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Abstract 

The extraction and sale of cryptocurrencies is one of the new topics that 

there are different sayings among contemporary jurists about its nature; 

Some have called it monetary and some have called it non-monetary. This 

is also the case among lawyers. Therefore, the issue discussed in the 

present study can be posed as: What is the jurisprudential and legal nature 

of the extraction and sale of cryptocurrencies? In response to the present 

problem, it can be said that there are various sayings in this regard, which 

according to most jurists and jurists, its nature is monetary. 

Therefore, the nature of extracting and selling cryptocurrencies according 

to various jurisprudential and legal theories can be considered as modern 

and digital money that can have objective and religious value. This type of 

nature in 1397 and 1398 with the approval of the regulations The process 

of extracting cryptographic processing products and using cryptocurrencies 

was banned. In general, the subject of the present article will be examined 

in a descriptive and analytical manner, and as a finding, it can be said that 

in examining the jurisprudential and legal nature of extracting and selling 

cryptocurrencies, we can refer to different legal texts and jurisprudential 

texts. It is called money. 
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 تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران 

 1علیرضا امام

 2علی زارع

 3تقی خانیعلی  

 دهچکی

استخراج و بیع رمز ارزها یکی از موضوووعان نووویسی اسوور بوو  قر بوویا رقدووا  م ا وور قر 

راستا  ماهیر آن اقوال مختلفی وجوق قارق؛ برخی ماهیر آن را پولی و برخی آن را موواهیتی 

پولی عسوان نموقه اند. ایا موضوع قر میان حقوقوودانان نیووز وجوووق قارق. از ایووا جدوور غیر  

ح نموووق بوو  ماهیوور رقدووی و رمسئل    مورق بحث قر پژوهش حاضر را می توان چسیا طوو 

ارزها چ  می باشد؟ ب  قر پاسخ ب  مسئل  حاضر می توان عسوووان   حقوقی استخراج و بیع رمز

تا  ایووا موضوووع وجوووق قارق بوو  بوو  عقیووده اب وور رقدووا و نموق ب  اقوال مختلفووی قر راسوو 

ماهیوور اسووتخراب و بیووع رمووز ارزهووا را م وواب  از ایا رو  حقوقدانان، ماهیر آن پولی اسر.

نظریان مختلف رقدی و حقوقی می توان جزو پول مدرن و قیجیتووال عسوووان نموووق بوو  مووی 

بووا مبووو   1398 و 1397سووال ب  ایا نوع ماهیر قر  تواند مالیر عیسی و قیسی قاشت  باشد

 و رمزارزهووا رمزنگووار  شووده رووراورقه هووا  پرقازشووی استخراج شدن آییا نام    »ررایسد

. ب  طور بلی بررسووی موضوووع مقالوو  رمزارز« ماهیر پولی آن ممسوع اعالم گرقید از استفاقه

مورق بررسی قرار خواهسد گررر و ب  عسوان یارتوو  مووی توووان   بیفی-تفسیر حاضر ب  روش  

عسوان قاشر ب  قر بررسی ماهیر رقدی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزهووا مووی توووان بوو  

 متون قانونی و متون رقدی مختلفی اشاره قاشر ب  ماهیر آن را پول عسوان نموقه اند.

 .مسقولمال کی، پول الکترونیبیع، رمز ارز، استخراج،  کلیدواژگان:
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 و بیان مسئله  مقدمه

قر واقع بوو    ب   شوق  یم  اطالق  تالیجیاستخراج ارز ق  ا  الحاً  تالیجیارز ق  دیتول  عملیانب   

شوق  یم گفت  تالیجیارز ق دیتول ای  سگیسیو ثبر آندا ما  یتالیجیبشف رمز م امالن ق  انیعمل

، ایبووو   ر یوو مانسوود ب  تووالیجیروش مختلف اقدام ب  استخراج انووواع ارز ق  ایب  قر آن از چسد

اسووتفاقه   یتووالیجیق   استخراج ارز هووا   روش برا  ایب  از ا   ب  ارراق  وشوق    یو... م  ومیاتر

می گویسد. امروزه موضوووع اسووتخراج و  بیووع رمووز ارزهووا بوو  شووک   سریما بسسد ا  الحاً  یم

گسترقه ا  زبانزق عام و خاص اسر و مدمتریا نوع ایا نوع بیع رمووز ارزهووا، بیوور بوووییا 

اسر ب  اب اق مختلف حقوقی را می توان قر راستا  آن مورق م ال وو  قوورار قاق؛ بوورا  م ووال 

ستخراج آن، بیع ایا نوووع رمووز ارزهووا، اجوواره موضوع قرارقاقها  مس قده با قولر ها قیگر، ا

آندا، خرید و رروش آن، رسخ ایا نوع بیع ها، غرر قر ایا نوع بیع ها، نق  و انتقال آندووا و... 

از اب اق حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها اسوور بوو  قر حقوووق ایووران قارا  شوورای  و آثووار 

از غیرقانونمسد بوقن، همتووا بوو  همتووا   ب  عبارتسد  بیع رمز ارزهاویژگی ها   مختلفی اسر. از  

بوقن، بر پای  شبک  بوقن، باال بوقن، قارایی قاشتا، سرعر انتقال بوواال، هزیسوو  انتقووال پوواییا، 

قاشتا م اهدان پیشررت  ریاضی، بیف پول الکترونیکووی، غیرمتمربووز بوووقن، بوودون پشووتوان  

اخر ماهیوور اسووتخراج و بیووع قر راستا  شس  1می باشد.  شفاریر   بوقن، رمزنگار  پیشررت  و

رمز ارزها، نظران مختلفی وجوق قارق و مدمتریا آندا را می توان ماهیوور رقدووی و حقوووقی 

ایا نوع رمز ارزها عسوان نموق. برخی ماهیر آن را باال عسوان نموقه انوود و برخووی نیووز آن را 

نیز آن را قارایی   ابزار پرقاخر رسمی قانست  اند و برخی آن را پول عسوان نموقه اند و برخی

قر قانست  اند ب  ماهیر ها  مختلف پیش گفت ، قر آثار بیع رمووز ارزهووا موواثر خواهوود بوووق. 

 و مباقلوو  رمووز  ر یوو قر راب وو  بووا مال  یشرع     وجوق شبد   یقل  راب   با استخراج )انتشار( ب 

مواجوو   یشوورع    روا، استخراج آندا جدر استفاقه قر قاخ  بشووور بووا شووبد  جدان   ارزها

مسئل    ایا  یاسالم   اسر. قر رق  بالاشکالی«   اقرات   باال»عسوان  اسر؛ اما استفاقه از آندا ب 

 بوو  ییباالهووا دیوو واقووع، تول  . قررقیوو گ ی  قرار م  بحث   مورق«  مال نامشروع  دیتول»  تحر عسوان

 و خرگوووش پوورورش و تولیوود )موو الً اسوور  شبد  قارا  یا حرام مسلمانان برا  آن مبرف

 
بررسی حقوقی جایگاه پول مجازی در نظام حقوقی  ،  1394. ر.ک: حسنی، علیرضا؛ امانی، نوح؛ عاشورری، امیر،  1

 . 1، ص ییاولین کنفرانس حقوق و امور قضا، ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کاال
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نظران مختلفی   1ندارق. اشکالی حالل می قانسد، را ب  آن بسانی ب  رروش ب  قبد قورباغ (

از سو  رقدا  رق  امامی  قر حقوق ایران، قر خبوص آثار استخراج  بیع رمز ارزها نیز بیووان 

گرقیده اسر ب  برخی همچون وحید خراسانی، نور  هموودانی،  وواری گلاایگووانی، شووبیر  

شیراز ، هاشمی شوواهروق  و قیگووران آن را قبووول نکوورقه انوود و از جدوواتی زنجانی، مکارم  

اشخا ی همچون  ان ی آن را  حیح عسوان نموووقه انوود و  ووحر آن را قر شوور  آگوواهی 

خبوص ماهیر بیع ب  می توانوود قر راسووتا  قر    عی)ره( قر بتا  الب  یسیامام خمقانست  اند.  

