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 ۵٠٧‑۴٨٣صفحات 

 حلّیتو اثبات  کوینیتبر حرمت استخراج ب یلنقد دو دل
 عنوان جعالهآن به

 *یال�ه ذاکرروح یدس

 ٣٠/٠٨/١۴٠٠: رشیپذ خیارت ١۴/٠۵/١۴٠٠ :افتیدر خیتار

 چکیده
ا به ر یجوامع اسالم ازجمله یاتوجه کارشناسان و عموم مردم دن یدر مدت کوتاه کوینیتب

 یتمشروع یاندک در بررس هرچند یقاتیبودن موضوع، تحقخود جلب کرد. با توجه به نو
 یمقاله متمرکز بر بررس ینمسلمان صورت گرفته که ا یشمنداناز نگاه اند کوینیتاستخراج ب

در انتشار  یتنقض حق حاکم«معاصر اهل سنت است.  یشمنداناند هایهشدر پژو یلدو دل
 یقیتطب یلاست. تحل کوینیتآنان بر حرمت استخراج ب ادلۀ ترینیاز قو »صدق قمار«و » پول

حق  یکبراکه عالوه بر بطالن  رساندیم یجهنت ینما را به ا ،یعهش یبا مبان یلدو دل ینا
اثبات قابل�  یزن کوینیتآن بر استخراج ب یقتطب یدر انتشار پول، صغرا یتحاکم یانحصار

وجود  یمعتبر یلمذکور، دل یو نه بر کبرا ینه بر صغر یعهفقه ش یدگاهکه از دچنان ؛یستن
و اهل  یعهقمار از مسلّمات فقه ش تیممنوع یکبرا ینکهاباوجود یزندارد. در مورد عنوان قمار ن

 ینوآور ین،ابر. افزونیستن کوینیتبر استخراج ب پذیریقتطب ی،صغر یثسنت است، از ح
منطبق  کوینیتامر است که عنوان جعاله موضوعاً و حکماً بر استخراج ب ینمقاله در اثبات ااین 

ه و معتبر شمرد یشرع یقاعیکه ا جعاله دانست یرا نوع کوینیتاستخراج ب توانیم ،لذا ؛است
 شده است.

  فقه اهل سنت یعه،قمار، فقه ش ت،یرمزارز، حق حاکم: های کلیدیواژه
 JEL:E51  ،E59 ،K00بندی طبقه
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 مقدمه ١
 سرعت. بررسی قوانین مرتبط با رمزارزهاست ین مباحث مالی و اقتصادی در جهانیکی از جدیدتر

 بلکه اسالمی، بالد در افتاء مراجع تنهانه که است حدی تا مردم به رمزارزها اقبال و گسترش
تلفیق  .دارند فراوانی ابهامات آن به مربوط جامع قوانین تدوین به نسبت نیز دنیا مطرح هایدولت

عدم دخالت است.  کوینبیتها آن پایه و در رأسهای ارزهای رمزگییکی از ویژ داراییو  فنّاوری
این رمزارز است  هایویژگیاز ها ادلۀ آنبودن همگان در استخراج و مبیک نهاد دولتی و یکسان

هایک  سازی پولخصوصیاب توان به کتاش را میاقتصادی‑های نظری و مبانی فلسفیکه بنیان
ظهور ) ١٩٧٧، ٤؛ هایک٢٠١٩، ٣؛ اندرسون٢٠١٩، ٢فانتاکسی؛ ٢٠٠٨، ١(هولسمان نسبت داد 

الشعاع حکمرانی پولی را تحت خصوص در حوزۀهای اقتصادی بهاین پدیده مناسبات و سیاست
، نیازمند واکاوی آن فنّاوریورای نگاه فنی و اقتصادی به این  ،قرار داده است. جوامع مذهبی

اینکه اقبال به آن بنا به علل مختلفی که اشاره خواهد شد،  ویژهبه ؛شریعت هستند از دریچۀ
های جامعه، به ی از اندیشمندان اسالمی با هدف پاسخ به دغدغهرخاست. ب روزافزون
کوین وارد شده و در جهت کشف حکم شرعی آن شناسی و تبیین حکم استخراج بیتموضوع

 تأثیرو اهل سنت و امکان شیعه اند. در این میان، بررسی مبانی فقهی دو دیدگاه تالش کرده
آنان،  ادلۀف و تحلیل شرعی مکل اندیشمندان معاصر این دو دیدگاه در تعیین وظیفۀ تأثرو 

آید. مخالفان مشروعیت  شماربهث مبحاین تواند گامی در جهت کشف دیدگاه شارع در می
که در تحقیق حاضر به تحلیل دو دلیل   مختلفی دارندادلۀ کوین از هر دو دیدگاهاستخراج بیت

 قمار. ‑٢ حق حاکمیت در ضرب سکه و انتشار پول؛ ‑١تر پرداخته شده است: تر و شایعمهم
عدم  ادلۀ ،پس از آن ؛زیماپردپژوهش، سپس به مبانی نظری می ابتدا به پیشینۀ ،در ادامه

کوین را بررسی و در نهایت وجه مشروعیت استخراج بیت کوینمشروعیت استخراج بیت
 (تطبیق عنوان جعاله) را ارائه خواهیم کرد.

 پژوهش پیشینۀ ٢
کوین، مطالعاتی در کشورهای مختلف بیت ویژهبه ،رمزارزها زمینۀدر تحقیقات پیشین در 

لکن از دو ب�عد تبیین موضوع و تحلیل حکم شرعی، همچنان نیاز  ؛استاسالمی انجام شده 
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شناسی یا به موضوع شود. نویسندگان مقاالت فارسی اکثراًاحساس می مسئلهبه واکاوی 
اند. مقاالتی هم که به پرداخته مسئلهو بانکی  ،اند یا به ابعاد حقوقی، اقتصادیبسنده کرده

اند تا استخراج کوین پرداختهبیت ادلۀاند، بیشتر به ب�عد مبختهاز نگاه فقهی پردا مسئلهبررسی 
 آن.

در فرایند تولید  پذیرانجامهای به تحلیل فقهی فعالیت )١٣٩٨محسن خردمند (
تجارت رمزارزها در  کوین پرداخته است. وی نشان داده است کهبیت ادلۀ(استخراج) و مب

مالکیت  ،ز نظر فقهی مجاز است. همچنینصورت رعایت شروط عمومی معامالت تجاری، ا
توان با استناد به تالش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه تفسیر رمزارزها را می

شویی، ایجاد حباب ارزی، ) نشان داده است اشکاالتی همچون پول١٣٩٨کرد. خردمند (
خرید آن که توسط برخی  بودنبودن، غرری و ضرریکاهش ارزش پول ملی، اکل مال به باطل

تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. نمی ،است کوین وارد دانسته شدهبه بیت
جعاله را بررسی  ازجملهشناسی، چند عنوان فقهی از اشاره به موضوع پسخردمند اگرچه 

بتنی کوین مبیت کوین، مخترع شبکۀشناسی بیت، به جهت عدم توجه کافی در موضوعکرده
، به این جهت است در جعاله ندانسته» جاعل«بر عنوان  پذیرتطبیقچین را اوری بالکبر فنّ

زیرا نظارتی در  ،کوین یا شبکه، متعهد به پرداخت جایزه یا همان ج�عل نیستکه مخترع بیت
شده در این اشاره خواهیم کرد که الگوریتم طراحی ،این زمینه وجود ندارد. در این مقاله

طور قطع هر فرد تحت نظارت سیستم اجماع و اثبات کار قرار دارد و به تم کامال�سیس
کوین (یا حتی یک صدهزارم ش، بیت تالشاستخراج، به اندازۀ کننده به عملیاتاقدام
ترین دلیل اهل این مقاله به مهم ،کوین و حتی کمتر از آن) دریافت خواهد کرد. همچنینبیت

 انتشار پول هم نپرداخته است. سنت یعنی حق حاکمیت در
اوال�، با توجه به گسترش مصادیق مختلف اند که ) نشان داده١٣٩٨عیوضلو و همکاران (

اسالمی  صورت مجزا، با اصول و قواعدحکم استخراج هر ارز مجازی را به ارزهای مجازی، باید
عالیت استخراج پرداخت ر ازای فاز منظر فقه فردی، اگر پاداشی که د تطبیق داد. در این راستا

اشته باشد، عقد باطل معتبر ند ازایشود، امری باشد که در نظام اقتصادی عوض و مابهمی
ای که منجر از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی است. ثانیاً

