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Abstract 
The unique features of the emerging blockchain technology and its new tools 
such as cryptocurrencies, despite having significant benefits, have posed 
various difficulties for states. In particular, the centrifugal structure of the 
blockchain has made it an important challenge to the sovereignty of the 
modern state. Too much emphasis on the sovereignty of states and ignoring 
the capabilities of decentralized technologies will result in nothing but an 
inefficient structure for states. But the assumptions based on the complete 
domination of blockchain technology over the sovereignty of states, at least 
based on the available data, do not seem very realistic. The present paper, 
using a descriptive-analytical method, answers the question of the 
consequences of blockchain for state governance without falling into the trap 
of simplistic unilateralism and dualism. The present study finds that the 
sovereignty of states and the strength of blockchain technology have framed 
today's complex life in practice on the basis of interaction and will continue 
to do so in the near future. Although the first party (state) seems to have the 
upper hand in such a framework, the distant future is unpredictable. To answer 
the above question, understanding the characteristics of the mentioned 
technology, recognizing how states react to it and evaluating the perspectives 
of how the two sides of the relationship interact (sovereignty of the state / 
blockchain) in order to make the good policy in this regard, it seems necessary. 
The analysis of what has happened to states in the last century shows that the 
application of the sovereignty of the states is gradually eroding. The changes 
caused by the creation and development of new technologies have forced the 
governments to take a specific reaction against the mentioned phenomenon. 
Some of the characteristics of blockchain technology such as its decentralized 
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and trans-spatial structure, in particular, some elements on the governments, 
such as the authority to enact comprehensive laws in a specific territorial area 
and the authority to print national currency (fiat) and control it from It has 
faced a serious challenge through various economic and financial policies. 
Any simplistic view regarding the complete dominance of the state's 
sovereignty over blockchain technology, as well as the passing of the 
aforementioned technology from the state's sovereignty, due to ignoring the 
other party's capacity to coordinate with the developments of the day and 
manage it, does not seem justified. This issue has caused the government's 
response to this phenomenon to fluctuate, from complete prohibition to legal 
restrictions and recognition and even the production of cryptocurrency. It is 
noteworthy that so far, some governments have not shown any legal or 
practical reaction to this phenomenon. Despite the relativity in the above 
assessment, it should be acknowledged that the technical ability of each 
government in dealing with new technologies (here, blockchain) is one of the 
most important factors in determining the type of government's response to 
this phenomenon.  
Despite considering blockchain technology as a threat to the sovereignty of 
states, the opportunities and advantages of the mentioned technology for 
exercising the sovereignty of states should not be overlooked. In other words, 
the blockchain technology with its unique features puts innovative methods 
and mechanisms in line with the government; A tool that, if governments are 
equipped with the mentioned technology, will deeply affect the scope and 
effectiveness of the government's actions in the two areas of law making and 
monitoring its implementation. The aforementioned reality, along with the 
development of virtual space (and its effects on the diminution of the 
government's sovereignty in a certain territorial area), doubles the necessity 
of a justified and calculated response to blockchain technology. However, it 
should be acknowledged that the technological threats to the government's 
governance are far greater than its opportunities. The absence of a central 
control authority in this technology and the equality of all users, as well as the 
impossibility of refining it by governments or any other person, clearly 
undermine the government's ability to exercise sovereignty in this field, at 
least in the current situation is excluded; A thing that also removes other 
threats to the government's sovereignty (including providing a platform for 
money laundering and other crimes). 
Due to newness of the above technology and the incomplete experience of 
states in reacting to it, it may not be possible to provide an accurate prediction 
of the outcome of this relationship (interaction between government 
governance and blockchain technology) at this stage. Based on this, the range 
of actions that governments can take in response to the above phenomenon 
cannot be fully explained and accurately evaluated. Nevertheless, in the 
current situation, although governments, like other individuals, have the 
possibility to enter this field and produce cryptocurrencies; Also, they can try 
to deal with or manage the mentioned phenomenon by prohibiting or imposing 
some restrictive conditions, it should not be overlooked that the range of the 
mentioned measures apparently could not and may not be able to create an 
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important practical obstacle for people to enter to this arena. All this shows 
the necessity of adopting a realistic approach by governments towards this 
phenomenon, especially considering the consequences of not having a specific 
reaction against it. The course of the studies conducted in this article 
apparently indicates that governments are moving towards the option of 
peaceful coexistence with blockchain technology, of course, with the 
imposition of certain conditions and specific requirements in order to manage 
it (to the extent of the technology's capabilities). Governments will move. 
Considering the concentration of at least part of the capital of some Iranian 
individuals in crypto-currencies and predicting the possibility of its 
continuation in the future and even the entry of more capital in this direction, 
compiling a model of the Iranian government's justified response to the 
aforementioned phenomenon with a comprehensive review of experience 
other governments and evaluating the advantages and disadvantages of each 
of the models and prescribing the most suitable response based on the 
economic, political and even cultural conditions and requirements of the 
Iranian society, can be used as a suggestion for future researches on this issue. 
be taken into consideration and action. 
Keywords: Cryptocurrencies, Bitcoin, Legislation, Authority, Decentralized 
Organizations 
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   نیبالک چ آوریفنپیامدهای 
 برای حاکمیت دولت مدرن

 چکیده
رغم داشتن  چین و ابزارهای نوین آن همچون رمز ارزها به  آوری نوپدید بالک فن  فردمنحصربه های  ویژگی 

گریز مرکزویژه ساختار  همراه داشته است. به  ها بههای گوناگونی را برای دولتتوجه، دشواریمزایایی قابل
چین، آن را به چالش مهمی برای حاکمیت دولت مدرن، تبدیل کرده است. تأکید بیش    مکانی بالک و فرا

دولتاز   حاکمیتی  توان  بر  نادیدهاندازه  و  ظرفیت  ها  فنانگاشتن  نتیجهآوری های  غیرمتمرکز،  جز  های  ای 
های مبتنی بر چیرگی  از سوی دیگر، انگاره ها به دنبال نخواهد داشت.ساختاری ناکارآمد و ایستا برای دولت

بینانه به نظر های موجود، چندان واقعکم بر اساس دادهها، دستآوری بالک چین بر حاکمیت دولتکامل فن
تحلیلی، پرسش از پیامدهای بالک چین برای حاکمیت   –رو با برگرفتن روش توصیفی  رسد. نوشتار پیشنمی 

شده، پاسخ داده است. یافتۀ های سادهانگاریگرایی و دوگانهجانبهر دام یکدولت را بدون گرفتار آمدن د
آوری بالک چین، زندگی پیچیده امروزی  ها و نیرومندی فنپژوهش حاضر آن است که توان حاکمیتی دولت

هرچند  بندی کرده است و در آینده نزدیک نیز خواهد کرد؛ های دوسویه چارچوبیه کنشبر پارا در عمل 
می  نظر  دارد،  به  را  باالتر  دست  چارچوبی  چنین  در  )دولت(  نخست  سویه  چندان  ولرسد  دورتر  آینده  ی 

آوری یادشده، شناخت  های فنگفته، آگاهی از ویژگی پیشگیری نیست. در راستای پاسخ به پرسش پیشقابل
دولت واکنش  چشمچگونگی  ارزیابی  و  فوق  پدیده  به  نسبت  تها  نحوه  رابطه اندازهای  طرف  دو  عامل 

  نظر   موضوع یادشده، ضروری به  در خصوصگذاری درست  منظور سیاست)حاکمیت دولت/ بالک چین( به
 رسد. می 

 گذاری، اقتدار، نهادهای غیرمتمرکز کوین، قانون  رمز ارزها، بیت  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
صورت  به  گذشته  چند سالویژه در های دیجیتال بهآوریهای نو در عرصه فن پیدایش پدیده

بشر را  هاهیسوای  گسترده تأث ی گوناگون زندگی  با  تحت  و  قرار داده  و   برهم زدنیر  نظم 
ها و  سازی فرصت فراهم کنار  درهای حاکم بر برخی از ابعاد زیست فردی و اجتماعی، رویه

ت در دنیای  های پُرشماری را نیز ایجاد کرده است. این تجربه زیستوجه، چالش مزایای قابل
گیر آن، اهمیت و  و هم شتاب چشم  دادهرخی  هایدگرگون  بودن  یادیبنیل  به دلجدید هم  

های شگرف در  های پیشین بشر داشته است. ازجمله این پیشرفتآثار بیشتری نسبت به تجربه 
 2رمز ارزها   همچون و ابزارهای نوین    1آوری بالک چینفن   نشیآفرتوان به  دوران کنونی می 

آورانه،  ی فن ها یدگرگوندر    نو اند، اشاره کرد. این مرحله  یافتهتوسعهبر پایه آن ایجاد و  که  
بهپرسش  است؛  داده  قرار  ما  فراروی  را  بنیادینی  »این  ویژههای  چین«که  داشتن    3بالک  با 
نهاد  کنترل از سوی یک  نبود،  قرار گرفتن ، فراسوی مرزها  بودن  ی جهان  همچون هایی ویژگی

امکان تعیین یک مکان  و فقدان   بودن  فرد محور   (، Ferrer, 2016: 1038  Castelló)مرکزی  
ای برای دولت پنداشته شده است. ادعاهای مبتنی  مهمان ناخوانده  همچون مشخص برای آن،  

: »نخست، اندشدهمطرحویژگی بالک چین   با توجه به سه  شتری بها  بر تغییر در حاکمیت دولت
های دیجیتال؛ دوم، توزیع  معامالت مربوط به دارایی   4«دفترکل»  همچونکاربرد بالک چین  

های داده  شده در بلوکهای ذخیرهنفعان و سوم، رمزگذاری تراکنشگسترده آن میان ذی
زنجیره    زمانهمکه   گانه  ی سهکارکردها  رفتههم اند؛ رویشده  وستهی پیکدیگر  به  در یک 

طرفین، افزایش    به اعتماد بدون نیاز    ی دادوستدهاهای نوین  گفته منجر به سهولت شکل پیش 
اشتراکسرعت   ارائه خدمات    هادادهی  گذاربه  واسطهو  دولتی شده  گربدون  نهادهای  ی 

 (. Manski & Manski, 2018: 152)است« 

 

1 Blockchain 
2 Cryptocurrencies 

چین عمدتاً از نوع بدون نیاز به مجوز و عمومی آن است که در قسمت نخست مقاله به آن اشاره  مقصود از بالک  3
ها داشته  تراکنش  یاعتبارسنج   یافزار براو نرم  یمانند قدرت محاسبات  یمنابع  دیکننده باآن، شرکتموجب  هشود. بمی

 . ( .Sharma, 2018)  باشد

4 Distributed ledge 
شوند؛ دفترکل در میان  ها در آن ثبت میای است که دادهشده شده )مشترک(: سیستم ثبت مشترک توزیعدفترکل توزیع

کنندگان یک  برداری، هریک از شرکتشود و از طریق نسخه کنندگان در شبکه به اشتراک گذاشته میشرکتتمامی  
 (. 37:  1397نسخه از دفتر کل را دارد )عباسی، 

https://www.google.com/search?q=Cryptocurrencies&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjc5Mvet_rzAhWNt6QKHfDCDmwQkeECKAB6BAgBEC4
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مدرن،    دولت  دیگر،  سوی  فرجامین  از  و  انحصاری  سیاسی منبع  سرزم  اقتدار    ی نیدر 
 گر یبرتری خود را حفظ کرده و از د  ،مشخص است و در برابر دیگر مراجع قدرت در داخل

داشته و    هاگستره  همهمیل به گسترش کنترل خود بر    ؛ دولت هموارهها مستقل استدولت
 ( الملل، حقوق بشر و...حقوق بین   له ازجم)  گوناگونکم با تنگناهای  والبته در این مسیر، بیش  

شده در بستر های ارائه آوریروبرو بوده است. بالک چین که هدف اساسی آن و دیگر فن 
و  ایگوای که آوریعنوان فن آن، ایجاد فضایی خارج از حوزه کنترل دولت است، اکنون به

ه، بر اساس شماری از  یافتتوسعهاطالعات موجود بر مبنای ابتکارات فردی ایجاد و    بر اساس
آورده شده    به شمارترین چالش حاکمیت دولت  و نوین  ن یتربرجستههای موجود،  دیدگاه
که بالک چین    شدهمطرحی مطلق  تا حدودصورت گسترده و  یب این ادعا بهترت ین بداست؛  