رمز   عیب  ر یقر ماه  ر یررض اعتبار مالبیان می قارق:»بیع رمز ارزها نیز مورق م ال   قرار گیرق  

 کیوو (. لذا اگر ررض شوووق بوو  یشرع ر یاسر )و ن  مال  یعرر  ر یمالآنچ  اعتبار قارق    ،ارزها

موضوووع   ایا  شوق،ی  محسو  م  مال  نظر عرف  از  یول  سر،ینظر شارع مقدس مال ن  از  ءیش

 بوو  عیوو ب ایوو )هرچسد ب  ممکا اسوور ا بسدی  وارق نم  یم امل  خلل  ایبر ا  عیبر  دق عسوان ب

قر وسووع  ایاشوو  یعرروو  ر یساق  برقن مال اساساً ا،یباط  و راقد اثر باشد(؛ بسابرا یشرع  لحاظ

 ووورن   از آثار م امالن بوو    ریانجام قهد، جلوگ   تواندی  م   ر یشر  و آنچ   سر ین   ر یشر

با توج   2«.(ءایاش ر یمال ایی)قر ت  عرف  و اعتبار  گاهیاسر و ن  سلب برقن جا  یجزئ  ای  یبل

ب  نظر حضرن امام می توان عسوان قاشر ب  بیع رمز ارزها، عرراً مال محسو  مووی شوووق و 

از مالیر برخورقار اسر و ماهیر آن نیز مال اسر. قر حقوق ایران، با توجوو  بوو  نوووآور  و 

م املوو  آن مووی  جایگاه جدید بیع رمز ارزها، متأسفان  قانون مدونی وجوق ندارق و قر راستا 

بایسر ب  عمومان قوانیسی همچون قانون موودنی و قووانون مجووازان اسووالمی و مسووابع رقدووی 

مراج   نموق. بسابرایا نظریان مشدور رقدا بر عدم احراز  حر و ب الن رمز ارزهووا قاللوور 

 ارزها رمزقارند و قوانیا ایران نیز قر ایا قضی  مسکون اسر.  با توج  ب  ایسک  موضوع بیع 

آندووا قر مراجووع مختلووف    برا   واحد  فیو ت ر  یرسم   بسد  هستسد، طبق   جدید   ا  دهیپد

 ه  حوووز  یاز مسووائ  چالشوو   یکوو ی  مفدوم نگووار  رمووز ارزهووا،،  حقیقر   قر  و  نگرقیده  ارائ 

  جووا  مجووزا بوو    با باربرقها  ییها  واژه  مواقعب ضی  قر    یاسر و حت  یکیالکترون   بانکدار

 آن ب ضی روبرو گرقیده اسر و یچالش ایبا چس زیارز ن  رمز  بیع  مفدوم.  شوندی  هم استفاقه م

 ایوو ا  ایبوو   یقر عموو  تفوواوت  یو برخوو   عسوان قاشت  اند   ارز مجاز  ایو    تالیجیم اقل ارز ق  را

ارز  و رمووزی تووالیجیارز ق ، اسر ب  ارز مجوواز یحال قر ای. اشوندی مفدوم و توبا قائ  نم

 
 معظم مراجع  از  نفر سیزده  فتاوای با مطابق مراجع المسائل ، توضیح1139 قم، علمیه حوزه ی مدرسین ی. جامعه1

 . 5قم، ص  علمیه حوزه  مدرسین تقلید، قم، جامعه
 . 9ص ،3 ج ه.ق، البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، 1421 خمینی، روح اهلل، موسوی. 2
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از  متفوواون زیوو ارز ن و مفدوووم رمووز  هستسد  مختلف   با باربرقها  مستق  و متفاونس  مفدوم  

می باشد. بسابرایا مورق م امل  قر بیع رمز ارزها می بایسر مالیر قاشت  باشد و مفدوم توبا  

می بایسر مال بوقن یا مالیر رمز ارزها بوو  اثبووان رسوود و ایووا   برا  پی برقن ب  ایا قضی   

 47نیز مورق تأبید قرار گررتوو  اسوور. بوورا  م ووال ا وو  موضوع از مسظر حقوق قانان و رقدا 

ب  از راه مشروع باشد محترم اسر. ضووواب  آن   یشخب  ر یمالکقانون اساسی بیان می قارق:»

 ر یوو مال دیوو مووورق م املوو  با قانون مدنی عسوان مووی قارق:»  215«. و ماقه  بسدیم  ایرا قانون م 

ج  ب  ایووا قو مقوورره مووی توووان عسوووان «. با تو مشروع باشد  یقاشت  و متضما مسف ر عقالئ

قاشر ب  ماهیر استخراج و بیع رمز ارزها اگر مال باشد اثر آن نیز مشروع و  حیح خواهوود 

بوق. بسابرایا می بایسر عسوان نموق ب  مالیر استخراج و بیع رمز ارز را نفع عقالیی و عرف 

ابی از ماهیوور مشووروع مشخص می بسد و خرید و رروش رمز ارزها قر بازار را می توان حوو 

ب  طور بلی قر مقال  حاضر، پس از تبییا مفاهیم بوو  بررسووی اب وواق رقدووی و   آن عسوان نموق.

 پرقاخت  خواهد شد.   بیفی-تفسیر حقوقی ماهیر رمز ارزها قر حقوق ایران ب  روش 

 مفهوم شناسی -1

پژوهشی، آشسایی با مفاهیم پیرامووون آن از اهمیوور برخووورقار اسوور و ایووا   برا  م ال   هر

موضوع می تواند قر ردم م الب از اهمیر برخورقار باشد. از ایووا جدوور  یووالً بوو  مفوواهیم 

 پرباربرق اشاره می شوق.

 مفهوم استخراج رمز ارزها -1-1

 پوویش نووویس قر تسدا اسر؛ نشده ارائ  رمز ارز از رسمی ت ریف ما بشور قر حاضر حال قر

 نوووع یووک رمز ارزها ب  آمده ایا طور مربز  جمدور  اسالمی ایران بانک 1397 بدما ماه

بلووو    زنجیووره نووام شووفاف بوو  و غیوور متمربووز، قیجیتووال، بستر  بر ب  اسر  مالی قارایی

 بگیرند. الزم خوق ب  پولی باربرق می توانسد شرای ی قر قارایی ها ایا و می یابد موجوقیر 

ارائوو   بوورا  بیا المللی اجماع هسوز ولی قارق، وجوق از رمزارز متسوعی ت اریف اسر،  بر ب 

 رویکوورق تفوواون ب  ایا امر، قالی  از یکی اسر. نشده ایجاق مفدوم ایا از واحد ت ریفی  

  ایوو قر قن 2اسووتخراجبلموو  از جداتی نیووز  1برمی گرقق. رمزارزها ماهیر  با راب   قر بشورها

  وتریح  مسائ  باما   یشده از طر   ترابسش ارز رمز نگار  دییو تأ  دیتول  یرمز ارزها ب  م س

 
زینب،  .  1 بیابانی،  تحلیل1399میثمی، حسین؛  فقه از توکنها و رمزارزها انواع مبادله و استخراج ماهیت، ،   منظر 

 . 10کشور، پژوهشکده پولی و بانکی، ص  قوانین و اسالمی
2. Mining 
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ال وواقه پیچیووده ها  روقها از پروتک  ها  رمزگراریکی و یا بدمز ارزمی باشد. ر  و قیجیتالی

م ووامالن امسووی را رووراهم بسسد تووا ها استفاقه میگذار  قیتاها  حساس و انتقال آنبرا  رمز

ها را بر پای  ا ول پیچیده ریاضوویان و مدسدسووی ارزها ایا پروتک  قهسدگان رمزبسسد. توس  

هووا همچسوویا هویوور ارووراق بسد. ایا پروتک ها را غیرقاب  نفو  میاند ب  آنبامایوتر بسا برقه

ها را برا  هر بسی یدا برقن آنقارق و رقیابی و پها را مخفی نگ  میارز  استفاقه بسسده از رمز

بسد. رمز ارزها همچسیا برا  بسترل شدن غیوور متمربووز خوووق شووساخت  و هر قولتی قشوار می

ها  ها  ایا بازار توسوو  همووان بوودها و ارزششوند. ایا ب  آن م ساسر ب  تمام ر الیر می

هووا ندارنوود. لی رو  آنها و یا مقامان قولر ها بسترشوند و بانکپیچیده بسترل و ارزیابی می

باشووسد و شووما ارزها  قیجیتال امکان م املوو  شوودن توسوو  ارزهووا  واق ووی را نیووز قارا می

 1،توانید قر ب ضی از ماربر ها  خوواص و  ووراری هووا  شووساخت  شووده، مانسوود بووایسسسمی

ها  قیجیتال خوق را با قالر، پوند، یورو و غیره جایگزیا بسیوود. خ وور ا وولی قر هموویا ارز

ها امکان بلوب  برقن پول شما را قر حیا ایووا ها و بدارزارارتد جایی ب  هکرمرحل  اتفاق می

 2انتقال قارا هستسد.

