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 چکیده 

اند. شناسایی  جدیدی ارائه شده  فناوریباشند که با  می   غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی  ۀرمزارزها گون 
ماهیتی   ۀبازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائتنگاتنگی با    ۀماهیت رمزارزها رابط

ای از اموال غیرمادی و  ایراد است. رمزارزها گونهقابلپذیر نبوده و وجود اقسام متنوع، امکان  واحد با
شده که دارای مالیت   صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب  یا در

توانند  می باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادیز میعرفی و شرعی نی
بر  اند لکن  شدهمیان مردم جهان نیز پذیرفته  مبادله در  ۀواسط  عنوانبهکارکردهای پول را ایفا نمایند و  

انواع  باشند؛ برخی ازها نیز می قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت اساس
به از این شناسایی برخوردار هستند  رمزارزها همچون رمزارزهای ملی  واسطۀ خلق توسط کشورها 

آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفًا یک    لکن سایر اقسام 
  دره در عرضۀ های صادیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن  ۀشوند. گون دارایی دیجیتال محسوب می
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تطبیقۀ  اولی بهادار  اوراق  مفهوم  با  نیز  درمی   داده  سکه  با    شوند.  مرتبط  حقوقی  مسائل  خصوص 
مختلف صادر شده های  از ارگان  نامهآیینتاکنون چندین مصوبه و  ها  آن  جمله ماهیت  رمزارزها از

لذا ورود مرجع    ، ت لکن این متون قانونی غالبًا ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده اس
ی کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد. گذارقانونرسمی 

 اوراق بهادارمالیت، اموال غیرمادی، رمزارز، ارز مجازی، : واژگان کلیدی

 مقدمه
در سال    ، ها این پول   ۀهای دیجیتال، هستند؛ ایدرمزارزها یا ارزهای مجازی نسل جدیدی از پول 

واسطه  منظوربه   1998 حضور  بدون  پولی  ایجاد  و  مالی  امور  انجام  توسط )  هاتسهیل  بانک( 
رمزگذاری 1دای»وی از روش  داد که  را  الکترونیک  پول  از  نوع جدیدی  پیشنهاد  « مطرح شد. وی 
کرد. در  تفاده میای برای کنترل تولید پول و انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزی اسرایانه

اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در    فناوری   ۀ های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزطول سال
 های سابقموفق عملیاتی طرح   ۀاولین واحد پول مجازی و نمون   عنوانبه  2کوین، بیت2009سال  

کوین  موفق بیت  ۀربمعرفی شد. تج  3توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو
  ، وانتقال ارز در سراسر جهان و مزایایی که تکنولوژِی آن با خود به ارمغان آورد همچون تسریع نقل

خاصیت ضد تورمی    ،در مصادره و بلوکه کردنها  شناسایی بودن طرفین مبادله، ناتوانی دولتقابلغیر
پایین نقل ، موجب ( Karl Hardle, 2019: 2)  وانتقاالت و بسیاری از مزایای دیگرداشتن، کارمزد 

از آن با اهداف   ای رشدفزاینده طور  بهزمان کوتاهی،  گردید در مدت  انواع و اقسام مختلفی  یافته و 
حکومت پدیده،  این  گسترش  با  گردد.  خلق  حوزه  متنوع  این  مقررات  و  قوانین  تنظیم  درصدد  ها 

که الزم است بدان پرداخته شده و بررسی    توجه به نوظهور بودن این پدیده اولین موضوعی  برآمدند، با
شده، قوانین و مقرراتی شایسته، تنظیم و  گردد شناسایی ماهیت آن است تا متناسب با ماهیِت پذیرفته

گری  ای بر تنظیمهایی همچون مقدمه در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش  تصویب گردد.
کوین و ماهیت مالی و فقهی پول کوین نخستین پول مجازی، بیتدر اقتصاد ایران، بیت  ارزهارمزینه

بیت  حقوقی  و  فقهی  وضعیت  بررسی  مجازی،  پول  فقهی  بررسی  ارزهای  مجازی،  تحلیل  کوین، 
و فقه  پرتو  در  به.مجازی  آمده..  باعمل  که  دو   است؛  تحقیقات،  این  بودن  کاربردی  و  مهم  وجود 

مسائل    ۀتوجه است؛ اواًل عناوین بسیاری از این تحقیقات کلی بوده و کلیقابلطه  موضوع در این راب

 
1. Wei Dai 

2. Bitcoin 

3. Satoshi Nakamoto 
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ها تخصصًا به بررسی  این پژوهش  گیرد و بخش کوچکی ازدربرمیرا  حقوقی منشعب از رمزارزها  
اند. ثانیًا در مبحث ماهیت نیز غالبًا تنها به بررسی ماهیت و ابعاد حقوقی رمزارزها پرداخته  ماهیت

ب نشدیت حقوقی  عنایتی  رمزارزها  اقسام  سایر  به  و  شده  پرداخته  اکوین  بیته  اگرچه  کوین ست. 
تواند مبّین ارکان و عناصر انواع دیگر  سردمدار رمزارزها است، لکن بررسی ارکاِن آن به تنهایی نمی

ا با  الذکر در نظر دارد ماهیت رمزارزها رفوق ۀگرفتن دو نکت نظر رمزارزها باشد. پژوهش حاضر با در
دیگر مورد   سوی سو و مبانی موجود در نظام حقوقی ایران ازتوجه و اعتنای به َاشکال متنوِع آن ازیک

به موضوع ابتدا  راستا  این  در  قرار دهد.  بررسی  و  تبیین  تحلیل  را  رمزارزها  مفهوم  پرداخته،  شناسی 
یک   عنوانبهه و رمز ارزها را  شماریم. سپس مالیت آن را مورد واکاوی قراردادنموده و اقسام آن را برمی 

پول بودن رمزارزها را تحلیل نموده و در آخر    ۀ در مبحث بعد از آن، فرضی  .کنیمدارایی بررسی می
 نماییم. بهادار را واکاوی می تطبیق ماهیت آن با اوراق

 . تعریف رمزارزها و اقسام آن ۱
رمزپایه،   ارز  رمزارز،  ارزمجازی،  دیجیتال،  ارز  مانند  رمزنگاریکلماتی  حتی  ارز  یا  و  شده، 

خورد در واقع برگردان  میچشممرتبط، به  منابع  ۀکلی  ها، مقاالت وها، سایترمزینه پول، که در کتاب
( است؛  cryptocurrency)  رساند، یعنی کریپتوکارنسی انگلیسی یک کلمه است و یک مفهوم را می 

به معنای پول    currencyی، پنهانی و  به معنای رمزی، سر   cryptoکریپتوکارنسی از جمع دو لغت  
علوم رمزنگاری شده ایجاد    ۀاست و مجموع آن، یعنی پول یا ارزی که بر پای  رایج، ارز، ایجاد شده

از علم ریاضیات، کدهای رمزنگاری شدهو می   شده استفاده  با  تا اطالعات    ایتواند  ایجاد کند  را 
تعابیر   البته  آورد.  وارد  خللی  مبادالت  انجام  و  انتشار  تولید،  روند  در  نتواند  کسی  و  بماند  پنهان 

هم کاربرد غلطی است؛ لکن    جایها بهآن  بردن  های ظریفی دارد و به کارالذکر با یکدیگر تفاوت فوق 
شود. در تعبیر برده می  کارذیل لغت کریپتوکارنسی بهها، تمام این عناوین و مصادیق در  غالبًا در نوشته

شوند. هرگونه  الکترونیکی ذخیره و منتقل میصورت  به  ارزهایی هستند که   1صحیح، ارزهای دیجیتال 
؛ اعم از اینکه مبنای آن پول سنتی و بانکی  گنجدپولی که بر مبنای صفر و یک باشد در این تعریف می

دارد و کلی ارز دیجیتال مفهومی موسع  لذا  ارزهای مجازی.  یا  و  را که غیرفیزیکی    ۀباشد  ارزهایی 
نوعی ارز  از این جهت که غیرملموس است  2. ارز مجازی (Wagner, 2014: 3)  گیرد هستند دربرمی

های بانکی  اسکناس  ۀت که پول دیجیتال، نمایندشود و وجه تمایز آن این اسدیجیتال محسوب می
 

1. Wikipedia: Digital currency (digital money, electronic money or electronic currency) is a 

type of currency available in digital form  (in contrast to physical, such 

as banknotes and coins)  
2. Virtual currency 

https://en.wikipedia.org/wiki/Currency
https://en.wikipedia.org/wiki/Banknote
https://en.wikipedia.org/wiki/Coin
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گونه ارتباطی با پول حالی که ارز مجازی هیچ  است دره  است که فقط سازوکار آن غیرفیزیکی شد
 . (4: 1397پور و نوری، نواب) فرد استبانکی نداشته و یک ارز جدید با سازوکار منحصربه

تبدیل، تقسیم نمود؛  قابلتبدیل و  قابلرتوان ارزهای مجازی را به غیبندی، میمطابق یک دسته
بهقابلارزهای غیر پول هیچتبدیل  به  تبدیل  امکان  پول عنوان  مانند  ندارند  را  بانکی  در  های  هایی که 

رایانهبازی میهای  کسب  موبایلی  یا  میای  بازی  سکۀ  آن  به  اصطالحًا  و  ارزهاشود  این    گویند. 
متمرکز هستند و یک نهاد مرکزی برای مثال سازندۀ بازی آن را منتشر کرده و دفتر کل را نزد  صورت  به

های حقیقی و بالعکس را دارند و از  تبدیل، امکان تبدیل به پول قابلدارد. ارز مجازی  خود نگاه می
تمرکز و  م  ۀ گرفت. این ارز به دو دست  توان بهره آن برای خرید کاال و خدمات حقیقی و مجازی می

