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abstract: 

The emergence of cryptocurrencies and the expansion of related exchanges can be 

considered one of the most prominent manifestations of the development of intangible 

assets in the financial and commercial exchanges of individuals. Human life has always 

been influenced by the two tendencies of trying to overcome the existing limitations and 

determining the framework and systematicity towards the achievements of this effort in 

order to avoid disorder and disruption of relations. The emergence of this phenomenon 

can also be considered as one of the products of this effort. Cryptocurrencies are now at 

the peak of the evolution of human endeavors to overcome the limitations of trade from 

barter and pure trade to the use of financial intermediaries that in the past and Today, 

money is the most obvious example of this, however, before entering the works and 

identifying the pillars, the contracts containing these currencies, the inherent status and 

identifying these currencies as money or goods, it is of particular importance that this 

article seeks to answer To it. 
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 ایران  نظام حقوقی بررسی وضعیت ذاتی ارزهای رمزپایه در

 1حسن رضوانی دهاقانی

 2دکتر علیرضا مسعودی

 3دکتر فهیمه ملک زاده 

 4دکتر اسماعیل شاهسوندی

 چکیده: 

ارزها آنها را م  رمزپایه  یظهور  با   ینمودها  نیتراز برجسته  یکی  توانیو گسترش مبادالت مرتبط 

 ر یبشر همواره تحت تاث  اتیاشخاص دانست. ح یو تجار یملموس در مبادالت مال ریتوسعه اموال غ

گرا برا  شِیدو  محدود  یتالش  تع  یهات یرفع  و  نظام  نییموجود  و  به    یمندچارچوب  نسبت 

مناسبات بوده است.   یختگ یگسو از هم   ینظمیتالش در جهت اجتناب از ب  نیحاصل از ا   یدهادستاور

در    رمزپایه  یتالش دانست. ارزها  نیاز محصوالت هم  یکیبه عنوان    توان یم  ز یرا ن  دهیپد  ن یظهور ا

برا  یهاتحول تالش  ریحال حاضر قله مس از   یمبادالت تجار  یهات یفائق آمدن بر محدود  یبشر 

تهاتر  یاپایپا  مالتمعا از واسطه  یبه سو   یو  م  یمال  یهااستفاده  در گذشته و   شودیمحسوب  که 

بارزتر پول  م  نیامروز،  آن  ارکان، باشدیمصداق  شناسایی  و  آثار  به  ورود  از  پیش  این وصف،  با   ،

ن پول یا کاال، از اهمیت قراردادهای حاوی این ارزها، وضعیت ذاتی و شناسایی این ارزها تحت عنوا

 ویژه ای برخوردار است که این مقاله در صدد پاسخ به آن می باشد. 

 بالکچین، ارز رمزنگار، پول، ثمن، مثمنکلمات کلیدی: 
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 مقدمه  -1

ترین  کاال اصلیی کاالبهگرفتند و مبادلهمعموالً به عنوان پول مورد استفاده قرار میدر طول تاریخ، کاالها  

شده است. در حال حاضر اما تقریباً شکل پرداخت در ازای انجام معامالت روزمره افراد محسوب می

نبوده    پشتوانه است که دارای ارزش ذاتیپولِ مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا اصطالحاً پول بی

و کنترل ارزش آن در اختیار حکومت است. در بیشتر کشورهای دنیا پول در گردش دارای دو بخش 

 1دهد. پول مسکوک و پول بانکی است که پول بانکی اکثریت مقدار پول در گردش را تشکیل می

پول مورد   ترین وسیله، به عنوان عنوانهای اخیر، فلزات، رایجاز نظر تاریخی روشن است که تا زمان

گرفتند، دلیل آن دارا بودن بیشترین ویژگی مطلوب پول است. ایام قدیم، آهن و مس استفاده قرار می

شدند اما با پیشرفت امور مربوط به معدن داری و ذوب فلزات و همچنین کشف طال به کار برده می

نسبت به فلزات قبلی برتر  و نقره، این فلزات ارزش خود را تا حد زیادی از دست دادند و طال و نقره  

 (28، ص1380)سرلک،  شمرده شدند و به عنوان پول، مورد استفاده قرار گرفتند.

ها اولین ملتی بودند که در  نویسند: لیدیمی  3و هرودوت   2نویسان شهیر یونانِ باستان، گزنفونتاریخ

مبادالت استفاده کردند. کورش، لیدی  قرن هفتم قبل از میالد سکه زدند و از مسکوک طال و نقره برای  

طالی لیدی پایان داد؛ اما طال دیگر به عنوان وسیله مبادله در را فتح کرد و بالطبع به نظام پولِ پایه

خاورمیانه پذیرفته شده بود. کوروش از تجربه لیدی برای ضرب سکه استفاده نکرد اما داریوش برای 

ی طال »دَری« و سکه نقره های طال و نقره نمود. سکهرب سکهاولین بار در ایران باستان اقدام به ض

المللی توأمان ایفا  شد. طال و نقره نقش پولی خود را در اقتصاد داخلی و اقتصاد بین»شِکل« نامیده می

 
قانون، منحصراً به بانک    ن یمقررات ا   تی با رعا  از، یامت  ن یکشور در انحصار دولت است و ا   ج یانتشار پول را   ازیکشور، امت  یو بانک  یقانون پولبراساس    - 1

و    ناسانتشار اسک  یمانند حق انحصار  یبانک مرکز  فیوظا   رانی ا  یبانک مل  ه.ش.1338واگذار شده است. تا قبل از سال    رانیا   یاسالم  یجمهور  یمرکز

در هجدهم    ی بانک مرکز  سیسأ کشور و همزمان با ت  یبانک  و  یقانون پول  بی پس از تصو  ه.ش.1338پول کشور را به عهده داشت. در سال    ان یجر  میتنظ

واگذار    ی مرکزوقت منفک و به بانک    ییِاز وزارت دارا  زین   یضرابخانه دولته.ش.  1342. در سال  دیمحول گرد   یمرکز   مهم به بانک  نی اه.ش.  1339مرداد  

  ج، یرا   ی هاچاپ اسکناس  یفهیوظ  ی اسکناس و مسکوک بانک مرکز  دیسازمان تول  اداره نشر افزوده شد.  ف یبه وظا  زین  جی انتشار مسکوک طال و را  فهیوظ  و

 .عهده دارد ه و گرانبها را ب  ادبودی  ج،ی را  یهاضرب سکه  نیشناسنامه و...( همچن  د،ی انواع اوراق بهادار)مانند اوراق مشارکت، گذرنامه، رواد  چک، رانیا

  یس برالَّطَّچاپ اسکناس و مُ  یسفارش از اداره نشر اسکناس و خزانه، به برآورد و سفارش کاغذ برا  افت ی اسکناس و مسکوک پس از در  دیتول  سازمان

ا لَّطَّمُ  ه یگرانبها و ته  یهاضرب سکه  ندی. فرا کندیاقدام م  از ین   مورد  زانیبه م  جی را  یهاضرب سکه به طور کامل در ضرابخانه    م سازمان انجا  نیس آن 

  دیمس شه عی مهم به صنا ن یاسکناس و مسکوک ا  د یاما با همت سازمان تول د یگردیکشور وارد م خارجاز   ه.ش.1389تا سال  ج ی شود. مطلس سکه رایم

. در حال حاضر در  ندیآیها در ضرابخانه به صورت سکه درممطلس ن یشود و ا یمطلس در کرمان انجام م ای شد. مرحله ساخت پولک   باهنر کرمان واگذار

  ی قبل  تیها با همان وضعشود و ضرابخانهیانجام م  کیبه صورت الکترون   گری درصد د  50درصد معامالت با پول نقد است و    50  افتهی توسعه    یکشورها

 اول است.  ، سکه ضرب شده در منطقه ن یو کوچکتر  د یتول تیفیه لحاظ کب  یمشغول کارند. ضرابخانه بانک مرکز

 https://www.cbi.ir/page/15718.aspx visited at:12/06/2020 
 

2 - Xenophon 
3 - Herodotus 

https://www.cbi.ir/page/15718.aspx
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میالدی تداوم یافت و در ادامه به عمر  1933نمودند. به اختصار نقش پول داخلی این دو فلز تا سال  

 ( 121، ص1392میالدی خاتمه داده شد. )تفقدی اسراری،  1971 طال نیز رسماً در سال  المللیِپول بین

نظام مبادالت به تدریج متحول شد و استفاده از پول کاغذی از اواسط قرن هفدهم میالدی در اروپا 

  ای که قادر بانک »پالمستروخ«، اولین بانک ناشر اسکناس در جهان بود، یعنی اولین موسسه  متداول شد

برای تسهیل امر تجارت به تدریج   1بود بدون الزام اولیه به جمع آوری سپرده و توزیع نقود بپردازد.