به بررسی  باوجوداین،ر گیرند. توجه قرامی گردند، جایز بوده و باید موردبه تقویت حکومت اسال
 اند.نپرداخته ،است مقالهاین دو دلیلی که محور 

ای و ) با استفاده از روش تحقیق اجتهاد چندمرحله١٣٩٧و طالبی ( ،پور، یوسفینواب
های شروط جواز استفاده از پول ،نظر خبرگان مالی اسالمی و مراجع عظام تقلید

 اند. شده را احصا کردهرمزنگاری
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کوین از منظر فقه باید نخست ) معتقدند برای بررسی بیت١٣٩٧و سعدی ( خانیمیرزا
کوین ین ماهیت پول، ماهیت پولی بیتو سپس با تبی تأمل قرار دادداشتن آن را موردمالیت

کوین  بیتبازی را در شبکۀرا تحلیل کرد و موضوعات غرر و ضرر و اختالل نظام و سفته
کوین و اند که با توجه به خألهای موجود در بیتنشان داده تأمل فقهی قرار داد. ایشانمورد

که کارکردهای اصلی وان برای آن مالیت قائل شد. و ازآنجاییتراحتی نمیبه ،عدم تأیید عقال
توان ارز کامل نیست، درحال حاضر نمیای خالص در این رمزادلهارزش مب عنوانبهپول 
عبیر نوعی تسامح در ت ارز) به آنارز دیجیتالی (رمز ت و اطالق لفظکوین را یک پول شناخبیت

سبب  کوینبرای معامالت مبتنی بر بیت که عقالی جامعهبا توجه به این ،است. همچنین
ترتیب این معامالت از مصادیق اکل مال به باطل و بدین ،عقالیی و عرفی قائل نیستند

 کوین از مصادیق قاعدۀاند که بیتایشان تأکید کرده ،بودن معامله است. همچنینسفهی
کوین در جامعه بیت ر توزیع نامتوازن ثروت ناشی از شبکۀضرر و الضرار خواهد بود. عالوه بال

بازی در جامعه فراهم خوبی برای سفته که با اصل عدالت مخالف است، این معامالت زمینۀ
 رو خواهد بود.ال روبهلذا صحت آن از نظر فقهی با اشک ؛کندمی

روی از این ثباتی بازار ارزهای دیجیتال، دنباله) با تمرکز بر بی١٣٩٩ارزانیان و همکاران (
توان فقهی الضرر، نمی ریسکی غیرعقالیی برشمرد. همچنین براساس قاعدۀ ارزها را در زمرۀ

دادن عظام با مالک قرارجع اند که مراارز دیجیتال را برای جامعه تجویز کرد. ایشان نشان داده
 اند.حکم به عدم جواز این معامالت داده ،اسالمی ثباتی اقتصاد جامعۀنظمی و بیبی

کوین را باید در سامان اند که بررسی فقهی بیت) نشان داده١٣٩۶پور و همکاران (سلیمانی
الضرر  ی از قاعدۀنظام دو پول حقیقی و مجازی در کنار یکدیگر انجام داد. ایشان نیز با پیرو

 اند.کوین احتیاط کردهدر مورد پذیرش فقهی بیت
جهان عرب و اندیشمندان اهل سنت دارای بیشترین فراوانی تولید مقاالت در این زمینه 

 هستند.
الع�مالت «با موضوع  ٢٠١٩مطالعات اسالمی دانشگاه شارجه در سال  کنفرانس دانشکدۀ
 د و مقاالت متعددی در این کنفرانس ارائه شد، که در بینبرگزار ش» اإلفتراضیة فی المیزان

 ١»یابی فقهی ارزهای دیجیتالریشه«چند مقاله با موضوع نوشتار حاضر مشابهت دارند: ها آن
به قلم سامی مطر  ٢»ضوابط ایجاد ارز در فقه اسالمی«) و ٢٠١٩اثر غس�ان محمد الشیخ (

قمار  مسئلۀاز حق حاکمیت در انتشار پول و ها نآ ند که درا شاخصدو مقالۀ )٢٠١٩( الحمود

                                                                                                                                  
 نموذجاالتأصیل الفقهی للع�مالت الرقمی�ة، البتکوین  ١
 ضوابط إنشاء العمالت فی الفقه اإلسالمی، عملة البتکوین نموذجا ٢
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به نقد  ،کوین قرار گرفته است. در این مقالهبحث شده و مستند حکم به تحریم استخراج بیت
 هر دو دلیل مذکور خواهیم پرداخت.

اند که استدالل ) با بررسی نظر مخالفان و موافقان نشان داده٢٠١٨ابوبکر و همکاران (
های مختلف رمزارزها اکثر شدن جنبهموقتی بوده و با گذشت زمان و روشنمخالفان بیشتر 

 مراجع حکم به حلیت آن خواهند داد.
های دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی بررسی براساس

ن مقاله از اندیشمندا ١٣٣رمزارزها یعنی  های اسالمی در حوزۀدرصد پژوهش ٨٨، ١٣٩٩تا تیر 
هل سنت ندان شیعه بوده و در بین آثار اندیشمندان معاصر امشمقاله از اندی ١٩اهل سنت و 

کوین، مربوط به حق حاکمیت در انتشار سازی حکم به حرمت بیتبیشترین فراوانی در مستند
 ١پول بوده است.

 مبانی نظری پژوهش ٣

 کوینبیت شناسیموضوع ١ .٣

 تعریف رمزارز ١ .١ .٣
از نگاه فنی و تخصصی با نگاه اقتصادی و مالی متفاوت است؛ لذا بعضی از  ٢زارزتعریف رم

آن  رمزارز ن حوزۀامتخصص ٣آورند.حساب میارز را یک پول و بعضی یک کاال بهها رمزدولت
کامپیوتر که ارزشی برابر با پول نقد  های موجود در حافظۀبیت« :کنندمیگونه تعریف را این
شده (یا عبارت دیگر، پول الکترونیکی نوعی سازوکار جهت پرداخت ارزش ذخیرهبه .دارند
 شده) است که در آن حجم معینی از وجوه که امکان استفاده دارد، در یک قطعۀپرداختپیش

                                                                                                                                  
شناسی وضعیت«گزارشی را با عنوان  ١٣٩٩دفتر مطالعات و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی در تیر  ١

بندی براساس مذهب و در به طبقه ٢۵گردآوری کرده که در صفحۀ » های اسالمی رمزارزها در جهانپژوهش
 شده در این آثار اشاره شده است.بندی احکام بیانبه جمع ٢٨صفحۀ 

2 Cryptocurrency 
سیاستگذاری کشورهای «عنوان های مجلس شورای اسالمی با نگاه کنید به: تحقیق منتشرشده از مرکز پژوهش ٣

؛ همچنین به ١) صفحۀ ١٣٩٣» (کوینآمریکا، چین و آلمان در زمینۀ ابزارهای مالی دیجیتالی جدید مانند بیت
 .١۵٣‑١۴٠) صص. ١٣٩٧ها و تهدیدها، (مقالۀ مروری بر رمزارزها، فرصت
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و  ١(بوهم ».یابدرا می ت اقتصادیالکارگیری در معامبهشود و قابلیت الکترونیکی ذخیره می
 .)٢٠١۴، ٣؛ سگندورف٢٠١٣، ٢؛ ولد١٣٩۶؛ میثمی، ٢٠١۵همکاران، 

گذار است، تأثیرنکات دخیل در هویت رمزارز و آنچه در نگاه شرعی  با توجه به مجموعۀ
وانتقال رمزارز یک دارایی دیجیتال است که در تولید واحدها و نقل توان در تعریف آن گفتمی

 .شودمی ادلهمتمرکز تولید و مبصورت غیرهب شود و غالباًگذاری استفاده میآن از تکنیک رمز
اینکه تعبیر پول در کاربردهای عرفی  نخستتوجه است؛ دو نکته در این تعریف قابل�

های طال و نقره (درهم و دینار) یا اسکناس، منحصر است در دارایی محسوس، مانند سکه
هیچ هویت ملموسی برای  زیرا، خواهد بوددقیقی نبرای رمزارز تعبیر  ٤لذا تعبیر پول دیجیتال

رمزارز وجود ندارد و در واقع یک دارایی است که تولید و هویتش چیزی جز تعدادی رمز 
های بانک کامپیوتر نیست. دوم اینکه انتشار پول در هر کشوری بر عهدۀ موجود در حافظۀ