 مفهوم بیع رمز ارزها -1-2

»بیع عبارن اسر از تملیووک عوویا بوو  ده اسر:قانون مدنی چسیا ت ریف ش  338قر ماقه  بیع،  

عوض م لوم.« ایا ت ریف ب  برگررت  از ت ریف بیع توس  برخووی از رقدووا  امامیوو  اسوور، 

قووانون   183قاللر بر تملیکی بوقن عقد بیع می نماید و ظاهراً با ت ریفی ب  از عقد قر موواقه  

خیر الذبر عدد  بوقن عقوووق و ارائ  شده قر ت ارض می باشد چرا ب  مستسب  از ماقه ا  مدنی

قابوو  طوورح و  قانون مدنی 338ن  تملیکی بوقن آنداسر. از قیگر مسائلی ب  با توج  ب  ماقه  

بررسی اسر، بیع اموال بلی اسر. همچسیا قر مورق اموال غیر ماق  مانسد ح  سرقفلی، ح  

مالف و ح  مخترع نیز ایا بحث م رح اسر. ب  هر حال، ایا قو مورق هم نیاز بوو  بررسووی 

 جداگان  قارند ب  آیا بیع تلقی می شوند یا ن ؟ مسأل  قیگر  ب  مرتب  با بیع می باشد مسأل 

عوض اسر ب  آیا قر زمان بسونی با توج  ب  ایسک  عوض، عاقتاً و عرراً، پول می باشد، اگوور 

عوض، پول نقد نباشد و یکی قیگر از اموال باشد، آیا برآن بیع اطالق می گرقق یووا ایسکوو  قر 

قالب عقد م اوض  باید بوو  آن پرقاخوور. همچسوویا قرارقاقهووا  مشووابدی وجوووق قارق مانسوود 

 
1. Binance 

دیجیتال،  2 خانه  می1400.  چگونه  و  چیست  ارز  رمز  کرد؟،   ،  درآمد  کسب  آن  از  توان 

https://khanesarmaye.com  1400/ 07/ 16رؤیت شده در مورخه 
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اجاره ب  شر  تملیک، هب  م وض ب  ب ضا مسائ  قشوووار  را قر   ره اشخاص،م اوض ، اجا

می بسسد ب  نیازمسد م یا و مشخص نموقن   تشخیص ماهیر حقوقی عم  انجام شده، م رح

ضواب  ققی  و م یارها  جامع و مانع جدر تشووخیص بیووع از چسوویا قرارقاقهووا  مشووابدی 

اسر ب  ب  موجب آن شخبی، مالی را قر ازا    با ایا حال عقد بیع قرارقاق یا عقد   1.اسر 

مال قیگر ب  شخص قیگر  واگذار بسد ب  نحو  ب  مالک مال )رروشووسده(، مالکیوور بوواال  

بسد ب  طرف مقاب  )خریدار( انتقال قهد و طرف خوق را قر مقاب  پول یا مالی ب  قریارر می

بدهد. عقد بیع بوو  محووش انشووا    را ب  رروشسدهنیز قر مقاب  قریارر باال، پول یا مال خوق  

یابد و قارا  اثوور حقوووقی قهسده   آن، ی سی بایع و مشتر ، تحق  میاراقه   طرریا تشکی 

 رقدوویباشوود و قر ا وو الح شوق. بیع قر لغر ب  م سا  خرید و رووروش و قاق و سووتد میمی

  2 یا قاللر بسد.نق  ملک قر مقاب  عوض م لوم و م برو قبولی اسر ب    ایجا 

 و حقوقی ماهیت فقهی -2

 عقد بودن -2-1

 قبال م وض تأقی  می شوق و بسابرایا قو نفر ب  قارا قر امور م املی و م اوضی، عوض قر  

 اهلیر بام  باشسد، می توانسد مالکیر خوق را اعم از عیا و مسارع قر قالب عقوق م وویا و یووا

ایا موضوع قر راستا  خرید و رروش بیع رمووز ارزهووا  .بسسدم یا و  رف تراضی مباقل  غیر

م بر عقد،   می توووان آن را عقوود قلمووداق و استخراج آن نیز حابم اسر و م اب  ت ریف حاب 

 یقووانون موودن  183مفدوم قر ماقه    ایب  مفدوم عقد اسر و ا  ،یرارس  انیقرارقاق قر اقبنموق.  

همچووون بووایع و   قو طوورف  ایاسر ب  بوو   یاسر. قرارقاق قر واقع امر مکتوب  دهیگرق  انیب  زین

شوق و قر آن بووا  ووراحر از موضوووع بووار،   یمس قد م   قر جدر انجام بار  ثاما رمز ارزها

  و نحوه پرقاخر موضوع مورق نظر گفت  و از سووو   مر یو سفارش قهسده، ق   ت ددان مجر

بوو   یدگ یقو طرف سفارش، ح  رس ایمکتو  ب ایو ت دد شده اسر. تباقل ا  دییقو طرف تأ

ابوو  را قر ت ددان طوورف مق  از عدم اجرا یشده ناش مالیبار، احقاق حقوق پا   روند اجرا

سازق. قرارقاق ممکووا اسوور   یو ممکا م  یق    ،یو  سف  یی الح قضا   مراجع و محابم  

هسووتسد و اگوور بووا   کسانیآندا     هم      قاشت  باشد اما از نظر محتو   یو متسوع  یمتفاوت  رظاه

ت دوودان   از عدم اجوورا  یشده ناش  مالیب  حقوق پا  دنیتوان رس  یشده باشسد م  میققر تسظ

 
سیدمحمد.  1 هادی،  درافشان؛  بررسی  ،  1384  ، قبولی،  با  ایران  حقوق  در  قراردادها  سایر  از  آن  تمایز  و  بیع  مفهوم 

   1تطبیقی در حقوق انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص

 1جام طهور، ص، تهران، مؤسسه فرهنگی »بیع چیست؟« مؤسسه فرهنگی جام طهور، بی تا، .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/فقه
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ایجاب&action=edit&redlink=1
http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=7660
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سووازق.  یو ممکووا موو  یق  وو  ،یو  سف  یی الح قضا   طرف مقاب  را قر مراجع و محابم  

 کسووانیهم  آندووا   قاشت  باشد اما از نظر محتو   یو متسوع  ونقرارقاق ممکا اسر ظاهر متفا

را   ایشووده طوورر  مووالیبوو  حقوووق پا  دنیتواند رس  یشده باشسد م  میهستسد و اگر با ققر تسظ

خوووق متفوواون اسوور و اقالوو  و   ر یوو ق. از آنجا ب  عقد و قرارقاق قر ماهو ممکا ساز   یتسد

بووا اراقه آزاق و  ایهووذا تواروو  طوورر یعل روند. یم   عقد نبوقه و قرارقاق ب  شمار   زیتفاسخ ن

و اجوواره   عیهمچون ب   ب  عقوق  سدیرا قرارقاق گو   یاثر حقوق  کی  جاقیرا قر جدر ا   اریاخت

