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را در پرتو  رانیا یاسالم يدر جمهور یاسیس تیمشروع تیوضع میکنیمقاله تالش م نیدر ا 

. ابتدا میبه بحث بگذار یاجتماع يفناور کیها به مثابۀ قالب رهیزنج يظهور و گسترش فناور
 رانیا یاسالم يجمهور تیدولت، در کانون بحران مشروع ياستدالل خواهد شد که بحران کارآمد

 تواندیاست که م ریمس نیاز ا زیاز هر چ شیب زیها نقالب رهیو زنج ردیگیقرار م یکنون طیدر شرا
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 ک،یبوروکرات يدولت را در سه عرصۀ کارآمد يها بر کارآمدقالب رهیزنج یمثبت و منف یاحتمال
 يردهاکی. سپس با توجه به روندها و رومیبه بحث بگذار یاجتماع يو کارآمد ياقتصاد يکارآمد

 یطراح رییتغ يویاستمرار و سنار يوینوظهور، دو سنار يفناور نینسبت به ا رانیموجود در ا
 رهیزنج يظهور و گسترش فناور ياست که بروندادها نیا مقاله یینها يریگجهیخواهند شد. نت
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 مقدمه
تا این اندازه داراي  ها،به اندازة فناوري زنجیره قالب اي در طول تاریخشاید کمتر فناوري

همه، هاي سیاسی از سوي دیگر بوده است. با اینهاي سیاسی از یک سو و داللتخاستگاه
(برعکس اینترنت که در بدو امر  هاقالبزنجیره اجتماعی  -ها در مورد پیامدهاي سیاسیدیدگاه
براي  را بدیلی هاگونه و متنوع دارند. برخی زنجیره قالببینانه بود) ماهیتی طیفخوش معموالً
ه دهد ککه نوید نوعی از تبادالت منهاي دولت را میبینند چرااز کارکردهاي دولت می بسیاري
به نظارت آنان نیاز است. در چنین  اساساً نه توان نظارت دارند و نه البته هاحکومتدر آن 
 رآمدي،ناکا و دردسرساز فقط عامل فساد، کارآمدنا» برادر بزرگ«هایی، دولت به مثابۀ یک دیدگاه

ف نیاز کند. با تضعیتواند ما را از آن بیهاي باال است و فناوري به تنهایی میخفقان و هزینه
اگر ر و مشروعیت دولت دچار چالش خواهد شد. اعتباکارکردهاي نظارتی و مراقبتی دولت، 

ترین کارکردشان که همانا تضمین امنیت تبادل، تسریع آن و تخفیف دولت و نهادهایش از اساسی
پس بیش از پیش دچار بحران مشروعیت خواهد شد. مشابه  بماند،هاي تبادل است بازهزینه

ساز آن و ردهاي توزیعی و برابريها در مورد کارکرد اعتمادسازي دولت، کارکهمین دیدگاه
ها، چالش مشروعیت دولت گونه دیدگاهاش هم مطرح شده است. در اینکارکردهاي حاکمیتی

هاي خواهد توانست دگرگونی چالشی جدي خواهد بود و احتماالً هازنجیره قالبمدرن در عصر 
ا آنچه طراحان و هایی بهاي آینده ایجاد کند. چنین دیدگاهکارکردي و ماهوي در دولت

 تطابق زیادي دارد.هم در ذهن داشتند  چینبالكدهندگان اولیۀ توسعه
ها، بر چهرة ژانوسی تري هم وجود دارند. در این دیدگاههاي متعادلبا این همه دیدگاه  

هاي پیشرفتۀ انقالب صنعتی چهارم به طور خاص (یعنی فناوري به طور کلی و فناوري
ویت به عنوان مثال آویتال بالشود. گونه و تهدیدگونۀ آنها) تأکید میفرصتآمیختگی وجوه درهم

هایی چون عدم تمرکز، شفافیت، دسترسی با ویژگی هازنجیره قالبنوید داده است که فناوري 
 1»دموکراسی سیال«تواند در خدمت نوعی از دموکراسی که آن را بودن، میهمگانی و ناشناس

دموکراسی سیال نیز از نظر او همان چیزي است که کشورهاي عضو اتحادیۀ د قرار گیرد و نناممی

1. ‘Liquid democracy’ 
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بدان نیاز  ،مشروعیتی که با آن دست به گریبانند اعتماد و بحران رفت از بحراناروپا براي برون
فقط تجارت و تبادل اقتصادي را از چنگال  هازنجیره قالب. بنابراین، )Balwit, 2018( دارند

دهد بلکه دموکراسی و به طور کلی تجربۀ نجات نمی کارآمدهاي نانهادهاي فاسد و شرکت
کند و دموکراسی نمایندگی را از فریب و تقلب رها می ،زیست سیاسی را هم از چنگال فساد

 بینانه و آرمانی بهه اندکی خوشها اگرچدهد. این قبیل دیدگاهنجات می» بحران عدم نمایندگی«
بیش از پیش جذابیت  هازنجیره قالبرسند اما با گذشت زمان و توسعۀ کاربردهاي نظر می

 یابند. می
حذف رادیکال دولت به مثابۀ شري که دیگر ضروري « در میانۀ این دو دیدگاه که یکی از

ایش نوید ز ،»ممکن است سیاستی دیگر«گونۀ گوید و دیگري با شعار خیالسخن می »نیست
اي وجود دارند که برخی هاي میانهدهد، دیدگاهرا می حکومتنوع جدیدي از سیاست و 

ي دولت، نیرومندي کارکردي کارآمدرا عامل تقویت  هازنجیره قالبهاي فناوري ویژگی
 ددانند. ماها حسین عزیز استانهادهایش، احیاي اعتماد به آن و تخفیف بحران مشروعیت می

 سئلهمیکی از این افراد است. او معتقد است  نظم آیندة جهان دانشگاه نیویورك و نویسندة کتاب
) نوعی بحران مشروعیت جهانی است که تمام 2020اصلی جهان کنونی و جهان آینده (دهۀ 

اده، اش را از دست دکشورها را فراگرفته و بیش از این نیز فراخواهد گرفت. آمریکا نقش رهبري
هاي لیبرال (و به تعبیر یووال و ارزش شدن ناکام ماندهضعیف است، جهانیکراسی در حال تدمو

برد. در چنین فضاي )، داستان لیبرال) در دوران افول خود به سر می1397نوح هراري (
هاي آینده چنانچه به عنوان یک ابزار استراتژیک به کار دهد که فناوريآلودي او نوید مییأس
 هازنجیره قالبفناوري از نظر او توانند بخشی از درمان جهان در حال احتضار باشند. می ،روند

دیدة بین شهروندان و حکومت و همچنین کاهش فساد تواند روشی براي تعمیر رابطۀ آسیبمی
براي احیاي اعتماد  هاحکومتهمان چیزي باشد که  تواند دقیقاًباشد. این فناوري ساده می

 .)Hosain Aziz, 2018( ندن نیاز دارشهروندان به آ
تر از آورند، اما چنانگه گفتیم بیشتدریج و به نحوي فزاینده سربرمیه هایی بچنین نوشته 

ن اي سروکار داریم که تا کنواندازند تا تحلیل و تبیین. ما با فناوريجنس نوید، هشدار و چشم
ولی) هایی به جز تبادل مالی و پتر از کاربردهایش (حداقل در عرصهبه مثابۀ یک ایده بسیار فربه



 32  یرانا یاسالم يدر جمهور یاسیس یتدولت و مشروع يها، کارآمدقالب یرهزنج يفناور

فته، گ» هازنجیره قالبگرفتن جدي«اي با عنوان قع چنانکه رابرت هریان در مقالهشده است. در وا
ناوري تأثیرات بیشتري داشته تا به مثابۀ یک ف ،به مثابۀ یک ایده هازنجیره قالب«حداقل تا کنون 

از اعتبار فناورانۀ آن سرچشمه  هازنجیره قالبمشروعیت و اقتدار «از نظر هریان، » کاربردي.
یک لنز (نسبتاً) جدید است که از طریق آن  هازنجیره قالبگیرد بلکه ناشی از آن است که نمی
 ,Herian(» شدن به دوران انقالب صنعتی چهارم است...جهانی را ببینیم که در حال وارد توانیممی

 هريتخیلی آرمانش -هاي علمیرا به فیلم چینبالكهاي اي دیگر هم پروژه. نویسنده) 166 :2018
گر واقعیت آینده باشند، اما حداقل تا تشبیه کرده است: آنها از یک سو ممکن است ترسیم

ها چیزي جز کند که حتی اگر این پروژهالبته او تصریح می .اندازهایی خیالی بیش نیستندچشم
به مثابۀ فهرستی از آرزوهاي بشر و تصوري از  هاخواب و خیال نباشند، باز هم زنجیره قالب

هاي ترین اقلیم. با اینکه حتی در پیشرفته)Swartz, 2017( ک دنیاي متفاوت، معنادار و مهم استی
ا ، امهایش عقب بودهشه یک گام از وعدهفناورانه (جاهایی همچون سیلیکون ولی) فناوري همی

 هايبشریت طی دو سدة اخیر به خوبی ثابت کرده است که تخیالتش، به ویژه آنجا که به پیشرفت
 اند. فناورانه مربوط است، با سرعتی فراتر از خیال به تحقق نزدیک شده

دولت  ها ورابطۀ بین فناوري زنجیره قالب دربارة مقالۀ دیگريآنچه را در  مقاله،در این 

، دربارة نظام جمهوري اسالمی ایران به مثابۀ 1مدرن به مثابۀ یک موجودیت عام بررسی کردیم

هاي با بنیان هازنجیره قالبانقالب  گذاریم.خاص به بحث مییک دولت مدرن به صورت 
به کند؟ آیا رویکردهاي مختلف بخش نظام جمهوري اسالمی ایران چه میمشروعیت

پیامدهاي متفاوتی از نظر تأثیرگذاري بر وضعیت مشروعیت سیاسی در ، چینبالكسیاست تکنو
آیا رویکرد جمهوري اسالمی به فناوري جمهوري اسالمی ایران خواهند داشت؟ اگر چنین است، 

در ایران غالب شود  چینبالك پیامد سیاسیو نحوة مواجهۀ با آن، بر اینکه کدام  چینبالك
اسخ کنیم به آنها پتالش میمقاله هایی است که در این ترین پرسشها مهمتأثیرگذار است؟ این

 دهیم. 

مطالعات  ، فصلنامۀمدرن مشروعیت دولت و مسئله ها) فناوري زنجیره قالب1401( دیگران و . نگاه کنید به: حسنی، فاطمه 1
 .186-147: صص ،95 شمارة ،25دوره  راهبردي،
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 ابتدا تالش رود.گام اصلی پیش می چهار در مقالهاین ها، دادن به این پرسشبراي پاسخ 
کنیم ش میتال ها را به صورت بسیار فشرده معرفی کنیم. در گام دومکنیم فناوري زنجیره قالبمی

ي را در کانون بحران مشروعیت کنونی نظام کارآمدي و نقطۀ مقابل آن یعنی ناکارآمدمفهوم 
بحث مبانی مشروعیت جمهوري اسالمی  جمهوري اسالمی قرار دهیم. در واقع ما در این بخش،

 کشانیم و به جاي بحث ازشناسی میایران را از حوزة فلسفه و فلسفه سیاسی به حوزة جامعه
ي را در کانون کارآمدخاستگاه و منشأ قدرت سیاسی به عنوان مبناي مشروعیت، کارکرد و 

شناختی به مسئلۀ جامعهدر نگاه  دهیم.مشروعیت سیاسی دولت جمهوري اسالمی ایران قرار می
ه ککاري ندارد بل ،مشروعیت، مشروعیت با این مسئله که چرا مردم باید از دولت اطاعت کنند

کنند. مسئله اصلی در اینجا شود که چرا آنها از دولتی خاص اطاعت میبه این مسئله توجه می
آن  بر حق بدانند و ثباتکند تا رژیم را این است که چه شرایط و فرایندهایی مردم را تشویق می

را موجب شوند. فیلسوفان سیاسی با مشروعیت به صورت اصلی اخالقی یا عقالنی برخورد 
شناسان و بسیاري از اما جامعه ،تر از واقعیت اطاعت استاند که مشروعیت مهمکنند و مدعیمی

ه مهم است بینند، یعنی آنچشناختی میدانشمندان سیاست، مشروعیت را در چارچوب جامعه
باور به مشروعیت، یعنی باور به حق فرمانروایی است، صرف نظر از اینکه این فرمانروایی چگونه 

هاي جهانی همچنین به یاري برخی شاخص .)310-305: 1389به دست آمده است (هیوود، 
 ها نمایان ساختهي مورد ادعایمان چگونه خود را در این شاخصکارآمددهیم که بحران نشان می

براي  چینبالكهاي فناوري ها و چالشترین فرصتکنیم مهمسوم تالش می گاماست. در 
ث ترین ابعاد آن به بحي و مهمکارآمدمشروعیت سیاسی در ایران را به ویژه با تمرکز بر مفهوم 

دو سناریوي استمرار و تغییر را به عنوان سناریوهاي اصلی رابطۀ بین  ی،پایانگام بگذاریم. در 
 کنیم.و مشروعیت دولت در آیندة ایران طرح می چینكبال

 هاي آنها و ویژگیزنجیره قالبالف) 
  Chainقالب و و بلوكیا همان  Block ترکیبی از دو کلمه) چینبالك( هازنجیره قالبواژه 
لوك . بستهایا قالب هااي از بلوكاین فناوري در حقیقت زنجیرهپس است.  هزنجیربه معناي 

شده در یک دفتر کل طی دورة زمانی مشخص است. این هاي ثبتدر واقع فهرستی از تراکنش
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ها یا سوابق شوند و محتواي آنها همان دادهمی متصل یکدیگر به 1رمزنگاري طریق ها ازبلوك
 همۀ مشخص زمانی از بعد همواره بلوکی، زنجیرة در مهم اصل یک بر بنا .ها استتراکنش

که  اطالعاتی بستۀ این. شوندمی رمزنگاري و فشرده و بنديبسته شبکه، در موجود اطالعات
 مدتی از پس ترتیب این به و پیونددمی هابلوك دیگر جمع به شود،می نامیده بلوك چنانکه گفتیم

شی است که یک بلوك را به رویا زنجیره،  Chainشود. پس می تشکیل هابلوك از ايزنجیره
 زنجیره روشی است که زنجیره بلوکی ،کند. در واقعها را به هم زنجیر میدیگر متصل یا آن بلوك

یا  وکیزنجیره بل کند.هاي ریاضیاتی را ایجاد میچسباند و اعتماد بر پایۀ مدلرا به یکدیگر می
 یراه در واقع د زیرادهها را تغییر میشیوة ذخیره و توزیع و حتی تولید داده هازنجیره قالب

هاي کامل یا گره 2از نودها هازنجیره قالبیک شبکۀ  ست.اها جدید براي ساختاربندي ثبت داده
ها در واقع کامپیوترهایی هستند که قادر به اجراي الگوریتمی براي تشکیل شده است. این گره

ر آن هایی است که دکامل از همۀ تراکنش يسازي شبکه هستند. هر گره دربردارندة رکوردامن
 هستند صلو هاییگره به کامپیوترها همۀ اینترنت، سنتی مدل درزنجیرة بلوکی ثبت شده است. 