ک نقش واسط ها یا مؤسسات مالی اعتباری یها نیز نقش بانکپول ادلۀمرکزی است و در مب
 ادلۀو مب تولیدالمللی است، لکن در بین آحاد مردم یا مردم با حاکمیت یا تبادالت بین

و با  کنندتوانند رمزارز را استخراج و تولید کدام از افراد میرمزارزها این نقش ملغی شده و هر
 ٥»متمرکزغیر«که از این ویژگی به  ،اد واسطنیاز به یک نهبپردازند، بدون ادلهدیگران به مب

 شود.تعبیر می
صورت غیرمتمرکز و عمومی است، لکن تولید بعضی از به تولید و استخراج رمزارزها غالباً

توسط یک شرکت خاص تولید و  ٧ها»توکن«صورت است که به این ٦»تتر«رمزارزها مانند 
شان ادلهیدشان متمرکز و مبشوند، پس تولبرای استفاده در تبادالت به مردم عرضه می

فرانکو، ( آن غیرمتمرکز است ادلۀارزی است که استخراج و مبکوین رمزمتمرکز است. بیترغی
 .)٢٣. ، ص١٣٩٩

 تقسیم رمزارزها ٢ .١ .٣
 هر قطعه رفتند؛ یعنی پشتوانۀمی شماربهپشتوانه ها تا سالیان متمادی پول باکناسارزها و اس
معادل و  م. هر اونس طال١٩٧٠ که تا دهۀمقداری معین از طال یا نقره بود؛ چنان اسکناس
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جمهور وقت ایاالت رئیس ‑ ریچارد نیکسون م.١٩٧١لکن در  گرفت؛دالر قرار می ٣۵ پشتوانۀ
م کرد و از آن نظرگرفتن پشتیبان برای پول (دالر) را ملغی اعالضرورت در ‑ امریکا متحدۀ

حساب پشتوانه بههای موجود در کشورهای گوناگون، پول بدون اسکناس مامزمان تقریباً ت
شود، عمال� ارزش خود را از که پول دستوری یا قانونی نیز نامیده می ،آیند. این نوع از پولمی

کاالهای واقعی  گیرد، نه از ارتباط باو قدرت اقتصادی کشورها می ،گذارقانون، اعتبار قانون
 .)۶٩. ، ص١٣٩۶(میثمی،  قرهمانند طال و ن

 مسئلهکه این اند. ازآنجای بدون پشتوانهرخانه و بی دارای پشتورخاند: برمزارزها بر دو قسم
دارای پشتوانه که در واقع خودش  کنیم رمزارزِاختصار اشاره میبه ،در حکم شرعی دخالت دارد

ای مالی�ت، بر چهار قسم مالی�ت و اعتبار مستقل ندارد، بلکه سند است برای یک شیء دار
 :است
که هر در سنگاپور  (DGX)مانند دیجیکس گلد  ست؛اش طالرمزارزی که پشتوانه ‑الف

 ١ست.واحد آن معادل یک گرم طال
مانند پترو (در ونزوئال) که هر واحد آن با یک بشکه  اش نفت است؛رمزارزی که پشتوانه ‑ب

 سازی شده است.نفت معادل
مانند تتر که هر توکن و واحد آن  ست؛اش اسکناسی مثل دالر امریکاانهرمزارزی که پشتو ‑ج

 معادل یک دالر است. تقریباً
 ٣»اتر«اش که پشتوانه ٢»دای«مانند  ؛ارز دیگر استاش یک رمزرمزارزی که پشتوانه ‑د

 است.
رای اند؛ یعنی اعتبار مستقلی دارند که نزد عرف و عقال دابعضی از رمزارزها بدون پشتوانه

 ٢۶. ، ص١٣٩٩فرانکو، کوین (آید و سند چیز دیگری نیستند؛ مانند بیتمی شماربهمالی�ت 
کوین بیت اوری است؛ پس پشتوانۀکوین یک فنّتر این است که بیتتعبیر دقیق ،البته .به بعد)

سکویی باز برای تبادل ارزش  عنوانبهتواند کوین میبودن آن است. بیتاوریهمین فنّ
 همان،( کویی باز برای تبادل اطالعات استاستفاده شود، به همان نسبت که اینترنت س

 .)٣۴. ، ص١٣٩٩

                                                                                                                                  
 در داخل ایران طراحی شده است.  طال و حمایت چند بانکبا پشتوانۀ» پیمان«ارزی به نام همچنین، رمز ١
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 کوینتعریف بیت ٣ .١ .٣
کوین معنای سکه. پس بیتها در رایانه است و کوین بهگیری دادهترین واحد اندازهکوچک بیت

از  .آکسفورد) نامۀ: واژهنگاه کنید به( تری و دیجیتال است کامپیومعنای سکۀدر لغت به
 شود.یاد می BTCکوین با نماد اختصاری بیت

 کنیم، که البته تعریف کامل و دقیقی نیستند.به دو تعریف اصطالحی متداول اشاره می
 ٢همتابهصورت) همتا(است که به ١بازکوین یک ارز دیجیتال متنبیت«تعریف اول: 

 )٣. ، ص٢٠١٣(بریتو و کاستلو،  ») است.ادلهمب(قابل�
تمی از پول الکترونیک که در سیس«: است آکسفورد آمده نامۀدر واژه :تعریف دوم
 »شود و مستقل از دخالت یک بانک مرکزی است.خط (آنالین) استفاده میخریدوفروش بر

پول «، »همتاهمتابه«، »بازمتن«قیودی مانند  اگرچهدر این دو تعریف اصطالحی، 
ذکر » مستقل از دخالت بانک مرکزی«و  ،»انتقال) آنالینوفروش (نقلخریدو«، »الکترونیک

 زیرا: ،کوین نیستندباز هم تعریف کامل و دقیقی برای بیت است، شده
بودن آن اختالف که هنوز بین پول یا کاالکوین نوعی پول شمرده شده، درحالیبیت ‑اوال�

و ایتالیا رمزارزها را شکل جدیدی از پول و نوعی ابزار  ،مانند ژاپن، آلمان است. کشورهایی
 ؛اندو اتریش آن را نوعی کاال دانسته ،کشورهایی مانند کانادا، چین ؛اندآورده شماربهپرداخت 

میثمی ( کنندآن تحت عنوان دارایی یاد میو مکزیک از  ،و کشورهایی مانند روسیه، ونزوئال
 .)١١. ، ص١٣٩٩، و بیابانی
 ،فروش نیست نسبت به خریدوکوین از دخالت یک بانک مرکزی صرفاًاستقالل بیت ‑ثانیاً

 کوین عالوه بر مبادالت، در استخراج هم مستقل از هر بانک مرکزی است.بلکه بیت
ذکر این قید  ،کوین یک رمزارز بدون پشتوانه و دارای اعتبار مستقل است. لذابیت ‑ثالثاً

 برای اخراج سایر رمزارزها از تعریف الزم است.
یک دارایی اعتباری «گونه تعریف کنیم: کوین را اینبهتر است بیت ،این نکاتبا توجه به 

انتقال آن از تکنیک رمزگذاری استفاده وو دیجیتال است که در تولید (استخراج) و نقل
صورت کز و مبادلۀ آن نیز بهمتمرصورت غیربه شود و فاقد پشتوانه است و استخراج آنمی

 ».گیردهمتا (و غیرمتمرکز) صورت میهمتابه
کوین را پول (ارز) شود این تعریف طبق هر دو دیدگاهی که بیتتعبیر به دارایی باعث می

دو دیدگاه تفاوت پیدا این کدام از هر براساسصادق باشد و البته حکم شرعی  ،دانندیا کاال می
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کوین را ارز و پول به حساب آوریم، طبق مبانی اهل سنت، ضرب که اگر بیتچنان ؛ندکمی
 ،اما اگر کاال باشد ؛کوین) از امور انحصاری حاکمیت استسکه و انتشار پول (استخراج بیت

 چنین انحصاری برای حاکمیت تصویر نخواهد شد.

