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 معاصر حقوق و فقه تخصصی علمی فصلنامه

 521-513 ص ،1401 تابستان ،20 شماره هشتم، سال

 از منظر فقه و حقوقرمز ارز ابعاد قمار بر  فعل سنجی مصداق

 1علی نخجوانی

 

 چکیده:

با وجود فراگیری گسترده رمز ارز ها و افزایش حجم معامالتی این بازار در سال های اخیر همچنان وضعیت فقهی 

یکی از مهمترین دالیل قائلین به حرمت و منع حقوقی گذشته از مالیت و حقوقی این مفهوم محل اختالف است ؛ 

 صدق عنوان قمار بر وضعیت فقهی و حقوقی رمز ارز هاست. رمز ارز ها 

بین جنبه های حقوقی و فنی این مفهوم تحقق عنوان قمار در ابعاد تا با ایجاد پیوند شده در پژوهش فوق تالش 

ه و کن های ارجاع به دارایی انجام شدمختلف رمز ارز بررسی شود این بررسی ابتدا در میان رمز ارز های ملی و تو

 پس در محل اختالف اصلی یعنی رمز ارز های بدون پشتوانه از جنبه های مختلف صورت می پذیرد.س

 قمار، رمز ارز، فقه، حقوق.کلیدواژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 
 نویسنده) ایران تهران، مرکزی، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده حقوق، و فقه گروه حقوق، و فقه ارشد کارشناسی - 1

 .(مسئول
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 "به گرو چیزی باختن و نبرد کردن با هم به گرو"پیرامون تعریف واژه قمار در لغت نامه دهخدا نوشته شده است: 

 دهخدا،) "آن به طور غالب شرط شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد خواه ورق باشد یا غیر آن.هر بازی که در "و 

 (973ص 

قمار نوعی بازی است با آالت مخصوص که در آن برد و باخت وجود  "اما در فقه قمار را اینگونه تعریف کرده اند 

 )پایگاه اینترنتی مکارم، پاسخ به پرسش تعریف قمار( "دارد.

بازی با ابزار های خاصی که در آن چیزی گرو گذاشته می  "انصاری قمار را اینگونه تعریف کرده است که :شیخ 

 (371)انصاری، مکاسب، ص "شود.

مال بدست آمده از قمار مشروع نیست و باید به  "و در رابطه با مال بدست آمده از قمار گفته شده است که: 

 (170، ص 8حائری، ریاض المسائل، جلد )طباطبائی و  "صاحبش بازگردانده شود.

در قانون مجازات اسالمی اگر چه قماربازی و گروبندی جرم انگاری شده است و برای آن مجازات تعیین شده اما 

تعریف مشخصی از آن نشده است و به نظر می رسد تشخیص فعل قمار به تحصیل مال و تشخیص عرف موکول 

 شده است.

ضربه شالق محکوم می  74ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا قمار بازی با هر وسیله  "

 قانون مجازات اسالمی(  705)ماده  "شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.

ن نظررمز ارز ها به در حال حاضر اصلی ترین دسته بندی رمز ارز ها تقسیم آن ها به اعتبار پشتوانه است که از ای

 سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 رمز ارز های بدون پشتوانه-1

 رمز ارز های ملی و منطقه ای-2

 ها و توکن های ارجاع به دارایی 2استیبل کوین-3

منظور نظریه پردازان قمار بودن رمز ارز دسته اول رمز ارز هاست زیرا رمز ارز های ملی و منطقه  به نظر می رسد

اما از سمت دولت ها پشتیبانی و صادر می شوند و برخالف رمز ارز های بدون پشتوانه همانند بیت کوین ای تم

خصوصی استفاده می کنند که باعث می شود بخشی از کاربران شبکه که در  3رمز ارز های ملی از زنجیره بلوکی

 در اختیار داشته باشند.واقع همان صادر کنندگان اصلی آن رمز ارز هستند کنترل کل شبکه را 

 
2 Stablecoin 
3 Blockchain 
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از این نظر تفاوتی بین رمز ارز های ملی با پول کشور ها وجود ندارد زیرا اعتبار هر دو دسته برخاسته از بانک های 

 مرکزی کشور های صادر کننده آن هاست. 