 ساختار ،هازنجیره قالب فناوري در اما است؛ اطالعات مجدد توزیع و متمرکزکردن کارشان که
 و يرمزنگار مانند پیشرفته فناوري چند کمک به و است متفاوت کامالً هاداده توزیع و ذخیره
 ستند،ه هازنجیره قالبشبکۀ  در که ها یا کامپیوترهاییگره همۀ ها،داده پیشرفته سازيفشرده

 همۀ به کامپیوترها همۀ همزمان، و کنندمی توزیع شبکه آن در و کرده ذخیره را اطالعات »همۀ«
 همۀ و کندیم کار متمرکزکننده هايگره بدون سیستم پس این. هستند متصل دیگر کامپیوترهاي

این  .)Drescher, 2017؛ 1399(تیانا،  هستند گره نوعی به خودشان ،هم به متصل هايدستگاه
(چند  4گرهی)، اینترنت نوعی شبکۀ نامتمرکز(تک 3هاي متمرکزبدین معناست که در مقابل شبکه

(چندین گرهی)  5شدهدر واقع یک شبکۀ توزیع هازنجیره قالبدر حالی که  ،گره محدود) است
 ست.ا

1. Cryptography 
2. nodes 
3. centralised 
4. decentralised 
5. distributed 
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کوین بود که شخص یا گروهی به نام ساتوشی ناکاموتو (که ، بیتهازنجیره قالبنخستین 
آن را طراحی کرد و البته در آن زمان نام آن را به  2009نامی مستعار است) در سال  احتماالً

کوین را که یک رمزارز تبادالت بیت هازنجیره قالبگذاشت. این  1»شدهشبکه توزیع«سادگی 
هنوز هم  کوینبیت چینبالكکند. با گذشت بیش از یک دهه از طراحی است نگهداري می

تند؛ اما هس چینبالكترین کاربردهاي شدهو به طور کلی رمزارزها بهترین و شناخته کوینبیت
ت مالی نیست. از حدود سال ها فقط در تبادالزنجیره قالبدانیم که کاربرد حاال به خوبی می

کوین به مثابۀ یک رمزارز به فناوري زیربنایی آن یعنی بود که توجه عمومی از بیت 2013
دریافته بودند که آنچه  تدریجبهگران تحلیل 2015و کاربردهایش معطوف شد. تا سال  چینبالك

. )Swartz, 2017(است  چینبالكکوین بلکه اهمیت سیاسی و اجتماعی پایدارتري دارد نه بیت
تواند براي شود که میشناخته می 2»ابزار چندکارة سوئیسی«به عنوان یک  هاامروزه زنجیره قالب

هایی چون هویت دیجیتال، مالکیت داده، محرمانگی بسیاري از مشکالت در حال ظهور در حوزه
 .)Zwitter & Hazenberg, 2020: 1(هایی ارائه دهد حلگیري غیرمتمرکز راهو حتی تصمیم

ناپذیري، شفافیت، عدم تمرکز، رسوخ فناوري هازنجیره قالبفناوري از نظر ساختاري، 
بودن است و در عین حال انواع و کاربردهاي مختلفی دارد. با توجه دسترسی همگانی و ناشناس

بر اثر  3»هاانقالب داده«ها و کاربردهاست که برخی پژوهشگران از یک به همین ویژگی
چون هوش مصنوعی سخن  نوظهوريهاي و فناوري هاکارگیري فناوري زنجیره قالببه

هاي ، اینترنت امروز نسبتی با وعدههاهاي رادیکال زنجیره قالبهواداران پروژهگویند. از نظر می
اش که همانا وضعیت تواند اینترنت را به نتیجۀ منطقیمی چینبالكاش ندارد اما نخستین

هم یک گام به پیش است و هم بازگشت  چینبالكهاي مرکززدایی کامل است برساند. ویژگیت
. بنابراین، )Swartz, 2017(اش هاي نخستینها و بیشتر شبیه وعدهبه اینترنتی آزاد از واسطه

 لبته اینا نظیري را داده است.نیز به سرعت نوید تغییرات سیاسی بی چینبالكهمچون اینترنت، 
 ینچبالكبرند و هنوز آنچه دربارة پیوندهاي فناوري ها هنوز در مرحلۀ جنینی به سر میبحث

ا است تها، نویدها و هشدارها بیشتر از جنس احتمال ،دانیمو سیاست و حکمرانی جوامعمان می

1. distributed network 
2. “swiss multi-tool” 
3. data revolution 
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 به دنبال رهگیري این نویدها و هشدارها، به ویژه در عرصۀ مقالهدر این  تحلیل و تبیین و تشریح.
 . هستیم در جمهوري اسالمی ایران مشروعیت سیاسی

 ي و مشروعیت در جمهوري اسالمی ایرانکارآمدب) 

هاي مدرن متکثر و چندگانه مبانی مشروعیت در جمهوري اسالمی ایران نیز مانند همۀ دولت
بخش در نظام جمهوري اسالمی ها در مورد مبانی و عناصر مشروعیتاست. به طور کلی، دیدگاه

اه هایی هستند که منشأ و خاستگتوان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ نخست دیدگاهایران را می
روعیت تکوینی) و دستۀ دوم دهند (مشقدرت سیاسی را در کانون تحلیل خود قرار می

کارکرد  ،شناختیغایت قدرت سیاسی و به زبان جامعه ،هایی که به زبان فلسفۀ سیاسیدیدگاه
دهند بخش این نظام قرار میدر کانون تحلیل خود از عنصر یا عناصر مشروعیتنظام سیاسی را 

آن  کنند ممکن است(مشروعیت کارکردي). البته نویسندگانی که بر یکی از این دو تأکید می
ۀ هاي دستز اهمیت قرار دهند. ما در این مقاله دیدگاهدیگري را نیز بپذیرند و در درجۀ باالیی ا

ها و کنیم اما با توجه به موضوع پژوهش که بررسی رابطۀ بین زنجیره قالبنخست را رد نمی
کنیم؛ زیرا این مشروعیت کارکردي است که بر دستۀ دوم تمرکز می ،مشروعیت سیاسی است
ر د یابد و نه مشروعیت تکوینی.ها میهاي جدید از جمله زنجیره قالبپیوندي وثیق با فناوري

ه تواند مبانی مربوط بشود نمیمثابۀ آنچه بر یک دولت عارض می به چینبالكفناوري واقع 
 يکارآمدها و کارکردهاي آن دولت، و به ویژه منشأ و خاستگاه یک دولت را تغییر دهد اما غایت

رسد آن دولت در ابعاد مختلف را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، به نظر می
مشروعیت در جمهوري اسالمی ایران، بیش از هر چیز از طریق بر  چینبالكتأثیرگذاري فناوري 

  باشد. نظامي این کارآمدتأثیرگذاري بر وضعیت 
هاي اخیر در ادبیات مشروعیت سیاسی هم در سطح جهان و هم در ایران شاهد در سال

شناختی ههستیم که البته در ادبیات جامع سیاسینگر مشروعیت هاي غایتبازگشتی به دیدگاه
هاي تر از دیدگاهنگر قدیمیهاي غایتهاي کارکردگرا مشهورند. دیدگاهمروز بیشتر به دیدگاها

یون و پی دموکراتیزاسدرمعطوف به منشأ و خاستگاه هستند اما در قرن بیستم و در پی امواج پی
توسعۀ سیاسی تا اندازة زیادي به حاشیه رفتند و از اوایل سدة جدید به تدریج در قالب 
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انایی ها، پایبندي و توشناختی بار دیگر سربرآوردند. در این نظریههاي کارکردگراي جامعهگاهدید
تر از شکل نظام سیاسی یا منشأ قدرت آن است ها و کارکردهایش مهمنظام سیاسی به غایت

). با توجه به تغییرات گسترده در کارکردهاي دولت و مشکالتی که 108-107: 1390(فیرحی، 
هاي اخیر شاهد تغییر در مبانی ي دموکراتیک با آن مواجهند، به تدریج طی دهههادولت

 به نحوي که مشروعیت ،مشروعیت به سود مشروعیت مبتنی بر نتایج یا کارکردها هستیم
ترین شود. مهمکارکردي به تدریج به مهمترین مبناي مشروعیت دولت مدرن تبدیل می

را در کانون مشروعیت ي کارآمد، دیدگاهی است که نگر مشروعیت سیاسیهاي غایتدیدگاه
شود صرف نظر از اینکه مبانی ها به طور کلی استدالل میدهد. در این دیدگاهسیاسی قرار می

ي ساختارها و نهادهاي کارآمدبسط و تداوم مشروعیت به «ها چیست، مشروعیت سیاسی دولت
زمان به فرسایش مشروعیت و زوال  ي در طولکارآمدسیاسی حاکم وابسته است و فساد و نا

 ،) در چنین نگاهی، رابطۀ قدرت و اطاعت345: 1397زاده، (حسینی» انجامد.مشروعیت می
گر زبان است که در آن شهروندان عاقل و محاسبهو دادوستدي مادي و مبتنی بر محاسبۀ سود 

بر  ي خود تکیه کنند وآمدکارفروشند و حاکمان باید به اطاعت را به بهاي منافعی به حاکمان می
). به عنوان مثال سیمور مارتین 339 :1397 ،زادهحسینینتایج مادي حکمرانی خود بیفزایند (

است.  ها قائلي در مشروعیت دولتکارآمدلیپست از جمله کسانی است که جایگاه بزرگی براي 
مشروع را به مخاطره  سیستم، حتی ثبات یک نظام 1يکارآمدافول مستمر یا بلندمدت «از نظر او 

الی که در ح«کند ي را از مشروعیت تفکیک کرده و تصریح میکارآمدالبته لیپست  »اندازد.می
صور بنابراین، ت» اي است ارزشی.ایست با ماهیت ابزاري، مشروعیت مقولهي اصوالً مسئلهکارآمد

 ه درستی یادآورمدت ممکن است، اما لیپست بي حداقل در کوتاهکارآمدوجود مشروعیت بدون 
تواند به یک نظام سیاسی مشروعیت ي مستمر با گذشت چند نسل میکارآمد«شود که می

تواند ي مستمر هم میکارآمد) نقطۀ مقابل این مفهوم این است که نا1374(لیپست، » ببخشد.
 حتی یک نظام سیاسی از نظر ارزشی مشروع را دچار بحران مشروعیت کند.

اي اساسی کارکردهمدي عبارت است از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق اکار«کند: مدي را چنین تعریف میالیپست کار.  1
ا ، تحقق آن رحهاي قدرتمند درون نظام، مانند اصناف بزرگ یا نیروهاي مسلاي که اکثریت مردم و گروهیک حکومت به گونه

 )1374(لیپست، » به عینه مشاهده نمایند.
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ي کارآمدترین مبناي مشروعیت و ناي مهمکارآمدجامعۀ امروز ایران، نماید که در چنین می
 ساز خودمشروعیت است. اگرچه جمهوري اسالمی از مبانی مشروعیتبزرگترین عامل بحران 

 ي نتوانسته نارضایتیکارآمداما شاید هیچ عاملی به اندازة نا هم تا اندازة زیادي گسسته است
هاي اخیر متفکران، پژوهشگران و نویسندگان مختلف ایرانی در سال فراگیر اجتماعی ایجاد کند.