 ها را در بحرانی جدی قرار داده است.گریز، حاکمیت دولتآوری مرکزمثابه فن به
ارتب  و  در  چین  بالک  با  ارزهااط  دولت آن  ری تأثو    رمز  حاکمیت  برای  مسها  تا اها،    له 

بشر  الملل یا حقوق  ، حقوق بینشدنیجهان  همچونگفته  ای متفاوت از محذورات پیش اندازه
اند. بر یجادشدهاها  های پیشین مستقیم یا غیرمستقیم بر مبنای اراده خود دولتاست. چالش 
دالیل   دولت گوناگونمبنای  با  ،  خود  همگراییتصمها  به  تن  دادهیمشان  جهانی  اند؛  های 

ها در  فعالیت دولت  دستاوردبسیار مهم، حقوق بشر و تضمین آن    دگاهیدکم از یک  دست
و   بشر  ملل و تصویب اعالمیه جهانی حقوق  بوده است؛    گری دسازمان  بشری  اسناد حقوق 

ها  های فراملی و ... را نیز خود دولتفعالیت شرکت   ازجملهو    شدنیجهان بسترهای    بسیاری از
همگ ) کردههاآنی  نه  فراهم  چین  (  بالک  دربارۀ  آیا  اما  ارزهااند؛  می   رمز  چنین  نیز  توان 

بر مبنای ابتکارات فرد یا افراد خاص    رمز ارزهاطور که گفته شد  دیدگاهی برگرفت؟ همان 
و   اساسی آنفتهیاتوسعهایجاد  پولی    ساختن ها  اند که هدف  مبادالت  برای  مالفضایی  ی،  و 

چین خود مبادرت به   مانندخارج از حوزه کنترل دولت است. هرچند اکنون برخی کشورها 
ها نقش  بر مبنای اطالعات در دست، دولت  رمز ارزهاکنند؛ پس در ایجاد  می  رمز ارز  دی تول

  ناهمگون   رمز ارزهاها نسبت به  نکته نباید گذشت که واکنش دولتاند. از این  چندانی نداشته
آن از  استفاده  برخی  است؛  کردهبوده  ممنوع  را  به  ها  و  پذیرفته  را  پدیده  این  برخی  اند؛ 

عنوان یک ارز رسمی پذیرفته و یا حتی مبادرت  اند؛ برخی نیز آن را بهگری آن پرداختهتنظیم
ند. شماری هم هنوز در این زمینه تصمیم و راهبرد شفافی را  ادولتی کرده  رمز ارزبه تولید  

 اند.اتخاذ نکرده
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ی و با لی تحل - یفی توصی  روش  بهکوشد  گفته پژوهش حاضر میتوضیحات پیش   بر اساس
ها پیشرفت  ا ی( آ1)  های زیر پاسخ دهد:ای و اینترنتی معتبر به پرسش ی منابع کتابخانهری کارگ به
حاکمیت    تهدیدی برای  رمز ارزهاآوری بالک چین و  عرصه فن ی نوین در  هایدگرگونو  

هایی است که بررسی  بالک چین دارای چه ویژگی آوری( فن 2) رود؟می  به شمارها دولت
آن دولت نسبت  حاکمیت  با  میها  ضروری  را  ) ها  فن 3نماید؟  چه    آوری(  از  چین  بالک 

 د؟ قرار ده ری تأثها را تحت تواند حاکمیت دولت جهاتی می 
پژوهش انجام در  گرچه  های  فارسی  زبان  به  جنبه دربارشده  فن ۀ  گوناگون  آوری  های 

آوری، مطالعاتی صورت  های فقهی و حقوقی این فن و ازجمله سویه   رمز ارزهابالک چین و  
پژوهی    گفته از منظر دولت( موضوع پیش 1400نگارش مقاله حاضر )پاییز    زمانگرفته، اما تا  

توجه شایسته قرار نگرفته است. البته در ادبیات خارجی در این زمینه  مورد و حقوق عمومی  
و حسب اقتضا، مورد ارجاع    موردتوجهاین نوشتار    نگارشهایی صورت گرفته که در  پژوهش 

 ی زیر بایسته است: هانکتهقرارگرفته است. پیش از ورود به جُستارهای مقاله، یادآوری 
میان فن 1) نسبت  با سویه آوری( دشواره  نوین همچون بالک چین  های گوناگون  های 

آن دارای  دولت،  ازجمله  و  بشر  اجتماعی  و  فردی  در  زندگی  که  است  گستردگی  چنان 
ادبیات    سته یباصورت  توان بهچارچوب یک مقاله نمی بدان پرداخت؛ نوشتار حاضر را در 

اکاوی بالک چین  در و  درازی  راه داخلی کشورمان باید همچون گام نخستین برای پیمودن  
 پژوهی و حقوق عمومی پنداشت؛  دولت دگاهیاز د

یه بالک چین  بر پاترین دستاوردی هستند که  برجسته   1کوین  و ازجمله بیت  رمز ارزها(  2)
آوری پایه بالک چین و نسبت  فن   نیادی بناند )و نه تمام دستاوردهای آن(؛ مسئله  شدهارائه

له که بالک چین محدود  اهاست. ضمن دقت در این مسهای آن با حاکمیت دولتویژگی

 

1Bitcoin 
الکترونیکی  شد: »یک نوع پول  گونه آغاز میای توسط ساتوشی ناکوموتو ارائه شد که اینمقاله  2008اکتبر سال    در

دیگر منتقل شود    طرف به  طرفکیازصورت مستقیم  دهد تا پول بههای آنالین این امکان را میهمتا به پرداختهمتابه
چین بنا شده است که  کوین درواقع برپایۀ بالک(. بیت27:  1399که به مؤسسات مالی مراجعه شود«. )وانگ،  اینبدون  

چون مایکروسافت  هم  عاملستمیسچین همانند یک  کند. بالککوین عمل میبیتکل داده مشترک برای  عنوان دفتربه
  عاملستمیستواند روی این  افزاری کاربردی است که میهای نرمکوین تنها یکی از هزاران برنامهو ویندوز است و بیت

 (. 24:  1397اجرا شود )عباسی، 
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شود، به دلیل اهمیت و گستردگی گفتمان مربوط به رمز ارزها در این مقاله  نمی  رمز ارزها به  
 شده است؛ ها اشارهبا تأکید بیشتری بدان

  2و »ارزهای مجازی«   1«، »ارزهای دیجیتال«رمز ارزها ( در مقاله حاضر اصطالحات »3)
آوری رمزنگاری و  در یک معنای واحد یعنی ابزار نوین دادوستد که بر پایۀ فن کم  وبیش 

است؛    کاررفتهبهاند،  شدهصورت غیرمتمرکز خلقها و بهتوجه برای تراکنش ایجاد ایمنی قابل 
الزم به یادآوری است که در ادبیات تخصصی حوزه مربوطه و در عین اختالف    نیباوجودا

هایی وجود  گفته تفاوت ق قطعی در این زمینه، میان اصطالحات پیش توافدر تعاریف و نبود  
به میدارد؛  موجود،  نظری  مناقشات  به  وارد شدن  بدون  و  داشت  صورت کوتاه  بیان  توان 

صورت الکترونیکی )بر مبنای صفر  عنوان ارزهایی که به»ارزهای دیجیتال« در معنای موسع به
ای اشاره دارند که شامل رمز ارزها و ارزهای مجازی  شوند، به حوزه گستردهو یک( ایجاد می

  رد ی گیبرمفیزیکی را در    ها نخواهد بود و تمامی ارزهای غیرشود، اما محدود به آن نیز می
به  (؛3-2:  1397)رجبی،   نیز  مجازی  غیرملموس   ارزهای  دیجیتال    دلیل  ارز  نوعی  بودن، 

های  این است که پول دیجیتال نمایندۀ اسکناس هستند، اما وجه تمایز آن با ارز دیجیتال در  
 3فیزیکی شده است اما ارزهای مجازی ارتباطی با پول بانکی   بانکی است که سازوکار آن غیر

گونه جدیدتر ارزهای دیجیتال هستند که از   رمز ارزها(؛ 4: 1397پور، ندارند )نوری و نواب
شوند. صورت غیرمتمرکز اداره میبهآوری رمزنگاری مبتنی بر بالک چین بهره برده و  فن 
دارا»  ب ی ترتن یابه گونه  4یی«رمز  و  نیز  رمزنگاری  مبنای  بر  که  است  دارایی  از  نوینی  ای 

 شوند. آوری دفتر توزیع کل و بدون وجود یک نهاد مرکزی ایجاد میفن 
به  نخست  اساس،  این  فن بر  ویژگی  فشرده  بالکصورت  و  آوری  ارزها چین    رمز 

سازنده دولت    ترین شناسه برعنوان مهمقرار خواهد گرفت؛ سپس حاکمیت به  موردبررسی
های ادعایی بالک چین برای قدرت مالی  ترین چالش مدرن واکاوی خواهد شد. آنگاه مهم

ارزیابی می دولت معرفی و  قانون در دولت مدرن  پایان، های حاکم و حاکمیت  شوند. در 

 

1 Digital currency 

2 Virtual currency 

همچنین باید میان »پول بانکی« و »مال« قائل به تفکیک شد. مال داز نظر حقوقی به چیزی )اعم از پول بانکی( اطالق    3
)می باشد:  اساسی  برآورده کند؛ )1شود که دارای دو شرط  معنوی(  و  مادی  از  )اعم  نیازی را  و  باشد  مفید  قابل  2(   )

 (. 9: 1385، یافتن به شخص یا ملت معین باشد )کاتوزیاناختصاص

4 Crypto asset 
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بر  ذکرانیشا متمرکز  پژوهش حاضر  نبوده و موضوع را   است  ایران  نظام حقوقی  وضعیت 
 کلی و فراگیر موردبررسی قرار داده است.   صورتبه

 آوری بالک چین و رمز ارزها های فن ویژگی  -1
به اما  بسیار دشوار است  از بالک چین  تعریف واحد موردتوافق همگانی    فشردهطور  ارائه 

شده از  کاماًل توزیع  1همتا به همتای  سامانهتوان گفت »بالک چین عبارت است از یک  می
جهت مبادله اطالعاتی که    سامانه دستیابی و حفظ یکپارچگی درونی    منظوربهکل که    دفاتر

افزاری  امنیتی و نرم  ی رمزنگاری،هایآورفن اند، از  قرارگرفته  همبهمتصلهای  درون بالک
، حقایق  آغازعنوان نقطه  به(.  36:  1397)عباسی،  کند«  لگوریتم خاص استفاده میمبتنی بر یک ا

نظیر به    سامانهتواند به شرح زیر خالصه شود: بالک چین یک  می   سامانهاین    هدربار  ن ی ادی بن 
مشارکت منابع محاسباتی کاربران  از  به همتا( محض است که    سامانه کننده در  نظیر )همتا 

های مجزا  کردن گره  ای برای متصلعنوان شبکهآوری از اینترنت بهفن شده است؛ این  ساخته
می  فن استفاده  این  هدف  دیجیتال  کند؛  کاالی  یک  مالکیت  مدیریت    نمونه   یبراآوری، 

 (. 62: 1398)درسچر، فروش سهام یا ارز دیجیتال است 

 گرفت نظردر   ایداده پایگاه  توانیم را شدن بیشتر موضوع »بالک چین   برای روشن 

 یدارنگهرا  همتا آن به همتا اعضای از یاشبکه و شودمی اضافه آن صرفاً به اطالعات که
 تبادل و ها تراکنش  آن که در  شدهفراهم بالک چین  یهاشبکه در  دیگری امکان . ...کندیم

به شودیم انجام منعطف کاماًل یبه شکل پیام  .شودیم گفته 2هوشمند« »قرارداد آن که 
 ذخیره بلوک نام به ساختاری در  قراردادهای هوشمند و ها تراکنش  از  یا عهمجمو  هاداده

 قابلیت تنها که اطالعاتی ساختاری در شبکه، در  شدهانجام یهاتراکنش  همه ...  شودیم

 

1 Peer to peer 

های مجزا )یا ها متشکل از رایانه باشند. آنشده میهای توزیعهای نظیر به نظیر )همتا به همتا( نوع خاصی از سیستم»شبکه 
ماً در اختیار  سازی، داده یا پهنای باند را مستقیگره( هستند که منابع محاسباتی خود همانند توان پردازشی، ظرفیت ذخیره 

ها در این شبکه  کننده وجود داشته باشد.گره که یک نقطۀ مرکزی هماهنگدهند بدون این سایر اعضای شبکه قرار می
این، همۀ آنبه لحاظ حقوق و نقش در سیستم، یکسان در نظر گرفته می بر  و  تدارک  زمانهمها  شوند. عالوه  بیننده 

