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 Purpose: The present study tries to examine and analyze the 

legal and jurisprudential arguments regarding the validity of 

digital currencies in medical contracts in order to clarify this 

issue through these studies of legal and jurisprudential rulings. 

Materials and Methods: This research has been carried out 

by the method of library studies and in a descriptive-analytical 

manner, which has been obtained and analyzed by referring to 

Quranic, narrative, legal and jurisprudential texts. 

Findings: Digital currencies are one of the emerging 

currencies that are used in transactions and contracts, 

including medical contracts. However, since the nature of this 

type of currency has not been clearly and comprehensively 

explained yet, from a legal and jurisprudential point of view, 

doubts have been raised about their validity and being the price 

of contracts. Therefore, the main question of the research is "Is 

digital currency valid in medical contracts from a 

jurisprudential and legal point of view?". The research 

hypothesis is that there are two perspectives on this. Some, 

based on the verse of the denial of the mustache «ْاللََّهُ يَجْعَلَ وَلَن 
 بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الََّذِينَ أَيَُّهَا يَا»(، 141نساء: «)سَبِيلًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِلْكَافِرِينَ

(، 29نساء: «)بِالْبَاطِلِ...  the lack of combustion of the transaction. , The 

arrogance of the transaction and some other jurisprudential 

and legal arguments do not consider these currencies valid. 

But others have confirmed the validity of these currencies by 

citing the theory of purchasing power, the theory of nominal 

value and other jurisprudential and legal generalities. 

Conclusion: By referring to the general Quranic verses and 

rules and the principles and rules of jurisprudence and theories 

of experts that have religious authority, it can be considered 

valid by determining the appropriate principles, rules and 

legislation in this regard and careful monitoring of digital 

currencies. 
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 و همکاران  پناهی بابک  146

 اعتبار خصوص در فقهی و حقوقی مبانی بررسی

 پزشکی قراردادهای در دیجیتال ارزهای

 1 پناهی بابک
 اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه ، دکتری دانشجوی

 .ایران ارومیه،
 

 *2 موالئی یوسف
 ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه استادیار،

 .(مسئول نویسنده) ایران
 

 3 زاده طالب حمید
 ارومیه، اسالمی، آزاد دانشگاه ارومیه، واحد حقوق، گروه استادیار،

 .ایران
 

 چکیده
 خصوص در فقهی و حقوقی ادله کندمی تالش حاضر پژوهش: هدف
 و بررسی مورد را پزشکی قراردادهای در دیجیتال ارزهای اعتبار
 فقهی و حقوقی حکم های بررسی این رهگذر از تا دهد قرار تحلیل

 .گردد مبرهن مساله این
 هشیو به و ایکتابخانه مطالعات روش با پژوهش این :هاروش و مواد

 ،قرآنی متون به مراجعه با که است شده انجام تحلیلی ـ توصیفی
 و تجزیه مورد و آمده دستبه الزم اطالعات فقهی و حقوقی روایی،
 .است گرفته قرار تحلیل
 در که است نوپدید ارزهای از یکی دیجیتال ارزهای :ها یافته

 استفاده مورد پزشکی قراردادهای جمله از قراردادها و معامالت
 جانبه همه و شفاف طور به هنوز که آنجایی از لکن. گیرد می قرار

 فقهی و حقوقی منظر از لذا است نشده تبیین ارز نوع این ماهیت
 قراردادها ثمن عنوان به قرارگرفتن و ها آن اعتبار در تردیدهایی

 از آیا» که است این پژوهش اصلی سوال بنابراین. است شده مطرح
 دارای پزشکی قراردادهای در دیجیتال ارزهای حقوقی و فقهی منظر
 هبار این در دیدگاه دو که است این پژوهش فرضیه. «است؟ اعتبار
 اللََّهُ یَجْعَلَ وَلَنْ» سبیل نفی ی آیه به استناد با برخی. دارد وجود

 لَا آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا یَا» ،(141: نساء)«سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ
 سفهی ثمن، مالیت عدم ،(29: نساء...«)بِالْبَاطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا
 و فقهی ادله از دیگر برخی و معامله بودن غرری معامله، بودن

 هب استناد با دیگر برخی ولی. دانند نمی معتبر را ارزها این حقوقی
 و فقهی عمومات دیگر و اسمی ارزش نظریه خرید، قدرت نظریه

  .اند قرارداده تایید مورد را ارزها این اعتبار حقوقی
 عدقوا و اصول و قرآنی عام قواعد و آیات به استناد با :گیری نتیجه
 است شرعی حجیت دارای که کارشناسان نظریات و فقهی حقوقی

 نای در شایسته قانونگذاری و ضوابط و اصول تعیین با توان می
 .دانست اعتبار دارای را دیجیتال ارزهای دقیق های نظارت و خصوص

 
 دیجیتال، ارزهای فقهی، مبانی حقوقی، مبانی :کلیدی واژگان

 .کریم قرآن آیات پزشکی، قراردادهای
 

 16/01/1400تاریخ دریافت: 
 11/05/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئول.molaei@gmail.comy 

 مقدمه
امروزه در بخشی از مبادالت و قراردادها از جمله قراردادهای 
پزشکی، ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای سنتی شده است. بیت 

اولین ارز دیجیتالی بود که پا به عصر دیجیتال  (Bitcoin)کوین
، (Ethereum)، اتریوم(Ripple)ریپلگذاشت و بعد از آن 

و نمونه های بسیار زیادی از این قبیل،  (Dash)، دش(Iota)آیوتا
در دنیای ارز دیجیتال متولد شده و همچنان در حال تولد اند. دولت 

کردهای گوناگونی را اتخاذ های مختلف در قبال این ارزهای روی
کرده و برخی آن ها را به رسمیت شناخته و برخی نیز این ارزها را 
در مبادالت و قراردادها فاقد اعتبار می دانند. در ایران نیز هنوز 
قانون جامع و رویکرد شفافی در خصوص این ارزها اتخاذ نگردیده 

ن خی مسئولیاست و تنها اظهار نظرها جسته و گریخته ای از سوی بر
و یا برخی صاحب نظران و حقوقدانان مطرح شده است. با توجه به 
اینکه فعاالن عرصه و خرید تجهیزات پزشکی از سایر کشورها با 
مشکالت انتقال ارزهای سنتی مواجه هستند می توان از ارزهای 
دیجیتال به عنوان جایگزینی مناسب و با سهولت بیشتر بهره برد. به 

اتی که در این زمینه وجود دارد ضرورت پژوهش هر روی ابهام
فقهی حقوقی در زمینه اعتبار ارزهای دیجیتال را توجیه می نماید. بر 

آیا از منظر فقهی و » هر روی پرسش فراروی پژوهش این است که 
. «حقوقی ارزهای دیجیتال در قراردادهای پزشکی دارای اعتبار است؟

یدگاه ها و منابع و ادله فقهی و برای پاسخ به این پرسش الزم است د
 حقوقی در این زمینه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 

 

 ماهیت ارزهای دیجیتال
 در. گرددبرمی میالدی 1998 سال به دیجیتال ارز ساخت اولیه ایده
 جدیدی نوع از تعریفی اطالعات، فناوری حوزه متخصصان سال این
 نیاز بدون و شدهرمزنگاری کامپیوتر توسط که کردند ارائه پول از
. شودمی تولید معامالت انجام برای بانکی و واسطه هیچ به
 یا مرکزی دهندهسرویس هیچ دیجیتال، ارزهای در دیگرعبارتبه

 این و ندارد وجود مالی وانتقاالتنقل کنترل برای مالی موسسات
 داده پایگاه یک روی که است شبکه یک برمبتنی سیستم

 زغیرمتمرک ماهیت. کندمی فعالیت چینبالک اسم به غیرمتمرکز
 و است دسترسیقابل افراد همه برای که است معنی این به نیز

 حساب ایجاد اجازه شخص هر به که بانکی سیستم برخالف
 فعالیت به چینبالک سیستم در توانندمی افراد عموم دهد؛نمی