توکن های  همچنین استیبل کوین ها و توکن های ارجاع به دارایی هم از دایره شمول فعل قمار خارج هستند زیرا

صادر کننده  خیره اموال توسط نهاد هایارائه و ذارجاع به دارایی منهای استیبل کوین های الگوریتمی به واسطه 

 آنها مالیت می یابند.

استیبل کوین ها بر خالف سایر رمز ارز ها از نوسانات بازار در امان اند و در عین حال مزایای سایر رمز ارز ها مثل 

بین حساب ها و کارمزد پایین تراکنش ها را دارا هستند ؛ به همین جهت است که از سوی کاربران انتقال سریع 

 به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار می گیرند.

ثبات قیمت این دسته از رمز ارز ها به جهت ارجاع این توکن ها به دارایی های ثابتی است که باعث می شود 

مقدار ثابتی برابر با یک دارایی مشخص باشد مثال ارزش معروف ترین استیبل  یشهمارزش هر استیبل کوین ه

 همواره معادل یک دالر است. 4کوین با نام تتر

پیرو چند نظریه است که هر کدام بعد خاصی از رمز مصادیق قمار  به عنوان های بدون پشتوانهرمز ارز شناسایی 

رمز  5گروهی فرآیند استخراج و ماینینگ و ناظر به گروه متفاوتی از کاربران رمز ارز اسن. ارز ها را در بر می گیرد

  ارز ها را از مصادیق قمار می دانند و به همین جهت قائل به حرمت هستند.

بانک و سایر  .تراکنش های انجام شده برای ارز های فیات و پول های رایج توسط بانک ها پشتیبانی می شود

مالی که نقل و انتقالت مالی را انجام می دهند در عوض انجام این تراکنش ها و همچنین نظارت بر این  موسسات

 فرآیند های پولی درصدی را به عنوان کارمزد از طرفین نقل و انتقال دریافت می کنند.

هده بانک هاست در واقع در نقل و انتقالت پول های حکومتی تشخیص تراکنش معتبر از تراکنش غیر معتبر به ع

به عبارت دیگر اینکه تشخیص داده شود موجودی کافی در حساب یک شخص وجود دارد و درخواست او برای 

انتقال وجه به حساب دیگری تایید شود بر عهده بانک هاست و بانک ها برای انجام این فعالیت ها مبلغی را به 

 عنوان کارمزد از وجه االنتقال بر می دارند.

توجه به ماهیت غیر متمرکز و عدم وجود یک سیستم کنترل مرکزی در رمز ارز ها این وظیفه در شبکه اما با 

 بالک چین بر عهده استخراج کنندگان یا همان ماینر هاست.

 
4 Tether 
5 mining 
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در طی این فرآیند زمانی که یک کاربر می خواهد از کیف پول خود به حساب دیگری رمز ارز انتقال دهد برای آن 

عین می کند که در مدت زمان انجام تراکنش تاثیر گذار است و بعد یک درخواست تراکنش کارمزد مشخصی م

 تایید نشده به شبکه ارسال می شود. 

انتخاب می  7به شکل اتفاقی آن تراکنش را از جایی به اسم استخر تراکنش های تایید نشده 6پس از آن یک ماینر

ای درخواست شده با کارمزد باالتر را زودتر پردازش کنند به کند طبیعتا ماینر ها ترجیح می دهند تراکنش ه

همین جهت شلوغی شبکه از نظر تعداد تراکنش درخواستی و مقدار کارمزد پیشنهادی کاربر در سرعت انجام 

مقدار کارمزد باعث می شود تا شانس انتخاب تراکنش درخواستی از ظرف ماینر  بودنتراکنش موثر است و باالتر 

 ش یابد.ها افزای

مراجعه می کنند تا تشخیص  8تراکنش به تاریخچه سوابق موجود در شبکه بالک چین انتخابماینر ها قبل از 

 دهند که آیا این تراکنش از نظر شبکه مورد تایید است یا خیر.

