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چکیده
پههول رایههج کنههونی در حههال پوسههت انههداختن و تبههدیل شههدن بههه شههکل نههوینی از وجههه مبههادالتی بهها عن هوان
«ارزهای رمزپایه» « /رمز ارزها» است .این واحد پهولی نوپدیهد ،از دسهترس کنتهرل و نظهارت سیسهتم بهانکی و
دولتها خارج است و هر کسی میتواند رمز ارزها را  -از طری فضای مجازی  -استخراج و مبادله کنهد .فنهاوری
جدید «رمز ارز»  -به رغم آنکه فرصتهایی در اختیار بشر مینهد  -چالشهایی نیز متوجه ملتها میسازد که بها
تالش برای برطرف کردن این چالشها ،میتوان تهدیدهای ٔ
بالقوه این فناوری را به فرصت تبدیل کرد .بها توجهه بهه
روند رو به رشد اسهتفاده از رمهز ارزهها ،واکهاوی ماهیهت و کارکردههای مثبهت ایهن پدیهده ،و همچنهین بررسهی
ّ
مالحظات و چالشهای اخالقی آن از منظر اخالقی ،ضروری مینماید .در پهژوهش حاضهر ،پهس از اشهاره بهه
ماهیت و کارکردهای «رمز ارزها» و بررسی آثار مثبت و اخالقی آن همچون صرفهجویی ،فراهم آوردن ٔ
زمینه بهروز
و برقراری برابری و عدالت ،بسط خیر عمومی و کمک به رفع نیازهای مردم ،به بهر خهی چهالشهها و مالحظهات
اخالقی آن و از جمله ،فراهم آوردن بستر بروز برخی رذائل اخالقی ،تخریب محهیط زیسهت ،بهه خطهر انهداختن
امنیت مالی کاربران و همچنین تهدید امنیت ملی پرداخته شده و به اجمهال ،برخهی راهکارهها و پیشهنهادها بهرای
کاستن از تبعات ناگوار بهرهگیری از رمز ارزها ارائه شده است.
کلیدواژهها
اخالق و اقتصاد ،اخالق فناوری اطالعات ،چالشهای اخالقی ،ارزهای رمزپایه ،رمز ارز.
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بسیاری از فناوریهای جدید ،به رغهم برخهورداری از مزیتههای فهراوان ،چهالشههای اخالقهی
ناشناختهای در پی دارند و سالها طول میکشد تا تأثیرات و تبعات ناگوار آنهها در جامعهه مشهخص
شود .از ٔ
جمله آنها واحد پولی نوپدیدی با نام رمز ارز  /ارز رمزپایه 1اسهت کهه روز بهه روز در حهال
گسترش و فراگیر شدن در معامالت و معادالت بین انسانهاست .چنانکه بسیاری اذعان کهردهانهد،
این گونه رمز ارزها در ٔ
حوزه اقتصاد و معامالت مهالی ،چهه بسها فوایهد فراوانهی داشهته باشهند ،امها
پیامدهای ناگوار و چالشهای اخالقی ای نیز در بردارند که البتهه ،ابعهاد آنهها هنهوز ناپیهدا و مخفهی
است .بر این اساس ،الزم است جنبههای مثبت و منفی آنها از منظهر اخالقهی بررسهی شهود تها بها
شناخت دقی ماهیت این واحد پولی جدید و چالشهای اخالقی مربوط به آن بتوان از ایهن فنهاوری
بهخوبی و به شکل بهتر بهره گرفت.
این پژوهش در صدد پاسخ به سؤال از چیستی کارکردههای اخالقهی و چالشههای اخالقهی
رمز ارزهاست .به نظر میرسد با توجه به این که فناوریهای ساخت بشر اغلب دارای دو رویکرد
 ۱۱8اخالقی مثبت و منفی هستند ،یعنی هم آثار مثبت اخالقی دارند و هم آثار منفی و غیهر اخالقهی،
میتوان ارزهای رمزپایه را نیز دارای دو رویکرد و پیامد اخالقی مثبت و منفی دانسهت .از ایهنرو،
ٔ
فرضیه این پژوهش آن است که ارزهای رمزپایه دارای کارکردهای مثبهت و چالشههای اخالقهی
هستند .پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطالعات ،به روش کتابخانهای انجام گرفتهه و از لحهاظ
تحلیل دادهها ،دارای رویکرد عقلی ،تحلیلی ،انتقادی و کاربردی است.
ٔ
دوگانه رمهز ارزهها ،موضهوعی نهو و جدیهد
شایان ذکر است که بررسی کارکردهای اخالقی و
است که تا کنون بدان پرداخته نشده و اغلب پژوهشهای مربوط به رمهز ارزهها ،بیشهتر نهامر بهه
ماهیتشناسی ارزهای دیجیتال 2،بررسی حکم فقهی ۔حقوقی رمز ارزها 3،فرصهتهها و چهالش
های فناورانه ،اقتصادی و امنیتی رمز ارزها و ارزهای دیجیتال 4بودهاند.
1. cryptocurrency
 .2برای مثال ،فرانکو ،پدرو .)1397( .بیت تو ین مد همی جدید خلق ارزش تسب و تمر و معممله گا ی ارزی .تههران:
انتشارات مهربان.
 .3نک :نوابپور ،علیرضا یوسفی ،طالبی .)1397( .تحلیل فقهی کارکردهای پول های رمزنگاری شهده (مهورد مطالعهه
بیتکو ین) .اقاصمد اسالمی.)7۲( 18 .
 .4فرقاندوست حقیقی ،کامبیز نهداف ،رضهوانه ( .)1397مهروری بهر رمهز ارزهها ،فرصهت هها و تهدیهدها .فصالنممه
رویک دهمی پژوه ی نوین در مدی یت و حسمبداری61 ، 9 .۔.74

ضرورت بررسی اخالقی کارکردهای دوگانه ارزهای رمزپایه

آن بخشهایی از فرایند استخراج و استفاده از رمز ارزها کهه تهابع رفتهار اختیهاری انسهان اسهت،
امکان دارد که از منظر اخالقی مورد بررسی و ارزشداوری قرار گیرد .همانگونه که پیشتر اشهاره
شد ،فناوریهای جدید در کنار مزایایی کهه دارنهد ،اغلهب چهالشههای اخالقهی ناشهناختهای را
به دنبال دارند که الزم است تدابیر مؤثر در راه پیشگیری و مبارزه با این چالشها در پیش گرفهت.
با توجه به رواج سریع استفاده از رمز ارزها در سالهای گذشته و احتمال باالی استفاده گستردهتهر
از آن در سالهای آینده و همچنین با توجه به احتمال وجود چالشها و تهدیهدهای اخالقهی ایهن
گونه رمز ارزها ،الزم است از هم اکنون برای استفاده درست از ارزههای رمزپایهه و پیشگیهری از
معضالت اخالقیای که ممکن است این رمز ارزها بهه بهار آورنهد ،تهدابیر آگاهانههای اندیشهیده
شود .از اینرو ،چارهای جز چارهاندیشی برای به حداقل رساندن تبعات اخالقهی و فهراهم کهردن
ٔ
زمینه استفاده اخالقی از این نوع فناوری نداریم .ابتداییترین و ضروریترین اقدام در ایهن زمینهه،
انجام کاوشهای علمی و بررسی دقی و همه ٔ
جانبه آثار مثبت و چالشهای اخالقی آن است.
۱۱۹

نخستین گام برای بررسی اخالقی یک پدیده ،موضوعشناسی است .بدین منظور ابتدا به چیسهتی
ارزهای رمزپایه و جایگاه پول رمزنگاریشده در میان انواع پولهای دیجیتال پرداختهه مهیشهود و
سسس و به اختصار ،ساز و کار فنی آن بیان میشود.
رمز ارز ،ارز رمزپایه ،ارز دیجیتال ،ارز رمزنگهاری شهده (کریستوکارنسهی) 1نهوع خاصهی از پهول
دیجیتال است که بر پای ٔه علم رمزنگاری ایجاد شده است« .رمز ارز» یک نوع وسیله تجارت بر بستر
اینترنت است که هیچگونه شکل و فرم فیزیکی ندارد و تنها به صورت دیجیتالی منتقل میشود و بیشتر
به حوالهها و تراکنشهای بانکی شبیه است .رمز ارزها  -دستکم تا کنون  -فاقد پشتوانه حاکمیتی بوده
اند و از این نظر ،به خودی خود ارزشی ندارند ،بلکه ارزش آنها وابسته به اعتباری است که نزد عمهوم
افراد بر اساس میزان عرضه و تقاضا به دست میآورند (نک :میرزاخانی و سعدی ،1397 ،ص .)77
هیچ فرد حقیقی یا حقوقیای نظیر دولتها و بانکها مالک اصهلی شهبکه رمهز ارز نیسهت و
هیچ کس نمیتواند به تنهایی کنترل این شبکه را در دست داشته باشد .ارز رمزنگاری شده ،بهرای
1. cryptocurrency
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چیستی ارزهای رمزپایه

