
ماشین اعتماد

هسته حقوق و فضای مجازی 
:پردیس خواهران برگزار می کند-(ع)دانشگاه امام صادق
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ای نشست به صورت انالین و در فض
.اسکای روم برگزار می گردد

ر با اعطای گواهینامه معتب

(ع)از دانشگاه امام صادق

پردیس خواهران

▪ تاریخچه فناوری بالکچین

▪ نحوه کارکرد فناوری بالکچین

▪ نگاهی جامعه شناختی به بالکچین

علیرضا صدوق
پژوهشگر و کارشناس رسانه

هسته حقوق و فضای مجازی 
پردیس خواهران -(ع)دانشگاه امام صادق

Cyberlaw _ isu :راه های ارتباطی

نشست دوم از سلسله نشست های بالکچین



BLOCK CHAIN

نصبهاانرویبارکدجعبهداخلوسایلبراساسکهداردوجودجعبهتعدادیاتاقیدر
اینخلداازچیزیبخواهدکسیاگرحال.خورندمیبارکدجعبههاتمامیبهترتیبومیشود
تغییربهتوجهباومیکندتغییرمذکورجعبهبارکدداخلی،وسایلتغییربابالتبعبرداردهاجعبه
فرآیندعنییگویند،میهشینگفرآینداینبهکردخواهدتغییرنیزبعدیجعبههایبارکدآن،

.نکندایجادراتغییرامکانکهاسترمزنگاری
بحثبارتبطمکامالمیشودبستهونویسیکدبالکچینبستردرکههوشمندقراردادهایبحث
ازهوشقراردادطرفیندرانسانیافرادحضورجایبههوشمندقراردادهایدر.استحقوق

باکه...وافیکونوشابهفروشباکسهایمثالبرای.میشوداستفادهمتعاملینبجایمصنوعی
مندهوشقراردادهایتوضیحدربارهسادهایمثالمیکندعرضهشمابهراکاالپولپرداخت

یکباوشودمیپرداختثمنمیگیرد،صورتبیععقدانسانحضوربدونکهاست
.میشوددادهتحویلکاالهوشمندکدنویسی

Trust

Machine



انندمیتونیزقراردادهاسایراینجاستسوالحال
آیانکاحدرمثالدهند؟رخهوشمندصورتبه

کرد،هوشمندسازیراعقدضمنشروطمیتوان
خودبهخودشروطاجرایعدمصورتدرکه

؟دهدرخطالق
ابقراردادطرفینبیناجارهقرارداددرمثالیا

ودشچیدهایبرنامههوشمندقراردادیازاستفاده
رااجارهروز10ظرفمستاجرمثالاگرکه

شود؟بستهوقفلخانهدرنکندپرداخت
تظرفیوگسترشازنشانهامثالاینتمامی
گاهندیگرمهمنکتهالبته.داردامکاناینباالی
محدودهایچهدرکهاستمسائلاینبهفقه

داد؟خواهدمابهرااجازهاینشریعت
واندمیتفناوریاینچراکهاستآنبعدیمسئله

باشد؟اهمیتدارایومهماندازهاینتا
شفکبالکچیننامبهعنصریمیگوییموقتی

رقماجتماعهایالیهدررااتفاقیچهشدهاست
است؟شدهمهمحداینتاکهزده

موردکهجهانینویننظمکهآنجاستپاسخ
مهمیهدفامریکاستخصوصاودنیاتوجه
آننکتهاما.شدهاستمطرحجهاندرکهاست
غییرتبهنیازجهانیدهکدهبهرسیدنبرایاست

بایدلمعانظمتغییربراییعنیداردوجودساختار
!کنندتغییرساختارها

نابودیسویبهراامروزجامعهکهجیزی
ینبازیعنی.استاعتمادفقدانمیدهدسوق
بهارجامعهاعتماد،عنصرتضعیفیارفتن

غربدرکهچیزی.کشاندخواهدنابودی
واعتمادافول.استهمیندقیقامیبینیم
خواهدپیدرراجامعهافولاخالقیات،افول