است؟ منظور از مورد تایید بودن تراکنش آن است که آیا موجودی کیف پول کاربر برای انجام این تراکنش کافی 

پس از آنکه تراکنش درخواست شده از سمت یک ماینر انتخاب شد؛ ماینر آن را به همراه چندین تراکنش دیگری 

 در می آورد. 9که انتخاب کرده است به شکل یک بالک

هر بالک شامل چندین تراکنشی است که یک ماینر انتخاب کرده و اطالعات دیگر مانند امضا دیجیتال کاربران 

 د تراکنش ها و ... است. برای تایی

برای اینکه بالکی که ماینر ساخته است به شبکه بالک چین اضافه گردد و تراکنش مورد نظر کاربر صورت پذیرد 

 استفاده می کند. 10شبکه از یک روش راستی آزمایی به نام گواهی اثبات کار

شود که نیاز به محاسبات پیشرفته و  این گواهی با حل یک معادله بسیار پیچیده ریاضی توسط ماینر ایجاد می

مصرف برق زیاد از طرف ماینر دارد و نیز معادالت برای هر یک از بالک ها و تراکنش ها منحصر به فرد و متفاوت 

 از بقیه است. 

سرانجام ماینری که زودتر از بقیه موفق به حل معادله شود ) در فرضی که چند ماینر یک تراکنش یکسان را 

د( بالک و همینطور گواهی اثبات کار خود را برای شبکه که تشکیل شده از سایر ماینر هاست ارسال انتخاب کنن

 
6 Miner  
7 Mempool : Memory Pool 
8 Blockchain  
9 Block 
10 Proof of Work 
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می کند. بعد از آن بقیه ماینر ها به سرعت بالک حل شده را بررسی می کنند که آیا خروجی بدست آمده درست 

 است یا خیر.

و زمان زیادی نیاز دارد اما با داشتن  سیستم معادالت طوری طراحی شده است که حل آنها محاسبات پیچیده

 پاسخ معادله تشخیص اینکه آیا این عملیات درست حل شده است یا خیر بسیار آسان است.

بعد از تایید بالک حل شده توسط سایر ماینر ها آن بالک می تواند به شبکه بالک چین اضافه گردد از آنجایی که 

د تایید همه ماینر های موجود در سیستم باشد به این فرآیند اضافه شدن یک بالک جدید به شبکه باید مور

 هم گفته می شود که مانع از دستکاری شبکه توسط یک شخص یا اشخاص دیگر می شود. 11الگوریتم اجماع

عنوان در نهایت با تایید الگوریتم اجماع و اضافه شدن بالک مایینر ارائه دهنده گواهی اثبات کار مقدار رمز ارز را به 

 پاداش دریافت می کند که مشابه همان کارمزدی است که بانک در عوض انجام تراکنش ها دریافت می کند.

زیرا رمز ارزی که یک ماینر بدست می  نیست ؛این امر واضح است که امکان حمل عنوان قمار بر چنین فرآیندی 

 تراکنش های آنها ارائه می کند.آورد در نتیجه خدماتی است که به سایر کاربران در تایید 

اما عالوه بر کارمزد پرداخت شده برای تایید تراکنش ها درآمد دیگری هم برای ماینر ها وجود دارد.طی فرآیند 

ماینینگ یا استخراج رمزارز ها ماینر ها با حل معادالت پیچیده ریاضی بالک های جدید را به شبکه اضافه می 

 ک از دو بخش تشکیل می شود.کنند پاداش اضافه شدن هر بال

بخش اول که همان کارمزد تراکنش هاست و بخش دوم مبتنی بر پاداش ایجاد بالک جدید است در واقع ماینر ها 

