزهایي
است که مانند بيت کوین با مکانيزم اثبات کار قابل استخراج هستند و انواع دیگر رمز ارزها
را شامل نميشود و مطالعات مجزای فقهي اقتصادی برای تحليل شرعيت آنها الزم است.
همچنين به نظر نگارندگان کليه یافتههای تحقيق حاضر ،فارغ از مزیتهای بالکچين و
مکانيزم کارای انتقال پول مجازی از طریق این شبکه است و نباید حکم بطالن را بر کل
مکانيزم رمز ارزها و بالکچين صادر نمود و به نظر ما با رفع ایرادات وارد بر این مکانيزم و 207

استفاده از فناوری بالکچين و با باز طراحي مکانيزم جدیدی مبتني بر اصول نظام اقتصادی
موجود در عرصه پولي و بانکي را تصحيح نمود.
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