تأیید تراکنشها و تشکیل واحدهای جدیهد ،متکهی بهه بانهکههای مرکهزی نیسهت و نیهازی بهه
افتتاح حساب بانکی ،استفاده از خدمات بانکها یا هر سازمان واسطه دیگری ندارد.
از ارزهای رمزنگاری شده میتوان  -همانند پولهای رایج  -برای خرید کهاال ،تبهادل و انتقهال
پول و همچنین مانند طال برای سرمایهگذاری استفاده کهرد کهه همگهی در بسهتر فضهای سهایبری و
1
اینترنت صورت میگیرد .نخستین رمز ارزی که به صورت نامتمرکز شروع به کار کرد «بیهتکوین»
بود که در سال  ۲009توسط شخصی با نهام مسهتعار ساتوشهی ناکهاموتو 2ایجهاد شهد .در حهال
حاضر ،تعداد دقی ارزهای رمزپایه مشخص نیست و با گسترش ٔ
حوزه بهکهارگیری رمهز ارزهها در
دنیا شمار ارزهای دیجیتال و رمزپایه در حال افزایش است.
باید توجه داشت که پرداخت الکترونیکی و مبادالت مالی بر اساس پول الکترونیکی ،پیش از
رواج رمز ارزها وجود داشت ،اما این واحد پولی ،ویژگیهای در خور توجه و جدیدی دارد.

۱2۰
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با مهور اینترنت ،تالشهایی برای خل ابزاری برای پرداخت و انجام تراکنشها به صهورت
آسانتر ،امنتر و ارزانتر از پول سنتی آغاز شد ،اما مشکل دوباره پرداخت شدن یک واحهد
پول ،مانع موفقیت تالشهای اولیه شد .تا پیش از اختراع بیتکوین ،پرداختهای دیجیتال
مجبور بودند به طرفهای ثالث معتمدی ،تکیه کنند تا بتواننهد دفتهر کلهی از تهراز مهالی از
صاحب حساب داشته باشند ،یا حسابی از این که چه چیزی مال چه کسی است ... .آنچهه از
بیتکوین ،مفهومی انقالبی میسازد این است که برای نخستین بار مشکل خرجکرد دوباره را
میتوان بدون کمک از طرف سوم حل کرد« ... .بیتکوین» تمام تبادالت مالی را رمزنگهاری
میکند ،فرستنده و دریافت ٔ
کننده بیت کوین در هر مبادله با رشتهای از اعداد شناخته میشوند،
اما یک مدرک عمومی از حرکت هر بیتکوین در تمام شبکه منتشر میشود .در این مبادالت،
نام طرفین مبادله محفوظ است ،اما همه میتوانند انتقال پول را مشاهده کنند .بنابراین ،نرمافزار
اجازه نمیدهد یک پول دو بار خرج شود (میرزاخانی و سعدی ،1397 ،ص .)73
چگونگی استخراج ارزهای رمزپایه

استخراج رمز ارز یا همان «ماینینگ» 3یک فعالیت داوطلبانه است که در آن افهرادی داوطلهب بهه
1. Bitcoin
2. Satoshi Nakamoto
3. mining

1. blockchain
2. node
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نام «استخراجکننده» ،قدرت پردازش دستگاههای استخراج خود را در اختیار شبکه قرار میدهند
تا امنیت شبکه حفظ و تراکنشهای رمز ارز تأیید شهود .اسهتخراجکنندهههای رمهز ارز (ماینرهها)
برای این کار پاداش میگیرند و این پاداش همان رمز ارز استخراج شده است .پهس بها ماینینهگ،
در واقع ،سه کار اصلی انجام میشود )1 :تأییهد تراکنشههای رمهز ارز  )۲حفهظ امنیهت شهبکه
رمز ارز  )3تولید واحدهای جدید رمز ارز به صورت غیرمتمرکز (نک.)https://arzdigital.com :
ارزهای رمزپایه یک ارز غیرمتمرکز  -بدون وابستگی به یک بانک مرکزی  -هسهتند و بهرای ادامههٔ
بقا نیاز به توزیع و تأیید تراکنشها به صورت نامتمرکز دارند .اسهتخراج رمزپایهههها یهک نهوع فراینهد
رقابتی است کهه در پروتکهل ارز دیجیتهال بهه منظهور ایجهاد انگیهزه بهرای پایهداری شهبکه و تولیهد
ارز دیجیتال جدید طراحی شده است .در این عملیات ،برای ثبت یک بالک در بالکچین ،دستگاه
تولید ارز دیجیتال یا «ماینر» باید طی فرایند ریاضی پیچیده ،معماهای ریاضی و پازلهای پیچیهده را
حل کنند و هر کس که زودتر به جواب برسد ،ارز دیجیتال تولید شده بهه عنهوان پهاداش بهه او تعله
میگیرد .این کار نیازمند داشتن سیستمهای سختافزاری قدرتمند و برق فراوان است.
تمام اطالعات تراکنشهای رمز ارزها به طور دائمی در یهک دفتهر کهل توزیهع شهده بهه اسهم
ٔ
شهبکه ارز دیجیتهال  -اصهطالحا نهود - 2متصهل
«بالکچین» 1ثبت میشوند .هر کسهی کهه بهه
میشود ،یک کسی کامل از بالکچین را دریافت میکند .هر تراکنشی که بهه ارز دیجیتهال ارسهال
میشود ،توسط این کامسیوترهای متصل به شبکه بررسی میشود و هر کامسیوتر به آن تهراکنش رأی
میدهد .گروهی تراکنش را تأیید میکنند و گروهی آن را نامعتبر میدانند .در نهایت و با اخهذ رأی
اکثریت ،مشخص خواهد شد که تراکنش معتبر است یا نه .باید توجه داشهت کهه «بهرای امنیهت
بیشتر شبکه بالکچین ،این دفتر کل توزیع شده ،همتا به همتا میباشد .به ایهن شهکل کهه بلهوک
جدید به ٔ
همه گرهها فرستاده میشود و هر گره صحت آن را بررسهی کهرده و وقتهی بررسهی شهد،
بلوک بررسی شده را به بالکچین میافزاید» (میرزاخانی و سعدی ،1397 ،ص .)7۵
رمز ارزها بعد از استخراج در فضایی به نام « »walletیا «کیف پول» ذخیره میشوند« .کیف پول»
همانند حساب بانکی است ،اما تحت نظر هیچ واسطهای نیست و متعل به فردی است که میتوان با
آن خرید و فروش انجام داد و یا به عنوان سرمایه نگهداری شود (نک.)https://arz.digital :
البته ،سود اصلی حاصل از استخراج و تولید رمز ارزها ،ه بهه علهت اسهتقبال مهردم و فهروش

رمز ارزها و دریافت کارمزد از تراکنشها ه نصیب صاحبان اصلی ،یعنی کمسانیها و شرکتههای
صاحب رمز ارز میشود.
ویژگیهای ارزهای رمزپایه

رمز ارزها ،ویژگیهایی دارند که سبب ارزشمندی و مقبولیتشان شده است این ویژگیها عبارتند از:
 .1تمرکزگریزی
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ارزش و مقبولیتی که رمز ارزها در بین طرفداران خود دارند ،بیشتر بهه دلیهل وجهه تمرکززدایهی آن
است بدین معنا که هیچکس نمیتواند کنترل شبکه و تراکنشهای آن را در دست بگیرد و به بیهان
دیگر« ،و یژگی اصلی این پول این است که هیچ نفر سومی در ساز و کار پولی آن دخالت نهدارد
اعم از خل پول و اعمال انواع سیاستهای پولی دیگر که گاهی بهه ضهرر عمهوم مهردم اسهت و
ارزش پول مردم را کاهش میدهد» (نواب پور و دیگران ،1397 ،ص .)۲1۴
۱22
یکی از دالیل حمایت ٔ
شبکه رمز ارز از تمرکززدایی ،مقاومت در برابر محدودسازی دولتهها
و نهادهای حکومتی است .این پول در پی نارضایتی از دخالت نههاد مرکهزی و نهامر در سیسهتم
اقتصادی پدید آمهد و در واقهع ،یکهی از دالیهل و علهل اصهلی ابهداع و رواج ایهن واحهد پهولی،
غیر متمرکز بودن آن است و (نوابپور و دیگران ،1397 ،ص .)۲۲0
 .2ضریب امنیتی باال