 و است مقدور همگان برای دیجیتال ارز استخراج فرآیند. بپردازند
. شودمی جهان سطح در هاارز گونهاین محبوبیت سبب عامل این
 بانک توسط که رایج و اسمی ارزهای برخالف هاارز گونهاین

 شود؛می منتشر طالست، عمدتا که ایپشتوانه با و کشور هر مرکزی
 بانک هب نیازی هم انتشار برای و است فیزیکی پشتوانه هرگونه فاقد

 ارز بین تفاوت تریناصلی را عامل این توانمی که ندارد مرکزی
 ر،اخی هایسال در. کرد قلمداد سنتی رایج هایپول دیگر با دیجیتال

 جهت اطالعات، فناوری حوزه متخصصان سوی از بسیاری هایتالش
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 میالدی، 2008 سال در تا گرفت صورت ایده این کردن عملیاتی
 وناکاموت ساتوشی مستعار نام با ژاپنی شخص یک توسط ایمقاله

 هایتمسیس کردن عملیاتی و تشریح به مقاله این در که یافت انتشار
 میالدی، 2009 سال در درنهایت و پرداخت دیجیتال ارز پرداخت

 موفق نمونه یک و دیجیتال ارز واحد اولین عنوانبه کوینبیت
 زا یکی همچنین کوینبیت. شد معرفی همگان به و ایجاد عملیاتی،
 ایدار و شودمی شناخته فعاالن میان در دیجیتال ارزهای ترینمحبوب

 طورهمان ارز این اما. است دالر میلیارد 221 میزان به بازاری ارزش
 پایینی بسیار قیمت دارای ابتدا در است مشخص هم نمودار در که
 معامله بازار در دالر 1000 هایقیمت با میالدی 2017 سال در و بود
 و کرد آغاز را خود قیمتی جهش میالدی 2017 آوریل از اما. شدمی
 هزار 19 یعنی تاریخ در خود مقدار باالترین به سال همان دسامبر در

 به میالدی 2019 سال فوریه در قیمت افت یک با سپس. رسید دالر
 6 قیمتی محدوده در بعد به تاریخ آن از و رسید دالر 3500 قیمت
 هر نیز اکنونهم. است نوسان درحال دالر هزار 13 و دالر هزار
 اخیر سالیان طی. است دالر هزار 13 حدود قیمتی دارای کوینبیت

 که گرفته شکل متنوع ساختار و اهداف با زیادی دیجیتال ارزهای
 دو این که کرد اشاره ریپل و اتریوم به توانمی آنها ترینمهم ازجمله

 اریباز ارزش و محبوبیت به جهان سطح در اندتوانسته دیجیتال ارز
 و ارزها که هستیم آن شاهد حاضردرحال. یابند دست توجهیقابل

 یمال هایموسسه استقبال مورد گسترده طوربه دیجیتال هایدارایی
 مفهوم انگلستان بانک نظیر موسساتی وقتی اند،گرفته قرار معتبر
 وانعنبه آن از ژاپن بانک و شناسدمی رسمیت به را دیجیتال دارایی
 در .گرفت نادیده را تحوالت این تواننمی کند،می یاد قانونی معامله
 از یکی عنوانبه ،(PayPal)پلپی شرکت تحوالت این آخرین
 کرد اعالم رسمی صورتبه پرداخت، حوزه هایشرکت ترینبزرگ

 خواهد دیجیتال ارزهای خدمات ارائه حوزه وارد 2021 سال تا که
 در تنها فعال، حساب میلیون 346 از بیش با پلپی شرکت. شد
 دالر میلیارد 222 حدود چیزی میالدی 2020 سال دوم ماههسه

 ارز حوزه به شرکت این ورود اما است کرده پردازش را تراکنش
 از یدخر جهت هاارز سایر یا و کوینبیت از استفاده معنیبه دیجیتال

 ارزهای نگهداری و فروش خرید، خدمات تنها و بود نخواهد پلپی
 هک مزایایی بیت کوین و تجربۀموفق .کرد خواهد ارائه را دیجیتال

 نقل وانتقال تسریع همچون آورد ارمغان به خود با آنِ  تکنولوژی
 نیناتوا مبادله، طرفین بودن جهان، غیرقابل شناسایی سراسر در ارز

 تورمی داشتن، ضد کردن،خاصیت بلوکه و مصادره دولت هادر
( موجب 1دیگر) مزایای از بسیاری و نقل وانتقاالت پایین کارمزد

 و انواع و رشدیافته ای گردید در مدت زمان کوتاهی به طورفزاینده
 گردد. خلق اهداف متنوع با آن از مختلفی اقسام

 کلماتی مانند ارز دیجیتال، ارزمجازی، رمزارز، ارز رمزپایه،ارز
رمزینه پول، که در کتابها، سایتها، مقاالت  شده، و یا حتی رمزنگاری

ی یک انگلیس میخورد در واقع برگردان چشم مرتبط، به منابع وکلیۀ
 ت؛اس کریپتوکارنسیی کلمه است و یک مفهوم را میرساند، یعن

به معنای رمزی، سری، (crypto)کریپتوکارنسی از جمع دو لغت
است و  رایج، ارز، ایجاد شده عنای پولبه مcurrency))پنهانی و

 مجموع آن، یعنی پول یا ارزی که بر پایۀعلوم رمزنگاری شده ایجاد

 و میتواند با استفاده از علم ریاضیات، کدهای رمزنگاری شده شده
پنهان بماند و کسی نتواند در روند تولید،  را ایجاد کند تا اطالعات ای

 آورد. انتشار و انجام مبادالت خللی وارد
 فیزیکی رایج و معمول ارزهای با یکسانی خصوصیات دیجیتال ارز

 و خرید به فوراً هاآن واسطه به تواندمی کاربر مثال برای. دارند
 یا هادستگاه تمام در مهم این و بپردازد نیاز مورد مبلغ واریز
 لقاب سهولت به کنند،می پشتیبانی ارزها این از که هاییشبکه

 .است دسترسی
 رضف کرد؛ نظاره را تریتوجه قابل بُعد توانمی دیگر نمونه یک در

 با کسان،ی شبکه به اتصال با تواندمی حتی آمریکایی یک که کنید
 .بپردازد نیاز مورد ارز انتقال و معامله به سنگاپوری فرد یک

 
 ار بزرگ مزیت چندین دیجیتال ارزهای که است آشکار بنابراین

 ارز توسط پرداخت یک. دهندمی قرار خود کاربران اختیار در
 ذفح با و پذیردمی صورت معامله طرف دو بین مستقیماً دیجیتالی
 عتسر بیشترین البته صد و هزینه کمترین با معامله این واسطه،
 پرداخت هایروش با مقایسه در معامالت نوع این. گیردمی صورت

 خصش موسسات و هاواسطه گاه و هابانک که کنونی مرسوم و سنتی
 ن،ای بر عالوه. است بهتر مراتب به کند،می معامله درگیر را ثالث

 سابقه عبارتی به نیست؛ اساسبی دیجیتال ارز طریق از معامله
 به قادر طرفین بعدها و شودمی ثبت مقابل طرف و شما پرداخت

 .هستند احتمالی محاسبات در هاحساب صورت از استفاده
 هب را دیجیتال ارز توانمی چنینی، این ارزهای زیاد تعداد به توجه با

 مربوط قوانین اگر .کرد تلقی ارز رمز و مجازی ارز سردسته عنوان
 ارائه و تدوین کشور یک مرکزی بانک توسط ارزهایی چنین به

 ارز مرکزی بانک» نام با دیجیتال ارزهای مرجع موسسه شود،
 خود همانند مفهوم این که آن وجود با. شد خواهد شناخته «دیجیتال

 ملموس درجاتی در و مشاهده قابل بصری صورت به دیجیتال ارز
 و سوئد انگلستان، جمله از اندکی بسیار کشورهای اما نیست،

 ارز عرضه برای تاکنون که هستند مناطقی معدود از اروگوئه
 ارائه را مشخصی و واحد برنامه مصوب، ارز یک عنوان به دیجیتال

 ارز شده ریزیبرنامه و تنظیم شکل کنار در نتیجه در. اندداده
 ودخ کار به نیز غیرمصوب شکلی در توانندمی ارزها این دیجیتال،

