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 مقدمه.1
ترویج رفتارهای مناسب در  ،جدیدقواعد حقوقی  هدف حقوقدانان از تحلیل قوانین و وضع

. حال، سؤال این است که آیا یک (306و  305، ص 1397)دفیلیپی و رایت،  است میان مردم یک جامعه
ود و کارکردهای نظام حقوقی مذکور جایگزین نظام حقوقی نهادساز ش تواند یم 1فناوری نهادی

اجمال مثبت است: فناوری  بهبه پرسش مذکور نحو مطلوب انجام دهد. پاسخ این مقاله  بهرا 
کارکردهای نظام حقوقی برای عملکرد  تواند یمیک فناوری نهادی است که  ،2بلوک زنجیرۀ

حکمرانی »اصطالح  در ود کنو کدها ایفا  ها تمیالگورمطلوب نظام اقتصادی را در قالب 
این فناوری و  یگر مینظتنظام حقوقی  ۀوظیف. در این چارچوب، دسازرا میسر « براساس کد

 یها داللت. این موضوع دشورعایت  یا انهیراتحلیل اصولی است که باید در تنظیم کدهای 
 همراه دارد. بهبرای آموزش و پژوهش در علم حقوق  را قابل توجهی

نخست  ؛شده است یده سازمانحاضر به این ترتیب  ۀ، مقالمذکوربرای تبیین ادعای 
و سپس، در دو  شود یمبلوک و کاربردهای آن تشریح  زنجیرۀی مفهوم فناور اختصار به

از حقوق خصوصی و حقوق عمومی  ییها شعبهسرفصل متوالی در خصوص تحوالت احتمالی 
بلوک بحث خواهد شد. در انتها، مطالب مقاله  زنجیرۀکاربردهای فناوری  ۀتوسعدر مواجهه با 

 .شود یم یبند جمع

  
 ردهای آنبلوک و کارب زنجیرۀفناوری  .2

اطالعات ایجاد کرد. به کمک اینترنت انتقال  ۀزمینگذشته انقالبی در  ۀدهاینترنت در دو 
 یاقصاجتماعی در  یها شبکهاطالعات در کسری از ثانیه میسر شد و این امکان فراهم آمد که 

 ذارند. نفر به اشتراک بگ ها ونیلیمرا میان  ها دادهنقاط دنیا نفوذ کنند و خیلی سریع اخبار و 
. شود یمقوت دارد که در عین حال ضعف آن نیز محسوب  ۀنقطیک  3اینترنت اطالعات

ر اینترنت یک قطعه موسیقی، یک عکس یا هر چیز دیگری را از طریق اینترنت بوقتی کار
 طور بهاز آن  ییها نسخهیک کپی از آن را نزد خود دارد و دیگران هم به  ،کند یمارسال 

به اشتراک گذاشتن یک عکس مانند . این موضوع در اموری کنند یما همزمان دسترسی پید
الکترونیک  ۀنسخیادگاری میان دوستان قابل ستایش است، اما در مورد به اشتراک گذاشتن 

                                                           
1. Institutional technology 
2. Blockchain technology 
3. Internet of Information 



 

 611                         فناوری زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندۀ علم حقوق                      

از کتاب مؤلف وجود  یبردار نسخهامکان  چراکهمطلوب نیست؛  ،کتابی که در اختیار فرد است
  1ه او پرداخت شود.بدون اینکه چیزی بابت جبران ب ،دارد

ساختن معامالت با حمایت از حقوق مالکیت، نیاز به  ریپذ امکانبرای رفع این نقیصه و 
یک کتاب،  مانندیک فناوری وجود دارد که اطمینان دهد هنگام انتقال یک فایل واجد ارزش )

به مالکیت و  شود یمخارج  دهنده انتقالیا یک قطعه موسیقی یا سند مالکیت(، فایل از مالکیت 
نیاز است؛ فضایی  2. در واقع، در کنار اینترنت اطالعات به اینترنت ارزشدیآ یدرمگیرنده 

کم و امنیت باال منتقل کند و امکان  ۀدیجیتال را با سرعت زیاد، هزین یها ارزشاینترنتی که 
کاالی داریم که یک نیاز  ای به فناوری ،تکثیر از روی آن وجود نداشته باشد. به زبان فنی

که مالکیت  یا گونه بهکند؛ تبدیل در مصرف  ریپذ رقابترا به کاالی  3در مصرف ریناپذ رقابت
اگر  بر آن ارزش دیجیتال شود. «ب»بر یک ارزش دیجیتال مانع از مالکیت فرد  «الف»فرد 

تأمین حقوق مالکیت  از توان یمچنین شکلی از اینترنت وجود داشته باشد، با سهولت بیشتری 
 مینان حاصل کرد.اط

 افتهی انتقالبه اطالعات  4دیگر در خصوص اینترنت اطالعات این است که اعتمادی ۀمسئل
بدون  ،وجود ندارد. ممکن است فردی اطالعاتی غلط از منبعی ناموثق را به اشتراک بگذارد
 توان یماینکه شناخته شود و در قبال کارش مسئولیتی بپذیرد. سؤال این است که چطور 

 واقعاً درست است. شده ارائهمینان حاصل کرد که اطالعات اینترنتی اط
است. در بستر اینترنت هر قلم اطالعات که به اشتراک  5دیگر حریم خصوصی ۀمسئل
مثل ویز استفاده  یافزار نرم. برای مثال، وقتی از رود کار می بهو  شود یم، تجمیع شود یمگذاشته 

کاربر دیگر را تشخیص  ها ونیلیمسفر شما و  یها برنامهر خودکا طور به افزار نرم، دیکن یم
و از این طریق کسب سود  دهد یمرا و حتی به شما پیشنهاد مسیر در ساعات مشخص  دهد یم
 تدبیری اندیشید که حریم خصوصی مورد تعرض قرار نگیرد. توان یم. آیا کند یم

در بستر اینترنت یا خارج از  یا لهمبادست. معموالً برای اینکه 6ها واسطه ۀمسئل ،بعد ۀمسئل
اینکه  منظور هب برای مثال. شود یمتحقق این معامله  دار عهده ینهاد واسط ،آن صورت پذیرد

که این دو نفر در آن  ییها بانکبه حساب فردی دیگر منتقل شود،  «الف»پولی از حساب فرد 
. البته شوند یمتسویه یند افر ، درگیرها پرداختسیستم تسویه در نظام  عالوه به حساب دارند،

                                                           
پرداخت یا دریافت  هاطبیعی چیزی بابت آن طور بهو  شود ینمکه از مسیر مبادالت بازاری منتقل  ییها نهیهزچنین منافع و . 1