 کوینارکان بیت ٢ .٣
توجه به بعضی از  ،که برای کشف حکم شرعی آن استکوین بر چند رکن استوار هویت بیت

 این ارکان الزم است:

 چینرکن اول: بالک ١ .٢ .٣
وابسته به یک نهاد واسط مانند بانک مرکزی هر کشور  سازوکار اعتبار و تبادل اسکناس کامال�

و شود، خطر جعل های امنیتی که برای اسکناس در نظر گرفته میاست و با توجه به ویژگی
تواند یک برگه اسکناس دهد، و بدیهی است که فرد نمیتقلب را تا حد بسیار زیادی کاهش می

 را در یک لحظه در دو معامله به دو نفر پرداخت کند.
نهاد صورت مستقل و بدون وانتقال آن بهاز طرفی سازوکار نقل ،کویناما نسبت به بیت

چندباره از آن توسط یک نفر  استفادۀ و فروختن و ،ب، هکواسط است و از طرف دیگر تقل
راحتی توانست بهمی ،های کامپیوتریبودن کپی دادهجهت سادهدر تبادالت مختلف به

 زمان به افراد مختلف بفروشد.کوین را همکه فردی یک بیت باشد پذیرامکان
یا  ٢چیناوری بالکاین مشکل را با استفاده از فنّ ١کوین (ساتوشی ناکاموتو)مخترع بیت

کوین، و چِین ترین ساختار داده در بیتاساسی بلوکی حل کرده است. بالک، همان زنجیرۀ
، ٣یرالجوشا جدمه( ستهاای (خطی) از بلوکزنجیرهمعنای چین بهمعنای زنجیره و بالکبه

 .)٢٢، ص.٢٠١٧
ها این است که اطالعات این سیستم ثبت اطالعات با سایر سیستم تفاوت عمدۀ

اشتراک گذاشته  اعضای شبکه به میان همۀ ،سازی روی این سیستمشده با ذخیرهمزنگاریر
دادن سیستم شده و فریبشده) و امکان دستکاری اطالعات ثبتتوزیع شود (دفاتر کلمی

کنندگان و ماینرهای حاضر در شبکه، از همان استخراج همۀزیرا نزد  ،رودتقریباً از بین می
) یاد powبه سبک سیستم اجماع و اثبات کار (ها آن ها تا تأییدری دادهگیابتدای شکل
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، ٢٠٠٨، ١ناکاموتو(معرض مشاهده عمومی ماینرهای حاضر در شبکه قرار دارد.  درشود می
   .)٨ص. 

یک از ماینرها با یکدیگر  عالوۀب وجود دارد که نصف بهتنها در صورتی امکان هک و تقل
ا در تمام دنیا ای هم به جهت تعدد و پراکندگی ماینرهتبانی کنند و البته چنین تبانی و توطئه

 .)۶۴ ، ص.٢٠١٧، ٢یرالجوشا جدمه( عادتاً ممکن نیست
سازی ی متعارف ثبت و ذخیرههاشود که در سیستمروشن می ،با این توضیحات

 توان با هک یا تخریب نقطۀمی ،طراحی شدهها آن مرکزی برای که یک نقطۀاطالعات، ازآنجا
هایی تواند دخالترا از بین برد و یا حتی مدیر شبکه میها آن ها و اطالعات، تماممرکزیت داده

به  هایی تقریباًکاریها و خرابچین احتمال چنین دخالتلکن در سیستم بالک ؛دانجام ده
بردن ک فرد یا شرکت است و نه امکان ازبینها در اختیار یزیرا نه مرکزیت داده ،رسدصفر می

  اطالعات موجود در شبکه وجود دارد.
استفاده از  کوین نیست، بلکه دامنۀچین منحصر در بیتاوری بالکاستفاده از فنّ ،البته

توان کمیتی میو حا ،آن بسیار گسترده است و در امور مختلف شخصی، خانوادگی، سازمانی
 از آن استفاده کرد.

، ظهور .م١٩٨٠های شخصی در دهۀ ، ظهور رایانهم.١٩٧٠در دهۀ  هابعد از پیدایش رایانه
یک  عنوانبهچین اوری بالکهای اجتماعی، از فنّو پیدایش شبکه .،م١٩٩٠اینترنت در دهۀ 
  .)١٢٧. ، ص٢٠٢١، ٣(جانسون شوداوری یاد میفنّ انقالب در عرصۀ

 کوینرکن دوم: استخراج بیت ٢ .٢ .٣
 ،انداز استجهت تشابه با استخراج فلزات گرانبها تا حدودی غلطبه ٤استخراج یا ماینینگ واژۀ

که در هر کوین جدیدی یعنی بیت سازوکارکند به پاداش این معطوف می زیرا توجه ما را صرفاً
هدف اصلی ماینینگ اما  ،شودشویق میچه ماینینگ با این پاداش تشود. اگربلوک ایجاد می

متمرکز ی پشتیبان برای انتقاالت غیرسازوکار ،های جدید نیست. استخراجکوینبیتتولید 
اختراعی یا استخراج، شوند. ماینینگ سنجی و تأیید میها اعتباراست که توسط آن تراکنش
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که مبنای پول نقد ز کامنیتی غیرمتمر سازوکاریک .کندکوین را متمایز میست که بیتا
 ). ١٣٢. ، ص٢٠١٧، ١ونوپولوستآن همتاستدیجیتال همتابه

 ماینینگ به دو صورت ممکن است انجام شود:
ی در ایجاد بلوک ناتوانهای زیاد و احتمال صورت انفرادی که باعث صرف هزینهبه ‑١

 خواهد شد.
(از نقاط مختلف ، که هزاران ماینر ٢صورت جمعی و در قالب استخرهای ماینینگبه ‑٢

زمان، عالوه بر کردن همخود و ماین ٣گذاشتن قدرت هشاشتراکدنیا) در یک استخر با به
خره سهم ماینرها به میزان فعالیتشان باال برند، تماماینکه قدرت هش خود را بسیار باال می

نرسیدن ک سهمشان، ریس کنند که عالوه بر دریافت روزانۀکوچکی از پاداش کلی را دریافت می
 .)٢۵٠(همان، ص.  دهندبه نتیجه را کاهش می

 فعالیت ها نتیجۀبلکه ایجاد بلوک ،است ساختهرا نها بلوککوین از قبل مخترع بیت
(الجوشا  امکان ساخت بلوک بعدی وجود ندارد ،ست؛ لذا تا یک بلوک ساخته نشودماینرها
   .)٣٣، ص. ٢٠١٧یر، جدمه

 ،ده باشدکرتعیین را  هاآنرمز از قبل  کوینبیتمخترع گونه نیست که این ،همچنین
استخراج و ماینینگ به تولید  سازوکارشده در سیستم برای پیشبرد بلکه الگوریتم تعریف

صورت مستمر مشغول عملیات استخراج پردازد و به موازات آن ماینرها بهمستمر رمز می
  ).٣٨. (همان، ص هستند

دید کوین جدنبال آن یک بیتبرد و به ده دقیقه زمان میقریباًت ایجاد هر بلوک روی شبکه
آن بلوک خواهد بود. این جایزه در چهار سال ابتدایی  کنندۀشود که پاداش ایجادتولید می

هزار بلوک  ٢١٠کوین بود و این تعداد بعد از تولید بیت ۵٠) ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨کوین (بیت عرضۀ
به عدد  ٢٠١٢یعنی از سال  ؛کندار سال به نصف کاهش پیدا میعبارت دیگر بعد از هر چهیا به
 یافتهکوین در هر بلوک کاهش بیت ۶٫٢۵به  ٢٠٢٠و از سال  ١٢٫۵به عدد  ٢٠١۶و از سال  ٢۵

  ).١۵٢، ص. ٢٠١٧، ٤ونوپولوستآن( است

                                                                                                                                  
1 Antonopoulos 
2 Mining Pools 
3 Hash 
4 Antonopoulos 
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در  ،آغاز شده .م٢٠٠٨میلیون، کار استخراج که در  ٢١با رسیدن تعداد این رمزها به عدد 
کوین) به پایان خواهد ترین واحد بیتبا استخراج آخرین ساتوشی (کوچک یالدیم٢١۴٠
 ). ٣٨، ص. ٢٠١٧، ١یر(الجوشا جدمه رسید

شود تراک گذاشته میچین به اشبالک کوین جدید گشوده شد، در شبکۀوقتی رمز یک بیت
ب خواهد شد کوین محسوشود و این شخص مالک آن بیتتأیید اعتبار می و از سوی جمع

 .)٢١٧. ، ص١٣٩٩فرانکو، (
ای طراحی شده که مکانیزم ماینینگ توسط ماینرها امکان تحقق گونهچین بهبالک شبکۀ

سطح امنیت شبکه  یکند و به ارتقااجماع در سطح شبکه بدون یک مرجع مرکزی را فراهم می
 ). ٣٢١، ص. ٢٠١٧، ٢(آنتونوپولوسکند کمک می

 رسد.(ماینرها) به سیستم می کنندگاناز جانب استخراجای است که دهاین فای
کوین که با اتمام استخراج بیت کوین نیستماینینگ منحصر به دریافت بیت نتیجۀ ،البته