گیرد  شود. در متمرکزها، انتشار و کنترل ارز توسط یک نهاد مرکزی صورت می غیرمتمرکز تقسیم می 
اینکه توسط نهاد    جایبهها  تراکنشتأیید    انتشار و  جمله  ازها  فراینداما در ارز مجازی غیرمتمرکز تمام  

پذیرد.  مزنگاری، صورت میر  مرکزی انجام گیرد از طریق تمامی افراد با سازوکارهای علوم ریاضِی 
تواند در شبکه  کنند و هیچ کاربری نمیمیتأیید    های ریاضی رمزگذاری صحت معامالت را الگوریتم 

بندی قادر است تمام انواع ارزهای مجازی  این دسته  .(6و    5:  1397نواب پور،  )  تغییر ایجاد نماید
را شناسایی کنیم  ها آن یم ماهیترا که در حال ساخت است تحت پوشش قرار دهد و چنانچه بخواه

 بندی به ما کمک خواهد نمود.این تقسیم
دس در  گنجانده  تۀرمزارزها  غیرمتمرکز  مجازی  مصداقمی  ارزهای  در  رمزارزها  های  شوند؛ 

ارز به معنای حقیقی دانست بلکه  را نتوان رمزها  آن  مختلفی تجلی یافتند که شاید با نگاه فنی برخی از 
ارزهای به  ازجمله  متمرکز  میان میشمارمجازی  تفاوتی  و خارجی  داخلی  مطالعات  در  لکن    روند 

نمایند لذا ما نیز در این نوشتار رمزارز مطالعه می  ۀرا ذیل دستها  آن  ۀ گذارند و مسامحتًا همنمیها  آن 
مطالع کوین  یۀکل  ۀبه  از  اند  عبارت  که  پرداخت  خواهیم  آن  ملی2ها توکن  ، 1ها انواع  رمزارز   ،  ،

تأثیر در تفاوت ماهیت    جهتبه. شناخت ساختار فنی هریک از انواع رمزارزها  3رمزارزهای با پشتوانه
 دهیم: می آنها، ضرورت دارد؛ لذا در ذیل، مختصرًا این اقسام را توضیح

اجالی ارزهای   ۀ نمون   ، شوند می   ی یا جهان روا نیز خوانده الملل بین های رمزارزهای  که با نام ها  کوین 
مرکزی  نهاد  هیچ  توسط  رمزارزها  این  هستند.  نمی غیرمتمرکز  کنترل  و  نشده  صادر  بلکه ای  شوند، 

ها توسط همین عملیات صدور توسط اجماعی از دارندگان این ارز به عمل آمده و معامالت و تراکنش 

 
1. Coin 

2. token 

3. Stable coin 
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نظارت قابل افزاری بدون امکان تغییر و  های نرم شود. ثبت این معامالت در بلوک و ثبت می تأیید    افراد 
 (.,Shadab, Houman B 2014: 14)   شود.گفته می   1بالکچین  فناوری شود که به این  همگان انجام می 

ای ندارد و از بالکچین ارزهای توکن هم نوعی ارز دیجیتال است با این تفاوت که بالکچین جداگانه   
می  استفاده  در دیگر  توکن   کند.  یک  به واقع  سازمان  یک  که  است  کاربردی  یا  و  دارایی  یک  نماد   ،

مرحل سرمایه  در  خود  توکن می   2(ICO)   سکه ۀ  اولی   عرضه ۀ  گذاران  معموالً دهد.  پروژه   ها  یک  برای 
 توانند کند و افراد می شوند. طراح پروژه برای تدارک سرمایۀ الزم، توکنی را منتشر می طراحی و تولید می 

ها، در مفهوم موسع توکن   (. Momtaz, 2018: 1-3)  گذاری نمایند با خرید این توکن در این پروژه سرمایه 
این اساس حتی برخی   شود که برمی   تقسیم  5و توکن ارزی  4، توکن بهادار 3به سه نوع توکن کاربردی

گنجانده ها  کوین  توکن  مفهوم  در  گاه،  می   هم  توکن ICOیک    موجببه شوند.  منتشری  ها،   ارزی 
 ارزش عمل  ۀ ابزار پرداخت و ذخیر   عنوان به شوند که در این حالت توکن همانند یک کوین صرفًا  می 
افتد، می   انتشار توکن کاربردی اتفاق ها  ICOمبادله با سایر ارزهاست؛ برخی اوقات در  قابل کند و  می 

به دارندگان اجاز انتشار این نوع توکن،  با  را ای  والت یا خدمات تعریف شده استفاده از محص   ۀ ناشر 
(. Momtaz, 2018: 6-7)   کند نمی   دهد. این توکن به هیچ عنوان حق مالکیتی در محصوالت ایجاد می 

استفاده از   ۀ خود اجاز  ۀ باشد، به دارند می   ارزش نیز  ۀتوکن کاربردی عالوه بر اینکه ابزار پرداخت و ذخیر 
 ,Hacker, Philipp and Thomale)  دهدمی   را   خدماتی که توکن برای ایجاد آن منتشر شده است

Chris, 2017: 12 سهام، اوراق بهادار و یا هر دارایی مالی   ۀبهادار نمایند های  آخر یعنی توکن   ۀ(. دست
 اولیه، منتشر  ۀ هایی که در یک عرض به عبارت دیگر توکن   ، (Karl Hardle, 2019: 9)   باشندمی   دیگری 

جنب می  است  ممکن  عرضه سرمایه   ۀ شوند  حالت شرکت  این  در  که  باشد  داشته  توکن،   ۀ کنندگذاری 
که خلق توکن و فروش آن به هدف تحقق این فعالیت ای  دارندگان را در سود حاصل از فعالیت نوآورانه 

 
1. Block chain 

کار  وکسب   ۀها را در یک شبکها و رهگیری داراییمشترک است که فرایند ثبت تراکنش   ۀبالکچین یک دفتر کل توزیع شد
حقیقت بالکچین  چین ردیابی و معامله شود؛ در  تواند هر چیز باارزشی باشد که در شبکه بالککند. دارایی میتسهیل می

های درگیر در معامله کند و برای تمام طرفمعامالت را در خود ثبت و ضبط می   ۀیک دفتر کل مجازی است که کلی
یت و پیگیری است بدون اینکه امکان تغییر و دستکاری در مطالب ذخیره شده وجود داشته باشد. اگرچه فناوری ؤقابل ر

ان معرفی نمود لکن این فناوری منحصر در ثبت مبادالت مالی نبوده و قادر بالکچین با ظهور بیت کوین خود را به جه
 (. 1397، عباسی)نک:  باشدها میبه ثبت و نگهداری هر معامله یا عمل بر روی دارایی 

2. Initial coin offering     
3. Utility token 

4. Security token 

5. Crypto token 
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 (.Hacker, Philipp and Thomale, Chris, 2017: 13د )نمای می   انجام شده است شریک
می رمزارز گفته  رمزارزی  به  دولتملی،  توسط  که  میشود  تولید  خاصیت  ها  بنابراین  شود 

از را  بودن  شود.   دست  غیرمتمرکز  شمرده  نباید  کلمه  حقیقی  معنای  به  رمزارز  لذا  و  است    داده 
دولت  توسط  صادره  اختصاری رمزارزهای  عالمت  و  بوده  مشهور  مرکزی  بانک  رمزارزهای  به  ها 

1
CBDC  .معرف این مدل از رمزارزهاست 

شود که ارزش آن به به نوعی از ارزهای دیجیتال گفته می ها  کوینباپشتوانه یا استیبل  رمزارزهای
پایدار مانند دالر وابسته است و لذا از سرمایه نوسانات بازار   قابلگذاران در میک دارایی یا کاالی 

رکز تقسیم متمرکز و غیرمتم  ۀکند؛ ارزهای دیجیتال باثبات را به دو دستارزهای دیجیتال محافظت می
یا کاال است.    2یک ارز فیات   ،استیبل کوین متمرکز  ۀ؛ پشتوان(Karl Hardle, 2019: 9-10)  کنندمی 

صورت که آن نهاد متمرکز یک    این  شوند، بهها توسط یک نهاد متمرکز مدیریت میمعمواًل این کوین
به را  کاال  یا  می دارایی  نگه  صندوقی  در  وثیقه  بنابراین  عنوان  نوع  می  را ها  CBDCدارد.  یک  توان 

   .کوین نیز دانستاستیبل
شود، یک نمونه از ارزهای دیجیتال باثبات که توسط شرکت تتر اداره می  «USDT» ارز دیجیتال

شده ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شود. ارز دیجیتال »پترو« نیز نمونه است که توسط دالر پشتیبانی می 
اندازی شده است. این ارز توسط نفت وئال و برای مقابله با ابرتورم راه با کاال است که توسط دولت ونز 

می  پشتیبانی  کنترل ونزوئال  ثالثی  نهاد  هیچ  توسط  که  است  ارزی  غیرمتمرکز،  کوین  استیبل  شود. 
شود. برخالف تصور رایج، این ارزها بدون پشتوانه نیستند. بلکه توسط یک ارز دیجیتال غیرمتمرکِز نمی 

 (.Karl Hardle, 2019: 10)   است.  3«آن رمز ارز »سای   ۀ شوند؛ نمون یبانی می دیگر، پشت 
 قسمی از اموال عنوانبه. شناسایی رمزارزها ۲

توان  می  تبیین ماهیت رمزارزها اولین بحث، تبیین نمودن این موضوع است که آیا اساساً   فراینددر  
 توان قائل به مالیت شد؟ درها میآن  مختلف رمزارزها را نوعی مال تلقی نمود؟ و آیا برای های  گونه