ان تقریباً اغلب پژوهشگراند. در چنین چارچوبی به بحران مشروعیت جمهوري اسالمی اندیشیده
ها)ي (دولت اهحکومت«گران سیاسی در ایران با این گفتۀ تاجیک کم و بیش موافقند که و تحلیل

) 25: 1398(تاجیک، » ي چندان موفق عبور کنند.کارآمدنستند از آزمون دینی بعد از انقالب، نتوا
ي را در ارتباط با حکومت جمهوري اسالمی به مثابۀ یک حکومت دینی کارآمدتاجیک این نا

در دو سطح قابل بروز  هاحکومتي در این نوع کارآمدداند و معتقد است نامی» موجود واقعاً«
شوند به این معنا که دستگاه دچار نوعی فقر تئوریک می هاحکومتاست: نخست اینکه این 

ظري بندي یک دستگاه نماند و قادر به مفصلنظري آنان از تحلیل و تدبیر شرایط حال قاصر می
در ها که این حکومتراهنماي عمل و یک گفتمان هژمونیک منطبق بر زمانه نیست. دوم این

ها زنند و به عبارتی در تحصیل خیرها و فضیلتعرصۀ پراتیک اجتماعی و تدبیر منزل لنگ می
ي در کارآمد). به عبارت دیگر، او بحران نا27-26: 1398براي مردم خود ناکامند (تاجیک، 

 داند.جمهوري اسالمی را هم داراي بعدي نظري و هم بعدي عملی می
ی مي در بحران مشروعیت کنونی جمهوري اسالکارآمد مسئلهوبیش به نقش فیرحی هم کم

دهد. وزن بزرگی میي به سایر عوامل همکارآمدرسد او در کنار ناهرچند به نظر می ،اشاره دارد
هاي طلبانه و دیدگاهشکاف در مبارزات قدرت«و » شرایط بحران اقتصادي«از نظر او دو عامل 

 هدولت و مذهب را در جمهوري اسالمی ایران با بحران مشروعیت مواج» سیاسی نخبگان انقالبی
فقدان اتفاق  نخست،داند: نموده است. فیرحی مورد دوم را به نوبۀ خود ناشی از سه عامل می

بنیاد دوگانۀ مشروعیت در قانون اساسی جمهوري اسالمی و  دوم،نظر در ادلۀ فقهی مشروعیت؛ 
تغییر ذائقۀ فعاالن سیاسی و تنوع و تحول در سلیقۀ سیاسی فعاالن و شهروندان. این سه  سوم،

ها دربارة منشأ مشروعیت متفرق و متفاوت باشد و این شکاف در مل باعث شده تا دیدگاهعا
سیاسی هدایت شده و چیزي را باعث  -اجتهادي به درون جریان فرهنگی -مبانی عقاید مذهبی

). بنابراین 177-175: 1390نامد (فیرحی، می» رقابت -بحران مشروعیت«شود که فیرحی آن را 
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هاي مشروعیت، نه ناشی از فقدان نظریه«بحران مشروعیت در جمهوري اسالمی از نظر فیرحی، 
 با وجود این) 182 :1390 فیرحی،» (هاي مشروعیت است.بلکه ناشی از تعدد و تعارض نظریه

وزمره، فاصلۀ ي در زندگی رکارآمدي در زندگی روزمره هم در این میان نقشی دارد. ناکارآمدنا
شدت افزایش داده است. ه هاي موجود را بها و واقعیتتوسط آرمانشده بین انتظارات ایجاد

اي مواجهند با مشکالت عدیده عقالنیت اداري و نظم حاکم بر نهادهاي جمهوري اسالمی، ظاهراً«
و نه تنها قادر به تأمین انتظارات رو به تزاید نیستند، بلکه حتی در برخی وجوه زندگی روزمره 

) بنابراین، از نظر فیرحی ترکیبی از فقدان مبانی 181 :1390 فیرحی،» (ند.کننیز اختالل ایجاد می
ي کارآمدروشن نظري براي مشروعیت در ساختار حقوقی و سیاسی ایران از یک سو و نا

جمهوري اسالمی در رسیدگی به امور زندگی روزمره مردم، دو ستون اصلی بحران مشروعیت 
 کنونی جمهوري اسالمی هستند.

شناس هم سودمند خواهد بود. اي به دیدگاه یک جامعهشناس، اشارهاین دو سیاستدر کنار 
ي دولت به کارآمدهاي اخیر بر اهمیت شناسانی است که در سالمحمد فاضلی از جمله جامعه

ترین مسئلۀ ایران امروز تأکید کرده است. فاضلی که بسیار تحت تأثیر آراي عنوان ضروري
ها ارتباط نزدیک با بدنۀ دولت و بوروکراسی ایران و از سوي دیگر سالفرانسیس فوکویاما است 

ولت، دهی دیافته براي سازمانبدون تالش سازمان«را در کارنامه دارد، اکنون بر این باور است که 
نخواهد بود که مشروعیتی پایدار فراهم آورد و آنقدر دوام آورد  کارآمدهیچ دموکراسی آنقدر 

او در شرایط کنونی ایران، اصالح نظام بوروکراسی کشور » راتیک را نهادینه کند.که نهادهاي دموک
داند. از نظر فاضلی پاندول تاریخی ایران مدرن فقط بعد از آنکه سازي دولت میکارآمدرا کانون 

بات خواهد به سوي ث ،خصائص دستگاه بوروکراتیک مدرن نسبتاً وبري را تجربه کند ،نظام اداري
سرنوشت آیندة ما، به آیندة اصالحات بوروکراتیک گره خورده «کند که صریح میرفت. او ت

) 175: 1400(فاضلی، » کند.است. خورشید دموکراسی از مشرق اصالح بوروکراسی طلوع می
ا شرط سازي آن رسازي دولت و نه دموکراتیککارآمدبنابراین، فاضلی به صورت ضمنی نه تنها 

ی را سازي بوروکراسکارآمدداند، بلکه در شرایط کنونی یط کنونی میبقا و توسعۀ ایران در شرا
 داند.سازي نهاد دولت میکارآمدکانون 
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پژوهشگران ایرانی همچنین در سال هاي اخیر در تبیین دربارة رابطۀ بین ناکارآمدي و 
ست بپور با کارشادلو و کرماند. به عنوان مثال مشروعیت در جمهوري اسالمی تأمالتی داشته

داري، تالش ي و مشروعیت در دولت نوسرمایهکارآمدنظریۀ کالوس اوفه دربارة رابطۀ بحران 
ي کارآمدبه کاستی  1368داري در ایران پس از سال اند نشان دهند که توسعۀ ناقص سرمایهکرده

دولت در برآوردن نیازهاي رفاهی طبقۀ متوسط و فرودست انجامید و بحران مشروعیت جمهوري 
ي و مشروعیت کارآمدداري، می را رقم زد. در حالی که در نظریه اوفه دربارة دولت نوسرمایهاسال

داري اي معکوس و متناقض با هم دارند، در جمهوري اسالمی ایران به عنوان یک سرمایهرابطه
پور، ي محقق شده است و نه مشروعیت (شادلو و کرمکارآمدناقص، غیررقابتی و انحصاري، نه 

 ي و بحران مشروعیت در جمهوري اسالمیکارآمدبحران محمدي و امیري هم دوست ).1394
ي در جمهوري اسالمی را به سه نوع بحران کارآمد. آنها بحران انددانسته را دو روي یک سکه

کنند و راه ي اقتصادي تقسیم میکارآمدي اجتماعی و بحران کارآمدي سیاسی، بحران کارآمد
از نظر ). 1398محمدي و امیري، جویند (دوستمفهوم حکمرانی خوب می رفت را دربرون

برد و در این دوران یابی به سر میجمهوري اسالمی ایران در دوران فرامشروعیت پورسعید نیز
 ین نظامبراي ا گفتمانی که بخواهد میزانی از مشروعیت ثانویهگرایی براي هر پارهسطحی از عمل

له است: نخست اینکه گذار از دورة استقرار ئدلیل این امر در سه مس ایجاد کند ضروري است.
به  یابی نیازمند گذر از مبناگرایییابی و همچنین گذار به فرامشروعیتمشروعیت به مشروعیت

ي و انطباق با خواست عمومی است. دوم اینکه وضع کارآمدتر مشروعیت همچون سطوح عینی
سومین  بندد و باالخرهن راه را بر هرگونه مبناگرایی غیرعینی میمعیشتی اسفناك جامعه امروز ایرا

باوري، ابزارانگاري، هاي نوظهور در ایران، عملها، افکار و سبک زندگی نسلعامل اینکه ویژگی
دهد ي را در جایگاهی باالتر از مباحث نظري و سنت و مانند آن قرار میکارآمدوري و بهره

 .)737-736: 1381(پورسعید، 
ي را در کانون بحران مشروعیت کنونی در جمهوري کارآمدبا توجه به چنین مالحظاتی، ما 

 ارتباطی پیشرفته از -هاي اطالعاتیدهیم و بر این دیدگاهیم که فناورياسالمی ایران قرار می
ر توانند بیشترین تأثیر را ب، از طریق تأثیرگذاري بر این متغیر میچینبالكجمله فناوري 

فرسایی دولت در ایران کنونی داشته باشند. این البته به معناي سازي یا مشروعیتعیتمشرو
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ی آن سنت -بخش این دولت، از جمله مبانی حقوقی و الهیانگاري سایر مبانی مشروعیتنادیده
نیست اما چنانکه گفتیم این مبانی امروز فراتر از مباحث نظري و دانشگاهی، ارزش عملی چندانی 

جیه مشروعیت دولت جمهوري اسالمی ندارند. در واقع بحران مشروعیت کنونی براي تو
ي این کارآمدجمهوري اسالمی ایران به مثابۀ یک دولت مدرن، تا اندازة زیادي ریشه در بحران 

هاي جهانی هم آیا شاخصه این نیز بپردازیم که بالزم است دولت دارد. پیش از ادامۀ بحث 
  کنند یا خیر.ي در جمهوري اسالمی را تأیید میکارآمدنوعی بحران فرضیۀ ما مبنی بر وجود 

 هاي جهانیي جمهوري اسالمی در آیینۀ شاخصکارآمدبحران ج) 
 شد ها، تالشنظران و استناد به برخی پژوهشهاي برخی صاحبتا اینجا با اتکا به دیدگاه

. آیا اده شودایران قرار دي در کانون بحران مشروعیت کنونی جمهوري اسالمی کارآمدبحران 
هایی که امروزه براي سنجش کیفیت حکمرانی ي را در شاخصکارآمدتوان ردپایی از بحران می

ي تا اندازة زیادي کارآمدهایی چون شوند یافت؟ اگرچه بحرانها طراحی میو کشورداري دولت
بیکاري، نرخ رشد  هاي بسیطی چون نرخ تورم، نرختوان آنها را در شاخصپذیرند و میکمیت

ي ارآمدکها به تنهایی بسیاري از وجوه اقتصادي، ضریب جینی و امثال آنها یافت اما این شاخص
دارند. بنابراین ما در اینجا از سه ي از جمله وجوه غیراقتصادي آن را از نظر دور میکارآمدیا نا

اهم کنیم که ستداللمان فرکنیم تا شواهد بیشتري براي این اتر استفاده میشاخص ترکیبی کالن
 ي است. کارآمدجمهوري اسالمی ایران دچار نوع شدیدي از بحران 

هایی که در سطح جهانی به بررسی وضعیت کیفیت ترین شاخصترین و مهمیکی از قدیمی
توسط  1996است که از سال  1هاي جهانی حکمرانیشاخصپردازد پروژة حکمرانی کشورها می

شود. در تعریف این پروژه، حکمرانی دربرگیرندة ساالنه تهیه و منتشر میبانک جهانی به صورت 
ها و نهادهایی است که از طریق آنها اقتدار در یک کشور اعمال شود. بنابراین، نحوة انتخاب سنت

شدن آنها، ظرفیت حکومت براي طراحی و اجراي ، نظارت بر آنها و جایگزینهاحکومت
هروندان و دولت براي نهادهاي حاکم در این گزارش ارزیابی هاي درست و احترام شسیاست

 30نماگر در قالب شش زیرشاخص و با بیش از  300پروژه با استفاده از حدود این شوند. می

1. Worldwide Governance Indicators (WGI) 
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ترین و معتبرترین منبع سنجش کیفیت حکمرانی کشورها تبدیل شده منبع داده، امروزه به بزرگ
کشور  202این گزارش است، رتبۀ کلی ایران در میان  که آخرین سال انتشار 2020است. در سال 

بوده است که نشان از وخامت کیفیت حکمرانی در کشور است. نکتۀ جالب توجه  181جهان 
) 1996دیگر این است که تغییرات در شاخص حکمرانی ایران از نخستین سال انتشار گزارش (

ص حکمرانی در کشور همیشه هاي گذشته شاخدهد که طی سالتا آخرین سال آن نشان می
منفی و روند کلی کیفیت حکمرانی نزولی بوده است. این در حالی است که میانگین جهانی 

شاخص  2019ها همیشه عددي مثبت بوده است. در سال شاخص حکمرانی طی این سال
ه یدرصد بدتر از میانگین اقتصادهاي نوظهور (چین، هند، برزیل، روس81حکمرانی ایران بیش از 

درصد بدتر از میانگین کشورهاي نفتی بوده است (پویش فکري 48و آفریقاي جنوبی) و بیش از 
 ).  109-91: 1400توسعه، 

توسط مؤسسۀ لگاتوم تهیه و  2007هاي مرتبط با بحث ما که از سال یکی دیگر از شاخص
د حکمرانی است. این شاخص هم از این نظر که بروندا 1شاخص کامیابی لگاتومشود منتشر می

 هايسنجد و هم از این نظر که یکی از زیرشاخصهاي مختلف را مییک کشور در عرصه کارآمد
 کارآمدهاي دولت و اجراي بدون فساد و مهمش حکمرانی است که در آن میزان مسئولیت

 يکارآمدي یا ناکارآمدعیار براي آگاهی از وضعیت اي تمامشود، آینهها سنجیده میسیاست
است. این شاخص عملکرد هر دولت را هاي مختلف به طور کلی و همچنین در عرصهدولت 

کند. در آخرین گیري میسنجه اندازه 294نماگر و  65زیرشاخص،  دوازدهدامنه،  سهدر قالب 
درصد جمعیت جهان 99کشور و بیش از  167به بررسی  2021گزارش این شاخص که سال 

جهان قرار گرفت. رتبۀ  123در رتبۀ  2020قوط نسبت به سال پله س سهپرداخته است، ایران با 
رسد. رتبۀ ایران در این می 145ایران در زیرشاخص حکمرانی از این هم بدتر است و به 

 . 2تر استزیرشاخص حتی از اغلب کشورهاي منطقه از جمله عراق هم پایین
گیرد. مت یک حکومت در کانون آن قرار می قابلیت اجرایی ي،کارآمدبا هر تعریف از 

یافتگی نبه توسعه و توسعه قابلیت اجرایی اندروز، لنت پریچت و مایکل وولکات که از دریچۀ