«رمزنگاری» ،در ورای هر ارز دیجیتال ،نقشی تعیینکننده دارد و سبب مهیشهود ارزههای دیجیتهال
غیر قابل هک و پیگیری باشند زیرا کلیه فرایندهای آن و از جمله ثبت و تأیید تراکنشها از طری افراد
و با الگوریتمهای ریاضی و به ٔ
شیوه رمزنگاری انجام میگیرد و برای تأمین امنیهت ایهن شهبکه پهولی
غیرمتمرکز که تحت نظارت و کنترل هیچ نهادی نیست ،نیازمند مکانیزمی رمزنگاریشده اسهت تها
اعتماد افراد را جلب کند.
به عبارت دیگر ،بهره گیری از رمز ارزهها ،نیازمنهد اتکها و اعتمهاد بهه ههیچ نههادی نیسهت و
الگوریتمهای ریاضی پیچیده و رمزگذاری ،صحت معامالت را تأییهد مهیکننهد و ههیچ کهاربری
نمیتواند در شبکه تغییر ایجاد کند (نوابپور و دیگران ،1397 ،ص .)۲19

 .3امکان ناشناس بودن

بر خالف سیستمهای سنتی که مشتریان نیاز به ثبت نام و افتتهاح حسهاب  -بها ارائهه مشخصهات
دقی  -دارند ،بهره گیرندگان از ارزهای رمزنگاری شده ،به نوعی نیمهناشناس هستند .برای ارسهال
رمز ارز نیازی به مشخصات کاربری یها حتهی در دسهترس قهرار دادن رایانامهه (ایمیهل) نیسهت.
پروتکل ارز دیجیتال به گونهای طراحی شده که شبکه برای تأیید تراکنشها ،به دانسهتن اطالعهات
هویتی کاربران نیاز ندارد و آنچه مالک شناسایی کاربران است ،کیف پول آنهاست .تراکنشههای
ارز دیجیتال شفاف هستند به این معنا که هر کسی میتواند یک تراکنش را پیگیری کند ،اما نه به
این معنا که اطالعات هویتی افراد فاش و مشخص شود و تنها میتوان نشانیهای هر کیف پول را
مشاهده کرد.
جایگاه ارزهای رمزپایه در جغرافیای مسائل اخالقی

کارکرد دوگانه اخالقی ارزهای رمزپایه

در بحث از اخالق فناوریهای نوین ،الزم است ابتدا مبنا و رویکرد اخالقی خود را در مواجهه با این
فناوریها مشخص و روشن سازیم زیرا در این صورت است که بسهتر مناسهبی بهرای تحلیلههای
اخالقی و زمینهسازی برای اخالقیتر شدن رفتار مرتبطان با آن فهراهم مهیآیهد .بنهابراین ،نخسهتین
پرسشی که در مواجهه با ارزهای رمزنگاری شده برای یک اخالقپژوه به ذهن متبادر میشود ،شهیوه
اتخاذ یک رویکرد معقوالنه و اخالقی در رویارویی با این رمز ارزها است و این سهؤال مههم مطهرح
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پیشرفتها و رواج سریع فناوریهای نامربه رمهز ارزهها و اثهرات آن بر جنبههای مختلف زندگی
انسان ،ایجاب میکند که افزون بهر آثهار مثبهت و منفهی آن ،ابعاد این موضوع از منظهر اخالقهی
بررسی شود.
با توجه به ویژگیهای رمز ارزها که پیشتر بیان شد و با عنایت بهه ایهن امهر کهه در معهامالت
دیجیتال و با اتکا به رمز ارزها  -پای پول و ثروتهای کالن افراد در میان است و با توجه به این کهه
در فرایند استخراج رمزپایهها از فناوریهای نوین استفاده میشود ،آن بخشهایی کهه تحهت اراده
و اختیار انسان هستند به اخالق مربوط هستند و باید مورد تأمل و بررسی اخالقی قرار گیرند.

۱2۳

میشود که  -از نظر اخالقی  -چه موضع و سیاستی در قبال فناوری رمزپایه باید اتخاذ کرد؟
دیدگاه مختار در این پژوهش ،نه نگرش افراطی مخالفان یا همهان «تکنوسهتیزان» اسهت و نهه
رویکرد تفریطی موافقان یا همان «تکنوشیفتگان» ،بلکه رویکرد و نظریهای میانه است کهه برخهی
از آن به «تکنورئالیسم» تعبیر کرده است (نک :گنجور ،1397 ،ص  .)31۴طب این دیدگاه و بها نگرشهی
بینابینی و بیطرفانه ،باید به بررسی آثار و عوارد ارزهای دیجیتال پرداخت و با رویکهردی واقهع
بینانه ماهیت این پدیده را مورد مطالعه و تحلیل قرار داد .با توجه به آثار مثبهت و منفهی ایهن گونهه
رمز ارزها ،میتوان گفت که فناوری ارزهای دیجیتال ٰ
خنثی و بیطرف هستند و نمیتوان ارزههای
دیجیتال را  -به لحاظ اخالقی  -خوب یا بد دانست .به تعبیری ،نه میتوان گفت خیر مطل انهد و
نه میتوان گفت شر مطل اند ،بلکه همچون بسیاری از ابزارهای ابهداعی بشهر  -هماننهد چهاقو -
کارکردی دوگانه دارند که میتواند با توجه به آثار و پیامدهای بهرهگیری از آنها به خوب بهودن و یها
بد بودن آنان حکم کرد.
۱2۴

آثار و پیامدهای مثبت بهرهگیری از ارزهای رمزپایه
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مهمترین آثار و پیامدهای مثبت رواج بهرهگیری از ارزهای رمزپایه  -از منظر اخالقی  -عبارتند از:
 .1صرفهجویی در هزینهها

یکی از اشکاالت نظامهای مالی سنتی و کنونی در سطح بینالمللی ،دریافت مبالغ و هزینهههای
هنگفت از سوی نهادهای واسط همچون بانکها و مؤسسات مالی است که صهاحبان سهرمایه و
فعاالن اقتصادی را با دشواریهایی روبهه رو مهیسهازد (نهک :دربهاری ،1397 ،ص  )11کهه البتهه ،ایهن
مشکل در نظام نوین ارز دیجیتال  -به دلیل فقدان نهادهای واسط  -بسیار کمرنگ شهده اسهت و ههر
فردی بدون نیاز به پرداخت اضافهای میتواند عملیات مالی خود را انجام دهد و وجه خهود را انتقهال
ٔ
اسهتفاده گسهترده از رمهز ارزهها میتوانهد سهبب افهزایش کارآمهدی دریافهت و
دهند  .به بیان دیگر،
پرداختهای جهانی شود و افزون بر کاهش هزینههای معامالتی ،فراینهد دریافهت و پرداختهها را
بدون نیاز به راستیآزمایی ،تسهیل کند .بدیهی است که سهولت و سرعت انجام معامالت در این
شرایط ،از امکان و ٔ
گستره دخالت و کنترل دولتها بر معامالت میکاهد (درباری ،1397 ،ص .)11
از آنجا که عملیات مالی در بستر رمز ارز نیازمند پرداخهت مبهالغ اضهافهای همچهون مالیهات و

ارزش افزوده نیست ،میتواند به میانهروی و صرفهجویی در هزینههای شخصی افهراد بیانجامهد .در
ادبیات اخالقی اسالم ،صرفهجویی یکی از ارزشهای اخالقی شمرده میشود به گونهای که پیهامبر
گرامی اسالم (ص) راه نجات و دوری از فقر را میانهروی و صرفهجویی معرفهی کهرده و مهیفرماینهد:
«بر شما باد که در زندگی صرفهجو و میانهرو باشید .هر قومی که راه اعتهدال و میانهه را پهیش گیرنهد،
هرگز فقیر و تهیدست نمیگردند» (حویزی ،1۴1۵ ،ج  ،۴ص .)3۴1
همچنین ویژگی عدم پرداخت مبالغ اضافه در بستر رمزپایه برای دولهتهها و کشهورهایی کهه
وارد دنیای رمز ارز شدهاند و یا قرار است بشوند و از مزیتهای آن استفاده کنند  -به طور خهاص
ایران  -صرفهجویی در هزینههای بیتالمال را در پی دارد که از نظر اخالقهی بسهیار مهورد تأکیهد
است امام علی (ع) به کارگزاران حکومت  -دربارۀ صرفهجویی در مصهرف بیهت المهال  -چنهین
توصیه فرمودند:
ف
ف ُّ ف ّ ف
ّ ف ّ ّ فّ
ّ ف ف
ّ ّ
«أدقوا أقال فمکم فو قار ّبوا فبی فن ّسطورکم فو احذفوا ع ِّني فضولکم فو اقصدوا قصد ال فم فعاني فو
ف ف َّ ف ف
ف ف ّ
ّ
إ َّیاکم فو اْلکث فار فإن أم فوال ال ّمسلم فین ال تح فتمل اْلض فرار» برای نامهنوشتن ،قلهمههای