ت  عنای رمزارزها با  ۀ ت مثبت باشد نوبت به مشخص نمودن نوع و گون سؤاالصورتی که پاسخ به این  
 گردد. می رسد. موضوعات مذکور در این بخش از مقاله بررسیمی  بندی اموالبه طبقه

 
1. Central bank digital currency(CBDC) 

شوند  های بانکِی کشورها منتشر میهای مرکزی و با نظارت سیستمهای بدون پشتوانۀ امروزی که توسط بانکبه پول .  2
 . (Fiat Money)  شود)یا واقعی( گفته می ارز فیاتپول یا 

3. Sai 
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 تعریف مال .۲-۱
باشد  داشته  مبادله  ارزش  و  باشد  کسی  ملک  در  آنچه  است،  خواسته  معنای  به  لغت  در    مال 

از تعریف لغوی آن دورفرهنگ) است؛ اگرچه    نمانده  لغت عمید و دهخدا(. تعریف حقوقی مال 
ن مدنی در بحث از اموال، تعریفی از مال ارائه نداده و به بیان مصادیق آن اکتفا نموده است لکن  قانو

توان در نگاه اندیشمندان حقوق پیدا نمود. در این رابطه گفته شده مال چیزی است  می معنای مال را
  صفایی،؛ 595: 1386جعفری لنگرودی، ) گیرد   که ارزش معامله داشته و بتواند مورد دادوستد قرار

 . (50: 1386شهیدی،   ؛26: 1386امامی،  ؛123: 1389
اعم از نیاز مادی یا معنوی  شمرد اول آنکه مفید باشد و نیازی را  دکتر کاتوزیان دو عنصر برای مال برمی 

(. از فحوای کالم  9:  1386کاتوزیان،  )   یافتن به شخص یا ملت معین باشد اختصاص قابل و دوم  برآورد  
با ارزش    ء یک شی   عنوان به ، وابسته به پذیرش اجتماعی آن  ء که اطالق مال به یک شی آید  همگی برمی 

علت است که    همین   داند. به اقتصادی را الزم می   ء ازا اقتصادی است به طوری که عرف برای تملک آن ماب 
ای  مبادله این ارزش    . ( 123:  1389  صفایی، )   هاست ای آن ، داشتن ارزش مبادله وجه تمایز اموال از اشیا 

کند؛  فیزیکی باشد خواه در یک ماهیت غیرمادی تفاوتی از حیث اطالق عنوان مال نمی   ء خواه در شی 
  ؛ 173:  1396کاتوزیان،  )   دهند های غیرفیزیکی را نیز در تعریف مال جای می اتفاق ماهیت ان به دان حقوق 

 . ( 284:  1390شهیدی،    ؛ 26:  1386امامی،    ؛ 123:  1389صفایی،  
عنی مال  یبذل بإزائه المال«؛  یا »ما  ی رغب به العقالء« و  یه، مال عبارت است از: »ما  یدر فقه امام

لنکرانی،  فاضل)  شودا آنچه در ازای آن مالی داده می یه عقال به آن رغبت دارند و  کزی است  یآن چ
عقال  ه تقاضا شود و  کزی  یاند: »چداده   ف مال چنین نظریز در تعریره( ن)  نییخم( امام 327:  1396
م و رغبت  یبدان  بپردازند«کل  بها  آن  برابر  در  و  در11:  1392خمینی،  )  نند  مال    (.  نیر  فقهی  نگاه 

نمی مادی  اشیاء  در  منحصر  و  است  عرفی  هم مفهومی  »ثّم   که   چنانشود  شده:  وجه    گفته  ال  إّنه 
اللغة و العرف   ین بل المال فیمجمع البحر  یف  یحیظهر من الطری ما  کان  یص المال باألعیلتخص

و    3:  1378خوئی،  موسوی )  ان الفرد الغالب«یص هو بیغرضه من التخص  ضًا و لعّل ی المنافع ا  عم  ی
از    عرف و لغت آن را اعم  کهچنانان وجود ندارد،  یعنی وجه معتبری برای اختصاص مال به اعی  .(4
نی بودن ین را دربارۀ عیالبحرالله خویی( گفتۀ صاحب مجمعآیت)  داند. مؤلفن و منفعت مییع

 ند. کان فرد غالب بار مییمال، بر ب
تأمل است؛ برخی از علمای حنفی معتقدند، مال  قابلنظرات علمای غیرشیعی نیز در این رابطه 

پذیر و فیزیکی است؛ لکن اکثر علمای مالکی، شافعی و حنبلی تعریف  محدود به چیزهای لمس
به چیزهای لمس را  نمیمال  امام شافعی  عنوانبهکنند.  پذیر محدود  از  نقل  به  السووتی  هر    ، مثال 
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شود،  گیرد، اگر نابود شود جبران می چیزی که ارزش دارد، در خریدوفروش مورد سنجش قرار می
وکار نقش مهمی  عرف( در فضای کسب)  مال است. شیخ نقی عثمانی: آداب و رسوم رایج و غالب

همین دلیل حق مالکیت معنوی، ثبت اختراع، عالئم تجاری    مال دارد. به  عنوانبهدر تعریف یک چیز  
لمس  نیتحسنو   اینکه  وجود  می با  محسوب  مال  نیستند  عرف  پذیر  در  موارد  این  زیرا  شوند 

 . (15تا: محمد ابوبکر، بی) کار و تجارت امروز، بسیار ارزشمند هستندوکسب
بنابراین عرف و عقال و اکثریت علمای شیعه و غیِرآن، لفظ و عنوان مال را برای اشاره به ذات  

آن ذات   کندبرند. فرقی نمیمی  ای شده است به کارکه متصف به وصف مالیت یا ارزش مبادله  یئیش
عین خارجی و ملموس باشد یا غیِرآن. لذا جهت تطبیق رمزارزها بر مفهوم مال، الزم است    ءو شی

 ناپذیر از مفهوم مال، تبیین گردد. عنصر جدایی عنوانبهمالیت 
 مفهوم مالیت . ۲-۲

  است: اواًل شیء باید دارای ای را برای مالیت برشمردهمیرزای نائینی با ظرافت شروط چهارگانه
یکی از دو ویژگی »منفعت« یا »خاصیت« باشد: مراد از »منفعت«، قابلیت انتفاع از شیء با بقای  

شود و با  آن است؛ مانند سکونت در خانه؛ و مراد از »خاصیت« منافعی است که بر شیء مترتب می 
رف ازبین  بین  از  به همراه  نان،  بر خوردن  مانند سیری که  بود؛  آن، رفتن عین شیء همراه خواهد  تن 

آوری  ، آن را جمعءشود. ثانیًا عقال به حسب عادتشان، به خاطر منفعت یا خاصیت این شیمترتب می
جمع را  آن  عقاًل  که  اشیایی  نمیکنند؛  ولی  آوری  باشند،  داشته  خاصیت  و  منفعت  هرچند  کنند، 

این مورد   ۀمون کردن آن نباشند، مالیت ندارند. سنگ و خاک نی همچون فراوانی، راغب به جمعدلیلبه
است. ثالثًا عقال در برابر این شیء مال پرداخت کنند. اگر عقال برای آن، مال پرداخت نکند، مالیت  
پرداخت   مال  خاصیت،  و  منفعت  داشتن  عین  در  نهر  کنار  در  آب  برای  عقال  نمونه،  برای  ندارد؛ 

  .شمردرعی را برمیشود و شرط چهارم مالیت شکنند. این سه شرط تعبیر به مالیت عرفی مینمی
نهی    ۀرابعًا منفعت یا خاصیت مقوم مالیت شیء، مورد نهی شارع نباشد. برای نمونه، شراب به واسط

 (. 364-365: 2/ 1413نائینی، ) شارع مالیت ندارد 
»...ارزش اقتصادی کاال وابسته به منافع آن   نویسد:ان معاصر در این زمینه می دانحقوق یکی از  

آورد مال نیست، در جهان حقوق منفعتی اعتبار نمیبارکند و سودی بهیازی را رفع نمیاست و آنچه ن
در دید عرف و نزد خردمندان فایده به شمار رود، بلکه قانون و اخالق نیز آن را مباح    تنها نهدارد که  

پرداخته برابر آن پول    بداند اگرچه ممکن است در دیدگاه اقتصادی هرآنچه رغبتی را برانگیزد و در
شود مال تلقی شود هرچند به ملکیت حقوقی درنیاید و معامالت آن ممنوع باشد مانند خریدوفروش  

تر اشاره شد که مال یک ذات است و مالیت وصف  (؛ لکن پیش 174:  1396کاتوزیان،  )  «مواد مخدر
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هد  دست بدهد یا در ارزش آن تغییری رخ د  عرضی آن، لذا ممکن است مالی این وصف عرضی را از
اند که بدون یکدیگر مانند مالیت یخ در تابستان. لکن این ذات و وصِف آن، چنان درهم تنیده شده 

جا از ارزش اقتصادی یا همان مالیت  علت است که در تعاریف مال همه  همین  تصور نیستند و به قابل
آنچه برای   .بود تفکیکبهآید لکن باید میان مالیت عرفی و حقوقی یا شرعی قائل  میان مال سخن به 

توان گفت اسلحه مال نیست  کافی است مالیت عرفی آن است لذا نمی  ء صدق عنوان مال در یک شی
است ممنوع  معامالت  برخی  در  اسلحه  .چون  مجوز  با  شخصی  اگر  کند  چنانچه  تصاحب  را  ای 

مال تلقی شود    ءاست لذا مالیت الزم برای آنکه یک شی  توان معتقد بود عقدی محقق نشدهنمی
 رفًا مفهوم عرفی آن است. ص