های اعتباری  در کنار اسکناس، چک متداول گردید و در کشورهای پیشرفته، خانوارها از انواع کارت

شوند. ور بانکی تلقی میای الکترونیکی برای تسهیل انجام امهایی که البته وسیلهاستفاده کردند. کارت

های الکترونیکی به میان آمده، موضوعی که تحولی نو در تا اینکه امروزه و به تدریج صحبت از پول

 شود.دنیای اقتصاد تلقی می

گردد.  میالدی باز می1983در سال    3برندزو استفان  2های دیجیتال به تحقیقات دیویدچام ی پولایده

ها را توسعه دادند تا آنکه  و سازوکاری برای کنترل هرزنامه  تأییدیه کار در شبکه  4بک افرادی چون آدام

پروتکل پول رمزگذاری شده را پیشنهاد نمود. وِیدای که یک متخصص حوزه فناوری اطالعات   5وِیدای

سال   در  بار  اولین  شده،  رمزگذاری  پول  معنای  به  را،  مجازی  پول  مفهوم  در  1998است،  میالدی، 

ای شخصی خود به عنوان یک ایده طرح نمود. مقصود او از این پیشنهاد، تسهیل امور مالی و تارنم

ها بود. در واقع این ایده به دنبال فعال کردن پولی خودگردان بود که  ایجاد پولی بدون حضور واسطه

ر، نهادهای  ای جهان شمول و البته مجازی کاربرد داشته باشد و از سوی دیگ در میان کاربران با گستره

های مختلف این  حاکمیتی و از جمله بانک مرکزی در کنترل آن دخالتی نداشته باشند. در طول سال

 
میالدی برای اولین    1656( بانکدار سوئدی بنیانگذار بانک سوئد است. او در اواسط قرن هفدهم و در سال    Palmstruchبدع اسکناس پالمستروخ )  م  - 1

های  هبار نوعی اسکناس منتشر کرد که آن را به جای قبوض سپرده به جریان انداخت. او در واقع نخستین بانکدار بود که بیش از میزان موجودی سک

   ک صادر کرد و به عبارت دیگر اوراق اعتباری منتشر ساخت.رسید سپرده مسکو  ،مشتریان بانک
visited at: 12/06/2021 http://www.poolvbank.blogfa.com/1391/09  

  ی رمزنگار   ی هایفناور  شگامانیاز پ  ی کیبه عنوان    یاست. و  یو رمزنگار  انهی علوم را  نه یفعال در زم  یی کای( دانشمند آمرمیالدی1955چام )متولد    د یو دی  - 2

  چین بالکارائه پروتکل  یبرا شنهادیطرح و پ نی، اولمیالدی1982در سال یو نامه انی. پا شودیشناخته م تالیجی و مخترع پول د ی خصوص  میو حفظ حر 

 .  شودیم شناخته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%85 

visited at: 12/06/2021 
 کرده است. ی را طراح کروسافتی شرکت ما vePro-U ی فناور یرمزنگار ی اصل  یدکتر استفان برندز پروتکل ها - 3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1

%D9%86%D8%AF%D8%B2 visited at: 12/06/2021 
بن  ی کیاست و    یمتخصص رمزنگار  کی  (Adam Back)آدام بک  - 4 میالدی،    1997است که در سال    ن ی کوتیخانواده ب   تالیجی ارز د  انگذارانیاز 

 .دهدیرا توسعه م (Hashcash) شکَشهَ

ب   یبرا  یمنبع اصل  ک یبه    او (  Block  Stream)  میبالک استر  ی شرکت فناور  یبه همکارمیالدی،  2014شده بود و در سال    لیتبد   نیکوتیتوسعه 

 نام او را آورد. کوین بیت  پرِیپ تیوا  یناکاموتو در نسخه اصل  یبود که ساتوش یاز هشت مرجع  یکیپرداخته است. آدام بک 

https://ramzarz.news/who-is-adam-back /visited at: 12/06/2021 

5 - Wei Dai 

http://www.poolvbank.blogfa.com/1391/09
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF_%DA%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B2
https://ramzarz.news/who-is-adam-back/
https://ramzarz.news/who-is-adam-back/
https://ramzarz.news/who-is-adam-back/
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، پیگیری 1های مختلف، عموماً توسط متخصصین حوزه فناوری اطالعات مانند هال فینی ایده در قالب 

در سال   اینکه  تا  بیت 2009شد،  مجازمیالدی،  پول  واحد  اولین  عنوان  به  نمونه کوین  و  موفق ی  ی 

طرح گردید.عملیاتیِ  معرفی  سابق  بیت   2های  پیشنهادی  ساختار  دولت در  نمیکوین،  توانستند ها 

توانستند در ارزش آن اثرگذار باشند. ها نیز نمیکاری و یا بر آن نظارت کنند و بانککوین را دست بیت 

شود که بیشتر معلول  متعددی ناشی می  کوین از علل هرچند بسیاری بر این باورند که فراگیر شدن بیت 

 اعتمادی اشخاص نسبت به نهادهای دولتی و ترویج استفاده از تسهیالت مجازی است.  بی

های پرداخِت پیش توانند تبادالت را بیش از سایر نظامارزهای رمزپایه مزایایی را به همراه دارند که می

موانع موجود در مسیر تبادالت مالی و تجاری را پشت سر ای از  از خود تسهیل نموده و طیف گسترده

نیز نگذار امنیت  و  نظم  موانع، حفظ  رفع  راستای  در  با تالش  گفته شد همراستا  که  اما همانطور  د. 

ای تحت یک نظام حقوقی حاکم قرار گرفته و تا حد امکان سعی شود در کند تا هر پدیدهایجاب می

نابهنجار آن نیز کم شود. ارزهای رمزپایه به لحاظ خصوصیاتی که دارند    برداری از مزایا، آثارعین بهره

ها فایق  توانند تحول عظیمی در نظام مبادالت مالی و تجاری ایجاد کنند، بر بسیاری از محدودیت می

ها نه تنها ممکن  ای مواجه کنند. این چالشآیند و در عین حال نظام موجود را با چالشهای گسترده

های امنیت زندگی بشری را نیز تواند سایر جنبهابط مالی و تجاری اتفاق افتد، بلکه میاست در رو

 تحت تاثیر قرار دهد.  

 
 کرد. افت یناکاموتو در  ی ساتوش  کوینبیترا از خالق  کوینبیتمعامله  ن یبود و اول کوین بیت ه یاز مشارکت کنندگان اول  یکیو ا - 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84_%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%8C visited at: 

12/06/2021 
اند. آنها  کرده  یرا طراح  نی کوتی که ب   است  شده  دهی برگز  یاافراد ناشناخته  ای است که توسط فرد    ینام(  (Satoshi Nakamotoناکاموتو    یساتوش  - 2

 . بودند  نیکو تبی  یهدر حال توسع میالدی  2010کردند. آنها تا دسامبر  یرا طراح چینداده بالک گاه یپا  ن یاول نیهمچن

بن  ناکاموتو بررس  یهمتا سازمان همتابه  یراهکارها  یبرا  یادیهمتا: بنهمتابه  ادیبن)   P2P  ادیدر گزارش  بر  همتابه  یتفکر و تکنولوژ  ریتاث  یبا هدف  همتا 

و    یاجتماع-یاقتصاد  یهاستمیس  یهمتا خصوصاً براهمتابه  یندهایکه در ساخت فرا   یافراد  تیفعال  ی برا  یسازمان هدف خود را بستر  نیجامعه است. ا 

منتشر   اد یبن  ن یا   ی تارنما  یرا بر رو  نی کوتیخود در مورد ب   یهامقاله  ن ی از اول  یکیناکاموتو    ی دارند عنوان کرده است. ساتوش  شارکت م  ی اسیس-یفرهنگ

  ی واقع  تهوی   ی هدربار  ها یاست. اما گمانه زن متولد شدهمیالدی  1975  ل یآور  5  خ یو در تار   کند یم  یاست که در ژاپن زندگ  یادعا کرد مرد(  کرده است.

  یاست. ساتوشمتمرکز شده  کنندیم  یدگمتحده و اروپا زن  االتی که در ا  یژاپنریغ  یوتریو علوم کامپ  یاز کارشناسان رمزنگار  یتعداد  یناکاموتو عمدتاً بر رو

  .روشن نشد چوقتیاو ه تیر کرد اما هومعروف آن را منتش هیان یرا باالآورد و ب  نی کو تیب  نی است که دام نی کوتیو سازنده ناشناس ب  انگذاریناکاماتو نام بن

دهندگان  از توسعه  یکیبعد با ارتباط با    یادامه داد اما کم  گر یدهندگان ددر کنار توسعه  نی کوتیافزار ب به توسعه نرم  زیکه ناکاموتو پس از آن ن   شودیگفته م

به او داده و خود در اواسط سال    ت یر یاندرسون، مد  ن یبه نام گو  ا  انشد. او در همان زم  د ی از پروژه ناپدمیالدی  2010پروژه را   ینترنتیکنترل دامنه 

bitcoin.org  میالدی2008باشد. در اکتبر    ن یکو تیب   ونیلیم  کیحدود    یکه ناکاموتو خود دارا  رودیم  انتظار  .قرار داد  نی کوتی جامعه ب   اریدر اخت  زیرا ن  ،

ارز   کی   نیتکوی. ب کردیم یشده )رمز ارز( معرف یارز رمزنگار کی را به عنوان   نیتکویمنتشر کرد که ب  metzdowd.com تی را در سا ی و مقاله اناکاموت

  نی کرده بود و اول  یرا که شبکه را راه انداز ی افزارنرم ن یتکویب   نیاول Nakamoto، میالدی2009  هی بر متد نقطه به نقطه است. در ژانو یمبتن ی تالیجید

 . را منتشر کرد کوینبیت ی واحد رمزنگار
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7

%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88 visited at: 12/06/2021 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84_%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
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های آن اعم از مزایا و معایب، آثاری که  ، قابلیت در چنین وضعیتی شناخت ماهیت این نهاد نوظهور

ک نظام حقوقی مناسب یا ارزیابی تواند در تنظیم ی تواند از خود برجای گذارد و دیگر زوایای آن میمی

 های حقوقی موجود جهت تطبیق یا تغییر مؤثر باشد. جایگاه آن در نظام 

 شناسایی و تعریف ارزهای رمزنگار  -2

مفهوم آن است. اصطالحات مختلفی در این   بررسی معنی وگام نخست در شناخت ارزهای رمزپایه،   

اند. به عقیده برخی برای  معادل هم در نظر گرفته شده  رابطه مورد استفاده قرار گرفته است که بعضاً

، پول رمزی، پول رمزنگاری  1، ارز رمزپایهاین نهاد از عناوین مختلفی همچون پول اینترنتی، ارز دیجیتال 

شده، کریپتو و یا پول مجازی استفاده شده که تمامی آنها مفهوم مشابهی دارند و همان ارز رمزپایه  

به همین منظور مقدمتاً نیاز است راجع به پول و ارز تعاریفی حاصل    (11، ص1397)عباسی، . هستند

 گردد تا بتوان ارزهای رمزپایه را در ذیل آن ها تعریف نمود.

   پول -1-2

گرفت. در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معامالت، داد و ستد به صورت پایاپای انجام می

جایگزین پول کاالیی    یی، پول فلزی یا پول کاالیی فلزی، به ویژه طال و نقره، رایج و در تکامل پول کاال

ی طوالنیِ رواج پول کاالیی فلزی، دو نظام پولی وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولی دو  شد. در دوره

ا پایان  فلزی )طال و نقره( و سپس نظام پولی یک فلزی )طال یا نقره(. از آغاز پیدایش پول کاالیی ت

ی نظام پولی یک فلزی، پول کاالیی تمام عیار )پولی که ارزش آن به عنوان یک کاال در اهداف ورهد

 غیرپولی، معادل ارزش آن در اهداف پولی بود( رایج بود. 