از    رویوو را بوو  پ  یقووانون موودن  10   از حقوقوودانان وضووع موواقه    یشوووق. برخوو   یرا شام  م

 عسوان قاشت  اند.  یاسالم   دارق  انیآن را نسخ  قوم ب  زین  یو برخ  حقوقدانان اروپا قانست  اند

عقال مرغو  باشوود، بوووقه،   ممکا اسر هر چیز  ب  قر نزق  قر رمز ارزها  م وضاز جداتی  

 بدو از عقالیی  جام  .عوض و م وض ت اقل و توازن قاشت  باشداما ب  ا   اولی باید بیا 

 از ثما ب  جایی تا یارر، ءارتقا ثما قبال قر بالی ب  بالی از م اوض  مدنیر  رشد با تابسون

 سووایر و اسووکساس انتشووار شاهد تکام   چرخ قر و یارر  بمال و تغییر( نقره و طال) نقدیا

قر  1.ایووم شده قیگر ها  پشتوان  سایر ابسون و نقره طال، ها  پشتوان  اساس بر بداقار اوراق

 ،ب  ت دد  ب  یک یا چسد نفر قر برابر قیگران برقه اند و مورق قبووول قوورار گررتوو   183ماقه  

ایووا اشووتباه ناشووی از   اسر. قر حالی ب  ت دد، اثر عقد اسر ن  خوق آن.  اطالق گرقیدهعقد  

مفدوم عقد و ت دد قر  ها نویسسدگان قانون مدنی وجوق قاشت  و اختالطی اسر ب  بیا قو  

هایی ب  ایجاق ت دد می بسد،   توار   اختباص قاقن عقد ب   ه آنان را ب  بیراه  بشیده اسر.گا

بار  ناقرسر اسر زیرا پوواره ا  از عقوووق م وویا )بوو  هوویر ترقیوود  قر عقوود بوووقن آندووا 

سد. ب  اعتقاق برخی حقوقوودانان، ت ریووف مزبووور طور مستقیم ایجاق ت دد نمی ب    روانیسر( ب

ناقص اسر، زیرا رق  شام  عقد عدد  می شوق و شام  عقد تملیکی ب  بوسیل  آن مالی از 

مالکیر بسی خارج و قر مالکیر قیگر  قاخ  گرقق، نمی شوووق. چوو  قر ایووا گونوو  عقوووق 

می شوق و ت دوود  بوو  گرقق و ت دد  مستقیماً ایجاق ن  بسفس عقد، انتقال مالکیر حا   می

آید ررعی می باشد مانسد نداق ب  تسلیم مبیع و ثما ناشی از بیووع   قر عقوق تملیکی بوجوق می

ب  طور بلی م امالن رمووز ارزهووا قر قالووب   2قانون مدنی بیان شده اسر.  362ب  قر ماقه    

 عقوق شک  می گیرند و ب  نوعی عقد محسو  می گرقند.

 
هانیه،  1 میرزایی،  مصطفی؛  مظفری،  محمد؛  روشن،  کوین،1397.  بیت  حقوقی  و  فقهی  وضعیت  فصلنامه  ،  بررسی 

 . 64-65، صص  87، شتحقیقات حقوقی
 . 160ص   ،1ج  ه،یتهران، اسالم ،ی، حقوق مدن 1366حسن،  دیسامامی،  .2
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 بودنغرری  -2-2

م امالن استخراج و خرید و رروش رمز ارزها، از قیدگاه اغلووب رقدووا و حقوقوودانان غوورر  

اب وواق بیووع غوورر  قر ایووا اسر و از قیدگاه برخی نیز غرر  نمی باشد. از ایا رو آشسایی با 

قانون مدنی چسیا ت ریووف شووده   338بیع، قر ماقه  گون  م امالن از اهمیر برخورقار اسر.  

ایا ت ریف ب  برگررتوو  از ت ریووف   .«اسر از تملیک عیا ب  عوض م لومن  اسر: »بیع عبار

بیع توس  برخی از رقدا  امامی  اسر، قاللر بر تملیکی بوقن عقد بیع می نماید و ظاهراً بووا 

ارائ  شده قر ت ارض می باشد چرا ب  مسووتسب  از  قانون مدنی183ت ریفی ب  از عقد قر ماقه 

  ی مذاهوب ارب وو علما  تمام 1.عقوق و ن  تملیکی بوقن آنداسر   قنماقه اخیر الذبر عدد  بو 

و شوووارع  اسر ب  شامو  جدووو  و خ ووور اسوور د ب ، بیع غرر  عبارن از بی ی م تقدننیز  

( نیز ندی از بیوووع غوورر  مقودس آن را ندوی برقه و قر اقام  بیوان نموقه اند ب  پیامبور )ص

ی امر از قاخ  مباحث غرر  مست س  ول شورع قانستو  اسر، و با ایا وجوق قورا ا لی از ا 

ارق(، ع قمی شوق )ب  ایا بست  ب  نوع مبیوو     قر مبیوعاول: هر آن چ  ب  تب واً قاخ  موی باشد:

ی باشوود، مانسوود بیووع اسووواس و پایووو    دایی رروخت  شوق بیع آن  ووحیح نموو پس اگر ب  تس

ساختموان ب  تبوع روروش ساختموان و شیور موجووق قر حیووان چدوار پووا.  قوم: قر ام وووال 

نمونووو  هووایی  2 آن قسوم بیوع ها چسیا چیز  م مول بوقه و قر نتیجو  قابو  اغمواض باشد.

سسگ ب  آن. بیووع   : مشخص برقن مبیع با پرتا  برقنهورر  عبارتسود از: بیوع حبااز بیوع غ

المالمس : باال را بدون قیدن رروختا، ت ییا مبیع ب  واس     لمس آن از ورا  پوشش بیووع 

د  آن را بوو  د: اگور باالیی را ب  سویم ارکسالمسابذه: عبوارن از بی ی اسر ب  مشتوور  بگوی

. قر جا  قیگر، عالمان سسّی مذهب بیان قاشت  اند: »بیع غرر  عبارتسر از رالن مبلغ خریدم

و قیگوور  مخووالف نظوور  یکی از آن قو مورق نظوور مت وواملیا بی ی ب  مرقق میان قو امر باشد.

مووی توووان عقوود   رقدا قر خبوص مفدوم ا  الحی غرر  از جمع بسد  بلمان  3ایشان باشد«

ب  وض یر و شرای  ان قاق آن ب  ناشی از جد  قر   غرر  را چسیا ت ریف برق: عقد  اسر 

ا   وجوق مورق م امل  )مبیع و ثما( و یا جد  ب   ووفان و یووا شووک و ترقیوود نسووبر بوو  

موجد خ ر مالی قر م امل  اسر. ب  گون  ا  ب  نتیج  و پایووان آن بوورا    –حبول آن اسر  

 
 1، ص پیشینمؤسسه فرهنگی جام طهور،  .1

سرخوش،  2 بررس1393مهسا،  .  ا   ،یمبان  یق یتطب  ی ،  حقوق  در  غرر  آثار  و  پا  رانیقلمرو  عامه،  فقه    ی نامه    انیو 

 6، صزیدانشگاه تبر یارشد حقوق خصوص یکارشناس

    243، ص 2ه.ق، مذاهب اربعه، بیروت، دارالثقلین، ج  1419. الجزیری، عبدالرحمن،  3
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ضوورر و زیووان قر آن وجوووق   طرریا م امل  یا یکی از آندا مجدول باشد و قر نتیجوو  احتمووال

 قر قاشت  باشد. از ت ریفی ب   بر شد روشا می شوق ب  غرر متراقف جد  نیسر بلک  غوورر

، خ ر آن اسر و نتیج    آن  ناشی از جد  و مستلزم  استخراج و خرید و رروش رمز ارزها،

چ  عقد غرر  قر قانون ایران ت ریف نشده اسر و ب    اگر  1و احتمال ضرر و زیان می باشد.