زیرا  ،ضعف مطرح شودنقطه عنوانبهاستخراج، کوین قابل�به پایان برسد یا تعداد محدود بیت
ازای ساخت به Block rewardکنند: دریافت می کوین دو نوع پاداشبیت ماینرها در شبکۀ

انتقال در شبکه). وازای تأیید هر تراکنش (و نقلبه Transaction Feesهر بلوک جدید و 
که ممکن است درآمد یک ماینر از راه تأیید تراکنش بیشتر از ساخت بلوک بشود و البته زمانی

ها صر در دریافت کارمزد تأیید تراکنشکوین به پایان برسد، درآمد ماینر منحاستخراج بیت
  )٢١۴‑٢١٣(همان، ص.  خواهد بود
بیشتر از  TFو  BRکنند که مقدار ماینرها زمانی برای ماینینگ هزینه می ،طبیعتاً

 های تجهیزات و مصرف انرژی باشد.هزینه
، سایت ٤، مورفی٣ول(ا�لشود سیستم عرضه و تقاضا تعیین می براساسکوین قیمت بیت

 )٢، ص. ٢٠١۵، ٥زینگر

 رکن سوم: کیف پول ٣ .٢ .٣
شود. تعبیر می ٦پولکه از آن به کیف شودافزاری انجام میها در فضای نرمکویننگهداری بیت

پذیر است و اگر مالک، این رمزها را پاک کند پول تنها برای مالک امکاندسترسی به این کیف

                                                                                                                                  
1 Aljosha Judmayer 
2 Antonopoulos 
3 elwell 
4 Murphy 
5 Seitzinger 
6 Wallet 
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کند از بین برود، دیگر امکان دسترسی به ری میداافزاری که رمزها را در آن نگهیا سخت
 .)١٨۵. ، ص١٣٩٩فرانکو، ها وجود نخواهد داشت (کوینبیت

 کوینمزایا و معایب بیت ٣ .٣
مزیت برای آن ذکر شده  ١۶که در بعضی از تحقیقات تا  کوین فراوان استمزایا و معایب بیت

 کنیم:به چند مورد اشاره می یک تنهاکه از هر )١٣٩٧های مجلس، (مرکز پژوهشاست 

 مزایای بیت کوین: ١ .٣ .٣
 یکم: عدم محدودیت در مبادالت ١ . ١ .٣ .٣ 

سازی آن با هر ارزی شود، لذا معادلهمتا انجام میصورت همتابهکوین بهبیت ادلۀکه مبازآنجا
هیچ فرد یا حکومتی و بدون هیچ مانعی و البته با باالترین  ای از دنیا بدون سلطۀدر هر نقطه

ه چنین چیزی کاست؛ درحالی ادلهمبقابل�و  پذیرانجاممنیت حاصل از سیستم اجماع، اسطح 
 ر نیست.تصودر مورد اسکناس قابل

 دوم: عدم امکان مصادره ٢ .١ .٣ . ٣
واسطه در استخراج و تبادل بین فروشندگان و  عنوانبهبا توجه به اینکه هیچ فرد یا حکومتی 

اموال یک  کوین وجود ندارد، لذا در مواردی مانند تصمیم حاکمیت به مصادرۀخریداران بیت
کردن اموال، چنین دسترسی اعمال سلطه وجود شخص یا در تخاصم بین دو کشور و بلوکه

 نخواهد داشت.
 سوم: عدم جعل و تقلب ٣ .١ . ٣. ٣

، ١٣٩٩فرانکو، ( کان جعل و تقلب در آن وجود نداردکوین، امیات مطرح در بیتبا خصوص
 .)۶٠. ص

 رویه در اقتصاد و كنترل تورمیچهارم: عدم خلق پول ب ۴. ١ . ٣ .٣
ز یست و نیپذیر نکوین امکانتیشده در ببا توجه به اینكه خلق پول براساس سازوکار تعریف

پول  رویۀلذا امکان خلق بی ،ار بانک مرکزی قرار نداردیدر اخت رمتمرکز بوده ویاین نوع پول غ
های (مرکز پژوهش یستخته متصور نیجه کاهش ارزش شدید آن و یا تورم افسارگسیو در نت

 .)١۶. ، ص١٣٩٧مجلس، 

 کوینمعایب بیت ٢ . ٣ .٣
اشاره ها آن که به بعضی از معایبی هم در آن وجود دارد کوین،در کنار مزایای متعدد بیت

 کنیم:می
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 یکم: نوسانات شدید قیمت ١. ٢ . ٣ .٣ 
وجود نوسان  هرچندو  داشته استی بسیارکوین از ابتدای تکو�ن تاکنون نوسانات قیمت بیت

و امکان  است کوتاهی اتفاق افتاده کوین نیست، گاهی این نوسان در فاصلۀمختص هویت بیت
 تکرار دارد.

 دوم: اقدامات مجرمانه ٢ .٢ .٣ . ٣
کوین در جهان کوین خودش را معرفی نکند، فروشنده و خریدار بیتکه مالک یک بیتتازمانی

برای رفع هک  تواند مثال�فرد مجرم می ،شناسایی نیست؛ لذا در اقدامات مجرمانهخارج قابل�
 کوین مطالبه کند و قابل رهگیری و شناسایی هم نباشد.یک سایت، بیت

 شوییسوم: فرار مالیاتی و پول ٣ .٢ .٣ . ٣
ها نه امکان وضع مستقیم کوین، دولتاطالعات از جانب مالک بیت در صورت عدم ارائۀ

 شان وجود دارد.شویی در سیستم اقتصادیمالیات دارند و نه امکان رهگیری پول
 رفتن داراییچهارم: ازبین ۴ .٢ .٣ . ٣

پول کوینش را که در کیفلذا اگر یک کاربر رمز بیت نیست؛یزی جز یک رمز کوین چبیت
چون  ،وجه امکان بازیابی وجود نداردهیچکند از دست بدهد، بهداری میافزاری نگهسخت

 ،د. همچنینکرهیچ فرد و نهاد واسط وجود ندارد که بتوان با مراجعه به آن، دارایی را بازیابی 
اعتماد ای نزدیکان یا افراد امین و مورداین رمزها را برکوین امکان دسترسی به اگر مالک بیت

(فرانکو،  انند از این دارایی استفاده کنندتواو هم نمی خودش فراهم نکند، با فوت مالک، ورثۀ
 .)١٩. ، ص١٣٩٧های مجلس، ؛ مرکز پژوهش٧٠. ، ص١٣٩٩

گذاری نسبت به آن هم کوین، رویکرد کشورها در قانونبا توجه به مزایا و معایب بیت
ا با و کاناد ،کشورهایی مانند ژاپن، آلمان ١٣٩٩تحقیقات، در پاییز  براساسمتفاوت است. 

اند و کشورهایی مانند عراق، عربستان، ارزها را قانونی اعالم کردهوضع قوانینی استفاده از رمز
 .)١٣٩٩، میثمی و بیابانی( اندانونی دانستهاز آن را غیر ق و مصر استفاده ،تاامار

 کوینعدم مشروعیت استخراج بیت ادلۀبررسی  ۴
، در این نوشتار. ادلهاستخراج و مب توجه است:کوین دو ب�عد مورددر بررسی حکم شرعی بیت

 ادلۀزمینه کوین است، که در این ت استخراج بیتمشروعیت یا عدم مشروعی موضوع بحث
 شود:عدم مشروعیت مطرح و بررسی می عمدۀ

 : حق اختصاصی حاکمیت در انتشار پولدلیل نخست ١ .۴
 شود:این عنوان از دو دیدگاه فقه اهل سنت و امامیه تحلیل می
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 دیدگاه اهل سنت ‑الف ١ .١ . ۴
فقه اهل سنت در مقایسه  اختصاص ضرب سکه و انتشار پول به حاکم جامعه از وجوه ممیزۀ

ب سکه توسط غیرحاکمیت، به بررسی دو تقریب که ه شیعه است. در رابطه با منع از ضربا فق
پردازیم. می است، استناد متقدمان و معاصران اهل سنت قرار گرفتهطور گسترده موردبه

 شماربهانتشار پول و ضرب درهم و دینار  مثابۀکوین بهذکر است که استخراج بیت شایان
 ن توسط اشخاص بنابر دو تقریب حرام شمرده شده است:آمده، لذا استخراج آ

 تقریب اول: اختصاص انتشار پول به حاکم ١ .١ .١ .۴
)، احمد حنبل معتقد .قه.۴۵٨(م  قاضی و فقیه حنبلی أبو یعلی ازجملههای مختلف طبق نقل

مردم اقدام به ضرب سکه کنند  زیرا اگر تودۀ ،است ضرب دراهم تنها با اذن سلطان جایز است
اسالمی) است.  (مرتکب خالف شرع خواهند شد) و این کار مستلزم فساد (در جامعۀ

 .)١٨١. ، ص.ق١۴٢١(أبویعلی، 
تا، ، بی)، (رافعیقه.۶٢٣) رافعی (م ٢۵۵. تا، ص)، (ماوردی، بیقه.۴۵٠.ماوردی (م

و ) ١١. ، ص۶. تا، جنووی، بی) در نقل از شافعیه (قه.۶٧۶نووی (م  ،)١٣. ، ص۶. ج
مشابه همین عبارت را هم ) ١١٩. ، ص١. ، ج.قه.١۴٢۴سیوطی، ( )قه.٩١١سیوطی (م 

ون امام و حاکم ئضرب سکه از ش :»ألنّه من شأن اإلمام«گویند کنند و صراحتاً میبیان می
 جامعه است.