 (. 24: 1398)درسچر، کنندۀ منابع هستند« مصرف

2 Smart contract 

نظر  ها ابزاری برای انتقال مالکیت از یک حساب به دیگری و روشی برای توصیف و تأیید مالکیت هستند. بهتراکنش
ها از نوع ریز قرارداد باشند یعنی حاوی تمام اطالعات الزم برای انتقال مالکیت است. این بینش منجر  رسد تراکنشمی

 (. 226-225: 1398شوند )درسچر، چین اجرا میقراردادهای هوشمند شده است که توسط بالکبه توسعۀ  
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یاقرار می نیست  پذیرامکان آن در اصالح و حذف دارد و کردن  اضافه ... یک   گیرند 

 اعضا این  اگر و اصالح کنند و یکاردست را آن یراحتبه توانندینم مهاجم عضو چندین 

 معتبر شبکه اعضای  گرید را آن و تغییرات تازه نسخۀ کنند، روزبه را خود محلی نسخۀ

 (. 38: 1399)شهبازی و همکاران، « دانندینم
متصل کرده و    سامانههای خود را به  توانند رایانهکارترین افراد میی، حتی فریبهرکس

آنتراکنش   جه یدرنت  و  ایجاد  به همه گرههایی  را  دیگر سازنده  ها  ارسال کنند.    سامانههای 
های ارسالی از طریق شبکه تماماً درست باشند. ی، تضمینی وجود ندارد که تراکنش رون یازا

  سامانه های  گره  همهشوند،  افزوده می   سامانههای معتبر به  تنها تراکنش   کهن ی ابرای اطمینان از  
های  مجاز هستند تا همانند یک ناظر بر همکاران خود عمل کرده و برای افزودن تراکنش 

مجاز و  کنند؛    معتبر  دریافت  پاداش  دیگران،  کار  در  خطاها  یافتن  برای  تمام    جه یدرنت و 
  ها و نظارت بر خطاهای صورتدارای انگیزه برای پردازش صحیح تراکنش سامانههای گره

 (.149: 1398)درسچر، دست هر یک از همکاران خود هستند  گرفته به 
استفاده    هاآنزودی از  اند یا بهشدهکار گرفته  کاربردهای بالک چین که در حال حاضر به

)مدیریت مالکیت و انتقال ارزهای  ها  شود: پرداختموارد زیر می  رندهی دربرگخواهد شد،  
که مستقل    تالی ج ید)مدیریت مالکیت و ایجاد ابزارهای پرداخت  رمز ارزهاداخلی کشورها، 

یی مقادیر کمی از پول که با استفاده  جابجاها ) از نهادهای مرکزی وجود دارند(، ریزپرداخت
انتقال،  از روش  دارایی  ازحدش یبهای سنتی  است(،  دیجپرهزینه  دیجیتال  های  یتال، هویت 

اسناد یا    د یی تأسازی و  کردن، ذخیره  )احراز هویت(، خدمات دفاتر اسناد رسمی )دیجیتالی
( مالیات  انتقال(،  یا  مالکیت  اثبات  و  جمع  برآوردقراردادها  اساس   هااتی مالآوری  و    بر 

مالکیت، تراکنش یا  مضاعف(،    کاهش  ها  مالیات  دریافت  از  جلوگیری  یا  مالیاتی  فرار 
برگهرأی و شمارش  توزیع  )ایجاد،  و رأهای  گیری  )ایجاد  مدیریت رکورد  و  دیجیتال(  ی 

پروندهذخیره پزشکی(  سازی  نیز  (.  215-214:  1398)درسچر،  های  دستاوردهای بالک چین 
واسطه حذف  سادهشامل  استانداردسازی،  شدن،  خودکار  افزایش  گری،  فرآیندها،  سازی 

(. 227:  1398)درسچر،  شود  ی می ورآفن   اعتماد به  شیو افزاها  پردازش، کاهش هزینه  شتاب

  های زیر را برای آن درتوان ویژگیتر از بالک چین، میو کامل  بهتربرای دستیابی به فهم  
 (: Wright & De Filippi, 2018: 34-46نظر گرفت )
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  یمشتر  یالگو  ق یاز طر  بیشتر  ن ی خدمات آنال امروزه    1:گری و شبکه فراملی  واسطه( بی1)
م  )کارگزار(  رروِسِ براشوندیارائه  ا  ی.  به مقامات    نترنت،یتعامل در    ی هاواسطه   ایکاربران 

  به ؛ اما بالک چین  رندی گیرا بر عهده م   گوناگونی  یها هستند که نقش   یمتک   اعتماد  مورد
پشتانهیاز را  یاشبکه   دست به    شودیم  یبان ی ها    ، صورت کلیبه  اند؛شدهمتصل    گریکدی که 

به  بالک چین  اتی عملانجام  ای ینگهدار یبراو کند یبالک چین را کنترل نم شخصی چی ه
نیست؛ همچنین  متکی  فراوان  یمل  یمرزها  هیچ کارگزار مرکزی  اندازه  کارکرد    یبرا  یتا 

  ی هاو برنامه  خدماتاز   یاری درواقع، بس  ؛هستند  بدون کاربرد  ن یبر بالک چ  یمبتن  یهاشبکه
 اند؛شدهطراحیجهان    سراسردر  باهدف فعالیتبر بالک چین  یمبتن
  که یشدددده بالک چین، هنگامعیتوز  تی با توجه به ماه  2:یکاردستتتی در برابر داری پا( 2)

 ای  ریی توان تغ یطرف  چی . هخواهد شدسخت   اری حذف آن بس ای  ریی د، تغوثبت ش آنها در داده
در برابر    بالک چین  مقاوم  تی هما .ردرا ندا  ن ی در بالک چ  شدددهرهی ذخ  یهابازگرداندن داده

 آورد؛ها( پدید میکنندهرگالتورها )تنظیمها و دولت یرا برا  یادهی چی پمسدائل   یکاردسدت
نتواندد   اید بالک چین شدددود    کید دولدت نتواندد موفق بده تصددداحدب    کید کده    یتدا زمدان  درواقع

مربوطه را متقاعد کند که پروتکل بالک چین را   نفعانیذ گریو د گرها(  )اسدتخراج  نرهایما
 ؛داد  ریی توان تغیرا نم آن  شده دررهی برنامه ذخ ایداده    گونههر  ،اصالح کنند

  تیشدده در بالک چین احراز هو  ینگهدار  یهاداده 3:انکارهای شتفا  و ییرااب داده  (3)
بر بالک چین    یمبتن   یهداتراکنش   هدربدار  یاندهی اطالعدات زم  دیگرو    هداداده  ابرو    شدددودیم

 مشاهده است؛ه دیگران قابللی وسبه
  ن یا  ،یو رمزنگدار  تدالی جید  یبر امضدددا  اتکدا  بالک چین بدا  4:)جرلیتت(  بودن  یاستتترتار( 4)

در  ای رهی ها را ذخداده  بدون افشای هویت واقعی خود، که  کندیافراد فراهم م یامکان را برا
اینکه حتی به   افراد حاضددر در شددبکه بدون  سددانن یبد؛  شددرکت کنند  هاو تراکنش   معامالت

 شوند؛می  باهموارد تعامل    یکدیگر اعتماد داشته باشند،
افزودن   وهی بر بالک چین اسدت که شد   یهر شدبکه مبتن   یربنایزسدازوکار اجماع،  5:( اجماع5)

شددبکه   یامکان را برا  ن یاجماع ا  هایسددازوکار  .ندکیها به مخزن مشددترک را کنترل مداده

 

1 Disintermediation and transnational networks 
2 Resiliency and tamper resistance 
3 Transparent and nonrepudiable data 
4 Pseudonymity 
5 Consensus 



 1401زمستان |  32شماره | سال هشتم  |ی پژوهفصلنامه دولت | 200

 

بر    اتکدابده    ازید منظم و بددون ن  یاوهی هدا را بده شددد تدا داده  کنددیفراهم م  انید شدددده از همتداعیتوز
 ؛ثبت کنند  یبلوک  رهی زنج کیدر   ،واسطه ایمتمرکز   )کاروَر(  اپراتور

در    شددانییبا توانا  هاچین   بالک، ادشدددههای یۀ ویژگیاز هم  ترمهم  دیشددا  :1( خودگردانی6)
  شدناخته   سدت،ی ن  در شدبکه  ن ی از طرف  کیچی که تحت کنترل ه  یافزار مسدتقلاسدتقرار نرم  لی تسده

و اجرا   یمتمرکز نگهدار  یرهاروِسدِ   روی بهها  . امروزه کدها عموماً توسدط واسدطهشدوندیم
صورت  و در در اختیار خواهند داشت  کد را  یکنترل اجرا تیاپراتورها درنها ن یشوند. ایم

  رانده ی گاز الزامدات سدددخدت  ن ی طرف  کدهیتدا هنگدام  .را متوقف کنندد  آن  یاجرا  تواننددیملزوم  
پس از .  شددودیطور خودکار در شددبکه انجام مبه  کوین   بیت  ییکنند، جابجا یروی پروتکل پ

 یتواند اجراینم  یطرف  چی و ه  سدتندی برگشدت نقابل  کوین  بیت  یهاارسدال به شدبکه، تراکنش 
شدددده یرمزنگدار  امِن  یارتبداط  یهدابالک چین بدا کداندال  کدهیهنگدام.  هدا را متوقف کنددآن

  یی هاتی فعال  ن ی چن   یری رهگ  ایو توقف   لی را تسه یرقانونی غ تی فعال تواندیم شود،یم بی ترک
بده ی،  رقدانونی اعمدال غ  ن یتوقف ا  یهداراه  افتن ید   یبرارا  هدا  دولدتاین امر،    تر کندد.را سدددخدت

  نیترمهمشدده اسدت به    کوشدش   1اندازد. در پایان این گفتار، در جدول شدماره  می دردسدر
 اشاره شود.  بالک چین آوری سازنده فن  های ساختاری برویژگی

 آوری بالک چین سازنده فن   ی ساختاری برهایژگیو. 1جدول 

 (Manski & Manski: 2018: 154) 
 ترریف ویژگی 

 ی)راست یریاثبات پذ
 2یی( آزما

شود؛ تضمین می شده ی رمزگذاری اجماع شبکۀ ندها یفرآ لهیوسبهها  ایمنی تراکنش 
که  گونهبه در  تراکنش   همهای  آن،  آخرین  تا  نخستین  از  برای   دفترکلها  که 

 دهد. اطالعاتی را کاهش می عدم تقارنشود و باز است، ثبت می  دارندگاننگه
 روند. از مرزهای ملی فراتر می هادادههای دیجیتال و جریان یا تراکنش دادوستدها 3بودن  یجهان

 4ی نقد شوندگ
به  ینگینقد مستق  یارزش  رهیعنوان محل ذخ ارزش  کنترل    ، دولت  کی  میکه تحت 

 . ابدییم شیافزا ست، ین یشرکت خصوص ای یبانک مرکز
 ییر است. تغقابل یرغ طراحی  ازنظرمعامالت  دفترکل 5ماندگاری 

 شوند.ها در محیط دیجیتال انجام میتراکنش 6بودن  یرمادیغ ناملموس و 

 

1 Autonomy 
2 Verifiability 
3 Globality 
4 Liquidity 
5 Permanence 
6 Ethereality 
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 ترریف ویژگی 

 1تمرکز عدم 
گستردهبه  دفترکل ذیصورت  میان  و  ای  شده  یعتوزپُرشماری    دارندگاننگهنفعان 
 است. 