1. Legatum Prosperity Index (LPI) 
 https://www.prosperity.com/globe/iran . نگاه کنید به: 2
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 ین پژوهشگران، براساساند. اها در این زمینه را ارائه کردهترین تحلیلیکی از جامع ،اندپرداخته
ا از نظر میزان قابلیت اجرایی در چهار سطح ر ها، حکومت2013دسترس تا سال آمارهاي در 

شگران، هاي این پژوهاند. براساس ارزیابیبندي کردهخیلی ضعیف، ضعیف، متوسط و قوي دسته
کشور (کرة جنوبی، سنگاپور، شیلی، امارات متحدة  هشتکشور در حال توسعه فقط  102از 

د. بیش گیرندر سطح قوي قرار می عربی، بحرین، قطر، برونئی و باهاما) از نظر قابلیت حکومت
کشور در دستۀ خیلی ضعیف قرار  102کشور از این  هفدهاز دو برابر این تعداد نیز، یعنی 

کشور که مجموعاً حدود نیم میلیارد جمعیت کرة زمین را در خود جاي  هفدهگیرند. این می
 77شود. از نیز یاد می 1دهخورهایی هستند که از آنها با عنوان کشورهاي شکستهمان ،اندداده

کشور نیز در سطح  32کشور از جمله ایران در سطح قابلیتی متوسط و  45کشور باقیمانده، 
رهاي رسد شمار کشوکنیم که به نظر میگیرند. بنابراین، ما در جهانی زندگی میضعیف قرار می

 وتحلیل، ایران جز داراي قابلیت اجرایی باال در آن به طور کلی بسیار اندك است. در این
 وازدهدکشورهاي با قابلیت متوسط قرار گرفته است اما نکتۀ جالب این است که ایران به همراه 

آن دسته از کشورهاي با قابلیت متوسط است که در آنها میزان رشد ساالنۀ  وکشور دیگر جز
لیپین، واي، فیقابلیت منفی است. این بدین معناست که این کشورها (شامل ایران، گویان، مولد

سریالنکا، مغولستان، آفریقاي جنوبی، مراکش، تایلند، نامیبیا، ترینیداد و توباگو، آرژانتین و 
اي هکاستاریکا) با نرخ رشد ساالنه بیش از منفی نیم صدم درصد در حال از دست دادن قابلیت

 ).72-70: 1398خود هستند (اندروز و دیگران، 
توان ادامه داد اما نتیجه نهایی چیز متفاوتی نخواهد مچنان میها را هگونه شاخصبررسی این

بود. ما در اینجا تالش کردیم دو شاخص پرکاربرد در سطح جهانی و یک شاخص 
پژوهشگرساخته اما باز هم در سطح جهانی را که نزدیکترین ارتباط را از نظر بازنمایی بحران 

ند دهچنینی نشان میهاي اینور کلی شاخصي دولت در ایران دارند بررسی کنیم. به طکارآمد
ي دولت در ایران و ارتباط آن با کارآمدمباحثی که طی حدود یک یا دو دهۀ اخیر دربارة بحران 

در تشخیص کانون  ،شوندبحران مشروعیت در سطوح دانشگاهی و ادبیات راهبردي مطرح می

1. failed states 
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اند و ما نیز به همین دلیل تأثیر فناوري بحران مشروعیت کنونی جمهوري اسالمی موفق عمل کرده
ترین مسیر براي کشف رابطۀ احتمالی ي دولت را بهترین و دقیقکارآمدبر حوزة  هازنجیره قالب

 دانیم. اما پیش ازو مشروعیت دولت در ایران می هازنجیره قالببین ظهور و گسترش فناوري 
 در ایران و چینبالكورود به این بحث، الزم است نگاهی کوتاه به وضعیت کنونی فناوري 

ها هم در تشخیص فرصت ارتباط بیندازیم. این نگاه داده در اینترین تحوالت و روندهاي رخمهم
هاي آینده براساس روندهاي گذشته کمک خواهد دهاي موجود و هم در طراحی سناریوو تهدی
 کرد. 
کنیم تعامل و مواجهۀ جمهوري اسالمی به مثابۀ یک دولت مدرن با ادامه تالش میدر  

 کارآمدي و به تبع آن و پیامدهاي احتمالی این تعامل و مواجهه براي هازنجیره قالبفناوري 
 مشروعیت سیاسی را به بحث بگذاریم. 

 ي و مشروعیت در جمهوري اسالمی ایرانکارآمد، هازنجیره قالب) د
تالش کردیم نشان دهیم که جمهوري اسالمی با نوعی از بحران مشروعیت روبرو  ینجاتا ا

کردي گرایانه، عملیاتی و کاراست که بیش از آنکه از نوع تأسیسی و حقوقی باشد ماهیتی غایت
نظر از آنکه مبانی تأسیسی و اولیه مشروعیت در نظام جمهوري صرف ادعاي ما این بود کهدارد. 

ي این نظام شرط تداوم و ثبات آن مشروعیت خواهد بود. بنابراین، کارآمدچه باشد،  اسالم ایران
ي آن است. اینکه کارآمدبحران مشروعیت در ایران کنونی تا اندازة زیادي در پیوند با بحران 

خود بحثی جدي اما فراتر از ساحت موضوعی این پژوهش  ،هاي این بحران دوم چیستریشه
در ایران  ینچبالكکنیم برخی نقاط پیوند احتمالی بین گسترش فناوري می تالش ادامهاست. در 

حث را به ب سیستم سیاسی و نه قوة مجریه صرف)ي دولت (به مثابۀ یک کارآمدو وضعیت 
 بگذاریم.  

ي آن است که حکومت به مسائلی بپردازد که از نظر کارآمد«گوید رابرت دال در جایی می
شوند و عمل حکومت در آن زمینه مناسب مشکالت عمده محسوب میشهروندان مسائل و 

) با چنین تعریف ساده و در عین حال سودمندي، نباید فراموش 157: 1378(دال، » ارزیابی شود.
ن گیري شده بودند که ما آاي جهتعلیه همان پدیده هازنجیره قالبکنیم که نخستین کاربردهاي 
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در  ،کردکوین را استخراج میبیت 1ساتوشی ناکاموتو اولین بالك خوانیم. وقتیي میکارآمدرا نا
 2008آن ارجاعی به یکی از مقاالت روزنامۀ تایمز لندن قرار داد که دربارة فروپاشی مالی سال 

هاي متمرکز و اي آشکار بود از باور ساتوشی به این که بانکبود. این عمل نمادین نشانه
ا بودند. ام کارآمدی هستند که جهان با آن مواجه بود. آنها ناي مرکزي مسئول وضعیتهاحکومت

تواند براي بود، می هاحکومتي کارآمد، که مسیري بدیل براي گریز از ناهازنجیره قالبآیا 
 درآید؟  هاحکومتي در خدمت همان کارآمدارتقاي 

ایجاد کنیم.  یبراي پاسخ به این پرسش، باید یک نکته را یادآوري کنیم و یک تفکیک مفهوم
صۀ و عر هازنجیره قالباز نظر رابطۀ بین فناوري  اي که باید یادآوري شود این است کهنکته

: سخن گفت هازنجیره قالبها و کاربردهاي پروژه توان از دو نوعمینهادي موجود  -سیاسی
 -ویپتتر کرقدرت که در درون رویکرد کلی هايزنجیره قالبمشارکتی یا  هايزنجیره قالب

تر رادیکال یا ضدقدرت که نمایندة رویکرد کلی هايزنجیره قالبگیرد و نهادگرایی قرار می
با  هاي رادیکالپروژه که درحالی. )Swartz, 2017; Husain, 2020( آنارشیسم است -کریپتو
 ی درات انقالبتغییر سمت و اقتصادي موجود، به نهادهاي سیاسی بهنسبت شدید  بدبینی
اد براي ایج چینبالكکنند از می تالشحرکت کرده و  ، اقتصادي و سیاسیاجتماعی هايحوزه

 چینالكباستفاده از  دنبال به هاي مشارکتیکنند، پروژه اقتصادي جدید استفاده -فنی نظم یک
 عهاي نوبر ظرفیت در اینجا بحث ما عمدتاًافزایش کارآمدي نظم موجود هستند.  در جهت
 هرچند براساس ،ي دولت متمرکز استکارآمدبراي ارتقاي  هازنجیره قالبهاي پروژه مشارکتی
ترین آنها در که مهم هازنجیره قالبهاي رادیکال هاي موجود و گسترش برخی پروژهواقعیت

 هي دولت هم اشارکارآمدرمزارزها هستند، به تعامل بین این دو و تأثیر آن بر  جامعۀ ایران فعالً
 خواهیم کرد.

د مفهوم بای بدین دلیل است که دهی به این پرسشبراي پاسختفکیک مفهومی مورد نیاز 
ي را بنابر اهداف عملیاتی مقداري خرد کنیم. ما براي انجام این کار از تفکیک مفهومی کارآمد

ه این بگیریم و سطح بوروکراسی را نیز تالکوت پارسونز بین چهار خرده نظام اجتماعی بهره می

1. genesis block 
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ي کارآمدي اقتصادي، کارآمدي سیاسی، کارآمدتوان از افزاییم. بنابراین میها مینظامخرده
بندي بنابر اهداف پژوهشمان، . ما در این تقسیم1ي فرهنگی سخن گفتکارآمداجتماعی و 

ي فرهنگی را بررسی کارآمدنشانیم و ي سیاسی میکارآمدي بوروکراتیک را به جاي کارآمد
ه ب ي سیاسی وجوه گوناگونی دارد که اوالًکارآمدکنیم. علت تعدیل نخست این است که نمی

در شرایط ایران هنوز بعید باشد و ثانیاً به نظر  چینبالكرسد تأثیرپذیري آن وجوه از نظر می
یرگذاري هاي تأثترین و تأثیرگذارترین عرصهي بوروکراتیک فربهکارآمدرسد در ایران امروز می

. بوروکراسی در ایران، برگترین و استي کلی دولت کارآمدي سیاسی بر بحران مدکارآ
با زندگی بیش از سایر وجوه ترین چهرة دولت و آن وجهی از نظام سیاسی است که عمومی

هاي اخیر دربارة قابلیت دولت، توانمندسازي روزمرة مردم گره خورده است. مباحثی که در سال
ما در گیرند اي سیاسی قرار میکارآمدهمگی اگرچه ذیل  ،اندگرفتهدولت و ظرفیت دولت شکل 

 نامیم (مثالً ن. ك.میواقع ناظر به بخش بزرگی از دولت است که آن را بوروکراسی دولتی 
ي فرهنگی هم این است که پژوهشگر در جریان بررسی و کارآمد. علت حذف )1400فاضلی، 

افت. نی چینبالكي و فناوري کارآمدن این حوزه از مطالعۀ موضوع شواهد کافی براي پیوند بی
که با خود نوع خاصی از فرهنگ عمومی و فرهنگ یک فناوري فرهنگی است چرا چینبالكالبته 

آنارشیستی و ضدقدرت  چینبالكکند. این مسئله به ویژه در مورد آنچه سیاسی را حمل می
از فرهنگ اینترنت سخن گفت (کاستلز،  توانکند. بنابراین، همانطور که مینامیدیم صدق می

ر هم د چینبالكنیز سخن گفت. آثار فرهنگی  چینبالكتوان از فرهنگ می ) احتماال1400ً
پیرامون تحول مفهوم و انگارة اعتماد) و هم در حوزة فرهنگ سیاسی  حوزة فرهنگ عمومی (مثالً

هاي هاي آتی بیش از پیش جلوهها نسبت به نقش و جایگاه دولت) در سالتغییر نگرش (مثالً
بر  چینبالكدر شرایط فعلی امکان سنجش تأثیر  با این حال،خود را نمودار خواهد کرد. 

 نماید. ي فرهنگی دولت هنوز دور از دسترس میکارآمد

بندي در ایران انجام شده است نگاه کنید به پورسعید (ویراستار)، . براي مشاهدة پژوهشی که تا اندازة زیادي براساس این تقسیم 1
1399. 
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 ي بوروکراتیک کارآمدها و زنجیره قالب )1
ریم، گذاها را به بحث میبر آن چینبالكي که در اینجا تأثیر کارآمدگانۀ در میان انواع سه

ي بوروکراتیک دولت بیشترین توجه پژوهشی را به خود جلب کارآمدو  چینبالكرابطۀ بین 
ونه گ بودن شواهد تجربی اینبودن فناوري و اندكهمه، با توجه به نوظهور کرده است. با این

ممکن  ینچبالكناوري از نظر تئوریک، فاند. تمام آثار به کلیات بسنده کرده کاربردها، تقریباً
 است حداقل به دو طریق یا مکانیسم، کارآمدي بوروکراتیک دولت را تحت تأثیر قرار دهد: 

دهد و آن کلیدي ارتقا می ي را از طریق یک مکانیسم بسیارکارآمد ها. زنجیره قالب1
بدون هاي نامتمرکز ، به سیستم1شکست واحدنقطۀ هاي متمرکز داراي م تبدیل سیستممکانیس

 تواندمی هاتراکنش حسابرسی قابلیت و شدهتوزیع اجماع کد، طرفیبی نقطۀ شکست واحد است.
 گیريتصمیم فرایند ذاتی هايناکامی و هاناسازگاري ها،اصطکاك توجهی قابل اندازة تا

بودن از نامتمرکز. )Atzori, 2017: 47( کند غلبه آنها بر یا دهد کاهش را متمرکز هايسازمان
کل سیستم را دچار فاجعه  ،کند و اگر هم اشتباهی رخ دهدبار جلوگیري میاشتباهات فاجعه

عال ف چینبالكهاي رادیکال البته روشن است که چنین مکانیسمی عمدتاً در پروژهنخواهد کرد. 
 دهاي متمرکز از نوع ایران محل تردیشود و بنابراین امکان استفاده از آن در بوروکراسی دولتمی

 است. 
ماهیت بوروکراسی را از محوریت فعالیت انسانی به محوریت فناوري  چینبالك. 2
ماهیت بوروکراسی را همچون یک فناوري  2سان جونکند. میونگدگرگون می چینبالك