 .دهند ادامه
 طریق از الکترونیک صورت به توانمی را دیجیتال ارزهای امروزه
 و هاهفروشگا در اعتباری هایکارت یا عابر هایکارت

. کرد هاستفاد کنند،می پشتیبانی ارزها گونهاین از که هاییسایتوب
 تماس بدون پرداخت هایروش از ارزها این از ایگسترده طیف

 .کندمی ایجاد پرداخت در را زیادی سهولت که کنندمی استفاده
 سال به توانمی زمینه این در شده ثبت هایتالش اولین به اشاره برای

 سوئینگدون در موجود هایبانک از یکی. بازگشت میالدی 1994
 به Mondex and National Bank نام با انگلستان کشور

 .دادیم پیشنهاد را الکترونیک پول کیف از استفاده خود کاربران
 BBVA بانک و Telefonica هایموسسه 2005 سال در

 در( Mobipay) پی موبی نام با را ترپیشرفته تراکنش سیستم یک
 هانشتراک انجام برای کوتاه پیام عملکرد از که انداختند راه اسپانیا
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 و همکاران  پناهی بابک  148

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 اکسیت هزینه که بودند قادر کاربران سرویس این در. کردمی استفاده
 بانک در خود موجود اعتباری حساب طریق از را تلفن فیش و

BBVA کنند پرداخت. 
 رزی آسایش آوردن فراهم و پیشرفت در بشر هایتالش وجود، این با

 ونمو 2010 ژانویه در. شودنمی ختم جا این به فناوری، سایه
(Venmo )طریق از پرداخت برای مجازی شبکه یک عنوان به 

SMS برای نیز مورد این کرد؛ کار به شروع کوتاه پیام همان یا 
 نموو. نیست طوراین واقع در رسد؟می نظر به قبلی تالش همانند شما

 هایهزینه از برخی توانستندمی دوستان که شد مکانی به تبدیل
 هر سهم و اجاره قهوه، فنجان یک بهای همانند یکدیگر جزئی
 به روش این اگرچه. بپردازند را رستوران در خوردن غذا از شخص
 نیز ایمنی لحاظ از اما رسید محبوبیت به دانشجویان میان سرعت
 .است خارج مطلب این حوصله از که بود مشکالتی دارای

 اندازیراه( Google Wallet) والت گوگل 2011 سپتامبر در
 یازن بدون را خود اعتباری هایکارت تمام بتوانند آن کاربران تا شد
 تقابلی این. کنند حمل خود همراه و کنار در ها،آن فیزیکی نسخه به

 گم مورد در نگرانی به نیاز بدون که ساختمی قادر را کاربران
 ودخ گوشی درون تنها اعتباری، کارت یک کردن فراموش یا کردن

 .باشند داشته دسترسی پرداخت هایروش و اطالعات تمام به
 ایده کردن عملی به دست نیز O2 مخابراتی شرکت سال همان در

 والت O2. نمود اندازیراه را والت O2 سرویس و زد مشابهی
 در سپس و شارژ معمولی هایکارت یا هاحساب توسط توانستمی

 Money Messages نام به روش یک توسط هافروشگاه
 گلگو آپ استارت اندازه به هرگز سرویس این البته. شود استفاده

 .داد پایان خود کار به 2014 سال در و نشد موفق
 هایغول از دیگر یکی تواننمی شد، گوگل از صحبت که حال

 2014 سپتامبر در اپل. گرفت نادیده را زمینه این در فعال فناوری
 در گوگل، دیجیتال ارز سرویس کار به آغاز از پس سال 3 یعنی

. کرد معرفی را( Apple Pay) پی اپل ،6 آیفون از رونمایی مراسم
 در هم واچ اپل و 6 آیفون برای بعد مدتی دیجیتال پول کیف این

 از آن هب دستیابی در شرکت این کاربران کار تا گفت قرار دسترس
 از جدای این است، حدس قابل که طورهمان. شود ترآسان همیشه

 گوگل مشابه دیگر هایزمینه در بودن، اپل هایدستگاه انحصار در
 .کندمی عمل والت

 رزهایا محبوبیت افزایش جهان، بر اینترنت سلطه با اکنون بنابراین
 ها،آن پرداخت و استفاده استخراج، هایروش بودن مهیا و دیجیتال

 بیت آیا. شد متصور برایشان را مانعی و محدودیت هیچ تواننمی
 معظی امپراتوری یک ساخت به منجر توانندمی آن رقبای و کوین
 شوند؟ هاییشرکت چنین و آمازون اپل، گوگل، همانند دیگر
 سمت به حرکت حال در همیشه نیز دیجیتال ارزهای بدون ما دنیای
 اتخاذ حال در روندی یا اتفاق چه که نیست مهم. است بوده جلو

 ایهنقط به را خودش تدریج به و داردبرنمی تالش از دست بشر است،
 اب. است گذشته در مبهم خاطره یک تنها بعد هاسال که رساندمی

 یرتغی اندکی موارد تنها شاید پیش، سال 400 با پیش سال 500 مقایسه
 از جدای نامیم،می قرن یک را آن که فاصله این در. اندکرده

 ناکنو اما ماند باقی نخورده دست بشر زندگی توجه، قابل هایرخداد
 .نیست صورت این به

 هایایده از بزرگ و کوچک انفجارهایی امروز، با دیروز مقایسه
 ارزهای شاید متغیر جهان این در. دهدمی نشان را باورنکردنی

 ذیرتغییرناپ مفهومشان که شوند دائمی عناصری به تبدیل دیجیتال
 وا توقف به انتزاعی ماهیت یک در را ما دنیای سرانجام و است

 .داردمی
 

 مالیت داشتن ارز دیجیتال
برای اعتبار سنجی ارزهای دیجیتال اولین مساله ای که باید بررسی و 
پاسخ داده شود این است که آیا این نوع ارزهای دارای مالیت هستند 

مورد استفاده قرار تا بتوان در قراردادها از جمله قراردادهای پزشکی 
گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی به تعریف مال در فقه و 

 ایران داشت. حقوق 
 

 تعریف لغوی و اصطالحی مال
 که است هرچیزی و دارایی معنای به است، واوی اجوف که مال

 مملوکات اصل در که(  3، 2) شود مالک را آن و بوده انسان ملک
 و آوریجمع که اعیان از مملوکی هر بر سپس و بوده نقره و طال از

 تعریف این در محوری عنصر. است شده اطالق شده، نگهداری
 دوجو ملک و مال بین که تفاوتی لحاظ با شده، معرفی «ملکیت»

 مال چون گوید؛می مال به انسان دارایی تسمیۀ وجه در دارد. راغب
 کندمی میل گروه آن به گروه این از پیوسته و است انسان طبع مورد

 شده نامیده مال انسان، متعلقات دلیل همین به ندارد، ماندگاری و
 (.4) است عارضی دوام، عدم جهت همین به و است
 یشۀر از را «مال» ایشان که است این فوق، تعریف در ذکر قابل نکتۀ

 «مَوَلَ» ریشۀ از «مال» که درصورتی داند،می یاییاجوف یعنی «میل»
 «مویرة» که آن، مصغر و «اموال» که آن، مکسر جمع دلیل به بوده،

 است. 
ف تعری« ما یبذل بازائه المال»و « العقالءما یرغب به »فقها مال را به 

. (5داند )ا بذل مال در مقابل آن مینایینی مالک مالیت ر کرده اند.
اما برخی دیگر از فقها همچون محقق ایروانی از راه عناصر شناسی 

 بر خود درحاشیۀ ایروانی به تعریف مال پرداخته است. محقق
 تحقق در امر دو که است این ظاهر نویسد،می انصاری شیخ مکاسب

 شیء آن به آخرت، و دنیا امر در مردم یک. :است معتبر مال مفهوم
 .نباشد آن به دسترسی امکان تالش، و کار دو. بدون .باشند داشته نیاز

 .نمایدمی معرفی اموال مالیت در اختالف را امر دو این نتیجۀ ایشان
 صتشخی برای که داندمی نسبی امر یک را مالیت دیگر عبارت به