هایی  ؛ پول نماینده، پول کاغذی یا سکهدر تکامل پول کاالیی تمام عیار، پول تمام عیارِ نماینده، پدید آمد

که پشتوانه ی طال و نقره را داشته و قابلیت تبدیل به آن دو را دارد. پول  از طال و نقره است    به غیر 

ی عیار است. به عبارت دیگر دارنده   کاغذی در نظام پولی تمام عیارِ نماینده، معادل سکه های تمام 

 همان پشتوانه است.  پول نماینده، طلبکارِ

پول اعتباری شد، پولی که ارزش کاالیی ناچیزی دارد و به تعبیر دیگر،   پولِ نماینده، زمینه ساز پیدایش

ارزش جنسی آن کمتر از ارزش پولی آن است. پول اعتباری سه نوع است: الف( پول حکمی که به  

ها به کار گرفته شود پولهای کاغذی و مسکوک کنونی، پول حکمی تواند در پرداخت حکم دولت می

ه در واقع حواله ای است برای دریافت پول حکمی. ج( پول الکترونیک هستند. ب( پول تحریری ک 

کنند و در دهه های اخیر رایج شده ترونیکی، سپرده گذاری یا خرید می که افراد به وسیله ی عالئم الک

 
1 - Cryptocurrency 
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است. از مزایای پول الکترونیکی، تسهیل انتقال موجودی پول حکمی از حسابی به حساب دیگر است.  

 در ادامه راجع به کارکردهای پول سخن خواهیم گفت.  (190، ص2، ج1388، )هاشمی شاهرودی

 ارز  -2-2

  یعنی  ؛شودیاطالق م  یخارج  جیرا  یهاشود به پولیه مدنشان دا  زین  FX که به اختصار به صورت  ارز

جهان   یکشورها ریسا جیبه طور خالصه پول و به پول را ای یپول محل ،آن جیدر هر کشور به پول را

 .شودیارز گفته م ،در آن کشور

 ی ارز جهان  ، از نظر ارزش دارند  ینوسانات کمتر   را که معموالً  یجهان  یمعتبر در سطح بازارها  یهاپول

 .ژاپن نیپوند انگلستان،  کا،یلمان، دالر آمرآمانند مارک  ،نامندیم

از صادرات کاال و خدمات، از   یناش  یکسب حداکثر وجوه ارز  هاست که امروز  نیارز در ا  ت یاهم

مواجه باشد   یارز  ریبا کمبود ذخا  یچنانچه کشور  رای کشورها است. ز  یاقتصاد  یاستهایس  نتریعمده

با  یواردات  یازهاین  نیمأت  یبرا ناچار  به  در مقابل   ردیوام بگ  گانهیب  یهابانک  ای از کشورها    دیخود 

از واردات   شتریکشور ب  کیدر داخل    انیخارج  یگذارهیکه صادرات کاالها، خدمات و سرما  یهنگام

مواجه خواهد   یتراز ارز  با مازادِ  ،در خارج از کشور باشد کشور مربوط   یگذارهیکاال، خدمات و سرما

 .بود

 خرید و فروش ارز -1-2-2

فقه  از پول    یصراف  ی،لحاظ  معامله  د  کشور  کیو  پول کشور  اشکال و صح  گری با  دانسته   حیفاقد 

کشور در کشور   کیشود که پول  ی استدالل م  نیشود و جزو معامالت مشروع است. در واقع چنیم

 .و فروش آن فاقد اشکال است و شبهه ربا ندارد دیخر  نیبنابرا گردیده پس یهمانند کاال تلق گرید

و دالر    ینارکاغذیدر مثل اسکناس و د»د:  نداریم  انی ب  یارز  ی)ره( در مورد حکم معامله  ینیخم  امام

  یو کم اشکال  ادهیبه ز  ءیاست، و معاوضه ش  زیکند و جاینم  دایتحقق پ   یقرض  یربا  ی،ترک   ریل  و

 رهیو دالر و غ  ناری چون اسکناس و د  یاوراق نقد  شانیاز نظر ا  (607ه.ق، ص1426)خمینی،    «ندارد.

 فلذا  دنشو یشمره م  ینگیجزء نقد  کمسکو   یطال  و  نارید  ،نقره  ،د و مانند درهمندار  ی اعتبار  ت یمال

بسوزاند    آن را تلف کند مثالً  یسازد و اگر کسی م  ءیذمه را بر  ،بدهکار به طلبکارش  آن توسط  پرداخت 

 . ن است آضامن 

به  دیگو یم  یستانیس  سید علی  اهلل  ت یآ از اجناس شمارش: اسکناس  آنکه همانا  به حساب    یخاطر 

ندارد  ی : مانعدارندیم انیدر ادامه ب است و  زیو فروش آن به بعض خودش با اضافه جا دیخر ،دآییم

 ر ب  عی چون تحقق ب  ،دنبا مدت بفروش  ا ی  دالر نقداً  ای ناری از اسکناس مثل د  گریتومان را به جنس د   مثالً
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شمرده   زیجا  ،شودیمال محسوب م  چونو فروش اسکناس    دیخر  فلذااست    یمبتن  ،نیعوض  ِتیمال

 (321، ص2ه.ق.، ج 1417)سیستانی،  .مال است  ی،اعتبار اسکناس و پولِ شده و

اما آنچه    ند،نماییارز موافقت م  یو مبادله  یامروزه با قواعد صراف  یو نظام فقه   یعرف حکومت  هرچند

به عنوان ارز قابل مبادله در نظام   ارزهای رمزپایه  رشینوشتار است، پذ  نیدر ا  قیال و تحقؤمورد س

 د،نگردیم  فیتعر  یبلوک   یاهرهیدر زنج   یمجاز  هایبا قراردادن سکه  ارزهای رمزپایهما است.    یحقوق

  ی، بلوک   یره زنجی.  اندشده   فیآن تعر  یهیبرپا  یمجاز  یاست که پولها  یچین مفهومبالک   ،گرید  ریبه تعب

 یهمه  ن یب  رهیزنج  نیاست. ا  یزمان  ب یحفظ ترت  یبرا  ارز رمزی  یها ثبت تراکنش  یسند عموم  کی

است تا مانع از پرداخت دوگانه   یمجاز   یهادرس پولآ  یبررس  یکاربران به اشتراک گذاشته شده و برا

 . شود  ینترنتیو هک ا

 پول مجازی  -3-2

گذاری شده و ثانیاً قابلیت نقل و  بستر اینترنت ارزشد که اوالً در شو به هر پولی گفته می پول مجازی 

که از طریق درگاه    دارا باشد. بدین ترتیب پول فیزیکی و پول الکترونیکیانتقال از طریق اینترنت را  

انتقال می اعتبار اسنادی،  د، دلیل آن نگردیابد از تعریف فوق خارج میالکترونیکی و یا حواله و یا 

و سپس در همان بستر، ذخیره و یا    گذاری شودباید در بستر اینترنت ارزشمجازی  روشن است؛ پول  

 . به همین دلیل ارزهای رمزنگار و یا غیررمزی هر دو ذیل پول مجازی تعریف می شوند. تبادل گردند

ذکر است  به  تع  الزم  این  توصیف غالب و در  لحاظ  به  ارز  به جای  پول،  کلمه ی  از  استفاده  ریف 

 مسامحه در تعبیر است.  

 پول مجازی متمرکز -1-3-2

پول مجازی متمرکز توسط یک گروه مشخص از افراد یا سایت مشخص منتشر می شود، مبادالت و 

قش بانک مرکزی و حسابداری این پول نیز بر عهده ی این گروه یا سایت است. این سایت یا گروه ن

توان به ارز ریپل اشاره کرد. )ملک ولی را برای این پول ایفا می کند. برای این نوع از پول میمقام پ

  کندیم  ت یپروتکل پرداخت متن باز است که به صورت متمرکز فعال  کی  پلی ر(  28ص    ،1399،  زاده

ا از  بس  نیو  با  ارزها  یارینظر  بازار    یاز  در  رمزنگاموجود  غ  رارزهای  اغلب  هستند،   رمتمرکزیکه 

ا است.  رمزپا  نیمتفاوت  کر  هیارز  کالب  و  توسط جد مک  در سال    سی که  میالدی   2012الرسن 

در هر اندازه و مقدار   یو فور  منی را به صورت ا  یالمللنیب  یهارداخت تا پ  کوشدیشد، م  یاندازراه

  پول نقد متداول است.   نده یکه نما  کندیم  ی بانیپشت  ییهااز توکن  پلیر   ،انجام دهد  نییپا  اریبا کارمزد بس

ارزها  زین  پلیر فناور  گرید   تال یجید  یمانند  استفاده    رهیذخ  یبرا   یبلوک   رهیزنج  یاز  اطالعات خود 
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است و تا به   یبلوک  رهیزنج  یفناور  یهاها و توسعه دهندهکنندهعرضه نیاز بزرگتر  یکی پلی. رکندیم

  دهد. عهمختلف توس یهاموسسات و شرکت  نیدر ب  یرا به خوب یفناور  نیاست اامروز توانسته

( مرکزی  بانک  ارز  رمز  این خصوص  حوزه  CBCCدر  و ضوابط  »الزامات  مستند  در  آن  از  که   )

 رمزارزها« منتشره توسط بانک مرکزی، یاد شده ذیل پول مجازی غیرمتمرکز جای می گیرد. 