 2ی یا پویایی محور یندهآ
به اتریوم آن می  ترنینوتطورات    ازجملهشود.  می  روزبه  شهیهمبالک چین    3توان 

مستقلِ  به »نهاد  یک  تقوعنوان  ذخیرهکنندتیخود  برای   4شده« ه  که  کرد  اشاره 
 شود. قراردادهای هوشمند استفاده می

 عنوان عنصر بنیادین دولت مدرن حاکمیت به  -2
از   است.  سازنده  بر   عناصر  ن یترمهمحاکمیت  مدرن  با   دولت  مدرن  دولت  مفهوم  تحول 

گره حاکمیت  اندیشه  )تکوین  است  و  صرف  (.157:  1394هلد،  خورده  مفهوم  از  نظر 
واجد این  حاکمیت    هندیشا»در دوران جدید،  مدرن،    ت در عصر پیشهای حاکمیویژگی

و مطلق در جامعۀ سیاسی وجود دارد و چنین اقتداری   نهاییکه یک اقتدار سیاسی   معنا شده
ترتیب مفهوم مدرن   بدین   (.Hinsley, 1986: 26)   شود« در هیچ جای دیگر مشاهده نمی 

 فرماناقتدار »دارای حق  است؛ صاحب  در چارچوب سرزمینی مشخص    برتر، اقتدار  حاکمیت
بر    اقتدار   برتری  (.Wolff, 1990: 20)  قرار گرفتن است«  اطاعت  مورد زمان حق  و هم  دادن

گونه مشخص  تمامی  سرزمینی  چارچوب  در  حاضر  قدرت  استتضمین های  .  شده 
مفهومی  ،  حالن یدرع پیچیدهبه»حاکمیت  و  مبهم   ,Kalmo & Skinner)  است«   غایت 

  چیستی، خاستگاه و مبانی مشروعیت آن  هدربارپُرشماری های بحث  کهطوریبه (؛1 :2010
 . درگرفته است

بُدَن در   حکومت  ماندگار  حاکمیت را »قدرت مطلق و    ، شش کتاب در جمهوریژان 
و یا »اقتداری عالی، مطلق و همیشگی بر شهروندان و اتباع   (65:  1358)جونز،  یک اجتماع«  
  بنای   سنگ، نخستین  ترتیب  تعریف کرد و بدین (  440:  1393)اسکینر،    ولث« در یک کامن 

مطلق بودن آن    ترین مشخصه حاکمیت از دیدگاه وی،را بنا نهاد. مهم  مفهوم مدرن حاکمیت
گونه  بدون هیچمعنا که اقتدار حاکمیتی    بدان  رود؛ شمار می  بنیان دولت مطلقه به که    است

گوست و مقاومت در برابر و او تنها به خدا پاسخ   شده استحاکم سپردهمسئولیت و شرطی به  

 

1 Decentralization 
2 Future focus 
3 Ethereum 

توانند از آن  چین است که افراد متخصص در این زمینه میآوری بالکافزاری باز بر اساس فناتریوم یک فضای نرم
 (. 38: 1399)وانگ،  های غیرمتمرکز استفاده کنند برای ساختن اپلیکیشن

4 Stored autonomous self-reinforcing agency (SASRA) 
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این برداشت،   معناست؛ این اقتدار بی   است   مبریبه قوانین    انقیاد   حاکم خود از هرگونه  در 
 . (543: 1393)اسکینر، 

کند، به حاکمیت  لت را شخصی مصنوع قلمداد می هابز که دوقرارداد اجتماعیِاندیشۀ  
بهمفهومی نوین می اتباع   1حاکمیت دولت مثابه  بخشد و آن را  یا  نه حاکمیت فرمانروا و  و 

و انتزاعی دولت    مصنوعشخصیت   با این توضیح که  (.Nelson, 2006: 61کند )معرفی می
اعمال    مقام حاکم نماینده  از طریق   اقتدارتواند حاکمیت را بکار بگیرد بلکه، این  نمی خود  

قدرت  نداردشخصی  جنبه    وجههیچبهحاکمیتی    اقتدار  (.254:  1381)هابز،  شود  می   کاماًل؛ 
 (.141: 1388)الگلین،  است « متعلق به موقعیت »مقام حاکم

فهم    بدون توجه به این دو بُعد،. دو جنبه سیاسی و حقوقی داردحاکمیت رسد  نظر می  به
تلقی حاکمیت همچون    .(Simpson, 2008, pp.53-56)  حاکمیت ناممکن است  درست
سویه از حاکمیت است که جنبه دیگر آن یعنی کانونیت امر  ، تنها نمایانگر یکقانونی اقتدار

می نادیده  را  حکمرانی  انگاردسیاسی  مبنای؛  از نمیقانون    بر  جدای  سازوکارهای    تواند 
  تمایز میان قدرت و اقتدار در واکاوی حاکمیت،  .  شودمدنظر واقع    کاربست قدرت سیاسی 

  . اقتدار واقعیت وجودی نخواهد داشتقدرت، اقتدار  وجود  بدون  که  آن  توضیح  مهم است؛
. اقتدار  یابدعنوان چارچوب قانونی موجودیت و تحول خود را در نسبت باقدرت سیاسی میبه

قدرت امری ربطی و نسبی   وجود ندارد، امایا وجود دارد و یا ؛ استنامشروط  دارای ماهیتی
چنین امری  .  (Jackson, 2007, p.15)  گرددبرمیاست که به توانایی، صالحیت و ظرفیت  

بی  به بودنمعنای  ازجمله  هایمحدودیت  اهمیت  و  حقوق  که  بر    گوناگونی  اساسی  قانون 
 نیست.  ،کندتحمیل میدولت 

های رقیب مواجه شده  ای با دیدگاه هصورت گستردبه  تأکید بر عنصر حاکمیت دولت، 
اثبات این ادعا که دولت    باهدف  جملگیها،  های برجسته میان آن که باوجود تفاوت   است

نیست، حاکم  دولت  دیگر  ساخته  مدرن،  مطرح  را  خود  مانند  اندانگاره  مفاهیمی  طرح   .
متأخر«،  گذار«،   2»حاکمیتِ  در  بحران«،   3»حاکمیت  در   5حاکمیت«،   »پسا   4»حاکمیت 

 

1 Sovereign state 
2 Late sovereignty 
3 Sovereignty in transition 
4 Sovereignty in crisis 
5 Post-sovereignty 
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دولت«،  ورای  چندپاره«   1»حاکمیت  منسوخ«،   2، »حاکمیت    تقلیل »حاکمیت    3»حاکمیت 
ازا  5«شده تضعیف»حاکمیت    4«، یافته  مواردی  مورد،  دست ن ی و  راستا  همین  استفاده    در 

اند از توانِ اقتدار حاکمیتی دولت  ها توانسته. ولی پرسش آن است که آیا آنقرارگرفته است
 (.149: 1399 گرجی ازندریانی و مرادی برلیان،) کاسته و آن را در تنگنا قرار دهند؟مدرن 

است که    دارای حاکمیتدولت مدرن در این مفهوم توان ادعا کرد آخر می باری، دست
قدرت  های  پایگاهدر برابر دیگر    کهاست    معین  سرزمینیقانون درون  و نهایی منبع انحصاری  

  که  یافشرده  گفتار   .نیز مستقل است  هادولت   گریبرتری خود را حفظ کرده و از د  ، در داخل
  به  حاضر  پژوهش   یهاپرسش  به  پرداختن   یبرا  یدی تمه  همچون  تواندیم  گذشت  نظر  از

آ  شمار نها  همچنان   دولت  نو،   یهایآور فن   بارویش   ایرود؛  قانون   ییخاستگاه  در    یاقتدار 
بخش   ش یخو  ن ی سرزم دست  ن ی پس  یها است؟  منوشتار  ا  یپرتو  کوشدیکم  چالش    ن یبر 

-آوری بالک چین دیدگاه تا در گفتمان مربوط به فن   اشاره کرد  دیاز آن با  ش ی. پفکندی ب
ویژه دو عنصر  چالشی سترگ برای حاکمیت و به  یآورفن است که این    بر آنای مطلق  اندازه

شود. مدعای کلی این  می  انگاشته سازنده آن یعنی انحصار تولید پول و تأمین نظم و امنیت    بر
آوری بالک  کوین( که بر پایه فن   ها، بیت)سرآمد آن  رمز ارزها دیدگاه آن است که نخست،  

روند. شمار می  ها بهشوند، چالشی برای انحصار مالی و تولید پول توسط دولتچین ارائه می 
ها، همواره کنترل عمومی بر های معمول و مهم حاکمیت دولت رگاه، یکی از جلوه از این نظ

است.  بوده  برخی    به  6پول  عمومباور  اهم  ی»انحصار  پول  انحصار    یاسهیمقاقابل  ت ی بر  با 
وبر(وبر  یعموم )ماکس  از زور    ی  استفاده مشروع  به    رایاست، ز  پیداکرده در  پول  کنترل 

خود را    یهااستیس  جه یدهد و درنت   ریی اقتصاد را تغ   ن ی ادی بن   یها ارزش   تا  دهدیدولت اجازه م
از سوی دیگر، انحصار استفاده مشروع از   (.De Caria, 2019: 136« )کند  داریپا  یازنظر مال

ها در  سازنده حاکمیت که کاماًل با انحصار وضع قواعد و اجرای آن  مثابه ویژگی برزور به
است،   درآمیخته  ملی  بالک  بهمحدوده  تحتدست  می  چین  یا  قرارگرفته  قرار  تأثیر  تواند 

های مهمی در  آورانه، پرسش های خودتنظیمی در این حوزۀ فن گیرد. از این منظر، بروز نشانه

 

1 Sovereignty beyond the state 
2 Fragmented sovereignty 
3 Obsolete sovereignty 
4 Diminished sovereignty 
5 Weakened sovereignty 

های  واگذار کردن تمام یا بخشی از چنین انحصاری به نهادهای فراملی مثل بانک مرکزی اتحادیۀ اروپایی با ارادۀ دولت  6
 (. De Caria, 2019: 134اند )اتحادیه را مجاز به اعمال کنترل عمومی بر پول اروپایی نموده  هااروپایی بوده و آن
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 :De Caria, 2021دنبال داشته است )  ارتباط با وضع و اجرای قواعد در مفهوم رایج آن به

گسترده43-44 بررسی  بالک  (.  پیامدهای  دولتتر  حاکمیت  بر  صورت  چین  زیر  در  ها 
 گیرد.می

 با حاکمیت دولت  بالک چینترام   نحوه-3
توان  آورد، میهمراه می  پیامدهایی که بالک چین و ارزهای مجازی بر حاکمیت دولت را به

بینی جایگزینی پول دولتی با رمز ارزها تا حفظ اقتدار  اندازهای گوناگون از پیش در چشم
  های عملی برگرفتهآخر سیاست ارزیابی قرارداد و البته دست  حصار پول موردحاکمیتی بر ان

 گذراند. ازنظرها در این زمینه را شده از سوی دولت

 ی دولت پول   یبرا یبی را ۀمثاببه  ارزهای مبتنی بر بالک چین -3-1
جایگزینی  گردد،  ی که در بستر بالک چین عرضه میرمز ارز  نیتربرجستهمثابه  کوین به  بیت

پول برای  فیات خصوصی  ارزهای  یا  دولت  1ها  مرکزی  بانک  توسط  پشتوانه  که  )بدون  ها 
کننده ساختاری بدون بالک چین عرضه گردد.گردد، قلمداد میمی پخش فیزیکی( چاپ و 

ه ارزش، واحد شمارش و حساب  ری ذخ مالک خاص و نهاد اقتدار مرکزی است که همچون  
مرکزی    کند. بانکبخشی یا اعتبار عمومی عمل می  از به رسمیتبدون نی   دادوستدو واسطه  

نهادهای  به دست  سیاست  اجراکنندهعنوان  بهاقتصادی،  اراده  کم  تابع  غیرمستقیم  صورت 
کوین متفاوت از چنین منطقی    کند؛ در برابر اما بیترا دنبال می  دولت بوده و اهداف آن

تواند از  فرمان دولتی وابسته نیست و از منظر فنی تنها میبهکند. ارزش بیت کوین  عمل می
  رمز ارزها (. بر این اساس، »De Caria, 2021: 44-45های سایبری متأثر گردد )طریق حمله 

ها قادر هستند  ها مستقل هستند... آنگیرند در این مفهوم که از آن ها قرار میورای دولت
 (. De Caria, 2019: 140حیات خود ادامه دهند« )چارچوب دولتی به    هرگونهبدون وجود 
)رمز ارزها    بیت کوین   هستند که   آن  برها(  آنارشیست -بیت کوین )کریپتو  تندرو  هواداران

بدان معنا که از سال    تی بر حاکم  شدن  چیره  پایگاهی برای  نمایانگر  ی بالک چین(طورکلبهو  
  ن ی بر اساس ا  (.Atzori, 2017: 49)ست  ، امیشناسیم به بعد    میالدی و معاهده وستفالیا   1648

  سخت ی  در بحران  شدنیجهانو    آوریفن   یهایدگرگونشدن با    ها در همگامدولت  کرد،یرو
هستند چالش .  گرفتار  تعار  یدولت  یمرزها  ها، این  حاکم  ی سنت   فیو    نظر ازنقطهرا    تیاز 