با ایجاد بالک های جدید رمز ارز های جدیدی را وارد شبکه بالک چین می کنند این پاداش در عوض اضافه شدن 

 لق می گیرد.این رمز ارز ها به شبکه به ماینر تع

ماینر  .در واقع تمام رمز ارز های یک شبکه بالک چین در دسترس نیست و امکان استفاده از آن ها وجود ندارد 

ها با ایجاد رمز ارز های جدید در اصل آن رمزارز را وارد شبکه کرده و معامله آن را امکان پذیر می کنند. از این 

زیرا اگر چه طال و سایر فلزات در زیر زمین وجود دارند اما در ؛ بها هستند نظر رمز ارز ها همانند طال و فلزات گران

دسترس و در چرخه معامالت نیستند تا زمانی که استخراج شوند به همین جهت است که به این فرآیند در رمز 

 ارز ها هم ماینیگ یا استخراج گفته می شود.

 
11 Consensus Algorithms  
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با استخراج تمام واحد های آن رمز ارز دیگر  12ودی دارنداما در رمز ارز هایی همانند بیت کوین که تعداد محد

خبری از پاداش اضافه کردن بالک جدید برای ماینر ها نخواهد بود در عوض ماینر ها تنها از طریق نظارت بر 

 تراکنش های سیستم انگیزه می یابند تا شبکه را ترک نکنند.

قمار دانست یا خیر باید تامل کرد زیرا از شرایط تحقق قمار  اما در اینکه این پاداش ثانویه را می توان از مصادیق

مال به جهت پیروزی یک شخص بلکه از دست دادن مال از سوی شخص دیگر است به همین  کیتنه فقط مال

 دلیل است که گفته شده مال تحصیل شده از طریق قمار باید به صاحب آن رد شود.

اگر صاحبین مال مشخص است به آنها و اگر  1363ون اساسی سال قان 49قانون اجرای اصل  8به موجب ماده  "

مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد ولی صاحب مال مشخص است 

باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب مال مشخص نیست باید خمش مال را در اختیار ولی امر قرار 

 (1355ی، سید مهدی، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی، ص )حجت "دهد.

در واقع تضرر شخصی ولو به شکل غیر مستقیم از ارکان تحقق قمار است در حالیکه در فرآیند استخراج رمز ارز 

ت شخص های پاداش داده شده به ماینر ها به عنوان پاداش ایجاد بالک پیش از آنکه به ماینر تعلق بگیرد در مالکی

یا گروه خاصی نیست و نمی توان گفت این مال از مالیکت او به ماینر داده شده است همانطور که زمین موات 

 صاحبی ندارد و با شرایطی به ملکیت فرد مشخصی در می آید.

 اما اینکه گفته شود رمز ارز ها نه از جهت استخراج و ماینینگ بلکه به جهت معامالت و نوسانات بازارشان از

مصادیق قمار محسوب می شوند و ممکن است شخص با ورود به این بازار سرمایه خود را از دست بدهد در اینجا 

و... مستلزم سود و ضرر و است و  13باید گفت که ورود به تمام بازار های مالی از قبیل بازار بورس، سهام، فارکس

ه شاید حد سود و ضرر در بازار رمز ارز ها بازه این مورد چیزی نیست که مختص بازار رمز ارز ها باشد اگر چ

 بزرگتری را شامل شود اما این به منزله قمار تلقی نمودن این بازار نیست.

ممکن است گفته شود که سایر بازار های مالی نظیر بورس دارای یک نهاد ناظر هستند که مانع از انجام تخلفات 

 و از بین رفتن سرمایه افراد می شود.