 و از مصادیق بارز ناتوانی بازار است. دشو یم( خوانده externality، آثار خارجی )شود ینم

2. Internet of Value 
3. Non-rival in consumption 

4. trust 

5. privacy 

6. intermediaries 
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مانع از نقل و  تواند یمبلکه گذرگاهی است که  ،کار آنها فقط تسهیل نظام پرداخت نیست
هزینه کند. سوئیفت دقیقاً  ۀمطالبانتقال پول شود، آن را با تأخیر انجام دهد یا بابت انجام آن 

به کمک آن معامالت مالی است که در اختیار ایاالت متحده قرار گرفته و  یسازوکارچنین 
هوشمندانه!  صورت بهآن هم  ،کند یمفعاالن اقتصادی در ایران را با سایر نقاط دنیا تحریم 

 وجود دارد. ها گلوگاهو  ها واسطهسؤال این است که آیا راهی برای حذف 
نقل و  ۀسابق ،دگیر یماز طریق واسطه انجام  یا معاملهبعدی شفافیت است. وقتی  ۀمسئل

 منظور هب برای مثالو مرجع تأیید معامله همان نهاد واسطه است.  ماند یمال نزد واسطه باقی انتق
 شود یمخرید و فروش یک ملک، انتقال سند مالکیت نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت و ضبط 

و یک نسخه بیشتر از آن دفتر کل وجود ندارد. به هر ترتیب ممکن است دفتر کل مذکور از 
نقل و انتقاالت از بین  ۀآتش بگیرد، ربوده یا هک شود(. در این صورت سابقبین برود )

اینکه دفتر کل دست  یجا بهیک دفتر کل چند دفتر کل داشت و  یجا به توان یم. آیا رود یم
همه یا بخش مهمی از کنشگران، خود به دفتر کل دسترسی داشته باشند  ،یک نهاد مرکزی باشد

را ببینند تا اوالً با از بین رفتن یک دفتر کل، سوابق  ها تراکنشدالت و مبا ۀهم ۀو بتوانند سابق
با دستکاری دفتر کلی که نزد خود  ییتنها بهنزد سایر دفاتر کل محفوظ باشد و ثانیاً کسی نتواند 

 اطالعات را مخدوش کند. ،دارد
ی را میسر یک فناوری نهادی، شکلی از حکمرانی و هماهنگ عنوان بهبلوک  زنجیرۀفناوری 

نقض حقوق مالکیت در بستر  مانند) گفته شیپکه بتوان با تکیه بر آن از ابعاد مسائل  دساز یم
( ها واسطهو حکومت  ها دادهبودن دستکاری  ریپذ امکاناینترنت، فقدان اعتماد، عدم شفافیت و 

لث یا بدون اینکه پای شخص ثا ،ایجاد اعتماد است سازوکاربلوک  زنجیرۀکاست. در واقع، 
 .یک نهاد مرکزی در میان باشد 

بدون ورود به جزئیات فنی، به این ترتیب  توان یمبلوک را  زنجیرۀمنطق عمومی 
 کرد:  یبند صورت

از موضوعاتی است که  ،باشد رکوردها ناپذیرثبت تغییر. هر موضوعی که نیازمند 1
ثبت فروش یک ملک  تواند یمن فناوری به اجرا گذاشته شود. این موضوع در قالب ای تواند یم

 پزشک برای بیمار باشد؛ ۀیا انتقال مقداری پول یا نسخ
 نهاد واسطولی دفتر کل مذکور نزد یک  ،شود یممذکور در یک دفتر کل ثبت  یها ثبت. 2
از این  یا نسخه ،دارند ، بلکه همه یا تعداد زیادی از کسانی که در شبکه حضورماند ینمباقی 

با دستکاری در دفتر  ییتنها به تواند ینمبنابراین یکی از بازیگران  ،دفتر کل را در اختیار دارند
 شود یمنیز گفته  1«شده توزیعفناوری دفتر کل »به این فناوری،  رو نیازاکل آن را تغییر دهد. 

                                                           
1. Distributed Ledger Technology (DLT) 
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(Abadi & Brunnermeier, 2018, p. 1)؛ کند یمرا در برابر دستکاری ایمن  . این ویژگی مبادالت
دفاتر کل را  ۀهمدر  هگرفت انجام یها ثبتباید  ،را تغییر دهد ای اگر کسی بخواهد مبادله چراکه

 تغییر دهد که این امر نزدیک به محال است.
بلکه یک مرامنامه، یا حسب  ،شود ینم. این شبکه توسط یک نهاد مرکزی مدیریت 3

بدون اینکه  ،رود یمالگوریتمی است که امور شبکه براساس آن پیش اصطالحات علوم رایانه 
 زنجیرۀ یها شبکه رو نیازاداشته باشد. نیاز مراتبی  سلسلهبه نهاد مرکزی یا طی کردن ساختار 

 . (78، ص 1397، و رایت فیلیپی)د شوند یمخوانده  1رمتمرکزیغ یها شبکهاصطالح در بلوک 
و  شود یم، رمزگذاری 2ادالت با استفاده از علوم رمزنگاریبلوک، مب زنجیرۀ ۀشبک. در 4
که هر ثبت،  دگیر یمنحوی انجام  بهاین کار  3.کند یممبادالت را در برابر دیده شدن ایمن  ۀشبک

دفاتر کل  یشدگ عیتوزبا ثبت قبل و بعد خود مرتبط شود. رمزگذاری در ترکیب با ویژگی 
برای  چراکه ،سنتی باشد یها نظاماز تر یشبلوک بسیار ب زنجیرۀدر « امنیت»که  شود یمموجب 

 ۀهمدفاتر کلی که نزد تمامی قبل و بعد آن در  یها ثبت ۀهمحذف یا اصالح یک ثبت باید 
 اصالح شود.  ،کنشگران سیستم است

. در رود یمشمار  بهبلوک  زنجیرۀاست که عنصر حیاتی فناوری  4«اجماع». ویژگی بعدی 5
 کند یم؟ خیر. وقتی کسی ادعا شود یمدر شبکه ثبت  یا مبادلهست که آیا هر واقع، پرسش این ا

ت زمینی را به شخص دیگری منتقل کردم، اعضای شبکه یا برخی از آنها با یمن سند مالک
که آیا اوالً فرد مدعی از اساس مالک  کنند یممراجعه به دفتر کلی که نزد خود دارند، بررسی 

ثانیاً مالکیت آن چیز را به طرف مقابل منتقل کرده است یا خیر. در  ؛رفالن چیز بوده است یا خی
، صاحب شود یمعمومی برای دیگران شناخته  ۀشناسبلوک که با  زنجیرۀواقع، هر عضو در 