 یازن این به وصول برای که کاری و افراد نیاز مقدار باید اموال مالیت
 رودخانه کنار در آب بنابراین. گیرد قرار توجه مورد شده، صرف

 رودخانه، از دور فضایی در آب همین ولی. شودنمی محسوب مال
 مقدار گیرد، قرار رودخانه از دورتر چه هر حتی. گرددمی تلقی مال

 اییج در شده ذکر خصوصیت دو این البته. یابدمی افزایش آن مالیت
 اموال اما. گیرند قرار رغبت مورد بالذات و اوالً اشیاء که است

 عنوان به که است این خاطر به آنها مالیت که هستند هم دیگری
 نیازی هیچگونه بالذات و اوالً و گیرندمی قرار معامالت در عوض
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 149   ...اعتبار خصوص در فقهی و حقوقی مبانی بررسی  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 پایان در بزرگوار محقق این(. 6) جواهر و پول مثل نیست آنها به
 اینهگو به مال مفهوم تعریف که کرده اقرار مطلب این به تعریفش

 .است مشکلی بسیار کار باشد، نقص از خالی و مانع و جامع که
نیز تعریف مال را در قالب  صدر شهیدفقیه اقتصاد شناس مرحوم 

 د:در این باره می نویس مطرح کرده و تبادلی قیمت و استعمالی منفعت
 رجۀد بلکه است، رغبت و میل اصلی اساس اگرچه استعمالی منفعت
 یشترب منفعتش کاال هرگاه. دارد منفعت با مستقیم نسبت هم رغبت
 غبت،ر و میل این درجۀ دیگر سوی از. است بیشتر آن به تمایل باشد،
 رگاهه بنابراین. دارد را کاال آن به دستیابی امکان با عکس نسبت
 آن به ترغب و شوق باشد، بیشتر آن فراوانی خاطر به دستیابی امکان

 امکان که است واضح و. آیدمی پایین قیمت نتیجه در شده، کمتر کاال
 به ءشی  گاهی. است آن فراوانی و کمیابی تابع کاال به دستیابی
 انامک تالشی هیچ بدون که حیثی به است، فراوان طبیعی صورت
 به تبادلی قیمت حالت این در. هوا مثل دارد وجود آن به دستیابی

  هب دستیابی امکان هرگاه و. رسدمی صفر به آن به رغبت عدم خاطر
 و شده بیشتر آن در رغبت یابد، کاهش آن کمیابی خاطر به شیء

 (.7) گرددمی قیمت افزایش موجب
 ستقیمم ارتباط شد، اشاره ترپیش که همانطور تعریف این برجستگی

 وسمعک نسبت و سو یک از تبادلی قیمت و استعمالی منفعت بین
 ایونهگ به است دیگر طرف از رغبت و میل با دستیابی امکان بین
 نبالد به و رغبت ایجاد موجب آن کمیابی عین در کاال مطلوبیت که
 تقیم افزایش موجب هم بیشتر تقاضای و. گرددمی تقاضا ایجاد آن

 ارتعب در که تبادلی قیمت که است ذکر به الزم. شد خواهد تبادلی
 توضیح. است مال وصف که است مبادالتی ارزش همان آمده، ایشان
 ارزش. 2 مصرفی؛ ارزش. 1: دارد وجود ارزش نوع دو کاال برای آنکه

 .مبادالتی
 ــ وهبالق یا بالفعل ــ مستقیم طور به که است این «مصرفی ارزش»

 .اشدب داشته ایفایده دیگر عبارت به و کند تأمین را نیازها از نیازی
 اشدب ایگونه به کاال آن اینکه از است عبارت نیز «مبادالتی ارزش»

 در ارزش این و بپردازند بهایی آن برابر در باشند حاضر مردم که
 ینکها وجود با که نباشد زیاد ایگونه به که آیدمی وجود به صورتی

 ،است مصرفی ارزش دارای عبارتی به و کرده تأمین را اساسی نیاز
 هک هوا مانند باشد؛ نداشته وجود آن به نسبت تقاضایی حال عین در
 .است شده اشاره آن به هم صدر شهید عبارت در

 وجود اصل نظر از هم را شیء  مالیت مالک که هم خمینی امام
 ایج به داند،می تقاضا و عرضه تابع مالیت مقدار و مرتبه نظر از هم
 محدودیت نوعی متضمن که «منفعت» خصوصیت گرفتن نظر در
 ۀنوب به که نموده «عقالیی غرض» به معطوف را خود توجه باشد،می

 دایجا و شیء  آن تحصیل سوی به مردم برانگیزانندة تواندمی خود
 :فرمایدمی ایشان. گردد تقاضا
 نآ نگهداری و خرید در اگر باشد نداشته منفعتی مطلقاً که چیزی

 آن غیر یا غیرسیاسی یا سیاسی غرض یک آن بردنبین از و خرید یا
 تحصیل به مردم تمایل موجب باشد، داشته وجود عقالیی اغراض از
 شیء  درآن مالیت آمدن وجود به منشأ تقاضا همین و شودمی آن
 داردن منفعت که چیزی خرید به دولتی اگرغرض بنابراین. گرددمی

 رایب بازاری است، آن متوجه که سیاسی غرض خاطر به بگیرد، تعلق

 بدون شود،می ارزشمند عقال نظر از که آیدمی وجود به کاال آن
 هب بنابراین گیرد؛می صورت هدفی چه برای خرید اینکه مالحظۀ

 همچنانکه کند،می پیدا «مالیت» عنوان شیء  تقاضا، ایجاد مجرد
. رودمی بین از کلی طور به آن مالیت برود، بین از آن برای تقاضا اگر

 است تقاضا و عرضه فراوانی تابع هم مالیت مراتب که همانطور
 (.8ا)
 و عرضه» مقولۀ به توجه هم امام خمینی و هم شهید صدر اینکه با

 صدر شهید که است آن تعریف دو این تمایز وجه دارند، «تقاضا
 خمینی امام کهدرحالی داند،می رغبت و میل موجب را شیء  منفعت

 بلکه نداشته منفعت به منحصر را شیء  به نسبت رغبت و میل اساساً
. تاس داده نیز سیاسی غیر و سیاسی از اعم «عقالیی غرض» به تسری

 از و ترگسترده خمینی امام تعریف در شیء  مالیت دامنۀ بنابراین
 .است برخوردار تریوسیع شمول

 استفاده آن از تواندمی انسان که چیزی نیز هر حقوقی اصطالح در
 را مال ما مدنی ( قانون.9است) مال باشد، هم تملک قابل و کند

 مختلف مواد در اموال مصادیق بررسی با اما است، نکرده تعریف
 معنای به را آن ما مدنی قانون نویسندگان که دریافت توانمی

 یاءاش تمام به مال کلمه معنا این در. اندگرفته نظر در خود گسترده
 زا بعضی در. شودمی گفته است اقتصادی ارزش دارای که حقوقی و

 آورده هم با مالی حقوق و اموال ابهام هرگونه رفع برای موارد
 و مادی معنی دو به کنونی عرف در مال کلمه نتیجه در. اندشده

 .شودمی برده کار به حقوقی
 عموضو که شودمی گفته اشیایی به مال محدود، و مادی معنای به -1

 اتومبیل خانه: مانند. گیردمی قرار اشخاص بین حقوقی ستد و داد
 .جواهر و فرش

 به که مالی حقوق از است عبارت که حقوقی و مجرد معنای به -2
 مالکیت حق: مانند. دهدمی را مادی اشیای از انتفاع امکان اشخاص

 .دیگران از طلب و
 این زمینه شود،می ایجاد آینده در عادت حکم به مالی که موردی در

 سکونت منافع و درخت میوه مانند. دارد ارزش عرف دید در وجود
 مال حکم در یا مال را آن باید آینده، زمان مدت برای ایخانه در

 اجاره یا و آینده در درخت میوه فروش جهت، همین به. دانست
 عین استعداد واگذاری توانمی معامالتی چنین به. است درست خانه

 و ضمان موجب نیز اموال گونه این تلف. کرد تعبیر مال ایجاد در
 خود مال از مالک انتفاع از مانع شخصی اگر مثالً. است مسئولیت

