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چکیده
فناوری بالکچین (زنجیره قالبها) یکی از نوظهورترین و یکی از چالشبرانگیزترین فناوریهای اطالعاتی-
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چالش بکشد .این فناوری دارای ویژگیهایی است که میتواند با توانمندسازی بیش از پیش دولتها یا کمک
به فرایندهای تقویت نمایندگی دموکراتیک ،به عاملی مشروعیتبخش بدل شده یا حداقل از بحران مشروعیت
دولتها بکاهد .در این مقاله با تفکیک دو رویکرد اصلی پیرامون رابطه میان سیاست و زنجیره قالبها (تکنو-
سیاست زنجیره قالبها) ،تالش میکنیم آثار احتمالی این فناوری را بر مشروعیت دولتهای مدرن در چهار
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مقدمه
موضوع مقاله حاضر سویههای سیاسی زنجیره قالبها از جمله یکییی از مهمتییرین آنهییا ،یعنییی
وضعیت مشروعیت دولتها در عصر این فنییاوری اسییت .در جهییان امییروز ،بیشییتر نظامهییای
سیاسی جهان با نوعی از بحران مشروعیت مواجه هستند .ما در حدود یییک دهییه اخیییر شییاهد
ظهور گونه جدیدی از فناوریهای اطالعاتی -ارتبییاطی پیشییرفته هسییتیم کییه فنییاوری زنجیییره
قالبها یا زنجیرۀ بلوکی نام دارد .این فناوری دو وجه درهمتنیده دارد :یکییی وجییه فناورانییه و
نرمافزاری است که در بخش بعدی به کوتاهی آن را شرح میدهیم .وجه بسیار مهییم دیگییر آن
که برای اهداف این پژوهش بسیار ضروری مینماید وجه ایدئولوژیک ،یا به عبییارتی مالیمتییر،
وجه فلسفه سیاسی زنجیره قالبها است .منبع جذابیت حقیقی بالکچییین و منشییب بسیییاری از
مباحث جدی مطرحشده دربارۀ ابعاد این فناوری و پیامدهای سیاسی -اجتمییاعی آن در همییین
وجه ایدئولوژیک آن نهفته است .فرضیه پشتیبان فناوری زنجیره قالبها و کاربردهای گوناگون
آن ،این است که کاربران به جای انقیاد نسبت به نهادهای متمرکزی که غیرقابل اعتماد بییه نظییر
میرسند ،خود را تابع اقتدار نظام فناورانهای میکنند که به تغییرناپذیری آن اطمینان دارند (

De

 .)Filippi et al, 202میتوان گفت زنجیره قالبها و مهمترین نمود اقتصادی آن تاکنون ،یعنییی
بیتکوین ،بیش از هر چیز تجلی لیبرتاریانیسم فناورانه افراطی 1است کییه بییا نامهییای دیگییری
چییون کرپیتییو -آنارشیسییم ،2آنییارکو-کاپیتالیسییم ،3آنارشییی لیبرتییارین ،4آنارشیسییم بییازار،5
لیبرتاریانیسم دیجیتال 6و کریپتو -لیبرتاریانیسم 7هم شناخته میشود .کانون این فلسییفه سیاسییی
صرف نظر از نامهای متنوع آن (نامهایی که بیش از آنکه نتیجه تییبمالت دقیی فلسیفه سیاسیی
باشد ،ناشی از گزافهپردازیهای رسانهای پیرامون موضوع است) ،بیاعتمادی به دولتها به نفع
افراد است .حامیان این دیدگاه معتقدند که در یک اقتصاد بازار آزاد متشییکل از مالکییان فییردی،
1. extreme technological libertarianism
2. crypto-anarchism
3. anarcho-capitialism
4. libertarian anarchy
5. market anarchy
6. digital libertarianism
7. crypto-libertarianism
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خود جامعه بهتر از حکومت یا شییرکتها تحقی ارادۀ فییردی را تسییهیل میییکنیید .جهییانبینی
آنارکو -کاپیتالیستی حامی افییراد دارای حییاکمیتی اسییت کییه در مبییاد ت بییازار آزاد مشییارکت
میکنند .در این دیدگاه ،دولتها و شرکتها واسطههای قابل پذیرشی نیستند و «قاعدهگییذاری
هم مانع پیشرفت است و هم مانع منفعت» ( .)Payne, 2013روشیین اسییت کییه چنییین فنییاوری
نوینی با این مبانی فکری و فلسفی ،دارای د لتهییا و پیامییدهای روشیین سیاسییی و اجتمییاعی
است و مطالعه رابطه آن با حیات سیاسی و بهویژه آیندۀ دولتها ،از زوایا و ابعاد مختلییف هییم
اهمیت علمی و هم اهمیت راهبردی دارد.
پرسش اصلی در مقاله حاضر اییین اسییت کییه فنییاوری نوظهییور بالکچییین بییا مشییروعیت
دولتها چه میکند؟ آیا فناوری زنجیره قالبها بحران مشییروعیت ازپیییشموجییود دولتهییای
مدرن را تشدید خواهد کرد یا راههای برونرفتی از این بحران چندجانبه پیییش روی دولتهییا
خواهد نهاد؟ نقاط پیوند تکنوسیاست زنجیره قالبها و مشروعیت دولتهییای مییدرن کدامنیید؟
هر یک از چشماندازها و رویکردهای مختلییف مطییرح شییده دربییارۀ تکنییو -سیاسییت زنجیییره
قالبها ،چه سناریوها و احتمالهایی را دربییارۀ آینییدۀ مشییروعیت دولییتهییای مییدرن تقویییت
میکنند؟ این پرسشها تاکنون هیچ پاسخ قاطعی نیافتهاند .همانطور کییه در مییورد رابطییه بییین
اینترنت و مشروعیت دولتها پس از سه دهه که از عمومیشییدن کییاربرد آن میگییذرد ،پاسییخ
قاطعی وجود ندارد .با اینکه زنجیره قالبها بیش از هر چیز فناوری عدم تمرکز و توزیعشدگی
است ،اما هنوز در مورد تبثیر آن بر کاهش یا افزایش تمرکییز قییدرت در دولییت نیییز دیییدگاهی
قطعی وجود ندارد .برخی محافل ،این فنییاوری را بییرای قییابلیتش در ایجییاد دوران جدیییدی از
خدماتی ستایش کردهاند که اتکای کمتری بر واسطههایی چون کسبوکارها و ملت -دولتهییا
دارد .هرچند نمیتوان نادیده گرفت که نقطه مقابل این فرضیه هم به همان میزان احتمال وقییوع
دارد؛ بالکچییین ممکیین اسییت قییدرت متمرکییز شییرکتها و حکومتهییا را یکپارچییهتر کنیید
).(Bogost, 2017

ما برای پاسخ به پرسش مقاله تالش میکنیم نقاط پیوند احتمییالی بییین زنجیییره قالبهییا و
مشروعیت دولتهای مدرن را در چهار عرصه حاکمیییت ،اعتمییاد ،کارامییدی و دموکراسییی بییه
بحث بگذاریم .شناسایی این چهار عرصه نتیجه مطالعات نگارنده در ادبیات پژوهشییی موجییود
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بوده است .داعیه ما این است که فناوری زنجیره قالبها حداقل در این چهار حوزه مشییروعیت
دولتهای مدرن را به چالش خواهد کشید اما به دلیییل ماهیییت ژانوسیییاش 1دقیقیاً در همییین
حوزهها فراهمکنندۀ فرصتهایی است که میتواند در راستای تقویت مشییروعیت دولتهییا بییه
کار رود .تالش میکنیم نشان دهیم که در هر عرصه براسییا

رویکردهییای گونییاگونی کییه در

مورد فناوری زنجیره قالبها وجود دارد و در چارچوب مفهومی -نظییری مقالییه بییه آن اشییاره
میکنیم ،چه چالشها و تهدیییدها و چییه فرصییتها و ظرفیتهییای احتمییالیای بییرای احیییای
مشروعیت سیاسی وجود دارد.
این مقاله در سه گام پیش میرود .در گام نخست به معرفی فشرده فناوری زنجیره قالبهییا
و مهمترین ویژگیهای آن میپردازیم .در بخش دوم که چارچوب مفهومی نظری است ،تالش
میکنیم مسئله مشروعیت در دولتهییای مییدرن و همچنییین رویکردهییای مختلییف بییه تکنییو-
سیاست زنجیره قالبها را به کوتاهی شییرح دهیییم .در نهایییت رابطییه بییین زنجیییره قالبهییا و
مشروعیت دولتهای مدرن را در عرصههای چهارگانهای که مطرح شده ،در چارچوب نظییری
به بحث گذاشته و در پایان نتیجهگیری میکنیم که بهرغم چالشها در چهار حییوزۀ فوقالییذکر،
دولتها از صحنه بازی (حتی بازی اقتصادی و مالی) حذف نخواهند شد اما شیییوۀ حکمرانییی
آنها به سمت الگوهای شبکهایتر و نامتمرکزتر حکمرانی دگرگون خواهد شد .دولتهییایی کییه
نتوانند خود را با اقتضائات این الگوی جدید حکمرانی سییازگار کننیید ،احتمییا ً بییا شییکلهای
شدیدتری از بحران مشروعیت مواجه خواهند شد.

الف .چیستی زنجیره قالبها و ویژگیهای آن
نخستین زنجیره قالبها ،بالکچین بیتکوین بود که شخص یا گروهی به نام ساتوشی ناکییاموتو
(که احتما ً نامی مستعار است) در سال  2009آن را طراحی کرد .با گذشت بیش از یک دهییه از
طراحی زنجیره قالبها ،هنوز هم بیتکوین و به طور کلی رمزارزها شناختهشدهترین کاربردهییای
زنجیره قالبها هستند .با این حال کاربرد زنجیره قالبها فقط در تباد ت مالی نیست .از حییدود

1. janus
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سال  2013بود که توجه عمومی از بیتکوین به مثابه یک رمزارز به فنییاوری زیربنییایی آن یعنییی
زنجیره قالبها و کاربردهایش معطوف شد.
تحلیلگران بهتدریج دریافته بودند که آنچه اهمیت سیاسی و اجتماعی پایییدارتری دارد ،نییه
بیتکوین بلکه زنجیره قالبها است ) .(Swartz, 2017امروزه زنجیره قالبهییا بییه عنییوان یییک
«ابزار چندکارۀ سوئیسی» 1شناخته میشود که میتواند برای بسیاری از مشکالت در حال ظهور
در حوزههایی چون هویت دیجیتال ،مالکیت داده ،محرمانگی و حتی تصییمیمگیری غیرمتمرکییز
راهحلهایی ارائه دهد ( .)Zwitter & Hazenberg, 2020: 1علت این گستردگی در کاربرد اییین
است که زنجیره قالبها روشی امن و دقی برای نگهداری انواع مختلییف اطالعییات اسییت کییه
امکان ذخیرۀ اطالعات بییه شییکل نییامتمرکز را فییراهم میکنیید و همییین ویژگییی عییدم تمرکییز،
دستکاری اطالعات را عمالً ناممکن مینماید .مهمترین ویژگی زنجیره قالبهییا کییه سیین بنای
بسیاری از وعدههای انقالبی و تحولآفرین برای این فناوری شده ،همین ویژگی نییامتمرکزبودن
است .به تعبیری که بسیار رایج است ،بالکچین یک نظام دفتر کل توزیعشده 2است .دفتر کییل،
سند یا پایگاه دادهای آکنده از دادهها است و اییین دادههییا میتواننیید تبییاد ت مییالی ،معییامالت
ملکی ،آرای مردم در یک انتخابات یا هر چیییز دیگییری را شییامل شییوند .در فنییاوری زنجیییره
قالبها این دفتر کل ،در مکانهای مختلف نگهداری میشییود .بییه عبییارت دیگییر؛ نییامتمرکز و
توزیعشده است .پس زنجیره قالبها در واقع زنجیرهای از بلوکهایی است که در هییر یییک از
آنها مجموعهای از اطالعات نگهداری میشود که با سایر بلوکها هماهنی

اسییت .نسییخههای

بلوکها با هییم همگامسییازی 3میشییوند .همییه گرههییا بییه اینترنییت متصییل هسییتند و بیوقفییه
بهروزرسانی میشوند .این گرهها از یک الگوریتم مشترک خاص اسییتفاده میکننیید تییا مطمییئن
شوند که همه آنها دفتر کلی با اطالعات و تاریخچه مشترک دارند .برای غلبه بر این الگییوریتم،
باید کنترل بیش از نیمی از شبکه را در اختیار گرفت .این ویژگی رسوخناپذیری 4دقیقیاً همییان
چیزی است که زنجیره قالبها را تبدیل به یک فناوری امن میکند .برای تغییر دادههییا در یییک
1. swiss multi-tool
2. distributed ledger system
3. synchronized
4. impenetrability
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منبع متمرکز مانند یک وبسایت معمولی ،فقط کافی است به یک نقطه دسترسی پیدا کنیم ،اما با
فناوری زنجیره قالبها ،باید به صدها یا هییزاران نقطییه دسترسییی پیییدا کییرد .عییالوه بییر اییین،
وبسایتهای متمرکز ،دادهها و الگوریتمهای خود را پنهان نگه میدارند .در حالی که با زنجیییره
قالبها همگان میتوانند دادههای ذخیرهشده را ببیننیید و برنامییهای کییه دفتییر کییل را مییدیریت
میکند ،دانلود کنند .این ویژگی «حسابرسی یا بازرسی بدون اجازه» 1که میتوان آن را متییرادف
با نوعی از شفافیت 2هم دانست ،بدین معناست که هر کسی میتوانیید بییرای اطمینییان از دقییت
اطالعات ،بدون نیاز به اخذ مجوزی از هر واسطهای ،آنها را بررسی کند .ویژگی دیگر زنجیییره
قالبها ناشنا ماندن است .بالکچین اطالعات را با دسترسی باز ذخیره میکند کییه بررسییی و
حسابرسییی آن آسییان اسییت امییا در عییین حییال ناشییناخته مانییدن 3را حفی میکنیید .در واقییع
تراکنشهای انجامشده کامالً شفاف و آشکار است اما هویت کسی کییه اییین تبییاد ت را انجییام
میدهد ،ناشنا

باقی میماند ( .)Balwit, 2018در جدول  1برخی تعاریف بالکچین بییه نقییل

از برخی پژوهشگران این حوزه آمده است تا تصییویر روشیینتییری از ماهیییت اییین فنییاوری و
ویژگیهای آن به دست داده شود.
جدول  :1تعاریف برخی از تحلیلگران و پژوهشگران از فناوری زنجیره قالبها
پژوهشگر/پژوهشگران

تعریف ارائه شده
«زنجیره قالبها یک پایگاه دادۀ نامتمرکز است که دفتر ثبتی از داراییهیا و تراکنشهیا

آندرژ زوویتر و ژیلس

را در یک شبکه نظیر به نظیر نگهداری میکند .منظور از دارایی فقط پول یا اطالعیات

هازنبرگ

تراکنشی نیست بلکه اطالعاتی دربارۀ مالکیت ،قراردادها ،کا ها و بیه طیور کلیی هیر
نوعی از اطالعات است»)Zwitter & Hazenberg, 2020: 2( .