ق که به آن تعلاي براي جامعه» دستگاه پردازش اطالعات«کند که به عنوان اجتماعی تعریف می
براساس چنین درکی از نقش و کارکرد بوروکراسی، جون اعتقاد دارد که کند. دارد کار می

 چینالكبتوان گفت و بوروکراسی وجود دارد تا آنجا که می چینبالكهاي بسیاري بین شباهت
ست و یک سیستم کامپیوتري ا چینبالكتواند جایگزین بورکراسی شود. به لحاظ تئوریک می

تیجه جون نکند. هاي کامپیوتري عمل میلکردهاي سیستمبوروکراسی هم بسیار شبیه به عم
ممکن است، بلکه این جایگزینی  چینبالكتنها جایگزینی بوروکراسی با گیرد که نهمی

1. Single Point of Failure (SPOF) 
2. MyungSan Jun 
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 را جایگزین قانون ضعیف و» قانون مطلق« چینبالكناپذیر است. اما از آنجا که فناوري اجتناب
تر از بورکراسی پردازش کند. قراردادهاي کارآمدا تواند اطالعات رکند، پس میحتی نیرومند می

توانند فرایند اداري را خودکار کنند. می ،هستند چینبالكهاي هوشمند که از مهمترین قابلیت
ر از تکارآمدتر و تر، دقیقتر، ایمنسریع چینبالكهاي بوروکراتیک جدید مبتنی بر نظام

 .  ):Jun, 2018 8(هاي سنتی خواهند بود بورکراسی

ه زنجیرعمومی،  هايزنجیره قالباز جمله  هازنجیره قالبهاي وجود انواع مختلفی از شبکه
م هایی متفاوت از هانحصاري یا کنسرسیومی با ویژگی هايزنجیره قالبخصوصی و  هايقالب

)، این فناوري را براي کاربردهاي بوروکراتیک و سازمانی 324-323: 1399(افشار و دیگران، 
هاي عمومی بیشتر مناسب پروژه چینبالكکند. به عنوان مثال در حالی که پذیرتر میعطافان

ی خصوصی و کنسرسیوم چینبالكکوین است، از قبیل بیت چینبالكضدقدرت و رادیکال 
د. فناوري کننسازمانی بستري مناسب ارائه میهاي بورکرواتیک بینبراي اهداف سازمانی یا پروژه

پذیر اي بسیار پیچیده اما از نظر کاربردهایش فناوري انعطافاز نظر ماهیت فناوري هابزنجیره قال
تواند تبدیل به و داراي کاربردها و مزایایی ملموس است و بنابراین در عین پیچیدگی می

شناسایی  چینبالكکاربرد مالی و غیرمالی براي  18شود. تاکنون بیش از  1اي کاربرپسندفناوري
تر و عتر، سریتوانند در مسیر دستیابی به یک بوروکراسی شفافت که اغلب آنها میشده اس

 کننده باشند. تر کمکدقیق
رین و تدر حوزة ثبت اسناد یکی از رایج هازنجیره قالببه عنوان مثال استفاده از فناوري 

ر است. فراموش نکنیم که نخستین با هازنجیره قالبترین کاربردهاي فناوري آتیهاحتماال خوش
یتال در دیج اسناد که این دلیل دیجیتال به اسناد نگهداشت براي چینبالك فناوري 1991در سال
چنین کاربردي از آن رو  .شد پیشنهاد بودند قبیل این از مواردي هک و دزدي، تغییر، معرض

گرفته در این فسادهاي صورتها و لۀ ثبت اسناد و امالك و تقلبئداراي اهمیت است که مس
عرصه در ایران نیز همیشه یک مسئله و چالش جدي بوده است. براساس آماري که در خرداد 

قضایی  مراجع در حقوقی هايپرونده درصد70حدود  ،از سوي مقامات رسمی منتشر شده 1400

1. user-friendly 
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زنجیره شناسایی اعتبار اسناد رسمی از طریق  1است. ملکی اختالفات و زمین به مربوط ایران
برد، ضدجعل است، باعث حفظ حریم نیاز به استعالم از مرجع مرکزي را از بین می هاقالب

شود، فرایند انجام کار را بسیار خصوصی صاحبان اسناد و همچنین افراد خواهان تأیید اسناد می
سنگین  هايی ایران، نیاز به پرداخت هزینهکند و با توجه به قانون تجارت الکترونیکسریع می

 بردمی زاي استعالم اسناد را از بینبر و هزینههاي زمانبراي گواهی محضري و رسمی و روش
 ).13: 1396(رجبی و فریور، 

اند از ي بخش دولتی پرداختهکارآمدبر  چینبالكآفونین و همکارانش که به بررسی تأثیر 
 ,.Afonin et al(اند در مدیریت خدمات دولتی نام برده چینالكبدشواري  پنجمزیت و  پنج

2021: 2255-2256:(  
  ت شوند. مدیری، فرایندهاي مدیریت داده ساده میچینبالكکاهش هزینه: بر اثر کاربرد

هم مراجعات مردم و هم حجم کاري دولت را به حداقل  چینبالكامور دولت با 
 رساند. می

  :نی را کند و خطر خطاي انسافرایند مدیریت را پاسخگوتر می چینبالكتغییرناپذیري
ها کند که دادهشده تضمین میهاي ذخیرهدهد. تغییرناپذیري دادهکاهش می

 هستند.  2ضددستکاري
 ها از فرایند تبادل ف واسطهبا حذ چینبالكاي): ها (تمرکززدایی شبکهحذف واسطه

نی کنترل تواند از میزاکند. به این ترتیب، حکومت میمی نظیر، تمرکززدایی ایجادبهنظیر
نظیر بهدهد برخی خدمات را به صورت نظیر د و به شهروندان اجازهچشم بپوش

 پردازش کنند. 
 در  چینبالكپذیر): کاربرد نگهداري نامتمرکز اطالعات (فقدان مرکز واحد آسیب

هاي بیرونی و حمالت مدیریت دولتی به افزایش سطح حفاظت در مقابل دخالت
 دهد. کند و اعتبار تجهیزات را افزایش میسایبري کمک می

 /https://www.irna.ir/news/84339078نگاه کنید به: .  1
2. tamper-proof 
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 هاي عمومی، هر تراکنش آشکار است که به چینبالكها: در گشودگی به روي تبادل
شفافیت  کند.کنندگان کمک میشفافیت و سهولت بررسی آن تراکنش توسط مشارکت

می عمو چینبالكشده در ه دقت اطالعات قیدماد شهروندان بهاي تغییرناپذیر، اعتداده
 دهد.  را افزایش می

فقط  در مدیریت دولتی چینبالكکنند که کاربرد نویسندگان مقاله در عین حال استدالل می
 ،نقض حریم خصوصی و حقوق قانونی ها،امنیت داده چالش پنجدر صورتی ممکن است که 

اي هقانون براساس فناوري روزرسانیو به تغییر ،در دسترسی به فناوري شهروندان نابرابري
  خنثی شوند. فرایند اجرایی کند و پرهزینهو  جدید
در مورد عناصر مختلف فرایند  چینبالكمنافع  رینکمن و هاین بر این دیدگاهند کهب

هاي صوري و رسمی حکمرانی به سمت حکمرانی متفاوت است. هرچه از عناصر و حوزه
یستم کردن سکارآمدتربراي  چینبالكهاي کنیم، قابلیتو مفهومی حرکت میهاي محتوایی حوزه

در حوزة اجرا، نظارت و ارزیابی خدمات نیرومندتر  چینبالكیابد. در نتیجه، حکمرانی کاهش می
هاي مفهومی در درون استراتژي و طراحی. به همین دلیل، روشن است است تا در حوزة فعالیت

چین  -در گرو آن است که برخی فرایندها را به صورت حکمرانی آف هاحکومتي کارآمدکه 
چین را به خوبی دریابند  -ها و پیامدهاي حکمرانی آنحفظ کنند و در عین حال فرصت

)Brinkmann & Heine, 2019( . 
هاي ستمدر سی چینبالكرسد کاربرد متوازن و منطقی با توجه به چنین مباحثی به نظر می

ط فق .رسدنما به نظر میاي متناقضالشی بزرگ است، چالشی که به گونهحکمرانی خود چ
ممکن است وضعیت پیشین را  کارآمدهاي نااز پس آن برخواهند آمد و دولت کارآمدهاي دولت

تداوم بخشند یا حتی تشدید کنند. به همۀ اینها باید یک واقعیت چندوجهی دیگر را اضافه کنیم 
: این درست است که در تاریخ که در ایران هم بسیار رایج است است 1اینرسی نهادي پدیدةو آن 

ي و قدرت کارآمداند و در نهایت فناوري را به خدمت گرفته ها معموالًتحول فناوري، دولت
هاي اخیر، ند هستند. در دههها در این کار بسیار کُاند، اما در عین حال دولتخود قرار داده

1. institutional inertia 
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بیش همان نهادهاي کند، وها کمچندبرابري گرفته است اما دولتتحوالت فناورانه شتاب 
سال پس از ظهور اینترنت، هنوز بخش  30اند. حدود کار و محتاط همیشگی باقی ماندهمحافظه

 چینبالكهاي جهان شباهت چندانی به یک دولت الکترونیک ندارند. در مورد دولتاز اي عمده
 40کارگیري آن در حوزة رمزارزها، هنوز فقط حدود به چنانکه گفتیم پس از یک دهه ازهم 

شامل  محور حکومتی دارند که آن هم معموالًچینبالكهاي مشخص دولت جهان پروژه
پشت دولت همیشه از خرگوش فناوري عقب بوده شود. الكهایی محدود و مشخص میحوزه

 رسد این فاصله در حال افزایشگرفتن تحوالت فناورانه در عصر ما، به نظر میاست و با شتاب
الب هاي انقناشی از فناوري رانۀ بشر که عمدتاًاست. اگر این فاصله در این مرحله از تحول فناو

که چالش  چینبالكهاي ناشی از رسد چالشگاه به نظر میصنعتی چهارم است پر نشود، آن
جربۀ تیبانگیر دولت شود. ترین آنهاست، پیش از مزایایش گري و مشروعیت یکی از مهمکارآمد
بوروکراسی در ایران مقاومت  دهد کهسال توسعۀ اینترنت در جهان و ایران نشان می 25حدود 

 شدن از خود نشان دادهمحورشدن و فناوريشدن، دیجیتالیتوجهی در مقابل الکترونیکیقابل
ي رآمدکاان به ارتقاي توهاي آن، چندان نمینظر از ریشهاست. با توجه به چنین مقاومتی، صرف

ترین همم امیدوار بود. احتماالً چینبالكبوروکراتیک در جمهوري اسالمی ایران بر اثر کاربردهاي 
، مقاومت خود هازنجیره قالبسازي بوروکراسی در ایران بر اثر کاربردهاي کارآمدمانع بر راه 

 د. شدن باشايشدن و شبکهالکترونیکی نهاد دولت و بوروکراسی دولتی در ایران در مقابل
 توسعه و شاخص 1ايهاي جهانی از جمله شاخص آمادگی شبکهنگاهی به برخی شاخص

 خص. شاتواند مدعاي ما را پشتیبانی کندها میو وضعیت ایران در این شاخص 2الکترونیک دولت
 شود،می منتشر و گیرياندازه 2002 سال از اقتصاد جهانی مجمع سوي از که ايشبکه آمادگی
 باطاتارت و اطالعات فناوري پیچیدة واقعیت گیرياندازه مفهومی مدل ساخت براي است تالشی

جهان و رتبۀ  79) در این شاخص رتبۀ 2021( 1400ایران در سال . جهان مختلف کشورهاي در
 ياین در حالی است که کشورهاي رو به جلو ده خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.

جهان و منطقه در این شاخص عملکرد بسیار خوبی داشته و به طور مستمر در حال بهبود 

1. Network Readiness Index (NRI) 
2. Electronic Government Development Index (EGDI) 
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وضعیت خود هستند. تقریباً تمام کشورهاي ثروتمند و باثبات منطقه رتبۀ بهتري از ایران کسب 

 .1اندهتري از کشور ما قرار گرفتاند و تنها کشورهایی چون مصر، لبنان و یمن در جایگاه پائینکرده

به ساحت بوروکراسی دولتی ایران، تحولی در  هازنجیره قالبتوان انتظار داشت با ورود نمی
اي موانع و رویکردهاي بنیادینی که ایران را در چنین وضعیتی از منظر شاخص آمادگی شبکه

 قرار داده است ایجاد شود. 
مات دشاخصی مرکب است که از سه بخش شاخص خ هم دولت الکترونیک شاخص توسعه

شود و از تشکیل می 4و شاخص ظرفیت انسانی 3، شاخص زیرساخت ارتباطات دوربرد2آنالین

رد هاي ارتباطات دوربالین، وضعیت زیرساختتا کنون، گستره و کیفیت خدمات آن 2003سال 
در آخرین گزارش پیماش دولت گیرد. و ظرفیت انسانی بالفعل کشورها در این حوزه را اندازه می

 جهان و رتبۀ نُه خاورمیانه 79با کسب رتبۀ  ) منتشر شد، ایران1399( 2020نیک که در سال الکترو
در ردیف کشورهاي با سطح توسعۀ باال قرار گرفت. جالب است که ایران از نظر شاخص 

هاي انسانی در ردیف کشورهاي داراي سطح خیلی باال قرار گرفته، اما از نظر وضعیت ظرفیت

. این خود نشانگر آن است که سطح 5باطاتی نمرة باال را کسب کرده استشاخص زیرساخت ارت

دا هاي انسانی کشور توسعۀ الزم را پیفناوري و زیرساخت فناورانه در کشور ما نسبت به ظرفیت
 نکرده است. 