 تلف از ناشی خسارت باید دارد، باز خود کار از را کارگری و شود
 (10کند.) جبران را آن

ردازد تعریف مال می پدکتر جعفری لنگرودی نیز با عناصر شناسی به 
 و می گوید:

 .باشد حقوقی یا حقیقی شخص به دادن اختصاص قابل باید مال-1
 ره پس. باشد انتقال و نقل قابل شخص، به اختصاص صورت در -2

 .نیست مال نیست، انتقال و نقل قابل مستقالً که چه
 .نیست مال حاضر زمان در شاهی ده پس. باشد نفع دارای-3
 .باشد داشته عقالیی نفع-4
 و ب،طل پست، تمبر کارگر، و کار مانند باشد، داشته ذاتی ارزش-5

 دستور و قرضه اوراق مانند باشد، ارزش حاکی که آن نه منافع،
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 و همکاران  پناهی بابک  150

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

(. 11).هستند مالی اهداف از حاکی که هاشرکت سهام و هاپرداخت
 و عناصر اموال از بعضی البته بودند، اموال عمومی عناصر موارد این

دارند. در نتیجه می توان گفت مال مفهومی  اختصاصی هایویژگی
است عرفی که عقال برای آن شی ارزش و اعتبار قائل هستند و در 

 مبادالت مورد داد و ستد قرار می گیرد
 

 دیدگاه ها درباره ارزهای دیجیتال
دیدگاه ها درباره ارزهای دیجیتال را می توان به دو گروه موافقان 

خالفان اعتبار ارزهای دیجیتال تقسیم کرد که در ادامه به اعتبار و م
 بررسی ادله هریک از این دیدگاه ها می پردازیم.

 

 دیدگاه اعتبار ارزهای دیجیتال
طرفداران اعتبار ارزهای دیجیتال بر این باورند که با بازخوانی 
تعریف مال در فقه و حقوق می توان گفت ارزهای دیجیتال دارای 

تبار هستند چرا که مالک مالیت و اعتبار رغبت عقالیی، مالیت و اع
منفعت داشتن، قابلیت نقل و انتقال، ارزش دار بودن است که این 
عناصر درباره ارزهای دیجیتال صادق است. چرا که در نگاه عقالی 

از  اعم نگاه بین المللی درخصوص رمزارزهای بین المللی عالم و 
 پذیرش ،...و ریپل اتریوم، کوین،بیت  توکن هاهمچون کوین ها و

 هم اکنون و شده پذیرفته واسطه گری آنهادر مبادالت در اجتماعی
 بسیاری از و هستند دسترس در معامالتی پلتفرم صدها در رمزارزها
 وارد خود پرداخت سیستمهای در را ارزها این بزرگ شرکتهای

 فت،امایکروس کوین، تاکنون توسط بیت نموده اندبه عنوان مثال
 بخشهای در بزرگ برندهای سایر و دل ویکی پدیا، اپل، آمازون،

از همین رو برخی حقوقدانان است.  شده پذیرفته جهانی متعدد بازار
ماهیت ارزهای دیجیتال را به خاطر صدق عنوان پول بر آن ها مورد 

( بنابراین و باتوجه به اینکه در عرف 14، 13، 12تایید قرار داده اند)
امروز همچون یک پول با رمز ارزها برخورد می شود و در جهانی 

بخشی از مبادالت به کار گرفته می شود میتوان به عنوان مصداقی 
نوپیدا از پول به آن نگریست که طبیعتا از منظر فقهی و حقوقی نیز 
اعتبار الزم برای ثمن یا مثمن قرارگرفتن در معامالت و قراردادها از 

 د تجهیزات پزشکی را داراست.جمله قراردادهای خری
 

 دیدگاه عدم اعتبار ارزهای دیجیتال
برخی حقوقدانان بخاطر این باور که رمزارزها فاقد مالیت است، 

( این در حالی است که صدق 15اعتبار آنها را زیر سوال برده اند)
عنوان مالیت هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی نیازمند برخی 

ر پیشین بیان گردید و مشخص شد شرایط است که در سطو
رمزارزها واجد این اوصاف هستند لذا تشکیک در صدق مالیت بر 

 رمز ارزها چندان موجه به نظر نمی رسد.  
با این استدالل که رمز ارزها صرفا برخی دیگر از حقوقدانان نیز 

است بنابراین نمی توان آنها را به عنوان یک پول « حق دَینی»یک 
 (. لکن در پاسخ باید گفت16مبادالت اقتصادی به کار برد.)مستقل در 

 رمزارزها وجود تعهد دینی مصداق ندارد. دسته اوال ً در تمامی انواع
ی ا کوین اساسا ً توسط ناشر یاصادرکننده ای رمزارزها همچون بیت

 ها به این نوع از پول .باشد داشته منتشر نمیشود که تعهدی وجود

معامالتی دارند. در بخش دیگری از رمزارزها  خود ارزش خودی
نتشار تولید و ا مانند رمزارزهای ملی یا باپشتوانه نیز باید در مکانیزم

 را تبیین نمود؛ در مورد مسئله تفکیک ورود کرده و این هرکدام به
لکن در  بتوان آن را یک نوع تعهد دانست، شاید رمزارزهای ملی

وانه پشت عنوان تنوع مالی که به جهت به مورد رمزارزهای باپشتوانه
مجازی برای آن، به قاطعیت  قرار میگیرد و امکان وجود پشتوانۀ

ول بودن پ را یک تعهد دانست. ثانیا ً پول آنها نمیتوان منشأ تمامی
و  یبلکه به قابلیت مبادالت نیست، تبدیل بودن و نبودن آن قابل به

های  اسکناس که نهمچنا .ثمن معامله است عنوان به پذیرش آن
 صرفا ً یک تعهد دینی بودند و به اولیه با پشتوانۀطال و نقره اگرچه

 عنوان به لکن تردیدی در تلقی آن خود ارزش ذاتی نداشتند، خودی
ها، بانک ناشرآن، به  این اسکناسِ درخصوص پول وجود ندارد.

 اساسکن نمود، اوراقمی ذخیره ای که پشتوانه و برمبنای طال و نقره
آن  معادل دارنده، درخواست درصورت داشت تعهد کرد ومی صادر

 کی بیانگر اسکناس سیستم، این در. نماید مبادله نقره و طال با را
 اوراق نای نتیجه در. بود انتقال با قابلیت دینی حق یا شخصی مالی حق

 نچهبودند؛ آ مال مقداری از حاکی بلکه نبودند مال فی نفسه اسکناس
دارندة ورقۀ  طلب همان محسوب می شد مال و داشت مالیت

 لپو عنوان صدق عدم موجب موضوع این بود ناشر بانک از اسکناس
 از فلذا حتی درخصوص مصادیقی. نمی شد اسکناس ها این به

به  آسیبی موضوع این شمارمی روند، به تعهد نوعی که رمزارزها
 (.17).زد پولی آنها نخواهد ماهیت

 
 ادله قرآنی و فقهی 

طرفداران اعتبار ارزهای دیجیتال و همچنین مدافعان عدم اعتبار 
ارزهای دیجیتال میتوانند به برخی از آیات قرآن کریم و ادله فقهی 

 استناد نمایند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
 ادله قرآنی و فقهی اعتبار ارزهای دیجیتال

برخی از مصادیق پول اشاره شده است.  در قرآن کریم به صراحت به
 جمع صورت به است پول مصادیق که از« درهم»به عنوان نمونه 

 مَعدودَة دَراهِمَ بَخس بِثَمَن شَرَوهُ و: »است آمده قرآن در( دراهم)
نیز در « وَرَق»همچنین واژه  .(20)یوسف: «الزَّاهِدین مِنَ فیهِ وکانوا

قرآن مورد استعمال قرار گرفته است که بنابرنظر قرآن پژوهان به 
( 19، 18معنای درهم یا سکه ضرب شده از نقره دانسته شده است)

 اَحَدَکُم فَابعَثوا»... سوره کهف این چنین آمده است:  19در آیه 
 هک دارد اشاره کهف اصحاب به آیه این...«. المَدینَۀِ اِلَی هـذِهِ بِوَرِقِکُم