«فناوری زنجیره قالبها که اغلب به عنوان دفتر کل توزیعیافته توصییف میشیود ،پروتکیل
امنی است که در آن شبکهای از رایانهها به صورت جمعی معاملهای را پیش از آنکیه ثبیت و
کالو

شواب

تبیید شود ،بررسی میکنند ...در اصل ،بالکچین دفتر مشترک ،برنامیهریزیشیده ،ایمین بیه
لحاظ رمزنگاری و در نتیجه مورد اعتمادی است که تحت کنترل هیچ کاربر واحیدی نیسیت
و همه میتوانند آن را بازرسی کنند»( .شواب)26-25 :1396 ،
1. permissionless auditing
2. transparency
3. anonymity
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پژوهشگر/پژوهشگران

تعریف ارائه شده
اصییو ً ،زنجیییره قالبهییا را میتییوان یییک سییاختار دادهای توزیعشییده ،زمییاندار و

فران کازینو و همکاران

فقطورودی 1تلقی کرد که به ما امکان میدهد ییک شیبکه نظییر بیه نظییر توزیعشیده
داشته باشیم که در آن اعضا بدون اعتماد به هم و بیدون نییاز بیه ییک مرجیع اقتیدار
معتمد با هم تعامل میکنند (.)Casino et al, 2019: 56
زنجیره قالبها یک پایگاه داده است که ورودیهایش با اسیتفاده از رمزنگیاری بیه هیم
پیوند شدهاند و در میان مشارکتکنندگان یک شبکه نظیر به نظیر توزییع شیده اسیت.

برنهارد راینزبرگ

اصول طراحی زنجیره قالبها آن را تبدیل به ثبت و ضیبطی فسیادناپذیر از اطالعیات
کرده است ،به نحوی که مشارکتکنندگان شیبکه میتواننید حتیی بیدون وجیود ییک
اقتدار مرکزی به آن اعتماد کنند (.)Reinsberg, 2021, 288

فرهن

لغت آکسفورد

سیستمی که در آن تباد ت بیتکوین و دیگر رمزارزها در چندین کامپیوتر که در یک
شبکه نظیر به نظیر به هم متصل هستند ،ثبت و ضبط میشود.

2

بنابراین ،فناوری بالکچین فناوری مبتنی بر عدم تمرکز ،رسوخناپذیری ،شفافیت ،دسترسی
همگانی و ناشنا بودن است .با توجه به همین ویژگیهاست کییه برخییی پژوهشییگران از یییک
«انقالب دادهها» 3بر اثر به کارگیری فناوری زنجیییره قالبهییا و فناوریهییای نوظهییوری چییون
هوش مصنوعی سخن میگویند .از نظر هواداران پروژههای رادیکال زنجیره قالبهییا ،اینترنییت
امروزی نسبتی با وعدههای نخستین ندارد اما زنجیره قالبهییا میتوانیید اینترنییت را بییه نتیجییه
منطقی آن که همانا تمرکززدایی کامل است ،برساند .ویژگیهای زنجیره قالبها هم یک گام به
پیش است و هم بازگشت به اینترنتییی آزاد از واسییطهها و شییبیهتر بییه وعییدههای نخسییتین آن
( .)Swartz, 2017بنابراین ،همچون اینترنت ،زنجیره قالبهییا نیییز بییه سییرعت نوییید تغییییرات
سیاسی بینظیری را داده است.
1. append-only
 .2البته این تعریف امروزه دیگر چندان مناسبتی ندارد زیرا فناوری زنجیره قالبی را به یکی از کاربردها و نمودهای آن که البتییه
تا کنون مشهورترین آنها بوده است ،یعنی حوزۀ استخراج و تبادل رمزارزها تقلیل داده است .این اختالط مفهومی تقریباً شییبیه
همان اختالط رایج در میان عامه مردم است که گاهی یک کا را با نام نخستین یا معروفترین برندی کییه آن را تولییید کییرده
است ،میشناسند.
3. data revolution

154

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

ب .چارچوب مفهومی -نظری
ما برای تحلیل وضعیت مشروعیت در عصر فناوری زنجیره قالبها ،آن هم در شرایطی کییه تییا
کنون هیچ نظریه بزرگ و جامعی در این مورد ارائه نشده ،از یک دستگاه تحلیلی ترکیبی مرکب
از مفاهیم قدرت و ضدقدرت در نظریه شییبکهای قییدرت 1مانوئییل کاسییتلز و دو مفهومسییازی
متبخرتر از نا سوارتز و عمر حسین استفاده میکنیم .تییالش میییکنیم نشییان دهیییم کییه آنچییه
کاستلز بهویژه در آثار متبخرش از آن با عنوان نبرد قدرت و ضدقدرت در جامعه شییبکهای یییاد
میکند ،با رویکردهای دوگانهای که دربارۀ تبثیرات سیاسی -اقتصادی فناوری زنجیییره قالبهییا
در ادبیات پژوهشی این موضوع غلبه دارد ،همخوان است .همچنییین تییالش میییکنیم بییا ارائییه
تبیینی چندعاملی از بحران مشروعیت دولتهای مدرن متبخر ،نشان دهیییم کییه اییین بحییران در
واقع نتیجه و برایند حداقل چهار بحران همآیند و درهمپیچیدۀ دیگر است .سییپس رابطییه بییین
زنجیره قالبها و مشروعیت دولتهییا را در هییر یییک از اییین چهییار عرصییه و در هییر یییک از
رویکردهای دوگانه به تکنو -سیاست زنجیره قالبها به بحث میگذاریم.

 .1بحران مشروعیت در دولتهای مدرن متأخر و عوامل آن
مفهوم مشروعیت سیاسی «به د یلی اشاره دارد که از یکسو حکام براسا

آنها به قییدرت

و سلطه خود مشروعیت می بخشند و از سوی دیگر نیز اتباع ،داعیه حکام و فرمانروایییان بییه
قدرت و اقتدار را تصییدی میکننیید» (بشیییریه .)88 :1381 ،اگرچییه خییود مفهییوم و مسیئله
مشروعیت بیش و پیش از هر چیز در مباحث فلسفه سیاسی مورد توجه قرار گرفته و قدمتی
دیرینه دارد اما مفهوم بحران مشروعیت نخستین بار در ادبیات پژوهشییی مربییوط بییه توسییعه
سیاسی از حدود دهه  70میالدی برجسته شد .لوسین پای در کتاب بحران هییا و توالیهییا در
توسعه سیاسی ،بحران مشروعیت را به بحران های چهارگانه دیگر در مسیییر توسییعه سیاسییی
کشورها (بحران هویت ،مشارکت ،نفوذ و توزیع) مییرتبط دانسییت و اعتقییاد داشییت «تمییامی
بحرانها به نحوی مشروعیت یک نظییام را زیییر سی ال میبرنیید»( .پییای)207-206 :1380 ،
1. Network theory of power
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نخستین کسی بود که این مفهوم را برای تحلیل وضعیت دولت سرمایهداری مدرن

به کار برد .او در کتاب بحییران مشییروعیت کییه در سییال  1973میییالدی نوشییته شیید ،بییرای
نخستین بار به صورت منسجم به این مسیئله می پییردازد کییه دولییت سییرمایه داری مییدرن یییا
سرمایه داری متبخر ،به شدت در معرض بحران مشروعیت قرار دارد و این تهدید وجود دارد
که توده مردم از وفاداری خود دست بشویند و دیگر انگیزه ای بییرای حمایییت از آن نداشییته
باشند .طب تحلیل هابرما  ،بزرگشدن ابعاد سازمان های اقتصییادی و افییزایش فعالیتهییای
دولتییی در زمینییه تثبیییت اوضییاع اقتصییادی جامعییه ،باعییث زوال تییدریجی حییوزۀ عمییومی،
کا ییشدن قلمروهای مختلییف زنییدگی ،غلبییه عقالنیییت ابییزاری بییر عقالنیییت ارتبییاطی و
ناپدیدشدن تکوین اراده به طری اجتماعی میشییود .بنییابراین در دیییدگاه هابرمییا  ،ریشییه
اصلی بحران مشروعیت در کاهش نقش شهروندان در تصمیمگیری ها و محدودبودن عرصییه
کنش ارتباطی قرار دارد (هابرما .)1380 ،
پس از این دو اثر پیشرو ،مفهوم بحران مشروعیت بیش از پیش به ادبیات علییوم سیاسییی و
اندیشه سیاسی راه یافت و به صورت فزایندهای جای خود را باز کرد .اهمیت این موضییوع تییا
آنجاست که به تعبیر داود فیرحی« ،بحییران مشییروعیت مهمتییرین پدیییده در حییوزۀ تحقیقییات
سیاسی است که در واقع مستح کاربرد واژۀ بحران است ،اما دیگر مسائل و مشکالت سیاسییی
که به تسامح از آن تحت عنوان بحران یاد میشود ،تنها حوزههای مسئلهخیر هستند»( .فیرحییی،
 )184 :1390بحران مالی سال  2008که اغلب کشورهای توسعهیافته را شدیداً تحت تبثیر خود
قرار داد ،بار دیگر مفهوم بحران مشروعیت در نظامهای مبتنییی بییر لیبییرال دموکراسییی را مییورد
توجییه قییرار داد .مطالعییات توسییعه در دهییه  70میییالدی ،بحییران مشییروعیت را در پیونیید بییا
بحرانهایی چون بحران هویت ،مشارکت ،نفوذ و توزیع تحلیل کرده و آن را پدیدهای مخییتص
کشورهای توسعهنایافته میدانست .پس از این مقطع اما این مسئله ،بحرانی کموبیییش فراگیییر و
جهانشمول ارزیابی شده که در پیوند با مفییاهیمی چییون بحییران اعتمییاد ،بحییران نماینییدگی و
دموکراسی ،نقض حاکمیت دولت ،سیاست رسوایی 1و مانند آن قرار میگیرد .به نظییر میرسیید

1. scandal politics
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بحران مشروعیت دولتها در جهان ما حداقل از چهییار منبییع سرچشییمه میگیییرد کییه بییهرغم
ارتباط با یکدیگر ،از نظر تحلیلی قابل تمایز هستند .این چهار منبع عبارتند از:
• کسری دموکراتیک (بحران نمایندگی) :به تعبیر لری دایموند ،پژوهشییگر دموکراسییی،
در سالهای پس از بحران سال  ،2008ما در دوران »رکود دموکراسیها« به سر میبریم
(فوکویاما .)15 :1398 ،به نظر میرسد عصر رکود دموکراسیها ،عصر رکود مشییروعیت
نیز بوده است .از نظر مانوئل کاستلز ،اساساً بحران مشروعیت سیاسییی در جهییان امییروز
عمدتاً ریشه در کسری دموکراتیک یا بحران نمایندگی دارد« ،یعنی این احسا

گسترده

که کارگزاران نظام سیاسی نمایندۀ ما نیستند» (کاستلز .)20 :1399 ،بحییران نماینییدگی و
بحران مشروعیت دو روی یک سکهاند و اگر بناست رابطه فنییاوری زنجیییره قالبهییا و
مشروعیت دولت را بسنجیم ،نمیتوانیم تبثیر اییین فنییاوری بییر وضییعیت دموکراسییی و
تشدید یا بهبود بحران نمایندگی را از نظر دور بداریم.
• خلل در حاکمیت دولت (بحران حاکمیت) :حاکمیت به مثابه سلطه انحصاری دولییت
در درون قلمرو خویش ،یکی از ویژگیهییای اساسییی دولییت مییدرن اسییت (وینسیینت،
 .)42 :1376بحران نمایندگی و کسری دموکراتیک که در بییا بییه آن اشییاره کییردیم تییا
اندازهای ریشه در نقض مستمر حاکمیت دولت در جهان جهانیشییدۀ مییا دارد .چنانکییه
آلن تورن در کتاب پارادایم جدید مینویسد« ،ما کمکم فهمیدهایم که مسائل پیرامون ما،
چه در رابطه با تضادهای سیاسی و چه در رابطه با بحرانهای اجتماعی ،از سوی مسائل
دوردست هدایت میشوند .محیطهای محلی ،توان نشاندادن معنای واقعییی اتفاقییاتی را
که در آنها رخ میدهند ،ندارند ...این رخدادها غالبا در سطح جهییانی قابییل توضیییح و
فهم هستند» (تورن .)39 :1396 ،از نظر تییورن ،اگرچییه کارکردهییای اقتصییادی و اداری
دولتها همچنان رو به گسترش است اما متغیرهییایی ماننیید جهانیشییدن و شییکلگیری
دولتهای فراملی (مثل اتحادیه اروپییا) موجییب «بیمحییلشییدن دولتهییا» شییده اسییت
(تورن .)48 :1396 ،جهانیشدن شکل جدیدی از دولییت بییه نییام «شییبکه -دولییت» 1را