ار انتظاي، ها در سطح جهانی و منطقهبا توجه به وضعیت نامطلوب کشور در این شاخص
ین هاي انقالب صنعتی چهارم تغییر وضعیتی بنیادهاي آینده با ورود بیشتر فناوريسالرود در نمی

روي تر، نیهاي گرانارتباطی پیشرفتۀ جدید نیازمند زیرساخت-هاي اطالعاتیرخ دهد. فناوري
 تماالًپذیري است و ایران احتر و سطح باالتري از پیچیدگی فناورانه و ریسکدیدهانسانی آموزش

فاده اش با استهاي آینده توفیق چندانی در بهبود الگوهاي حکمرانیدامۀ روند کنونی در سالبا ا

 https://networkreadinessindex.org. نگاه کنید به:  1
2. OSI 
3. TII 
4. HCI 

 نگاه کنید به: .  5
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Compare-Countries 
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هاي آینده با افزایش شکاف در سال ها مشاهده نخواهد کرد. نتیجه اینکه احتماالًاز این فناوري
ثروتمند جهان، احساس ي بین ایران و کشورهاي منطقه و کشورهاي ثروتمند و نیمهکارآمد

 ومیت و نارضایتی ایرانیان حتی بیش از پیش افزایش یابد. محر

 ها و کارآمدي اقتصادي زنجیره قالب )2
رسد تحوالتی که ممکن است در ي اقتصادي، به نظر میکارآمدو  چینبالكدر بحث از 

اي است که شایستۀ بررسی است. از یک سو، نخستین عرصه ،وکار ایجاد شودحوزة کسب
وکارها همیشه نخستین و دهد کسبارتباطی نشان می-اطالعاتی هايتاریخچۀ فناوري

اند. از زمان گسترش عمومی اینترنت در اواسط ها بودهبرداران از این فناوريترین بهرهمشتاق
رخ داد.  وکارکسبترین شکل شیوع کاربردهاي آن در حوزة ترین و جامعسریع 1990دهۀ 

در دامان یک اکوسیستم دولتی علم و فناوري آن هم در  هاي اولیۀ اینترنت عمدتاًچه نطفهاگر
داري شرکتی به مثابۀ ساختار قالب جوامع امروز مریکا رشد کرد اما ساختار سرمایهآوزارت دفاع 

ما نقش خود را بر این فناوري زد و کارآفرینان اینترنتی تبدیل به متولیان اصلی توسعۀ اینترنت 
هم  چینبالك). چنین روندي براي فناوري 1400د (کاستلز، به بعد شدن 1990از اواسط دهۀ 
 رونق«هاست از کلیدواژة نماید. از سوي دیگر، مسئوالن جمهوري اسالمی سالگریزناپذیر می

 برند. طی حدود دو دهۀبه عنوان یکی از اهداف اقتصادي بنیادینشان نام می» وکارفضاي کسب
سازي فزایندة ها در مسیر خصوصیون اساسی و تالشقان 44سازي اصل اخیر، در پرتو اجرایی

ي هاریزيها و برنامهاقتصاد ایران، اهمیت این هدف افزایش یافته و در کانون سیاستگذاري
وکار با یکی دیگر از اهداف استراتژیک و از نظر رونق فضاي کسب اقتصادي قرار گرفته است.

هم پیوند وثیقی دارد. این هدف چنان براي  سیاسی و امنیتی مهم در ایران، یعنی ایجاد شغل
جمهوري اسالمی اهمیت دارد که در اغلب اسناد باالدستی کشور از جمله سند الگوي اسالمی 

عمدتاً با هدف حفظ موجودیت و هویت نظام سیاسی اسالمی  رسدنظر میایرانی پیشرفت که به 
 .1م مورد اشاره قرار گرفته استهاي آتی نوشته، در حداقل سه تدبیر به صورت مستقیطی دهه

ز ی (یعنی اسبنا است از آغاز سدة پانزدهم هجري شم مقام معظم رهبرياین سند به ویژه از آن رو اهمیت دارد که به گفتۀ .  1
 ) کلیۀ امور کشور بر مبناي آن قرار گیرد. 1401ابتداي سال 

                                                                                                   



 54  یرانا یاسالم يدر جمهور یاسیس یتدولت و مشروع يها، کارآمدقالب یرهزنج يفناور

از  وکارها، اعمتوانند آثار انقالبی در حوزة کسبهاي انقالب صنعتی چهارم میتمام فناوري
، وکار نوین و سودآورهاي کسبهاي بزرگ، متوسط یا کوچک داشته باشند. خلق مدلوکارکسب

هاي تولید و مبادله یک سوي این آثار است و حذف و نابودي وري و کاهش هزینهافزایش بهره
ذیر کرده پبه ویژه آفرینش چیزي را امکان چینبالكها سوي دیگر. فناوري وکارکسببسیاري از 

توان چیزي می چینبالكکنند. به این معنا که با یاد می 1»اینترنت ارزش«ا عنوان است که از آن ب
یک واحد ارز دیجیتال، سندي واجد اطالعات حیاتی یا یک اثر  بسیار ارزشمند و خاص (مثالً

هنري) را با تضمین اصالت آن انتقال داد بدون اینکه ریسک نسخۀ تقلبی یا ارسال دوباره در 
گري پرداخت شود. امکان انعقاد قراردادهاي اي بابت واسطهدون اینکه هزینهمیان باشد و ب

شود و جذابیت آن را ممکن می چینبالكهم یکی دیگر از سازوکارهایی است که با  2هوشمند
دهد. قراردادهایی خودکار، قابل بازرسی، بدون تأخیر و بدون نیاز وکارها افزایش میبراي کسب

 هایی). با توجه به چنین قابلیت147-146: 1400ان منبع اعتماد (شواب، به شخص ثالث به عنو
وکارها در اغلب کشورهاي جهان از این فناوري استقبال چنین دیگر، کسب ها قابلیت اینو ده
حدود  2030میلیارد دالر و تا سال  20حدود  2023اند. براساس برخی برآوردها، تا سال کرده
اري گذهاي وابسته به آن سرمایهوکارکسبو  هازنجیره قالبزه فناوري میلیارد دالر در حو 176

را در سال  چینبالكگذاري در ). برآورد دیگري میزان سرمایه8: 1399خواهد شد (فرزامی، 
حدود  2030کند این فناوري تا سال بینی میمیلیارد دالر محاسبه کرده و پیش 91معادل  2018

). اگر 309: 1399تصادي ایجاد خواهد کرد (افشار و دیگران، تریلیون دالر ارزش اق 3/1
رود از را با موفقیت به کار گیرند انتظار می هازنجیره قالب وکارهاي ایرانی بتوانند فناوريکسب

ي، ورها و افزایش بهرهمزایایی چون افزایش امنیت، افزایش سرعت و شفافیت، کاهش هزینه
ها، کمک به توسعۀ پایدار و ارتباطات مؤثر در زنجیرة تأمین طهامکان ردیابی محصول، حذف واس

 ).  28-27: 1399مند شوند (فرزامی، بهره
وکارهاي ایرانی دور از انتظار هم براي کسب هازنجیره قالباما سویۀ تهدیدآمیز فناوري 

دي ی نابوهاي نو نشان داده که خسران سنگین و حتنماید. تجربۀ جهانی مواجهه با فناورينمی

1. internet of value 
2. social contracts 
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 است. خصوصا همگرایی و وکارکسبها در توجهی به این فناوريوکارها، کمترین آثار بیکسب
ها باعث رشد نمایی فناوري خواهد شد و جوامعی که مردد و منفعل عمل کنند افزایی فناوريهم

 گزارشی را در 1399هاي مجلس در سال را بیش از پیش به حاشیه خواهد راند. مرکز پژوهش
 صنایع معدنی ایران منتشر کرد.براي حوزة  هازنجیره قالبهاي فناوري ها و چالشمورد فرصت

هایی که در این گزارش به آنها اشاره شده تا اندازة زیادي در مورد تمام صنایع ایران و چالش
 ماندن ایننماید. ناشناختهکشور صادق میوکارهاي غیرصنعتی و خدماتی بسیاري از کسب

یره زنجهایی چون رباتیک و اینترنت اشیاء که از نظر زمانی مقدم بر ري و حتی فناوريفناو
که  هراسیهاي ایرانی، غلبۀ نوعی از فرهنگ فناوريوکارکسباند در میان صنایع و بوده هاقالب

طلبی به ویژه وقتی که این فرهنگ با نوعی فرهنگ عافیت(قدمتی به اندازة خود فناوري دارد، 
مزیت نبودن شفافیت در  )،شوداز برخورداري از رانت و یارانه و حاشیۀ امن ترکیب می ناشی

، هازنجیره قالبهاي توسعه فناوري وکارها، فقدان زیرساختایران براي برخی صنایع و کسب
ودن نبمحورار، وجود خألهاي قانونی، فناوريکمبود نیروي انسانی دانشی مورد نیاز براي این ک

نایع شدن بسیاري از صالملل، و درگیر بقاوکارهاي ایرانی، انزواي بینکسببسیاري از صنایع و 
اي، هاي توسعهرفتن طرحوکارهاي کشور به دلیل شرایط تحریم و رکود و به حاشیهو کسب

هاي پیش روي کاربرد ترین مواردي هستند که در این گزارش به عنوان موانع و چالشمهم
وکارهاي ایرانی حتی اگر کسب). 32-28: 1399فرزامی، اند (مطرح شده هازنجیره قالبري فناو

امنیتی و  هایی چون تهدیداتاستفاده کنند باید با چالش چینبالكبا موفقیت بتوانند از فناوري 
احتمال هکینگ، موانع قانونی و ابهام در مقررات موجود، ابزارهاي ضعیف و تجربه کم کاربران، 

هاي ناشی از نوبودگی و عدم بلوغ فناوري، مقاومت احتمالی نهادهاي قانونی و دولت، ریسک
پنجه نرم کنند (افشاري و دیگران، ومصرف باالي انرژي، فقدان استانداردها و مانند آن دست

1399 :333-336 .( 
 وکاربکسوکار یا رفع موانع در ادبیات جمهوري اسالمی ایران وقتی از رونق فضاي کسب

ي کارآمدد توانمی چینبالكعمدتاً ناظر به بخش غیردولتی اقتصاد است. اما  ،شودسخن گفته می
بخش دولتی اقتصاد ایران و کارکردهاي نظام اقتصادي و مالی کشور را هم تحت تأثیر قرار دهد. 

شور یکی یاتی کسازي نظام مالکارآمدتواند یکی از این آثار باشد. ي نظام مالیاتی کشور میکارآمد
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هاي دهۀ اخیر حیات جمهوري اسالمی بوده است. سقوط آزاد درآمدهاي نفتی بر اثر از دغدغه
 کردن بودجۀ دولت وتر براي غیررانتیهاي دیرینهدو موج تحریم کمرشکن از یک سو و تالش
ا ر رتکارآمدتر و ستانی دقیقن کشور براي مالیاتبخش عمومی از سوي دیگر، عطش مسئوال

گردآوري خودکار، شفاف و آنی «براي  چینبالكهاي سابقه بخشیده است. ظرفیتشدتی بی
ده نسبت داده ش چینبالكهایی است که به یکی از ظرفیت» هاي اقتصادمالیات در تمام بخش

 الشیچ چینبالكدانیم که اقتصاد و تبادل مبتنی بر در عین حال می). 145: 1400است (شواب، 
ري کار خود را به مثابۀ یک فناو چینبالكنظام مالیاتی هم هست. فراموش نکنیم که  بزرگ براي

گران هایی که واسطهشورشی و تمرکزگریز آغاز کرد و اصل اساسی خود را بر گریز از تمام هزینه
 هایینظر از موهبترادیکال صرف چینبالكکنند، از جمله مالیات قرار داد. حامیان تحمیل می

گر تأمین کنند، نپرداختن مالیات و نیت و اعتمادي که دولت و نهادهاي متمرکز واسطهچون ام
دانند. روشن است که چنین استداللی حق خود می گري دیگري را کامالًهیچ هزینه واسطه

 هاي آینده یکی ازرسد این منازعه طی سالتواند مورد تأیید هیچ دولتی باشد. به نظر مینمی
 اي باشد. جانبهانگیز و مقاوم در مقابل هرگونه راه حل یکبرمسائل چالش

وکارها، ممکن است نوعی از بحران به موازات رونق نسبی برخی کسب هازنجیره قالب
شدگی نیروي کار بحران بیهوده«توان به عنوان بیکاري خطرناك را هم ایجاد کند که از آن می

ممکن است بخش بزرگی از نیروي کار کشور را، هم در بخش  هازنجیره قالبیاد کرد. » غیرماهر
الب قتمام فناوري هاي ان تولید و صنعت و هم در بخش خدمات و بوروکراسی بیکار کند. تقریباً

سیاري الجرم بکنند. شدن عمل میشدن (اتوماسیون) و دیجیتالیصنعتی چهارم بر مبناي خودکار
شدن از دست خواهند رفت و البته مشاغل جدیدي هم یاز مشاغل بر اثر اتوماسیون و دیجیتال

ها ارزیابی آفرینی آنسوي تغییرات فناورانه و میزان تحولو. در مورد سمت1متولد خواهند شد
 هاي جدید ماهیت کار را در تمامی صنایعفناوري«که م اما آنچه تقریباً قطعی است ایندقیقی نداری

) به نحوي که در آیندة 43: 1395(شواب، » اهند داد.گیري تغییر خوو مشاغل به صورت چشم

از  1404میلیون شغل را تا سال  85طبق برآورد مجمع جهانی اقتصاد، افزایش استفاده از ماشین آالت و اتوماسیون تقریبا .  1
میلیون شغل جدید ایجاد شود. بنابراین، احتماال مسألۀ اصلی جهان آینده تولید شغل  97رود بین خواهد برد و در مقابل انتظار می

 اي است که بتواند مشاغل عصر خودش را بر عهده گیرد. نیست بلکه تربیت نیروي انسانی
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هاي پیچیدة اجتماعی و سیستمی به مراتب نه چندان دور، نیاز به حل مسائل پیچیده و مهارت
یروهاي عالوه بر بیکاري ن هاي محتوایی خواهد بود.هاي فیزیکی و مهارتبیشتر از نیاز به توانایی