تبع آن حقوقدانان قاخلی نیز قر آثار حقوقی خوق ب  طور بام  و جامع ت ریفی از آن نسموووقه 

اند، ولی با توج  ب  ایا ب  حقوق مدنی ایران برگررت  از رقوو  اسوور، مووی توووان بوو  ت ریووف 

ا  الح عقوود قرباره      ولوژ  حقوقارر؛ چسان ب  قر ترمیسا  الح حقوقی »غرر« قسر ی

ال حبووول ضوورر از احتموو       (جدوو   الف(  د از:عسا ر غرر عبارتسغرر  چسیا آمده اسر:  

اسووتخراج و خریوود و   قر راسووتا   از طرف قیگر مسظور از غرر  بوقن م املوو    2. ناحی  جد

ت  بوقن ب  طور خال   مبدم بوقن رواب  طرریا و سرنوشر م امل  و وابس  رروش رمز ارزها

از آنجا ب  بازار بیر بویا نوسانان قاب  توجدی قاشت  اسر،   3آن ب  شانس و تباقف اسر.

بیر بویا را غیرعقالنی و مباقالن آن را غرر  قانست  انوود.   برخی بارشساسان قیمر گذار 

  ایا نوسانان شدید را توجیوو  بوورقه و آن را یووک مسووئل یار  از بارشساساناما قر مقاب ، بس

قانست  اند. گذشت  از آنک  گفت  می شوق زمانی بوو      بازارعقالیی و ناشی از عرض  و تقاضا

بوو  هوور  ایا نوسانان خبر  نخواهد بوووق. بیر بویا ب  عسوان ارز مرجع قرار بگیرق، قیگر از

 آن )بوور روورض اثبووان(  هحال نامشخص بوقن وض یر بیر بویا و خ رپذیر  روووق ال وواق

   غرر  بوقن آن و قر نتیج  ب الن م امالن  ورن پذیررتوو  قر ایوواممکا اسر قلیلی برا

از ایا جدر می توان عسوان نموق ب  استخراج و بیع رمز ارزهووا مووی توانوود بوو    4.مقول  باشد

 نوعی جزو م امالن غرر  تلقی گرقق.

  ب  آیا از نظر رق  و قانون مدنی ایران مالایا اسر  شوق  م رح می  ی ب پرسش  ب  طور بلی،

، نظوورن نوووعی و مت ووارف اسوور یووا نظوور قر بیع رمز ارزهووا  و م یار تشخیص »م امل  غرر «

شخبی؛ ب  عبارن قیگر، مراق از غررن مسفی، غوورر نوووعی اسوور و یووا غوورر شخبووی؟ البتوو  

مجموع  روایان وارقه قر مورق غرر، ب  ویژه روایر مشدور نبو  )ص(، ب  طور  ووریح بوو  

چسیا مواق مختلووف . همشده اسر  ب   ورن م ل  بدان پرقاخت ایا موضوع اشاره نداشت  و  

 
 111، عقد بیع، تهران، خرسندی، ص1388،  هلل. لطفی، اسدا1

 .   489، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ص 1392. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 2

 . 290، ص1ن، مجد، ج، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهرا1393. شهیدی، مهدی، 3

 . 68-69. روشن، محمد؛ مظفری، مصطفی؛ میرزایی، هانیه، پیشین، صص 4
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اساساً ناظر ب  ایووا بحووث نیسوور. بووا وجوووق ایووا، از   1قانون مدنی ایران قرباره موضوع غرر

روایان وارقه قر خبوص موارق غرر، مانسد م لوووم بوووقن مبیووع و قوودرن بوور تسوولیم مووورق 

شوق ب  نظر عرف و نوعی، قر تمییز م ووامالن غوورر  مووال  م امل ، ایا م لب استسبا  می

م: قر عساویا آمده اسر: ... و بمووا نماییها اشاره میباشد ب  ب  عسوان نمون  ب  برخی از آنمی

یرتفع الغرر ری مسألة الم لومیّة بما جرن ب  ال اقة مووا طوورق االختبووار واالمتحووان، رکووذلک 

یرتفع ری مسألة القدرة علی التسلیم و ری مسألة م ررة الوجوق بما جرن ب  عاقة السّوواس ریمووا 

ب    2؛ن ری  لک مجار  ال اقان و...میزاوث  ری ال اقة بوجوقه و بامکان تسلیم  الغرر ری  وال

طور بلی مال  ررع غرر چ  قر مسئل  م لوم بوقن مورق م امل  و چوو  قر مووورق قوودرن بوور 

چیز  اسر ب  میووان  ،رمز ارزها تسلیم و چ  قر خبوص علم ب  ا   وجوق موضوع م امل 

 اسر.  ، نظر نوعی و مت ارف رمز ارزها  و م یار غرر  بوقن م امل   مرقم رایج اسر 

چسیا  احب عوائداالیام نیز م تقد اسر ب  مال  قر موضع خ ر بوقن مبیع یا ثما و بوو  هم

قر  3باشد.عبارن قیگر م یار غرر  بوقن م امل  از حیث احتمال تلف، عرف و نظر نوعی می

ال الب نیز م یار تشخیص و تحق  قدرن بر تسلیم مورق م امل  نظر نوعی و عرف مرقم    مسی

قانان و رقیدان، »غرر  ب  موجب رسوواق اسر. ارزون بر ایا، ب  نظر برخی از حقوق بر شده

، مووال  غوورر را نوووعی 218بیع اسر، غرر نوعی اسر، ن  شخبی«. تحریرالمجل ،  ی  ماقه  

قر برخی از آثار حقوقی آمده اسر: علم ب  او اف اساسی و  اتی مبیع،   4.قاند ن  شخبیمی

و   دره ررعی و تب ی قارق ضوورور  نیسوور شر   حر عقد اسر، ولی علم ب  و فی ب  چ

ا  قر لزوم تواند راهسما  ارزندهقر عیا حالی ب  اجرا  ایا قاعده گاه قشوار اسر، ولی می

باشد و نقووش م یارهووا  عررووی و نوووعی را قر   ت ییا س  عام  جسس و و ف و مقدار مبیع

  5بسار قبد مشتر  نشان قهد.

 
 و ... ق.م.   348، 338، 233،  216، 190مانند مواد  . 1

 . 270ص  ،یچاپ سنگ روت،ی ب ن،یه.ق، عناو  1297  رفتاح،یمای، مراغه .2

بن محمد مهدنراقی،    .3 األ  ه  1417  ،یمال احمد  قواعد األحکام، قم،ق، عوائد  بیان  فی  تبلیغات    یام  دفتر  انتشارات 

 . 32، ص 1اسالمى حوزه علمیه قم، ج

، ص  1ه.ق، تحریر المجله، تهران، مکتبة النجاح، قم، مکتبة الفیروزآبادی، ج    1359کاشف الغطاء، محمد حسین،    .4

184 . 
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چسیا با توجّ  ب  ایا ا   ب  »میزان قر قواعد و احکام شرعی بسووا  اغلووب و نوووع موورقم هم

توان گفر ب  قر ایا خبوص نیز مال  تشخیص غرر قر م امل ، نوعی اسر؛ می  1باشد«می

مییز م امل  غرر  نقش قارند و قاور  عرف قر ایا مورق ی سی م یارها  عرری و نوعی قر ت

شوق؛ بسابرایا، تشخیص و نظر و تسامح شخبی )طرریا م امل ( قر یک م امل  و پذیررت  می

تواند مال  بازشساسی غرر و یا عدم آن باشد. اما بوور خووالف ظوواهر اخبووار مورق خاص، نمی

، نظری  قیگوور  مووال  غوورر را »شخبووی« وارقه قر ایا با  و نظریان رقدا قر موارق مت دق

چسیا نظوور  قارنوود. ایشووان قر ابتوودا   2قاند؛ برا  نمون  شیخ مرتضی انبار  قر مکاسب می

م تقدند ب  ظاهر اطالقان حکم بر ب الن م امالن غرر  مبتسی بر »غرر نوووعی« اسوور، امووا 

الن )م ووامالتی بوو  اند ب  مسا  عدم جواز قر ایا قبی  م امساس خوق بر خالف ظاهر گفت 