1. network-state
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آفرید که مبتنی بر «مفصلبندی نهادی ملت -دولتها با یکدیگر» بییوده و در نتیجییه آن،
دولتها به گرههایی در یک شبکه فراملی بدل میشوند .به تعبیر کاستلز« ،در این شبکه
فراملی ،در ازای مشارکت در مدیریت جهانیشدن ،حاکمیت تا انییدازهای واگییذار شییده
است» (کاستلز .)27 :1399 ،از چنین وضعیتی تا بحران مشییروعیت راه درازی در پیییش
نیست .بنابراین در تحلیل رابطییه زنجیییره قالبهییا و مشییروعیت دولییت ،تییبثیر زنجیییره
قالبها بر حاکمیت دولت ،عرصه دیگری است که باید به بحث گذاشته شود.
• بحران اعتماد سیاسییی :بحییران اعتمییاد در جهییان امییروز از فراگیرتییرین و شییدیدترین
بحرانهای دولتهای ملی است که بییهرغییم ارتبییاطش بییا بحییران نماینییدگی و بحییران
حاکمیت ،از نظر تحلیلی از آن دو قابییل تفکیییک اسییت .اعتمییاد سیاسییی و مشییروعیت
سیاسییی نیییز پیونییدی تنگاتنی

دارنیید .بیاعتمییادی سیاسییی رایییج در جهییان مییا ،هییم

سیاستمداران و هم نهادهای سیاسی و کلیت نظام سیاسی را شامل میشود .این بحییران،
تنها مختص به دیکتاتوریها نیست و حتی شاید بیش از آنها ،لیبرال دموکراسیها را نیز
با بحران مواجه ساخته است (کاستلز .)1399 ،حتی خود دموکراسی به مثابییه یییک نهییاد
هم از این بیاعتمادی بینصیب نمانده است .به تعبیر رانسیر «چیزی که از هنگام سقوط
دیوار برلین در کشورهایی که نییام دموکراسییی بییر خییود نهادهانیید ،وجییود دارد ،نییوعی
بیاعتمادی ،نوعی ریشخند پنهان یا آشکار به دموکراسی است ...نوعی ظیین و بییدگمانی
عمده حتی نسبت به رأیگیری به عنوان یکی از اولیهترین ملزومات دموکراسییی وجییود
دارد» (رانسیر.)132-131 :1396 ،
• بحران کارامدی :شاید اغراق نباشد اگر کارامدی را مهمترین بنیان مشروعیت دولتهییا
در جهان امروز بدانیم .از نظر سیمور مارتین لیپست« ،افول مستمر یا بلندمدت کارامدی
سیستم ،حثی ثبات یک نظام مشروع را به مخاطره میانییدازد» (لیپسییت .)11 :1374 ،در
عین حال ،بحران کارامدی یکی از بحرانهای فراگیر جهان ماست که در طیف وسیییعی
از دولتها ،از اقتدارگراییهای تک حزبی تا دموکراسیهای لیبرال قابل شناسایی اسییت.
بحران کارامدی هنگامی است که «ناتوانی حکومت در کارکردهای عمومی خییود ،ماننیید
تثبیت اقتصاد و تبمین کار و اشتغال و توسییعه و رشیید اقتصییادی کییه در عصییر جدییید
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اهمیت یافتهاند ،کارامدی و مشروعیت آن را زیر س ال میبرنیید» (بشیییریه.)58 :1398 ،
برخی نویسندگان ،بحران مشروعیت برآمده از بحییران کارامییدی را بحییران مشییروعیت
کارکردی نیز نامیدهاند (بشیریه .)58 :1398 ،البته کارامدی یک نظام سیاسییی نمیتوانیید
عامل پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد (چیزی که آن را مشییروعیت تکییوینی مینامنیید)
اما میتواند بر حف  ،تقویت یا تضعیف مشروعیت تبثیر بگییذارد (خلیلییی.)43 :1399 ،
لذا بررسی رابطه زنجیره قالبها و کارامدی ،عرصه دیگری از طرح کلیتر مطالعه رابطه
میان زنجیره قالبها و مشروعیت دولت است.
قطعا عوامل تبثیرگذار بر مشروعیت دولتهای مییدرن محییدود بییه اییین عوامییل چهارگانییه
نمیشود ،اما بییه نظییر میرسیید «بحییران مشییروعیت» در جهییان امییروز محصییول همآینییدی و
همنیروبخشی چند بحران مختلف است که مهمترین آنها را میتییوان در بحرانهییای چهارگانییه
فوق خالصه کرد .بنابراین ،برای سنجش تبثیرگذاری فنییاوری زنجیییره قالبهییا بییر مشییروعیت
دولتهای مدرن باید میزان اثرگذاری آن بر هر یک از این چهار عرصه را بررسی نماییم.

 .2چارچوب مفهومی دیالکتیکی دربارۀ تکنو -سیاست زنجیره قالبها
چارچوب مفهومی ما برای بررسی رابطه بین زنجیره قالبهییا و مشییروعیت سیاسییی برآمییده از
دیدگاههای سه تن از صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه است؛ مانوئییل کاسییتلز و تفکیییک
مفاهیم شبکههای قدرت از شییبکههای ضییدقدرت در جامعیییه شییبکهای در آرای او (کاسییتلز،
 ،)1399 ،1398 ،1397 ،1393نییا سییوارتز ( )Swartz, 2017و تفکیییک مفهییومی زنجیییره
قالبهای مشارکتی از زنجیره قالبهای رادیکال در آرای وی؛ و عمر حسین و تفکیک رویکرد
متمرکییز از رویکییرد نییامتمرکز بییه تکنییو -سیاسییت زنجیییره قالبهییا ( .)Husain, 2020: 5از
رویکردهای نظری سهگانه فوق بیش از هر چیز یک نگاه دیالکتیکی بییه زنجیییره قالبهییا قابییل
استخراج است.
براسا

تفکیک کاستلز بین مفاهیم قدرت و ضدقدرت در جامعه شبکهای ،زنجیره قالبها

به همان میزان که فناوری ضدقدرت است ،میتواند فناوری قییدرت هییم باشیید .عییالوه بییراین،
هرچه کاربردهای زنجیره قالبها به مثابه فناوری ضییدقدرت گسییترش یابیید ،احتمییال آرایییش
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شبکههای جدید قدرت برای مقابله با آن افزایش مییابد .عکس این مطلب نیز صادق اسییت و
یک فرایند دیییالکتیکی مسییتمر بییین شییبکههای قییدرت و شییبکههای ضییدقدرت وجییود دارد.
بالکچین بیتکوین کار خود را به عنوان نمود تمامعیار آنارکوکاپیتالیسم ،یک فناوری شورشی
و در واقع نمودی از ضدقدرت آغاز کرد؛ اما هرچه پیش میرویم کاربردهای زنجیییره قالبهییا
در خدمت دستگاه قدرت موجود برجستهتر میشود .در واقع ما با یک زنجیره قالبها سروکار
نداریم که دلخواهانه ،آزادانه و به گونهای گریزناپذیر و متعین ،مسیر تاریخ را به نحو خاصی به
پیش ببرد ،بلکه از نظر مفهومی حداقل میتوان از دو نوع زنجیره قالبهییای قییدرت و زنجیییره
قالبهای ضدقدرت سخن گفت.
همین وضعیت در مورد رویکرد نظری نا سوارتز هم صادق است .نا سییوارتز در تبیییین
آثار سیاسی -اقتصادی و اجتماعی زنجیره قالبها بر وضعیت آینده ،پروژههای رادیکال زنجیره
قالبها 1و پروژههای مشارکتی زنجیره قالبها 2را از هم تفکیک میکند .درحالی که پروژههای
رادیکال با بدبینی شدید نسبت به نهادهای سیاسییی و اقتصییادی موجییود ،بییه سییمت تغییییرات
انقالبی در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حرکت کییرده و تییالش میکننیید از زنجیییره
قالبها برای ایجاد یک نظم فنی -اقتصادی جدید استفاده کنند ،پروژههای مشارکتی بییه دنبییال
استفاده از زنجیره قالبها در جهت افزایش کارامدی نظم موجود هستند (.)Swartz, 2017
عمر حسین هم با نگاهی دیالکتیکی ،در تبیین آثار سیاسی زنجیره قالبها ابتدا با استفاده از
ادبیات موجود در این حوزه ،دو رویکرد کریپتو -آنارشیسییتها 3و کریپتییو -نهادگرایییان 4را از
یکدیگر متمایز میکند .از نظر حسین ،زنجیره قالبهییا عطییش و انتظییار دگرگییونی را در میییان
تمامی طیفهای سیاسی ایجاد کرده اما این انتظار تاکنون عمدتاً در دو جهت متفییاوت حرکییت
کرده است .کریپتو -آنارشیستها از جهانهای آلترناتیو (بدیل) و موازی سییخن میگوینیید کییه
زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی و سیاسی خاص خییودش را دارد .در اییین رویکییرد تییالش
میشود که بالکچین به مثابه یک نهاد نامتمرکز یا مرکزیتزداییشده بهعنوان جایگزینی بییرای
1. radical blockchain projects
2. incorporative blockchain projects
3. crypto-anarchists
4. crypto-institutionalists

160

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

نهادهییای قییدرت اسییتفاده شییود .اییین در حییالی اسییت کییه کریپتییو -نهادگرایییان بییر تقویییت
زیرساختهای نهادی موجود با بهرهگیری از فناوری زنجیره قالبهییا تبکییید میکننیید .در اییین
رویکرد زنجیره قالبها به مثابه امکانی در نهادها ،برای نهادها و با نهادهییا در خییدمت ارتقییای
نظام موجود قرار میگیرد ( .)Husain, 2020: 5روشن است که اییین دو رویکییرد نیییز همچییون
تفکیک کاستلز و نا سوارتز نمایانگر دو نوع دگرگییونی تکنیکییی -سیاسییی متفییاوت از منظییر
توزیع قدرت و نظام سیاست است .عمییر حسییین همچنییین بییین رویکییرد متمرکییز و رویکییرد
نییامتمرکز بییه رابطییه سیاسییت و زنجیییره قالبهییا تفکیییک میگییذارد .در رویکییرد متمرکییز،1
عملکردهای تکنو -سیاسی بییه صییورت بییا بییه پییایین و از طریی نهادهیایی چییون دولییت و
سازمانهای فراملی که گرههای قدرت مسییلط هسییتند ،اعمییال میشییود .در اییین رویکییرد کییه
شباهت بسیار زیادی به رویکییرد کریپتییو -نهادگرایییان دارد ،فنییاوری و عملکردهییایش توسییط
سیاستگذاران پشت درهای بسته طراحی و همچون خدمات بییه شییهروند یییا کییاربرد عرضییه
میشود .رویکرد دوم ،رویکرد پایین به با ی نامتمرکز است .در این رویکییرد نییه تنهییا فنییاوری
توسط افراد در شبکهها و به صورت مشترک تولید 2میشود ،بلکه یک جهان اجتماعی -سیاسی
آلترناتیو و موازی خل میکند .روشن است که این دیدگاه نیز با آنچییه خییود او پیشتییر آن را
کریپتو -آنارشیسم نامیده ،نزدیکی بسیار دارد .دیدگاهی که البته شامل سایر فناوریهییای مییدنی
مثل اینترنت هم میشود (.)Husain, 2020: 6
بنابراین با ترکیب دستگاههای تحلیلی سهگانه میتوانیم از دو نییوع رویکییرد یییا چشییمانداز
دربارۀ تکنو -سیاست زنجیره قالبها ،یعنی رابطه بین فنییاوری زنجیییره قالبهییا و عرصییههای
مختلف سیاست سخن بگوییم:
 .1زنجیره قالبها به مثابه ابزار جدید قدرت ،که در واقییع نشییانگر رویکییردی متمرکییز بییه
آیندۀ زنجیره قالبها و یادآور چشمانداز مشارکتی زنجیره قالبها است (کریپتو -نهییادگرایی).
در این رویکرد ،نظم مستقر سیاسی -نهادی بزرگترین حییامی و توسییعهدهندۀ بییالکچییین در
راستای پیشبرد اهداف خود است .حکومت ،بوروکراسی حکومتی ،بانکها و نهادهییای پییولی-
1. centralized approach
2. co-produced
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مالی با تجهیز خود به «آخرین فناوریها» ،همچنان داعیهدار اصلی اعمال قدرت سیاسی و مالی
در عصر زنجیره قالبها خواهند بود .این رویکرد البته تنها معطوف بییه عرصییه نظییری نیسییت،
بلکه ارجاعات واقعی پرشماری نیز دارد .حتی برخی از کشورها تالشها و طرحهایی را بییرای
ایجاد و توسعه رمزارزهای ملی انجام دادهاند که اگرچه متناقضنما مینماید امییا چنییدان دور از
تصور و تحق نیز بهنظر نمیرسند .تا سال  2018بیش از  100پروژۀ زنجیره قالبهییا در بیییش
از  40کشور جهان در راستای تحول نظامهای حکومتی آغاز به کار کرده است (

Barghuthi et

.)al, 2019: 54, Jun, 2018: 1, Al
 .2در رویکرد دوم؛ این فناوری در خدمت کنشگران و روندهای ضدقدرت قرار میگیییرد.
این رویکرد همان چیزی است که عمر حسین آن را رویکییرد نییامتمرکز میخوانیید و همچنییین
یادآور چشمانداز رادیکال زنجیره قالبها در دیدگاه نا سوارتز و مفهییوم کریپتییو -آنارشیسییم
است .در چنین رویکردی هدف و پروژۀ اصلی زنجیره قالبها خل یک جهان آلترناتیو اسییت.
این دیدگاه نیز عالوه بر آنکه یک طرح نظری است ،واجد برخی تحق هییای عینییی اسییت کییه
مهمترین و قدیمیترین آنها بیتکوین است.
اکنون  ،براسا