 

1 Fiat 
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 ,De Caria)  کرده استمنسوخ  آخر  نفوذپذیر و دست  هیآزاد کاال، خدمات و سرما  یی جابجا

گفت142 :2019 بتوان  شاید  و    بر  بنا  که  (.  اهداف  از    نیآغازی  هاش یگراآنچه 
)آزادی یا    1ها های لیبرتارینیست، آنان خود را پیرو اندیشهدی آیبرمارزها    ایجادکنندگان رمز

دولت  یک جامعه بی  شی کماب گیری  کنند و خواهان شکلاختیارگرایان افراطی( قلمداد می 
ای آنارشیسم هستند که در آن بازار آزاد بهترین مکان برای تحقق اراده آزاد اشخاص  یا گونه

بر مبنای این باور،   سرانجامها است.  گذاری از سوی دولت  بدون هرگونه دخالت و مقررات 
به حاکمیت فردی فن  منجر  نه دولت  2آوری بالک چین  فاقد هرگوو  نه  ها در یک جامعه 

 (. Manski & Manski: 2018: 155) گردد  سازمان یا نهاد مرکزی می

 آورانه حاکمیت فن -3-2
یی تحقق حاکمیت فردی ممکن است نتواند صورت تحقق به  ایرؤهای فوق،  وجود گزارهبا

بگیرد؛ می   خود  بهدست  تواندبالک چین  فن گونهآخر  که    3آورانه ای حاکمیت  ختم شود 
در   است؛  دوسویه  تحت   گونهدارای  افراد  قرار    نخست،  کدگذاران  یا  رمزگذاران  انقیاد 

)حاکمیت  می اهداف    تواندیم  تیعامل  ن یان(.  وراآفن گیرند  جهت  ازجمله    گوناگوندر 
  ای  یسود شخص   یبرا  ابزاری  مثابهبه  ا ی  ،یدارهیسرمادر برابر    یداریپا  ی برا  یابزار  عنوانبه
ی  ژگیوو با توجه به    اما از جنبه دوم  ؛استفاده قرار گیردمورد  قدرت  میتحک  یبرا  یراه  وانعن به

آوران  آوری و نه فن محور بودن، ممکن است بالک چین منجر به حاکمیت خودِ فن   آینده
در    کهوضعیتی ایجاد خواهد شد    سرانجام(.  Manski & Manski: 2018: 156-157) شود  

سازمان جا  آوریفن   هاگستره  همهدر    رمتمرکزی غ   ساالر  خود  هایآن  خدمات    ن ی گزیرا 
از    ی خاص  ی هاجنبه  توانند یها مسازمان  نیا  کنند. یم  یدولت مرکز  کی  سوی   از   ارائه قابل

با    یسنت   تیحاکم بدون دخالت    مستقل  طوربهو    یسازادهی پ  ازنوافزار  نرم   ی ری کارگ بهرا  و 
و به مبادله و تجارت    داشته  اری را در اخت  یمنابع  ها قادر خواهند بود تا؛ آندناداره شو  یانسان

 Wright & De)تعامل داشته باشند    گرید  یهان یماش  ایها  با انسان   افزون بر این،  و  بپردازند

Filippi, 2015: 3 .) 
 

 

1 Libertarianism 
2 Individual sovereignty 
3 Technological sovereignty 
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 حاکمیت شرکتی -3-3
بر باد خواهد رفت؛    1حاکمیت فردی با حاکمیت شرکتی ی  ا یرؤبر اساس دیدگاه دیگری،  

قابل قسم  این  حاکمیت،پیش   مطابق  از  بزرگ  شرکت   بینی  فیس   مانندهای  بوک  آمازون، 
  ساخته  ارزها  رمزهای خود را درزمینه ایجاد  تغییر نام داده است( و... پلتفرم  2ی به متا تازگ به)

اختیار شرکت  قدرت در    قرار   بزرگ  یهاو توسعه خواهند بخشید؛ در حاکمیت شرکتی، 
 .گرددیم واقع آنان نفوذ تحت  اشخاص یزندگ ی هادامنه تمام و ردی گیم

 چیرگی حاکمیت دولت  -3-4
انگاره  برابر  فن در  فردی، حاکمیت  )حاکمیت  پیشین  که  های  و حاکمیت شرکتی(  آوری 

اند، باید بر این واقعیت تأکید ورزید  ور از حاکمیت دولت بنانهاده شدهکم بر مبنای عب وبیش 
رمزنگاری پول  آتی  ارزش  تعیین  در  بزرگی  نقش  دولت  میکه  بازی  در  شده  کند. 

مصرفایاالت به  دولتی  مدیران  برخی  پول  متحده  درباره  هشدار    شدهیرمزنگارکنندگان 
رعایت    وابسته به شده  اینان، ادامه حیات پول رمزنگاری. به باور  (48:  1399)وانگ،  دهند  می

 (.76:  1399)وانگ،  مدار است  شود که رمزنگاری قانون  قوانین دولتی است و باید نشان داده
تهدید حاکمیت دولتهم  برخی  باور  به  )و دیگر  سو  از ها  چنین  بیت کوین  ارزهای  (  رمز 

رمز  نای این طرز تلقی بیت کوین و دیگر  تواند چندان جدی و واقعی به نظر آید. بر مب نمی
توانند در کنار نظم دولتی وجود داشته باشند  ی نامشخص میزمانمدتکم برای  دست  ارزها

(Taleb, 2018 .) 

 ها در برابر ارزهای مبتنی بر بالک چین  گونه شناسی واکنش دولت -4

طیف    رندهی دربرگتواند  می  رمز ارزهاها در برابر  ، واکنش دولت ن یواپسبر مبنای توضیحات  
ه  لی وسبهای از شناسایی تا ممنوعیت کامل و حتی فراتر از آن، تولید ارزهای دیجیتال  گسترده

بیت کوین    ریز  یدر کشورها  3ها، گزارش   ن یآخر  برابر(.  Peck, 2018)  مرکزی شود  بانک
  یقانون   ها و استفاده از آن  قرارگرفته  یی شناسا  مورد   ی حقوق  نظامتوسط    تال ی ج ید  ی و ارزها

آنت بلژ  باربودا،  و  گوا ی است:  جزا  ک،یباربادوس،    ،ی کرواس  ، یلی ش   من،ی ک  ری بلغارستان، 
اندونز  ، یاستون  ، دومینیکن  آلمان،    ریجزا  س، یمور  مالت،  ،یتوان یل  رلند،یا  ا، ی تالیا  ،یفنالند، 

 

1 Corporate sovereignty 
2 Meta 
3 https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm 
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  ، یس انگل  یپادشاه   ن،یاوکرا  س، ی سوئ   سوئد،  صربستان،  ن، یپ یلی ف  نروژ،  وزلند،ی ن   مارشال،
البته السالوادور تنها کشوری    و ازبکستان.  ونزوئال   کا،یآمر  همتحداالتیا  ،یعرب  متحده  امارات

 عنوان پول رسمی کشور خود اعالم کرده است. است که بیت کوین را به
یا ممنوعیت استفاده از  هم  ه برخی  ل ی وسبهدر عمل    رمز ارزها چنین سیاست محدودیت 
دالیل گوناگون    کم نه کشور بهدست  1موجود   هاداده   هیبر پاشده است.  کار گرفته  ها بهدولت

  به   تنهاها یا  ازجمله ماهیت غیرمتمرکز رمز ارزها، تهدید نظام مالی فعلی خود از جانب آن
ها  این دلیل که هنوز مقررات مناسبی در زمینه استفاده از رمز ارزها وضع نشده، استفاده از آن 

از: الجزایر، بولیوی، بنگالدش، جمهوری    اندعبارتاند. این کشورها  اعالم کردهرا ممنوع  
  هادولت   پژوهشگران،  یشمار دید  از، غنا، نپال، جمهوری مقدونیه، قطر و وانواتو.  کن ین ی دوم

  انیپا  تالیجی د  یارزها  گرید  و  بیت کوین  اتیح  به  توانندیم   گانهسه  راهبرد  کی  یاجرا  با
  یبرا  معتنابه   یقانون  یایمزا  از  یبرخوردار  با   یدولت   تالی ج ید  ارز  دی تول   نخست، :  بخشند
 دوم،  انتقال؛  سرعت  همچون  آزاد  بازار  یهایژگیو  یبرخ  حفظ  همراه  به  آن  کنندگاناستفاده

  ارتکاب   به  تواندی م  که  خطرناک  ی ابزار  عنوانبه   مردم  به  یخصوص   یارزها   رمز  یمعرف
  آخردست شود؛   یمنته  قاچاق جیترو  و یی شوپول هاآن  ن یترمهم  ازجمله  و  گوناگون جرائم

  یارزها  رمز  ترتیب   بدین .  کنند  ممنوع  را  ها آن  ای  میتنظ  شدتبه   را  یخصوص  ی ارزها  رمز
  دا ی پ  هی توج   هاآن  با  ییارویرو  در  دولت  اقدامات  که   شوندیم  بدل  اهی س   بازار  کی  به  یخصوص 

 (. McElroy, 2018) کندیم
  است؛   بوده  زی آمتی موفقدر عمل    تالیجی د  یارزها  و  بیت کوین   برابر  در  هادولت  واکنش 

  هاآن  به  امر  ن یا  و  کنند  اعالم  یرقانونی غ   را  بیت کوین   و  اقدام  موقعبه  توانستند  هادولتبرخی  
  جهات،   ی برخ  از .  کنند  نی تضم   را   خود   یت یحاکم  قدرت   ییمانا  تاکنون  که  است  داده  اجازه

  است  ظاهرشده  مختلف  ییقضا  یهاحوزه  در  بیت کوین   یری کارگ به   کنندهمحدود  ابتکارات
کوین  یری کارگ به  اگر  که  کرد  تصور  توانیم  یراحت به  و   که  برسد  یبحران  اندازهبه  بیت 
  د یتشد  را  آن  برابر  در  واکنش  هادولت   ندازد،یب  خطر  به  را  ی دولت   پول  یداریپا  یطورجدبه

  ، یطوالن  یزمانمدت  یبرا  که  گرفت  نظر  در   را  انگاره   ن یا   توانیم   ن ی چنهم .  خواهند کرد
  ت ی واقع  ن ی ا  یمبنا  بر  مشترک  ستیز  ن ی ا.  میباش  یدولت   پول  و  ارزها   رمز  ی ست یزهم   شاهد

  ی نگران  که   انددهی نرس  انبوه  اسی مق  در   رشیپذ  آستانه  به   هنوز  ارزها   رمز  که   شودی م  ل ی تحل
 یبرا  ی قانون  شدهن یتضم  قدرت  ن، یا  بر  افزون.  باشند  داشته  یدولت  پول  ی برا  یجد  و   یفور
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  ی انقطه  به  بتواند  که  است  دشوار   اری بس  بیت کوین   یبرا  واقعا  که  است  یزانی م  به  یدولت   پول
  ن یا  در  یطوالن  مدت  یبرا  بیت کوین   است  ممکن   ن،یبنابرا  کند؛  کار  آن  بدون  که  برسد

چین   بر  یمبتن  پول  انی م  وندی پ   ،گرید  تصورقابل  تی وضع.  بماند  یباق   یفی بالتکل    و   بالک 
  و   بحثمورد  اری بس  هادولت  ت ی حاکم  و  تالی ج ید  یارزها   بی ترک .  است  یدولت  تیحاکم
  دنبال  به  که  یمرکز  یهابانک  یبرخ   توسط  ی شیآزما  صورتبه  ی حت   و   قرارگرفته  یبررس
  ۀ دربار  تنها  یراهبرد  ن یچن   البته.  است  شده  یسازادهی پ  هستند،  خود  ساخت  تال ی ج ید  یارزها 

  انحصار   در  اخالل  یبرا  بالقوه  ییتوانا  فاقد  که  است  ریپذامکان  مجوز  ازمندِی ن  هایچین   بالک
  پول   ای  ارز.  هستند  مجوز  به  ازی ن  بدون  و  یعموم  هایچین   بالک  با  سهیمقا  در  پول  بر  یدولت 
 بدون  کار  یبرا  خاص  صورتبه  و  است   زی انگ برچالش   اری بس  بالک چین   ه لی وسبه  دشدهی تول

 اگر  هادولت  ،یرو  هر  در  (.De Caria, 2019: 143)  است  شدهطراحی  یمرکز  بانک  کی
  سرانجام  که  رندی گ  عهده  بر  یآورفن   هحوز  در  را  امور  زمام چنانآن  توانندیم  باشند،  اری هوش 