ب سکه و انتشار کوین هم مانند ضراستخراج بیت ،از نگاه اندیشمندان معاصر اهل سنت
 ون حاکمیت شمرده شده، لذا انجام آن توسط عموم مردم جایز نیست.ئپول از ش

های مختلف همواره در صدد بیان این نکته در عبارات و بیان فقها«نویسد: قحطانی می
ف و رقابت بر آن و انتشار پول از وظایپول و امور مربوط به نظام پولی و  مسئلۀاند که بوده

 .)٢۴۶ .، ص.م٢٠١٩القحطانی، ( ».امام استمختصات 
» التأصیل الفقهی للع�مالت الرقمی�ه، البتکوین نموذجا« غسان محمد الشیخ، در مقالۀ

او  ؛پذیردتنها دو دلیل را می ،کوینبیت ادلۀبعد از نقد هفت دلیل بر حرمت استخراج و مب
امر یا بانک مرکزی که در عصر ولی�  کوین بدون اذن دولت وارز بیتکارگیری رمزهب«نویسد: می

اندازی به امور مهم شود، تعر�ض و دستهای پولی تنظیم میحاضر تحت امر او سیاست
دار تدبیر امورشان امتی است که حاکمشان را عهده امر است و در تعارض با ارادۀمختص ولی

کوین را از امور ج بیتایشان استخرا .)۴٠. ، ص.م٢٠١٩غس�ان محمد الشیخ، ( »اندقرار داده
 شمارد.امر میمهمه و در انحصار حاکمیت و ولی�
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ارزها گذاری تولید رمزاحتیاج به سیاست«عبدالسمیع در تأکید بر این رأی معتقد است: 
 »اندتر است از آنچه فقها در مورد ضرب سکه فتوا دادهتر و مهمدر زمان ما ملموس

 .)٩٢. تا، ص(عبدالسمیع، بی
های پولی در شریعت اسالم از گذاریسیاست«نویسد: سامی مطر الحمود می ،همچنین

سامی ( »کند.مسلمانان نیز آن را تأیید می همان قرون اولیه به امام جامعه واگذار شده و سیرۀ
 .)٣۶٠. ، ص.م٢٠١٩مطر الحمود، 

و فتوای مفتی اعظم  ١عربی امور اسالمی و اوقاف در امارات متحدۀ فتوای هیئت عامۀ
 ٢کوین مبتنی بر همین دلیل است.مصر شوقی عالم در تحریم بیت

 اول: تقریبنقد 
 دلیل مذکور چند اشکال دارد:استناد به

کوین هیچ شناسی گذشت، استخراج بیتبا توجه به توضیحاتی که در موضوع یکم:
ماهیت مجازی و کوین یک شباهتی به ضرب سکه و حتی انتشار اسکناس ندارد. بیت

نقاط جهان با  ادر اقص ٣کدام از ماینرهاه تعداد محدود و معینی دارد و هرغیرملموس است ک
مشخصی به آن دست پیدا  اندازۀمرور و بههای مربوط به استخراج، بهکارگیری دستگاههب

 کنند.می
دهند و نهایتاً اندیشمندان اهل سنت هیچ روایت و مستند شرعی برای آن ارائه نمی :ثانیاً

که اگر آحاد مردم اشتغال به ضرب سکه  کنندشأنیت به تقریب دوم تمسک میدر اثبات این 
موجب فساد و مخالف مصالح عامه و حکومت است، که نقد تقریب  ،و انتشار پول داشته باشند

 دوم خواهد آمد.
 استلزام فسادتقریب دوم:  ٢ .١ .١ . ۴

 اگر تودۀ«آن است که:  کوین توسط اشخاصدومین تقریبی برای اثبات حرمت استخراج بیت
مردم اقدام به ضرب سکه کنند (مرتکب خالف شرع خواهند شد) و این کار مستلزم فساد 

 ٤.»اسالمی) است (در جامعۀ

                                                                                                                                  
، ١۴٠٠اردیبهشت  ١األوقاف، حکم التعامل بالبتکوین،  الهئیة العامة للشؤون اإلسالمیة و ١

www.awqaf.gov.ae 
 ».تداول عملة البيتكوين والتعامل بها«المصری�ة، تحت عنوان: فتوای صادرشده در دار اإلفتاء  ٢

 www.dar-alifta.org 
3 Miner 

 منابع مذکور در تقریب اول.ر.ک:  ۴
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شود، کوین منجر به فساد و إفساد میضرب سکه و یا استخراج بیت ورود مردم به عرصۀ
نفع خودشان در حق مردم و جامعه زیرا یا با غش در ضرب سکه یا ارتفاع و انخفاض قیمت به

 دهند. اسالمی را در معرض خطر قرار می ظلم خواهند کرد و اقتصاد جامعۀ
خران از عالمان اهل سنت در مقام و متأ بعد از نقل کلمات متقدمانسامی مطر الحمود 

حق ایجاد پول جدید برای  کوین) شرعاًارز (بیت این رمزکنندۀتولید«نویسد: گیری مینتیجه
امر واگذار شده و اگر فردی این حکم را نپذیرد، سایر به ولی مسئلهزیرا این  ،مردم را ندارد

هر فردی دست به ایجاد و انتشار توان از اقدام به چنین کاری منع کرد و مردم را نیز نمی
شدن است و چنین های ثروتمندترین راهرین و سریعتچراکه این کار از کوتاه ،رمزارز خواهد زد

  .)٣۶٣. ، ص.م٢٠١٩(سامی مطر الحمود، » مخالف با قواعد و ضوابط شرعی استچیزی 
 نقد تقریب دوم:

 زیرا: ،کوین قرار گیردتواند مستند ممنوعیت استخراج بیتتقریب دوم هم نمی
امکان عادی  کوین داده شد، اصال�توضیحاتی که در رابطه با چیستی بیت براساس :اوال�

 غش در استخراج و تولید آن وجود ندارد.
یک حاکمیت یا نهاد مرکزی  بودن از سیطرۀکوین و خارجبودن استخراج بیتعمومی :ثانیاً
زیرا یک نهاد مرکزی  ،برای رغبت عمومی به آن استکوین و عاملی ترین مزایای بیتاز مهم

کردن آن نه ستخراج آن داشته باشد و در کنترلوجود ندارد که اجبار یا ممانعت نسبت به ا
 مصالح حاکمیت (مانند جبران کسری بودجه) را در نظر بگیرد. مصالح عموم بلکه صرفاً

اکمیت هم در ضرب سکه و به اذعان عالمان اهل سنت ذیل استدالل به تقریب اول، ح
ارتفاع و انخفاض قیمت آن در معرض فساد است و باید از ظلم به مردم خودداری کند، لکن 

 صاراحتمال این ظلم و یا حتی وقوع آن توسط حاکمیت را عاملی برای سلب این اختیار و انح
 دانند.نمی

ت مصالح عامه باید بله، ضرب سکه یا انتشار اسکناس یا تولید و استخراج رمزارز به جه
تحت نظارت حاکمیت انجام شود، لکن انحصار تولید و استخراج آن به حاکمیت و سلب 

ها در مصادیق دیگر مصالح عامه از قبیل که دولتآزادی دیگران مستند شرعی ندارد؛ چنان
 کردن، سعی در حفظ نظام سالمت دارند.واردات دارو، صرفاً با نظارت
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 امیهدیدگاه ام ٢ .١ . ۴
ون امام و حاکمیت وجود ندارد، ئنها دلیل بر انحصار ضرب سکه در شتنه ،در احادیث شیعه
مسلم در محمدبن ،نمونه عنوانبه ؛یات دال بر عدم چنین انحصاری استبلکه بعضی از روا