 تطبیق رمزارزها با مفهوم مال و مالیت .۲-۳
توان  می  گفته با رمزارزها تطبیق داده شود تا مشخص گردد آیااکنون ضرورت دارد مفاهیم پیش
و شد  مالیت  به  قائل  رمزارزها  نمود؟ها  آن  برای  قلمداد  مال  غیرملموس،    را  طبیعت  درخصوص 

که در مطالب پیشین گفته شد، این موضوع موجب خروج    همان طوررزها  غیرعینی و غیرفیزیکی رمزا 
اما درخصوص صدق شرایط مالیت ممکن است تردید وجود    رمزارزها از مفهوم مال نخواهد شد؛

داشته باشد که تبیین آن ضرورت دارد. ممکن است گفته شود مفید بودن هر چیزی از این نظر است  
یا معنوی، را برآورده کند، حال آنکه رمزارزها، نیازی از انسان را برآورده  که نیازی از انسان، خواه مادی  

شود: گاهی آن شیء به شدن نیاز به دو شیوه انجام میکنند. لکن در پاسخ باید گفت، برطرف نمی
علت مرتفع کردن نیاز انسان، ارزش ذاتی دارد، مانند طال، پوشاک و اتومبیل و گاهی آن شیء مستقیمًا 

انسان را برطرف نکرده و ارزش ذاتی ندارد، مانند اسکناس که ذات آن، کاغذی بیش نیست و نیاز  
شود، ارزش و ای برای رفع نیازهای انسان استفاده میعنوان وسیلهکه بهجا  آن  ارزشی ندارد، ولی از

توان برای ارزهای مجازی ارزش ذاتی  اگرچه نمی .  (512:  1398محمودی،  )  مالیت اعتباری دارد 
که این ارزها همچون اسکناس و  جا  آن  ن ازک نماید، لیقائل شد چراکه مستقیمًا نیازی را برطرف نمی

مفید و ارزشمند  ،  روند  کارای برای رفع نیازهای انسان بهعنوان وسیلهتوانند به های امروزی می پول 
این به معنای ارزش اقتصادی   و  ندکندیگر عقال در برابر آن مال پرداخت می سوی شوند. ازتلقی می

کنندگان و  امروزه طبق آمارهای موجود هر روز بر تعداد متقاضیان، استفاده  . آن در میان مردم است
شود؛ لذا بر اساس ضوابط مالیت پیداکردن یک شیء نزد  پذیرندگان پول رمزنگاری شده افزوده می 

عرف و عقال مطلوب است و هم برای    عرف و عقال، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین
 (.228: 1397نواب پور و دیگران، ) پردازندتحصیل آن به رقابت با هم می

فقدان   جهتبهتوان مالیتی قائل شد چراکه عقالی جامعه  برخی معتقدند که برای رمزارزها نمی
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محمودی،  )  پشتوانه از منشأ، غیرمتمرکز بودن و ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد بدان تمایلی ندارند 
( لکن این تفکر صحیح نیست زیرا رمزارزها، نزد  79:  1397میرزاخانی و سعدی،    ؛512:  1398

ازاین منافعی که دارد مرغوب است.  به سبب  بازار،  این  با  مالیتآشنایان  در  تردیدی   رو،  آن  عرفی 
اشاره گردید با پشتوانه صادر شده   ترپیش که    همان طورنیست. مضافًا اینکه برخی از انواع رمزارزها  

که این قبیل ارزها قابلیت استفاده در جا  آن   کنند. همچنین ازحمایت می ها  آن  ها نیز ازو حاکمیت
ا دارند و منفعت محّلله نیز  جهات حالل، همچون پرداخت بهای کاالهای مباح خریداری شده ر

نیز   آن  شرعی  مالیت  است،  متصور  آن  باقابلبرای  لذا  است.  پیش  پذیرش  مفاهیم  به  گفته  توجه 
ای از اموال قلمداد شده و مالیت اعتباری دارد و این مالیت،  رمزارزها در هر نوع، شکل و قالب، گونه

 است.  آن، اعتبار شده کنندگاننه از طرف حکومت بلکه از سوی اجتماع و استفاده
 بندی اموالجانمایی رمزارزها در طبقه .۲-۴

یک مال پذیرفتیم و برای آن مالیت قائل شدیم، باید به این موضوع   عنوانبهارز را  اکنون که رمز
دانیم اموال به دو دسته اموال مادی که می  همان طوربپردازیم که این مال از چه نوع و قسمی است.  

شوند. اموال مادی که همان اعیاِن اموال هستند، اموالی را دی یا حقوق مالی تقسیم میو اموال غیرما
ادراک  قابلگانه  را لمس کرد و از طرق حواس پنجها  آن   توانگویند که دارای عینیت خارجی بوده و می

ولی    اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند  . هستند مانند خانه، اتومبیل و..
صفایی،    ؛26:  1386امامی،  )  را اعتبار نموده و برای آن ارزش اقتصادی قائل است ها  آن  جامعه وجود

فکری(  )  معنویدینی و حِق عینی، حِق حقوق مالی( به سه دسته حِق )  ( اموال غیرمادی127:  1389
نسبت به چیزی پیدا   واسطهمستقیم و بی  رعینی حقی است که شخص به طو  شوند. حقتقسیم می 

اشیا  .(14:  1386  کاتوزیان، )  کندمی  به  عینی  می  یحقوق  تعلق  مالکیِت   گیرندمادی  حق  مانند 
دیگران دارند مانند حق طلبکار    ۀدینی حقی است که اشخاص بر ذم  منفعت نسبت به یک ملک؛ حق

معین مادی نیست بلکه فعالیت   ءشیها  آن  وع؛ حقوق فکری حقوقی هستند که موض نسبت به بدهکار
دارند معنوی  و  و    (.124:  1389صفایی،  )   هاستآن  ۀفکری  ابتکارها  ارزش  حقوق  این  موضوع 

 (.23: 1386کاتوزیان، ) های ذهنی انسان است تراوش 
رمزارزها   فوق،  تعاریف  به  دست  جهتبهنظر  در  دارند  که  غیرفیزیکی  گنجانده    ۀماهیت  اعیان 

درخصو  لکن  شد.  دستنخواهند  قائل    ۀص  رمزارزها  مختلف  انواع  میان  است  الزم  مالی  حقوق 
تعهد ها  آن   برخی رمزارزها که صادرکننده و ناشر مشخصی دارند و محتوای صدور  .باشیم  تفکیکبه

صادرکننده به تبدیل رمزارز معین با ارز یا ارزهای مشخص است مانند رمزارزهای صادره توسط بانک 
دینی دارنده نسبت به صادرکننده در تبدیل به ارز رایج تلقی نمود. عی حِق مرکزی کشورها، را باید نو
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از منبعی معین به معنای  ها  آن  ای نداشته و یا صدورلکن درخصوص سایر رمزارزها که صادرکننده
بندی سنتی فوق گنجانده  تعهد صادرکننده به تبدیل نیست باید بررسی نمود که در کدام نوع از دسته

نانچه مفهوم عین به معنای مال ملموس باشد و صرفًا این دسته از اموال، متعَلق حقوق  شوند. چمی 
دیگر در این نوع از    سوی  داد. از  حقوق عینی قرار  ۀتوان در دستنمی  ارزها راگیرند، رمز  عینی قرار

ا  حقوق دینی قرار گیرند. برخی رمزارزها ر   ۀشخصی نیز مبنای مراجعه نیست تا از زمر  ۀرمزارز، ذم
  ۀنویسند: »باتوجه به ابداع الگوریتم ریاضی که در شبک فکری( قرار داده و می)  جزء حقوق معنوی

انتقال وجوه در  بیت کوین را نوعی دارایی توان بیتوجود دارد، می  1نظیر به نظیر   فرایندکوین برای 
: 1396میرزاخانی، ) « باشدنیز می  فکری نیز دانست که مالیت و ارزش اقتصادی آن مورد قبول فقها 

اثر با خوِد اثر و محصول است؛ میان اثر و حامِل    ۀلکن این برداشت ناشی از خلط فکر و اید  .(38
به  دارد.  وجود  تفاوت  محصول،  همان  یعنی  ارزش  اثر  و  مالیت  اعتبار  به  راجع  وقتی  مثال  عنوان 

کنیم، حق د صحبت میخوبههای مخصوص یک موبایل با قابلیت اقتصادی ایده و فکِر ساخِت مثالً 
خود که در قالب این موبایل درآمده حق ملکیت معنوی است    ۀ فکر و اید  ۀصاحب اثر بر مجموع

رانیم، با این محصول کار  یک محصول سخن می   عنوانبهن موبایل  آ لکن وقتی راجع به مالیت خود  
  ایجاد  ۀاین محصول، مستقل از اید  کنیم  خواهیم مشخصساخت آن. درحقیقت می  ۀداریم نه اید

دارند نوع مالی است و حق  یا مخترع)  آن  ۀآن، چه  در مثال فوق   نه مبدع  از چه نوعی است.  آن( 
آن    ۀمحصول یک »موبایل« است که چون ملموس است از جملۀ اعیان محسوب شده و حق دارند

  ۀصادق است. دارند  لهمسئرمزارزها نیز این  خصوص    در  شود.بر این مال حق عینی محسوب می
  لکن اثر   ، فکر و ایده ایجاد یک پول و ارز با مکانیزم خاص، قطعًا بر این ایده و فکر حق معنوی دارد

حاضر   ۀحال خریدوفروش است چه نوع مالی است؟ بررسی مالیت در مقال  که در بازار در   تولیدشده، 
ای  مورد مفهوم اول شبههماهیت حقوقی محصوِل تولیدشده( است زیرا در  )  درخصوص مفهوم دوم 
رمزارز بدون هیچ    ۀاموال فکری باشد زیرا دارند  جمله  ازتواند  تولیدشده نمی  وجود ندارد. محصول 