 .2کاستن از آمار قطع درختان و حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست ،از ومایف اخالقی همگانی است .در آموزههای دینی بهر ایهن نکتهه تأکیهد
ف ف
ف َّ ّ
ف َّ ّ ّ
شده است که «ت فحفظوا م فن اْلرد فإن فها أ ُّمکم» (عالمه مجلسی ،1۴03 ،ج  ، 7ص .)97یکهی از راهههای
حفظ محیط زیست جلوگیری از قطع درختان برای تولید کاغذ مورد نیاز اسکناس و سهندهای مهالی
است .پس از تغییر ٔ
چهره پول از سکه به اسکناس ،مصرف کاغذ زیهاد شهد و بها رواج تراکنشههای
مالی از طری بانک و دستگاههای خودپرداز و کارتخوانها ،رشد مصرف کاغذ شهدت یافهت کهه
به این بهانه دولتها ناگزیرند درختان جنگلهایی که به مثابه ریههای طبیعت هسهتند ،قطهع کننهد و
این به جنگلزدایی خواهد انجامید که امروزه به یک بحهران تبهدیل شهده اسهت .بنابهه گهزارشهها و
آمارهای معتبر ،هر ایرانی  -ساالنه  13 -کیلوگرم کاغذ مصرف میکند که در کل بهه رقمهی بهالغ بهر
ّ
 910میلیون کیلو کاغذ میرسد و از آنجا که برای تولید هر تن کاغذ باید  17درخت تنومنهد قطهع
شود ،هر سال ،بیش از 1۵میلیون درخت قطع میشود ( نک.)https://www.zistonline.com/7888 :
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خود را باریک بتراشید ،سطرها را نزدیک هم بنویسید ،جملههای زیهادی و خهارج از
موضوع را حذف کنید ،اصل موضوع را به نظر آورید و مختصر بنویسید .از ّپر نویسی
پرهیز کنید اموال مسلمانان نباید ضرر ببیند (عالمه مجلسی ،1۴03 ،ج  ،101ص .)۲7۵

۱2۵

صنعت ارزهای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری ،این امکان را فراهم کرده تا درختان کمتری قطع شوند
و بیشک ،این امر کمک شایانی به حفظ محیط زیست خواهد کرد زیرا تمام تراکنشهای مالی در
این بستر از استخراج گرفته تا معامالت بعدی که در دفتر بالکچین ثبت میشوند ،کامال دیجیتالی و
الکترونیکیاند و نیازی به کاغذ ،مرکب و دیگر ملزومات مربوط به چاپ اسکناس کاغذی نیست.
 .3گسترش برابری و عدالت
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ساتوشی ناکاموتو  -خال ارز دیجیتال  -نخستین ارز دیجیتال رمزنگاری شده را با ههدف جهدایی
از نهادهای متمرکز و دادن قدرت به مردم ایجاد کرد .چه بسا او گمان نمهیکهرد کهه ٔ
ایهده او بهرای
قدرت دادن به مردم ،سبب دسترسی عمهومی و اسهتقبال بهیش از حهد افهراد بهه اسهتخراج ارز و
استفاده از ارزهای رمزپایه شود .اقبهال و اشهتیاق عمهومی بهرای اسهتخراج رمهز ارزهها همچنهان
رو به تزاید است و امروزه افراد مختلف میتوانند با خرید دستگاه تولید ارز دیجیتال و یها حتهی بها
1
تلفن همراه ،به استخراج این ارزهای رمزپایه اقدام کنند.
۱2۶
امکانِ استخراج همگانی رمز ارزها میتواند  -بر خالف پولههای رایهج و رسهمی  -زمینهه را
برای نهادینه ساختن برابری و گسترش عدالت فراهم آورد و از این نظهر ،اسهتخراج رمهز ارزهها از
منظر اخالقی ،ارزش و اهمیت می یابد.
 .4بسط خیر عمومی و رفع نیاز مردم

قدرتهای زورگوی جهانی و در رأس آنهها آمریکها  -در دهههههای اخیهر  -بها ههدف مجهازات و
محروم کردن برخی کشورها از انجام برخی مبادالت یا وادار ساختن آنها به پذیرش سیاستهها و
هنجارهای خاص  -تحریمهای مالمانهای علیه برخی کشورها و به ویژه ایران اسالمی اعمهال کهرده
ٔ
مجموعه حاکمیت و دولتها  -بهه لحهاظ اخالقهی و قهانونی  -نسهبت بهه مهردم و رفهع
و میکنند.
نیازمندیهای آنان مومف و مسئول هستند .فلسفۀ وجودی حکومتها  -از منظر آموزههای دینهی -
برقراری عدالت و رفع نیازمندیهای مردم و ایجاد آسایش و امنیت و دفاع از حقوق مردم اسهت و
 .1شایان ذکر است که استخراج رمز ارزها و بیتکو ین  -تا چند سال پیش  -عمدتا با پردازندههای کهامسیوتری ( )CPUو
رایانههای معمولی خانگی انجام میگرفت ،اما با گسترش ٔ
شبکه بیتکو ین و مانیتورههای آن امهروزه اسهتخراج بیهت
کو ین تنها با تراشههای مخصوصی به نام ای سیک ( )Asicامکانپذیر است» (درباری ،1397،ص .)11

امام علی(ع) در همین رابطه میفرمایند:
َّ ف ف ف ف
ّ َّ ف ّ ف ًّ ف ف ف
« فوالله لهي اح ُّب الي من أم فرتکم أال أن أق فیم حقا أو أدف فع فباطال» سهوگند بخهدا! ایهن
کفش کهنه ]که در حال وصلهزدن به آن هستم[ در نظرم از امارت و حکومت بهر شهما
محبوبتر است ،اما من چنین امارت و حکومتی را قبول نکردم ،جز این کهه حقهی را
ثابت گردانم یا باطلی را براندازم (نهج البالغه ،خطبه .)33

چالشهای اخالقی ارزهای رمزپایه

با تحلیل اخالقی فرایند استخراج ،نگهداری و استفاده از رمز ارزها ،روشن مهیشهود کهه رواج بههره
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امام علی(ع) ،همچنین ضمن تأکید بر لزوم برآورده ساختن حوایج مهردم ،مهیفرماینهد« :أنصهفوا
ّ ّ
الن ف
اس من أنفسکم فواصب ّروا ل فحوائجهم» (نهج البالغه ،نامه  .)۵1ناگفته پیداست که در شرایط تحهریم،
ٔ
ومیفه اخالقی و قانونی برآورده کردن نیازهای ایرانیان اهمیتی ویژه دارد و از همینرو ،حاکمیت و
دولت باید از تمام ابزارها برای انجام این ومیفه و به بیان دیگر ٔ
همه شیوههها بهرای دورزدن تحهریم
های مالمانه ،بهره بگیرد.
یکی از ویژگیهای رمز ارزها ،غیر متمرکز بودن آنها است به این معنا کهه ههیچ فهرد حقیقهی یها
حقوقیای همچون دولت یا بانک ،نمیتواند بهتنهایی کنترل این شبکه را به دست بگیرد .با توجه به این
نکته ،کشورهایی که تحت تحریم و زیر بار ملم ابرقدرتها هستند ،به راحتی میتوانند از حقوق مردم
خود دفاع کنند .شایان ذکر است که ارزهای دیجیتال بهه ههیچ کشهور یها سهازمانی متعله و وابسهته
نیستند و از همینرو ،اقدامات بانکی و اتخاذ سیاستهای پولی یک کشور خاص در راستای محدود
سازی مبادالت بانکی کشور تحریم شده ،هیچ تأثیری بر این ارزهای رمزپایه نخواهد داشت و کلیهه
بهرهگیرندگان از این ارزها و ابزار مبادله ،به یک اندازه از فعل و انفعاالت آن اثر میپذیرند.
بنابراین ،اعمال سیاستهای خاص پولی رایهج کهه امهروزه شهاهد آن هسهتیم ،همچهون اعمهال
ٔ
مالمانه آمریکا که مبتنی بر واحد پولی «دالر» است ،عمال کارایی و خاصیت خهود را از
تحریمهای
دست میدهند و کشورهایی که به دلیل قواعد حاکم بر فضای مبادالت مهالی بهین المللهی ،مجبهور
به تبعیت از سیاستهای پولی مالک اصلی دالر (ایاالت متحهده) هسهتند ،بها فراگیهری اسهتفاده از
ٔ
استفاده ابزاری خود را بهرای
ارزهای دیجیتال ،حاکمیت «دالر» بر تعامالت پولی دنیا کمرنگ شده و
فشار بر کشورهای غیر همسو با ایاالت متحده از دست خواهد داد (نک :نادری ،1397 ،ص .)88