 درهمهای با آنها از یکی ساله صد چند خواب از شدن بیدار از پس
 قرآن در نیز «دینار» واژه .کند فراهم غذایی تا رودمی شهر به قدیمی

 مَن الکِتـبِ اَهلِ مِن و: »است آمده کتاب اهل احوال بیان ضمن در و
 الیُؤَدَِّهِ بِدینار تَامَنهُ اِن مَن مِنهُم و اِلَیکَ یُؤَدَِّهِ بِقِنطار تَامَنهُ اِن

 هگرفت قرار قنطار مقابل در دینار آیه این در (75)آل عمران: ...«.اِلَیکَ
 اشاره ثروت و مال از زیادی میزان مقابل در کم مقدار به و است
توبه  34 آیه در «والفِضَّۀ الذَّهَبِ» تعبیر همچنین مفسران .دارد

 شررْهُمفَبَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی یُنفِقُونَهَا وَالَ وَالْفِضَّۀَ الذَّهَبَ یَکْنِزُونَ وَالَّذِینَ»
سی نتیجه این برر .انددانسته درهم و دینار به اشاره نیز را« أَلِیمٍ بِعَذَابٍ

اینکه قرآن کریم با توجه به پول رایج در آن زمان پیرامون مصدایق 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             6 / 10

http://quranmed.com/article-1-620-fa.html


 151   ...اعتبار خصوص در فقهی و حقوقی مبانی بررسی  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 به مقتضیات زمان و مکانموجود سخن گفته است حال با توجه 
( می 20که در اجتهاد و استنباط احکام شرعی تاثیر بسزایی دارد)

ارزهای دیجیتال  مصداقی  انندپیدایش پول های نوپدید م توان گفت
که رایج و دائر بین مردم است و نباید صرفا  محسوب می شوداز پول 

پول هایی همچون درهم و دینار و سکه و پول های کاغذی را پول 
دانست. همچنین باید توجه داشت قرآن کریم علیرغم اینکه در 
ضرب سکه های درهم و دینار به واسطه امکانات آن روزگار 

ه های مسامحه می شد و از نظر وزنی یکسان نبودن لکن همان سک
معروف بین مردم را مورد پذیرش قرار داد و دست به تاسیس مصداق 

نزد. همین امر به عالوه اینکه مساله پول و مال در «پول»جدیدی از 
شارع مقدس است و تاسیس و « امضایی»زمره مسائل و احکام 

اختراعی از سوی شارع صورت نگرفته است لذا نمی توان بر مصادیق 
ارزها ایراد وارد ساخت مگر اینکه مشمول جدید پول همچون رمز

سایر عناوین محرمه باشد و گرنه به خودی خود ایراد فقهی بر آن 
وارد نیست. اما از آنجایی که مساله ارز دیجیتال امروزه به نظام 
اقتصادی کشورها مرتبط می شود و چه بسا حاکمیت و استقالل 

ی ه فقه حکومتاقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد با نگا
حاکم اسالمی با مشورت با کارشناسان و بررسی مصالح و مفاسد 

. (21ارزهای دیجیتال یک حکم کلی برای این موضوع صادر می کند)
بنابراین می توان واژه مال که مورد نظر قرآن کریم است را در مورد 
ارزهای دیجیتال به کار برد و از حیث به کارگیری آن در قراردادها 

 مله قراردادهای پزشکی بدون اشکال است.از ج
 ادله قرآنی و فقهی عدم اعتبار ارزهای دیجیتال

برخی از محققین برای عدم اعتبار ارزهای دیجیتال به آیات قرآن 
کریم و برخی قواعد فقهی استناد کردند که باید مورد بررسی و 

 عدم»تحلیل قرار گیرد. یکی از ادله عدم اعتبار ارزهای دیجیتال 
آن ها می باشد. عدم مالیت ثمن یا مثمن در معامله ای که « مالیت

بیت کوین یکی از عوضین باشد از نظر فقهی مورد تامل است به 
دیگر سخن موضوع تعهد باید در بازار ارزش داد و ستد را داشته 

صدق عنوان مالیت یک  ( در پاسخ به این اشکال باید گفت22باشد.)
در عرف بر ارزهای دیجیتال از جمله در صدق عرفی است و امروزه 

بیت کوین عنوان مال اطالق می گردد و استفاده از آن در داد و ستدها 
نشانگر مالیت داشتن آن نزد عرف است. در فقه نیز اثبات شده است 

( و 23که برای صدق عناوین عرفی مرجع و داوری اصل عرف است)
 در اینجا نیز صدق عرفی مال محقق است.  

دیگر از ادله قرآنی و فقهی که برای عدم اعتبار ارزهای دیجیتال  یکی
 «اکل مال به باطل»بیان شده است آن است که این نوع ارزها مصداق 

 یَا»هستند که صریحا قرآن کریم از آن نهی کرده و فرموده است: 
 تِجَارَةً نَتَکُو أَنْ إِلََّا بِالْبَاطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوَالَکُمْ تَأْکُلُوا لَا آمَنُوا الََّذِینَ أَیَُّهَا
 میان در را یکدیگر اموال! ایمان اهل ( ای29مِنْکُمْ )نساء:  تَرَاضٍ عَنْ

 آنکه مگر مخورید،[ نامشروع و حرام راه از و] باطل به خود
 گرفته انجام خودتان میان رضایت و خشنودی روی از تجارتی

 را به معنای« بالباطل»در « باء»اگر بر مبنای مشهور فقها، «. .باشد
سببیت بگیریم، معامله ای که بر مبنا و سبب باطل و غیر عرفی و 
عقالیی شکل بگیرد، محکوم به بطالن است و از همین رو با توجه 
به اینکه عرف عقال، معامالت بیت کوین را مورد تامل وتردید قرار 

امالت مبتنی لذا می توان گفت که عقالی جامعه برای معداده اند؛ 
بر بیت کوین، سبب عقالیی و عرفی قائل نیستند و از این رو این 

(. در پاسخ به 22معامالت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.)
این دلیل نیز گفتنی است همانطور که در سطور پیشین بیان شد 
امروزه بالوجدان این مطلب تصدیق می شود که عقال و عرف، بیت 
کوین و ارزهای دیجیتال را در معامالت و داد و ستدهای خود به 
کار می برند و یکی از ارزهای رایج و مشهور است حال چگونه 

ت بیت کوین در میان عقال و عرف شده است خود ادعای عدم مقبولی
جای سوال جدی دارد؟ این پژوهشگران سخن از کدام عرف و یا 
عقال می کنند؟ آیا باید همانند ارزهای سنتی، ارزهای دیجیتال هم در 
بین همه مردم رایج شود تا گفته شود عرف و عقال آن را معتبر می 

معیار در تبیین همه مفاهیم در فقه نیز اثبات شده است که شمارند؟ 
عرفی و کیفیت انطباق آن ها برموارد عرف است، زیرا شارع در 
محاوره و گفتگو با دیگران اصطالح خاص و روش ویژه ای 

البته باید به این مهم نیز توجه داشت که عرف طریق فهم  (8ندارد.)
واقعیت ها است و نظر کارشناس)عرف خاص( در تطبیق مفاهیم 

پول( بر واقعیت ها)مانند ارزهای دیجیتال( بر عرف عام عرفی)مثل 
( عرف خاص)کارشناسان( امور اقتصادی نیز معتقدند 24مقدم است)

واحدهای پولی نیازمند یک وسیله برای ذخیره سازی و مبادله 
هستند، این وسیله گاه به صورت سکه های فلزی، و گاه به صورت 

الی است که در تحلیل ورق اسکناس و گاهی هم تراشه های دیجیت
در علم اقتصاد برای  ولی نامیده می شودحقوقی سند پولی یا ابزار پ

و  پول سه کارکرد بیان شده است: وسیله مبادله، واحد محاسبه
( در نگاه بین المللی 25، وسیله حفظ و ذخیره ارزش)سنجش ارزش

در   امروزه رمزارزها به عنوان وسیله مبادله شناخته می شود.
واحد سنجش ارزش هم باید گفت رمزارزها اعتبار خود را  خصوص

از دالر اخذ نمی کنند بلکه دالر مبنای سنجش ارزش آن است و تا 
زمانی که بین معامله گران معتبر باشد، پول تلقی می شود و واسطه 
گری مالی خود را حفظ خواهد کرد. در خصوص ذخیره ارزش هم 

یمت می شوند لکن هرچند برخی رمزارزها دچار نوسان ق
رمزارزهای ملی و با پشتوانه چنین نوساناتی وجود ندارد لذا نمی 
توان آنها را یک سره به خاطر نوسانات قیمت از شمول مفهوم 
اقتصادی پول خارج دانست. بنابراین از منظر عرف عام)مردم( و 
عرف خاص)کارشناسان( رمزارزها نوعی ارز و پول می باشند که در 

قراردادها از جمله قراردادهای خرید تجهیزات پزشکی مبادالت و 
 کارآیی دارند.