توان گفت، نهاد، سایت و یا حتی بانکی نسبت به تهیه  پولهای متمرکز با غیر متمرکز، میوجه تمایز  در  

و توزیع این ارزها اقدام می نماید، بدین ترتیب اصوالً مفهوم استخراج در این ارزها جایگاهی ندارد،  

ند، فلذا از مفهوم رمزی اما از فناوری زنجیره بلوکی برای ذخیره اطالعات و حفظ امنیت استفاده می کن 

باشند را با خود به همراه داشته و مانند بیت کوین که نیاز به رمز  تنها اعدادی که نشانگر دارایی می

 باشند. گشایی دارد نمی

 پول مجازی غیرمتمرکز -2-3-2

این پول توسط یک گروه یا یک نهاد مشخص منتشر نمی شوند، به شکل کدهای رمز وجود دارند و 

منتشر می شوند به همین دلیل غیرمتمرکز نام گرفته اند. معروف ترین پول مجازی غیرمتمرکز ارز رمز 

بیت کوین است. با حل معادالت ریاضی استخراج می شود و قابلیت مبادله با دیگر پول ها و خرید 

کاربران امکان   کاال و خدمات حقیقی را دارد. این ارزها از فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند و به

پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام و یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه می 

 ( 29، ص1399)ملک زاده،  دهند.

 خصوصیات ارزهای رمزپایه -3

 الزم است شناسایی شوند.  د که مختص آن ها بوده کهوجود دار این ارزهابرای  خصوصیاتی

 تشکیل شده است.   2از دو قسمت »ارز یا پول« و »رمزنگاری« 1پایهاصطالح ارز رمز

کند »یک ارز  اینگونه تعریف می  3پاتریک شوفل ارز رمزپایه را به عنوان یک پول مبتنی بر ریاضی 

از تکنیک آن  که در  ارز تحت دیجیتال است  تولید واحدهای  تا میزان  استفاده شده  های رمزنگاری 

و   بوده  شود«کنترل  اقدام  مرکزی  بانک  از  جدای  و  مستقل  طور  به  و  شده  تایید  سرمایه   (  انتقال 

(Schueffel, 2017, p.8 
ارز رمزپایه بر خالف ارزهای دیجیتال متمرکز و نظام های بانک مرکزی از کنترل غیرمتمرکز استفاده  

فناوری دفتر حساب  کنترل غیر متمرکز هر ارز رمزنگاری شده از طریق   (Allison, 2015)   کند.می

 
1 -cryptocurrency 
2 -crypto 
3 - math based-currency 
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گیرد که به عنوان یک بانک اطالعاتی معامالت چین، صورت می، و مبتنی بر بالک 1مالی توزیع شده

 .2کند تأمین مالی عمل می

 توان خصوصیات زیر را برای معرفی ارزهای رمزپایه ارائه نمود: از تعاریف ارائه شده می 

: در تعریف ارز رمزپایه برخالف تعاریف پول دیجیتال از واژه ارز رمزپایه یک سرمایه است  -1-3

گیرد.  میتر از پول را دربر  سرمایه استفاده شده است. این بدان معناست که این نهاد مفهومی گسترده

توانند مورد استفاده قرار گیرند، برای انجام کار نیز سرمایه  این ارزها عالوه بر اینکه برای پرداخت می

 گیرند.و به عنوان یک مبادله میانی )کاالیی( مورد استفاده قرار می به شمار آمده

شکال پول یا سرمایه، بدین معنا که این ارز برخالف سایر اَ  ارز رمزپایه مبتنی بر ریاضی است:  -2-3

ای از اعداد و ارقام ریاضی یا مجموعه  یشکل و صورت مشخصی ندارد بلکه به صورت یک داده

 باشد. می

ارز رمزپایه همانطور که از عنوان    تحصیل و حفظ  در  ارز رمزپایه مبتنی بر رمزنگاری است:  -3-3

های در حالی است که پول  های رمزگذاری استفاده شده است. اینآن نیز مشخص است از تکنیک

 باشد.ها میکنند و رمزنگاری تنها مربوط به حساب مالکین آندیجیتال از رمزنگاری استفاده نمی

تمامی .  شودانجام می  شده  عی توز  ی حساب مالرمزگذاری ارز رمزپایه از طریق یک دفتر    -4-3

نام  تراکنش به  شده  توزیع  کل  دفتر  یک  در  دائمی  طور  به  میها  ثبت  جزئیات بالکچین،  شوند. 

 
1 - distributed ledger 

( داده دیجیتال تکثیر peer-to-peerدفتر حساب معامالت مالی توزیع شده که به آن دفتر حساب معامالت مالی مشترک نیز می گویند یک اجماع )

ها یا موسسات چندجانبه پخش شده است. هیچ اجرا کننده مرکزی یا ذخیره  ها، کشورشده، مشترک و هماهنگ است که به لحاظ جغرافیایی میان سایت

 ای وجود ندارد.  اطالعات مرکزی
HANCOCK, MATTHEW, Distributed  Ledger Technology: beyond block chain: A report by the UK Government 

Chief Scientific Adviser, Government Office for science , 2016, P.36. At: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-

1-distributed-ledger-technology.pdf. Visited at: 20/12/2020 

 ( اتفاق می افتد. nodesها )( به الگوریتم های کنسانسوس نیاز دارد تا تضمین کند تکثیر میان گرهpeer-to-peerنظیر به نظیر)  شبکه های

Scardovi, Claudio (2016). Restructuring and Innovation in Banking. Springer. p. 36. 
تواند هم عمومی و هم خصوصی باشد. بانک اطالعات دفتر اطالعات معامالت  باشد که میمی  چینبالکیکی فرم طراحی دفتر اطالعات معامالت مالی  

اری  مالی توزیع شده میان چندین گره در یک شبکه نظیر به نظیر پخش شده است که در آن هریک کپی مشابه از دفتر اطالعات مذکور را به طور تکر

، هر گره یک  شودآن نبودِ یک مقام مرکزی است. هنگامی که به روز رسانی انجام می  ی امتیاز اولیه  کند. ذخیره کرده و به طور مستقل به روز رسانی می

دهند. به محض اینکه اجماع حاصل شد  باشد رای میها از طریق یک الگوریتم اجماعی که در آن کپی صحیح میسازد و بنابراین گرهمعامله جدید را می

کنند. امنیت در این سیستم از طریق کلیدهای رمزنگاری و امضاءء ایجاد  ها به روزرسانی میی جدید و درست دفتر دادههای دیگر خود را با کپتمام گره

 شود.می

Maull, Roger; Godsiff, Phil; Mulligan, Catherine; Brown, Alan; Kewell, Beth (21 Sep 2017). "Distributed ledger 

technology: Applications and implications". FINRA. 26 (5), PP.481–489.   And Brakeville, Sloane; Perepa, 

Bhargav (18 Mar 2018). "Blockchain basics: Introduction to distributed ledgers". IBM Developer. IBM. Retrieved 

25 Sep 2018. 
2 - Matteo D'Agnolo. "All you need to know about Bitcoin,2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_ledger
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://play.google.com/store/books/details?id=uNM0DQAAQBAJ
http://epubs.surrey.ac.uk/814158/1/Distributed%20Ledger%20Technology%20Applications%20and%20Implications.docx
http://epubs.surrey.ac.uk/814158/1/Distributed%20Ledger%20Technology%20Applications%20and%20Implications.docx
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ها ها در بالک چین برای تمام کاربران قابل مشاهده است. تراکنشهای هر کیف پول در بالک تراکنش

 های این دفتر کل توزیع شده است. گیرند که مانند برگهقرار می

مرکزی قادر به های دیجیتال که تنها بانک های  برخالف پول ارز رمزپایه قابل تولید است:    -5-3

آنها هستند در رابطه با ارزهای رمزنگاری شده امکان تولید  آنها توسط اشخاص    ]استخراج[   انتشار 

 وجود دارد. 

می  -6-3 فعالیت  مرکزی  بانک  از  مستقل  رمزپایه  پول  کند:ارز  سایر  که  برخالف  دیجیتال  های 

های  امله با این ارز بدون نظارت بانکباشد، معهای مرکزی میمعامالت با آنها زیر نظارت بانک یا بانک

 مرکزی و در یک سیستم نظیر به نظیر غیر متمرکز انجام خواهد گرفت. 

 ماهیت ارزهای رمزپایه -4

باشد. هر چند ارزهای رمزپایه گام بعدی شناخت ماهیت آنها می  و خصوصیات  بعد از شناخت مفهوم

اند، اما این سؤال همچنان باقی است که آیا واقعاً ارزهای  نامیده در توصیف این نهاد دیجیتالی آن را ارز  

 دو و یا حتی متفاوت برای آن در نظر گرفت. در اینجا    رتپول هستند یا باید ماهیتی گسترده  ،رمزپایه

 فرض قابل تصور است: 

 . ارز رمزپایه نوعی پول است  -1

 . است  ]کاال[  مالارز رمزپایه  -2

 پول عنوان  ارزهای رمزپایه به -1-4

شود بتوان از آن برای  معمولی برخی خصوصیات مشترک دارند که باعث می ارزهای رمزپایه و پولِ .