 کند: نقل می ١روایت معتبری
کند و در ضرب آن از آلیاژ آهن و عرض کردم فردی درهم ضرب می )ع(به امام صادق«

فروشد، (آیا چنین کاری کند) و به دیگران میکند (و با نقره ترکیب میغیر آن هم استفاده می
نمودن آلیاژی غیر از نقره در درهم) مجاز است؟) حضرت فرمودند اگر چنین کاری (اضافه

 .)٢. ، ح٣۴٧. ، ص١٠. ، ج.ق١۴٣٠(کلینی،  ٢».بین مردم متداول است اشکالی ندارد
حاکمیت اشکالی ندارد، کند که ضرب سکه از جانب غیرن میبیا این روایت به داللت اقتضا

های ناخالص فرمودند اگر ضرب و استفاده از درهمدر صورت ممنوعیت آن، حضرت نمی زیرا
های مذکور صورت چون سکهفرمودند در هر در شهر متداول باشد اشکالی ندارد؛ بلکه می

 عنه است.منهیها آن کارگیریهب ،توسط حاکمیت ضرب نشده
تبع او دمیری و به المحاسن و المساوی) در .قه.٣٢٠جریانی را بیهقی (متوفی  ،البته
ماندن عبدالملک مروان از کند، از عاجزیوان الکبری نقل می) در حیاة الح.قه.٨٠٨(متوفی 

و انتشار آن در بالد  )صر شتم رسول خدا(روم به ضرب سکه با متنی دتقابل با تهدید ملک 
برای حل این معضل، ناقل� این جریان،  )عشدن عبدالملک به امام باقر(اسالمی و متوسل

در کیفیت ضرب را گوید: عبدالملک فرمایش حضرت سپس می ،کندراهکار حضرت را نقل می
ه شود انجام داد و حضرت به او فرمودند: این های مضروب نوشتسکه و آنچه باید روی سکه

و در ها آن اسالمی عرضه کن و مردم را ترغیب کن به استفاده از ها را به جامعۀسکه
ای غیر از اینها معامله کند کشته ای اعالم کن هر فردی که با درهم و دینار و سکهبخشنامه

 .)٩۶. ، ص١. ، ج.ق١۴٢۴؛ الدمیری، ٢٠١. ، ص١. تا، ج(البیهقی، بی ٣خواهد شد

                                                                                                                                  
ای به اعتبار ای در سند این روایت آمده است که آن هم خدشهاند. جملهتمام روات موجود در سند این روایت ثقه ١

» الأعلمه إال«این تعبیر » مسلمعن علی بن رئاب قال الأعلمه إال عن محمدبن«کند. در سند آمده: سند وارد نمی
کند، زیرا اگر هم ابتدا تردیدی وجود داشته لکن برطرف شده است، زیرا مستثنی خللی در حجیت سند وارد نمی

الیعلم الغیب « کهمنه است، الأعلمه إال عن فالن یعنی أعلمه عن فالن، چناندر این جمله در مقام نفی مستثنی
 یعنی هو یعلم الغیب.» إال هو

بین السالم الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس أو غیره ثم یبیعها؛ فقال: إذا کان قلت ألبی عبدال�ه علیه ٢
 .الناس ذلک فال بأس

أن يتقدّم ففعل عبدالملك ذلك و أمره محم�د بن علي� بن الحسين أن يکتب السکك في جميع بلدان اإلسالم و  ٣
 إلى الناس في التعامل بها و أن يتهدّدوا بقتل من يتعامل بغير هذه السکك من الدراهم و الدنانير و غيرها.
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ای عالوه بر دستور به عبدالملک مروان در ضرب سکه به شیوه )عام باقر(طبق این نقل، ام
نندگان را تهدید به کها و تخلفه تبعی�ت از همین سکهخاص، فرمودند مردم را مجبور کن ب

 قتل کن.
خاص و در دفاع از حرمت رسول  ایای در واقعهاین نقل هم جدای از ضعف سند، قضیه

تواند و ضعف عبدالملک مروان در تقابل با قصد حاکم بالد روم بوده است و نمی )صخدا(
 اسالمی قرار گیرد. شرعی ضرب سکه و اختصاص آن به حاکم جامعۀ مالک کلی برای شیوۀ

؛ ٣. ، ح١۶٠. ، ص۵. ، ج.ق١۴٣٠کلینی، ( ١همچنین روایاتی در مجامیع حدیثی شیعه
. ، ص۶. تا، جنووی، بیو فتاوایی از اهل سنت () ۵٠. ، ح١٢. ، ص٧. ، ج.ش١٣۶۴طوسی، 

کند؛ لکن هیچ هایی با ناخالصی زیاد داللت میسکه از که بر نهی استفاده است وارد شده )١١
 داللتی بر اختصاص حق ضرب سکه و انتشار پول به حاکمیت ندارند.

 ردلیل دوم: صدق قما ١ .٢. ١ . ۴
دانند؛ کوین را مصداق قمار میبیت ادلۀجمعی از اندیشمندان معاصر اهل سنت استخراج و مب

 آورد.دنبال نمیلذا معتقدند این عمل تکلیفاً حرام است و وضعاً مالکیتی به
کوین را قمار بیت ادلۀمفتی اعظم سابق مصر، علت حرمت استخراج و مب» علی جمعه«

 ٢.»قمار� فی قمار«کند به: کوین و سایر رمزارزها تعبیر میدانسته و از بیت
بودنشان یا در استخراج شتمل بر قمارند و قمارارزها مرمز«نویسد: بندر یحیی نیز می

با حل معادالت یابی اولین فرد ر استخراج به این جهت است که دست)، اما دادلهاست (یا در مب
اثر یابی به آن بیهوده و بیش سایر افراد در دستشود تالث مینظر، باعریاضی به رمز مورد

 .)٢۴۵. ، ص.م٢٠١٩بندر یحیی، ( ٣»شود
گونه توان ایندلیل تطبیق بر قمار میکوین بهدر تحریم استخراج بیترا استدالل ایشان 

کوین که در حقیقت توضیح داد که افراد متعددی در نقاط مختلف دنیا برای استخراج بیت
قیمت ماینینگ های گرانکنند و با خرید دستگاهاقدام می ،ضی خاصی استحل معادالت ریا
شوند؛ لکن از بین های زیادی میل هزینهزیاد برای مصرف باالی برق، متحم و پرداخت مبالغ

کند و تالش کوین دریافت میبیت جایزه عنوانبهاین افراد تنها یک نفر به نتیجه رسیده و 
 چنین عملی مصداق قمار است؛ یعنی پرداخت پول و هزینۀ ،بود. لذاسایرین بیهوده خواهد 

                                                                                                                                  
السالم فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار قال: كنا عند أبي الحسن عليه«بکر: بنمانند: روایت موسى ١

 ».قه في البالوعة حتى اليباع شئ فيه غشفأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: أل
٢ www.elwatannews.com ,٢٠١٨فوریه  ١٢. 
أن عمالت االفتراضي�ه تشتمل على القمار، و هو إم�ا أن يکون في التعدين حيث تكون الکمي�ة المنتجة من نصيب  ٣

 يذهب جهد اآلخرين س�دى.أو�ل الناجحين بحل� األحجي�ه، و 

http://www.elwatannews.com/
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سایر  ،یابد و در پایان هم غیر از یک نفرمعلوم نیست به آن دست زیاد در مقابل چیزی که اصال�
 نصیب خواهند ماند.افراد بی

 نقد دلیل دوم
ود که در شکوین بیان شد، روشن میشناسی بیتتوضیحاتی که در موضوع براساساوال� 

های هایی اقدام به ماینینگ با دستگاهافرادی که با پرداخت هزینه همۀ ،کویناستخراج بیت
 ،کنند)کنند (و با پیوستن به استخرهای ماینینگ با سایر ماینرها همکاری میمخصوص می

کوین) دست پیدا هزارم از یک بیتیک صد مثال� هرچندکوین (در هر صورت به مقداری بیت
 دهندهوانتقال هم از درخواستعالوه بر اینکه در مقابل تأیید هر تراکنش و نقل کنند،می

شناسی سبب تطبیق قمار بر استخراج عدم دقت در موضوع ،کنند. بنابراینکارمزد دریافت می
 کوین شده است.بیت

ل ای پرداخت کند و احتماصرف اینکه فرد برای دست پیداکردن به جایزه، هزینه ثانیاً
صورت جعاله هم باید از مصادیق زیرا در این ،عدم موفقیت داشته باشد سبب صدق قمار نیست

که قمار باشد، با اینکه مشروعیت اصل جعاله مورد اتفاق فقهای فریقین است. در جعاله زمانی
 کسی این عمل خاص را برای من انجام دهد یا گمشدۀکند هرطور عمومی اعالم میجاعل به

دنبال عامل به عنوانبهکند، افراد مختلفی ممکن است ای دریافت میچنین جایزه ا کندمرا پید
 و تالش کنند، لکن ج�عل تنها در اختیار یک نفر قرار بگیرد. بروندتأمین هدف جاعل 

عقالیی  نفسه هیچ نتیجۀاز منظر فقه امامیه، قمار دو رکن دارد؛ یکی صدق لعب که فی
 بر آن مترتب نباشد. دوم: وجود مراهنه و برد و باخت.