آنچه گفتیم و بییه ویییژه تفکیییک مفهییومی بییین قییدرت و ضییدقدرت و

همچنین دو نوع چشم انداز زنجیره قالبها متناسب بییا هییر یییک از اییین دو در دیییدگاههای
سوارتز و حسین ،میتوانیم تبثیر زنجیره قالبها در حوزه های اعتماد ،حاکمیت ،کارامییدی و
دموکراسی  1و در نهایت چالشها و فرصتهایی که هر یک از این حوزه ها برای مشییروعیت
دولتها ایجاد میکند را تحلیل کنیم .به هنگییام بحییث دربییارۀ هییر یییک از اییین حوزههییای
تبثیرگذاری ،بین رویکرد متمرکز ،نهادگرا و مشارکتی به زنجیره قالبها از یک سو و رویکرد
نامتمرکز ،آنارشیستی و رادیکال به آن تفکیک قائل میشویم و تالش میکنیم وضییعیت را از
منظر هر کدام از آن ها تحلیل نماییم .البته گاهی نیز این تفکیک مبهم بوده و آثار و پیامدهای
فراگیرتری پدید میآورند.
 .1این پنج عرصه در واقع نقاط پیوند بین فناوری زنجیره قالبی و مشروعیت دولت هستند که آنها را پییس از بررسییی ادبیییات
پژوهشی موجود شناسایی کردهایم .در واقع بررسی ادبیات پژوهشی موجود حکایت از آن دارد که رابطه بین فنییاوری زنجیییره
قالبی و مشروعیت دولت نمیتواند خارج از این پنج عرصه قرار گیرد.
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ب .زنجیره قالبها و وضعیت مشروعیت در دولتهای مدرن
 .1زنجیره قالبها و مسئله اعتماد :از اعتماد بدون دولت تا پایان اعتماد
بسیاری زنجیره قالبها را فناوری «بدون اعتماد» 1یا فناوری «خالی از اعتماد» 2میدانند .برخییی
دیگر نیز آن را «فناوری اعتمادآفرین» 3و «دستگاهی برای ایجاد اعتمییاد» نامیدهانیید و برخییی از
«اعتماد بدون اعتماد» 4و «اعتماد توزیعشده» سخن گفتهاند ( .)Becker & Bodo, 2021: 4دسته
اول از بیمعناشدن اعتماد و حتی بینیازی به آن در نتیجه عامل فناوری و دسییته دوم از نییوعی
تحول در ماهیت و معنای اعتماد سخن میگویند .نکته مهییم اییین اسییت کییه از نظییر تییبثیر بییر
مشروعیت سیاسی ،هر یک از این رویکردها به فناوری بالکچین آثار متفاوتی خواهند داشت.
 .1-1زنجیره قالبها و مسئله اعتماد در رویکرد نامتمرکز :اعتماد بدون دولت؟
در رویکرد نامتمرکز و رادیکال به زنجیییره قالبهییا ،اییین فنییاوری راهحلییی الگییوریتمی بییرای
مشکالت سیاسی -اداری اعتماد ،اقتدار و اجماع بهشمار میرود زیرا مبنای اعتماد را از مفهییوم
»طرف سوم« 5به همکاری ،رمزنگاری و کد 6تغییر داده اسییت .بنییابراین در چنییین رویکییردی،
مهمترین اتفاق از منظر مبانی مشروعیت سیاسی ،از بینرفتن کارکردهای اعتمادسازی دولییت و
گذار به نوعی از اعتماد است که می تییوان آن را «اعتمییاد بییدون دولییت» نامییید .از نظییر جییون
میون سان ،در طول تاریخ سه ماشین اعتماد در جامعه وجود داشته است ،به این معنا کییه سییه
ابزار اجتماعی ،اعتماد در جامعه را تضمین میکردند .نخستین آنها ،نظام حسیین شییهرت 7بییوده
است .این سیستم که مبتنی بر ارتباط چهره به چهره و تعامل شخصی اسییت ،در قبایییل بییدوی
اجتماعی بیواسییطه مییا
ِ
کمجمعیت رایج بوده و هنوز هم در زندگی روزمره ما بهویژه در شبکه
کموبیش ساری و جاری است .نظام اعتماد مبتنی بر حسیین شییهرت در جییوامعی بییا جمعیییت
1. trustless
2. trust-free
3. trust producing technology
4. trustless trust
5. third party
6. code
7. reputation system
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بیشتر از حدود  150تن دیگر کار نمیکند .در چنین جوامعی ،دومین منبع اعتماد ایجاد شییده و
آن دولت (مرکب از حکومت و بوروکراسی) اسییت .در دهییههای نخسییت سییدۀ بیسییتویکم،
دولت و نهادهایش به عنوان منبع نهایی اعتماد دچار فرسایشی تدریجی شدند .فناوری زنجیییره
قالبها به عنوان سومین و آخرین ماشین اعتمادسازی ،در دوران فروپاشی تدریجی منبع پیشین
در حال ظهور است ( .)Jun, 2018: 7بنابراین میتوان گفت بهکارگیری فناوری زنجیره قالبها
بدون دخالت یا نظارت نهادهای متمرکز و وابسته به حکومتهییا بییه معنییای عبییور از تضییمین
دولت به مثابه منبع اعتماد است.
بنابراین صورتبندی مسئله اعتماد در رویکرد آنارشیستی و رادیکال به این صییورت اسییت
که زنجیره قالبها رابطه اعتماد را از صورت فرد -دولت -فرد ،به صورت فرد -فناوری -فییرد
تغییر میدهد .چنین تحولی به معنای تجربه انییواع جدیییدی از اعتمییاد اسییت کییه برخییی آن را
اعتماد نامتمرکز 1و اعتماد رایانشی 2نامیدهاند ( )Atzori, 2017: 45و برخی دیگییر نیییز از آن بییا
عنوان گذار از «اعتماد به افراد» به «اعتماد به ریاضی» سخن گفتهانیید (.)Antonopoulos, 2014
فناوری زنجیره قالبها در واقع به جای آنکه یک »ماشین اعتماد« 3باشد ،همچون یک »ماشین
اطمینان« 4عمل میکند .در واقع ما با نوعی از اعتماد مواجه هستیم که منابع آن از هر دو نظییام
حسن شهرت و اعتبار فردی و دستگاه دیوانسا ری حکومتی (و تمامی واسطههای انسانی) بییه
خود عملکرد فناوری تغییر کرده است .اعتماد مبتنی بر اطمینان فناورانه که زنجیره قالبهییا بییه
ارمغان میآورد نه ارتباطی به دولت دارد و نه یک وضعیت اخالقییی -اجتمییاعی اسییت .چنییین
اعتمادی ،هیچ ارزش افزودهای به خزانه سرمایه سیاسی دولتها واریز نخواهد کرد و البته هیچ
د لت اجتماعی معینی هم نخواهد داشییت زیییرا نمیتوانیید مبنییای شییکلگیری ،گردهمآیییی و
جماعت 5قرار گیرد .جماعتها و گردهماییهای مبتنی بر اعتماد قییادر بییه تبسیییس یییک «مییا»
هستند و میتوانند کنش سیاسی متقابل داشته باشند .در واقع میتوان گفییت اعتمییاد رایانشییی و

1. decentralized trust
2. trust-by-computation
3. trust machine
4. confidence machine
5. community
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الگوریتمی (اطمینان) نهتنها امکان زایشی به امر سیاسی نمیدهیید ،بلکییه امییر اجتمییاعی را هییم
دچار وضعیت امتناع میکنیید .وضییعیت اعتمییاد بییدون دولییت در واقییع بییا سییلب کارکردهییای
اعتمادسازی دولتبنیان ،بحران اعتماد به دولت را تشدید میکند.
 .2-1زنجیره قالبها و مسئله اعتماد در رویکرد متمرکز :پایان اعتماد؟
حامیان رویکرد کریپتو -نهادگرایی یا مشارکتی و متمرکز ،قابلیتهای فناوری زنجیره قالبها را
به مثابه یک ماشین اعتماد نوظهور در جامعه به چالش نمیکشند ،اما او ً اعتقاد دارند کییه اییین
قابلیتها ،کارکردهای اعتمادسازی دولت را بالوجه نمیکنند و ثانییاً معتقدنیید کییه دولتهییا و
نهادهای موجود میتوانند با اسییتفاده از فنییاوری زنجیییره قالبهییا در ارائییه خییدمات و ایفییای
کارکردهای خود ،قابلیتهای اعتمادسازی این فناوری را در خدمت کارکردهییای اعتمادسییازی
دولت قرار داده و بنابراین در نهایت اعتماد سیاسی را در جامعه احیییا کننیید .بییه نظییر میرسیید
انگارۀ نخست تا اندازهای درست است اما انگارۀ دوم مقداری خوشبینانه خواهد بود.
در مورد انگارۀ نخست در بخش بعد بیشتر سخن خییواهیم گفییت .سییخن مرکییزی بییهطور
خالصه این است که اگرچه زنجیره قالبها با تبدیل کد به قانون و گذار از اجبار ضعیف نهفته
در قوانین پیشین به اجبار مطل ناشی از الگوریتم و کد ،میتواند جایگزین دولت به مثابه یییک
ماشین تضمین اعتماد شود اما تمام ابزارهییای زم بییرای چنییین تضییمینی را در اختیییار نییدارد.
زنجیییره قالبهییا اعتمییاد را بالوجییه نمیکنیید (چنییان کییه بسیییاری از کریپتییو -آنارشیسییتها
میپندارند) بلکه ماهیت آن را تغییر میدهد ،بهنحوی که اعتماد مبتنی بر واسطههای انسییانی را
تبدیل به اعتماد یا اطمینان به خود دفتر توزیعشده (ماینرهییا ،سییازوکارهای اجمییاعی ،گرههییا و
مانند آن) ،توسعهدهندگان نرمافزار و کدنویسان یا واسطههای جدید

میکند ( Becker & Bodo,

 .)2021: 5بنابراین ،طرف اعتمادشوندۀ ساب جای خود را به طرف اعتمادشوندۀ جدیییدی داده
است .در این رابطه ،دولت جایگاه خود را از دست نمیدهد .در روابط اعتماد مبتنی بر تضمین
دولت ،چنانچه یکی از طرفین تراکنش ،خالف قواعد بازی عمل کنیید بییا کارکردهییای قضییایی،
جزایی و امنیتسازی دولت مواجه خواهد شد .با این حال ،فناوری زنجیره قالبهییا فییینفسییه
فاقد چنین کارکردهایی است .در واقع حتی در وضعیت اجبار مطل نیز امکان تخطی از قواعیید
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الگوریتم وجود دارد .همانطور که امکان هککردن ،سوءاستفاده ،تهدییید کییاربر و دههییا امکییان
دیگر نیز وجود دارد .بنابراین ،دولت اگرچه به مثابه واسطه ،حذف شده اما به مثابه داور نهییایی
و برقرارکنندۀ نهایی امنیت و عدالت ،نهتنها همچنان از امکان کنشگری برخوردار است که حتی
حضورش ضروری تلقی میشود .در چنین رویکردی ،دولت دیگر تنها یک واسطه نیست ،بلکه
نقش داور بیطرف را بر عهده گرفته و میتواند از این رهگذر ،اعتماد بیشتری را نیز بییه سییوی
خود جلب کند .چنین وضعیتی البته مستلزم قاعدهگییذاریهای کارامیید ،شییفاف و دقیی بییرای
حکمرانی مبتنی بر زنجیره قالبها است.
اما انگارۀ دوم حامیان رویکرد زنجیره قالبهای مشارکتی و متمرکز اندکی خوشبینانه به
نظر می رسد .در واقع آنها امیدوارند دولت بتواند با تبدیل زنجیره قالبها به ابزار شفافیت و
دقت بر بحران اعتماد سیاسی موجود در جامعه غلبه کند .با وجود این به نظییر میرسیید کییه
حتی در صورت حرکت دولت به سمت رویکرد مشارکتی ،تضییمینی بییرای افییزایش اعتمییاد
سیاسی وجود ندارد .استد ل ما این است که اعتماد مطلی مبتنییی بییر زنجیییره قالبهییا ،بییر
دیدگاهی خوشبینانه و نوعی انگارۀ مثبت و اخالقمدارانه از دولت و کارگزاران آن اسییتوار
نیست ،بلکه ناشی از شفافیت است .اعتماد مبتنی بر شفافیت و کنترل نیز نوعی نقض غرض
است که اتفاقاً اعتماد را قربانی می کند (اطمینان منهای اعتماد) (چول هان .)156 :1398 ،بییر
این اسا

میتوان گفت که شفافیت اجباری عصر فناوری دیجیتال پیشرفته  ،الزاماً به دولییت

مشروعیت نمیبخشد ،هرچند ممکن است با ایجاد توهم اعتماد و احسا

آزادی ،نارضایتی

را کاهش دهد.
با چشماندازی که ترسیم کردیم ،به نظر میرسد فناوری زنجیره قالبها نتواند بییه صییورت
بنیادین وضعیت اعتماد سیاسی را در جهان آینده تغییر دهد .زنجیره قالبها آنگاه کییه بییه مثابییه
فناوری ضدقدرت به کار میرود ،همچنان نیازمند برخی کارکردهای اعتمادسازی دولت اسییت.
از سوی دیگر ،نتیجه «اعتماد بدون دولت» الزاماً اعتماد به دولت را افییزایش نمیدهیید .زنجیییره
قالبها به مثابه فناوری قدرت هم با تهیکردن اعتماد از معنای شناختی و عییاطفی آن و تقلیییل
آن به شفافیت ،در واقییع از اعتمییاد معنییازدایی کییرده و بییه گونییهای از اطمینییان بییدون اعتمییاد
میانجامد که افزودۀ چندانی برای مشروعیت سیاسی ندارد.
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 .2زنجیره قالبها و مسییئله حاکمیییت :از حکمرانییی بییدون حکومییت تییا جامعییه
الگوریتمی خودکار
بهنظر میرسد آنچه در رویکرد نامتمرکز و رادیکال به زنجیره قالبها مطرح میشود ،در تحلیل
نهایی چالشی جدی برای حاکمیت دولتهاست .این در حالی اسییت کییه رویکییرد متمرکییز یییا
چشمانداز مشارکتی به زنجیره قالبها در مجموع میتواند فرصتهای جدیدی برای حاکمیییت
دولتی فراهم کند و حتی به نوعی باعث گذار به وضعیت حاکمیت تشدیدیافته 1شود .هیچکدام
از این دو حالت افراطی به تقویت بنیانهای مشروعیت دولتها نمیانجامد زیرا اولی دولییت را
بیش از پیش دچار بحران حاکمیت میکند و دومی در نهایت به یک جامعه کنترلییی میانجامیید
که حاکمیت دولت به بهای نقض حقوق و حریم فردی تشدید میشود.
 .1-2رویکرد نامتمرکز به زنجیره قالبها و چالش حاکمیت :حکمرانی بدون حکومت؟
بهنظر میرسد کاربردهای رادیکال و آنارشیستی زنجیره قالبها حییداقل در دو زمینییه میتوانیید
چالشی برای حاکمیت دولتها باشد .زمینه اول به ویژگیهای ساختاری زنجیره قالبها مربوط
است و زمینه دوم مشخصاً به کاربرد زنجیره قالبها در حییوزۀ رمزارزهییا ،بییهعنوان رایجتییرین
کاربرد این فناوری میپردازد.
پراکندگی 2و خودمختاری 3بهعنوان دو ویژگی ساختاری و بنیادین فناوری زنجیره قالبهییا،
عمالً حاکمیت دولتها را با چالشی جدی مواجه میکند .پراکندگی شبکه زنجیییره قالبهییا بییه
معنای توزیع جغرافیایی یا فیزیکی گرههایی است که اطالعات ثبتشده را ذخیییره یییا پییردازش
میکنند .در نتیجه کاربران میتوانند به آسانی و از کشورهای مختلف به آن پیوسییته و مرزهییای
جغرافیایی را درنوردند .کاربران شبکه ،ناشنا