یکی دیگر از ادله ی که برای عدم اعتبار ارزهای دیجیتال بدان استناد 
بودن معامالت با ارزهای دیجیتال است. « سفهی»شده است، 

طرفداران این دیدگاه در توضیح این دلیل گفته اند: فقها دلیل بطالن 
ائده: م«)بِالْعُقُودِ أَوْفُوا »را این طور بیان می کنند که معامالت سفهی 

( عقود و معامالت عقالیی متعارف 275بقره: «)الْبَیْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ» ( و 1
( و 26را شامل می شود نه هر عقد و معامله ای هرچند سفهی باشد)

از آنجایی که مالیت بیت کوین و داشتن غرض عقالیی در معامالت 
ورد تردید جدی است، سفهی بودن معامله نیز از جمله مسائلی آن م

است که از نظر فقهی می تواند صحت معامالت بیت کوین و رمز 
در نقد این استدالل باید گفت ( 22ارزها را با اشکال روبه رو کند.)
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 و همکاران  پناهی بابک  152

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بودن « سفهی »همان طور که این پژوهشگران خود اذعان کرده اند 
ض عقالیی و مالیت در یکی از ارکان از آنجا ناشی می شود که غر

معامله وجود نداشته باشد. این در حالی است که امروزه ارزهای 
دیجیتال هم دارای مالیت و هم غرض عقالیی از داد و ستد آنها وجود 

 دارد. پس چگونه ادعای سفهی بودن آن می شود؟ .
 عَلَى رِینَلِلْکَافِ اللََّهُ یَجْعَلَ وَلَنْ»برخی نیز با استناد به آیه ی نفی سبیل 

( نظر به عدم اعتبار ارزهای دیجیتال 141نساء: «)سَبِیلًا الْمُؤْمِنِینَ
تخراج از آن اس« نفی سبیل»بنابراین آیه شریفه که قاعده فقهی دارند. 

شده است، هیچگونه حکمی که موجبات تسلط کفار بر مسلمانان 
حکم به صورت کلی و  و مومنان را فراهم آورد، وجود ندارد، این

 پول ناشر حقیقت عام است و همه موارد را شامل می شود. در
 سلطه یا آقایی او برای که کندمی ایجاد را خریدی قدرت اعتباری،

 سلطه یا آقایی حق حقیقی پولهای در که حالی در آورد،می ارمغان به
 همچنان اعتباری، ارزش از نظر صرف با که چرا شود،نمی ایجاد
 سبیل نفی قاعده براساس رو این از .ماندمی باقی آن مصرفی ارزش

در نقد این استدالل  .کنند اقدام پول انتشار به خود، باید مسلمانان
 است تثاب مفهومی اینکه با سبیل مفهوم تردید گفتنی است بدون

 و مانیز شرایط تابع و متغیّر ،(مصداق) یافتن عینیّت و تحقَّق در لکن
 شدّت به بودنش پیچیده و دار الیه اقتضای به مفهوم این. است مکانی
 صداقم گذشته در آنچه بسا چه. است ظرفیّتها و شرایط تاثیر تحت
 از یزن مکان اختالف .بالعکس و نباشد معاصر دوران در ، بوده سبیل

 بیمنص سپردن رو این از ؛ است آن عدم و سبیل تحقَّق در موثر عناصر
 سبیل مصداق است ممکن دارالکفر در وی با همکاری یا کافر به

 سبیل مصداق داراالسالم در همکاری و واگذاری همین امّا ؛ نباشد
 با اسالمی دولت ی گسترده همکاری مثال عنوان به.  آید شمار به

 یچه تشخیص به کفر بالد در مسلمان غیر ملَّت یا اسالمی غیر دولت
 تجه مگر)  آید نمی حساب به مسلمان بر کافر سبیل نهادی و فرد

 رد همکاری نوع این غالباً که حالی در( باشد کار در خاصّی و جانبی
 چون سبیل نفی ی قاعده .آید می حساب به سبیل اسالمی، بالد

 رت مهمّ مصالح با برخورد و تزاحم در اسالم دیگر احکام از بسیاری
 یگرد عناصر از بسیاری و کفر بالد در زندگی. است پذیر تخصیص

 باشد، ناچار اسالمی جامعه یا مسلمان فرد که گردد می باعث گاه
 أمینت را تری مهمّ منافع تا بگیرد نادیده را قانون این موقَّت طور به

 ینف انگیزه به است ناچار اسالمی نظام و دولت گاه چنانکه. نماید
 وعین پذیرای گذرا و موقَّت طور به ، آینده در سلطه و سبیل هرگونه

 : گوید می باره این در بجنوردی محقَّق. باشد سلطه
 کمح لجعل سبباً یکون المسلمین او لالسالم اهمّ مصلحۀ یکون ربما"

 ربما نَّها کما ، االحیان بعض فی المسلم علی الکافر لعلوّ موجباً یکون
 مورد فی کما المسلمین من جماعۀ الفناء موجباً یکون حکماً یجعل
 هاآن تضارب ، مصالح شناخت باید البته (27)"بالمسلمین الکفار تترَّس

 ذیردپ صورت دقیق کارشناسی و احتیاط با دیگری بر یکی تقدیم و
 .است مربوط مسلمین عموم و اسالمی جامعه به که وقتی ویژه به ،

 در مهمّ، و اهمّ مصلحت و مصالح تشخیص در مرجع: است گفتنی
 وردم که وقتی در و است مکلَّف شخص  است، فردی مساله که وقتی
 هک باشند می عملی متصدّی که هستند کسانی است، عمومی و کلی

 است طبیعی و دارد پی در را مسلمین بر کفار سلطه و سبیل ی شبهه
 (28).برند بهره کارشناس نظر از باید امور این در که

غرری بودن معامالت با ارزهای دیجیتال یکی دیگر از ادله ای است 
که طرفداران عدم اعتبار این نوع ارزها بدان استناد کردند. این گروه 

نهی النبی عن بیع »بر این باورند که با استناد به حدیث نبوی 
( هرگونه قراردادی که مشتمل بر 17/448، 1409حرعاملی، «)الغرر

اطره باشد مشمول نهی پیامبر و مصداق بیع غرری نوعی فریب یا مخ
( در مورد بیت کوین نیز نوسانات بسیار زیاد قیمتی آن و 29است.)