  جاد یا  1خواه( تمامیت- آور)فن   تری توتال   تکنو   دولتِ   تِیحاکم  عنوان  با  ت ی حاکم  از   ی ن ینو  شکل 
 (. Manski & Manski: 2018: 158)  است دهیدرنورد  را  یآورفن  یهاعرصه  که شود

در شماری از کشورها نیز مطابق گزارش مذکور، گرچه بیت کوین و ارزهای مجازی  
اما برای استفاده از آن نشدهصراحتا ممنوع اعالم بهها محدودیتاند،  قانونی  برای  ویژه  های 

توان  این کشورها می   ازجملهشده است؛  بینیها و مؤسسات مالی پیش استفاده از سوی بانک
 2کنگ، قزاقستان، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، ویتنام و البته ایران به بحرین، چین، هنگ

ودن  ب  ی از کشورها نیز درباره قانونی یا غیرقانونیچنداشاره کرد. البته الزم به یادآوری است  
شامل کشورهای آلبانی، افغانستان،    ازجملهاند که  ی اتخاذ نکردهروشنرمز ارزها هنوز موضع  

ویر  جزایر  برزیل،  آرژانتین،  آنگویال،  کاستاریکا،    آنگوال،  کامبوج،  برونئی،  بریتانیا،  جین 

 

1 Techno totalitarian state sovereignty 

استفاده  وزیران: »هیئت  13/5/1398مصوب    شده در کشورهای پردازشی رمزنگاریاستخراج فرآورده   تصویبنامه   1بند    2
گیرد و مشمول حمایت و ضمانت  ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از سوی متعاملین صورت میاز رمزارز

گذاری  « الزم به ذکر است آخرین تحول مقررات.نیست  در مبادالت داخل مجازدولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن  
( است. به موجب مقررۀ  06/1401/ 06وزیران )ها« توسط هیئتداراییرمز  نامۀ استخراجحوزۀ رمزارزها تصویب »آئین

سال  اخیر، تصویب بند    1398نامه  از    1جز  استفاده  ممنوعیت  بنابراین  است.  شده  منسوخ  قرار گرفت،  مورداشاره  که 
دارایی با دریافت  نامۀ مذکور، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزرمزارها در مبادالت داخلی پابرجاست. در آئین

 مجوز از وزارت صمت مجاز است. 
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لزی،  کوبا، گواتماال، هائیتی، هندوستان، هندوراس، کنیا، جامائیکا، لتویا، لسوتو، ماکائو، ما
 ؛ دشوننگرو، پاکستان، تاجیکستان، تانزانیا، ساموآ و زیمباوه میمکزیک، مولداوی، مونته

میگزاره آشکار  را  مهمی  حقیقت  باال  این های  آن  و  حاکمیتی  سازند  توان  نباید  که 
قلمداد کرد.    ها را در ممنوعدولت ناچیز  مجازی  ارزهای  یا محدودسازی کاربست  کردن 

ها  مدت نشان توان دولت کم در کوتاهیت کوین و تسهیل کاربرد آن دستشناسایی قانونی ب
با وضعیت  های نوین دارد؛ هرچند در درازمدت ادامه روابط متقابل و همزیستی  در تطبیق 

ها و حفظ  ها در برقراری توازن مناسب میان آنهای دولتی و ارزهای مجازی به هنر دولت پول
 حاکمیتی و مزایای استفاده از ارزهای مجازی دارد. های اقتدار زمان جلوههم

 گذاری( و حاکمیت کد )الگوریتم( انداز حاکمیت دولت )انحصار اانون چشم   - 5
)قانون عمومی  اراده  محصول  قانون  حقوقی،  غالب  گفتمان  شود  می  انگاشتهگذار(  در 

قاعده گونهبه انحصار  بدون  دولت  حاکمیت  از  سخن  که  قابل  ای  نیست.  تصو گذاری،  ر 
می دیگرعبارتبه اعمال  قانون  طریق  از  را  خود  اقتدار  »دولت  گونه   ...کند  ،  در  های  حتی 

شود. هرچند ممکن است قانون  قانون صادر می  ههای دولت بر پای، فرمان...نخستین دولت،  
از عرف فراتر  باوجوداچیزی  اما  نباشد،  موجود  است« ن یهای  قانون  هنوز هم   ،  (Nelson, 

ترین شکل سلطه و کاربست اقتدار در دولت  پیشرفته  همثاب، قانون بهاساسبر این    (.8 :2006
  ه ای معین، تابع ارادآن است که در گستره  هو بایست   (165:  1377،  پوجّی)  شودمدرن نمودار می

ارادهباشددولت   قانون؛  در  انحصار  با  که  آن،  ای  تضمین  برای  اجبار  کاربست  و  گذاری 
است ای  سویه به خود گرفته  اقتدار    (.63:  1392،  محمدیگل)  غیرشخصی  عینی  پس شکل 

. با  (Poggi, 1990: 6 & 28-29)  شودحاکمیتی دولت مدرن در چارچوب قانون پدیدار می
بیان تاکنون  که  مطالبی  به  چشم توجه  است،  دولتشده  حاکمیت  نسبت  )انحصار  انداز  ها 

 ذکر است. شرح زیر قابلآوری بالک چین به گذاری( با فن قاعده

 آوری بالک چین فرسایش حاکمیت دولت با توسره روزافزون فن -5-1

ها از طریق بالک  شدن حاکمیت دولت  چالش کشیده  به  درباره بخشی از ادعای مطروحه  
ها و حتی جایگزینی  گذاری دولت آوری بر انحصار قاعدهچین، بر امکان اثرگذاری این فن

سمت    که بالک چین با شتاب به ی استوار است. توضیح آنا انهیراقواعد حقوقی با کدهای  
با جایگزین کردن کدهای    از  زیگر )اانهیراقواعد حقوقی   ,De Cariaی درحرکت است 
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از این نگره    آنآوری غیرمتمرکز بالک چین و گسترش  (؛ درواقع، پیدایش فن 54-56 :2021
خواهد شد: »قواعدی که از    1نام حقوق رمزنگاری منجر به ایجاد شاخه جدیدی از حقوق با  

خود هوشمند  قراردادهای  درمی  طریق  اجرا  به  مستقل  غیرمتمرکز  نهادهای  و  آیند«  اجرا 
(Wright & De Filippi, 2015: 1  بر مبنای این رویکرد، حقوق رمزنگاری شکل نوین و .)

بازرگانییا   تطور در  رایج  عرفی  حقوق  یعنی  پیشینی  مرحله  دو  فن   2فته  حقوق  آوری  و 
شکل  3اطالعات  پی  در  بازرگانی  حقوق  عرفاست.  میان  گیری  تجاری  و  بازرگانی  های 

بین  و  بازرگانان در عرصه  به  تیدرنهاالمللی خلق شد  را  از حقوق  خود  مهمی  مثابه شاخه 
نمایان ساخت. با الهام از مفهوم    را در ایجاد آن داشتند،ترین نقش  ها کمالملل که دولتبین 

ی  اگونهبه  ای از قواعد کهعنوان مجموعهآوری اطالعات نیز بهحقوق بازرگانی، حقوق فن 
شود.  المللی کاربران اینترنت ایجادشده، شناخته میجامعه بین  به دستخودجوش و مستقل  

ون گسترش طبیعی حقوق بازرگانی قلمداد  آوری اطالعات همچدر این برداشت، حقوق فن 
که  اسامانهشود؛  می است  فنی  هنجارهای  و  مرسوم  استانداردهای  یا  قواعد  از  ه  ل ی وسبهی 

گسترش و  خلق  جامعه  اعضای  داخلی  استفاده  برای  آنالین  است  کاربران  یافته 
(Reidenberg, 1998: 553-555.) 

شوند، ممکن  ی بر بالک چین مواجه م  یخودمختار مبتن  ی هاها با سامانهدولت  کهیهنگام
خدمات    اما،  کار بگیرند  بسیاری را بهکوشش    ملی  قانون   حی صح   یاز اجرا  نان ی اطم   یاست برا

تفاوت    ،ها وابسته هستندکه به واسطه  ین یآنال   خدماتبا  حقوق رمزنگاری  به    یمتک  ن یآنال 
را وادار    4دهنده خدمات اینترنت راکز ارائهو م  ب یرا تصو  ینیطورمعمول قوانها بهدولتدارد.  

ا  کردن  پاالیشبه   بستن    ینترنت یارتباطات  قانون   یهات یساوبو  دولت کنندیم  ناقض  ها  . 
بر  مقرراتی ف  5ی اطالعات  یها واسطه  را  و  از    کنندیم  لی تحم )متا(    بوکس ی مانند گوگل  و 

را که    یی هاداده  و  مجرمانه را گزارش   یها تی ، فعال ادارهکه خدمات خود را    دن خواهیها مآن
-Goldsmith, & Wu: 2006: 72)  ، حذف کنندناقض حقوق خصوصی هستندطور بالقوه  به

80). 

  ی متک   رمزنگاری  که به  ییهاآن   ژهیو، بهاندمستقرشدهبالک چین    یکه بر رو  ییهاسامانه
همتا به همتا،    رمتمرکزی غ  ی هاشبکه  برتکیهبا    هایی نیستند؛چنین محدودیت مشمول  ،  هستند

 

1 Lex cryptographia 
2 Lex mercatoria (merchant law) 
3 Lex informatica (informatics law) 
4 ISP (Internet Service Provider) 
5  Information intermediaries 



 211 |   مهدی مرادی برلیان

 

فعالیت  متمرکز،    یهاواسطهاز مداخالت  کرد که آزاد    یطراح  یرا طور  هااین سامانه  توانیم
به را  ملی  قوانین  رمزنگاری  حقوق  دیدگاه،  این  مبنای  بر  است؛    کنند.  برده  اگر  حاشیه 

-مورد  ن ی ائه خدمات آنال ار  یبرا  یاندهیطور فزابر بالک چین به  ی مستقل مبتن   یهاسامانه
  م ی تنظ   ای  یده شکل  یرا برا  ینینو  ی کردهایو رو  هاروش  دی ها بادولت  رند،ی استفاده قرار گ 

ها  واسطه  می که بر تنظ   ییهاآن  ژهیوبه  ،یسنت   یحقوق  یهان ی . دکترنداتخاذ کن  یخدمات  چنین 
 رشیپذاعمال نیستند؛  قابل  دیو مستقل جد  رمتمرکزی غ   ی هاسامانهبر    یراحتمتمرکز هستند، به

فناورگسترده چین   یها یتر  است    بالک  سازوکارها  ازمندی ن  آخردستممکن    ی گسترش 
 & Wrightهای آن است )مبتنی بر حقوق رمزنگاری و ویژگی مقررات باشد که  نیگزیجا

De Filippi, 2018: 52 .) 