گیری از این پولهای دیجیتال ،میتواند به برخی از چالشهای اخالقی دامن بزند .نخست ،بایهد در
ٔ
حهوزه اخهالق  -مواجهه شهدن بها مهوقعیتی
نظر داشته باشیم که مراد ما از «چالش اخالقهی» - 1،در
پیچیده و بغرنج است که برونرفت از آن مستلزم عزم جدی ،تالش بسیار و تحمل دشواریهاسهت.
از اینرو ،هر مانع ،بحران ،آسیب یا ابهامی که ما را در زیست اخالقی با مشهکالت و مشهقت روبهه
رو کند و به تالش و مواجهه با مشقتها وادارد ،یک «چالش اخالقی» است.
با توجه به نکات پیشگفته ،مهمترین چالشهای اخالقی برآمده از رواج رمز ارزها عبارتند از:

 .1تضعیف قدرت دولت در دفاع از حق مردم
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از اساسیترین راههای اعمال قدرت دولت و حکومتها ،در اختیار گرفتن کنترل پهول و ثهروت و
تقسیم ثروتها و فرصتها بر اساس مصلحت در میان مردم است .مردم نیز به دلیل نیاز به پهول،
ٔ
مسهئله
در برابر دولتها ،با تواضع و خشوع ،قوانین دولتها را میپذیرند و به آن پایبند میشهوند.
 ۱28اقتدار حاکمیت و لزوم تبعیت مردم از حاکمیت اهمیت فراوانی دارد زیرا در صورت از بین رفهتن
اقتدار دولت و ضعیف شدن قدرت و حاکمیت یک کشور ،افراد از قوانین سرپیچی کرده و زیهر بهار
تبعیت از قوانین آن کشورها نمیروند و حاکمیت در ایفای ومایف خود مبنی بهر حفامهت از منهابع
مردم و پیشگیری از ایراد آسهیب و زیهان ،ناکهام و نهاتوان خواههد شهد .امهام علهی(ع) نیهز ضهمن
مهم شمردن اقتدار حاکمیت و در راسهتای تأکیهد بهر اهمیهت و لهزوم تبعیهت مهردم از حاکمیهت،
ف
ف ف
فرمودند« :ال فرأ في ل فمن ال ّیطاع» (نهج البالغه ،خطبه  )۲7که حاکی از این است که هر فعلی که اقتهدار
ٔ
حاکمیت را به چالش بکشد و ٔ
روحیهه تبعیهت مهردم از حاکمیهت شهود ،بهه سهبب
مایه تضعیف
پیامدهای منفی و آسیبهایی برای جامعه در پی دارد  -از نظر اخالقی  -نادرست است.
از مهمترین ویژگیهای رمز ارزهها ،غیهر متمرکهز بهودن آنهها اسهت بهه گونههای کهه کنتهرل
رمز پایهها خارج از سیستم نظارتی دولت و به دست تمام کاربران آن انجام مهیگیهرد .سهاختار و
سیستم ارزهای دیجیتال ،به کاربران اجازه میدهد که پرداختها را بدون وارسی یک کنترل ٔ
کننهده
ٔ
سامانه بانک یا درگاه پرداخت انجام دهند .از آنجا که دولتهها نمهیتواننهد نظهارت
مرکزی مانند
چندانی بر فرایند استخراج و مبادالت ارز دیجیتهال داشهته باشهند ،اسهتفاده از رمهز ارزهها سهبب
1. ethical challenge

دور زدن دولتههها و شههکلگیری بههازار زیرزمینههی پههول مههیشههود .حههال ،بهها فنههاوری رمههز ارز و
عدم اعمال قدرت دولتها در تولید و مصرف آن ،این اهرم فشار از حکومتها گرفته میشهود و
ٔ
زمینه سست شدن اقتدار حکومتها فراهم میآید.
به بیان دیگر ،مشکل اساسی استفاده از رمز ارزها این است که به دور زدن قهوانین و حاکمیهت
ملی میانجامهد و قهدرت اقتصهادی۔ سیاسهی کشهورها  -بها محوریهت ابهزار مبادلهه (پهول)  -از
حاکمیت سلب شده و در اختیار صاحبان کمسانیههای فراملهی قهرار خواههد گرفهت و «بهه ایهن
ٔ
عمهده نوسهانات بهازار پهول کهه از اساسهیترین
ترتیب ،تأثیرگذاری بر ابزارهای پهولی ،و بخهش
ابزارهای اقتصادی حاکمیتی بهشمار میروند ،بهه سیاسهتهای ایهن کمسانیهها بسهتگی خواههد
داشت» (.)www.mashreghnews.ir/news/824641
بنابر آنچه گفته شد ،از آنجا که رمز ارزها قدرت اقتصادی و اقتدار دولتها را تضهعیف و آنهان
را در ایفای ومایف اخالقی خود در قبال شههروندان ناکهام میسهازند .از ایهن منظهر ،اسهتفاده از
رمز ارزها و رواج آنها در سطح فراگیر ،چالشهای اخالقیای در پی دارد.
۱2۹

آب و غذا و دیگر منابع انرژی ،از مهمترین ودیعههای الهی نزد ما انسانهها هسهتند کهه مهومفیم
به شکل شایسته و بهینه از آنها استفاده کنیم و نباید با سو مصرف و هدر دادن انرژیها آیندگان را
ٔ
استفاده بهینه و بدور از اسراف از منابع انهرژی ،بنها بهه ٔ
ٔ
شهریفه
آیهه
از این نعمتها محروم سازیم.
ّّ
ف ّ ّ
ٔ
«کلوا فواش فر ّبوا فوال تسرفوا» (سوره اعراف ،آیۀ  ،)31یک ومیفه شرعی و بلکه عقالیی است.
یکی از مشکالت استخراج رمز ارزها ،مصرف زیاد برق است به گونهای که بهرای اسهتخراج
هر بیتکو ین ،نزدیک به  300مگاوات ساعت انرژی مصرف میشود و به گفته برخهی صهاحب
نظران ،برقی که برای استخراج هر بیتکو ین صرف میشود ،معادل  1۲00ماه برق مصرفی یهک
خانوار است (نک :پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو).
همچنین استخراج رمز ارزها ،روز به روز نیازمند مصرف برق بیشتری است زیرا به عنوان مثهال،
با توجه به محدود شدن بیت کوین به  ۲1میلیون واحهد ،اسهتخراج بیهتکهوین  -بهه مهرور زمهان -
سختتر و رقابت برای به دست آوردن آن بیشتر میشود و ههر انهدازه کهه اسهتخراج بیهتکهوین
دشوارتر شود ،الزم است تالش بیشتری توسط دسهتگاههای اسهتخراجکننده کهه متصهل بهه بهرق
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 .2مصرف باالی انرژی