هستند و زیرساختار مورد نیاز برای حف شبکه

هم از نوع ناهمبسته است .گرهها برای بهروزرسانی محتوای دفتر کییل نیازمنیید سییرور مرکییزی
نیستند .دومین ویژگی بنیادین نظامهای زنجیره قالبها ،خودمختاری آنهاسییت کییه بییه بهتییرین

1. intensified sovereignty
2. Dispersion
3. autonomy
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نحو در مفهوم سازمان خودمختار نامتمرکز 1بازتاب مییابد .مشارکتکنندگان در این سییازمانها
بهراحتی با هم ارتباط برقرار کرده ،به اجماع رسیده و کنشهای مورد تواف خییود را از طریی
مجوعه قواعد یک پروتکل شبکه کامپیوتری اجرا میکنند .واردکییردن قواعیید رفتییار در محیییط
زنجیره قالبها از طری کد کامپیوتری نوعی از اجبار را ایجاد میکند کییه امکییان تخطییی از آن
وجود ندارد .بنابراین ،زنجیره قالبها منجر به ظهور نوعی از تراکنشهای خودکار میشود کییه
تبیید ،پذیرش یا پردازش آنها به هیچ واسطهای نیاز ندارد (.)Ziolkowska, 2021: 6-7
گذشته از ویژگیهای ساختاری زنجیره قالبها ،رمزارزهای مبتنی بر زنجیره قالبهییا یکیی
دیگر از مهمترین وجوه حاکمیت دولتهای مدرن یعنی حاکمیت پولی 2آنها را نیز به چییالش
میکشند .بهرغم فشار پیوندهای جهانیشدن و جریانهای پولی و مالی بینالمللییی در بیییش از
نیم سدۀ اخیر ،همچنان خل پول ،کنترل پییول ،توزیییع پییول و قاعدهگییذاری و تنظیییم پییول در
کانون قدرت حاکمیت دولتهییا قییرار میگیییرد .در سییال  2014مییارک ویلیییام اقتصییاددان بییه
صراحت هشدار داد که »بیت کوین ،این ارز نامتمرکز ،غیرقابل ردیییابی ،بییه شییدت بیثبییات و
بیملت ،اگر کنترل و قاعدهگذاری نشود ،ظرفیت آن را دارد که پیوند قدیمی و مسییتحکم بییین
حاکمیییت و ارز را نییابود کنیید ( .)William, 2014در زمییان مطییرحشییدن چنییین هشییدارهایی،
رمزارزها و بیتکوین هنوز در وضعیت جنینی بییه سییر میبردنیید .گییذر زمییان امییا وضییعیت را
وخیمتر کرد .تیلور اون در کتاب «قدرت مختلکننده؛ بحران دولت در عصییر دیجیتییال» معتقیید
است که »دقیقاً همان ویژگیهایی که بیتکوین را م ثر ساخته ،دولت را دچار مشکل میکننیید.
بیتکوین ناشنا

و نامتمرکز است .دولت و تعاملش با شهروندانش آشکار و شییدیداً متمرکییز

است .بنابراین ،بیت کوین این امکان را به مجموعهای از هنجارهای رفتاری میدهد کییه خییارج
از کنترل حکومت قرار بگیرند .اگر دولتها کنترلشان بر رفتار مالی شهروندانشییان را از دسیت
بدهند ،با یک بحران وجودی مواجه خواهند شد» (.)Owen, 2015: 96-97
تبثیرات رویکرد آنارشیستی در فناوری زنجیره قالبها تنها به حوزه رمزارزها محییدود نمیشییود.
با گسترش کاربردهای زنجیره قالبها و حذف نهادهای متمرکز ،شرایط برای طراحییی یییک قییرارداد
)1. decentralized autonomous organization (DAO
2. Monetary sovereignty
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اجتماعی مبتنی بر اجماع (و نه اجبار) و حرکت به سمت یک جامعه جهانی شییفافتر ،خودمختییارتر
و نوآورتر ممکن میشود .قرارداد اجتمییاعی جدییید شییامل سیسییتمهایی بییرای ارتبییاط و همکییاری
نامتمرکز و همچنین سیستمهایی برای حل منازعات از طری قراردادهای هوشییمند خواهیید بییود .در
این دیدگاه ،خدمات داوطلبانه زنجیره قالبها در نهایت دولت را به نهادی زائیید و خییالی از کییارکرد
بدل خواهد کرد .بنابراین ،جامعه تبدیل به یک نظام خودپایدار و زنجیییره قالبهییا خواهیید شیید کییه
الگوریتمها و قواعد بازار آزاد آن را اداره میکنند ) .(Atzori, 2017: 48ویژگی این الگییوی مییدیریت
در حال ظهور ،انتقال منابع قدرت از بخش عمومی به بخش خصوصی و تسییلط بییازار و شییبکه بییر
حوزه عمومی است .بهگونهای که میتوان آن را تحق ایده حکمرانی بییدون حکومییت 1دانسییت کییه
گروهی از پژوهشگران در اواخر قرن بیستم از آن میگفتند.
 .2-2زنجیره قالبها قدرت و تشدید حاکمیت :اجبار مطلق ،امنیت و تنظیمگری
در مقابل زنجیره قالبها ضدقدرت که تهدیدی برای حاکمیت دولت است ،برخی کاربردهییای
حکومتی زنجیره قالبها به مباحثی دامن زده است که تحت عنوان «جامعه الگوریتمی خودکار»
و گذار از «اجبار ضعیف» به «اجبار مطل » مفهومسازی شدهاند .در جامعه الگوریتمی خودکییار،
حکمرانی به صییورت اتوماتیییک و قانونشییکنی بسیییار دشییوار خواهیید بییود .چنییین نییوعی از
حکمرانی جلوی بسیاری از جرایم متداول کنونی را خواهد گرفت .بنابراین ،میتوانیم از نییوعی
حاکمیت مطل سخن بگوییم که پیش از این سابقه نداشته است .از چنین حاکمیت بیییخلییل و
فرجی اما بیش از هرچیز ،بوی کابو شهر به مشام میرسد زیرا چنان که تیلور اون به درسییتی
گفته «الگوریتمها خنثی نیستند .آنها توسط مردم طراحی میشوند ،مردمییانی بییا ایییدئولوژیها،
سوگیریها و احکام نهادی گوناگون .الگوریتمها تبعیض قائل میشییوند و اشییتباه میکننیید» .بییا
اینهمه ،آنها جعبهسیاههایی هستند که پاسخگوکردنشان بسیییار دشییوار خواهیید بییود .آنهییا از
بوروکراسیهای انسانمحور پیشین در عمل؛ سریعتر ،در نظارت؛ دقی تر بوده اما کمتر بخشنده
خواهند بود (.)Owen, 2015

1. governance without government
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یک مسئله بسیار مهم دیگر نیز همچنان مطرح است که میتوان آن را آخرین و البته اسییتوارترین
طناب برای نجات حاکمیت دولت دانست و آن ،امنیت است .فناوری زنجیره قالبهییا بییهرغم تمییام
دستاوردهایش ،هنوز نسبت به تهدیدات امنیتی آسیبپذیر است .ساتوشی ناکاموتو بیش از هر کییس
نگران امنیت سایبری است ،چنان که در آخرین پیام عمومیاش که به ذکر پیشرفتهای حاصلشییده
در حوزۀ ارز مجازی پرداخته بود ،بار دیگر متذکر شده که «هنوز راههای زیادی بییرای حملییه وجییود
دارد .چنانکه من قادر به شمردن آنها نیستم» ( .)Magnuson, 2020: 206زیانها و روزنییههای امنیتییی
برخی کاربردهای زنجیره قالبها به ویژه در حوزۀ رمزارزها و به طور کلی کاربردهییای مییالی چنییان
بزرگ است که جای خالی یک نهاد ناظر حاکمیتی بییه خییوبی احسییا

میشییود .در اینجاسییت کییه

مخالفان پول غیرسیاسی نهیب میزنند که «دولت در نهایت یگانییه بیمهنامییه مییا در مقابییل تبهکییاری
سازمانیافته است» (واروفاکیس.)140 :1397 ،
سومین مسئلهای که میتواند در برابر چالش حاکمیتی زنجیییره قالبهییا ضییدقدرت قییدعلم
کند ،توان قاعدهگذاری و تنظیمگری دولتهاست .یانیس واروفاکیس در سال  2017وقوع یییک
بحران بزرگ مالی بر اثر رشد بیاندازۀ قیمت بیتکوین را پیشبینی کرده بود .از نظییر او «عییدم
امکان افزایش نقدینگی اقتصاد با افزایش مقدار پول» در اقتصییاد مبتنییی بییر بیییتکوین ،ممکیین
است باعث شود که نهایتاً رکودی همانند رکود دهه  1930رخ دهد .واروفییاکیس بحییران دهییه
 1930را هم دقیقاً به همین «روحیه بیزاری از پول سیاسی» نسبت میدهیید کییه باعییث شیید تییا
دولتها از عرضه پولِ بیشتر از پشتوانه طالی خود اجتناب کنند .در واقع در آن زمان سیاست
معروف به استاندارد طال همان نقشی را در ایجاد بحران بزرگ ایفا کرد که امروز ممکیین اسییت
غیرسیاسی کامالً مستقل از دولت ایفا کند (واروفییاکیس .)142-141 :1397 ،بنییابراین،
ِ
ایدۀ پول
به نظر میرسد دولتها بهتدریج خواهند توانست با طرح توجیهات کافی ،دخالتهای بیشتری
را در این بازار به عمل آورند.
بنابراین ،سرنوشت حاکمیت نیز در عصر زنجیییره قالبهییا ،نییامتعین و غیرقطعییی بییه نظییر
میرسد .پروژههای آنارشیستی و رادیکال با ارجاع بییه برخییی ویژگیهییای سییاختاری زنجیییره
قالبها ،بیپرده از حکمرانییی بییدون حکومییت دم میزننیید و خدشییه بییر حاکمیییت دولییت را
دستاوردی بزرگ تلقی میکنند .در حالی که بهنظر میرسیید پروژههییای تمرکزگییرا و مشییارکتی

170

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

قابلیت این را دارند که به کابو شهرهای آرمانشهرنمایی همچون «جامعه الگوریتمی خودکییار»
و «جامعه کنترلی» میدان بیشتر بدهند .آنچه مسلم است اینکه با توجه بییه کارکردهییای غیرقابییل
انکار نهاد دولت در حوزههای امنیییت ،تنظیمگییری و جلییوگیری یییا مییدیریت بحرانهییا ،پایییان
حاکمیت دولتها غیرقابل تصور خواهد بود .شاید ح با کاستلز باشد آنجا که گفتییه بییود «تییا
زمانی که دولتها وجود دارند ،فلسفه وجودی آنها بر جای میماند و نهایتاً توانایی آنهییا بییرای
اعمال خشونت در قبال منافعی که نمایندۀ آن هستند ،از جملییه منییافع خودشییان ،پابرجاسییت»
(کاستلز.)180 :1400 ،