عملی نیست که  :اوال�که در ابتدای این نوشتار توضیح داده شد کوین چناناستخراج بیت
به قصد سرگرمی و مشغولیت انجام شود، بلکه یک کار تخصصی و پیچیده با ابزار خاصی  صرفاً

کنندگان) مفید است و هم برای عامالت استفادهاست که هم برای شبکه و امنیت آن (در ت
بندی ، هیچ برد و باخت و شرطدر حالت اولیه :ثانیاًدنبال دارد. کننده منافعی بهاستخراج

کوین ادعای صدق قمار بر استخراج بیت ،کوین وجود ندارد. بنابراینهم در استخراج بیت
 دلیل است.ادعایی بی

 ین (تطبیق عنوان جعاله)کووجه مشروعیت استخراج بیت ۵
کوین، این عمل منطبق بر عنوان جعاله در ابواب شناسی استخراج بیتبا توجه به موضوع

جعاله یعنی جعل یک «نویسد: در تعریف جعاله می ١معامالت است. ب�هوتی از فقهاء حنابله

                                                                                                                                  
 .۵٩. ص، ٧در فقه مالکی، نگاه کنید به: خرشی، شرح مختصر خليل، ج.  ١
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آن عمل  دهرچنجایزه) برای کسی که برای او (جاعل) عمل مباحی انجام داده  عنوانبهشیء (
ای مباح، مجهول باشد؛ مثل دوختن لباسی که اوصافش معلوم نیست، یا پیداکردن گمشده

دادن ) جایگاهش را تعیین نکرده است، همچنین اشکالی ندارد که مدت انجامکه (محدودۀ
 .)٢۴٧. ، ص۴. ، ج.ق١۴١٨(البهوتی،  ».عمل نامعلوم باشد

زمان رسیدن به هدف، خللی در و جهالت مدت جهالت عمل ،طبق فتاوای اهل سنت
کند، حتی بعضی از اندیشمندان معاصرشان که استخراج مشروعیت جعاله ایجاد نمی

کنند دانند، اذعان میت) برای افراد حرام میا استناد به دلیل اول (حق حاکمیکوین را ببیت
 اشکالی بر آن وارد نیستیث کوین منطبق است و از این حکه ارکان جعاله بر استخراج بیت

کوین را حالل شمرده و برخی نیز استخراج بیت ،البته .)۴٠. ، ص.م٢٠١٩(غس�ان محمد، 
 .)۴١. تا، ص(عبدال�ه العقیل، بی دانندآن را تطبیق بر جعاله می حلّیتدلیل 

جعاله در فقه شیعه التزام به پرداخت عوض (پاداش) در مقابل انجام یک عمل حالل قصد 
بلکه حتی برای تشویق  ،است. تحقق جعاله اختصاص به رد ضالّه و مال گمشده نداردشده 

تحقق است. جعاله یک ایقاع است؛ یعنی نیاز به قبول از جانب دیگران به انجام یک عمل، قابل�
ط متعاقدین ز جانب عامل و حتی بدون تحقق شرایعامل ندارد؛ لذا حتی بدون قصدِ قبول ا

شود و در صورت انجام عمل، عامل مستحق وغ)، باز هم جعاله محقق میدر عامل (مانند بل
الج�عل الزم نیست و حتی ت حقمعلومی ،همچنین در جعاله الجعل (پاداش) خواهد بود.حق

، اگر منفعت عمل به عامل هم بازگردد ـ الزم نیست منفعت عمل به جاعل بازگردد. لذا
اشکالی ندارد؛ مثل اینکه اعالم کند هر فردی که این که غرض عقالیی در آن باشد ـ درصورتی

؛ ١٨٩‑١٨٧. ، ص٣۵. ، ج.ش١٣۶۵نجفی، ( دهمای به او میکند چنین جایزه شعر را حفظ
 .)۵۶٠‑۵۵٨. ، ص١. ، ج.ق١۴٢١خمینی، 

 کوین منطبق است. عنوان جعاله بر استخراج بیت ،طبق قواعد و ضوابط فقه امامیه
ج�عل  ؛با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو) است کوین (ظاهراًتبی اح شبکۀجاعل همان طر

عامل هم  ؛هاست کارمزد تراکنشعالوۀکوین بهکوین یا درصدی از بیتو پاداش، بیت
یابی به ز و میزان پرداخت هزینه برای دستنیاابزار مورد ؛کننده (ماینر) استاستخراج

ت استخراج عیان خللی به مشروتشمجهولی هرچندمعلوم است،  کوین هم کامال�بیت
استخراج و ماینینگ است  سازوکارنظر هم عمل مورد ؛کنداب جعاله وارد نمیکوین از ببیت

ها توسط الگوریتم� کوین و کارمزد تراکنشکه بعد از تأیید در سیستم اجماع، دریافت بیت
 شود.یاد می )POW( ١اثبات کار و از آن با عنوان ،شدهشده، تضمینطراحی

                                                                                                                                  
1 Proof of Work 
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ری است که زیرا مالی�ت ام ،کوین امری مسلّم نزد عقالستتوجه آنکه مالی�ت بیتقابل� نکتۀ
شود ی انتزاع میجهت اغراض عقالیآوردن یک شیء بهدستبرای به از تسابق جمعی از عقال

لکی�ت اثر اعتباری م ،کوین هم نتوانست ثابت کند شارعمخالفین جواز استخراج بیت ادلۀو 
کوین و نفی غرر از آن مجال دیگری ملغی کرده است. تبیین مالی�ت بیت اعیرا از این امر انتز

 طلبد.می

 گیرینتیجه ۶
 عدم مشروعیت استخراج آن ادلۀکوین، شناسی نسبت به بیتدر این تحقیق پس از موضوع

سنت عدم مشروعیت، یکی ادعای اندیشمندان اهل بررسی قرار گرفت. دو دلیل عمدۀمورد
کوین به حاکمیت اسالمی بود، که مشخص شد مبنی بر اختصاص انتشار پول و استخراج بیت

افزون بر اینکه در احادیث و فتاوای فقهای شیعه هم اثری از  معتبر ندارد؛این ادعا مستند 
کوین بود، که بر استخراج بیتاین اختصاص و انحصار وجود ندارد. دلیل دوم صدق قمار 

کوین صادق نیست. از مشخص شد معیارهای قمار ـ نه موضوعاً و نه حکماً ـ بر استخراج بیت
کوین منطبق که عنوان جعاله موضوعاً و حکماً بر استخراج بیتآنجاطرف دیگر، روشن شد از

ع شرعی و معتبر کوین را نوعی جعاله دانست، که یک ایقاتوان استخراج بیتاست، لذا می
 است.

 بررسی اشاره کرد:توان به چند کار پژوهشی مستقل و قابل�پیشنهاد، می عنوانبهدر پایان 
و هبه هم مطرح  ،کوین عناوینی همچون شراکت، حیازت، اجارهاستخراج بیت در مورد −

 د.کرکوین را نفی توان تطبیق این عناوین بر استخراج بیت، که میاست شده
و غرر مطرح است، که با  ،مالی�ت، ضرر و ضرار ازجملهکوین مباحثی بیت ادلۀبمدر مورد  −

 گیری کرد.کوین را هم نتیجهبیت ادلۀمب حلّیتتوان میها آن بررسی
استخراج و جواز لکن  ؛مباحث این مقاله مربوط به فقه فردی و حکم شرعی مکلف بود −

 است. اثبات کوین از نگاه فقه حکومتی هم قابل�بیت ادلۀمب
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