شود که آیا این امکان به این معنی است که باید  . اما این سؤال مطرح می1خرید اشیاء استفاده کرد 

 ارزهای رمزپایه را به عنوان پول شناخت؟  

 کارکرد پول  -1-1-4

مبادله   لهیپول وس  ،سه کارکرد متفاوت از هم برشمرد: در کارکرد اول  توانیم  یپول در حالت کل  یبرا

و همان پول را   ردیبفروشد و از او پول بگ  یمشتر  کیگندم خود را به    تواندیکشاورز م  کی  ؛است 

  تیبه رسم   دیپول استفاده شده توسط هر دو طرف با   ان،ی م  نیدار بدهد. در ابه باغ  وه یم   دیخر  یدر ازا

مستلزم صرف    دینبا  ،مبادله  یلهی وس  ن یاستفاده از ا  نیچنکنند. هم  یشناخته شود و آن را معتبر تلق

 باشد.  ادیو وقت ز نهیهز

 
1-https://www.coinbase.com/learn/how-is-cryptocurrency-different-from-regular-money. Visited at: 12/03/2020 

https://www.coinbase.com/learn/how-is-cryptocurrency-different-from-regular-money
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خدمت نسبت   ایرا به هر کاال  ی  تیم، پول َککه  منظور  نیآن است؛ بد  یپول، شمارندگ   دومِ  کارکرد

  ی از کاال و خدمت  یا کمتر   شتریخدمت چقدر ب  ای کاال    کیارزش    ،افت یدر  توانیو به کمک آن م  دهدیم

 . باشدمیواحد پول  تقسیمکارکرد،  نیاست. الزمه ا گرید

محصول   تواندیم  دکنندهیتول  کیارزش است؛ با کمک پول،    یسازرهیذخ  ،کارکرد سوم پول  ،ت ینها  در

 خواست یکه اگر م  ی اندهیخرج کند؛ آ  ندهیخود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را در آ  یدیتول

  ، ارزش  یسازرهیفروش نداشت. ذخ  یبرا  یارزش  گریو د  رفت یم  نیتا آن زمان صبر کند، محصول از ب

کارکرد  نیو چه مثبت( ا یارزش پول در گذر زمان است. هرگونه نوسان )چه منف یثبات نسب ازمندین

 . دهدیرا تحت شعاع قرار م

 م یرژ  کنند؛یم  نیحاکم بر کشور تأم  ی اسیسه کارکرد را با کمک نظام س  نیا  ی کیزیف  یسنت  یهاپول

  گریارزش د  یمبادله دارا  ل یوسا  توانیپول چاپ شده، م  یکه به ازا  کندیم  نیحاکم بر کشور تضم

 کرد.   افت یها( را درنظام  ری سا جیرا یها)همچون طال و پول

مبادله معتبر    یپول چاپ شده را برا  ،یناخالص داخل  دیحاکم و تول  یاسیس  میبه اعتبار رژ  زین  مردم

 دیتول  ایم بر کشور نزد مردم کم شود  حاک   یاسیس  می. به تبع آن، هر چه از اعتبار و اقتدار رژدانندیم

و   ابدییکاهش م  دمشناخته شدن و معتبر دانستن پول نزد مر  ت یبه رسم  د،یایب  نییپا  ی ناخالص داخل

 . شودیمبادله کم م لهیپول به عنوان وس ییاز کارا

 تمایز ارز و پول  -2-1-4

تصور عامیانه   درگیرند و اغلب  قرار میزندگی روزمره مورد استفاده  در  پول و ارز لغاتی هستند که  

رسد که این دو واژه مترادف هستند ولی اینطور نیست. هم ندارند. در نگاه سطحی به نظر میتفاوتی با

 دهد چگونه این دو از یکدیگر مجزا هستند. چندین تفاوت میان آنها وجود دارد که نشان می

باشد. لذا یکی از بزرگترین مشکالت ارز در واقع ارز یک برگه ساده است که فاقد ارزش ذاتی می 

تواند شمار بیشتر و بیشتری ارز را چاپ این است که دولت هر زمان به بخواهد یا نیاز داشته باشد می

قرار گیرد، در   تواند مورد استفاده. و بدین وسیله بر خالف اسکناس که در داخل هر کشور می1کند

 کند، دخالت اقتصادی نمایند.کشورهایی که اقتصادشان از آن ارز تبعیت می

همانطور که توضیح داده شد ارز، پول واقعی نیست، بلکه پول حکمی است. به عبارتی فاقد ارزش  

فی بنابراین  و  است  میذاتی  باعث  مسأله  همین  ندارد.  ارزشی  این شینفسه  که  نیز همچون   ءشود 

های حکمی اعم اعتبار و ارزش خود را از یک نهاد ثالث دریافت کند. در مورد پول ،های حکمیپول

 شود.  از پول های فیزیکی و دیجیتال این اعتبار توسط بانک مرکزی داده می

 
1 - https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-currency-and-money. Visited at: 10/10/2020 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-currency-and-money
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ها  ای متشکل از عدد یا حروف یا ترکیبی از آنهای فیزیکی میزان این اعتبار به صورت نوشتهدر پول 

شود که نشان دهنده های دیجیتال در قالب یک عدد نمایش داده میبندد و در پولبر روی آن نقش می

 میزان اعتباری است که برای دارنده یک حساب در نظر گرفته شده است.  

 تمایز ارز سنتی با ارز رمزنگار -3-1-4

  درست است کههای مرکزی، بنابراین  شوند نه توسط بانکارزهای رمزپایه توسط خود مردم تولید می

های مرکزی به آنها  این ارزش را نیز دولتها یا بانک  رزها دارای ارزش ذاتی نیستند، ولیهمانند سایر ا

مینمی عرفی[  ]ارزش  فیدهند.  ارز  این  دهنده  ارائه  نهاد  که  نمود  مطرح  را  فرض  این  نفسه توان 

در مورد پول های حکمی صرفاً الزم است که چنین   موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. به عبارتی

ها یا بانک های مرکزی تعریف کنند  اعتباری برای آنها ایجاد شود و مهم نیست که این اعتبار را دولت 

 یا فرد دیگر.  

شود و آن عدم وجود یک نهاد مرکزی است. در رابطه با اما در اینجا یک چالش دیگر نیز مطرح می 

تی بپذیریم که این بانک نیست که اعطای اعتبار از سوی آن اهمیت دارد، ولی  پولهای حکمی اگر ح 

توان از این حقیقت نیز چشم پوشید که در نهایت یک نهاد مرکزی فارغ از هر اسم یا  همچنان نمی

یا گروه  برابر قوانین داخلی هر کشور  اعتبار را  این  های حکمی تعریف برای پول   1عنوان است که 

های حکمی به بانک  ی طریق فوق هر چند ما را از وابستگی به اعتبار بخشی پولبراین ارائهکند. بنامی

به مرکزی مستغنی میهای نهاد مرکزی ]حکومت، قانون، عرف  وابستگی به یک  از  کند؛ ولی ما را 

ی قانون[ تحت هر عنوان که باشد مستغنی نخواهد کرد. به عبارتی فارغ از هر اسم و رسم و  مثابه

ها باید توسط یک نهادی در حکم پول قلمداد شوند تا بتوانند از اعتبار و آثار پول مقامی، این پول

وجه   تمرکز،  عدم  دید  خواهیم  که  همانطور  رمزپایه  ارزهای  مورد  در  اما  شوند.  برخوردار  حکمی 

لمه  توان گفت هدف اصلی خلق آن بوده است. ارزهای رمزپایه به معنای واقعی ک مشخص و حتی می

ارزهای دیگر که شاید در کشورهایی مورد استفاد  ه قرار  در فضای داد و ستد شناورند و برخالف 

وری اینترنت، در تمامی دنیا قابل استفاده هستند و همچنین در حکم پول نگیرند با استفاده از فن آ

سمیت شناخته  به ر"کنند. بلکه در اینجا از میان دو وجه  بودن خود را از نهاد خاصی دریافت نمی

 کند.این پذیرش است که نقش اصلی و حیاتی را بازی می "پذیرش"و  "شدن

و بنابراین همچنان چالش رابطه میان پذیرش و به رسمیت شناخته شدن در اینجا و البته به شکلی 

شود که این بازار یک بازار فراملی تر میکند. این چالش زمانی جدی تر ایفای نقش می بسیار پررنگ

 
س آن را  به عنوان مثال گروه داعش با وجود عدم تمرکز فیزیکی و حکومتی در یک کشور با جغرافیای مشخص، سکه دینار اسالمی را ضرب و اسکنا  - 1

، تغییر  چاپ نموده بود و یا به رسمیت شناختن یورو به عنوان پول رسمی اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز گستره پول حکمی را از یک کشور خاص

 داده است. 
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المللی تحت تاثیر قواعد و مقررات صندوق باشد. برخالف ارزهای رایج که مناسبات آنها در فضای بین

شود، در ها مشخص میالمللی پول است، ارزش نسبی هر یک از این ارزها نیز در مقابل دیگر ارزبین

ا نیز باید به خالء وجود نهادی معادل بانک مرکزی برای رابطه با ارزهای رمزپایه فقدان چنین نهادی ر

 اعتبار بخشی به این ارزها نیز افزود.

 قابلیت تطبیق ارزهای رمزپایه با پول  -4-1-4

توان گفت هر چیزی که بتواند این خصوصیات  در قسمت قبل به کارکردهای پول پرداخته شد و می

تواند پول تلقی شود، ارزهای رمزپایه پول را ایفا کند میرا داشته باشد یا کارکرد پیش بینی شده برای  

خصوصیات پول یا کارکرد آن را برای ارزهای    چوننیز از این امر مستثنی نیستند. به این معنی که  

 توان نتیجه گرفت که ارزهای رمزپایه نیز ماهیتاً پول هستند. می قابلیت انطباق دارد،رمزپایه 

 نوان مالارزهای رمزپایه به ع -2-4

می که  دومی  است.  فرض  آنها  بودن  مال  گرفت،  نظر  در  رمزپایه  ارزهای  ماهیت  تعیین  برای  توان 

همانطور که در تعریف این ارزها نیز مشاهده شد از آنها تحت عنوان سرمایه نام برده شد که یکی از  

ارزهای دیجیتال که  این بدان معنی نیست  اما  آن قابلیت پرداخت بود.  تنها یک وسیله   کارکردهای 

باشد. به دهند که فراتر از کارکردهای پول میپرداخت هستند. این اموال خصوصیاتی از خود نشان می

توان آنها را یک مال در نظر گرفت و نه صرفاً نوعی شود که آیا میهمین جهت این سؤال مطرح می 

تبیین خصوصیات مال پرداخته و  پول؟ برای یافتن پاسخ این سؤال الزم است تا در این قست ابتدا به  

 سپس ارزهای رمزپایه با آنها مقایسه شوند. 

 مفهوم و خصوصیات مال -1-2-4

برای اینکه مشخص شود آیا ماهیت ارزهای رمزپایه را باید مال در نظر گرفت یا خیر، گام نخست 

. هر چند جلد اول قانون مدنی که به اموال  از مال نشده است   یفیدر قانون تعرشناخت اموال است.  

لین اختصاص یافته است در کتاب اول به مسأله بیان اموال و مالکیت اختصاص یافته است، ولی او

ماده   یعنی  این قسمت  اشاره  11ماده  اینکه هیچ  اموال بدون  اقسام  بیان  به  نماید  مال  تعریف  به  ای 

دهد. به همین جهت الزم است تا معنای عرفی مال بررسی  اختصاص یافته و تعریفی از مال ارائه نمی

 شود. 