 دهند هم دیگر فلسفۀها را به اصطالح جوش میمروزه مبادلههایی که اغیرماهر، بسیاري از واسطه
ي نظام کارآمدشان را از دست خواهند داد. چنین تغییراتی هم چالشی سترگ براي وجودي

ي نظام آموزشی ایران خواهد بود که در کارآمداقتصادي کشور و حتی بیش از آن چالشی براي 
 پردازیم. بخش بعد به آن می

 ا و کارآمدي اجتماعیهزنجیره قالب  )3
اي تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکرده ي را به تعبیر لیپست به معنايکارآمداگر 

ي اجتماعی به معناي توان کارآمد، آنگاه )1374(لیپست،  در نظر بگیریماساسی یک حکومت 
اش خواهد بود. در جهان امروز آموزش و حکومت در تحقق کارکردهاي اجتماعی اساسی

هرچند بسیاري از آنچه ما  .دانندها میترین کارکردهاي اجتماعی دولتهداشت را مهمب
ر شوند. داین کارکردها محسوب می ونامیم نیز به نحوي امروزه جزکارکردهاي بوروکراتیک می

هایی براي ظرفیت چینبالكعرصۀ آموزش ایران، هم در آموزش عمومی و هم آموزش عالی، 
ی ایران نظام آموزش ،. با گذشت بیش از بیست سال از ورود اینترنت به کشورآفرینی داردتحول

است. تا » کاغذمحور«در عرصۀ آموزش همچنان سنتی و در عرصۀ خدمات آموزشی همچنان 
عرصۀ آموزش ایران را درنوردید، حتی آموزش آنالین و  1398پیش از بحران کرونا که در سال 

کیفیت اما پولی و نسبتاً گران خدمات آموزشی عمدتاً بی الکترونیک هم محدود به بخشی از
ها و مدارك آموزشی در ایران آزمایی اسناد، گواهیها بود. نگهداري و راستیبرخی از دانشگاه

هاي نگهداري این اسناد و رود و بایگانیمی کاغذمحور پیش اي سنتی وبه شیوه هنوز کامالً
ن تریها) و حجیمترین (در سطح مدارس و دانشگاهدهپراکنترین، مدارك اکنون یکی از شلوغ

هاي نگهداري اسناد در ایران هستند. روشن است که چنین سیستمی هم خطاي بسیار بایگانی
د آن است. ندارد و هم مستعد جعل، اشتباه انسانی، نابودي بر اثر بالیاي طبیعی و غیرطبیعی و مان

تواند هرگونه تردید را دربارة احتمال جعل یا نابودي می چینبالكدادن این اطالعات روي قرار
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در اروپا گزارشی منتشر کرد که در  1مرکز پژوهشی مشترك 2017مدرك را از بین ببرد. در سال 
ها آزمایی گواهیدر حوزة آموزش را در صدور مدارك تحصیلی، راستی چینبالكهاي آن ظرفیت
 ها ارزیابیخدمت، مدیریت مالکیت فکري و مدیریت دادههاي یادگیري ضمنها، گواهیو کارنامه

رسد کاربردها ممکن است به زودي بسیار فراتر از این موارد روند. ظرفیت کرد. اما به نظر می
هایی براي تغییر نحوة مدیریت کالس در مدارس و حتی قابلیت چینبالكقرادادهاي هوشمند 

موز دارد. دانشگاه هولبرتون در هند نخستین مؤسسۀ آتغییر الگوي رابطۀ بین آموزگار و دانش
آموزان استفاده کرده و ادعا براي نگهداري مدارك دانش چینبالكآموزشی است که از فناوري 

 . )Javadi & Tajik, 2019(در دسترس قرار داده است  2017کرده است که این اطالعات را از سال 
نجیره زخدمت بزرگ و انقالبی فناوري  پنجز گران حداقل ابه همین ترتیب، برخی تحلیل

 ها قابلیتدانشگاه چینبالكبا فناوري نخست، گویند: براي آموزش عالی سخن می هاقالب
ورت آنها را به ص در ایجادشده تغییرات گونه دانشجویان و هر مدارك و سوابق پیگیري و ردیابی
استفاده از قراردادهاي هوشمند و رمزارزها براي پرداخت  دوم،کنند. قابل اعتماد پیدا می کامالً
سوم، از آنجا که هر کد شود. میسر می هازنجیره قالبتر شهریه دانشجویان به دانشگاه با امن

و حقوق  رایتفرد و غیرقابل تکثیر و جعل است، ابزاري عالی براي حفظ کپیبهبلوك منحصر
تواند همچون یک سیستم کتابخانۀ آنالین باشد. میهمچنین  هازنجیره قالبدیجیتال است. 

اده داشتن محتواي دیجیتالشان استفتوانند از این سیستم نامتمرکز براي امن نگهها میدانشگاه
یار اش استفاده کرده و نتیجه بسکنند. دانشگاه ایالتی سن خوزه از این قابلیت براي کتابخانه

به برنامه آموزشی  هازنجیره قالبحث مربوط به ورود خود مبا چهارم،مطلوب بوده است. 
د محورتر کند و به اقتصاها را فناوريتر و دانشگاههاي درس را متنوعتواند کالسدانشجویان می

در  هازنجیره قالبآموزش  پنجم،جهانی و توانمندسازي بیشتر دانشجویان هم کمک کند. 
 .   )Sanchez, 2020(کند آینده بیشتر باز می شدن آنها درها مسیر را براي کارآفریندانشگاه
براي آموزش، استفاده از این فناوري در آموزش هنوز در  چینبالكهاي رغم تمام ظرفیتبه

در آموزش  چینبالكدر کاربردهاي  2پذیريبرد. مسئلۀ مقیاسدوران طفولیت خود به سر می

1. Joint Research Centre (JRC) 
2. scalability problem 
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یره در نتیجۀ افزایش شمار کاربران و ها در زنجدانیم که حجم بلوكهم بسیار جدي است. می
ها ار بلوكنظیر است که با افزایش شمبهبد. هر تبادل نیازمند تأیید نظیریاها افزایش میتداوم مبادله

. عالوه براین، نهاد آموزش (اعم از آموزش عالی )Javadi & Tajik, 2019(بر باشد تواند زمانمی
کارترین نهادهاي محافظه هم از نظر نهادي احتماالًو آموزش عمومی) هم از نظر فرهنگی و 

ت ساز اسجامعه است. آموزش در تمام جوامع بسیار خودمحور و مبتنی بر گفتمانی مشروعیت
یش هاهاي آموزشی در تعیین اهداف و رویهکه مداخلۀ کارگزاران و کنشگران بیرون از سازمان

اغلب منسوخ و متروکشان نفع شخصی دارند و  هاياع از مهارتپذیرد. آموزگاران در دفرا نمی
اي براي این کار دارند. وضعیت در آموزش عالی بینند و نه انگیزهنه آموزش مجدد می معموالً
گونه مسائل، موانع اصلی تحول  ). این137: 1400بیش همین است (کاستلز و همکاران، وهم کم

نجیره زارتباطی به طور کلی و فناوري  -اتیهاي اطالعنظام آموزشی کشور بر اثر کاربرد فناوري
 هاییدر حوزه چینبالكبه طور خاص هستند که پیش از هرگونه توسعۀ کاربردهاي  هاقالب

ن ها نشاچون آموزش و بهداشت باید حل شوند. در مورد موانع فناورانه، تجربۀ توسعۀ فناوري
نافع شوند اما متر میتر و ارزان، اقتصاديورترتر، بهرهکارآمدها دهد که با گذشت زمان فناوريمی

مدت تداوم کاري فرهنگی و نهادي حداقل در میانشخصی و گروهی، ترس از نوآوري و محافظه
 یابد. می

ن شدة بهداشت و تأمیهاي کامالً متحولتواند زیربناي نظاممی چینبالكبه همین ترتیب 
ابلیت سالمت شهروندان و ق یر و ماندگار پروندهتغی ضبط بدونواجتماعی هم باشد. قابلیت ثبت

تواند ها و نظام تأمین اجتماعی میهاي سالمت و درمان، داروخانهپیوند بین این پرونده با بیمه
 هايپژوهش از یکی انقالبی در نظام بهداشت، درمان و بیمه به صورت همزمان ایجاد کند. نتایج

 هاشرکت مدیران از درصد16 که دهدمی نشان ،»سالمت و بهداشت رالی« با نامام بیآي شرکت
 هايسرویس اندازيراه براي منسجمی و جدي هايبرنامه بهداشتی، هايمراقبت هايسازمان و

 این آمار که رفتمی در آن سال انتظار. اندداشته 2019 سال در هازنجیره قالب بر مبتنی تجاري
ایران هم مانند اغلب  صنعت بهداشت و درمان .کند پیدا افزایش درصد56 به 2020 سال تا

هاي پزشکی بالینی، پرونده -اطالعات درمانی چونهایی داده اقیانوسدر  کشورهاي جهان
 هازنجیره قالبت. شناور اسمانند آن پزشکی و  هايپژوهشهاي پیچیده، حساببیماران، صورت
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 لکهب کند،می خلق بیماران اطالعات سازيذخیره براي را اطمینانیقابل و امن کامالً مکان تنهانه
 آن به ندهپرو نفعانذي تنها که یکپارچه سیستم یک در را تغییرات ترینکوچک ردیابی امکان

 و بیمه صنعت اختالفات هازنجیره قالب کمک کند. همچنین بهمی فراهم دارند، دسترسی
 اربیم درمان و مراقبت به باید که زمانی و رودمی بین از بهداشتی هايمراقبت دهندگانارائه

رود (مرکز ملی فضاي مجازي، نمی هدر پرداختی مدارك تطبیق بابت شود، داده اختصاص
ها و حفظ حریم خصوصی هاي پزشکی، امنیت دادههمچنین در پژوهش هازنجیره قالب .)1399

 تواند براي نظاممی ،هستندها کاربرد دیگر که چه بسا اغلب آنها هنوز ناشناخته بیماران و ده
بهداشت و درمان کشوري چون ایران که تا اندازة زیادي همچنان به روش سنتی و کاغذمحور 

عیار باشد. البته در این بخش هم موانع، حداقل در ایران تمام کارآمدیک فناوري  ،کندعمل می
محور و تحت سلطۀ بسیار است. نظام بهداشت و سالمت ایران تا اندازة زیادي نظامی پزشک

شدن هاي اخیر حتی در مقابل شفافمنافع محدود و انحصاري پزشکان است. آنها در سال
شدن نسخ پزشکی در ایران که اند. بحث الکترونیکیهاي مالی خود مقاومت نشان دادهتراکنش

ۀ اندازي است و هنوز به نتیجهاست در دست راهسال ،یک شبکۀ سادة مبتنی بر اینترنت است
ان کردن نظام بهداشت و درمان ایریزههازنجیره قالبرود قطعی نرسیده است. بنابراین، انتظار نمی

 کار ساده و سریعی باشد. 
اي رابطه کارآمدي اجتماعی هم لزوماًو  هازنجیره قالبرسد رابطۀ در مجموع به نظر می

نجیره زمحیطی کاربرد تلۀ پیامدهاي زیسئمثبت نیست. عالوه بر موانعی که متذکر شدیم، مس
 ايدر حوزة رمزارزها، که در آینده ممکن است به سایر کاربردهایی که مستلزم شبکه هاقالب

ة وزي به ویژه در حکارآمدهاي پیش روي یکی از چالش .گسترده و پیچیده است هم تسري یابد
به پایداري و اجماع  هازنجیره قالبترین روش براي اینکه اجتماعی است. در حال حاضر رایج

 است که در فرایند آن اعضاي شبکه با صرف حجم بزرگی از تالش 1»اثبات کار«مکانیزم  ،برسد
اش دها را در ازاي پادهند تا بتوانند مبادلهرایانشی و در نتیجه مصرف انرژي، با هم مسابقه می

کوین و گذاري کنند. در این روش که هر دو رمزارز بزرگ بیتاحتمالی به شکلی امن صحه

1. proof of work 
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ذاري و در گمبادلۀ بیشتر به معناي نیاز به انرژي بیشتر براي صحه ،کننداتریوم از آن استفاده می
 ). نکتۀ مهم این است که کاربرد151: 1400محیطی بیشتر است (شواب، نتیجه پیامدهاي زیست

کاربرد در آموزش یا بهداشت و بسیاري از کاربردهاي بوروکراتیک  ، مثالًچینبالكاجتماعی 
اي بزرگ و کوین امروزي نیازمند شبکهممکن است در آینده به همان اندازة بیت چینبالك

ها باشد. قطعی مکرر برق در تابستان و پیچیده و نیازمند قدرت رایانشی باال در هر یک از گره
شدن هاي آشکاري از به چالش کشیدهدر ایران نمونه 1400و تابستان  1399هاي ان سالزمست

 کوین بود. قطع مکرر برق بسیاريي اجتماعی دولت بر اثر فعالیت مزارع استخراج بیتکارآمد
 يکارآمداي از نااز شهرها و روستاهاي ایران در روزها و ساعات اوج گرما نه تنها براي مردم نشانه

هاي نظامی و امنیتی گذاري و تأمین برق بود، بلکه آنها دولت و مجموعهت در سرمایهدول
ها از طریق استخراج رمزارز را بر زدن تحریمکردند که کسب درآمد و دورتهم میحکومتی را م

ناچار شد تأثیر مزارع  تدریجبهدولت . 1تأمین احتیاجات زندگی روزمره مردم ترجیح داده است
له را بپذیرد. حتی خبرهایی هم ئکوین (اعم از مجوزدار و بدون مجوز) در این مسیتاستخراج ب

هاي چینی در استخراج رمزارز در ایران درز کرد که عصبانیت بیش از پیش از فعالیت شرکت
 منتشر ایران را هم در پی داشت. همزمان آمارهایی هايزنجیره قالبمردم و حتی انتقادات انجمن 

شود و ایران از این نظر کوین جهان در ایران استخراج میدرصد بیت8داد حدود میشد که نشان 
اعتمادي چنین اخباري در بستري از بی 2مریکا در رتبۀ سوم جهان قرار دارد.آپس از چین و 

امنیتی در این  -هاي دولت و نهادهاي نظامیظن شدید مردم به فعالیتدر ایران و سوء سیاسی
هاي دولت و نهادهاي حکومتی يکارآمدبیشتري بر آتش خشم مردم ایران از ناحوزه، سوخت 

 پاشید. 
از دو  ،در دو سال گذشته بر اثر استخراج رمزارزها در ایران گذشته استبه هر حال آنچه 

 زنجیرهدهد منظر اهمیت زیادي براي بحث ما دارد: نخست اینکه حوادث دو سال اخیر نشان می

واحد مسکونی متصل به  24زارت نیروي ایران، تولید هر بیت کوین معادل مصرف برق متعارف سالیانه به گفته مسئوالن و.  1
 شبکه برق در تهران است.