ببینند که در کیف او چه چیزی موجود  توانند یماعضای شبکه  تمامییک کیف )پول( است و 
، همه شود یمکه برای ثبت اسناد مالکیت زمین تشکیل بلوکی  زنجیرۀاست. برای مثال، در 

                                                           
1. Decentralized Networks 
2. Cryptography 

ک سیستم ادعای شفافیت داشته باشد و در عین حال، در برابر ممکن است این ابهام ایجاد شود که چطور ممکن است ی. 3
ی زنجیرۀ بلوک هر عضو دارای یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی است. کلید ها شبکهدیده شدن هم ایمن باشد. در 

لید خصوصی . ککنند یمو برای مکاتبه با یکدیگر از آن استفاده  دانند یمعمومی مثل شناسۀ ایمیل است که همۀ اعضا آن را 
ی ها بلوکرو در زنجیرۀ  مثل گذرواژه است که منحصراً در اختیار عضو است و شخص دیگری از آن اطالع ندارد. ازاین

که چه چیزی برای چه کسی است. برای مثال  داند ینمعمومی تمام مبادالت در درون شبکه شفاف است، ولی از بیرون کسی 
کامالً مشخص است که صاحب هر شناسۀ عمومی چند بیت کوین دارد و آنها را در  وقتی وارد رنجیرۀ بلوک بیت کوین شوید،

برای افراد عضو  توان یمطول زمان چگونه معامله کرده است، ولی هویت عضو معلوم نیست. برای استفاده در امور حاکمیتی، 
زنجیرۀ بلوک دیگر  شود یمضوع سبب ( را لحاظ کرد تا هویت اعضا نیز شناسایی شود، البته این موKYCقابلیت شناسایی )

 عمومی نباشد.
4. Consensus 
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که در هر کیف اسناد مالکیت کدام امالک موجود است و صاحب آن کیف امکان  دانند یم
، براساس زند یمفردی سند مالکیت را به نام دیگری  که یوقتانتقال کدام اسناد را دارد. 

و به کیف عضو دیگری که خریدار  هشدالگوریتم برنامه، آن سند از کیف آن عضو شبکه خارج 
این نقل و انتقال و اطمینان از صحت  ۀمشاهد. اعضای شبکه با شود یمملک است، وارد 

انتقال را تأیید کنند. در صورت تأیید همه یا تعداد مشخصی از  توانند یممدعای عضو شبکه، 
از مالکیت فرد مدعی  و سند مالکیت ردیگ یمو پذیرش قرار  1اعضای شبکه، انتقال مورد اجماع

همان پول یا سند  تواند ینمو فرد مدعی دیگر  دیآ یدرمو به مالکیت فرد گیرنده  شود میخارج 
 را به دیگری منتقل کند: اینترنت ارزش.

بلوک عمومی. این فناوری  زنجیرۀبیانی است موجز از فناوری  مذکور ۀگان پنجمحورهای 
: 2بیت کوین»با عنوان  یا مقالهبا انتشار  2007-2008پس از بحران جهانی  2009 ۀژانوی 3در 

 3متولد شد.« (peer to peer)یک سیستم نقد الکترونیک نظیر به نظیر 
در بستر  است، نیز تأکید شده (Nakamato, 2009, p. 1)ناکاماتو  ۀمقالعنوان که در طور همان

. برای  دگیر یمر یا همتا به همتا انجام نظیر به نظی صورت بهبلوک عمومی مبادالت  زنجیرۀ
 یگر میتنظبلکه هیچ نهاد حکمران یا  ،هیچ نهاد واسطی وجود ندارد تنها نهانجام این مبادالت 

 یافزار نرمیک الگوریتم  ۀلیوس بههم حضور ندارد و قادر به کنترل آن نیست. انجام مبادالت 
 4.(Ciaian, 2018: 8) شود میشبکه پشتیبانی  کنندگان شرکت که توسط دگیر یمانجام 

بلوک که متناسب با فضای این مقاله ارزش بحث دارد،  زنجیرۀیک کاربرد اساسی فناوری 
توسط نیک  1994اصطالحی است که در سال  5«قرارداد هوشمند»قراردادهای هوشمند است. 

مشخص و  دستورالعملدر قراردادها تحت تعهدات طرفین  ،سَبو ۀنظریمطرح شد. مطابق  6سَبو
دلیل نبود فناوری مناسب، طرح سَبو عملیاتی  به. در آن مقطع شود یمدیجیتال ایجاد  صورت به

                                                           
و انگیزۀ افراد برای تأیید مبادالت و شرکت در  دیآ یمحساب  ی اجماع و اینکه تأیید چند نفر اجماع بهها. در مورد سازوکار1

صصی این حوزه ارجاع فرایند اجماع، مباحث زیادی وجود دارد که برای جلوگیری از طوالنی شدن بحث، به مقاالت تخ
 .شود یم

. بیت کوین اولین و مشهورترین کاربرد فناوری زنجیرۀ بلوک است که هر دو در این مقاله به دنیای علم، فناوری و تجارت 2
 معرفی شدند.

م . نویسندۀ این مقاله فرد ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو معرفی شده است. هویت واقعی نویسنده معلوم نیست. معلو3
 نیست یک نفر است یا چند نفر. فرد است یا دولت. ژاپنی است یا بریتانیایی یا ... . 

زنجیرۀ بلوک خصوصی یا کنسرسیوم هم ایجاد کرد.  توان یمی رنجیرۀ بلوک عمومی ها یژگیو. با حذف یا تعدیل برخی از 4
س قوانین حاکم )مثالً قانون مالیات بر ارزش افزوده( براسا تواند یمبرای مثال یک دستگاه مرکزی )مانند سازمان امور مالیاتی( 

ی زنجیرۀ بلوک عمومی )مثل فقدان نهاد مرکزی یا ناشناس بودن اعضای زنجیره( کارکردهای خود ها یژگیوو تعدیل برخی از 
 را در بستر زنجیرۀ بلوک خصوصی انجام دهد )مثل اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بستر زنجیرۀ بلوک(. 