  ی که کس  ی زیثروت و هر چ امالک و اسباب و امتعه و کاال و دولت ولغتنامه دهخدا اموال را به معنی  

تعریف نموده است. فرهنگ معین نیز مال را به معنای  (  3377، ص1377)دهخدا،    مالک و دارا باشد

 (721، ص2، ج1388)معین، کند. دارایی و ثروت تعریف می
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 ارائه شده است. از جمله:  1در فرهنگ های لغات انگلیسی نیز تعاریفی از مال 

حق قانونی   -2شیء یا اشیائی که متعلق به فردی است؛    -1به معنی    در فرهنگ حقوقی کمبریج مال

از چیزی و   استفاده  از ماده یا جنسی که می  - 3برای تصاحب و  تواند به روش مشخصی مقداری 

 2باشداستفاده شود؛ می

چیزی که فرد یا کسب و کاری نسبت   -2چیز تحت تملک یا تصرف ؛  -1در تعریف دیگری آن را  

 .3مندی و انتقال چیزی معنی شده است حق انحصاری به تملک، بهره  - 3تحقاق حقوق دارد و  به آن اس

مندی یا انتقال چیزی به خصوص یک چیز قابل لمس؛  همینطور به معنای مالکیت، حق تملک، بهره 

 .4چیزی در تملک فرد، گروهی از افراد یا جامعه و عموم تعریف شده است -2

یا به چیز دیگری از منظر حقوق  تعلق چیزی به کسی  از اختصاص و  دانان، مال در عرف عبارت 

شود و حتی قانونگذار نیز در برخی از مواد  باشد. مال در محاورات عامه به عنوان تعلق استفاده میمی

قرر شده است: »اگر  قانون مدنی م  557قانونی واژه مال را به این معنا استعمال کرده است. مثالً در ماده  

کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت... « در این 

  (6، ص1394. )باریکلو، ماده کلمه مال به معنای تعلق استفاده شده است 

صادی ارزش  اند که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتبرخی مال را به چیزی تعریف کرده

برخی دیگر معتقدند مال دارای دو جنبه مثبت و منفی است،   (19. )امامی، همان، صمبادله داشته باشد

این است که شخص نمی آن  که مال به شیء جنبه منفی  این است  آن  تواند مال باشد، جنبه مثبت 

کند و او مجاز  شود که از طرفی نیازی از نیازهای انسان را برطرف میمحسوس و مادی اطالق می

باشد. از طرف دیگر قابل  باشد نیاز خود را با استفاده از آن برطرف سازد که چنین حقی، حق عینی می

اختصاص باشد، زیرا اشیائی مانند آب جاری و نور خورشید و هوا نیازی از نیازهای انسان را رفع  

و اختصاص نیستند. با این وجود    کنند و هر کس نیز حق دارد از آنها استفاده کند، ولی قابل تعلقمی

. )باریکلو،  باشندبعضی از چیزها محسوس و مادی نیستند، ولی دارای قیمت اقتصادی و قابل تقویم می

  (6همان، ص

شود که دارای دو شرط اساسی باشد: نخست آنکه مفید  برخی دیگر معتقدند مال به چیزی اطالق می 

معنوی انسان را برآورده کند. دوم اینکه قابل اختصاص به شخص  باشد و نیازی از نیازهای مادی یا  

از آن استفاده کند و قابل    تواندیکه انسان م  یزیهر چ  (11، ص1386. )کاتوزیان،  یا ملت معین باشد

مال عبارت است از  به عقیده دکتر لنگرودی نیز    (31، ص1385. )عدل،  تملک هم باشد، مال است 

 
1 - property 
2 - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/property. Visited at: 08/09/2020 
3 - https://www.merriam-webster.com/dictionary/property. Visited at: 08/09/2020 
4 - https://www.dictionary.com/browse/property. Visited at: 08/09/2020 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/property
https://www.merriam-webster.com/dictionary/property
https://www.dictionary.com/browse/property
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و   ریمانند حق تحج  یحقوق مال  نی به پول باشد. بنابرا  میه و قابل تقو داشت  یکه ارزش اقتصاد  یزیچ

تجار عالمت  حق صاحب  و  شفعه  م  یحق  محسوب  مال  لنگرودی،  دنشو یهم  )جعفری   .1387 ،

 (595ص

 وان،ی و لمس باشد، مثل درخت، ح  دنیو قابل د  یکه ماد  شدیمال گفته م  ی زیبه چ  شتری ر گذشته بد

  ، یبه عنوان مثال حق سرقفل  ستند،ی لمس نو قابل  شوندینم  دهیاموال در عالم خارج د  یامروزه برخ  یول

از   ،روندیهستند که امروزه مال بشمار م  ی از حقوق مال  ع، همگی و اخترا  فیمطالبات، حق تأل  ون،ید

که    را یاست ز  «مال»و    «ءیش»  نیب  کیبر اساس تفک  یژگیو  نیست. اا  بودن آن  دیمف  ،مال  ی هایژگ یو

 ی معنو   ای   یماد  ازیبوده و ن  دیمف  دی مال با   نیبنابرا  ستندی مال ن  یعبارت  هب  ا یو    دیما مف  رامونیپ  اءیهمه اش

ندارند و در   یتوجه  شارزیچوب ب  ایقطعه سنگ    کیبه    ءاست عقال  یهیانسان را برطرف سازد. بد

 لیآن تبد  یچوب ممکن است با کار و حرفه بر رو  ایسنگ    نیاما هم  کنند؛یقبال آن پول پرداخت نم

  ی معنو   ا یو    یماد  ازین  تواندیکه م  رایز  رد یو مورد استفاده قرار گ   دهیگرد   تبدیل   ارزش  مال با   کیبه  

 .آزاد یمانند هوا  ست یمال ن لزوماً است  دیکه مف یز یهر چ، اما باید بدانیم را رفع کند

که ارزش   یزیکاربرد دارد و به هر چ  یرمادیوهم غ  یم مادمال هم در مفهو   دهدیفوق نشان م  فیتعار

. در  گرددیاز مال را داشته باشد اطالق م  یبرداراستفاده و بهره  ت یکه قابل یحقوق ایداشته و   یاقتصاد

  ار یدو مع  یمال  زشار  صیتشخ  ی. براکندیم  ت یو مشروع کفا  ییمنفعت عقال  زین  یارزش اقتصاد  اریمع

  ی داور  یشخص  اریعرف و در مع  یداور  ینوع  اری. در معینوع  اریو مع  یشخص  اریوجود دارد: مع

در رابطه دو طرف ارزش   یکه ممکن است مال  رایز  باشدیقرارداد مناط ارزش داشتن مال م  نیطرف

  ن یفرض بر ا  ارهنداشته باشد البته همو   یارزش  نیچن   گرانید  یکه برا  داشته باشد هر چند  یاقتصاد

 نکهیدارد مگر ا  ت یمال  زیطرف قرارداد ن  یداشته باشد برا  یکه در عرف ارزش مال  یزیاست که هر چ

وجود    یاموال  رایز  ست یتحقق مال بودن ن  یاشخاص خاص شرط ضرور  ت ی خالف آن ثابت شود. مالک

در   زیاموال ن  یبندمیمباح که در تقس  یهابموات و آ  نیزم  :مانند  ندست یمالک خاص ن  یدارد که دارا

شدن(   یشدن )اعتبار   یرمادیروز به سمت غ  هر  یاشاره شده است. جامعه امروز  آنهابه    یقانون مدن

بعضاً   یفکر  یهات یو مالک  یمثل عالئم تجار  یرمادیغ  یمال  یهااز ارزش  یاریرود و بسیم  شیپ

ب  یدارا ماد  یشتریارزش  اموال  گاه  یبرا  ،هستند  یاز  بهر  یمثال  زم  یبردارهپروانه  خود    نیاز 

 ران یحقوق ا  ی ربنایرا که ز  یفقه اسالم  دیبا   انی م  نیدر ا   (91. )کاتوزیان، همان، صاست   ارزشمندتر

آن   ی اند و براقائل  یآن ارزش مال  ی برا  یوجود دارند که برخ   ییا یاش  رایز  ؛ در نظر گرفت   ز یاست ن

م پرداخت  الکل  کنندیپول  مشروبات  مالیدرحال  ،یمثل  مقدس  شارع  رد    اءی اش  گونهنیا  ت یکه  را 

 (42، ص1389. )حیاتی،  داندیو مشروع م ییفقدان نفع عقال راآن علت  و دینمایم
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شده در کتب فقها  از مباحث مهم مطرح  رایباشد ز  «مشروع»و    «حالل»  دینظر فقها منافع مال با  براساس

باطل   زیها نمعامالت آن   ،اصل  نی است و به تبع ا  واناتیو ح  اءیدن اشحرام و حالل بو   یبحث شرع

و فروش   دیو خر  ستندنی  و مواردی از این دست، مال  مواد مخدر  ،یمشروبات الکل  نیبنابرا  باشد؛یم

 (47، ص1386)شهیدثانی، .باطل و حرام است  زیها نآن 

تعر  ممکن معنا  فیاست  از  فارغ  اخت  یو اصطالح  یلغو   یمال  در  تعر  اریآن  باشد.  امام   فیعرف 

و رغبت   لیبدان م  داشته باشد و عقال  یاست که متقاض  یزیاست: مال، چ  نی)ره( از مال چن  ینیخم

در دست عرف و  شتریمال ب فیتعر رسدیبه نظر م نیبنابرا (31، ص1394. )موسوی بجنوردی، کنند

داشتن   یارزش اقتصاد  ای  دیاز باب مف  ی نوع  ار یدر کنار مع  یشخص  اری ارزش داشتن مع  رایمردم است ز

 . باشدیمال م  فیو تعر  ییجامعه و عرف در شناسا  ت ی نشانگر اهم  یبودن مال همگ   شتریب  ا یاندک    ا یو  

و هم از نظر مرتبه و مقدار    ت یهم از جهت اصل وجود مال  یزیهرچ  تی)ره( مال  ی نیاز نظر امام خم

  ی اس یغرض س  کیاگر    ینداشته باشد ول  یمنفعت  چی ه  ءیاگر ش  نیتابع عرضه و تقاضاست بنابرا  ت یمال