 .۳زنجیره قالبها و مسئله کارامدی
در مورد رابطه بین زنجیره قالبها و کارامدی تفرق دیدگاهها کمتر است اما هنگامی که تبثیر اییین
رابطه را بر مشروعیت دولت دنبال میکنیم ،موضوع پیچیدهتر میشود .زنجیییره قالبهییا بییه مثابییه
یک فناوری اطالعاتی پیشرفته به احتمال بسیار زیاد به د یل مختلف کارامییدی را افییزون خواهیید
کرد اما ارزش افزودۀ ناشی از این افزایش کارامدی ،لزوم ًا به افزایش مشروعیت دولتها نخواهیید
انجامید .در واقع اگر زنجیره قالبها توسط نیروهای مرکزگریییز و ضییداقتدار دولتییی در راسییتای
کارامدی بیشتر به کار گرفته شود ،نه تنها به مشروعیت دولت نمیافزاید بلکه نشاندهندۀ صییحت
ادعاهای کسانی است که واسطهگری دولتییی و شییرکتی را ناکارامیید و زاییید میداننیید .در مقابییل،
بهکارگیری زنجیره قالبها توسط نهادهای دولتی میتواند معادله را به سود دولتها تغییییر دهیید،
اما چنین کاربردی هم با موانع قابل توجهی روبرو است .در واقع مسئله کارامدی ناشی از زنجیییره
قالبها در رویکردهای متمرکز و نییامتمرکز کییه در چییارچوب نظییری مطییرح کییردیم ،وضییعیت
متفاوتی مییابد و تبثیرات متفاوتی هم بر کارامدی دولتها خواهد داشت.
 .1-۳زنجیره قالبها و کارامدی در رویکرد غیرمتمرکز و رادیکال؛ کارامدی منهای دولت؟
از نظر هواداران زنجیره قالبها به مثابه یک فناوری آنارشیستی و رادیکال ،این فنییاوری قطعی ًا در
خدمت افزایش کارامدی خواهد بود ،اما این افزایش کارامدی به معنای افییزایش کارامییدی دولییت
نیست بلکه به معنای اثبات اییین ادعاسییت کییه دولییت ،نهادهییای دولتییی و شییرکتهای بییزرگ و
متمرکز ،موانع اصلی کارامدی هستند .در این رویکرد ،زنجیره قالبها کارامییدی را از طریی یییک
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سازوکار بسیار کلیدی ارتقا میدهد و آن سازوکار تبدیل سیستمهای متمرکز دارای نقطه شکست
واحد 1به سیستمهای نامتمرکز بدون نقطه شکست واحد است .در این دیدگاه ،سازمانهای دارای
ساختارهای هماهنگی متمرکز و سلسلهمراتبی ذات ًا ناکارامد هستند .آنهییا مبتنییی بییر اجبییار و فاقیید
انعطافپذیری و ظرفیت تکامییل بییوده و نمیتواننیید در مقابییل چالشهییا و تقاضییاهای اجتمییاعی
فزاینده پاسخگو باشند .به ویژه حکومتها در معرض فقدان شفافیت ،فساد و حرکییت بییه سییمت
اقتدارگرایی هستند و این همه دلیلی نییدارد جییز تمرکییز قییدرت در دسییتان عییدهای انییدک .پییس
تمرکززدایی سیستمهای مبتنی بر بالکچین میتواند چنین تمرکز قدرتی را کاهش دهد یا از بییین
ببرد و بنابراین شهروندان خواهند توانست در سیستمهای نامتمرکز به کارامدی و شییفافیت دسییت
پیدا کنند .بیطرفی کد ،اجماع توزیعشده و قابلیت حسابرسی تراکنشها میتواند تییا انییدازۀ قابییل
توجهی اصطکاکها ،ناسازگاریها و ناکامیهای ذاتی فرایند تصمیمگیری سییازمانهای متمرکییز را
کاهش دهد یا بر آنها غلبه کند (.)Atzori, 2017: 47
این سازوکار اساسی که از نظر هواداران رویکرد رادیکال به زنجیره قالبهییا ،عامییل اصییلی
کارامدی سیستمهای زنجیره قالبها است ،با دیدگاه کلیتری که نظامهییای نییامتمرکز پییردازش
اطالعات را کارامدتر از نظامهای متمرکز پردازش اطالعات میداند هم سازگار است (به عنوان
مثال ن.ک .به :هراری 1397 ،ب .)464-458 :به نظییر میرسیید تفییاوت سیسییتمهای مبتنییی بییر
زنجیره قالبها با نهادها و سیسییتمهای دیگییر نیییز دقیقیاً در همییین نکتییه نهفتییه اسییت .حتییی
کاپیتالیستیترین و دموکراتیکترین دولتها و نهادهای جهان ما هم نسییبت بییه آنچییه زنجیییره
قالبها ارائه میدهد ،در نهایت دولتها و نهادهییایی متمرکییز محسییوب میشییوند .بنییابراین از
منظر کارامدی ،بهنظر میرسد که حداقل تییا آینییدهای نزدیییک ،زنجیییره قالبهییای آنارشیسییت
نمیتواند بدیل نیرومندی برای دولت مدرن باشد.
 .2-۳زنجیره قالبها و کارامدی در رویکرد متمرکز و نهادگرایانه
هنوز اف روشنی از افزایش کارامدی دولت با اسییتفاده از رویکییرد زنجیییره قالبهییای نهییادگرا
دیده نمیشود .با این همه د یلی برای خوشبینی وجود دارد .یک دیدگاه این اسییت کییه «اگییر
)1. Single Point of Failure (SPOF
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در حال حاضر فناوری زنجیره قالبها قادر است معامالت مالی انجامشده با ارزهییای دیجیتییال
مانند بیتکوین را ثبت کند ،پس میتوان آن را در آینده برای ثبت امور مختلییف ماننیید گییواهی
تولد و مرگ ،اسناد مالکیت ،گواهی ازدواج ،مدارک تحصیییلی ،خسییارتهای بیمییه ،رونییدهای
پزشکی و رأیگیری و اساساً هر نوع معاملهای که بتواند به صورت کد بیان شود به کار گرفت»
(شواب .)26 :1396 ،کالو

شواب حتی به کشورهایی چییون هنییدورا

و گرجسییتان کییه از

زنجیره قالبها برای رسیدگی به امور امالک استفاده میکند ،اشاره میکند .میون

سییان جییون

بیش از  100پروژۀ حکومتی زنجیره قالبها را نام میبرد که در حدود  40کشور جهان (تا سال
 )2018آغاز به کار کردهاند (.)Jun, 2018
حامیان رویکرد مشارکتی و نهادگرایانه به زنجیره قالبها ،در واقع زنجیره قالبها را امتداد
قدرت دولتها تعبیر میکنند .در این دیدگاه ،فناوری پیشرفتهای چون زنجیره قالبها همچییون
امتداد بازوها و شاخکهای اجرایی دولتهاست و میتواند در قابلیتسازی و غلبه بییر بحییران
نفوذ و ظرفیت اجرایی راهگشا باشد .بالکچین میتواند فساد را کاهش و شییفافیت را افییزایش
دهد زیرا به گونهای طراحی شده است که گرههای شییبکه را در معییرض شییفافیت کامییل قییرار
میدهد .بنابراین هر بخش از اطالعات را میتوان تا منبع آن تعقیییب و بییه آسییانی دنبییال کییرد.
بیجهت نیست که استفاده از قابلیتهای زنجیره قالبها در ثبت معامالت ملکییی و جلییوگیری
از زمینخواری طی سالهای اخیر تبدیل به یکی از رایجترین کاربردهای زنجیره قالبها شییده
است (.)Al- Saqaf & Seidler, 2017: 8-9
زنجیره قالبها همچنین ماهیت بوروکراسی را از محوریت فعالیییت انسییانی بییه محوریییت
فناوری زنجیره قالبها دگرگون میکند .میون

سان جون 1ماهیت بوروکراسی را همچون یک

فناوری اجتماعی تعریف میکند که به عنوان «دستگاه پردازش اطالعات» برای جامعهای که بییه
آن تعل دارد ،کار میکند .جون اعتقاد دارد کییه شییباهتهای بسیییاری بییین زنجیییره قالبهییا و
بوروکراسی وجود دارد تا آنجا که میتوان گفت زنجیره قالبهییا بییه لحییاظ تئوریییک میتوانیید
جایگزین بوروکراسی شود .از آنجا که فناوری زنجیره قالبها «قانون مطل » را جایگزین قانون

1. MyungSan Jun
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ضعیف و حتی نیرومند میکند ،پس میتواند اطالعات را کارامدتر از بورکراسی پردازش کنیید.
قراردادهای هوشمند که از مهمترین قابلیتهای زنجیره قالبها هستند ،میتوانند فراینیید اداری
را خودکار کنند .در نتیجه نظامهای بوروکراتیک جدییید مبتنییی بییر زنجیییره قالبهییا سییریعتر،
ایمنتر ،دقی تر و کارامدتر از بورکراسیهای سنتی خواهند بود (.)Jun, 2018: 8
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که در سییال  2020منتشییر کییرد ،بییه بررسییی قابلیتهییا و
محدودیتهای فناوری زنجیره قالبها برای ارتقای نظامهای سیاسی -اداری کنییونی و کییاهش
فساد در آنها پرداخت .در این گزارش تصریح شده که «زنجیره قالبها میتواند نقشی بیهمتییا
در جلوگیری از فساد حکومت داشته باشد .فناوری زنجیره قالبها ترکیبی منحصربهفرد از ثبت
دائمی و }مجهز به فناوری{ آشکارساز دستکاری ،1شفافیت و قابلیت حسابرسی تراکنشهییا در
لحظه و کارکرد قرارداد هوشمند خودکار است» .با این همه در اییین گییزارش بییه نکتییه مهمییی
اشاره شده و آن عدم تعیینکنندگی ویژگیهییای یییک فنییاوری در مقابییل رونییدها و رویییههای
اجتماعی بنیادین هر جامعه است .در واقع فناوری در چارچوب ساختارها و ویژگیهای جامعه
عمل میکند .از نظییر نویسییندگان« ،مطمئنییا زنجیییره قالبهیا بییه تنهییایی نمیتوانیید از جییرایم
جلوگیری کند یا مانع کنشگران بد شود .اگرچه زنجیره قالبها میتواند مکمییل و تقویتکننییدۀ
چارچوبهای قانونی و ساختارهای اجتماعی کنونی باشد ،اما تبثیرگییذاری آن فقییط بییه انییدازۀ
همان سیستمی است که این فنییاوری بخشییی از آن اسییت .در غیییاب اجییرای منسییجم قییانون،
دروندادهای اطالعاتی دقی  ،دانش فناورانه کافی ،مشارکت الیتهای سیاسی و ارادۀ اجتمییاعی
معطوف به خیر ،حکمرانی مبتنی بر زنجیره قالبهییا بیشییتر از قییوانین و سیاسییتهای موجییود
بازدارندۀ فساد نخواهد بود ()Raycraft & Lannquist, 2020
با این قید ،مجمع جهانی اقتصادی در گزارشی پنج حوزۀ کلیدی را شناسایی میکند کییه در
آنها فناوری زنجیره قالبها قابلیت ارتقای کارامییدی نظامهییای کنییونی را دارد :الییف) زنجیییره
تبمین دولتی( 2یا پیمانکاری حکومتی) که بزرگترین بازار مخارج حکومییت و بزرگتییرین منبییع
فساد رسمی در سراسر جهان است؛ ب) ثبت حقوق مالکیییت و معییامالت ملکییی کییه یکییی از
1. tamper-evident
2. Public Procurement
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مسائل مستعد فساد و تخلف در کشورهای مختلف و ایجاد حجم بزرگی از پروندههای قضایی
است؛ ج) رأیدهی الکترونیک د) ثبت مالکیت شرکتی ذینفع 1که رسواییهای اخیر نگرانیهییا
دربارۀ ابهام در آن را افزایش داده است؛ و با خره ،ه) تخصیص پرداختها که فرایندی اغلییب
پیچیده ،مبهم و ناکارامد است که شرایط را برای فسادهای مالی و د لیها و هدررفتها فراهم
میکند ( .)Raycraft & Lannquist, 2020نتیجهگیری مهم این است که هیچیک از کارکردهای
زنجیره قالبها در مسیر تقویت کارامدی دولت ،قطعی و متعین نیستند .تمام این کاربردهییا او ً
نیازمند ارادۀ سیاسی ،ثانیاً نیازمند یک نظام دادهای دقی  ،بهروزشییونده و دیجیتییال شییده و ثالثیاً
مستلزم جمعیتی است که عالوه بر دسترسی به اینترنت بتواند به عنوان کاربر از فناوری زنجیره
قالبها استفاده کنیید .نییوبییودن و ظرفیییت دسییتنخییوردۀ راهحلهییای زنجیییره قالبهییا نباییید
سیاستگذاران را از کاستیها و هزینههای استفاده از این فناوری در امور دولت غافل کند.
رویکردهای متمرکز و نهادگرا به کاربرد زنجیره قالبها حییداقل در حییوزۀ کارامییدی ،اییین
مزیت را بر رویکردهای نامتمرکز و رادیکال دارند که به چالشهای پیش رو اذعان میکنند .در
واقع آنها پذیرفتهاند که زنجیره قالبها نوشداروی تمام دردها نیست اما در عین حییال فرصییتی
است که نباید از دست برود .برخییی از حوزههییا بییا ورود زنجیییره قالبهییا هییم ارزش افییزودۀ
خاصی ایجاد نخواهند کرد اما برخی دیگر ممکن است انقالبییی را در جهییت بهبییود کارامییدی
تجربه کنند .به عنوان مثال در حال حاضر کاربرد زنجیره قالبها در حوزۀ زنجیرۀ تبمین تبییدیل
به یکی از نویدبخشترین حوزههای زنجیره قالبهای مشارکتی شده اسییت امییا تمییام حوزههییا
این گونه نیستند (.)Brinkmann & Heine, 2019

 .4زنجیره قالبها و دموکراسی
در بررسی رابطه بین فناوریهای اطالعاتی -ارتباطی و سیاست ،وضعیت دموکراسی همیشه در
صدر فهرست موضوعات جذاب قرار دارد .از سوی دیگر ،حدود سه دهه اسییت دانشییمندان و
پژوهشگران مختلف از بحران دموکراسی و حتی مرگ دموکراسی (حداقل در قالییب نماینییدگی

1. Beneficial Corporate Ownership Registries
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آن) سخن میگویند و عدهای از آنها نیز به رابطه اینترنییت و سیاسییت و قابلیتهییای اینترنییت
بییرای احیییا و دگرگییونی دموکراسییی میاندیشییند .آیییا زنجیییره قالبهییا توانییایی بهروزرسییانی
دموکراسی در جهان ما را دارد؟ وضعیت دموکراسی در عصر زنجیره قالبهییا چگونییه خواهیید
بود؟ این مباحث پیچیدهتر از آن هستند که در اینجا بتوانیم به تمام آنها بپردازیم .در ادامییه امییا
تالش میکنیم استد لهای اصلی مطرحشده در این منازعه را مرور کنیم.
 .1-4زنجیره قالبها و چشماندازهای تقویت دموکراسی :به سوی کریپتو -دموکراسی؟
هواداران رویکرد بالکچین رادیکال و نامتمرکز ،به دموکراسی نیز فکییر کردهانیید .برخییی زنجیییره
قالبها را باعث احیای جامعه مدنی میدانند .از نظر آنها ،جامعه مدنی میتواند با جایگزینکییردن
کارکردهای سنتی دولت با خدمات زنجیره قالبهامحور و پلتفورمهای نامتمرکز دارای منبییع بییاز،
خود را سازماندهی کرده و منافع خود را بهگونهای م ثرتر حف کند .میون