5. smart contract 
6. Nick Szabo 
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ارز دیجیتال بیت کوین توسط ساتوشی ناکاماتو در  آنکهپس از  2009نشد. اما بعدها در سال 
 یافتهوشمند فرصت ظهور  یقراردادهابستر بالک چین معرفی شد، طرح سَبو مبتنی بر 

  .(146 :1397، و ناصر )صادقی
، دشون خوانده میهم  1اصطالح قراردادهای خوداجرادر قراردادهای هوشمند که 

حذف  ،. هدف اصلی قراردادهای هوشمندیا انهیرا یها برنامههستند در شکل  ییها نامه موافقت
. این قراردادها طرفین را قادر اشخاص ثالث و عدم نیاز به آنها برای اجرای قرارداد است

گمنام با یکدیگر مبادله کنند. در ضمن، در این قراردادها اختالفی پیش  صورت به سازد یم
 یا انهیرا ۀبرنامکه مستلزم دخالت دادگاه یا هر شخص ثالث دیگری باشد. در واقع،  دیآ ینم

 .(Szabo, 1997) دیآ یدرمخودکار به اجرا  طور بههمان حقوق قراردادی است که 
 

 بلوک و حقوق خصوصی زنجیرۀفناوری  .3
. حقوق مالکیت، حقوق قراردادها، شود یمدر حقوق خصوصی روابط میان اشخاص تنظیم 

از جمله شعب حقوق خصوصی است که  ،تجاری و حقوق اسناد تجاری یها شرکتحقوق 
ری روابط میان افراد . این فناورندیگ یمبلوک و کاربردهای آن قرار  زنجیرۀتحت تأثیر فناوری 

. به بیان دیگر، در دهد یمحقوقی را تحت تأثیر قرار  یگر میتنظو نیاز آنها به  کند یمرا متأثر 
این  ۀادام. در شود یمو روابط میان اشخاص بازتعریف  ها نقشبلوک  زنجیرۀبستر فناوری 

ذکور پرداخته روابط م یگر میتنظبلوک برای  زنجیرۀقسمت، به برخی از امکانات فناوری 
 .شود یم

 
 حقوق مالکیت و ثبت امالک .3.3

 ،در محاکم قضایی دارد یررسمیغکه ریشه در اعتبار معامالت عادی و  دعاوی مربوط به ملک
. در (29 :1397محنا، اندیشکدۀ ) دهد یمرا تشکیل « دادگستری یها پروندهدرصد از  50نزدیک به »

به افراد مختلفی فروخته شود. همچنین این  شرایط کنونی این امکان وجود دارد که یک ملک
شود و به افراد  وساز ساختمتعلق به منابع عمومی  یها نیزمامکان وجود دارد که روی 

وجود آید که افراد برای آن سند  بهمختلفی منتقل شود یا حتی ادعای مالکیت روی امالکی 
به  گذاران هیسرماکی از شکایات نیز ی یگذار هیسرما ۀحیط. در (1397، زاده یحاج) 2رسمی دارند

 .(5 :1391)علوی، دارای معارض است  یها نیزممربوط به  ،استانی یگذار هیسرماستادهای 

                                                           
1. Self-executing contracts 

این پرسش قابل طرح است که چطور ممکن است با وجود ثبت رسمی معامالت ملکی چنین اتفاقاتی رخ دهد. پاسخ دقیق  .2
ر ایران، به گفته د پذیری معامالت پیش به این پرسش بسیار دشوار است. با این حال، یکی از دالیل ذکرشده برای امکان

یعنی این امکان وجود دارد که با یک سند عادی و  ؛رسمیت شناختن سند رسمی در برابر سند رسمی در محاکم قضایی است
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بلوک این امکان وجود دارد که هر قطعه زمین یک کد شناسایی  زنجیرۀدر قالب فناوری 
گیرد. این قطعه قرار ب ،رمزینه دریافت کند و در پلتفرمی که به همین منظور ساخته شده است

که مالک آن زمین است. از این پس، وقتی این  ردیگ یمزمین در کیف یا وَلِت شخصی قرار 
 زنجیرۀاین  ۀشبکافرادی که در  تمام، ردیگ یمبانک قرار  ۀوثیقیا در  رود یمملک به فروش 

د یا در که چنین تغییری رخ داده است و آن را در سوابق خو شوند یمبلوک قرار دارند، متوجه 
دیگر امکان ندارد مالک  ،. این ارزش که منتقل شدکنند یمثبت  ،دفتر کلی که نزد خود دارند

که مالک  دانند یماعضای حاضر در شبکه  ۀهم چراکهاولیه بتواند آن را به فرد دیگری بفروشد؛ 
 . کنند ینماولیه دیگر مالک زمین مذکور نیست و این نقل و انتقال را تأیید 

 1طرح کاداستر د،کراین و هناوهای مختلف از جمله در سوئد، برزیل، گرجستان، در کشور
اجرا درآمده  به ناپذیرغیرمتمرکز، شفاف و تغییر ۀبلوک در یک شبک زنجیرۀمبتنی بر فناوری 

با اولین قطعه زمینی که مالکیت  توان یمکه  یا گونه به ،(Akmeemana & Oprunenc, 2018) است
به  یا قولنامه یها فروشکار را شروع کرد و حداقل جلوی  ،تعارض استآن محرز و بدون 

خارج  ۀموفقیت این طرح آن است که حاکمیت، هر نوع معامل ۀالزمافراد متعدد را گرفت. البته 
هر گونه دعوا خارج از مسیر مذکور را  و قبول دانسته رقابلیغبلوک زمین را  زنجیرۀ ۀاز شبک

 استماع بداند.  رقابلیغ
 

 حقوق مالکیت فکری .3.2
موتور محرک رشد اقتصادی را نوآوری معرفی  نیتر مهمتخریب خالق خود  ۀنظریدر  شومپیتر

؛ خواه نوآوری در محصول باشد، خواه نوآوری در بازار یا نوآوری در سازمان. کوتر و کند یم
گره سلیمان: حقوق کتابی با عنوان  در( Cooter & Bernd-Schäfer, 2011, p. 1 and 5)شفر  -برند

عدم  ،ها ینوآور ۀتوسعمانع  نیتر مهمکه  دهند یمتوضیح  ،؟دهد یمپایان  ها ملتچگونه به فقر 
 ۀتوسعکافی برای  ۀپردازان، سرمای اعتماد میان صاحبان ایده و صاحبان سرمایه است. ایده

که از جذابیت کافی برای  گردند یم ییها دهیا در پی داران هیسرماخود ندارند و  یها دهیا
ولی به هم اعتماد ندارند. کوتر و شفر  ،برخوردار باشد. هر دو وجود دارند یگذار هیسرما

 است. دوجانبهمعتقدند که نقش علم حقوق ایجاد چنین اعتمادی و غلبه بر معضل عدم اعتماد 

                                                                                                                                        
( را 1397محنا ) ۀدر اندیشکد گرفته انجام ۀوجود دو شاهد، یک سند رسمی کنار گذاشته شود )برای بحث تفصیلی مطالع