 نگرد. ارز همچون سایر اموال مینماید و به رمزایده و فکری مبادرت به دریافت و یا فروش آن می
 حالی  دی سنتی اموال خارج کردیم. دربنمصادیق تقسیم  ۀبنابر توضیحات فوق، رمزارزها را از کلی

های اموال گنجانده شود. برای  بایست در یکی از گروهای از اموال است بالتبع میکه اگر رمزارز، گونه
بندی را تغییر بندی قدیمی، خارج شده و بنابر اقتضائات دنیای امروز دستهپاسخ الزم است از تقسیم

مادی   ۀارائه است. اول آنکه اموال را به دو دستقابل دو نظریه  داده یا مفاهیم را گسترش دهیم. نتیجتاً 
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دست در  و سپس  نموده  تقسیم  و غیرفکری    ۀو غیرمادی  فکری  اموال  دسته  دو  میان  اموال غیرمادی 
  ، روندمی  شماراموال غیرمادی غیرفکری به  ۀبندی رمزارزها از دستتفکیک گذاریم. بر طبق این دسته

اگرچه   که  اموالی  زاییدیعنی  لکن  دارند  غیرمادی  نمون   ۀماهیتی  نیستند.  اندیشه  و  نوع    ۀفکر  این 
ه های حقوقی آمدهای تجاری« در برخی نوشتهبندی در موضوع تبیین »حق شریکان در شرکتدسته

از 100:  1391محمدی،    ؛22و  21:  1386کاتوزیان،  )  ستا موسع  تصویری  به  قائل  آنکه  دوم   )
 قابلعین در م)  نفسه ارزش دارد مفهوم اشیاء ملموس به هر ماهیتی که فیآن را از    مفهوم عین گردیم و

ارزش دارد    خودخودی  بهدر این صورت عین عبارت است از هر مالی که    .منفعت( توسعه دهیم
همچون حقوق )  شخصی دیگر  ۀهمچون حقوق عینی مانند حق انتفاع( یا ذم)  بدون آنکه به مال دیگر

همچون حقوق فکری مانند حق اختراع( وابستگی داشته  )  یک فرد  ۀیدا  دینی مانند طلب( یا فکر و 
اعم از آنکه این ذات و ماهیت مادی باشد یا غیرمادی و لذا حقوق وابسته به این ذات هم در    ، باشد
توسع  ۀزمر گرفت.  خواهد  قرار  عینی  نوشته  ۀحقوق  برخی  در  غیرمادی  اموال  به  عین  های  مفهوم 

ن مفهومی عام است که ممکن است موضوع آن مانند اتومبیل مادی  ی. ع»..   شود:می   حقوقی نیز دیده
و اموال در   اشیا   ۀ بینی عقد اجار رسد پیش به نظر می مادی باشد. باشد؛ یا مانند برق و اموال فکری غیر

 عنوان )به   نوع حق عینی بر منفعت   ترین کامل   عنوان به قانون مدنی خود مهر تأییدی بر پذیرش مالکیت  
اجرایی قانون ثبت   ۀ نام آیین مال غیرمادی( است. همین طور استفاده از نهاد »اعراض« در مواد مختلف  

 نیز دلیل دیگری بر عین بودن اموال فکری   1387های صنعتی و عالئم تجاری مصوب  اختراعات، طرح 
 29  ۀ از سوی دیگر بنابر ماد   . ( 514:  1398  محمودی، )   مادی(...« یکی از اموال با ماهیت غیر   عنوان )به 

اعم از عین یا مفعت(، انتفاع و )   مالکیت  .قانون مدنی ارتباط افراد با اموال از سه حالت خارج نیست 
چهارچوب یکی از مصادیق اموال هم باید در همین    عنوان به افراد با رمزارزها    ۀ ارتفاق؛ ارتباط و عالق 

عین است که ارتباط با آن را توجیه نموده و در تقسیم قانونی   عنوان به رزها  تنها احتساب رمزا   .تفسیر شود 
 امتیازات و حقوق ناشی از اعیان به   ۀ ارزها جزء اعیان بوده و کلی رمز   ، این نظر   بر  شود. بنامی   گنجانده

ت تحت عنوان بیع مطالعه خواهد شد، قابلی ها  آن   کند. بنابراین خریدوفروش نیز تسری پیدا می ها  آن 
 ضمان دارد و سایر قواعد حقوقی مختص به اعیان.ها آن   توقیف خواهند داشت، اتالف 

 پول عنوانبه. شناسایی رمزارزها ۳
جمله اکتشافات و    شناسان رسم است که پول را در کنار آتش و چرخ ازدر میان گروهی از مردم 

است؛ اما    دن را تکمیل کردهاختراعاتی به شمار آورند که سیر تبدیل انسان غارنشین به انسان متم
گسترش مبادالت    موازاتبهدادوستد    ۀمعیار سنجش و وسیل  عنوانبه حقیقت این است که پیدایش پول  

ها  تأمین آن ها و عدم توانایی درمیان جوامع ابتدایی صورت گرفته و احتیاجات متعدد و متنوع انسان
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های بسیار دور و جوامع است. در زمان  نموده  مهم در تاریخ بشر را فراهم   ۀموجبات پیدایش این پدید
می انجام  پایاپای  روش  از  استفاده  با  مبادالت  و  معامالت  بشریت،  که    ، گرفتندابتدایی  معنا  بدین 

می مبادله  یکدیگر  با  جامعه  در  موجود  معامالت  کاالهای  این  لکن  مشکالت    جهتبهشدند، 
ی نیازهای طرفین زمانهمضرورت تناسب و  بودن برخی کاالها،    تقسیمشماری همچون غیرقابلبی

نسبت از  اطالع  لزوم  هزینمبادله،  مبادله،  زیاد  بسیار  برخی  حمل  ۀهای  فسادپذیری  کاالها،  ونقل 
برای تسهیل در دادوستد    ایکاالها و مشکالتی از این قبیل، موجب گردید که بشر به فکر ایجاد وسیله

 .(2-7: 1396زاده و دیگران، حسن) افتاده و این تفکر مبنای پیدایش پول گردید
ایجاد   3، اسکناس 2به وجود آمد و بعد از آن پول فلزی   1در سیر تطور پیدایش پول ابتدا پول کاالیی 

پول  رفتهشد. سپس  و  به عرصه گذاشته  پا  الکترونیک  ارزهای مجازهای  نمایان رفته  رمزارزها  و  ی 
 روند.های جهان به شمار میپول  ۀ شده، آیند شدند به طوری که گفته

از اموالی با ارزش ذاتی خارج شده و تبدیل  ها  بحث بر سر ماهیت پول از زمانی آغاز شد که پول 
  هایی بدون ارزش ذاتی شدند. از آن پس، ماهیت پول با معیارهایی غیر ازو یا اسکناسها  به سکه

یک مال تبیین گردید؛ یعنی با سه مبنای حقوقی، قانونی و اقتصادی. لذا ما نیز در این    ارزش ذاتی
 نماییم. می با مفهوم پول را از این سه منظر بررسیها آن بخش برآنیم رمزارزها و تطبیق

 بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر حقوقی . ۳-۱
به مبانی حقوقی موجود، میان اندیشمندان این حوزه  عنایت    در صدق عنوان پول بر رمزارزها با

به  .است  نظراختالف را  رمزارزها  ماهیت  پول برخی  دعائی،)  اندکردهتأیید    عنوان  و    سیدحسینی 
( اما برخی دیگر رمزارزها را 73:  1398  ، روشن و دیگران؛  168:  1393امینی و میری،  ؛  88:  1393

  میرزاخانی،)  انددر این موضوع را مبنی بر مسامحه گذاشتهدانند و عنوان ارز  پول به معنای واقعی نمی

 
شد. این  مبادله معرفی می  ۀگردد که یک کاال به عنوان واسطپول کاالیی به عنوان اولین گونه از پول به زمانی بازمی.  1

 گرفت. اجتماعی نشأت میگری آن از رغبت و پذیرش توانست باشد و نقش واسطه کاال هر مال با ارزش ذاتی می
بهایی چون طال و نقره پذیری موجب گردید فلزات گران عایب پول کاالیی همچون فسادپذیری و عدم قابلیت بخش. م 2

 به عنوان پول معرفی شوند. 
پول .  3 دوران رواج  قالب صرافی در  در  بعدها  که  اعتماد  مورد  افراد  فلزی،  بانکهای  و  فلزات ها  آمدند  به وجود  ها 

بهایی بود که نزد  گر مقدار فلز گران دادند. هر برگ رسید نمایانها رسید تحویل میاص را به امانت گرفته و به آن اشخ
شد. این رسید پول  چرخید و معامالت توسط آن انجام میدست میبه صراف یا فرد امین باقی مانده بود این رسید دست

خود را از دست داده و  ۀ طال و نقر ۀ ها پشتوانرفته اسکناس رفته کاغذی نام گرفت و بعدها به نام اسکناس شهرت یافت. 
   ها، صادر گردید.اقتصاد دولت ها، توسط حاکمیت ۀصرفًا به پشتوان
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دو    از منظر حقوقی دو ایراد و اشکال بر ماهیت پولی رمزارزها وارد شده است که هر.  (26:  1396
 یی است. این اشکاالت عبارت اند از: گوپاسخقابلاشکال 

مال به رسمیت نشناخته و برای آن مالیتی قائل  عنوانبه. عدم وجود مالیت: برخی، رمزارزها را 1
  . (513:  1398محمودی،  )  اندشوند و از این جهت پول بودن آن را به طریق اولی منتفی دانستهنمی