  ء منشا  یغرض  نیآن وجود داشته باشد و چن   دیدر فروش، حفظ و خر  ییاز اغراض عقال  یاسی رسیو غ

به    شودیم  ءی در آن ش  ت یمال  جادیگردد آن رغبت و تقاضا باعث ا  ءیآن ش  دیبه خر   لیرغبت و م

ندارد و با قدرت   یمنفعت  چگونهیکه ه  ی زیچ  دیمتعلق شود به خر   یدولت   یاسیعنوان مثال اگر غرض س

و   کندی م  دایپ  ت یدر نزد عقال مال  ءیصورت همان ش  نیکند در ا  جادیا   یبازار  ءیآن ش  یخود برا

  ء ی باشد خالصه آن ش  یبه چه هدف  ءیآن ش  دیمالحظه گردد که خر   نکهی. بدون اشودیم  متیق  یدارا

  تیبرود مال  نیآن از ب  یو اگر تقاضا برا  کندیم  دایپ  ت یمال  شودیم  جاد یتقاضا ا  شیبرا  نکهیبه مجرد ا

تقاضاست، اعتبار   وعرضه    یهم تابع فراوان  ت ی مراتب مال  نکهیرود کما ا  یم  نیاز ب  یآن به طور کل

به جهت عدم   ی زیپس اگر چ  شودیفقط به خاطر آن است که مورد رغبت واقع م  اءیدر اش   ت یمال

صورت    نیدر ا  ردیوجودش مورد رغبت قرار نگ  یبه جهت فراوان  ایعدم وجود نفع    ای   ت یوجود خاص

آن مال  دایپ  ت یمال نم  ت ینکرده و عقالء در  تما  هاتابع رغبت   ت ی پس مال  کنند؛یاعتبار  افراد   التیو 

 )موسوی بجنوردی، همان(  .باشدیم اینسبت به اش 

رغبت   زانی: ارزش مبادله کاال به مداردیم  انیخصوص ب  نیباقر صدر »ره« در کتاب اقتصادنا در ا  محمد

کند   دایکاهش پ  یینسبت به کاال  ی و رغبت اجتماع لیدارد و اگر م  م یمستق  یآن بستگ  یاجتماع  لیو م

  ی هادر رغبت   رییتغ  نیندارد که ا  یفرق   کند،یم  دایکاهش پ  زیآن کاال ن  یابه دنبال آن ارزش مبادله

مطلب به طور واضح    نیا  ؛یگریهر عامل د  ای   یو فکر  ینی عامل د  ای باشد    یاس یعامل س  جهیاجتماع، نت

اثبات م مبادله  کندیو آشکار  برآوردن ن  یاکه ارزش  آن کاال در    یلهیانسان به وس   یازها یهرکاال با 

 (661ه.ق.،ص1417)صدر،  ارتباط است.



  

394 

 

ان 
ایر

ی 
وق

حق
ام 

نظ
در 

ه 
پای

مز
ی ر

ها
رز

ی ا
ذات

ت 
ضعی

 و
سی

رر
ب

 

 
که    یمعن  نیاست، بد یعَرَض  ت یمال  هانیفق  یدر نگاه برخ  شگفته،یپ  ی در نظر فقها  یعرف  ت ی مال  نیا  اما

 ان یب   یخصوص مرحوم خوئ  نیدر ا  اند؛دهیها بدان بخشاست که دولت   ی ارزش  یپول به واسطه  ِتیمال

 ای  ییکایامر  یرهادال  ای  یسیانگل  ی هارهیل  ای  یعراق  ینارهاید  لیاز قب  یکاغذ  یپولها  ی: تمامداردیم

خود،   یکاغذ  یهااز دولتها نسبت به پول  کیاز طرف هر    رایدارند ز  ت یو امثال آنها مال  یرانیا  یالهایر

نموده و هر   دایپ  ت ی جهت مال  نیاست و بد  جیشده که در تمام مملکت مورد قبول و را   نیمع  یمتیق

 ( 232، ص25ه.ق، ج1418)خوئی،   .ندینمایساقط م  ت یها را از اعتبار و مالبخواهند آن یموقع

در تعهدى که مورد آن   مرحوم امامی در خصوص مالیت و کاال بودن ارزهای خارجی بیان داشته: »

وجه نقد عبارت از پولى است که در کشور رواج قانونى دارد، خواه مسکوک باشد   ،اشدوجه نقد میب

که از   ۀیا اسکناس، آنچه رواج ندارد مانند پول طالى پهلوى و اشرفى و پنج هزارى و یا پولهاى نقر

دالر  شود، همچنین ارز خارجى خواه کاغذ باشد مانند پوند،  جریان خارج شده وجه نقد محسوب نمی

و فرانک کاغذ و خواه مسکوک مانند لیره و روبل طال، وجه نقد نیست و در ردیف جو، گندم، آهن 

 ( 248، ص1، ج1380« )امامی، شود.و امثال آن، کاال شناخته می

دلیل اختالف فقها هم در تعریف  داشته باشد.    یتالارزش مبادمال باید    حقوقدانان،  در بیان فقهابنابراین  

اری بودن حیثیت مال برمیگردد؛ زیرا مال حیثیت واقعی نداشته، بلکه از امور اعتباری است  مال به اعتب

ای  های مختلف به گونهها و مکانکه به اعتبار عقال وابسته است و این اعتبار ممکن است در زمان

 )موسوی بجنوردی، همان(متفاوت باشد.

ائه شده است. به عنوان نمونه قانون نمونه آنسیترال تری از اموال ارالمللی تعریف گستردهدر اسناد بین 

ای سرمایه های منقول را به معنای هر سرمایه قابل لمس و غیر قابل لمس در خصوص معامالت وثیقه

 . 1تعریف می کند

 قابلیت تطبیق ارزهای رمزپایه با مال  -2-2-4

  ایدرست    لیکه با تحل  یاگونهاست به  یادیز  ت یاهم  یدارا  یدر اموال فکر  ت ی موضوع ملک و مالک

و   یاموال ماد  نیب  ایتوسعه داد و    یاموال فکر  یرا تا مرزها  ت یگسترۀ اموال و مالک   توانیغلط م

ابزار  یی دارا  ینوع  هیرز رمزپا. اشد  ک یقائل به تفک  یفکر تبادالت   ی برا  ی است که از آن به عنوان 

رزها دارای ارزش اقتصادی هستند و در یک شبکه  . همینطور مشاهده شد که این اشودیاستفاده م

گردند، ارزهای رمزپایه عالوه بر آن قابل تقویم به پول هستند. در عین توزیع غیر متمرکز مبادله می

پرداخت محسوب می ارزها یک وسیله  این  اینکه  به  توجه  با  به عنوان یک  شوند و میحال  توانند 

باشند. با این وجود دو خصیصه از خصایص مال مفید نیز می واسطه برای مبادالت بکار گرفته شوند  

 
1 - UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (2016), Art.2. 
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در رابطه با این ارزها کمی چالش برانگیز است. این دو عبارتند از ماهیت غیر مادی آنها و قابلیت 

 تعلق ارزهای رمزپایه. 

و  شود  توسعه مفهوم مال در گذر زمان نشان داده است که واژه مال الزاماً محدود به اموال مادی نمی

تواند نسبت به اموال غیر مادی نیز قابل تصور باشد و بر همین اساس نیز بخشی از قواعد حقوقی می

یافته یا معنوی اختصاص  به مالکیت فکری  تنظیم قواعد و مقررات مربوط  بر  به  تاییدی  مُهر  تا  اند 

توان برای یا میشود که آتوسعه مفهوم مال نسبت به اموال غیر مادی باشند. اما این سؤال مطرح می 

 ارزهای رمزپایه نیز چنین امری را قائل شد؟ 

برخالف اموال فکری همچون اختراعات، طرح های صنعتی، عالیم تجاری و .... اموال فکری هر چند  

ازای خارجی موضوع  ازای خارجی دارند و همان مابهزاده فکر افراد هستند ولی در نهایت یک مابه

فیلم، نت ررات قرار میهایی در قوانین و مقحمایت  قالب یک  به عنوان مثال مال فکری در  گیرد. 

رایحه با  ادکلنی  سینمایی،  فیلم  غیره  موسیقی،  و  تولید  شیوه  یا  فناوی  یک  تصویر،  یک  ای خاص، 

ای حقوق حمایتی را در مقابل دیگران تواند ظهور خارجی پیدا کرده و برای ایجاد کننده آن مجموعه می

ازای خارجی نداشته بلکه صرفاً در قالب یک ن در حالی است که ارز رمزپایه هیچ مابهایجاد نماید. ای

 شوند.باشد که در نتیجه حل یک معمای ریاضی ایجاد میردیف از اعداد و فرمول ها می

  ار یو محاسبات بس  تمیالگور  کی  ق یباال و از طر  اریبا قدرت پردازش بس  ییهانهیاابه کمک ر  ارز،رمز

ممکن است این    .1شوند یم  دیتول  ... و  یکدگذار  ،یانرژ  یادیبه همراه صرف مقدار ز  ،یاضیر  دهیچیپ

سؤال مطرح شود که سایر ارزهای دیجیتال نیز از همین خصوصیت برخوردارند و تراکنش های مالی 

باشد. به عبارتی هر که از طریق دستگاه های الکترونیکی انجام می گیرد نیز تنها جابجایی چند رقم می

کند که متعلق  را مشاهده میکاربر در تبادالت از طریق ارزهای دیجیتالی در یک صفحه نمایش رقمی 

یابد. همین فرآیند نیز در مبادالت ای این رقم کاهش یا افزایش میباشد و با انجام هر مبادلهبه او می

دهد، مقداری از سبد دارایی مالک یک ارز رمزپایه در نتیجه انتقال مثبت یا  ارزهای رمزپایه رخ می

 چالشی بی معنی است.  منفی افزایش یا کاهش می یابد، بنابراین چنین

ولی باید از این شباهت گذر کرد. نظام ارزهای دیجیتالی فاقد اصالت هستند، بلکه یک سیستم تبادل 

دهد. به عبارتی هر کاربر  ارزی تبعی است. اساس و پشتوانه این سیستم ها را پول فیزیکی تشکیل می

افتد انتقال این پول فیزیکی اق میاین سیستم دارای مقداری پول فیزیکی است و آنچه در واقع اتف

دهد. آنچه  باشد. با هر تراکنش مالی دارنده پول بخشی از پول فیزیکی خود را به دیگری انتقال می می

دهند در واقع نمایش انجام شدن یک مبادله است. در کنار این نمایش های دیجیتال انجام میتراکنش

 
1http://www.xblockchain.me/2427/cryptocurrency//%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8

C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/. Visited at: 08/09/2020  

http://www.xblockchain.me/2427/cryptocurrency/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.xblockchain.me/2427/cryptocurrency/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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شوند و الزم است تا با محاسبه میزان  بدهکار و بستانکار می  ها در مقابل یکدیگرانتقال دیجیتالی، بانک

بدهی و طلب در نهایت این انتقال فیزیکی پول انجام پذیرد. با این تفاوت که این قسمت به روابط 

دهند، بلکه به اعتباری که  ها ارتباط داشته و خودِ طرفین مبادله پولی این کار را انجام نمیمیان بانک

شود که انتقال گونه نمایش داده میشوند در حساب کاربری کاربران اینیکدیگر قائل میبانک ها برای  

 انجام شده است و بقیه امور به روابط بین بانکی ارتباط دارد. 