 .(ببینید
1. Cadastre 

داشته باشد و بتوان براساس  حقوقی ای که ارزش برداری است، یعنی نقشه ثبتی برداری نقشه فهرست دنگارییا ح کاداستر 
 .)ویکی پدیا( صادر کرد سند مالکیت مرزهای آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
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اعتماد. یکی از  است: ایجاد افتهی  توسعههمین منظور  هببلوک دقیقاً  زنجیرۀفناوری 
کاربردهای این فناوری حصول اطمینان از تأمین حقوق مالکیت فکری و تضمین این نکته 
است که عایدی حاصل از اموال فکری و معنوی به مالکان واقعی آنها اصابت کند. در عصر 

 یاینترنِت اطالعات، حقوق مالکیت صاحبان ایده و مخترعان و مبتکران بیش از هر زمان دیگر
که در کسری  آورد یماین امکان را فراهم  یراحت بهاینترنت اطالعات  چراکه ،حدید شده استت

از ثانیه هزاران نسخه از یک اثر بدیع تکثیر و منتشر شود، بدون اینکه مبلغ درخور توجهی به 
این آثار خارجی در  یساز یدرونبرای  1صاحب اثر پرداخت شود. قوانین حقوق مالکیت فکری

 است. افتهی  توسعه یالملل نیبی و سطوح مل
جعل نام اثر و مالکان  رقابلیغبلوک با ثبت  زنجیرۀ ،شود یموقتی یک دارایی فکری خلق 

تا  ماند یم. سپس، این دارایی در مالکیت مالک اول باقی کند یمآن اولین مالک آن را مشخص 
امکان ثبت بر  عالوهبلوک  زنجیرۀکه مالکیت دارایی مذکور به فرد دیگری منتقل شود.  زمانی

امکان تعریف کوین )سکه( مربوط و پرداخت در شبکه مربوط را نیز مهیا  ،انتقال مالکیت
 .(Clark, 2018) کند یم

نخواهد بود که خریدار یک اثر بتواند در قالب اینترنت اطالعات، اثر مذکور  طور نیادیگر 
عمومی هدایت  صورت بهز آن، آن را ا ای و ضمن حفظ نسخه کردهخود ذخیره  ۀرایانرا در 

)فوروارد( کند. در قالب زنجیرۀ بلوک، به محض اینکه آن را به دیگری منتقل کند، اثر از 
. همچنین قراردادهای هوشمند این امکان را فراهم شود یماستفاده  رقابلیغدسترسش خارج و 

و اگر بخواهد از  بپردازداثر  از یک اثر معنوی مبلغی را به صاحب کننده استفادهکه هر  کنند یم
و در قالب  بپردازدباید مبلغ مربوط به آن را  ،استفاده کند یآن اثر برای تولید محصول دیگر

با این تحوالت  رسد یمنظر  به. دگیر یمخودکار انجام  طور بهقراردادهای هوشمند این کار 
قابلیت  یا انهیرادهای بسیاری از قواعد ناظر بر حقوق مالکیت فکری و معنوی در قالب ک

 اعمال پیدا کند.

 
 حقوق مالکیت سهام و بورس اوراق بهادار .3.3

 یها شرکتبه تبیین قواعد حاکم بر  1347آن در سال  ۀاصالحیبخشی از قانون تجارت و 
که  شود یمسهامی اختصاص یافته است. در این قوانین روشن  یها شرکت ویژه هبتجاری و 

و  دهند میخود را در اختیار شخصیت حقوقی شرکت قرار  ۀسرمایصاحبان سرمایه چگونه 
آن  ۀضمن دریافت سهمی از سود شرکت تجاری، از طریق ارکان شرکت در چگونگی ادار

که مطابق  کند یم. همچنین قانون بورس اوراق بهادار شرایطی را مشخص ندجوی یممشارکت 

                                                           
1. Intellectual Property Rights 
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بال پولی که از مردم دریافت عمومی کند و در ق ۀعرضسهام خود را  تواند یمآن یک شرکت 
تا از د کنو اینکه شرکت چگونه باید عمل د کنبخش از مالکیت شرکت را به آنها اعطا  ،کند یم

 عمل آید. بهتأمین منافع سهامداران شرکت حصول اطمینان 
مختلف طرح توجیهی  یها طرحبلوک این امکان وجود دارد که برای  زنجیرۀدر بستر 

تلف و از جمله مشارکت دادن افراد سرشناس در تیم پروژه جلب عرضه شود، به طرق مخ
یند تأمین مالی امشارکت در فر منظور بهنقاط دنیا  یاعتماد شود و از عموم مردم در اقص

افراد مختلفی از کشورهای مختلف در تأمین مالی مشارکت یند افردرخواست شود. در این 
و  کنند یمقابل مبادله )توکن( دریافت  یگذار هیاسرمخود گواهی ۀ آوردازای  به ماو  ندجوی یم
اوالً آنها در واقع به یند افردر بورس مربوط به رمز ارزها آن را معامله کنند. در این  توانند یم

در هر زمان اوراق مذکور را به فروش برسانند. در  توانند یمو  دهند یمشرکت پروژه قرض 
سازمان بورس  مانندثانیاً نهاد مرکزی  ؛کنند ینمکت پیدا شر ۀاداراین معنا، آنها سهم و نقشی در 

یند انتشار اوراق یا گواهی سهام نظارت کند و بخواهد در خصوص اوجود ندارد که بر فر
انتشار  یقاعدگ یب. البته این به معنای (Bhattacharyya, 2018, p. 8)کند  یگر میتنظچگونگی آن 

است.  یا انهیرا یها تمیالگورگری از طریق  تنظیمنیست، بلکه به معنای حکمرانی کد و اوراق 
آزاد در اختیار همه قرار  صورت به، کند یمبلوک اوراق مطابق آن عمل  زنجیرۀکه  یا برنامه

 یگذار هیسرما)دارندگان گواهی  نفعان یذو اگر منطق برنامه اطمینان دهد که حقوق  ردیگ یم
و اوراق شرکت یا پروژه فروش  کنند یمله( تأمین خواهد شد، افراد به آن گرایش پیدا قابل مباد

 .رود یم

 
 بلوک و حقوق عمومی زنجیرۀفناوری  .4

اجرایی دولتی و همچنین، روابط میان  یها دستگاهتنظیم روابط میان  در پیحقوق عمومی 
در محاسبات عمومی اعمال حاکمیت است. برای مثال، در قانون  منظور بهدولت و ملت 

تضامین  ۀارائدولتی، و چگونگی  یها شرکتچگونگی ایجاد تعهد توسط دولت و  خصوص
 در خصوصدر قانون برگزاری مناقصات  ،کشور ۀبودجدولتی توسط سازمان برنامه و 