این بحث مفصاًل در مباحث گذشته تبیین گردیده و ابهامات آن برطرف شد و نتیجتًا استنباط گردید  
آنکه مطابق بر برخی نظریات    باشند. مضافاً فی و شرعی نیز میکه رمزارزها مال بوده و حائز مالیت عر

 . (157: 1393امینی و میری، ) پول در جریان است مال شمرده شود عنوانبهلزومی ندارد آنچه 
که شامل  )  . صرفًا یک حق دینی است: مطابق برخی نظرات پول الکترونیک به معنای عام خود2

  .(117: 1386السان، ) پول نیست بلکه یک سند بدهی است گردد( شکل جدید ازارزها نیز می رمز
نمی پول  ایجاد  و  خلق  به  اقدام  الکترونیک  پول  نشانهناشر  بلکه  پول کند  وصف  با  دیجیتالی  های 

دهد.  میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می  ۀالکترونیکی را که نمایند
الکترونیکی مبادله شده را مجددًا دریافت نموده و معادل آن، وجه  های  ناشران تعهد دارند که پول 

اواًل در تمامی انواِع   .(91:  1394سلطانی و اسدی،  )  رایج به دارندگان پول الکترونیک پرداخت کنند
کوین اساسًا توسط ناشر یا ای رمزارزها همچون بیترمزارزها وجود تعهد دینی مصداق ندارد. دسته

خود ارزش خودیها بهاین نوع از پول   .باشد   داشته  شود که تعهدی وجودنتشر نمیای مصادرکننده
معامالتی دارند. در بخش دیگری از رمزارزها مانند رمزارزهای ملی یا باپشتوانه نیز باید در مکانیزم 

شاید  را تبیین نمود؛ در مورد رمزارزهای ملی    مسئلهتفکیک ورود کرده و این  کدام به  تولید و انتشار هر
عنوان تنوع مالی که به   جهتبهلکن در مورد رمزارزهای باپشتوانه    ، بتوان آن را یک نوع تعهد دانست

ها  آن   توان منشأ تمامیمجازی برای آن، به قاطعیت نمیۀ  گیرد و امکان وجود پشتوانپشتوانه قرار می 
بلکه به قابلیت مبادالتی    ، نیست  تبدیل بودن و نبودن آنقابلبودن پول به  را یک تعهد دانست. ثانیًا پول 

طال و نقره اگرچه    ۀهای اولیه با پشتواناسکناس  که   چنان هم   . ثمن معامله است  عنوانبهو پذیرش آن  
 عنوانبهلکن تردیدی در تلقی آن    ،خود ارزش ذاتی نداشتندخودیصرفًا یک تعهد دینی بودند و به

ای که  آن، به پشتوانه و برمبنای طال و نقره   ها، بانک ناشرِ این اسکناسدرخصوص    پول وجود ندارد.
صورت درخواست دارنده، معادل آن   و تعهد داشت در  کرد اوراق اسکناس صادر می   ، نمودذخیره می 

را با طال و نقره مبادله نماید. در این سیستم، اسکناس بیانگر یک حق مالی شخصی یا حق دینی با  
نفسه مال نبودند بلکه حاکی از مقداری مال بودند؛  قابلیت انتقال بود. در نتیجه این اوراق اسکناس فی

محسوب  مال  و  داشت  مالیت  دارندمی  آنچه  طلب  همان  بود  ۀورق  ۀشد  ناشر  بانک  از    اسکناس 
شد. فلذا ها نمی( این موضوع موجب عدم صدق عنوان پول به این اسکناس60: 1389پور، عبدی)
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به شمارخصوص    در  حتی تعهد  نوعی  که  رمزارزها  از  به می  مصادیقی  آسیبی  موضوع  این  روند، 
 نخواهد زد. ها آن  ماهیت پولی
توان گفت از منظر حقوقی اشکالی بر ماهیت پولی رمزارزها وارد نیست و در مقام  می  بنابراین

باقی است که آیا در   سؤالمدرن تلقی نمود اما این  های  را نوعی از پول ها  آن   توانمی  نظری و تئوریک
 . مقام عمل و اجرا هم مانع قانونی برای این ماهیت وجود ندارد 

 بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر اقتصادی  .۳-۲
ه از لحاظ حقوقی بتواند در مقام پول ظاهر شود نیازمند جریان کارکردهای اقتصادی در ئی کشی

میان مردم است مادامی که پذیرش اجتماعی درمورد پول بودن چیزی وجود نداشته باشد ولو اینکه  
 توان آن را پول به معنای واقعی کلمه دانست. نمی کنداز حیث مبانی بتواند نقش پول را ایفا 

 عنوان در جوامع پذیرفتهاین    ی را پول تلقی کرد که به یئ توان ش از مبنای حقوقی، وقتی می   نظر صرف 

بود که کارکردهای اقتصادی پول را داشته باشد؛ به درستی در   پول خواهد   ءباشد و زمانی یک شی   شده 
خواهیم پول را بودن مورد تقاضاست نه برای کاال بودن؛ ما نمی به علت پول   پول »   اند: این زمینه گفته 

را مصرف می طور  به  آن  ما  مردم مستقیم مصرف کنیم  برای  لذا  خالص شویم،  آن  از دست  تا  کنیم 
شان مهم است و هرچیزی که بتواند به شکل بهتری این وظیفه را به انجام شدن نیازهای پولی برطرف 

بیشتر   واقعبرساند  مردم  اقبال  پولی    . (119و    118:  1348ساموئلسون،  )   « شود می   مورد  واحدهای 
وسیله  یک  که  نیازمند  هستند  گاهذخیره   منظور به ای  وسیله  این  شود.  گنجانده  آن  در  مبادله  و   سازی 

دیجیتالی های  گاهی هم تراشه   ، شود می   ورق اسکناس نمایان صورت  به   فلزی و گاههای  سکه صورت  به 
 .(708:  1997سیفرز،  )   شود می   مبّین آن است که در تحلیل حقوقی سند پولی یا ابزار پولی نامیده 

، واحد محاسبه یا سنجش  1مبادله ۀ  شود: وسیلمی  در علم اقتصاد برای پول سه کارکرد ویژه ترسیم
 .(15-19: 1396زاده و دیگران، حسن) 3ارزش ۀحفظ و ذخیر ۀو وسیل 2ارزش

 نماییم: می الذکر را درخصوص اقسام رمزارزها بررسیسه کارکرد فوق
مبادله    ۀوسیل   عنوانها بهآن  رمزارزها و پذیرشدرخصوص    مبادله: اگرچه موضع کشورها  ۀ. وسیل1

 
مبادالت بودن است. یعنی در دادوستد کاالها و خدمات، پول به عنوان واسطه عمل   ۀترین کارکرد پول واسطمهم.  1

 ا خدمات خواهد بود. دریافت کاال ی ءازانموده و ماب
با پول اندازه   ۀطوری که فرسخ یا کیلومتر وسیل  هاست همانگیری ارزش اندازه   ۀول وسیل. پ2 گیری فاصله است لذا 

 گذاری کرد. توان ارزش کاالهای مختلف را بایکدیگر مقایسه نمود و ارزش می
مادی پول را نگهداری نمود تا در آینده برای  توان ارزش  های مادی است. می حفظ ارزش   ۀالقاعده وسیلپول علی.  3

 دریافت کاال یا خدمات از آن بهره برد. 
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ی اعم از المللبینرمزارزهای  درخصوص    یالمللبینو پرداخت، متفاوت بوده است؛ لکن در نگاه  
در ها  آن  گری ..، پذیرش اجتماعی در واسطه.کوین، اتریوم، ریپل و چون بیتهمها  و توکنها  کوین

اکنون رمزارزها در صدها پلتفرم معامالتی در دسترس هستند و بسیاری  مبادالت پذیرفته شده و هم
مثال بیت کوین،    عنوانبهاند  های پرداخت خود وارد نمودههای بزرگ این ارزها را در سیستماز شرکت

های متعدد پدیا، دل و سایر برندهای بزرگ در بخشتوسط مایکروسافت، آمازون، اپل، ویکی  تاکنون
 بازار جهانی پذیرفته شده است. 

فزونی    رمزارزها  ۀمتفاوت است، اگرچه رغبت به مبادل  مسئلهدر فضای حاکم در داخل کشور  
ای برای خرید کاال و  وسیله  عنوانبهباشد، نه  می  گذارییافته اما این تمایل، صرفًا از جهت سرمایه

کاال یا    ءازا ماب  عنوانبهخدمات. مراکز تجاری و غیرتجاری داخلی نیز تاکنون اقدام به اخذ رمزارز  
ارگیری رمزارزها در مبادالت نیز مضافًا اینکه خواهیم دید قانونًا ممنوعیت به ک  ، اندخدمات ننموده 

 اعالم شده است. 
چراکه معمواًل ارزش آن    ،. سنجش ارزش: گفته شده که رمزارزها واحد سنجش ارزش نیستند2

کنند، بلکه دالر مبنای  شود. اما باید گفت رمزارزها اعتبار خود را از دالر اخذ نمیبا دالر سنجیده می
باشد  باشد و چه وجود نداشته  کوین چه دالر وجود داشته  تمثال بی  عنوانبهسنجش ارزش آن است؛  

 داشت.  گری مالی خواهدباشد، پول تلقی شده و واسطه  گران خود اعتبار داشتهکه بین معاملهزمانی  تا
ترین کارکرد رمزارز در جایگاه  چالشی  عنوانبهارزش: وجود نوسان قیمت در رمزارزها    ۀ. ذخیر3

ارزش را نداشته باشند.    ۀشود تا رمزارزها کارکرد ذخیرمی   ن قیمت موجبپول معرفی شده است. نوسا
نوسان قیمت، به وابستگی رمزارزها به عرضه و تقاضای صرف، عدم وجود پشتوانه و عدم    ۀعلت عمد