شوق( وجوق غرر شخبووی اسوور. ها قر خبوص چگونگی م لوم بوقن مبیع بحث میقر آن

ارزایسد ب  اطالقان نظریان رقدا و روایان را باید بر مورق غالب حم  نموق؛ بوودیا ساس می

گیر ، متوقووف بوور بیان ب  چون ب  طور عمده و غالب ررع غررن ناشی از عدم تقدیر و انوودازه

گیر  مورق م امل  اسر، مسجرّ ب  چسیا نظریان و رتاوایی شده اسوور و حووال یر و اندازهتقد

ها  قیگوور  ها و شیوهگیر  عاق  و رایج، با راهآن ب  اگر قرع غرر ب  غیر از تقدیر و اندازه

ء ممکا باشد، باری خواهد بوق؛ برا  م ال، هرگاه مقدار  ط ووام بووا هووم وزن خوووق از شووی

  شوق، اگرچ  وزن و مقدار هر یک از آن قو م لوم نباشد و م لوم نموووقن مبیووع قیگر، م امل

هم غیر مت ارف باشد و نوعاً ایا م امل  را غرر  بدانسد، ب ید نیسر ب  غرر  وجوق نداشووت  

چسیا اگر اشخا ی باشسد ب  با حدس و تخمیا، مقدار نزقیک بوو  واقووع بوواالیی را باشد. هم

ا  با ایووا گونوو  توان گفر قر چسیا م امل تباه قر آن اند  باشد، میم یا بسسد و احتمال اش

گیر  رایج و متووداول، ا  بدون اندازهابزار ت ییا، غرر وجوق ندارق؛ اگرچ  نوعاً چسیا م امل 

شوق. حتی از نظر و  جایز اسوور قر جووایی بوو  بووا مشوواهده، غوورر مستفووی غرر محسو  می

ب  طور بلی استخراج و   3ب  متداول اسر، خوققار  نمایسد.گرقق، از تقدیر با وزن و بی   می

بیع و رمز ارزها قر قالب م امالن غرر  اسر ب  با توج  ب  شرای  و آثار مختلفی بوو  بیووع 

 غرر  ب  خوق اختباص قاقه اسر، قارا  احکام مختلفی اسر.

 ضمان معاوضی و ریسک پذیری -2-3

 
 .  190، ص ، مکاسب، چاپ سنگیه.ق1415انصاری، شیخ مرتضی،  .1

 . 267ای، میرفتاح، پیشین، ص مراغه .2

 . 191همان، ص  .3
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م اوضی با تسلیم، انتقال می یابد. قر ایا حال ایووا مسووئل  قر حقوق ایران، ریسک یا ضمان  

بیع و ثما رمز ارزها نیز چسیا اسر؟ با   استخراج،  م رح اسر ب  آیا ایا موضوع قر راستا 

تحلیلی ققی  تر قر نتیج  قبد و اراقه رروشسده و خریدار قر عقد م اوضی، بیع و ثما رمووز 

)رمز ارزها( قب  از تسلیم تلف گرقق امکان   اگر مبیعارزها قاب  تسلیم و انتقال اسر. چرا ب   

قسر یارتا خریدار ب  عوض مورق انتظار مستفووی شووده و وجدووی بوورا  بوواقی مانوودن ت دوود 

رروشسده ب  تسلیم ثما وجوق ندارق. اگر تلف رمز ارزها قب  از قبش را نتیج  قبوود واق ووی 

ق قارق ب  بوو  زمووان قیگوور  بوورا  طرریا م اوض  بدانیم م مئساً برا  طرریا ایا امکان وجو 

می تواند زمانی مقدم بر انتقال مالکیر و ماخر      انتقال ریسک تراضی نمایسد ب  ایا زمان، 

از آن شساخت  شوق. انتقال ریسک، همزمان با تسلیم، مخاطران مربو  ب  تلف یا نقبان مووال 

هد. قر نتیج ، چون زمانی بوو  را بر عدده   بسی ب  بسترل مبیع را قر اختیار قارق قرار می ق

انجام می شوق، زمانی اسر ب  ب  طور ققی  مشخص اسر، زمان انتقال ریسک نیز می توانوود 

( هووم ی)ضمان م اوض  سکیانتقال رب  طور ققی  مشخص گرقق. با توج  ب  ایا پیش گفتار،  

 یول حقوووقو قواعد و ا    با مبالح و مالحظان تجار  دار،یب  خر  رمز ارزها  میزمان با تسل

رمز ارزها گذاشر ب  تبرف و بسترل   یبر عدده بس  دیرا با  سکیر  رایبام  قارق ز   سازگار

قر قرارقاقها  رروش بلی ری الذم  یا بلی قر م یا، مالکیر بووا ت یوویا و   .قارق  اریقر اخت  را

اختباص مبیع ب  قرارقاق، ب  عملی یکجانب  توس  رروشسده رمز ارزهاسر، انتقال می یابوود، 

اما ریسک قب  از تسلیم انتقال نمی یابد. قر راسووتا  انتقووال ریسووک مووی توووان بوو  مقوورران 

بسوانسیون ویا، ب  مرتب  با انتقال ریسووک اسوور   69و    67مختلف بیا المللی همچون ماقه  

 اشاره نموق ب  مقرر قاشت  اسر ب  ریسک، همزمان با عم  ریزیکووی انتقووال تبوورف، انتقووال 

می یابد ب  زمان انتقال ریسک، زمان تحق  عملی اسوور بوو  رروشووسده را از ت دوودان خوووق 

م  موارق ریسک قر زمانی انتقووال مووی تحر آن قرارقاق، برا  تسلیم مبیع مبر  می بسد. قر ه

یابد ب  بسترل و تسل  بر مبیع ب  خریدار انتقال یارت  اسر، یا زمانی ب  خریدار، قر مقایس  با 

ب  طووور بلووی   رروشسده قر وض یر مساسب تر  برا  اعمال بسترل بر مبیع قرار گررت  اسر.

انتقووال ریسووک )ضوومان انتقال ریسک، هدف ا لی بیع قر اب ر نظووام هووا  حقوووقی اسوور.  

م اوضی( ب  قنبال آن اسر ب  بیابد چ  شخبی ملزم ب  جبران خسارن می باشد. از جداتی 

رمووز  عیوو قر بنیز خرید و رروش بیع و ثما رمز ارزها ب   ورن ضمان م اوضووی اسوور بوو  

قابوو  قر م عیوو مب میب  تسل عیو التزام با عیمب ارر یقر  ثما قر ازا  یب  تأق  التزام مشتر  ارزها،
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انجام می گیرق ب  بررسی اب اق آن همچون تلف، رسخ و م امل  نیووز از اهمیوور ثما،    ارر یقر

برخورقار اسر. قر بررسی ریسک ایا نوع ت ددان قر عر   ملی و بیا المللی می توان بوو  

اب اق مختلفی اشاره قاشر؛ موضوعان مختلفی همچون جبووران خسووارن، رسووخ آن، ان قوواق 

و آثار حابم بر آن، م ال   شروطی همچووون شوور  حسووا نیوور، شوور    قرارقاقها و شرای 

ها موضوع قیگر را مورق بررسی قرار قاق ب  تووابسون قر راسووتا  ایووا موضوووع   تضامیا و قه

هیچگون  بتا ، مقال ، پایان نام  و رسال  ا  ب   ورن جامع ب  ثبر نرسیده اسر. اما مسئل  

انجووام مووی گیرنوود، آیووا بوواال   ووورن الکترونیکوویآن اسر ب  آیا ماهیر رمز ارزها بوو  بوو  

می شوند؟ از ایا جدر اگر باال محسو  شوق قر عمومان شرای  و آثووار ضوومان محسو   

م اوضی هیچگون  ابدامی وجوق نخواهد قاشر و اگر باال محسو  نگوورقق مسووائ  بسوویار  

ل ریسک همسانی پدیدار خواهد شد. البت  ضمان م اوضی قر اب ر بشورها قارا  شرای  انتقا

اسر. برا  م ال قر بسوانسیون بیع بیا المللی باال، ریسک موجوق قر ضمان م اوضی ب  بوو  

رمز ارزها نیز اطالق می گرقق، تلف و  دمان وارق ب  باال اسر ب  شام  رساق و ضووای ان 

طبی ی اسر و از ایا روسر ب  آثار انتقال ریسک )ضمان م اوضی( ایا اسوور بوو  خریوودار 

یسر ثما باال  تلف شده یا  دم  قیده را بارقازق. البت  پس از انتقال ضمان م اوضی می با

می باشد. از ایا جدر می بایسر م ال   ر  یا همان ریسک، آسیب ها  وارقه بر عدده خریدا

گرقق ب  قر انتقال ضمان م اوضی یا همان ریسک قر خریوود و رووروش رمووز ارزهووا چگونوو  

ها  احتمالی قر راستا  رمز ارزها وجوق قارق؟ با توج  ب  ایسک    اتفاق می ارتد؟ و چ  آسیب 

انتقال ریسک ناشی از رمز ارزها ب  شیوه عاق   ورن نمی گیرق و قر ایا راسووتا مووی توووان 

 تجدیزان الکترونیکی را مدخ  قر موضوع عسوان نموق.