 یها وهیشدر خصوص  ها اتیمال؛ و در قانون یردولتیغچگونگی خرید کاال و خدمت از بخش 
 زنجیرۀشده است. حال سؤال این است که آیا فناوری  یگر میتنظی بحث و ستان مالیاتبحق 
بازی کند. در ادامه در چند محور  ها نهیزمنقش قانون و قواعد حقوقی را در این  تواند یمبلوک 

تالش شده  ،پوششی کامل از موضوع نیست اگرچهکه  شود یمنمونه مباحثی مطرح  صورت به
 بحث باشد. ۀگویای اید امکانتا حد است 
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 ستانی مالیات. 4.3
 زنجیرۀستانی صورتحساب است. در هر حلقه از  مالیاتدر قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنای 

و مالیاتی  کند یمتولید ارزش افزوده فروشنده مالیات را بر مبنای قیمت فروش از خریدار اخذ 
را  مابقیو  کند یمکسر  است، دهقبل پرداخت کر ۀحلق ۀفروشندبه  ها نهادهرا که هنگام خرید 

یند چند مشکل وجود دارد که به فرار یا حتی ا. در این فرپردازد میبه سازمان امور مالیاتی 
کلی  طور بهاول اینکه ممکن است برخی اقالم،  ؛شود یم منجر (Tax fraud)مالیاتی  یبردار کاله

ان امور مالیاتی نتواند مالیات و سازم شودخارج از جریان فاکتور و صورتحساب رسمی معامله 
و  شوند یمصوری تشکیل  صورت به ییها شرکتآن را اخذ کند )فرار مالیاتی(؛ دوم اینکه 

فاکتور هنگام مراجعه به سازمان امور مالیاتی  ۀکنند افتیدرو  کنند یمفاکتور فروش صادر 
 کند یممالیات  ۀطالبمپرداخت مالیات،  یجا بهخالص  طور بهو  کند یمدرخواست اعتبار خرید 

که اساساً چنین  شود یمفاکتور متوجه  ۀصادرکنندو سازمان مالیاتی هنگام مراجعه به شرکت 
 یها شرکتبه نام  ها شرکتمالیاتی(؛ سوم اینکه خود  یبردار کالهشرکتی وجود خارجی ندارد )

خبر داشته مذکور از این موضوع  یها شرکتبدون اینکه روح  ،کنند یممعتبر جعل فاکتور 
 کنند یممعتبر برای خود خریدِ اعتبار  یها شرکت ۀهزینجاعل به  یها شرکتباشد. در واقع 

مضاعف مالیاتی(؛ چهارم اینکه سازمان امور مالیاتی در رسیدگی و تشخیص  یبردار کاله)
را ندارد و همین موضوع به تشخیص نادرست  ها صورتحساب ۀهممالیات عمالً توان بررسی 

 .شود یممنجر دیگر  یا عدهو تشخیص نادرست کمتر از حد برای  یا عدهحد برای بیش از 
و  ها شرکتکه سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطالعات حساب  شود یمنوعاً پیشنهاد 

. اما مشکل این است دکنمؤدیان رد معامالت ایشان را بزند و مالیات حقه را شناسایی و وصول 
که  دیآ یموجود  بهنظیر به نظیر، این امکان  یها پرداختا و میسر شدن که با رواج رمز ارزه

هم نتوان مالیات را  ها حسابو حتی با کنترل د گیرانجام  ها پرداختبانکی  ۀشبکخارج از 
بلوک امکانی در اختیار ما  زنجیرۀتشخیص داد. پس چه باید کرد؟ آیا فناوری  یدرست به

 ؟گذارد می
به کار حکمرانی خوب  یخوب بهبلوک  زنجیرۀمثبت است. فناوری خوشبختانه پاسخ 

 زنجیرۀستانی در بستر  مالیاتانداز خود را برای  چشماروپایی  ۀاتحادی. کشورهای عضو دیآ یم
 شود یم ینیب شیپبرای این منظورند.  ییها مدلو در حال طراحی  اند دادهقرار  2023بلوک سال 

قه و پرداخت مالیات متعلق پیشرفت وصول مالیات حَ در خصوصکه با استفاده از این فناوری 
 ها شرکتنیاز  تواند یمبالقوه  طور بهاین امر  ستانی کشورها رخ دهد. مالیاتچشمگیری در نظام 

 . (Schwanke, 2017, p. 2)به مشاوران مالیاتی را کاهش دهد 
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، ردیابی ها حسابصورتجای مبنا قرار دادن صرف  بهیک مدل قابل تصور این است که 
یا  ،شود یمبلوک مبنا قرار گیرد. هر کاالیی که مصرف  زنجیرۀخرید و فروش کاالها در بستر 

روزی در یک کارخانه تولید شده یا وارد کشور شده است. اگر بتوان از روز اول به هر کاال 
ر طراحی بلوکی که به این منظو زنجیرۀ ۀشبکدیجیتال اختصاص داد و آن را در بستر  ۀشناس

و هیچ خرید و  شود یمقابل رهگیری  ها فروشخرید و  ۀهم، از آن پس دکرشده است ذخیره 
 ۀعرصو هیچ شرکت کاغذی پا به  شود ینم؛ هیچ صورتحسابی جعل شود ینمفروشی گم 

و ضمن شکل دادن  شود می. هر خرید و فروشی توسط تعدادی از اعضا تأیید گذارد ینموجود 
و دیگر ضرورتی  شود یمز، مالیات آن در همان لحظۀ تأیید کسر و پرداخت به اجماع مورد نیا

. در ضمن، نیازی هم به ماند ینمتأخیری باقی  یها یدگیرسبه رسیدگی مبتنی بر ریسک و 
قبل نیست. در فضای اعتمادی که با  ۀوجود ندارد یا این نیاز دیگر به انداز ها حسابردگیری 

، مرجع تریشب، خوداظهاری مؤدیان با ضریب اطمینان ردیگ یمستانی شکل  مالیات ۀشیواین 
مؤدیان و  نیماب یفو بسیاری از مشکالت  ردیگ یمادارات مالیاتی برای وصول مالیات قرار 

 .(Warnez, 2017: 10; Barański, 2017: 11-17) کند یمن مالیاتی را هم مرتفع اممیز

 
 بلوک زنجیرۀقانون اساسی در بستر  53اصل  .4.2
کل متمرکز  یدار خزانهدولت در حساب  یها افتیدر ۀکلی»قانون اساسی  53بق اصل مطا