دولت بازدخالت  رمزارزها صادق  می  ها  اقسام  برخی  اگرچه درخصوص  قیمت  نوسان  ایراد  گردد. 
توان رمزارزها را  نمی  کلیطور  بههای ملی و با پشتوانه وجود ندارد لذا  لکن در مورد رمزارز  ، است

 این ایراد از شمول مفهوم اقتصادی پول خارج نمود.  جهتبه
 بررسی ماهیت پولی رمزارزها از منظر قانونی. ۳-۳

هاست، موجودی اعتباری است که  حاکمیت ۀاند که پول زاییددانان اذعان داشتهبرخی از حقوق
توان پول تلقی نمود چراکه حاکمیت نماید لذا رمزارزها را نمی یت این اعتبار را به آن اعطا میحاکم

بودن  دخالتی در پیدایش آن ندارد. لکن این برداشت در مبنا صحیح نیست چراکه در تلقی عنوان پول 
  ۀ وسیل  عنوانهبکافی است مانعیت مبنایی برای تلقی پول بر یک شی وجود نداشته و اجتماع نیز آن را  

باشد پذیرفته  مختلف    که  چنانهم  ، مبادله  ادوار  در  پول  اقسام  نقش    گونهاین تمامی  و  است  بوده 
توسط جوامع بوده است. معیار اصلی پول در شریعت    شدهتنها شناسایی این موجود خلقها  حاکمیت
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قوانین و چه از طریق پذیرش   ۀ ل آن به مردم به وسیلیق تحمینیز پذیرش آن توسط مردم است چه از طر
 . (91: 1398کاشیان و دیگران، ) مردم ۀداوطلبانۀ گسترد 

پول هستند لکن در   بنابراین اگرچه رمزارزها مطابق با مبانی حقوقی ارائه شده منطبق با مفهوم 
حاکمیت  ۀمرحل مستلزم شناسایی  نمایند  ایفا  قانونًا  را  پول  کارکردهای  بتوانند  آنکه  برای  و  ها  اجرا 

 هستند. باید دید آیا این شناسایی درخصوص رمزارزها اتفاق افتاده است؟
نظام  اساس  پولِی  های  بر  واحدهای  کشورها  ارزی  و  مرکزقابلپولی  نهادهای  توسط  ی  مبادله 

شوند. در می  پولی آن کشور تولید و منتشرهای همچون بانک مرکزی و به دستور و مطابق با سیاست
قانون پولی و بانکی آمده   2  ۀ قوانین کشورمان ایران نیز این موضوع صادق است. در بند »ب« ماد

طبق این  فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا  های  فقط اسکناس و پول است: »
ابراء دارند قوه  انتشار یابند جریان قانونی و  دارد: می  همین قانون نیز بیان   3  ۀ.« همچنین مادقانون 

قانون » این  مقررات  رعایت  با  امتیاز  این  و  است  دولت  انحصار  در  رایج کشور  پول  انتشار  امتیاز 
 .«شودمی منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واگذار

باشد  بنابراین داشته  پولی  خاصیت  مالی،  اینکه  برای  عام،  قوانین  با  توسط  می  مطابق  بایست 
قانون خاصی این   بر اساس پول شناسایی گردد. آیا  عنوانبهشورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی 

مصوباتی که تاکنون در   سؤالشناسایی درخصوص رمزارزها صورت گرفته است؟ برای پاسخ به این 
 نماییم: می  نه تصویب و منتشر شده است را رصداین زمی

رمزارزها را اعالم نمود   ۀبانک مرکزی طی دستورالعملی ممنوعیت مبادل  1396در دی ماه سال  
االتباع بود. این بانک مرکزی الزم ۀ  البته این دستور درون سازمانی بوده و صرفًا برای واحدهای تابع

کمله، نقش انحصاری بانک مرکزی در تولید، انتشار و تکمیل شد؛ این ت  98دستورالعمل در سال  
و   نموده  یادآوری  را  پول کشور  انجام    موجببهمدیریت  از  ناشی  آثار حقوقی  از  مرکزی  بانک  آن، 

 معامالت با رمزارزها توسط مردم، برائت جست. 
ماه سال   بهمن  و ضوابط حوزپیش  1397در  »الزامات  عنوان  قانونی تحت  رمزارزها«   ۀ نویس 

معاونت  ت گردید  های  فناوریوسط  تهیه  مرکزی  بانک  پیش   موجب بهنوین  کلیاین  اقسام    ۀنویس 
گذاری  بررسی و تبیین شده و مقررات  تفکیکبه ها، رمزارز ملی و باپشتوانه(  ، توکن1ها کوین)  رمزارزها

 تصویب نهایی نرسید.  ۀشده بود لکن هرگز به مرحل
حقوقی    ، هنوز تعیین تکلیف جدی98نجام شده تا سال  حقوقی اهای  وجود فعالیت  بنابراین با

 
 روا نام گذاری شدند. ها تحت عنوان رمزارز جهاننویس کوین ر این پیش . د1
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بود نشده  انجام  رمزارزها  مبادالت  پذیرش    ، برای  عدم  به  حاکمیت  رویکرد  که  بود  مشخص  اما 
 پول داخلی بوده است.   عنوانبهرمزارزها 

 ۀنامآیینرا تحت عنوان  ای  نامهآیین  1398سیزدهم مرداد ماه سال    ۀوزیران در جلس  هیئت  تا اینکه
فراورده  فرایند» رمزنگاریهای  استخراج  تصویب    ۀشدپردازشی  به  رمزارز«  از  استفاده  و  رمزارزها 

 پولی از رمزارزها ممنوع اعالم گردید.  ۀآن، رسمًا استفاد موجببهرساند که 
با تالش   بنابراین  پیش صورت های  وجود  در  بهمن  گرفته  مختلف    97نویس  اقسام  میان  که 

  ۀکدام متفاوت بیان شده بود، مصوب   عمل آمده و وضعیت و ماهیت حقوقی هر رمزارزها تفکیک به  
 کلی ممنوعیت را اعالم نمود.   ۀبدون درنظر گرفتن انواع رمزارزها، قاعد 98سال 

توان برای رمزارزها ماهیت پولی قائل نمی  ی در فضای داخلیگذارقانون لذا در وضعیت فعلی  
مان   اگر   ، شد نظری،  و  تئوریک  مقام  در  ندارد چه  وجود  موضوع  این  برای  که    ؛عیتی  مادامی  لکن 

البته پر واضح   .توان به آن رسمیت قانونی اعطا نمودنمی  حاکمیت این ابزار پولی را شناسایی نکند
کنار    شود و پذیرش قانونی آن درمی  است درخصوص رمزارزهای ملی چون از طرف حاکمیت منتشر 

 تواند نقش پول را ایفا نماید. می  د به خوبیپذیرش اجتماعی، اقتصادی و حقوقی وجود دار
 بندی ماهیت پولی رمزارزها در اقسام متنوع آن  جمع  .۳-۴
گیریم اواًل، از لحاظ تئوری مانعی  می  عنایت بررسی مبانی حقوقی، اقتصادی و قانونی نتیجه  با

ست، نه ملموس  برای پول تلقی شدن رمزارزها وجود ندارد؛ چراکه نه مالیت این اموال مورد خدشه ا
اگرچه خلق پول وابسته به   و عینی بودن پول ضرورتی دارد و نه سایر ایرادات بر آن مترتب است. ثانیاً 

شود لکن رواج یک مال تحت عنوان پول بر  ها نبوده و با پذیرش جمعی مردم ایجاد میحاکمیت
 اساس قوانین پولی کشور، وابسته به شناسایی قانونی است. 

برا  به  بنابراین  مانع  پاسخ جامع و  اقسام    سؤالی  میان  نبودن رمزارزها، الزم است  یا  بودن  پول 
وجود ثبات   جهتبهمختلف آن تفکیک نماییم: الف: رمزارزهای ملی و باپشتوانه: این نوع رمزارزها 

 شمارآیند. توانند پول به معنای حقیقی کلمه بهها مینسبی و حمایت حاکمیت
ی و جهان روا( باپشتوانه و بدون پشتوانه: اگرچه از لحاظ  المللبین  رمزارزهای)  هایب: کوین

می  تلقی  پول  اجتماعیتئوریک  پذیرش  باید  لکن  کارکردهای  ها  آن  شوند  جریان  با  وسیع  حد  در 
معامله، تاکنون خوب عمل    ۀواسط   عنوانبهها  اقتصادی اتفاق افتد تا بتوان آن را پول دانست؛ کوین 

نمایند  معامالت خود در حد وسیع استفاده می  ۀعنوان واسطبهها  آن   امع امروزه ازاند و غالب جوکرده
از این ارزهاو حتی در برخی کشورها دستگاه ایجاد شده است، اما در    های خودپرداز برای برخی 

رمزارزها بتوانند به این  اینکه    مورد کارکرد سنجش ارزش هنوز در سطح پایینی از انتظار است برای 



 ۳6۷ خادمان و کوشا و نوری  / رانیا یحقوق نظام در هاآن  یساختار   لیتحل با  رمزارزها یحقوق تیماه ییشناسا

فکر کنند. مثاًل از  ها  آن  قبولی دست یابند، الزم است که مردم جوامع بهکارکرِد پول در سطح قابل
ها  آن  شود؟ همچنین الزم است ارزشیکوین چقدر مخود بپرسند که این کاال بر اساس واحد بیت

و   24: 1396 میرزاخانی، ) کارگرفته شوندارزش بهۀ ابزار ذخیر عنوانبهبه ثبات نسبی برسد تا بتوانند 
در 25 البته  که  برقرار  (  نسبی  ثبات  این  باپشتوانه  رمزارزهای  اگردید  خصوص  و  ه  جریان  ست؛ 