 اکمیت دولت آوری بالک چین بر حهای تأثیرگذاری فنزمینه -5-2
های مدرن، در دو حوزۀ برجسته بیشتر  ی بالک چین بر حاکمیت قانون در دولت اثرگذار

امکان انجام منظم روابط قراردادی را خارج    خود را نمایان ساخته است؛ قراردادهای هوشمند
فراهم که  دولتی  نظم حقوقی  مدار  میسر از  است،  قطعیت حقوقی  و  تضمینات الزم  کنندۀ 

دولتی  می قضایی  تصمیم  هرگونه  اجرای  به  مربوط  دشواری  منظر،  این  از    باهدفسازد. 
تواند منجر  اند، میگرفتهی بر روابط معاوضی که از طریق قراردادهای هوشمند شکلاثرگذار

معنا حاکمیت دولت شود. حوزه    رفتن مرکزیت یا اقتدار حقوق قراردادها و به یکبه ازدست
هایی  به پلتفرم  نجا ی اگردد. درواقع، در  بازمی  1اختالفات   وفصلحلین  های آنال دوم، به روش 

می بهاشاره  را  اختالفات  که  حلشود  آنالین  می وصورت  حل  فصل  روش،  این  در  کنند. 
اما از   (؛Metzger, 2019: 83)  شودیا داوران داوطلب واگذار می  منصفهئتی ه اختالفات به  

به تضعیف حاکمیت د فصل آنالین  وی حلهاسامانه  رسدیبه نظر مولت،  دیدگاه معتقدان 
دست   ، بر بالک چین   یمبتناختالفات   به  ی ابی امکان  را  عدالت  از  به    قلمروطور کامل خارج 

اعمال  چه از منظرازنظر دادگاه و  چه    ،یدولت  جهات    یاز برخ   و  دهندیم   دیشده، نوقانون 
  جهی نت  کیبه    دنی رس  هاسامانه  ن یا  هدف  .رندی گیم  دهیرا ناد  یقانون مل  گونههر  یاجرا  یحت

معنا به  است،  مرزها   بنیادین عدالت    ی »عادالنه«  از  م  نظام حقوقی  یمل  یکه  و    رودیفراتر 
اداره    ،یمل  نیاز قوان  ی به آگاه  ازیاز تمام نقاط جهان، بدون ن  ای منصفهئتیواند به دست هتیم

 

1 ODR (online dispute resolution) 
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  دارد، وجود    ماتی خودکار تصم   یامکان اجرا  ی،اسامانهدر ذات چنین    ن،یشود. عالوه بر ا
 (. De Caria, 2021: 56) شود این مهم محقق می ی دولت  نهادهای بدون  ن یبنابرا

نباید   گیری و کاربست  توانند در فرآیند شکلها می دور داشت که دولت   ازنظرباری، 
یا محدودیت اختالل  رمزنگاری  به حقوق  اینترنت  بستر  بر  مشابهی که  اند،  فتهکار گر  های 

این امکان را دارند کهایجاد کنند؛ دولت  اارائه  ها  فشار    تحترا    نترنتیدهندگان خدمات 
و   کردهمسدود  کنند،  عبور میشبکه    قیشده را که از طر  یرمزگذار   یهاتا داده  دهندقرار  

چنین  ل( جلوگیری نمایند؛ هم)مستق   رمتمرکزی سازمان غ  کی به    ایاز    کی از انتقال هرگونه تراف 
موتورهای  دولت تا  که  هستند  برخوردار  توان  این  از  از    وجوگرجستها  سازند  وادار  را 
سوی بازار سیاه سوق دهند؛ افزون های بالک چین خودداری و آن را به   سازی اپلیکیشننمایه

افزارهای کامپیوتری را مجاب کنند تا با ایجاد تغییراتی در  های سازنده سختبر این، شرکت
های رمزگذاری خاص شوند یا اقداماتی را برای ردیابی  ت خود مانع از اجرای روشمحصوال 

 (. Goldsmith, & Wu: 2006: 71-81)ها ترتیب دهند آن

 گری دولت ابزار تنظیم  مثابهبهآوری بالک چین فن -5-3
از سوی دیگر، امکان مشارکت دولت در این فرآیند و درواقع تبدیل این تهدید و چالش   

بهمهم   با وضعیت جدید و استفاده از بالک چین  ابزار به یک فرصت و تطبیق  عنوان یک 
توانند به  یم   هاچین   بالکافزارها،  نرم  دیگر؛ مانند  دور انگاشته نشده است  نظر  از گری،  تنظیم
  یها کمک کنند. پروتکل  ی(اانهیرا)  به کد  سنتی( -)موجود   ن یقوان  برگرداندنها در  دولت

قراردادها  یمبتن و  چین  بالک  م  یبر  جاساز  نی قوان   یسازمدل  یبرا  توانندیهوشمند    ی و 
تاروپود شبکهآن  میمستق  در  چین    ی مبتن   یهاها  بالک  راستای بر  در    ی اجرااز    نان یاطم  و 

به    ن یطرف  قرارداد هوشمند و الزام  کیبه    ن ی. با انتقال قوانبکار گرفته شوند  نی خودکار قوان 
  ازی مقررات خاص را بدون ن  ای  ن یقوان   یاجرا  توانندیها مدولت  دست قراردادها،  ن یا  کاربست

قرارداد هوشمند    کدِ  ازآنجاکه  صورت خودکار تضمین کنند.معامله، بهبر هر    فعال  تبه نظار 
طور  آن را به  توانینمکه  دلیل آن  چنین بهو هم   شودیبر بالک چین اجرا م  یتوسط شبکه مبتن 

قرارداد هوشمند   به کدِ قواعد حقوقیانتقال  طرفین تغییر داد،  از  کیچی ه  دست  به  جانبه کی
  هیچ   است که  یمعن   ن ی به ا  -  شودیر متمرکز اجرا مروِسِ  کی  یافزار که رونرم  کی  یجابه

  نیبنابرا  ؛کند  یری ها جلوگآن   یاز اجرا  ا ی  داده  ریی را تغ  قواعد  نیا  تواندمرکزی نمیاپراتور  
مبتن با    یپلتفرم  چین  بالک  مضاعفبر  تضمین  که    این  است  آن    قواعدیهمراه  در  که 
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چون    ن،یا  افزون بر  شود.می  تیتعامل دارند رعا  آنکه با    ی کسانتوسط همه  ،شدهگنجانده
  ک ی قیکه از طر یااست، هر قاعده  یکاربالک چین هم شفاف و هم مقاوم در برابر دست

در   تواندیم  شود،یگنجانده م چین   بالکبر  ی پروتکل مبتن   ک یدر   ایشمند اجرا قرارداد هو
  گریمی ثبت و ضبط شود. از منظر تنظ   یازنظر رمزنگار شدهعیامن و توز ی اسامانه داده کی

اعتمادتر باشند،  قابل  یسنت  دهی  گزارش  ینسبت به ابزارها  توانندیم  هاچین  بالکو نظارت،  
انجام    یقرارداد را اجرا کرده باشد، مدع  کیواقعاً    کهبدون آن  تواندی نم  طرفی  هیچچراکه  

از    ک یچی توانند توسط هیبالک چین نم   ک ی  در  شدهثبت  اطالعات   که آن  دلیل  به آن باشد.  
بر وقوع    ینمب   ی مدرک  مثابه به آن به  توانیحذف شود، م  ای اصالح    طرفه کیطور  به  نی طرف

بر بالک    یپروتکل مبتن   کی در    یکرد. با گنجاندن الزامات قانون  عتمادخاص ا  همعامل  کی
مشمول    ن ی آن و طرف   یقانون، چگونگ  یزمان اجرا  توانندیها مقرارداد هوشمند، دولت  ایچین  

  -  ها شونددر گزارش  یاپراتور مرکز  کی  یکار متحمل خطر دست  که نیبدون ا  -آن را  
 (. Wright & De Filippi, 2018: 196-197) ندی نما ن یی تع

ای از پذیر، کلی و مبهم هستند که همین امر دایره گستردهبرخی قواعد حقوقی، انعطاف
کند. به  فراهم می   نشدهینی بش یپهای جدید و  ها را در موقعیتامکان تفسیر و کاربست آن

مراتب دارای  توان بسیاری از قواعد حقوقی را به کدهای قانونی که بهنمیراحتی  همین دلیل به
نشده وجود ندارد،  بینیهای پیش نسبت به موقعیت  هاآنانعطاف کمتر بوده و امکان اعمال  

که در کد    ین یع  دیی تأقابل  قواعداز    یاتوان بر مجموعهیکد را فقط متبدیل کرد. درواقع،  
 (. Kesan, 2006: 633-634  Shah &) اعمال کرد اند،شدهتعریف یاصل

تواند یمگری  ابزار تنظیم  کیعنوان  بالک چین به  یورآاستفاده از فن   رسدنظر می   به
این    برتکیهبا    در برداشته باشد.جامعه  نیز    و  گران )رگالتورها(توجهی برای تنظیممزایای قابل

م دولت  ،آوریفن  ک  توانندیها  هزبا  ی  خودکارسازو    قانون  یاجراتضمین    ی هانهیاهش 
  زان ی م  حالن یدرعو    کنند  میتنظ  یطور مؤثرترجامعه را بهرفتارهای افراد در    ن،یقوان  اجرای

ا  جیتدربه  توانندیمها  دولت را کاهش دهند.    قوانین موجود در    قطعیت   عدم   ک ی  جادیدر 
 ، وارد شوند.است  یمتک   حقوق رمزنگاریبه    ی اندهیطور فزاکه به  دیجد  یچارچوب نظارت 

ی  و اجرا  یکارمقاومت در برابر دست  ،آوریهمچون تابز بالک چین  یمتما  یهایژگیو
آخر دست  تواندیماگر توسط یک دولت مرکزی مقتدر تحت کنترل قرار گیرد،    خودکار

را در    خود   قواعد مدنظرقدرتمند مجموعه    گرانی بازدر آن  شود که    ییهاتی منجر به موقع 
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به  یمبتن   ستمی س  کی آن  استفاده از  به    لیکه ما  یهرکس   کهیطوربر بالک چین بگنجانند. 
ای مبتنی  چنین نکته  شده نداشته باشد.مقررات وضع  تیجز رعا  یگریچاره دباشد،    ستمی س

که بالک چین این ظرفیت را دارد که دولت را تبدیل به یک دولت    بر تحلیل پیشین است
کنترل شهروندان خود   یبرا فراوانی یی که توانا آور( نمایدفن-خواه آور )تمامیت توتالیتر فن 

به   بر کد  یمبتن   اجرای  خود  قواعداز    ی امجموعه  قیاز طر کارگیری بالک  خواهد داشت. 
وجود خواهد    های مرسوم اجرای قوانین بهچین در این چارچوب، تغییری بنیادین در شیوه 

پمی  نظا  آورد. کدها مقررات  پیش ن یشی از  بر  )مبتنی  برنامهی  و  از  بینی  نه پس  و  قبلی  ریزی 
طور خاص  آنچه را که به  توانندیکه در آن افراد فقط م آورند  اجرا درمی  به را    رخداد واقعه(

 (. Wright & De Filippi, 2018: 203-204) است، انجام دهند شدهینی ب ش یپ هاتوسط کد
بر   بیشتر  اتکا  بر بالک چین    یمبتن   یهارساخت یزدر هر شکل، هر چه خدمات دولتی 

های دیوانساالری کنونی رهایی پیداکرده و نظام  یاز ناکارآمد  تی، ممکن است درنهاکنند
را سامانه  آن  کهبا  الگوریتمبه  هایی  بر  مبتنی  گسترده  کنند    1صورت  جایگزین  هستند، 

(Aneesh, 2016: 16  به الگوریتم (.  بر  مبتنی  اداری  دولت  از  برخی  جهت  سخن    2همین 
 ک یاز کشورها    یاری در جامعه، بس  ندهیفزا  هاییدگی چی مقابله با پ  یبراسان که  اند. بدین گفته
در این دولت  اند.  کرده  جادی ا  ییمقامات اجرا  یگسترده برا  ینظارت   ارات یبا اخت   یادار  نظام

ادار  ،اداری از    ی کاماًل خودکاربان ی پشت   ی برا  ییهاتمیاز الگور  ایگستردهطور  به  یمقامات 
های کاربردی در دولت  انواع برنامهاستفاده از    .کنندیخود استفاده م  یری گ می تصم   یندهایفرآ

مبتنی   الگوراداری  بهقابل   تمیبر  است؛  نمونه تصور    ای  ها نهیهزکمک  و   هاارانهی  عنوان 
طریق   خاص از طیدر صورت تحقق شرا  من یطور خودکار و ابهان  تومیرا   یدولت   یمجوزها

 ( Goossens, 2021: 81قرارداد هوشمند اعطا کرد )
شمار آورده    مثابه نوعی توانایی و صالحیت بهتواند بهآوری می سان حاکمیت فن بدین 

آورده است،  ها وارد  هایی نیز بر حاکمیت دولتمثبت و چالش  بر آثارشود که گرچه عالوه  
های نوین و درواقع نوآوری در عرصه  ها و شیوه روش   با کاربستسازد تا  ها را وادار می اما آن

 تری محقق کنندصورت کامل های حاکمیتی خود را بهحکمرانی، آرمان 
فشردهبه  دولتفن   صورت  حاکمیت  بر  بهآوری  را  زیر  آثار  داشت:    ها  خواهد  همراه 

شا ظهور  اقتصادی،  سیاستخهپیشرفت  نوین  جهانیهای  گسترش  انتقال  گذاری،  شدن، 

 

1 Algocratic systems 
2 Algorithmic dministrative state 
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همچون شرکت  بازیگران خصوصی  به  قدرت  وابستگیفزایندۀ  ایجاد  در  ها،  های خارجی 
اشکال جدید، ظهور تهدیدهای امنیتی نوین و تغییر در بنیادهای حاکمیت عمومی )مردم(. با  

ترتیب    )حاکمیت دیجیتال( بدین   گفته، حاکمیت در مفهوم نوین خودآثار پیش   نظر داشتن در  
پیشرفت   در خصوصشود: »توانایی یک دولت برای اتخاذ تصمیمات قاطع بندی میصورت

توجهی قدرت  صورت قابلبه   کهآنهای مبتنی بر  نوآوری  و   یآورفن و توسعه و استفاده از  
 :March & Schieferdecker, 2021دهد« )تأثیر قرار می  سیاسی و اقتصادی دولت را تحت

رود که دارای  شمار می  آورانه، حاکم به (. در مفهوم موسع، یک دولت زمانی از منظر فن 6-9
 توانایی فنی الزم برای حفظ قدرت سیاسی و اقتصادی خود باشد. 