 برخالف«. ردیگ یماعتبارات در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام  ۀهمو  شود یم
و مستقیماً در  شود ینمدولت وارد خزانه  یها افتیدراین اصل کلی، در حال حاضر برخی از 

با تأخیر زیاد واریز  ها افتیدربر این، برخی  عالوه. ردیگ یمربط قرار  ذی اختیار دستگاه اجرایی

دولت و . یکی از معضالت ابدی یمنتیجه با تأخیر زیاد نیز تخصیص  و در 1شود یم

چند ماه سال درآمد دولت به خزانه واریز  ۀآخر سال به انداز ۀخزانه این است که در دو هفت
 قبل است. ها هفتهن مربوط به ؛ حال آنکه زمان وصول آشود یم

که مبالغ وصولی  کند یممجری سلب  یها دستگاهبلوک این امکان را از  زنجیرۀاستفاده از 
اقالم درآمدی و اقالم  ۀهمو با تأخیر واریز کنند. همچنین  دارند نگهخود  یها حسابرا در 

یازی به عملیات و ن شود یممشخص  کرد نهیهز ۀلحظوصول یا در  ۀلحظدولت در  یا نهیهز
حسابان در سراسر کشور و تجمیع و پردازش اطالعات ایشان و نظارت بر حسن  ذیسنگین 

                                                           
 ۀکه طی دور کنند یم ( تشریح1392-1396سال گذشته ) پنج دولت در ۀ( در گزارش عملکرد بودج1397اکرمی و شعبانی ) .1

پایانی سال  ۀدرصد در یک هفت6/13درصد از عملکرد منابع عمومی دولت در اسفندماه و  9/21طور متوسط  مذکور به ۀسال پنج

درصد است. نویسندگان مذکور این پدیده را  5/9 و 1/18ترتیب  . این ارقام در مورد مصارف عمومی دولت بهدشو یممحقق 

 .اند کردهکشور ذکر  یا بودجهعنوان آسیب نظام  به
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به شکلی خوداجرا طراحی شود و کمترین نیاز را به  تواند یمعملکرد ایشان نیست. این سیستم 
 عوامل انسانی داشته باشد.

 
 تضامین صادره توسط دولت .4.3

صادره توسط  ۀنام ضمانتیر این بوده است که مقادیر اخ یها سالیکی از مشکالت کشور در 
ششم توسعه  ۀبرنامنحوی که در قانون  به ه،کل کشور روشن نبود ۀبودجسازمان برنامه و 

 8 ۀماد «ت»طراحی و اجرا شود )بند « سامانۀ جامع مدیریت تضامین دولت»است تکلیف شده 
برای مثال ره متناسب با اقتضائات روز )بر این، تضامین صاد عالوه .ششم توسعه( ۀبرنامقانون 

. همچنین کند یمله ایجاد  مضمونو مشکالت فراوانی را برای  شود ینمروز  بهتغییر نرخ ارز( 
 . یعنی، در صورتی که دولت به تعهدات خود عمل نکندنیستند خوداجراتضامین صادره 

 معموالً تضامینِ حال .شودنمیار بالفاصله پرداخت طلب طلبک (،دوحال ش دولت مینتض)
و همین امر خود دلیلی  شود یمتبدیل دولت به اشخاص متعدد  ۀنشد بندی زمانشده، به بدهی 

الزم  یها پوششبینی  پیشو  کند یماست برای اینکه دولت توجه کافی به تضامینی که صادر 
 برای پرداخت آنها نکند.

عنه و  مضمونتک تضامین، مبلغ آنها و  تککه  دهد یمین امکان را بلوک ا زنجیرۀفناوری 
له آنها، موضوع تضمین و حتی ترتیب بازپرداخت آنها )با استفاده از قرارداد هوشمند(  مضمون

دولتی وام  یها شرکت)اعم از بانکی که به  کند یممشخص شود و کسی که با دولت کار 
دولتی برنده شده، کاال یا خدمتی را برای دولت تأمین  یها مناقصهو پیمانکاری که در  دهد یم
و امور  یابدو ضامن او به مطالبات خود دست  ربط یذبدون مراجعه به شرکت دولتی  ،(کند یم

 1راحتی سامان دهد. بهخود را 
 

 معامالت دولتی ۀنام نییآقانون برگزاری مناقصات و  .4.4
 1349معامالت دولتی مصوب  ۀنام ینیآو  1383هدف از قانون برگزاری مناقصات مصوب 

مجلس شورای اسالمی، ایجاد بستری شفاف و رقابتی برای حصول اطمینان از عدم تبانی در 

                                                           
 توان یمبلوک هم  زنجیرۀمالی دولت مانع نشود، بدون  یها تیمحدودممکن است گفته شود که اگر دولت بخواهد و  .1

در  توان یمموجود هم  یا انهیرا یها ستمیسدرست است که از طریق مستندسازی و  ،تضامین دولتی را ساماندهی کرد. بله

مراتب کاراتر است. همچنین از  بلوک به زنجیرۀ ۀولی از نظر شفافیت در عملکرد، شبک ،ن حرکت کردجهت ساماندهی تضامی

شده در قانون رفع موانع  بینی و باالخره دیر یا زود )مثالً از طریق سازوکارهای پیش شود یمنظر مالی در نهایت دولت بدهکار 

بلوک و قرارداد هوشمند طراحی سازوکار مالی را الزاماً به  زنجیرۀده از . استفابپردازدبدهی مذکور را  باید پذیر( تولید رقابت

. اگر دولتی مقید به انضباط مالی باشد، کند ینمپس از اجرا  ۀو آن را موکول به دور کند یمدورۀ پیش از انعقاد قرارداد منتقل 

 بلوک ابزار مناسبی خواهد بود. ۀزنجیر
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خدمات  ۀارائمعامالت دولتی و افزایش کیفیت خریدهای دولت و ارتقای کارایی دولت در 
در مورد اینکه  ،است تدابیر زیادی اندیشیده شده مذکوراین منظور، در قوانین  هبعمومی است. 