۱۳۰

هستند ،صورت بگیرد که این کار سبب مصرف برقی به مراتب بیشتر از پیش میشود.
ٔ
حهوزه
امروزه ،مصرف باالی برق برای استخراج رمز ارزهها ،واکهنش بسهیاری از کارشناسهان
انرژی را در پی داشته است« .نتایج یک تحقی در سال  ۲01۴نشان داد کهه میهزان مصهرف بهرق
شبکه بیت کوین تقریبا معادل مصرف برق کشوری نظیر ایرلند است .طهول زنجیهره بلهوک بیهت
کوین (یا همان دفتر کل مجازی) نیز به سرعت رشد میکند ،به طوری کهه بهر اسهاس تخمینهها
بین سال های ۲01۵تا ۲01۶از ۲7گیگابایت به  7۴گیگابایت رسیده و حتی ادعا شده است کهه
شبکه بیتکوین تا نوامبر  ۲0۲0بیش از مصرف امروز کل دنیا ،برق مصرف خواهد کهرد (صهنعت
جو ،139۶ ،ص ( .)۶3صنعتجو ،139۶ ،ص .)۶3
ٔ
ٔ
با عنایت به نکات پیشگفته در باب ومیفه اخالقی در قبهال مصهرف بهه انهدازه و بهینهه منهابع
انههرژی و از جملههه بههرق ،اسههتخراج رمههز ارزههها ،مصههرف بههاال و بههیش از انه ٔ
هدازه انههرژی بههرق را
در پی خواهد داشت و موجب محروم و متضرر شدن بسیاری افراد مهیشهود کهه بهیشهک ،ایهن
ضرر زدن به دیگران و تضییع حقهوق آنهها غیراخالقهی و نکوهیهده اسهت و از منظهر اخالقهی در
خور تأمل و توجه ویژه است.
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 .3تخریب محیط زیست

تردیههدی نیسههت کههه آدمههی  -دسههتکم در نگههاه اغلههب نظههامههها و نظریههههای اخالقههی  -در قبههال
ف
محیط زیست مسئول است و از دیدگاه اسالم نیز همۀ مخلوقات عالم با ارزشانهد و ارزش آنهها بهه
میزان بهرهای است که از کماالت وجودی دارند .البته ،از آنجا که شأن و ارزش اخالقی ،تنها مربهوط
به موجوداتی است که دارای توانایی انتخاب آگاهانه هستند ،تنها انسان دارای شأن و ارزش اخالقهی
است و در عین حال ،نسبت به همۀ موجودات مسئولیت دارد (نک :فتحعلی ،1390 ،ص 101۔.)10۲
به ادعا و تصریح کارشناسان ٔ
حوزه محیط زیست ،از آثار منفی اسهتخراج رمهز ارزهها ،بهروز و
تشدید تغییرات اقلیمی و وقوع بحرانهای زیست محیطی است .به بیان دیگر ،آثار ّمخرب معادن
بیتکوین بر محیط زیست و اختصاص سهم قابل تهوجهی از انهرژی مصهرفی کهل دنیها بهه آن،
امروزه در خور تأمل و نگرانکننده است (نک :صنعتجو ،139۶ ،ص  )۶۵زیرا اسهتخراج رمهز ارز ،بهه
سختافزارهای سنگین و قدرتمندی نیاز دارد که برق زیادی میطلبنهد و بهرق مهورد نیهاز بهرای
تولید و استخراج آنها نیز اغلب از منابع تجدیدناپذیر و دخیل در ایجاد گازهای گلخانهای که ٔ
مایه

 .4ایجاد بستر بروز رذائل اخالقی

فناوریهای مبتنی بر فضای سایبری  -به رغم آثهار مثبهت و شهگرفی کهه در زنهدگی بشهر دارنهد،
ممکن اسهت در جههت خهالف مقاصهد انسهانی و اخالقهی بههکار گرفتهه شهوند و چالشهها و
ٔ
زمینهه
مشکالت فراوانی برای بشر به وجود آورند .یکی از آن چالشهای اخالقی ،فراهم سهاختن
بروز رذائل اخالقی است به طوری که ایهن فناوریهها چهه بسها زمینههسهاز شهیوع برخهی امهور
غیراخالقی شوند .طراحهان فنهاوریههای جدیهد  -بهه حکهم عقهل و اخهالق  -مومهف هسهتند
محصوالت خود را به گونهای طراحی کرده و ارائه دهند که بستر زیر پها نههادن قهوانین اخالقهی و
امکان ارتکاب رذائل اخالقی در آنها وجود نداشته باشد.
چنانکه پیشتر نیز بیان شد ،غیرمتمرکز بودن از ویژگیهای ارزهای رمزنگهاری شهده اسهت و
هیچ نهاد ،گروه یا سازمانی نمیتواند آنها را کنترل کند و صفر تا صد آن ،در اختیار کاربران اسهت
و به همین جهت« ،رمز ارزها» میتوانند ابزار مناسبی برای ارتکاب جرائم و اعمهال غیهر قهانونی
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گرم شدن زمین و تخریب محیط زیستاند ،تأمین میگردد.
همانگونه که پیشتر بیان شد ،استخراج بعضی رمز ارزها همچون «بیتکوین» ،روز بهه روز
دشوارتر و هزینهبردارتر میشود و نیازمند مصرف باال و بیشتر برق خواهد بود که این مسئله تهأثیر
بسیار و بسزایی در گرم شدن زمین دارد .به اعتقاد شمار زیادی از کارشناسان ،با ٔ
ادامه روند کنهونی
استخراج رمز ارزها ،تا سال  ۲0۲3میالدی موجب گرمایش بیشتر هوای زمین به میزان دو درجهه
سانتیگراد خواهد شد .این کارشناسان بر مبنهای نتهایج پهژوهشههای جدیهد ،تأکیهد دارنهد کهه
گسترش این فناوری میتواند صدمات و آسیبهای جبرانناپذیری به محهیط زیسهت وارد سهازد
ٔ
شهبکه اسهتخراج رمهز ارزهها «در حهال حاضهر
( .)www.isna.ir 97081205493شایان ذکر است که
 18صدم درصد برق مصرفی دنیا را به خود اختصاص داده اسهت و در ههر تهراکنش ههم حهدود
 1۵9کیلوگرم دی اکسید کربن تولید میشود» (صنعتجو ،139۶ ،ص .)۶3
با توجه به این که حفظ محیط زیست یکی از ومایف اخالقی تک تک افهراد جامعهه و دولتهها
است ،افراد و دولتها  -به لحاظ اخالقی  -باید در حفظ محیط زیست کوشا باشند و از ههر کهاری
که زمی ٔنه تخریب طبیعت را فراهم میآورد ،دوری گزینند .استخراج رمز ارزهها ،سهبب ایهراد ضهرر و
آسیب به محیط زیست میشود و این امر یکی از چالشهای اخالقی مهم این حوزه است.
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باشند .در بستر سیستم ارزهای رمزپایه ،انجام معاملههای غیهر رسهمی و غیهر قهانونی و دور زدن
قانون و اخالق به آسانی قابل انجام است و به بیان دیگر ،امهروزه «سهرقت ،کالهبهرداری ،قمهار
بازی ،خرید و فروش اقالم ممنوعه و  ...از جرایمی هستند که امکهان ارتکهاب آنهها در ارتبهاط بها
ارزهای رمزنگاریشده وجود دارد» (بهرهمند و عامریثانی ،1398 ،ص  ،۵7به نقل از بیابانی).
افزون بر این ،بهرهگیری از رمز ارزها ،بستری برای بروز برخی جرائم سازمانیافته که اثراتی بهه
ٔ
توسعه کشورها باشند و همچنهین زمینههای بهرای
مراتب ّمخربتر دارند و میتوانند تهدیدی برای
«هرزهنگاری» به عنوان یکی از رذائل اخالقی ،شده است  .برای مثال ،گروهی از محققان آلمانی
محتوایی غیر اخالقی در بالکچین بیتکوین پیدا کردهاند کهه مشهتمل بهر لینکههایی بهه ههرز
نگاری کودکان بوده است (نک :شرودر ،1397 ،ص .)119
یکی از ویژگیهای صنعت استخراج رمز ارزها ،نیمهناشهناس بهودن کهاربران آن اسهت کهه ایهن
ویژگی سبب شده تا امکان شناسایی دقی کاربران وجود نداشته باشد .در ایهن سیسهتم ههر کهس از
روی کیف پولش شناسایی میشود .کاربران برای استفاده از ارزهای خود ،تنها نیازمند یهک امضهای
 ۱۳2رمزنگاریشده بر روی دارایی خود هستند .آنها میتواننهد دارایهیههای خهود را بها نامههای مسهتعار
مخفی کنند تا کسی نتواند به کارهایی که انجام میدهند ،پهی ببهرد .از ایهنرو ،تقریبها فعالیتهها در
بستر مبادالت رمزپایه یا قابل پیگیری نیسهت و یها بهه دشهواری و بها مشهقت و مشهکالت بسهیار،
قابل ردیابی است که این مسئله نیز تبعات ناگواری دارد و و چه بسا به فریب خوردن و متضرر شهدن
بسیاری از کاربران بیانجامد .برای مثال ،اگر رمز ارز کسی سرقت شود و یا کیهف پهول کسهی ههک
ٔ
واسطه نیمه ناشهناس بهودن کهاربران در بسهتر
شود ،امکان شناسایی سارق وجود ندارد .همچنین به
تعامالت مبتنی بر ارزهای رمزپایه ،تروریستها به راحتی میتوانند فعالیتههای اقتصهادی خهود را
انجام دهند و موجبات به خطر انداختن جان و مال مردمان را فراهم آورند.
همچنین یکی از و یژگی ارزهای رمزنگهاری ،غیرقابهل برگشهت بهودن تهراکنشهاسهت .اگهر
رمز ارزی انتقال پیدا کند و تراکنش آن تأیید شود ،دیگر نمیتوان آن را برگرداند و این کهار تنهها در
صورتی ممکن خواهد بود که گیرنده مایل به انجام این کار باشد .اگر رمز ارز دیگری به اشهتباه بهه
آدرس کیف پول دیگری فرستاده شود چون به ههیچ عنهوان قابهل شناسهایی و بازگشهت نیسهت،
به ناچار باید از آن صرف نظر کرد که البته ،این مسئله بیشک ،موجهب ایهراد ضهرر بهه صهاحبان
ارز دیجیتال خواهد شد.
با توجه به نکات پیشگفته ،استخراج ارزهای رمزپایه ،و رواج رمزارزها ،بستر تخطی و زیهر پها