 آوری بالک چین و حاکمیت دولت ارزیابی ترام  فن -5-4
بر امکان اختالل داندازهای پیش چشم ها و  ر فرآیند کاربست حقوق رمزنگاریگفته مبنی 

دولت هم  استفاده  فن چنین  از  را  ها  مهمی  حقیقت  چین،  بالک  و  می  برمالآوری  سازد 
جای نهادهای دولتی و  به   چین  آوری غیرمتمرکز بالکشدن فن   که ادعای جایگزین چنانآن

شده است؛   گرایانه، مطلق و سادهه زیادی آرمانتا اندازتغییر قوانین مرسوم به کدهای قانونی  
و در    یدر مورد فناور  گرایانهآرمان  گونه اندیشهبالک چین دو    یمربوط به فناور  اتیروا

به  مورد قانون پایان کنترل متمرکز   گرایانه،های آرمانهم مرتبط کرده است. روایت  را  بر 
متعاقباً با   یبود ولشده مطرح نیز نترنتیاپیدایش  هیاول یدر روزها دولتی تأکید دارد که البته

بر   مجدد  دی تأک   ن یو همچن   ی تمرکز اقتصاد  ش یکه شاهد افزا  یآورو فن   یتحوالت اجتماع 
دولت  باا  یکنترل  گرفتند.  قرار  تضاد  در  بود،  شبکه  می،  حالن یبر  استدالل  که    شوداکنون 

  ادعاها این  سازد.  آن چنین امری را ممکن می  یهایژگیبالک چین متفاوت است و و  یفناور
های سلف  فناوری مانند    قا ی دق  ، چین   بالک  یشهرهاآرمان،  نخستاز چند سو قابل نقد هستند:  

 د« یکه عمدا »هست« و »با  آورانه درآمیخته استگرایی فن ای ذاتبا گونه ،  خود یعنی اینترنت
های آرمانی ، دیدگاهدوم  ؛کنند   انی را ب  یشهرآرمان  یهادگاهیتا د  کنندیم  بی را باهم ترک 

ها امکان مدیریت ، این برداشتسومگیرند؛  اندازۀ کافی در نظر نمیمعایب بالک چین را به
تصمیم فرآیندهای  بر  درغیرمتمرکز  واقعی  میزان  از  فراتر  را  متمرکز  می  گیری  گیرند نظر 

(Kohl, 2021: 39-40  ؛)در مقابل    محور  قواعد کد   گرفتن برقرار  ، دیدگاه مبتنی  چهارم
گون  سازی را میان مفاهیم گونه  آنتاگونیستی )تخاصم( و دوگانه، روابط  بنیاد  قواعد قانون

  برابردر    دانانحقوق  الگوریتم؛در مقابل    انونق   بالک چین؛  برابردر    دولت  کند:برقرار می
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چنین  دهنده.  و خودسازمان  رمتمرکزی غ   هایسازمان متمرکز در مقابل    یو نهادها   رمزنگاران
دو قدرت    ن یب  بندی نوعی مبارزه آوری در جهان کنونی گرچه به دلیل صورتز فن خوانشی ا

متخاصم  مستقل به  و  ادر    اما،  رسدنظر می  جذاب  با  این دوگانه که    ستی ن  گونهن یعمل  ها 
باشند؛ سازمان نهادهای  یکدیگر ارتباط نداشته  اقتصادها و    ی و اسی س   ،یاجتماع   ،یمختلف 

با یکدیگمی  یفرهنگ  متقابل وابسته    یهاو خود را در شبکهباشند  داشته    یست یهمزر  توانند 
  یاز اجزا  یتربزرگ  اری گروه بسسازنده    عنصر بردو    یورآکنند. دولت و فن   بندیسازمان

  ی هامختلف برنامه  نفعانیذ  که از طریق آنهستند    یو اطالعات   ی تالیجی د  ،یاجوامع شبکه
  و   ایپو  ی هاروش  ا و البته ب  دهند یپاسخ م  گوناگونی  یهازهیبه انگ  و  کرده  را دنبال  یمتفاوت 

درواقع،    .(Quintais et al., 2019: 108-111)  ددارن  تعامل  ی با یکدیگرنی ب ش ی پرقابلی غ
 ی کاذب تقلیل داد.  هایدوگانه سازتحلیل زندگی پیچیده امروزی را نباید به 

 گیری نتیجه
از    با سپری از سه سده  بیش  با عناصر شدن  پیدایش دولت مدرن  و  معاهده وستفالیا  انعقاد 
گفتن از اطالق حاکمیت چندان   ویژه، حاکمیت(، امروزه شاید سخنسازنده آن )به  خاص بر 

به نظر نرسد. توضیحواقع با شکل  بینانه  بینآنکه  نیز حقوق  گیری و تکمیل حقوق  الملل و 
های گریزناپذیری مواجه  با محدودیتها، خود را  بشر، نزدیک به یک سده است که دولت 

دولتمی که  شود  ادعا  است  ممکن  گرچه  بهبینند.  ارادی  ها  پذیرش    دلیل  بودن 
های  ویژه در دهه های نوین بهآوریهای فوق همچنان »حاکم«اند، اما توسعه فن محدودیت

با چالش واپسین، دولت را  به های مهمی مواجه کرده است. فنها  وان  عن آوری بالک چین 
مثابه  های یادشده با داشتن ابزارهای متعددی همچون رمز ارزها، بهآوریترین فن یکی از مهم

توجهی را برای زیست اجتماعی و حتی فردی  ها، تحوالت قابلای برای دولت مهمان ناخوانده
 است.  ها ایجاد کردهانسان

د که اطالق حاکمیت  نمای ها گذشته است، چنین میواکاوی آنچه در سده اخیر بر دولت
های  آوریمرور در حال فرسایش است. تحوالت ناشی از آفرینش و پیشرفت فن ها بهدولت

ها را ناگزیر به برگرفتن واکنش مشخصی در برابر پدیده یادشده نموده است. نوین، دولت
طور  گریز و فرا مکانی آن بهآوری بالک چین همچون ساختار مرکزهای فن برخی از ویژگی 

بر عناصر  از  برخی  دولت  مشخص  پهنه  سازنده  در  فراگیر  قوانین  وضع  اقتدار  همچون  ها 
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سیاست  طریق  از  آن  کنترل  و  )فیات(  ملی  پول  چاپ  صالحیت  و  مشخص  های  سرزمینی 
 گوناگون اقتصادی و مالی را با چالش جدی مواجه کرده است. 

چین  آوری بالکانگاری در خصوص چیرگی کامل حاکمیت دولت بر فن ساده  هرگونه
نادیدهو همچنین گذر فن  دلیل  به  از حاکمیت دولت،  انگاشتن ظرفیت طرف   آوری فوق 
رسد. نظر نمی   نمودن خود با تحوالت روز و مدیریت آن، چندان موجه به   مقابل در هماهنگ 

برابر این پدیده، از ممنوعیت کاملاین موضوع موجب شده است واکنش دولت تا    ها در 
توجه آنکه  اسایی قانونی و حتی اقدام به تولید رمز ارز، در نوسان باشد. قابلمحدودیت و شن 

اند. گونه واکنش قانونی یا عملی نشان ندادهها نسبت به این پدیده هیچتاکنون برخی دولت 
رغم نسبیت موجود در ارزیابی فوق، باید اذعان داشت که توان فنی هر دولت در رویارویی  به

عوامل مؤثر در تعیین نوع    نی ترمهموین )در اینجا، بالک چین(، یکی از  های نآوریبا فن 
 ها نسبت به این پدیده است.واکنش دولت

ها  ها، نباید فرصتمثابه تهدیدی برای حاکمیت دولتآوری بالک چین بهرغم تلقی فن به
دیگر،  بیاندور داشت. به ازنظرها را آوری یادشده برای اعمال حاکمیت دولت ها فن و مزیت

ها و سازوکارهای بدیعی را در  فرد خود، روش بههای منحصرآوری بالک چین با ویژگیفن 
ها به  دهد؛ ابزاری که در صورت تجهیز دولتزمامداری فراروی دولت قرار می  راستای به

ی اقدامات دولت در دو حوزه وضع قوانین و نظارت بر  اثربخشآوری مذکور، گستره و  فن 
گفته در کنار توسعه فضای مجازی  دهد. واقعیت پیش تأثیر قرار می  را عمیقاً تحتاجرای آن  

ها در پهنه سرزمینی معین(، ضرورت  شدن اعمال حاکمیت دولت رنگ)و تأثیرات آن بر کم
نماید. گرچه باید  آوری بالک چین را دوچندان میشده نسبت به فن واکنش موجه و حساب

تهدیدهای تاکنون  داشت  بهفن   اذعان  دولت،  حاکمیت  برای  از  آوری  بیشتر  مراتب 
آوری و برابری همه کاربران و نیز  های آن است. نبود مرجع کنترل مرکزی در این فن فرصت

صورت مشخص توان  ها یا هر شخص دیگر، بهنمودن آن توسط دولتامکان پاالیش    عدم
رایط فعلی منتفی کرده  کم در شدولت در اعمال حاکمیت در این عرصه را از اساس، دست

فراهم )ازجمله  بردارد  برای حاکمیت دولت در  نیز  را  تهدیدهای دیگری  امری که    است؛ 
 (.جرائمیی و سایر شوپولکردن بستری برای 

ها در واکنش به آن،  نبودن تجربیات دولت  آوری فوق و کاملبا توجه به نوپدید بودن فن 
بینی دقیقی از فرجام این رابطه )تعامل حاکمیت دولت  ممکن است در این مرحله نتوان پیش 
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ها توان انجام آن  آوری بالک چین( ارائه کرد. بر این اساس، طیف اقداماتی که دولت و فن 
را در واکنش به پدیده فوق دارند، قابلیت تبیین کامل و ارزیابی دقیق ندارد. باوجوداین، در  

ر اشخاص امکان ورود به این عرصه و تولید  ها نیز همچون سایوضعیت کنونی، گرچه دولت
می  همچنین  دارند؛  اختیار  در  را  ارزها  ممنوعرمز  با  پاره  توانند  وضع  یا  شرایط  کردن  ای 

دور داشت    ازنظرمحدودکننده، به مقابله یا مدیریت با پدیده مذکور مبادرت ورزند، نباید  
نتواند هم  شاید  و  نتوانسته  ظاهراً  مذکور  اقدامات  طیف  پیش   که  مهمی  عملی  روی  مانع 

بینانه توسط  همه، ضرورت اتخاذ رویکرد واقعمنظور ورود به این عرصه باشد. این اشخاص به
ویژه با توجه به پیامدهای نداشتن واکنش مشخص در برابر ها را نسبت به این پدیده بهدولت

یت از آن دارد که  شده در این نوشتار، ظاهرا حکادهد. سیر مطالعات انجامآن را نشان می
آوری بالک چین البته با وضع برخی  آمیز با فن ها به سمت گزینه همزیستی مسالمتدولت

الزامات مشخص و  امکانات فن به  شرایط  )تا حد توان  ها(  آورانه دولت منظور مدیریت آن 
 حرکت خواهند کرد. 

دست تمرکز  به  توجه  رمزبا  در  ایرانی  اشخاص  برخی  سرمایه  از  قسمتی  و    کم  ارزها 
سرمایهپیش  ورود  و حتی  آینده  در  آن  تداوم  امکان  تدوین  بینی  این سمت،  به  بیشتر  های 

با بررسی جامع تجربه  به پدیده یادشده  ایران نسبت  های سایر  الگوی واکنش موجه دولت 
ترین واکنش بر اساس  ها و معایب هر یک از الگوها و تجویز مناسبها و ارزیابی مزیتدولت

پیشنهادی    عنوانبهتواند  اقتضائات اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی جامعه ایران، می  شرایط و
 و اقدام قرار گیرد. موردتوجههای آتی در این موضوع برای پژوهش 
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