سان جون از این هم

فراتر رفته و از مفهوم حکومت خومختار توزیعشییده 1بییرای نشییاندادن قابلیتهییای دموکراتیییک
زنجیره قالبها استفاده میکند .راهکار او برای تحق چنین حکومتی ،سییاده امییا رایییایی بییه نظییر
میرسد؛ «اگر همه ما ،یعنی کل جامعه ،از طری یک فرایند اجماعی در قوانین حکومت مشارکت
کرده و آنها را ایجاد کنیم و کاری کنیم که این قوانین به صییورت خودکییار روی زنجیییره قالبهییا
ال متفاوت از حکومتهای موجییود اسییت.
اجرا شوند ،آن گاه میتوانیم حکومتی دایر کنیم که کام ً
این بدین معناست که ساختن یک سیستم حکومت به مثابه یک زیرساختار عملیییاتی اجتمییاعی و
به مثابه یک دستگاه پردازش اطالعات برای جامعه ممکن اسییت .اییین زیرسییاختار و دسییتگاه بییه
صورت خودکار عمل میکند و قواعدش با اجماع کل جامعه طراحی میگردد .چنین حکییومتی را
میتوان حکومت خومختار توزیعشده نامید» (.)Jun, 2018: 10
رأیگیری الکترونیکی یکی دیگر از کاربردهای زنجیره قالبهییا در راسییتای تقویییت نظییام
انتخاباتی دموکراتیک است .بحران اعتماد فراگیر در جهان ما ،دغدغهها دربارۀ امنیت انتخابییات،
درستی فرایند ثبتنام رأیدهندگان (در کشورهایی که رأیدادن تنها بیا ثبییتنییام قبلییی ممکیین
است) ،دسترسیپذیری فرایند شمارش آرا و مشییارکت رأیدهنییدگان را بییه نحییو بیسییابقهای
)1. Distributed Autonomous Government (DAG
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افزایش داده است .بهرغم پیشرفتهای چشمگیر در فناوری دیجیتال و آنالینشدن بسیییاری از
فرایندها ،هنوز رأیگیری کاغذی ،1متداولتر است .این روشها عییالوه بییر مالحظییات امنیتییی
قدرتمند ،ح رأی بخشی از انتخابکنندگان را سلب میکند .دیجیتالیشییدن و اینترنتیییشییدن
فرایندهای رأیگیری هم حا منتقدانی جدی دارد .چنانکه لوک فرتول مینویسیید «حییا همییه
میدانند که اینترنت مکان بسیار ناامنی برای برگزاری انتخابییات اسییت .شییواهد قابییل تییوجهی
وجود دارد که نشان میدهد انتخابات سال  2016ایا ت متحده از طری هککردن دستگاههای
رأیگیری ،دستکاری شده است .دیجیتالیکردن بیشییتر انتخابییات در اینترنییت کنییونی احمقانییه
است .متمرکزسازی اساسیاً بییا دموکراسییی ناسییازگار اسییت ( .)Fretwell, 2019در نتیجییه اییین
تحو ت ،برخی حکومتها پلتفورمهای رأیدهی زنجیره قالبهییا را بییه عنییوان ابییزاری بییرای
افزایش ایمان به فرایندهای انتخاباتی و افزایش مشارکت در آنها مورد بررسییی قییرار میدهنیید.
چنین تالشهایی که کامالً در چارچوب رویکرد متمرکز و نهادگرایانه به زنجیره قالبهییا قابییل
طرح هستند ،امیدوارند زنجیره قالبها بتواند حداقل بخشی از بحییران اعتمییاد دموکراسیییها را
تخفیف دهد.
بدون شک مهمترین نوید زنجیره قالبها برای تقویییت دموکراسییی در مفهییوم دموکراسییی
سیال 2خالصه میشود .دموکراسی سیال شکلی از دموکراسی است که در آن افراد هم میتوانند
به صورت مستقیم به یک قییانون رأی بدهنیید و هییم میتواننیید قییدرت رأیدهییی خییود را بییه
نمایندگان خود تفویض کنند .بنابراین در دموکراسی سیال بهترین وجوه دموکراسییی مسییتقیم و
دموکراسی نمایندگی با هم ترکیب میشوند .این نییوع از دموکراسییی بییه رأیدهنییدگان امکییان
میدهد تا دربارۀ موضوعات مهم ،مستقیماً تصمیم بگیرند و در عین حال به کسانی که وقت یییا
دانش کافی برای رأیدهی مستقیم ندارند ،امکان میدهد تا از مزیتهای دموکراسی نماینییدگی
بهره ببرند .در دموکراسی سیال رأیدهنگان میتوانند به هر دلیلییی کییه بخواهنیید تفییویض رأی
خود را پس بگیرند .بنابراین ،دموکراسی سیال هم مسئولیتپذیری بیشتری به ارمغان میآورد و
هییم شایستهسییا ری بیشییتری را ممکیین میسییازد .چنانکییه دومینیییک شییاینر نوشییته ،یکییی از
1. paper-and-pencil voting
2. liquid democracy
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ویژگیهای بسیار مهم دموکراسی سیال ،انتقالپذیری 1تفویض در اییین دموکراسییی اسییت .اییین
بدین معنا است که نمایندگان میتوانند خود نمایندگانی دیگر را انتخاب کنند تییا بییه نیابییت از
خودشان و همه تفویضکنندگان پیشییین عمییل کننیید .اییین انتقالپییذیری تضییمین میکنیید کییه
متخصصان بتوانند اعتمادی را که به ایشان شده در برخی از مسائل که دانییش و بییینش کمتییری
دارند به دیگییران تفییویض کننیید ( .)Schiener, 2015بییه هییر حییال صییرفنظییر از جزئیییات و
شایستگیهای دموکراسی سیال که در اینجا مجال بحث دربارۀ آنها نیست ،روشن است که این
سیستم رأیدهی نسبت به دموکراسی مسییتقیم و دموکراسییی نماینییدگی ،سییازوکاری پیچیییدهتر
است که اجراییشدن آن با روشهای سنتی کاغذ و قلمی عمالً ناممکن به نظر میرسد .به نظر
میرسد فناوری زنجیره قالبها برای برخی از پیچیدگیهای فنی و دغدغههای امنیتی و سیاسی
پیش روی دموکراسی سیال پاسخهایی قانعکننده دارد .چنانکه لو رومئو نوشته است «با کییاربرد
زنجیره قالبها ،ارسییال رأی بییه یییک فییرد ،پیگیییری اینکییه او چگونییه از آن اسییتفاده کییرده و
بازپسگرفتن رأی در صورت عدم رضایت ،بسیار ساده میشود .پییس از اینکییه رأی داده شیید،
این رأی با نام مستعار در زنجیره قالبها ذخیره میشود تا تضمین کند که رویییههای انتخابییات
شفاف باقی میمانند .با استفاده از قراردادهای هوشمند که یکی از قابلیتهای زنجیییره قالبهییا
است ،رأی همه نمایندگان برای موکالنشان دسترسیپذیر است و این تضمین میکنیید کییه آنهییا
برای آرای خود پاسخگو باشند .قراردادهای هوشمند همچنین میتوانند برای تضمین م ثربودن
قوانین پس از تصویبشان هم به کار روند و بخییش زیییادی از موانییع و ابهییام بوروکراتیییک کییه
ویژگی دموکراسیهای امروز است را حذف کننیید» ( .)Lu-Romeo, 2021بنییابراین دموکراسییی
سیال در عمل نوعی دموکراسی زنجیره قالبها است.
 .2-4زنجیره قالبها و دموکراسی :سویه تاریک
فناوریهای دیجیتال به همییان انییدازه کییه نویییدبخش آزادی و دموکراسییی بودهانیید ،نگاههییای
تردیدآمیز را هم به سوی خود جذب کردهاند .تحلیلگرانی همچون بیون

چول هان از ظهییور

نوعی سراسربین دیجیتال جدید و بیعم در آغاز سدۀ بیسییتویکم سییخن گفتییه اسییت .اییین
1. transitivity
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سراسربین جدید از آن رو بیعم است که دیگر نظارت را از یک نقطه مرکزی با قدرت مطل
نگاه خیرۀ مستبد انجام نمیدهد (چول هان .)153 :1398 ،میشل فوکییو تییالش فراوانییی بییرای
شناساندن سازوکارهای مدرن دستگاههای قدرت برای اعمال توهم سراسربین کرد .برای فوکییو
پویاییهای قییدرت در پناپتیکییان ،اسییتعارهای از پویاییهییای قییدرت در جامعییه اسییت چراکییه
خودتنظیمی آزاردهنده و طاقتفرسا ،اسا

قدرت در جامعه انضباطی مدرن است (

Garrette,

 .)2006: 209از نظییر چییول هییان ،سراسییربین جامعییه کنترلییی ویژگیهییایی دارد کییه آن را از
سراسربین جامعه انضباطی متمایز و البته خطرناکتر برای دموکراسی و آزادی فردی میکند:
 .1در سراسربین دیجیتال ،تمایز بین مرکز و پیرامون در مدل سراسربین جرمی بنتام از بییین
رفته است .همه کس از همه جا غربال میشود و این کار را هر کسی میتواند انجام دهد.
 .2ساکنان سراسربین بنتام از حضور دائمی ناظر آگاه بودند ،اما ساکنان سراسربین دیجیتییال
فکر میکنند که آزادند.
 .3برخالف ساکنان سراسربین بنتام که از همدیگر منزویاند ،ساکنان سراسربین امروزی بییه
شدت درگیر شبکهسازی و ارتباطگیری با همدیگرند.
 .4مهمتر از همه اینکه ساکنان سراسربین دیجیتال (برخالف ساکنان سراسربین انضییباطی
که خودسانسوری میکردند) ،با نمایش و برهنهسازی خود ،فعا نییه در سییاخت و حفی آن
همکاری میکنند (چول هان.)154-153 :1398 ،
با اشاره به این نوع دیدگاهها قصد نداریم زنجیره قالبها و اینترنت را با یییک چییوب بییرانیم.
روشن است که هشدارها و مفهومسازیهای افییرادی چییون چییول هییان بییا توجییه بییه اینترنییت و
شبکههای اجتماعی اینترنتی خل شده است .پرسش این است کییه آیییا زنجیییره قالبهییا ظرفیتییی
برای متوقفکردن این پدیده دارد یییا آن را تشییدید میکنیید؟ .بییه نظییر میرسیید زنجیییره قالبهییا
براسا

ویژگیهای ساختاری خود ،فناوری ایدئالی برای گذار به وضعیتی است که دیوید

بییرین1

آن را وضعیت «نظارت همه بر همه» و «دموکراتیککردن نظارت» نامیده است .در این جامعییه ،بییا
تحق وضعیت «روشنسازی متقابل کامل» ،اسرار ما هویدا میشود اما در عوض ما هم میتییوانیم

1. David Brin
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چراغ قوههای خود را روی هرکسی که میخواهیم بگیریم .چنین جامعه شفافی که برپایه نظییارت
بیحد است و نظارت با به پایین سراسربین انضییباطی را تبییدیل بییه نظییارتی دوسییویه میکنیید،
آرمانشهری است که بسیار شبیه کابو شهر مینماید زیرا به تعبیر چول هان «چنین نظارت تییامی،
جامعه شفاف را به یک جامعه غیرانسانی کنترلمحور تنزل میدهد :هییرکس همییه کییس را کنتییرل
میکند» (چول هان .)155 :1398 ،شفافیت متقابل ،نیازمند نظارت دائم اسییت و نظییارت دائییم بییه
کنترل تام میانجامد و کنترل تام آزادی عمل را نابود میکند .در چنین جامعییهای بییه تعبیییر چییول
هان« ،آزادی از قضا یک فرم کنترل از آب در میآید» (همان.)158 :
بنابراین ،اگر رویکرد متمرکز به زنجیره قالبها در شکل افراطیاش محق شییود ،شییاید مییا
بتوانیم به تبعیت از فوکو از نوعی گذار از جامعه حاکمیتی بییه جامعییه کنترلییی سییخن بگییوییم.
فوکو بین سه نوع جامعه تفکیک میگذارد :نخست ،جامعه حاکمیتی ،جامعهای که در آن دولت
همه چیز را تحت کنترل دارد .دوم ،جامعه انضباطی که در آن تضمین اطاعییت افییراد از طریی
نهادهای انضباطیای چون خانواده ،مدرسه ،سربازخانه ،کارخانه ،زندان ،آسایشگاه ،بیمارسییتان،
دانشگاه و مانند آن انجام میشود .سوم ،جامعه کنترلی ،که سازوکارهای سییلطه در آن پنهییانتر،
درونبودیتر و در عین حال دموکراتیکتر است« .برخالف انضباط ،کنترل از طری شییبکههای
انعطافپذیر و پرنوسان ،کامالً به خارج از حوزههای سازماندهیشدۀ برخی نهادهای اجتمییاعی
همچون کارخانه ،مدرسه ،بیمارستان ،زندان و ...گسترش یافته اسییت» (نجییفزاده ،بییه نقییل از
دلوز .)8 :1385 ،ژیل دلییوز در مقالییهای بییا عنییوان پینوشییت بییر جوامییع کنترلییی بییه تشییریح
ویژگیهای جوامع کنترلی و تفاوت آن با جوامع انضباطی در دیدگاه فوکییو پرداختییه اسییت .از
نظر او ،آنچه فوکو جامعه انضباطی میخواند ،طی قرون هجدهم و نوزدهم ظهور و بروز یافت
و در آغاز سدۀ بیستم به اوج خود رسید .این نوع از جامعه جایگزین جوامع حاکمیتی قبلی شد
اما از مقطع پس از جن