 مال بودن -2-4

ب  عقیده اب ر رقدا و حقوقدانان، استخراج و بیع و ثما رمز ارزها ب  عسوان مال محسو  مووی 

شوق و ارزش ماق  و حقوقی قارق. قر شساسایی مالیر رمووز ارزهووا، شساسووایی اب وواق مووال از 

قر ا   بلم  ا  عربووی نیسوور و از بلموو    مال  اهمیر و ضرورن برخورقار خواهد بوق.  

اسر. قر عربی آن را از ر   ماضی )مال، یمیوو ،  2ب  ا   آن لغر التیسی  گررت  شده  1یونانی

میالً( شمرقه اند چون مال طرف خواهش و می  اسر از ایا رو بوو  پارسووی هووم »خواسووت « 

 
1. Melon - malon 
2. malum 
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توانوود قر حوودوق مالکیر حقی قائمی اسر ب  بوو  موجووب آن شووخص مووی 1نامیده می شوق.

ب  بیع رمووز   و از تمام مسارع آن استفاقه بسد  قوانیا تبرف قر مالی را ب  خوق اختباص قهد

توانوود بوور مووالی تریا حقی اسر ب  انسان میبام  ،. ایا ح ارزها نیز از ایا امر برخورقارند

قاشت  باشد و قارا  س  ویژگی انحبار ، م ل  و قائمی بوقن اسر. قر انتقال مالکیر، یکی 

  زمان ایجاق آثار مربو  ب  آن اسر. برخووی بسسدهاز مسائ  مدم، زمان انتقال اسر ب  ت ییا  

بسسوود. قر رقوو  ها  حقوقی، زمان انتقال مالکیر را براساس نوع مورق م امل  ت یوویا مووینظام

از نظوور  2امامی  و حقوق ایران، زمان انتقال مالکیر قر تمام اقسام مبیع، حیا وقوع عقد اسر.

( مفیوود باشوود و نیوواز  را 1باشوود:» حقوقی، ب  چیز  مال گویسد ب  قارا  قو شوور  اساسووی

ص یارتا ب  شخص یا ملر م یا ( قاب  اختبا2  برآورق، خواه آن نیاز ماق  باشد یا م سو ؛  

قانون از مال ت ریفی نکرقه و شاید آن را بسیار بدیدی قانسووت  و نیوواز  بوو  ت ریووف   3.«باشد

ولی قانستا ت ریووف مووال ندیده و ب  احتمال قو  تشخیص آن را محول ب  عرف برقه اسر 

قر بسیار  از موارق ب  خبوص برا  ما حقوقدانان اهمیوور قارق زیوورا اگوور مووا بوو  قرسووتی 

ت ریف مال را ندانیم قر موقع لزوم ترقید خواهیم برق ب  آیا م الً، سرقفلی مال اسر یا خیوور 

یا خیر و ام ال یا ترقید خواهیم برق ب  اقرار  را ب  مستسب ب  سفی  اسر قر امور مالی بوقه 

ایسدا. گفتیم ب  مال یک مفدوم حقوقی اسر ب  مسشأ آن غریووره   مالکیوور اسوور. ی سووی قر 

خارج از  ها و پذیرش انسان چیز  ب  نام »مال« وجوق ندارق. آنچ  ب  خارج از  ها انسان 

وجوق قارق قنیا  واق ی ریزیکی اسر. ایا قنیا  واق ی آبسده از پدیده ها  مختلفووی اسوور 

   رف نظر از آنچ  ما می اندیشیم وجوق قارق. زمیا، آ ، قرخر، بوه، جسگ ، حیوانان، ب 

با توجوو  بوو   4آقمیان و آنچ  ب  ب  قسر آقمیان پدید آمده جلوه هائی از قنیا  واق ی هستسد.

ت اریف مذبور می توان عسوان نموق ب  رمز ارزها از مالیوور برخورقارنوود و بوو  عسوووان مووال 

را می توان بیر بوئیا عسوان نموق ب  از مالیوور   هاند و نمون  ا  از رمز ارزمحسو  می شو 

. از ایا جدر یکی از ماهیر ها  رمز ارزها را می باشدبرخورقار اسر و قاب  مباقل  ب  پول  

 می توان مال بوقن عسوان قاشر.

 
 . 35تهران، گنج دانش، ص  ، حقوق اموال، 1368. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1
مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس،    ،1393سربازیان، مجید؛ رنجبری، سهیال،    .2

 .57، ص 3سال دوم، ش

 9، اموال و مالکیت، تهران، میزان، ص 1386. کاتوزیان، ناصر،  3

 179)اشخاص و اموال و مالکیت(، تهران، میزان، ص  2و  1، حقوق مدنی 1389. یوسف زاده، مرتضی،  4
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 ارادی بودن -2-5

    بسیار مدمی اسر ب  مبسا  قانون مدنی، قبد طرریا یا اراقه آنان، شابل  190م اب  ماقه  

نظریوو   1را شووک  مووی قهوود. ناشی از استخراج و بیووع رمووز ارزهووات دداتی همچون ت ددان  

ب  مبالغ  قر تحسیا اراقه خالق  رواب  حقوقی ابتفا نمی   قر ایسگون  ت ددان،  حابمیر اراقه،

 بسد چ  ب  موجب آن:

ق.م. و ماقه  975جز ب  قالی  قو  نظم عمومی، حکومر اراقه نباید محدوق شوق )ماقه   -اوالً

 ها نیز بایستی ب  حداق  برسد. آ.ق.م( و ایا قبی  محدوقیر 

توار  قرار گررت  مس بوو  بووا اعمووال حقوووقی   مسارع خبو ی ب  آزاقان  مورق مباح   و  -ثانیاً

 اسر، ی سی مانسد آن باید محترم شمرقه شوق.

هیر گون  بی عدالتی از عقد نتیج  نمی شوق، چ  ت ددان ناشی از آن آزاقان  ب  وجوووق   -ثال اً

 آمده اسر.

تفسوویر اراقه نظری  حابمیر اراقه مبیّا هر نوع الزام و حتی مقرران قووانونی ناشووی از    -راب اً

مرقم یک سرزمیسا اسر و بدیا ترتیب، طررداران تسدرو نظریوو  مووذبور ت دوودان ناشووی از 

قانون را تحر بفاف عقوق ررضی جلوه می قهسد، م ال قوووانیا وراثوور را و وویر مفووروض 

  متوری می قانسد.