.داشت
انقالبمعظمرهبرکهاستعلتهمینبه

.میدهندنویدراغربیجامعهافول
کرد؟خواهدچهمیانایندربالکچینحال

الهاسغربکهایستمفقودهحلقهبالکچین
تاسقرارکهحلقهای.میگشتآندنبالبه

ایاجربرایوکندبازیرااعتمادسازینقش
.آیدکاربهنویننظمطرح
قطببهامریکاواسرائیلکهاستهمین
یوقت.شدهاندتبدیلبالکچینفناوری
تاندمیکنتالشافرادمیشودکشفعنصری

یکسبهراآنرموزوبزنندخودنامبهراآن
بالکچینکشفزاویهایناز.ندهندنشان
غربآنکهبرایاستتمدنیکشفیک

.دکنبازسازیراخودتمدندوبارهبتواند



برایباشیدآمادهکهشدبیانآندرورسیدچاپبهاکونومیستمجلهدرمقالهای1988سالدر
بعدسال30دررادالرهاسوختنوداشتامرازایننشاننیزمجلهاینتصاویر!جهانیارزیک

.میکردنمادسازی
درجیتالدیپولهایوبالکچیندربارهیاولیهتحقیقاتکهبودرسیدهچاپبهمجلهاینزمانی
.بودشدهشروعتازگیبهاسرائیلوامریکا

ولپواحدیکبراساسدنیاکشورهایمردمبعدسالهایدرکهبودشدهنوشتهمقالهایندر
ایناز.شدخواهدقیمتثباتوجابجاییسهولتباعثاتفاقاینوکردخواهندخریدمشترک

اکمیتحقدرتکاهشباعثققنوسارزکهمیکردبیانوبودکردهیادققنوسارزعنوانبهارز
."باشیدآنمنتظرآمدخواهد2018سالدرققننوسارز"شد،خواهدها

اکسترخازراخودشونمیمیردکهداردایپرندهبهاشارهگذاشتهاندققنوسراارزاینناماینکه
وتاسافولبهروکهمیکندپیشبینیغربتمدنیعنینماداین.میکندبازسازیخودش

ازاننشنماداینحتیکندبازسازیراخودشخودش،استراتژیباخودشبقایبرایمیخواهد
.شودمتولددوبارهتامیکندنابودراخودخودخواستهغربکهداردآن
استفادهولافاینازبتوانیماگر.تهدیدیکهموباشدفرصتیکمیتواندهممابرایاتفاقاین
استفادهکاناماینازنتوانیماگرودهیمرشدرااسالمیتمدنتاریخیپیچایندرمیتوانیمکنیم
دررادرتقدوبارهسایبریپوستهیکباوکردخواهدبازسازیراخودغربتمدنیعنیاوکنیم
.گرفتخواهددست

کیباماوبرودبینازکامالاستقراردوممرحله
مجازیسرزمینیککهیکپارچهکامالجامعه

نهادوهستندآنعضودنیاهمهواستیکپارچه
همهونداردوجودآندردولتمثلواسطهای
کهبودخواهیمسرزمینآنهایشهروندهاانسان
بستردررافرآیندهایمانوراهایمانقرارداد

.گرفتخواهیمپیبالکچین
تمدنبرایتمدنیمهمبسیارکشفیکجهتاینازبالکچینفناوریعلتهمینبه

تعاریمساسمیکاینکهوکرداستفادهکشفاینازالعادهفوقغربتمدنوبودغرب
کردندثبحسرشهاخیلیکهکردمطرحآنمخترععنوانبهناکاموتوساتوشینامبه
وهمیتادلیلبهصرفادادندغلطآدرسدنیابهوهست؟کجاییوکیستفرداینکه

.هستغربدرفناوریاینامنیت



کیسویبهپیشما:نکته
جامعه؛هستیمجدیدجامعه

اسکلتوساختزیرکهای
فناوریاستقرارآنبندی

آناقتصادوباشدبالکچین
ایهپتواناقتصاداستقرار
تماماستقرارکهباشد

صورتاینبههافناوری
ازاتامتیبراساسبشودانجام

نیمکمیماکههاییفعالیتو
دریافتشبکهداخلتوان
قرارجامعهایناساسا؛کنیم
ارزشیابینظامیکاست
الیکربمبتنیکهباشدداشته
هکاستافرادهایپسندوها
المیاستمدنباتقابلدراین