جهانی دوم به تدریج انضباطها در جوامع انضباطی دستخوش بحییران

شدند و به تدریج جوامع کننترلی در حال جایگزینشدن بیا جوامییع انضییباطی هسییتند .از نظییر
دلوز ،سازوکارهای کنترلی جامعه کنترلی «با ستمگرانهترین حبسها برابر است» (دلییوز:1385 ،
 .)11به تعبیر دلوز «جوامع انضباطی دو قطب دارند :امضایی کییه معییرف فییرد اسییت و عییدد و
شمارۀ سازمانیای که بر موقعیت وی در میان توده د لت میکند» اما «در جوامع کنترلی دیگییر
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امضا یا عدد مهم نیست ،بلکه این کد است که اهمیت دارد :کد یک رمز عبور 1اسییت؛ اییین در
حالی است که جوامع انضباطی با رمییز نظییارت 2تنظیییم میشییدند زبییان شییمارگانی کنتییرل از
کدهایی ساخته شده که دسترسی به اطالعات یا پییسزدن آن را نشییان میدهیید» (دلییوز:1385 ،
 .)14-13هرکدام از این جوامع سهگانه با نوع خاصی از ماشین تناسب دارند :جوامع حییاکمیتی
قییدیم از ماشییینهای سییاده مثییل اهرمهییا و قرقرههییا اسییتفاده میکردنیید ،جوامییع انضییباطی از
ماشینهای مکانیکی ساده و جوامع کنترلی از ماشینهای سایبرنتیکی و کامپیوترهییا .تکنولییوژی
اصلی جامعه انضباطی محبو کردن است اما جامعه کنترلی نه از طری محبو کییردن بلکییه از
طری کنترل مدام و ارتباط دائم عمل میکنیید (دلییوز .)27 :1385 ،نییه فوکییو و نییه حتییی دلییوز
نمیتوانستند شدت کنترلی را که ممکن است بر اثر یک فناوری نوظهور فقط چند دهه بعیید از
این سخنان ظهور کند ،پیشبینی کنند .به نظر میرسد باید آنچییه را کییه پیییش از اییین «جامعییه
الگوریتمی خودکار» و جامعه «اجبار مطل » نامیدیم ،نقطه اوج همان چیزی دانست که فوکییو و
بعد از او دلوز آن را «جوامع کنترلی» نامیدهاند .اگر سالهای نخست قرن بیسییتم سییالهای اوج
جوامع انضباطی بود ،برخی کاربردهای زنجیییره قالبهییا قییادر اسییت سییالهای نخسییت سییدۀ
بیستویکم را تبدیل به سالهای اوج جوامع کنترلی کند .در چنین جامعهای دولییت میییتوانیید
شکوه و اقتدارش در جامعه حاکمیتی را احیا کند و در عین حال ابزارهای اعمییال حاکمییت را
نه در ابزارهای انضباطی ،بلکه در ابزارهای به ظاهر دموکراتیکترِ کنترلی جستجو کند.
حتی کاربردهای سادهتر و صییوریتری از زنجیییره قالبهییا بییرای تقویییت دموکراسییی ماننیید
رأیگیری الکترونیکی در معرض تردید و انکار قرار گرفتهاند .در گزارش مجمییع جهییانی اقتصییاد
که در آن به کاربردهای زنجیره قالبها برای تقویت کارامدی دولت پرداخته ،مخاطرات احتمییالی
رأیگیری الکترونیکی به این شکل خالصه شده است« :با توجه بییه حساسیییت بییا ی انتخابییات،
رأیگیری زنجیره قالبها مستعد مخاطرات جدی است .همه نظامهای فنییاوری جدییید از جملییه
آنهایی که مبتنی بر فناوریهییای زنجیییره قالبهییا هسییتند ،در مقابییل حمییالت سییایبری و دیگییر
آسیبهای امنیتی آسیبپذیرند .چنین آسیبهایی میتواند به دستکاری رأی ،خطر پاکشییدن رأی
1. password
2. watchword

فناوری زنجیره قالبها و مسئله مشروعیت دولت مدرن

181

و آشفتگی انتخاباتی بینجامد ...نظامهای رأیگیری مبتنی بر زنجیره قالبها همچنین ممکن اسییت
خطرات و نگرانیهای امنیتی ایجاد کنند .بنابراین بسیار ضروری است که این نوع خدمات توسییط
یک تبمینکننده و یک سیستم بینهایت دقیی ارائییه شییوند ( .)Raycraft & Lannquist, 2020در
واقع کل بحث این است که نگرانیها دربارۀ امنیت و سالمت انتخابات پایان نمییابنیید بلکییه او ً
نگرانیهای جدیدی مطرح میشوند و ثانی ًا مخییاطرات سییاب حییا بییه شییکلی پیچیییدهتر مطییرح
میشوند .بنابراین همچنان حفاظت از دموکراسی در برابر مخالفانش چالشی بزرگ خواهد بود.

نتیجهگیری
هنوز هیچ تحلیل جامعی از تبثیر فنییاوری زنجیییرۀ قییالبی بییر مشییروعیت دولتهییا در ادبیییات
پژوهشی مربوط به این موضوع وجییود نییدارد .بنییابراین مییا بییرای اینکییه حییداکثر جامعیییت و
چندجانبهنگری را وارد تحلیلمان کنیم ،تالش کییردیم رابطیین بییین ظهییور و گسییترش فنییاوری
زنجیرۀ قالبی و عرصههای اصلی رابطن این فنییاوری بییا مشییروعیت دولییت را در رویکردهییای
دوگانن اصلی نسبت به زنجیرۀ قالبی به صورت دیالکتیکی به بحییث بگییذاریم .بییار دیگییر باییید
اشاره کنیم که در مرحلن کنونی ،فناوری زنجیرۀ قالبی و کاربردهییای متنییوع و متعییددش هنییوز
بیشتر به مثابن یک ظرفیت شناخته میشوند .پروژههییای اجرایییی کنییونی زنجیییرۀ قییالبی هنییوز
محدودند و آنهایی هم که آغاز به کار کردهاند به طییور کامییل از ظرفیییت بییالقوۀ اییین فنییاوری
استفاده نکردهاند .تا اطالع ثانوی ،مسئله ( Scalabilityمقیا پذیری یا قابلیت بزرگشییدن) بییه
طور جدی در مقابل توسعن پروژههای مبتنی بر زنجیرۀ قالبی وجود دارد .بییا اییین همییه ،تییاریخ
تحول فناوری به ما نشان میدهد که مسئلن مقیا پذیری در میانمدت و بلندمدت مانع بزرگی
در مقابل توسعن یک فناوری نیست .تقریباً تمام فناوریها در بدو تولد بسیار گییران هسییتند بییه
نحوی که تنها کنشگران قدرتمند توان توسعن آنها و بهرهمندی از آنها را دارند اما این وضییعیت
نمیتواند چندان دیرپا باشد.
با توجه به این مباحث ،وضعیت مشروعیت دولت در عصر فناوری زنجیرۀ قالبی وضییعیتی
پیچیده و نامتعین خواهد بود .رویکرد ما به این فناوری ،تا اندازۀ زیادی بر برونییدادهای مییورد
انتظارمان تبثیر خواهد گذاشت .تاکنون در ادبیات این موضوع رویکرد و گفتمان غالییب همییان

182

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  95بهار 1401

رویکرد رادیکال و به اصطالح آنارشیستی و نامتمرکز به موضییوع بییوده اسییت .هییواداران اییین
رویکرد که معمو ً از هواداران و خوشبینان به ظرفیتهای فناوری اطالعاتی بییه طییور کلییی و
بالکچین به طور خاص هستند ،در نوعی نگرش بدبینانه نسبت به نهادهای متمرکییز بییه طییور
کلی و دولت به طور خاص شریکند و به طور کلی ظرفیت دولت برای انطبییاق و تعییدیلی کییه
منجر به ارزش افزودهای برای مشروعیتش شود را بییه دیییدۀ تردییید جییدی مینگرنیید .در اییین
رویکرد ،حکومتها بیشتر مانع و مزاحم هسییتند تییا عامییل و راهگشییا .آنهییا کنییدتر ،فاسییدتر،
کهنهگراتر و بیفایدهتر از آن هستند که بتوانند فناوری زنجیرۀ قالبی را بییرای زنییدگی فییردی و
اجتماعی و سیاسی بهتر در خییدمت شهروندانشییان درآورنیید .در چنییین رویکییردی ،توسییعه و
کاربرد زنجیرۀ قالبی ذاتاْ کارکردی مشروعیتفرسا و تحدیدکننده برای دولت خواهد داشت .در
مقابل ،در رویکرد نهادگرا و متمرکز ،که به تدریج در حال ظهییور اسییت امییا ارجاعییات واقعییی
نیرومندی یافته است ،فناوری زنجیرۀ قالبی به مثابن «فناوری حکمرانی» دیده میشییود ،حتییی از
«حکومت بالکچین» سخن گفته میشود و در آن امکان آشتی بییین دولییت و فنییاوری زنجیییرۀ
قالبی قابل تصور است.
با این همه ،برخالف برخی تحلیلها ،فناوری زنجیره قالبها از نظر سیاسی و حتی از نظییر
حقوقی یک فناوری خنثی نیست .اما آنچه نباید از نظر دور داشته شود ،نقش عاملیییت انسییانی
در تعیین مسیر فناوری است .فناوری شرایط ساختاری کنش انسانی را تحت تبثیر قرار میدهد
اما نمیتوان گفت قابلیت کنشگری کارگزار انسانی را از بین میبرد .برخی از رادیکییالتییرین و
خالقانهترین کاربردهای فناوری زنجیره قالبها نیازمند نوعی از تغییر ذهنیت و تغییر فرهنگییی
است که فراتر از گذارهای فناورانه محض برود و با تعهییدی بلندمییدت نسییلهای آینییده را بییه
دانش و مهارتهای زم برای یک آیندۀ بیش از پیش خودکار مجهییز کنیید .بنییابراین ،آمییوزش
همچنان دروازۀ رهایی و سعادت پایدار باقی خواهد ماند اما مبارزه هم مورد نیاز است .فناوری
هرگز پاسخی نهایی به بغرنجترین مسائل بشری از جمله بحییران مشییروعیت فراگیییر دولتهییا
نخواهد داد .اصول و ارزشهایی چون عدالت ،آزادی ،اعتمییاد ،برابییری و مردمسییا ری هرگییز
راهحلهای فناورانه محض نداشته و نخواهند داشییت .دموکراسییی ،خودمختییاری ،حی حیییات
فردی ،برابری ،پاسخگویی ،شفافیت و کارامدی نیازمند مبارزهای مداوم اسییت و فنییاوری تنهییا
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شرایط ساختاری این مبارزه را تسهیل یا تحدید خواهد کرد .نه دولتها و نه جوامع محکوم به
انتخاب میان دوگانههایی که در این مقاله به بحث گذاشتیم ،نیستند .همچنان که اینترنت با تمام
نویدها و هشدارهایش سرنوشت محتومی را بر هیچ جامعهای تحمیییل نکییرد .بییه تعبیییر مایییل
پاتریک لینچ« ،تکنولوژی تنها تا حد و اندازهای که ما بخواهیم بدیع و نوآور خواهد بود» (لینچ،
 )300 :1398و به تعبیر کاستلز «برای جوامع دنیای امروز ،فناوری فینفسه خوب یا بیید نیسییت
اما خنثی هم نیست» زیرا فناوری بیشتر روندهای موجود یا بالقوۀ ازپیییشموجییود در جامعییه را
تسهیل و تقویت میکند (کاستلز.)90 :1384 ،

منابع
بشیریه ،حسین ( ،)1381دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی ایران :دوره جمهوری اسالمی ،تهران :نشر نگاه معاصر.
بشیریه ،حسین ( ،)1398از اینجا تا ناکجا :دیباچهای بر آسیبشناسی سیاسی ،تهران :نشر نی.
پای ،لوسین و دیگران ( ،)1380بحرانها و توالیها در توسعن سیاسی ،ترجمن غالمرضییا خواجییه سییروی ،تهییران :پژوهشییکدۀ
مطالعات راهبردی.
تورن ،آلن ( ،)1396پارادایم جدید ،ترجمن سلمان صادقیزاده ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
چول هان ،بیون

( ،)1398جامعن فرسودگی ،جامعن شفافیت ،ترجمن محمد معماریان ،تهران :نشر ترجمان.

خلیلی ،رضا ( ،)1399کارامدی نظام سیاسی :مفاهیم و رویکردها ،در کتاب :پورسعید ،فرزاد (ویراستار) کارامدی نظام سیاسی،
تهران :انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
دلوز ،ژیل و دیگران ( ،)1385بازگشت به آینده ،ترجمن رضا نجفزاده ،تهران :انتشارات گام نو.
رانسیر ،ژاک ( ،)1396دموکراسی علیه دموکراسیها ،در کتاب :آگییامبن و دیگییران ،وضییعیت دموکراسیی ،ترجمین محمدرضییا
شیخی ،تهران :نشر گام نو.
شواب ،کالو

( ،)1396انقالب صنعتی چهارم ،ترجمن فرزان مجیدفر و دیگران ،تهران :انتشارات برتراندیشان.

فوکویاما ،فرانسیس ( ،)1398هویت ،ترجمه ابراهیم افشار زنجانی ،تهران :نشر کویر.
فیرحی ،داود ( ،)1390دین و دولت در عصر مدرن (دولت ،مشارکت و مشروعیت) ،تهران :انتشارات رخداد نو ،جلد دوم.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1393شبکههای خشم و امید :جنبشهای اجتماعی در عصر اینترنت ،ترجمن مجتبی قلیپور ،تهران :نشر مرکز.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1397تئوری شبکهای قدرت :گفتارهایی در باب سیاسییت جامعین اطالعییاتی ،گییردآوری و ترجمین مجتبیی
قلیپور ،تهران :انتشارات آذرخش.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1398قدرت ارتباطات ،ترجمن حسین بصیریان جهرمی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1399گسست :بحران لیبرال دموکراسی ،ترجمن مجتبی قلیپور ،تهران :انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
کاستلز ،مانوئل ( ،)1400کهکشان اینترنت :تبمالتی در باب اینترنت ،کسبوکییار و جامعییه ،ترجمیین حییدر شییهریاری ،تهییران:
پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
کاستلز ،مانوئل و اینس ،مارتین ( ،)1384گفتوگوهایی با مانوئل کاستلز ،ترجمن حسن چاوشیان و لیال جوافشانی ،تهران :نشر نی.
لیپست ،سیمور مارتین (خرداد و تیر  )1374مشروعیت و کارامدی ،ترجمن رضا زبیب ،فرهن
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لینچ ،مایکل پاتریک ( ،)1398اینترنت ما :اطالعات زیاد و فهم کم در عصر کالنداده ،ترجمن حامد قدیری ،تهران :نشر اسم.
واروفاکیس ،یانیس ( ،)1397حرفهایی با دخترم دربارۀ اقتصاد :تاریخ مختصر سرمایهداری ،ترجمن فرهاد اکبرزاده ،تهران :نشر بان.
وینسنت ،اندرو ( ،)1376نظریههای دولت ،ترجمن حسین بشیریه ،تهران :نشر نی.
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