راقه و امووی توووان آزاق  قوورار قاق   بایع و ثاما قر استخراج رمووز ارزهووا،  قر ت ددان مابیا  

؛ اب ر تفسیر بسسدگان و رقدا قر خبوووص آیوو  اول سوووره   مباربوو  طرریا را مشاهده نموق

ب  مفدوم عووام، مشوومول هوور نوووع قوورارقاق و   «یا ایّدا الذیا آمسوا اوروا بال قوق»مائده م تقدند:

و برخی م تقدند ب  آی  روووق قر راسووتا  عقوووق   2عقد  می شوق ب  با شرع مخالفر نسماید

قانون مدنی شووک  گررتوو   10ا   آزاق  قرارقاقها بر مبسا  ماقه  3سوان گرقیده اسر.م یا ع

تا مت اهدیا قر ان قوواق قوورارقاق آزاقنوود و طوورریا قر شووک  بسوو   ،اسر ب  بر مبسا  ایا ماقه

قرارقاق نیز آزاقند. ب  طور بلی قر زمان استخراج رمز ارزها و م امالن ناشی از آن، طرریا یا 

بر ب  عقوق و قرارقاقها  خوق، مختار و آزاقنوود و هرگونوو  سوووق و ضوورر  را مت اقدیا نس

 آزاقان  پذیررت  اند.

 

 
 . 56-57، صص 2ج زان،ی، حقوق تعهدات، تهران، م1392  د،یعبدالمج  ،یقائم مقام یریام. 1
 . 71، ص2فاضل، مقداد سیوری، بی تا،  کنزالعرفان، قم، خیام، ج   .2
 . 174، ص  4ق، مفتاح الکرامه، چاپ مصر، ج1326عاملی، سید محمد جواد،  .3
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 نتیجه گیری

موضوع استخراج و بیع رمز ارزها موضوع جدید  اسر ب  امووروزه اب وواق حقوووقی و رقدووی 

مختلفی را ب  خوق قیده اسر و از ایا جدر نظریان حقوقی و اقوال رقدی متفوواوتی را نیووز 

مورق م ال   قرار قاق. ماهیر رمز ارزهووا و اسووتخراج آن را مووی   ماهیر آن  می توان قر زمیس 

مالی و ب  نوعی بیع غرر  عسوان نموق ب  احکام خا ووی بوور آن مترتووب مووی باشوود. از توان  

قیدگاه اب ر حقوقدانان و رقدا، ماهیر رمز ارزها و استخراج آن با توجوو  بوو  اراقه طوورریا قر 

شروع شک  گررت  اسر ب  قر حقوق ایران قوانیا باموو  و جووام ی قر راسووتا  قالب عقد م

استخراج و بیع رمز ارزها قر راستا  عقوق طرریا و یا قوورارقاق  حمایر از آن وجوق ندارق.  

گیرق و از لحاظ رقوو  و حقوووق قر ایووا خبوووص نمووی توووان  ب  مس قد می نمایسد شک  می

چ  ب  قر ایا راستا مووورق نقوود و بررسووی اسوور، قر اختالف نظر  را مشاهده نموق و هر آن

راستا  پذیرش ماهیر پولی و احکام خاص استخراج و بیع رمز ارزها می باشوود. از ایووا رو 

ماهیر بیع رمز ارزها را پولی عسوان نموقه اند و جزو م امالن غرر  تلقووی نموووقه انوود بوو  

تی انتقووال ریسووک یکووی از از جدووا  اختالف نظران وارر  نیز قر ایا خبوص وجوووق قارق.

انتقال   موضوعاتی اسر ب  قر راستا  شساسایی ماهیر رمز ارزها مورق م ال   قرار می گیرق.

بووا مبووالح و مالحظووان  دار،یوو رمز ارزها بوو  خر می( هم زمان با تسلی)ضمان م اوض  سکیر

 یبوور عدووده بسوو   دیوو را با  سکیر  رایز  ،بام  قارق   سازگار  یو قواعد و ا ول حقوق   تجار

 یروو  یرووروش بلوو    قارق. قر قرارقاقهووا  اریوو گذاشر ب  تبرف و بسترل رمز ارزها را قر اخت

توس   کجانب ی یب  قرارقاق، ب  عمل  عیو اختباص مب  اییبا ت   ر یمالک  ا،یقر م   یبل  ایالذم   

ر بلی ب  طو  .ابدی یانتقال نم  میقب  از تسل  سکیاما ر  ابد،ی  یرروشسده رمز ارزهاسر، انتقال م

قر شساسایی ماهیر استخراج و بیووع رمووز ارزهووا مووی بایسوور م ال وو  ا  قر خبو وویان و 

ویژگی ها  آن نیز قاشر. السدای  آنک  بیع رمز ارزها و استخراج آن ب   ورن قووانون موودون 

و جامع قر حقوق ایران مورق توج  قرار نگررت  اسر و ایا موضوع ب  عسوان چووالش مدمووی 

تقسیسی و اجرایی و قضایی را می رساند ب  بررسی آن قر پووژوهش و اسر ب  ض ف سیاسر 

 مقال  ا  مستق  را ضرورن می بیسد.

 

 

 

 



 

405 

ان
ایر

ق 
قو

 ح
در

ها 
رز

ز ا
رم

ع 
و بی

ج 
خرا

ست
ی ا

وق
حق

 و 
هی

 فق
ت

اهی
ن م

تبیی
 

 منابع

 ( فارسی1

 .1ج  ،یتدران، اسالم ،ی، حقوق مدن1366حسا،  دیامامی، س .1

 .2ج زان،ی، حقوق ت ددان، تدران، م1392 د،یعبدالمج ،یقائم مقام   ریام .2

 بووا م وواب  مراجووع المسووائ  ، توضوویح1391 قم، علمی  حوزه   مدرسیا  جام   .3

 قم. علمی  حوزه مدرسیا تقلید، قم، جام   م ظم مراجع از نفر سیزقه رتاوا 

، ترمیسولوژ  حقوق، تدران، گسج 1392ج فر  لسگروق ، محمدج فر،   .4

   .قانش

 .، حقوق اموال، تدران، گسج قانش1368ج فر  لسگروق ، محمد ج فر،  .5

 .1، تشکی  قرارقاقها و ت ددان، تدران، مجد، ج1393مدد ، شدید ،   .6

(، تدووران، یکوو ی)م ووامالن م وووض و عقوووق تملای، عقوق م 1387باتوزیان، نا ر،   .7

 .3سازمان چاپ و انتشار، ج

 .، اموال و مالکیر، تدران، میزان1386باتوزیان، نا ر،   .8

 ی.چاپ سسگ  رون،یب  ا،یه.ق، عساو 1297  ررتاح،یا ، ممراغ  .9

، تدووران، ماسسوو  ررهسگووی جووام »بیع چیسر؟«  ماسس  ررهسگی جام طدور، بی تا، .10

 .طدور

)اشووخاص و اموووال و مالکیوور(،   2و  1، حقوق موودنی  1389یوسف زاقه، مرتضی،   .11

 .تدران، میزان

 .تدران، خرسسد ، عقد بیع، 1388، هللال فی، اسدا .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=7660


 

406 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می 
_

پژوهشی 
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم 

،شماره 
چهار، تیر

1401
 

 ( عربی2

ه.ق، مذاهب ارب وو ، بیوورون، قارال قلوویا،   1419الجزیر ، عبدالرحما،   .1

   .2ج

 .چاپ سسگیبیرون، ه.ق، مکاسب،  1415انبار ، شیخ مرتضی،  .2

 .4چاپ مبر، جبیرون،  ق، مفتاح الکرام ، 1326عاملی، سید محمد جواق،  .3

 .2خیام، ج راض ، مقداق سیور ، بی تا،  بسزال رران، قم،  .4

ه.ق، تحریر المجل ، تدران، مکتبة السجاح، قووم،   1359باشف الغ اء، محمد حسیا،   .5

 .1الفیروزآباق ، ج    مکتب

ه.ق، البیع، قم، ماسسوو  تسظوویم و نشوور آثووار امووام  1421 خمیسی، روح اهللا، موسو  .6

 .3 ج خمیسی )ره(،

ق، عوائد األیام ری بیان قواعد األحکام،   ه  1417  ، نراقی، مال احمد با محمد مدد .7

 .1قم، انتشاران قرتر تبلیغان اسالمى حوزه علمی  قم، ج

 ( سایت3

توان از آن بسب قرآمد بوورق؟،  ، رمز ارز چیسر و چگون  می1400خان  قیجیتال،   .1

https://khanesarmaye.com     1400/ 07/ 16رؤیر شده قر مورخ 

 

 