دنتمتوانمیاینجادراست،
سهمقایاسالمیمبانیراغرب
میغربتمدنیعنیکنیم،

سایبریتمدنایندرخواهد
بالکچینمحوریتباخود
ارزشینظامیکباودیبیا

یرتعببهکاملخیلیوجدید
.ببردپیشراکارخودش

وجهانینظامیکبرایما
جهانینظامدرکهساختارهای

واسطنهادهایبهنیازداردوجود
هماننهادهااینکهداریم

دررااعتمادکههستندنهادهایی
نقشوکنندمیایجادجامعه
؛اندکردهایفارامالتوچسب
خواهیممیراقراردادیکمثال

راواسطنقشبانککنیممنعقد
ایجاداعتمادآنتامیکندایفا

حذفکهباشدقراروقتیشود،
آنکهدیبیایجایگزینبایدشوند

نبالکچیفناوریهمانجایگزین
هایفناوریکمکباکههست
مانجاراکارایناستقرارردیگ
واقعدرکهاعتمادیآنودهد
لممقابفردومنبیناستنیاز

هوشتوسطبگیردصورت
اینتوسطواقعدرومصنوعی

د،شومیایجادبالکچینشبکه
سازیاعتمادنقشهماناین

چینالکببهآناساسبرکهاست
.اعتمادماشینگویندمی

اسالمدیندرمثالبرای
واخالقیبعدازدروغ

است،کبیرهگناهاخروی
شودمیباعثدروغچون
بهوبرودبینازاعتماد
شناختیجامعهنگاهخاطر
راعملایناسالمکهاست
استنمودهنهیاینقدر
هجامعدربینیممیوقتی
دچاراخالقینظامامروز

یعیطباست،شدهفروپاشی
هبنتوانیمدیگرکهاست

بهاساساورهمدیگ
.کنیماعتمادهاسازمان
راودخکوینبیتکهوقتی
2009سالنمودمعرفی
2008و200۷جنبشازبعد
اروپادربحرانییککه

.شدایجاد



،ردکایجادساتوشیرااولیهبالککهبالکچیندر
ورمزگشاییراهشآنآمدندبعدهایسال

آننبرگرداکهبودجملهیککهکردند،بازگردانی
مهترجکهایجملهآن؛عددبهکدنویسیبودشده
هکبودتایمزروزنامهتیترازجملهیکبود،هش
ازهابانکاینکهواروپامالیبحرانبهداشتاشاره
هکمشکالتیخاطربهمیکنندقرضپولدولت
یوقتکهکردندتحلیلهاخیلیواستشدهایجاد

کردههشهبتبدیلراتیتراینساتوشیمثلشخصی
یانبوبرساندراپیامییکاستخواستهمیاست
وهاکبانخاطربهاستافتادهکهاتفاقاتیایندارد
اینایعدهعلتهمینبهواستواسطهاینهاد
مطرحآنارشیستیوخواهانهآزادیجنبشیکرا
بهخواهدمیغربکهاستچیزیاینوکنندمی
تدولکهنمایندمطرحاالنچنانچه.برودسمتاین
دنیامردمهمهاندکردهتورمدچاررااقتصادها

دهشمنفیعملکرددچارهادولتچونهستندموافق
ادهاستفغربکهاستمهماستراتژییکاینواند
واستکردهتهیهراآنساختزیرونمایدمی

استنمودهایجادرابالکچینفناوری

باهدفمندطراحییکباموقعبهحاال
نیادسرتاسردرمختلفهایجنبشطراحی
هاحکومتعلیهرادنیامردمتمام
سرزمیناینسمتبهراهمهوشوراندمی

کردهایجادراهازیرساختخودکهمجازی
نظمگفتتوانمیودهدمیسوقاست
اقاتفاستقرارکهاستاینجهانینوین
راهاریفناواینکهاستمهمبسیار.بیفتد

.کنیمبررسیتمدنینگاهبا

وجودخصوصایندرحقوقیمستندات
درایپروژهیک2018سالدراماندارد
بالکچینپروژهنامبهخوردرقمایران

شایدکهداردوجودیهایفکتوققنوس
نقشهبااطارتببیپروژهاینکرداثباتبتوان
.استنبودهققنوسکالن