باید گفت چنین نهادی در رمز ارز ها هم وجود دارد شبکه های بالک چین خصوصی و متمرکز نظر رمز  در پاسخ

ارز های ملی و منطقه ای و همچنین برخی دیگر از رمز ارز ها که توسط یک سیستم مرکزی کنترل می شوند از 

را از طریق شبکه ماینر ها  پیش دارای چنین نهادی هستند و سایر رمز ارز ها نظیر بیت کوین هم این کنترل

 اعمال می کنند.

 
 میلیون از آنها استخراج شده است 18.3میلیون عدد است و تا به امروز حدود  21تعداد کل بیت کوین ها کمی کمتر از  12

13 Foreign exchange market: FOREX  
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در واقع تقاوت نظارت در سایر بازار های مالی نظیر بورس با بازار رمز ارز های نامتمرکز مثل بیت کوین در همان 

ویژگی غیر متمرکز بودن رمز ارز هاست. همانطور که بانک های مرکزی تالش می کنند تا با اقدامات مختلف نظیر 

از سقوط ارزش پول هایشان جلوگیری کنند؛ شبکه ماینر ها هم با اقدامات  14رضه ارز توسط بازارسازکنترل حجم ع

مختلف سعی می کنند از کاهش ارزش رمز ارز هایشان جلوگیری کنند با این تفاوت که در شبکه رمز ارز ها قدرت 

هیج ک به تنهایی توانایی تصمیم  کنترل نه در ید یک نهاد خاص بلکه در اختیار مجموعه ای از افراد است که

 گیری ندارد.

مضاف بر این بسیاری ورود به بازار رمز ارز ها را به منزله نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای تبدیل  شدن این 

ارز ها به پول آینده می دانند در حالیکه سرمایه گذاری در سایر حوزه های فناوری که اغلب هم با شکست مواجه 

 منزله قمار تعبیر نمی شود. می شود به

اگر چه که همانند سایر بازار های مالی در این بازار نیز استراتژی ها و شرایطی وجود دارد که شخص با آگاهی و 

  اطالع از آنها می تواند فعالیت بی خطرتر و پر سود تری را دنبال کند.

 نتیجه گیری :

پیرامون احکام فقهی و نیز قانون گذاری در حوزه رمز ارز ها باید بین پیرامون آنچه گذشت نخست باید گفت که 

انواع مختلف رمز ارز تفاوت گذاشت ؛ جرم انگاری رمز ارز به سبب انطباق عوان قمار نیز پیرو همین حکم کلی 

 ح نیست. مطلقا در رمز ارز های ملی و توکن های ارجاع به دارایی صحی

اختالف اصلی در رمز ارز های بدون پشتوانه نظیر بیت کوین و اتریوم است که با  از این رو به نظر رسید که محل

در قانون مجازات  و تحلیل ارکان جرم انگاری پیش بینی شدهپیرامون فعل قمار در نظرگرفتن تعاریف فقهی 

مصداق قمار شمردن تطبیق این موارد با ابعاد فنی رمز ارز های بدون پشتوانه نتیجه گرفته شد که در کنار اسالمی 

 به سبب عدم تحقق ارکان جرم قول درستی نیست. این دسته از رمز ارز ها هم
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Exemplification of gambling on cryptocurrencies from a jurisprudential and 

legal point of view 

Ali Nakhjavani15 

Abstract  

Despite the wide spread of cryptocurrencies and the increase in the trading volume 

of this market in recent years, the jurisprudential and legal status of this concept is 

still a point of dispute; Apart from the capable of being owned , one of the most 

important reasons for those who believe in the sanctity and legal prohibition of 

cryptocurrencies is the truth of the title of gambling on the juridical and legal status 

of cryptocurrencies. 

In the above research, with an attempt has been made to establish a link between the 

legal and technical aspects of this concept of realizing the title of gambling in 

different dimensions of crypto-currency. This research was first conducted among 

national crypto-currencies and asset reference tokens, and then at the main point of 

difference That is, unsupported cryptocurrencies was done Considering various 

aspects. 

Keywords: gambling, cryptocurrency, jurisprudence, law 
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