اما در مورد ارزهای رمزپایه وضعیت متفاوت است. در ارزهای رمزپایه نوعی اصالت و استقالل وجود 

نمایشی از وجود حساب مالی افراد نیستند، بلکه خود حساب مالی افراد دارد. ارزهای رمزپایه در واقع  

ای ندارد و تحت پشتیابی هیچ نهاد بانکی متمرکزی نیز نیست. هیچ پشتوانه فیزیکی این ارزهاهستند. 

کنند که متعاقب آن در یک دستگاه دیجیتالی افراد هیچ پول فیزیکی را در هیچ بانکی سپرده گذاری نمی

ازای خارجی در فضای دیجیتال  ن به نمایش گذارده شود. بلکه این ارز به طور مستقل از هر مابهمقدار آ 

گیرد، این شود و در همان فضا نیز مورد نقل و انتقال قرار میشود، در همان فضا تملک میتولید می

 ای برخوردار نیستند. در حالی است که سایر اموال فکری از چنین خصیصه

دیگر از مشکالت انطباق تعریف مال بر ارزهای رمزپایه مسأله قابلیت اختصاص ]تعلق[ است. یکی  

تعریف   باشد  فرد  به یک  متعلق  که  معنی چیزی  به  را  آن  که  مشاهده شد  مال  تعریف  با  رابطه  در 

غیر  توانند مالک یک مال را کشف کنند. در رابطه با اموال  اند. به این معنی که سایر اشخاص مینموده

اموال منقول، سند رسمی مؤید مالکیت و شناخت مالک می از  یا برخی  با منقول  باشد و در رابطه 

توان گفت این مال متعلق به این شخص ید می  یسایراموال با احراز تصرف فردی و بر اساس اماره

باشد. هیچ یخود مالک م ،اند مالک آن است دباشد. ولی در مورد ارزهای رمزپایه تنها کسی که میمی

  تواند مالک مال را احراز هویت کند. به عبارتی تملک تنها برای مالکِ ای نمیفرد دیگری با هیچ قرینه

ارز دیجیتال مشخص است. در واقع شفافیت در تبادالت مالی با ارزهای رمزپایه تنها محدود به شفافیت 

ی یک چیز به عنوان مال بر عهده عرف  در مبادالت است نه شفافیت در مالکین. و از آنجایی که شناسای

آن می بودن  مال  نافی  نیز  دیگران  اطالع  عدم  و  نموده  کفایت  مالکیت  بر  اطالع شخص  فلذا  باشد 

تواند باشد، چه آنکه اموال بسیاری است که تنها مالکین آنها از وجود آن اطالع داشته ولی وصف  نمی

 مالیت دارند.

ی ارزش اقتصادی بوده و می توانند در مقابل کاال و خدمات قرار  از آنجایی که ارزهای رمزنگار دارا

، حالل بوده و نمی توان آن را با منافع غیرحالل صحت گیرند و از سوی دیگر منافع آن مستند به اصل  

ناشی از کاالهای فاقد مشروعیت )مثل مشروبات الکلی، مواد مخدر، خوک و ...( قیاس کرد. و همچنین  

ر بین مردم مطلوب و دارای مالیت است، در حال حاضر در برابر آن پول پرداخت  عالوه بر اینکه د
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شده و امکان ارزیابی آن با ارزهای بین المللی وجود دارد فلذا برمبنای عرف بازار و پذیرش مردمی، 

 قابلیت انطباق با مال را دارد و می تواند در معامالت مبیع قرار گیرد.

 نتیجه گیری

 جدید   نوع  این.  است   شده  رمزارز  نام   با  پول  از   جدیدی  شکل  پیدایش  موجب   چینبالک   فناوری  ظهور

 . شودمی صادر مرکزی نهادهای دخالت  بدون و خصوصی صورتبه دیجیتال پول از

  تواننمی  کاغذی  پول  به  نسبت   رمزارزها  پایین  گردش  و  معامالت  حجم  به  توجه   با  حاضر  حال  در

  غیر   و  فرامرزی  خودکار،  ماهیت   وجود اما    پذیرفت؛   رایج  پول  برای  جدی  رقیب   یک  عنوانبه  را  آنها

  سرعت  به  توجه  با.  دهدمی  افزایش  کاغذی  پول  با  را  آنها  جایگزینی  احتمال  رمزارزها  کنترل  قابل

 ارزهای   و  شد  خواهد  برطرف  دور  چنداننه  ایآینده  در  هاکاستی  این  که  است   واضح  فناوری  پیشرفت 

 .شوندمی برخوردار باالیی محبوبیت  از رمزپایه

 شمارش   برای  واحدی  عنوانبه  آنکه  اول  است؛  اساسی   نقش  سه  ایفاکننده  پول  سنتی،  هایسیستم  در

  قابل  اقتصاد در که  خدماتی و کاال  گذاریارزش برای مشترک  است   معیاری واقع در آید،می حساببه

 .هستند مبادله

  در  و  بوده  مطرح  خدمات  و  کاال  مبادله   در  تسویه  و  پرداخت   برای  شده پذیرفته  ابزار  یک  عنوانبه  ثانیا

 خرید   قدرت  حفظ  و  ارزش  ذخیره  برای  راهی  که  معنا  بدین  شود،می  محسوب  ارزش  دارندهنگه  نهایت 

 آید.می شماربه آینده در

  یهااند نقش هنوز نتوانسته  یکنون  شدهیرمزنگار  یارزها  ،یو حقوق  یاز کارشناسان مال  اریبس  دهیبه عق

. رندیمورد استفاده عموم قرار بگ  جی ابزار پرداخت را   ک یعنوان  کنند و به  فایا  یخوبپول را به  یاساس

 یارزها دارا  نیاوال ا  گرید  عبارتبه    کنند،ی م  فاینگارنده، ارز رمزها، نقش پول را کامال ا  دهیاما به عق

در عرف جوامع   ایثان  شوندیم  میتقس  زین  یو اتفاقا به قطعات حداقلبوده    یریشمارش و واحد اندازه گ 

اعتبار داشته و مورد    ن،یطرف  رشیو در مراودات مورد پذ  یو حقوق  یقیو اشخاص حق  یالملل  نیب

مرز    چیارزها محدود به ه  نیا  ،یسنت   یرزهاو ا  یمل  یآنکه برخالف پولها  حیتوض  باشند،یم  رشیپذ

که بتوان هر دو ارز   ست ین  یخاص  ییایجغراف  یآن محدود به منطقه    ینبوده، فلذا اعتبار سنج  یاسیس

 .میسنگ محک بسنج  کیو رمزنگار را با  یسنت

اما در خصوص وجه ثبات در ارزش پول، هرچند علمای اقتصاد به درستی این عنصر را از خصایص 

اتی دارای حداقل و حداکثر است، این که این  دانند ولی باید تاکید کنیم این خصیصه ذذاتی پول می

 ارزها ممکن است روزی به حداقل ارزش برسند به معنی عدم اعتبار آن ها نیست.

 توانیرمزنگار را نم  یارزها  ران،ی کشور ا  هیجار  ی و مقررات موضوعه  نیدر حال حاضر برابر قوان

بانک    دییمورد تا  ی سنت  یتنها ارزها  یکنون  ه یبه شمار آورد. در رو  یارز سنت  ا یتحت عنوان پول و  
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اساس ضوابط    برواردات    یاستخراج شده تنها برا  یداخل  یدارند و رمزارزها  ییشناسا   ت یقابل  ،یمرکز

 .رندیگ یمورد استفاده قرار م   یبانک مرکز

  یاوال مصوبات بانک مرکز  ر،گید  انیارزها به عنوان کاال وجود ندارد، به ب  نیجهت شناخت ا  یمنع  اما

امکان فراهم است؛   نیا   زیدانسته و در حال حاضر ن  یمجاز، قانون  ی هایارزها را در صراف  نیتبادل ا

و البته که با توجه  اختوارد س  یا خدشه  توانیارزها نم ن یا ت یدر مال میگفت  نیاز ا شیچنانکه پ  اًیثان

چنانکه   دوگانه پول و کاال را داشته و میتوانند ثمن و مثمن قرار گیرند،جایگاه  ارزها،    نیفوق، ا  جیبه نتا

  نیا  ینموده ول  یرا ابزار پرداخت تلق  یدر الزامات حوزه رمز ارزها، تنها رمز ارز مل  یبانک مرکز   یحت

موجبات،    یو مل  یبانک یاستهایسرمز ارز جهان روا قائل ندانسته است، فلذا هرچند    یرا برا  صهیخص

نه چندان دور به لحاظ وسعت و گسترش   یاندهیدر آ یآورد ول یرا فراهم م  یمصوبات ن یچن نگارش

و یا   ارزها را تحت عنوان ابزار پرداخت   نیا  ییجز شناسا  یاچاره  ز،یارزها، دولتها ن  نیروز به روز ا

 نخواهند داشت.  کاالیی تحت عنوان مبیع
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