هکمعنااینبهاستشدهمحققبالکچین
ررسیبقابلکوینبیتفناوریبستردر

شودمیآزمایشوبررسیهمهنوزواست
اصلینقشآنهنوزاماشودمیتکمیلو
.استننمودهبازیراکندبازیبخواهدکه



فراکهاستنایداردبالکچینفناوریکهیبنایونیستوابستهخاصیدولتبهبالکچین
عملدرولیبکندایجادهاملتدولتازعبورباراایشبکهجامعهیکوباشددولت
.دارنددستدررافناوریاینهایرگواقعدرهاآنکههستندهاییدولتطبیعتا

پدیدهیکوکنندمیفعالیتگرهیکعنوانبهدنداروجودبالکچینبستردرکهکاربرانی
یمکاملنودهاآنبهکههستندافرادییعنیدارد،وجودنودفولعنوانبهبالکچیندر

دارندرحاضحالدرکهباشدباگیکتواندمیاینودارندبیشتریدسترسیکهگویند
انتخاباتهشبکاینبستردربخواهیماگرمثال.کنندمیبررسیرامشکلاینحلراهکارهای

داردهاییباگاند،کردهبرگزارانتخاباتواندکردهراکاراینهایخیلبساچهنماییمبرگزار
.شودطرفبرآنهاینقصکههستندتالشدرو

بهمنماییمیبررسیرافناورییکوقتی
:مباشیداشتهتوجهبایستینکتهدو
تذااساساببینیمباید:فناوریذات1.

اسالمباندارد،یاداردایرادفناوری
.آنمعایبومزایاونداردیاداردتطابق

ایندراهدافیچه:اهدافوجریانات2.
جلسهدوایندردارد؟وجودجریانات
اینکه.شداشارهمورددوهربهنشست

دبایاست،خوبیفناوریفناوری،این
ولیاستمفیدوخوببسیاربلهگفت
اینازکسانیچهشودمیاشارهاینکه

یکدکننمیاستفادهخودنفعبهفناوری
ستنیمعنااینبهاینواستدیگربحث
.استبدیاخوبفناوریاینکه

اهفناوریبارابطهدرکهمشکالتیازیکی
اینباناقصوهنگامدیرمواجههداردوجود
دیرهنگاممواجههاینوباشدمیهافناوری
ناسانکارشوشویممتوجهاشتباهشودمیباعث
رائهایکاملودقیقتحلیلنتوانندموقعآندر
الییکحداقلشودمیموجبامراینودنده
وبخخیلیرافناوریباید.باشیمعقبگامدو

درهکمباحثیازیکی.نمودبررسیوشناخت
ماهمکهاستاینشودمیبررسیاسالمجهان
کنیمقیقتحوباشیمداشتهسرزمینبسترایندر
دایجاراشبکهاینخودروابطبامتناسبو

اگرومباشیداشتهگفتنبرایحرفیونماییم
کهداریمبیانهمماشدمطرحجدیدیجهان
فعاالنهرویکردیکواستماجهانهماین

.منفعالنهنهباشیمداشته



همهوودبشهمگانینظارتبهتبدیلنظارتکهاستاینبالکچینایدهاساس
هرحالبهولینشودایجادفسادوشودمحققشفافیتوکنندنظارتبتوانند
یکواندتمیاینوکنندپیدادیگرانازفراتریقدرتتوانندمیویژهکاربران
عدیلتکمیشایدهستندنفرچندونیستندتکچوناماکندایجادرافساد
خصمشهاباگتاردیگمیصورتیهایبررسیهموارههمچنین.باشدکننده

یکدبخواهنهااینکهگفتفناوریعالمدرنشودشایدولیشوندبرطرفو
هایههددرآمریکا؛بگیردخودازرااطالعاتیبزرگراهکهکننددرستفناوری
اینکهواطالعاتیبزرگراهبهشدنتبدیلرویبرگذاشتراخودتمرکزاخیر
ایناهدبخواینکهوبگیرددستدرطریقاینازدنیااقتصادنبضبتواند

دکنسلبخودازراقدرتاینودهدقرارهمهاختیاردررااطالعاتیبزرگراه
اینوداردوجودمبهیومشکوکنقاطهمینبراینیستدرکقابلراحتیبه
.باشندداشتهنظارتشبکهایندرتوانندمیها