دقیق سازوکار این نوع از رمز ارز باعث  نیز جهل و عدم شفافیت
غرری بودن آن است. بیت کوین از ابتدا تا به امروز از لحاظ قیمت 

ی شدیدی را تجربه کرده است؛ کامال بی ثبات بوده و نوسانات قیمت
لذا این نوسان قیمت در بیت کوین و ناشناخته و خطر پذیر بودن این 

( در پاسخ 22رمز ارز، معامالت آن را با غرر همراه خواهد کرد.)
به این استدالل باید گفت برای تشخیص غرری بودن یک معامله، 

ه آیا ( و دید ک2/75، 1414باید به عرف مراجعه کرد)شهید اول، 
در فالن معامله غرر تحقق یافته است یا خیر؟ عرف عقال نیز هرگونه 
ضرری را موجب تحقق غرر نمی دانند و فقط اگر در معامله ای 
ضرر فاحشی به یکی از متعاقدین از ناحیه جهل به عوضین صورت 
بگیرد آن معامله را غرری می دانند زیرا احتمال ضرر کن در هر 

وجود دارد و بیشتر معامالت همراه با خطر  قرارداد و معامله ای
هستند بنابراین غرر و ضرر ناشی از جهالتی موجب بطالن عقد است 

( اکنون در خصوص ارزهای 30که قابل تسامح عرفی و عادی نباشد)
دیجیتال باید گفت ایا از نظر عرفی معامله با این ارزها، غرر و دارای 

ع ارزها را در مبادالت ضرر فاحش است؟ عرف عام و خاص این نو
پذیرفته اند و ضرری را در باره آن متصور نمی دانند. اینکه نوسانات 
درباره ارزهای دیجیتال وجود دارد اوال در خصوص همه نوع ارزها 
نیست بلکه بیشتر آنها روبه رشد هستند ثانیا نوسانات مالک عدم 

ک مشروعیت معامالت نیست زیرا اگر بخواهیم نوسانات را مال
عدم مشروعیت معامالت بدانیم باید تمامی خرید و فروش های 

و همچنین خرید و فروش سهام و ارزهای سنتی مثل دالر و یورو 
را در کشور نیز باطل اعالم کنیم زیرا در سالهای اخیر اوراق بورس 

نوسانات بسیار زیاد و فاحش تا ده برابری را تجربه کرده اند اما آیا 
فقیه یا حقوقدانانی به بطالن معامالت ارزهای تاکنون بدین خاطر 

ه خیربا همه نوسانات  یا سهام ارائه شده در بورس اوراق بهادار سنتی
 رای داده است؟تجربه کرده اند،  هاآنکننده ای که 

 
 الزامات قانونی درباره ارزهای دیجیتال

بر اساس تحلیلی که از ماهیت مال و پول از منظر فقهی و حقوقی 
و هم « مال»پذیرفت، ارزهای دیجیتال هم مشمول عنوان انجام 

هستند. لکن در مرحله اجرا باید این نوع ارزها « پول»مشمول عنوان 
از سوی حاکمیت و دولت ها مورد پذیرش قرار گیرند تا اعتبار 
مبادالتی خود را کسب نمایند. بنابراین باید دید آیا از نظر قوانین 

به عنوان پول به رسمیت شناخته شده موجود ایران چنین ارزهایی 
 اند یا خیر؟

 فقط» قانون پولی و بانکی چنین مقرر داشته است:  2بند ب ماده 
 انجری در قانون این تصویب تاریخ در که فلزی پولهای و اسکناس
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 153   ...اعتبار خصوص در فقهی و حقوقی مبانی بررسی  

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

 .دارد اءابر قوه و قانونی جریان یابدمی انتشار قانون طبق این یا و بوده
 پول انتشار امتیاز» قانون نیز آمده است: این  3همچنین در ماده  « 

 ینا رعایتمقررات با امتیاز این و است دولت انحصار در کشور رایج
بنابراین «.  .شودمی واگذار ایران مرکزی بانک به منحصراً قانون

برای اعتبار پول باید از سوی مرکزی آن مال به عنوان پول شناسایی 
بانک مرکزی  09/10/1396و معتبر معرفی گردد. در مورخ 

جمهوری اسالمی ایران با صدور دستور العملی ممنوعیت مبادله رمز 
نیز بانک مرکزی اقدام  8/11/1397در مورخ ارزها را اعالم نمود. 

 زرم خصوص در مرکزی بانک سیاستنامه نویس پیش» به انتشار
کرد و با دعوت از کارشناسان نظرات آنان را پیرامون این « ارزها

همچنین بانک مرکزی در مورخ  پیش نویس جویا شد. 
 انونق به استناد با»اطالعیه ای به شرح زیر صادر کرد:  19/04/1398

 که( آن بعدی اصالحات و 1351 سال مصوب) کشور بانکی و پولی
 انحصار در را پرداخت بزارهایا تعیین و رایج پول انتشار و تولید
 االنفع به مجدد تاکید ضمن بانک این است، داده قرار مرکزی بانک
 مورخ مصوبه اجرای و رعایت بر مبنی کشور بانکی و پولی حوزه

 «پولشویی با مبارزه عالی شورای» جلسه امین سی 1396.10.9
 و معرفی از ناشی مخاطرات به اشاره با و رمزارزها درخصوص

 :رساندمی آگاهی به را زیر نکات و موارد رمزارزها، از استفاده
 ارز اعانو و گرانبها فلزات و طال ریال، پشتوانه با ارز رمز انتشار -1

 .است مرکزی بانک انحصار در
 و پولی شبکه اداره و ایجاد برای اشخاص فعالیت و تشکیل    -2

 یرمجازغ بانک، این نظر از بلوک، زنجیره فناوری بر مبتنی پرداخت
 اب که اشخاصی قانونی پیگرد حق مرکزی بانک. شود می محسوب

 آن هب نسبت یا اقدام شبکه اداره و ایجاد به مقررات، گرفتن نادیده
 .داند می محفوظ خود برای را کنند می تبلیغ

 ولیپ هایشبکه اساس بر فعالیت از ناشی زیان و ضرر هرگونه     -3
 کارهای و کسب و بلوک ایزنجیره فناوری بر مبتنی پرداخت و

 .است آن متعامالن یا و( گان) پذیرنده،(ین)ناشر متوجه آن، با مرتبط
 در آن شرایط و روا جهان ارزهای رمز استخراج موضوع    -4

 اتخاذ از پس و است بررسی حال در دولت اقتصادی کمیسیون
 می ابالغ فوق مصوبه و مقررات با مطابق آن ضوابط الزم، تصمیمات

  .«.شود
تنها استخراج رمز  13/5/1398نهایتا هییت وزیران در جلسه مورخ 

ارزها را با کسب مجوز از وزرات صنعت معدن و تجارت مجاز 
 با صرفاً رمزارزها از استفاده»اعالم کرد و این چنین مقرر داشت: 

 یم صورت متعاملین سوی از( ریسک) خطرپذیری مسئولیت قبول
 و نبوده بانکی نظام و دولت ضمانت و حمایت مشمول و گیرد

بنابراین می «. .نیست مجاز کشور داخل مبادالت در آن از استفاده
توان گفت بنابر آخرین آیین نامه از نظر دولت جمهوری اسالمی 
ایران، استفاده از رمز ارزها با قبول ریسک آن از سوی طرفین 

دولتی در این باره وجود ندارد قرارداد مجاز می باشد البته حمایت 
 و در مبادالت داخل کشور نیز نباید از آنها استفاده شود.

 

 نتیجه گیری
 تباراع خصوص در فقهی و حقوقی مبانی مساله اصلی این مقاله بررسی

پزشکی بود. پس از بررسی ها و  قراردادهای در دیجیتال ارزهای
تحلیل های صورت پذیرفته مشخص گردید از نظر مبانی فقهی و 
حقوقی می توان ارزهای دیجیتال را در قراردادهای پزشکی به کار 
گرفت و از این حیث با مشکل مبنایی مواجه نیست. هرچند برخی 

اره ن باز فقه پژوهان و آشنایان با حقوق اشکاالت و ایراداتی را در ای
مطرح کرده اند اما ضمن پاسخ به آن اشکاالت و ایرادات باید به این 
واقعیت توجه کرد که امروزه به کارگیری ارزهای دیجیتال در 
معامالت بین المللی رایج شده است و با توجه به برخی موانع 
ارتباطات بانکی می توان ارزهای دیجیتال را به عنوان جایگزین در 

کی مورد استفاده قرار داد. لکن از حیث قانونی تا قراردادهای پزش
کنون قانونی جامع و کامل در این باره وضع نشده است و آخرین 
اراده و نظر رسمی دولت مبنی بر جواز استفاده از رمزارزها در 
مبادالت خارجی است البته بدون حمایت و پشتوانه دولت. که این 

و مشخص و همه جانبه خال قانونی، ضرورت تدوین قانونی شفاف 
در این باره را می طلبد. در عین حال و باتوجه به آخرین مصوبه 
هییت وزیران میتوان گفت استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادالت 
 خارجی از جمله قراردادهای پزشکی مشکل قانونی و حقوقی ندارد. 
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