شود و ایران از این نظر در رتبۀ پنجم درصد بیت کوین جهان در ایران استخراج می6/4المللی، حدود براساس آمارهاي بین.  2
 جهان قرار دارد.
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تواند به راحتی در خدمت فساد، انحصار و عدم شفافیت کشوري چون ایران میدر بستر  هاقالب
هستند  عمومی هايزنجیره قالبکوین و اتریوم از کاربردهاي خاص بیشتر قرار گیرد. اگرچه بیت

تر وضعیت را وخیم هازنجیره قالباما هیچ تضمینی وجود ندارد کاربردهاي غیرمالی و خصوصی 
 هابزنجیره قالنکتۀ دوم این است که کاربردهاي بوروکراتیک و غیرمالی  از آنچه هست نکنند.

شدن شبکه (حتی در سطح ملی و نه جهانی) نیازمند قدرت رایانشی هم ممکن است با گسترده
زه ممکن ي در یک حوکارآمدو پردازشی باالتر و در نتیجه مصرف انرژي باالتري باشند. بنابراین 

 اي دیگر تمام شود.   ي در حوزهکارآمددي و ناهاي جاست به بهاي آسیب

 و مشروعیت دولت در ایران چینبالك) سناریوهاي رابطۀ ه
 چینالكبرسد حداقل بتوان از دو سناریوي اصلی در رابطۀ با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می

 و مشروعیت دولت در ایران سخت گفت:
مرار و تداوم شیوة مواجهۀ گذشته جمهوري که همانا به معناي است سناریوي استمرار:. 1

نحوة  یابی این شیوه بهارتباطی جدید از جمله اینترنت و برون -هاي اطالعاتیاسالمی با فناوري
است. تداوم وضعیت گذشته و موجود به معناي  چینبالكمواجهۀ جمهوري اسالمی با فناوري 

، شته معنایی جز مواجهۀ منفعالنه، تردیدآمیزسناریویی بدبینانه خواهد بود زیرا تداوم روندهاي گذ
هاي انقالب صنعتی چهارم از جمله فناوري اقتضایی، عمدتاً بدبینانه و تهدیدانگارانه با فناوري

در ایران در  چینبالكنخواهد داشت. در این صورت، کاربردهاي غالب فناوري  چینبالك
مشارکتی در  چینبالكهاي از فرصت هاي رادیکال و آنارشیستی خواهد بود،راستاي پروژه

برداري بهینه نخواهد شد و ي بوروکراتیک، اقتصادي و اجتماعی بهرهکارآمدراستاي ارتقاي 
ل تبدی را به یک پروبلماتیک جدید براي خود، همچون اینترنت چینبالكجمهوري اسالمی 

و البته سناریوي نامطلوب » اصلیآیندة محتمل «خواهد کرد. ما این سناریو را در ایران به عنوان 
ارتباطی نوظهور در ایران، عدم  -هاي اطالعاتیگیریم و شیوة مواجهه با فناوريدر نظر می

هاي فناورانه و پدیدة اینرسی نهادي و وابستگی به مسیر را به عنوان گذاري در زیرساختسرمایه
ن از توان انتظار داشت ایراریو میدانیم. براساس این سنانیروهاي پیشران اصلی این سناریو می

ی اندازة کافهاي حکمرانی بهمشارکتی و نهادگرا به مثابۀ فناوري چینبالكهاي ي پروژهامزای
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هاي آنارشیستی و نامتمرکز مند نشود و در عوض تنها با پیامدهاي عمدتاً منفی پروژهبهره
مهوري ي جکارآمد، بحران چینبالك تنهادست و پنجه نرم کند. در چنین سناریویی نه چینبالك

اسالمی را تخفیف نخواهد داد بلکه بحران حاکمیت را هم تشدید خواهد کرد و چه بسا امکان 
هاي ضدقدرت هم در چارچوب پروژه چینبالكهاي بدیلی از کنش سیاسی مبتنی بر شیوه
 ایجاد شود.  چینبالك

ر شیوة مواجهه و الگوي حکمرانی که به معناي تغیی سناریوي تغییر روند کنونی:. 2
انه است بیناست. این سناریو تا اندازة زیادي خوش چینبالكجمهوري اسالمی نسبت به فناوري 

هاي اکوسیستم علم، فناوري و نوآوري و با گذارد که با توجه به ظرفیتزیرا فرض را بر این می
ي نهادي کارآمدرا در خدمت  چینكبالتواند ، ایران میايهاي زمینهبه نیازها و ضرورت توجه

. ما تر تبدیل شودتر و در نهایت مشروعتر، شفافکارآمدخود قرار دهد و به دولتی توانمندتر، 
را  کردههاي اکوسیستم علم، فناوري و نوآوري ایران و جمعیت جوان، نوجو و تحصیلظرفیت

ته ظهور این سناریو در روندهاي گذش هايدانیم. البته نشانهنیروهاي پیشران اصلی این سناریو می
اما ما  ،هاي سناریوي قبلی استتر از نشانهکمرنگ چینبالكو شرایط کنونی مواجهۀ ایران با 

توان با تغییرات در سطح راهبردي، رویکردي و سیاستی که البته همۀ آنها براین باوریم که می
متفاوت است، آینده را در جهت این نتیجۀ یک نحوة مواجهۀ جدید و یک الگوي حکمرانی 

سناریو ساخت. نقش عاملیت انسانی و ارادة سیاسی در این سناریو بسیار پررنگ است زیرا فقط 
توان بر اینرسی نهادي و وابستگی به مسیر غلبه کرد و طرحی به یاري این دو عامل است که می

تواند با ی، جمهوري اسالمی میهاي نوین درانداخت. در چنین سناریوینو در حکمرانی فناوري
ي خود را تا اندازة زیادي کارآمدکردن فناوري و البته برخی اصالحات بنیادین، بحران اهرم

جهانی که  االتر میانگینتخفیف دهد، سهم اقتصاد دیجیتال را از تولید ناخالص داخلی کشور تا ب
در  را چینبالكآنارشیستی هاي رادیکال و درصد است افزایش دهد و بیشتر پروژه15اکنون 

تهدیدي جدي براي  چینبالكرسد چارچوب نهادي خود جذب کند. در این سناریو به نظر نمی
ي ارآمدکفرسا مثل بحران هاي مشروعیتمشروعیت دولت باشد و حتی ممکن است برخی بحران

 را تخفیف دهد. 
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 گیرينتیجه
 ها در ایران و وضعیت مشروعیتالبپرسش از رابطۀ بین ظهور و گسترش فناوري زنجیره ق

ي، دکارآمنا دولت جمهوري اسالمی ایران، مسئلۀ اساسی ما در این مقاله بود. ابتدا تالش کردیم
را در کانون بحران مشروعیت کنونی جمهوري اسالمی » يکارآمدکسري «تر بگوییم یا اگر نسبی

ممکن است که اي است رصههمان ع ي، دقیقاًکارآمد دهیم و سپس نشان دادیم عرصۀقرار 
 رادیکال و چینبالك، چه در قالب چینبالكبیشترین تأثیرها را از گسترش کاربردهاي 

ي فناور که دیدیم،هاي مشارکتی و حکومتی بپذیرد. چنانآنارشیستی و چه در قالب پروژه
در ایران  يکارآمدهاي گمشدة هایی براي تقویت برخی از حلقهاز نظر تئوریک قابلیت چینبالك

اً تجربۀ تاریخی عمدت حال آنکهکنونی دارد اما بروندادها به هیچ وجه قطعی و متعین نیستند. 
دهندة آن است که کردن فناوري براي حکمرانی، نشانتوأم با ناکامی جمهوري اسالمی در اهرم
 اشمرانیي حککارآمدهاي حکمرانی براي نجات از نااین سیستم به همان اندازه که به فناوري

اي به عمق وقتی فناوري ها ناتوان است.با خود این فرصت کارآمداي نیازمند است، در مواجهه
راسی هاي بوروکسال هنوز نتوانسته تأثیر معناداري بر قابلیت 25و وسعت اینترنت پس از حدود 

عید بدولتی ایران در مقایسه با اغلب کشورهاي ثروتمند و حتی متوسط جهان داشته باشد، 
اي نزدیک بتوان به یک تحول انقالبی در بوروکراسی کشور بر اثر کاربرد نماید تا آیندهمی

مند، رسد چنانکه کاستلز ادعا کرده، بروندادهاي فناوري، زمینهبه نظر می امیدوار بود. چینبالك
 »ترجمان خود ماست«ها و مشخصات فناوري مربوط باشد و در واقع بیش از آنکه به ویژگی

ی در ایران یا همچون تهدید امنیتی بزرگ چینبالك). بنابراین جاي شگفتی نیست اگر 23: 1400(
 مبوهاي کنونی جاري در زیستدیده شود یا در بهترین حالت در خدمت برخی روندها و رویه

ناپذیري مزایایی چون عدم تمرکز، شفافیت و تقلبها و ویژگیاجتماعی ایران درآید.  -اقتصادي
 رایط کنونی لزوماًدر ش ،شوداز آن یاد می هازنجیره قالبکه همیشه در صدر محاسن فناوري 

ها تحریم المللی و سالها انزواي بینشوند. اقتصاد و سیاست ایران بر اثر دههمزیت محسوب نمی
چیز  هازنجیره قالبیت پیدا کرده است و فناوري شدید، بخشی پنهان و مقاوم در برابر شفاف

 زیادي براي عرضه به چنین ساختاري نخواهد داشت. 
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عالوه براین، رویکرد رایج در تاریخ جمهوري اسالمی به فناوري، معموالً در پذیرش فناوري بسیار 
د آن شوجبور میکند و تنها پس از رسوخ فناوري از طرق غیرنهادي و غیررسمی، نهایتاً مکند عمل می

ر همان نیز در ب چینبالكرسد در مورد فناوري را به صورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد. به نظر می
ناوري ، نفوذ و رسوخ فچینبالكپاشنه در حال چرخیدن باشد. رویکرد تهدیدانگاري و تردیدافکنی به 

توان انتظار داشت به ایران را کند خواهد کرد اما توان جلوگیري از آن را ندارد. در عوض می چینبالك
هایی قرار گیرد که ما آنها را کاربردهاي رادیکال، این فناوري عمدتاً در خدمت کاربردها و پروژه

زها الی و رمزاراي که باشند، از حوزة مآنارشیستی یا ضدقدرت خواندیم. چنین کاربردهایی در هر حوزه
هاي اجتماعی و سیاسی قطعاً مشروعیت دولت را به چالش خواهند کشید. از سوي دیگر، گرفته تا حوزه
هاي مشارکتی و به عنوان یک فناوري حکمرانی حکومتی در ایران به در پروژه چینبالكمسیر کاربرد 

د، ارتباطی جدی -هاي اطالعاتیيهیچ وجه هموار نیست. عالوه بر تداوم رویکرد تهدیدانگار به فناور
ها با توجه به شرایط اقتصادي کشور، فقدان رویکرد هاي عظیم در این پروژهگذاريعدم امکان سرمایه

اي در دستگاه بوروکراسی ایران، پدیدة وابستگی به مسیر و اینرسی نهادي، مقاومت در مقابل عدم توسعه
دگی شرایط کننراسی و اقتصاد ایران و باالخره تعیینهاي بزرگی از بوروکتمرکز و شفافیت در بخش

اي واقعی جامعه و حکومت در ایران که مستلزم نوعی زیست پنهان و چندگانه است احتماالً تا آینده
هاي مشابه (حتی اینترنت) را در کارآمدسازي و و فناوري چینبالكکارگیري فناوري نامعلوم امکان به

رسد آنچه کاستلز، چاکون و هیمانن دربارة موانع سر نخواهد کرد. به نظر میارتقاي حکمرانی ایرانی می
ن عصر اند، به طریقی بسیار شدیدتر در مورد ایرااستفاده از اینترنت براي احیاي دولت رفاه در اروپا گفته

ردمان م تواند رفاهاي در اختیار داریم که میما فناوري«هاي انقالب صنعتی چهارم صادق باشد: فناوري
تواند هم ثروت ایجاد کند و هم آن را بازتوزیع نماید اما نهادهاي اي شگرف ارتقا بخشد، میرا به گونه

کردن فناوري ) اهرم138: 1400(کاستلز و دیگران، » کافی براي هدایت این فرایند را در اختیار نداریم.
 یچ عنوان مسیر آسانی نخواهدبراي تقویت مشروعیت سیاسی در کشوري چون ایران به ه چینبالك

رود. آید و به آسانی از دست میداشت. به طور کلی، مشروعیت همچون اعتماد به دشواري به دست می
 رود دربنابراین، در چارچوب سناریوي استمرار که از نظر ما آینده محتمل اصلی است، انتظار می

یدي علیه مشروعیت دولت جمهوري بیشتر چالش و گاه حتی تهد چینبالكهاي آتی فناوري سال
 اسالمی ایران باشد. هرچند امکان تغییر رویکرد و تغییر این مسیر همچنان وجود دارد. 
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