نهادن قوانین حقوقی و اخالقی را فراهم خواهد آورد و به بروز برخی رذائل اخالقی دامهن خواههد
زد که این نیز از چالشهای اخالقی مهم این حوزه است.
 .5تهدید امنیت کاربران و امنیت کشور

فرقاندوست حقیقی ،نداف ،1397 ،ص  ،7۴به نقل از دایبرگ).

محدوده چالش امنیتی رمزپایهها ،گاه ٔ
ٔ
گستره فراختری در حد یک کشور را در برمیگیرد و سهبب
به خطر افتادن امنیت ملی میشود« .برخی گمانهزنیها حهاکی از برخهی انگیزههها در سهازمانهای
امنیتی و جاسوسی همانند  CIAبرای ایجاد و توسعه بیتکوین است» (قوام ،1397 ،ص.)۲00
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«امنیت» از نیازهای اصلی و اساسی انسان است و اگر امنیت فهردی و اجتمهاعی برقهرار نباشهد،
هیچ کار اخالقی و شایستهای انجام نمیشود زیرا فقدان امنیهتٔ ،
مایهه سهلب اعتمهاد و موجهب
زوال انسجام اجتماعی میشود و افراد را نسبت به حفظ داشته خود و افزایش آنها حریصتر کهرده
و انگیزه برای اخالقستیزی را افزایش میدههد .آثهار و برکهات گونهاگون برخهورداری از امنیهت،
شاهدی بر ارزش و ضرورت آن اسهت .بهدون شهک ،ایجهاد و حفهظ امنیهت ،یکهی از ومهایف
اخالقی حاکمیت است و از آنجا که تأمین امنیت ،گامی در راستای برآورده ساختن نیازها و منافع
جامعه است ،ارزشمند و اخالقی است (نک :غرایاق زندی ،1391 ،ص .)9۴
استخراج رمز ارزها  -به دلیل ساختار خاصی که دارد  -ممکن است به بروز برخی مشکالت و
چالشهای امنیتی برای دارندگان بیانجامد .به بیان دیگر ،در فضای تعامالت دیجیتالی که پولهها
الکترونیکی و فمجازی هستند ،سرقت اموال و گمشدن پولها یا هک شدن حساب کاربران امری
در خور توجه است چرا که در فرد گم شدن حساب کاربر ،فراموشی رمز عبور و یها سهرقت،
پولها برای همیشه از بین میروند (فرقان دوست حقیقی و نداف ،1397 ،ص  ،73به نقل از مک کارتی).
چالشهای امنیتی رمز ارزها به گم شدن و سرقت منحصر نمیشود و گاهی امنیت روانهی
افراد نیز به این واسطه به خطر میافتد .برای مثال ،عدم ثبات و وجود نوسانات حاکم بهر بهازار
ّ
رمزارزها و احتمال افت ارزش پول فمجازی ،یکی از معایب رمز ارزهاست کهه امنیهت روانهی
صاحبان آن را تهدید میکند (نک :فرانکهو ،139۵ ،ص  .)۶۴طبیعی و بدیهی است که با کاهش ارزش
ٔ
ٔ
واسهطه مخهاطرات پهول فمجهازی و
جامعه کاربران مجازی آسیب مهیبیننهد و بهه
پول مجازی،
از جمله ریسک کمعمقی بازار ،ریسک طرف مقابل ،ریسک معامله ،ریسک عملیاتی ،ریسهک
حریم خصوصی اطالعات و ریسک قانونگذاری ،همواره در معرد ضرر و زیان هسهتند (نهک:

از دیگر خطرات رمز ارزها که امنیت و منافع بههرهگیرنهدگان از رمهز ارزهها را تهدیهد میکنهد،
ٔ
ٔ
پشتوانه این پولهای مجازی است .همانگونه که پیشتر نیز اشهاره شهد ،پشهتوا ٔنه ارزههای
مسئله
رمزنگاریشده ،وفاق جمعی و اعتماد عمومی مردم است و بر این اساس ،اگر روزی این پشهتوانه
و اعتماد عمومی مردم از بین برود و رمز ارزها بیارزش شوند ،امنیت مالی دارندگان رمز ارزهها و
چه بسا در سطح کالن و امنیت مالی یک کشور به خطر میافتد .از این منظر و به لحاظ اخالقی،
رواج بهرهگیری از رمز ارزها چالش برانگیز خواهد بود.
راهکارها و پیشنهادها

از جمله راهکارها برای رفع و حل مشکالت و چالشهای اخالقی ارزهای رمزپایه عبارتند از:
 .1قانونی شدن بهرهگیری از رمز ارزها
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ٔ
مرحلهه نخسهت،
 ۱۳۴در صورتی که ارز دیجیتال از سوی حکومتها به رسهمیت شهناخته شهود ،در
جلوی برخی مفاسد اقتصادی و اجتماعی ،همچون قاچاق ابزار استخراج رمز ارزها ،استفاده بهی
رویه از برق ارزانقیمت و در نتیجه ،ایراد ضرر به بیت المال و  ...گرفتهه مهیشهود و در گهام دوم،
مسئولین میتوانند ٔ
درباره برخی حفرههای اخالقی و غیر اخالقیای که ارز دیجیتال به وجود مهی
ٔ
واسهطه رسهمیت بخشهیدن بهه مبهادالت ارزههای
آورد ،چارهاندیشی کنند .بدیهی اسهت کهه بهه
دیجیتالی ،بستر حفظ و افزایش اقتدار حاکمیت و تبعیت از قوانین حاکمیتی فراهم میشود و چهه
بسا زمینههای کسب درآمد برای دولت نیهز فهراهم آیهد .ناگفتهه نمانهد کهه غیهر متمرکهز بهودن و
عدم کنترل ارزهای رمزپایه توسط دولتها ،از ویژگیهای ذاتی رمز ارزهاسهت ،امها دولتهها بها
این راهکار میتوانند تا اندازهای بر برخی ابعاد رمز ارزهها تسهلط پیهدا کننهد و بهه فتبهع کاسهتن از
آسیبهای فنی ،آسیبهای اخالقی ناشی از آن را کاهش دهند.
ٔ
ارائه ّ
مشوقهای زیست محیطی استخراج رمز ارز
 .2تصویب قوانین و

دولت ،مهیتوانهد مرتبطهان بها صهنعت اسهتخراج رمهز ارزهها را ملهزم کنهد کهه در راسهتای حفهظ
محیط زیست هزینه و تالش کنند و برای مثال ،آنها را ملزم به کاشت درختان کند .در صهورتی کهه