کوینعدم  بر  پول  کارکردهای  مجریان  جوامع  در  این  ها،  جوامع  برخی  در  است  متفاوت  ختلف 
های پرداخت خود رمزارزها را های معتبر در سیستماست و بسیاری از شرکته  افتاد  کارکردها اتفاق

کنند و در برخی جوامع را قبول میها آن رسمیت شناخته و ایفای تعهد توسطعنوان یک نوع پول بهبه
وقوع نپیوسته و غالب افراد در این حوزه صرفًا به دید به طور وسیعهمچون ایران هنوز این کارکردها به

جهت همین تفاوت رفتار  پرداخت و دادوستد؛ به  ۀ نگرند تا وسیلگذاری و کسب درآمد می سرمایه
حقوقی رمزارزها را تحت عنوان دارایی شناسایی کرده و برخی تحت عنوان های است که برخی نظام 

شود جریان این کارکردها و  موضع متفاوت در جوامع مختلف باعث می  1.اندپول به آن رسمیت داده 
رو باشد لکن با  تردید روبه  حاضر با  حال  متعاقبًا پول دانستن این نوع رمزارزها در سطح جهانی، در

تحقق قابلچندان دور  ه ای نبیشتر افراد در سطح جوامع مختلف این پذیرش اجتماعی در آینده  ۀاستفاد
پول رایج قانونی در قوانین پولی    عنوانبهطح حقوق داخلی نیز مادامی که رمزارزها  خواهد بود. در س

 به رسمیت شناخته نشوند ولو با جریان کارکردهای پول، پول قانونی تلقی نخواهند شد.  
پول دانست چراکه کارکرد پول را ندارند این    توانهای کاربردی و بهادار را نمیها: توکنج: توکن

سرمایه  ۀنمایندها  توکن جهت  فرصتی  اشخاص  توکن  خرید  با  هستند  میدارایی  در  گذاری  یابند. 
 بخش بعد به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

 اوراق بهادار  عنوانبه. شناسایی رمزارزها ۴
خصوصی، عمومی های  ها، سازمان دولت   ها، شرکت   ۀوسیل هستند که به ای  اوراق بهادار اسناد مثلی 

شوند. اوراق بهادار می  و یا تجارت منتشر ها مالی برای اجرایی شدن پروژه  منظور تأمینبه ی الملل بین و 
مطابق تعریف قانون  (. Micheler, Eva: 2009: 31) کند می  مالی ناشران کمک  تأمین  ۀ به کاهش هزین 

هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی  اوراق بهادار ، » 1384بهادار مصوب   بازار اوراق 
باشد و نقل قابل  آن  مالک  برای  منظور  انتقال  اوراقی   گذار قانون .«  مستند،  م   از  در  که   ۀورق   قابل است 

 .( 47:  1393  ، ایوبی   و   تدینی)   غیرکاغذی و الکترونیک دارد ۀ کاغذی قرار گرفته و جنب

 
 امریکا، استرالیا، کانادا هم این  بعضی کشورها مانند آرژانتین ارزهای مجازی را پول می دانند. بعضی کشورها مانند.  1

 (. Regulation of Cryptocurrency Around the World, 2018) ارزها را کاال محسوب می کنند
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با این توصیفات ممکن است این ایده به ذهن برسد که رمزارزها را نوعی سند بهادار دیجیتال تلقی 
ذکر به شورای عالی بورس واگذار نماییم؛ لکن این نگاه ال ی آن را مستند به قانون فوق گذار قانون کرده و  

حقیقت ارزهای دیجیتال مانند سهام بورس نیستند.  باشد. در اقسام رمزارزها صحیح نمی مۀ درمورد ه
کند. این یعنی اگر شرکتی یک ارز دیجیتال دارندۀ ارز مالکیتی در شرکت ندارد و سود سهام دریافت نمی 

های دیگر برسد برای دارندۀ آن منفعتی نخواهد ی و مشارکت با شرکت صادر کند و سپس به سودآور
قیمت کوین آن افت کند. در بازار   وجود   این   خوبی عمل کند و با تواند به واقع یک شرکت می   داشت. در 

یک   روی  بر  دیجیتال  ارزهای  بازار  در  و  کمپانی  یک  روی  بر  دارنده  ارز   فناوری سهام،  یک  یا  و 
 ۀوکار یک کمپانی بر روی ارزش آن نیز تاثیر بگذارد، دارند کند. لذا حتی اگر کسب گذاری می سرمایه 

اگرچه   . (123:  1398وه مؤلفین نبض دانش،  گر)   ارز، هرگز مالک بخشی از این شرکت نخواهد بود 
قاعد  عنوان به  نمی   ۀ یک  اقسام کلی  از  تلقی نمود لکن یکی  بهادار  اوراق  را  یعنی ها  آن   توان رمزارزها 

بهادار های  وکارها در صورتی که از نوع توکن ها و کسب اولیه از سوی شرکت   ۀ های صادره در عرض توکن 
را  اوراق می   باشد  مفهوم  با  از به  توان  و  دارد  مطابقت  نمود؛ همچنان   ۀ جمل  ادار  در ک   آن محسوب  ه 

سال  پیش  در  مرکزی  بانک  که  دستورالعملی  حوز   1397نویس  ضوابط  و  »الزامات  عنوان   ۀ تحت 
بهادار تلقی شده و تابع قوانین بورس گردیده است.   ۀ رمزارزها« منتشر نمود، این نوع از رمزارزها ورق 

 شوند.کنند و در سود حاصل از آن سهیم می سرمایه گذاری می   ۀ ژ در پرو ها  درحقیقت خریدار این توکن 
 نتیجه 

به پدیدهرمزارزها  نیازمند عنوان  دیگری  هرچیز  از  بیش  حقوقی،  عرصۀ  در  نوظهورکنونی  های 
حقوقی ماهیت  دقیق  شناخت  هستند.  کاربردی  ها  آن  شناسایی  و  متناسب  قوانین  تدوین  در  را  ما 

می  راستارهنمون  این  در  با  سازد.  که  را    مشخص شد  رمزارزها  فقهی،  و  حقوقی  تعاریف  به  توجه 
ای از اموال دانست که ذاتی غیرمادی و ناملموس دارند و در اجتماع و اقشار مردم ارزش  توان گونه می 

بودن مبادله در مال  لذا  داشته،  و هم  ها  آن  ای  در عرف  رمزارزها، هم  مالیت  ندارد.  تردیدی وجود 
عنوان یک دارایی  تواند به ش است. این مال بسته به نوع و کارکردی که دارد میمطابق شرع مورد پذیر

دیجیتال و یا پول و یا اوراق بهادار شناسایی شود. برای درک عمیق ماهیت رمزارزها شناخت اقسام و  
دهد که برای  انواع آن ضرورت دارد. تفاوت در رویکردها و مکانیزم اقسام مختلف رمزارزها نشان می

توان ماهیتی یکسان قائل بود و شناخت صحیح، مستلزم تفکیک رمزارزها و بررسی  نمیها  آن  ام تم
توانند نوعی پول  ها میخلق و شناسایی توسط دولت  ۀواسطاست. رمزارزهای ملی بهها  آن  ۀجداگان

لکن    ، وجود نداردها  آن   سر راه پول بودن  تلقی شوند. در مورد سایر رمزارزها اگرچه مانع نظری بر
دولتها  آن  رواج توسط  آن  به شناسایی  منوط  جوامع،  در  عنوان  این  این  تحت  که  مادام  و  هاست 
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، پول رایج قانونی تلقی نخواهند شد. در گونهوجود کارکرد پول   شناسایی صورت نگرفته باشد حتی با
نظام حقوقی ایران نیز مطابق قوانین پولی، پول رایج پولی است که توسط قانون به رسمیت شناخته  

آورد.  شمارتوان پول قانونی بهشود و چون تاکنون این شناسایی صورت نگرفته است رمزارزها را نمی
تئوریک( قابلیت پول بودن را دارند و توسط  )  نایی و نظری توان گفت رمزارزها از جهت مببنابراین می
اند اما برای آنکه قانونًا جریان یابند نیازمند شناسایی  مبادله پذیرفته شده  ۀعنوان پول و واسطمردم نیز به

بهادار عمل کرده و    ها هستند. برخی از اقسام رمزارزها از جهت مکانیزم همانند اوراقتوسط دولت 
 بهادار دیجیتالی معرفی شوند.  ۀحت عنوان ورق توانند تمی 

پدید دیجیتال  فزاینده  ۀارزهای  است که درحال رشد  ایران ای  نوینی  و  جهان  لذا   ،باشدمی  در 
تاکنون در کشورمان    عنوانبه این شناسایی  نیازمند شناسایی حقوقی است.  یک موضوع مستحدثه 
به انتشار چند اطالعیه و مصوبه اکتفا شده   صورت گرفته و  گذارقانون ناقص و بدون دخالت  طور  به

رسمی کشور، قانون جامع و کاملی   گذارقانون عنوانبهاست. ضرورت دارد مجلس شورای اسالمی 
از یک تا  نماید  و تصویب  تدوین  دیگر  را  از سوی  و  مبادالت مشخص شده  سو وضعیت حقوقی 

بایست اقسام مختلف  می   د. در این قانونفعاالن این حوزه، با تکالیف و حقوق قانونی خود آشنا شون 
حوزه   هر  حقوقی  آثار  و  ماهیت  و  شده  تفکیک  یکدیگر  از  گردد،    تفکیکبهرمزارزها  مشخص 

اطراف مبادالت تبیین گردد و بسیاری های  بیان شده، وظایف و مسئولیت ها  و ممنوعیتها  محدودیت
 از موضوعات حقوقی دیگر احصا و روشن شود. 
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