دولت با اعطای مشوقهایی همچون برق ارزانتر ،استخراج کنندگان رمرز ارزها را به کاشت درختان
ّ
ترغیب کند ،میتوان تا اندازه ای روند تخریب محیط زیست و گرم شدن زمین را کندتر کرد.
یکی از اقداماتی که دولتها میتوانند برای حفظ محهیط زیسهت و همچنهین جلهوگیری از وارد
شدن ضرر به مردم به واسطه خاموشی برق انجام دهند این است کهه بها تصهو یب آئهیننامهه و ار ٔ
ائهه
برخی خدمات ،دارندگان مراکز استخراج رمز ارز را به سمت تأمین انرژی مورد نیهاز خهود از طریه
انرژیهای تجدیدپذیر مانند باد ،خورشید و برق آبی ترغیب کنند .همچنین دولتهها مهیتواننهد بها
مکانیابی مزارع استخراج رمز ارز و برنامهریزی بهرای احهداث محهل مهزارع اسهتخراج رمهز ارز در
نزدیکی نیروگاههای برق ،تا اندازهای جلوی تخریب محیط زیست و ایراد ضرر به مردم را بگیرند.
 .3شفافسازی و لزوم احراز هویت کاربران

جمعبندی و نتیجهگیری

ارزهای رمزپایه یک نوع واحد پولی و ابزار تجارت بر بستر اینترنتاند که هیچگونهه شهکل و فهرم
فیزیکی ندارند و تنها به شکل دیجیتالی منتقل میشوند .این ارزها به خودی خود ارزشی ندارنهد،
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ٔ
حهوزه اخهالق و نهادههای
با گسترش روز افهزون بهازار ارزههای رمزپایهه ،نگرانهی اندیشهمندان
قانونگذار در خصوص چالشهای اخالقی و جرائم مالی ماننهد ایجهاد بسهتر بهرای بهروز رذائهل
اخالقی ،ضعیف شدن اقتدار دولتها ،پولشو یی و تأمین مالی تروریسهم افهزایش یافتهه اسهت.
با شفافسازی و ایجاد ساز و کاری برای احراز هویت واقعی حساب کاربران در بازار رمز ارزهها،
مشکل نیمهناشناس بودن کاربران و صاحبان کیف پهول در تهراکنشههای مهالی برطهرف شهده و
چالشهای اخالقی که بر نیمهناشناس بودن کاربران مترتب میشود نیز تا حهد زیهادی بهر طهرف
میگردد .در این راهکار ،افراد به راحتی قابل شناسایی هستند و فعالیتهای مالی آنان در بسیاری
از موارد قابل ردیابی و پیگیری است .بر همین اساس ،میتوان بها شهفاف سهاختن فعالیتههای
کاربران و تأکید بر لزوم احراز هویت آنان توسط نهادهایی چون صرافیهای رمز ارز از بهروز ایهن
قبیل چالشهای اخالقی و جرائم مالی پهیشگیهری کهرد .در ایهن راسهتا ،دولتهها میتواننهد بها
مشروط کردن ار ٔ
ائه خدمات دولتی و مجوز فعالیت به صرافیها ،آنان را بهه احهراز هویهت واقعهی
کاربران و شفاف ساختن فعالیتهایشان ّملزم کنند.
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بلکه ارزش آن تنها به اعتبار آنها نزد عموم افراد متکی است .هیچ فهرد حقیقهی یها دولتهی ،مالهک
اصلی ٔ
شبکه ارز دیجیتال نیست و بر آن نظهارت نهدارد و همهین ویژگهی ،سهبب اسهتقبال از ایهن
ارزهای رمزپایه شده است.
ٔ
بدون تردید ،صاحبان و توسعهدهندگان فناوری رمهز ارز از همهه ابعهاد و تهأثیرات ایهن پدیهده
آگاهی نداشته و ندارند .رواج بهرهگیهری از رمهز ارزهها و تأثیرات آن بر جنبههای مختلف زندگی
انسان و همچنین آن بخشهایی از فرایند استخراج و کارکرد رمز ارزهها کهه تهابع رفتهار اختیهاری
انسان است ،ایجاب میکند به ابعاد این پدیده از منظری اخالقی پرداخته شود.
ارزهای رمزپایه هم آثار و کارکردهای مثبت و اخالقیای همچون صهرفهجویی در هزینهههها،
حفظ محیط زیست ،کمک به بسط برابری و برقراری عدالت ،ارتقای خیر عمومی و رفع نیازهای
مردم دارند و هم چالشها و آسیبهای اخالقیای چون تضعیف اقتدار حکومتها و دولهتهها،
مصرف باالی انرژی ،تخریب محیط زیست ،ایجاد بسهتر بهرای بهروز رذائهل اخالقهی و تهدیهد
امنیت کاربران و امنیت کشور را به دنبال دارند .این وجوه دوگانه است که بررسهی و تحلیهل ابعهاد
 ۱۳۶این پدیده را ضروری ساخته است.
با قانونی شدن بهرهگیری از رمز ارزها و به رسمیت شناختن مبادالت تجاری دیجیتال از سهوی
دولتها و همچنین ار ٔ
ائه مشوقهای هدفدار بهرای اسهتخراج رمهز ارز و الهزام بهر احهراز هویهت
کاربران و صاحبان کیف پول ارزهای دیجیتالی ،میتهوان از بهروز برخهی پیامهدهای نهاگوار رواج
رمز ارزها جلوگیری کرد.
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چالشهای اخالقی روا ارزهای رمتپایه

سلیمانیپور ،محمد مهدی و دیگران .)139۶( .بررسهی فقههی پهول مجهازی .دو فصهلنامه تحقیقامت مملی
ﺍسالمی( 1۲ .؟؟؟)1۶7 .۔.19۲
شرودر ،استن .)1397( .آجر روی آجر هرزهنگاری کودکان از بستر بیتکهو ین اسهتفاده مهیکنهد .ممهنمماه
تحلیلی۔ ف هنگی پیوست.۵8 ،
ّ
صنعتجو ،مهدی .)139۶( .تاثیر مخرب معادن دیجیتال بهر محهیط زیسهت .ممهنمماه شابکه :هماه یاز
دربمرۀ بیت تو ین.۲01 .
غرایاق زندی ،داوود .)1391( .نسبت اخالق و امنیت :امکهانی بهرای امنیهت اخالقهی .فصالنممه مطملعامت
راهب دی81 ،)۵8( 1۵ .۔.108
فتحعلی ،محمود .)1390( .نظریه اخالق زیست محیطهی اسهالم بها تأکیهد بهر آرای اسهتاد مصهباح یهزدی.
فصلنممه مع فت اخالقی97 ،)7(۲ .۔.1۲۲
فرانکو ،پدرو .)1397( .مفمهیم بیتتوین .چاپ دوم ،ترجمه :حسن مرتضهیزاده) .تههران :مؤسسهه کتهاب
مهربان نشر.
فرقان دوسهت حقیقهی ،کهامبیز نهداف ،رضهوانه  .)1397(.مهروری بهر رمهز ارزهها فرصتها ﻭ تهدیدها.
فصلنممه رو یک دهمی پژوه ی نو ین در مدی یت و حسمبداری۶1 ،)9( ۲ .۔.7۴
قوام ،محمد حسین .)1397( .بیت کوین پایان کار ناتمام تحریمها .دو فصلنممه ف هناگ ،سیمسات ،اقاصامد
تأمالت رشد198 .1 .۔.۲01
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کلینی ،محمد ابن یعقوب .الکمفی1۴07( .ق)( .چاپ چههارم .تحقیه  :علهی اکبهر غفهاری) .تههران :نشهر
دار الکتب اْلسالمیة.
گنجههور ،مهههدی .)1397( .تحلی هل فلسههفی از واقعی هت مجههازی .مجموعااه مقاامالت مناخااب هماامیش
بزرگداشت حکیم صدر الماألهین .تهران :بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
مجلسی ،محمد باقر1۴03( .ق) .بحامر انناوار الجممعاد لادرر رخبامر انألماد انطهامر(ع)( .چهاپ دوم).
بیروت :دار احیا التراث العربی.
میرزاخانی ،رضا سعدی ،حسینعلی .)1397( .بیت کوین و ماهیت مالی۔فقهی پهول مجهازی .دو فصالنممه
علمی۔پژوه ی جسامرهمی اقاصمدی ای ان71 ،)30( 1۵ .۔.9۲
نادری ،ابراهیم شههیر ،لیلهی .)1397( .واکهاوی بهازار و سهرمایه از زیهر و بهم ارزههای دیجیتهالی :ارزههای
دیجیتالی پایانی برحاکمیت دالرند؟ .ممهنممه بمزار و س ممیه88 .)9۶( 8 .۔.90
نوابپور ،علیرضا و دیگران .)1397( .تحلیل فقهی کارکردهای پولهای رمزنگاری شده (مورد مطالعهه بیهت
کو ین) .فصلنممه علمی پژوهی اقاصمد اسالمی۲13 .)7۲( 18 .۔.۲۴3
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