حاوی پیشنهاد شرکت های تد، پاکمناقصه چگونه برگزار شود، پیشنهادها چگونه تسلیم شو
 ۀو برند گر اقصهمناول و دوم چگونه انتخاب شود، برندۀ چگونه باز شود، مناقصه ن در کنندگا

مبالغی بسپارند و ارجاع کار و انجام تعهدات چه تضامینی با چه یند افرمناقصه برای شرکت در 
 نظایر آن.
ششم توسعه و همچنین قانون برنامۀ قانونی متعددی در قانون  احکاماخیر  یها سالدر 

برای حصول  .مقرر شده است نامه نییآتوسعه و چندین مصوبه و  یها برنامهاحکام دائمی 
کوچک  معامالت متوسط و بزرگ و بخشی از معامالتهمۀ ، مذکوراطمینان از رعایت قوانین 

و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گیرد  میتدارکات الکترونیک انجام سامانۀ در قالب 
 است. انجام دادهاین سامانه و رفع ایرادهای آن توسعۀ تالش بسیار زیادی برای 

تنها معامالت در بستری دیجیتال انجام  نهبلوک  ۀمذکور در بستر زنجیر ۀسامانبا اجرای 
و بدون هر د کرتبدیل  یا انهیرا ۀبرنامکل قوانین حاکم را به کدهای یک  وانت یم، بلکه دگیر یم

خود اجرا  صورت بهو مزایده و انتخاب شریک را گونه دخالت عامل انسانی برگزاری مناقصه 
و انتخاب برنده را برچید.  های پیشنهادتپاکمناقصه و بازگشایی  یها تهیکمانجام داد و تمام 

صورتی کامالً شفاف در این بستر  به توان یمریفات و معامالت محرمانه را شترک تفرایند حتی 
بدون اینکه نیاز باشد  ،انجام داد سیستمی صورت بهنظارت بر آنها را نیز فرایند انجام داد و 

دخالت آنها در  ۀشائببازرسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در محل حضور یابند و 
 اجرا پیش آید.یند افر

 

 گیری نتیجه .5
 تنظیم یا انهیرا یها برنامهبسیاری از احکام حقوقی به زبان  دهد یمبلوک اجازه  زنجیرۀفناوری 

قانون عمل  ۀمثاب به یا انهیرا یها برنامهشفاف و خود اجرا عملیاتی شود. در واقع،  صورت بهو 
قانونی مطمح  اجرای یها ضمانتآوری روابط اشخاص و اعمال  نظم بهو هر آنچه از  کنند یم

بدون اینکه به اشخاص ثالثی چون دادگاه و قاضی و  ،دیآ یدرمدر این قالب به اجرا  ،نظر باشد
این است  ،. آنچه اهمیت داردکند یموکیل و زندان نیاز باشد. در این چارچوب، کد حکمرانی 

 درست به زبان برنامه ترجمه شود. شده نوشتهکه قانون درست نوشته شود و قانون 
اوراق بهادار و دفاتر ثبت اسناد  یها بورس، ها یکارگزار، ها بانک مانند ییها واسطهمچنین ه

 طور بهو باید نقش خود را بازتعریف کنند.  دهند یمو امالک کارکرد متعارف خود را از دست 
و باید از  دهد یمکارکرد خود را از دست  ها واسطهطبیعی، قوانین حاکم بر عملیات این 
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معناست که در آینده نیاز به  بدینالبته این موضوع نه  قوقی کشور کنار گذاشته شود.قاموس ح
و حکمرانی  ها واسطهمدت  کوتاهمعناست که در  بدینقانون و نظام حقوقی نخواهیم داشت، نه 

از میان خواهد رفت. در مورد نیاز به قانون همین بس که اوالً آنچه  ها واسطهبا توسل به 
از  یا مجموعهباید مبتنی بر  شود،تدوین و اجرا  یا انهیراان کد و الگوریتم بخواهد به زب

که « شود یماگر چنین شد، آنگاه چنان »نحوی که بتوان گفت  به ،باشد ها تیمسئولتعهدات و 
 این خود به معنای نیاز به افزایش دقت قوانین است. 

 یها جرمای اجرای انواع نیز ممکن است کدهایی بر ها ستمیسبر این، در این  عالوه
طور کلی در خصوص  بهبه اجرا گذاشته شود. در این موارد و  و اقتصادی و اجتماعی طراحی

 ۀ. نکتاست نیاز بلوک به بسترهای حقوقی نوین زنجیرۀمانند نوظهور  یها یفناورمواجهه با 
 گذاری برای کسب انتفاع حداکثری از آنهاست. قاعدهمهم فهم تحوالت پیش رو و 

 به زمان ها ستمیساوالً به این دلیل که  ؛از بین بروند ها واسطهمدت بعید است که  کوتاهدر 
سیستم یک فهم فرهنگی نسبت به  یشدگ عیتوزدارند تا خود را با این پدیده تطبیق دهند.  نیاز

ثانیاً به این  ؛چگونگی حکمرانی و تنظیم امور است که یادگیری آن مستلزم گذشت زمان است
سرعت حذف خواهند شد.  به ها واسطهنفعان وضع موجود بیکار نخواهند نشست،  یل که ذیدل

که کارکرد  ییها سازمان، نهادها و کنند یمکسب منفعت  ها ستمیسافرادی که از عدم شفافیت 
و  کردهکه نقش گلوگاه را بازی  ییها واسطههمچنین  .فساد و ... است ،کنونی آنها کشف جرم

که قدرت خلق پول به سبک فعلی را  ها بانکمانند و نهادهایی  کنند یمسب سود از قِبَل آن ک
مختلف،  یانحاترین مخالفان این تغییر باشند و به  مهم رود یمدر اختیار دارند، انتظار 

چون عدم امکان دیجیتالی کردن بسیاری از امور، تقلبی بودن برخی از رمز ارزها و  یموضوعات
نوسانات ارزش آن و به خطر افتادن منافع مردم، امکان تقلب و  دیجیتال و یها یگواه
افتادن بازرگانان برای استفاده از  یسخت بهدر جایی به دور از چشم حاکمیت، و  یبردار کاله

 بلوک را مستمسک خود قرار دهند.  ۀزنجیر
و  ییوش پولاشکاالتی وارد است: از رمز ارزها برای  ،ردیگ یماشکاالتی که مستمسک قرار 

 ۀهم مدت کوتاهوجود ندارد که در امکان استفاده کرد؛ این  توان یمتأمین مالی تروریسم 
 یها یگواهبلوک انجام داد؛ برخی از  زنجیرۀدیجیتال در بستر فناوری  صورت بهمبادالت را 

در خصوص آنها وجود دارد؛ هویت اشخاص در بستر  ییها نانیاطمو عدم  اند تقلبی صادرشده
توسعه پیدا  روز روزبهبلوک عمومی ناشناس است و ... . با این حال، این فناوری  زنجیرۀ

و این امر در دستور کار متخصصان فن  کند یم برطرفرا دیر یا زود  مذکورو ایرادهای  کند یم
 قرار دارد. 
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را تغییر خواهد داد و  ییها عرصهدر این مقاله در حد توان تشریح شد که این فناوری چه 
اجرا خواهد کرد و -ایجاد خواهد کرد؛ در کدام موارد قوانین را خود را جدیدی یها عرصهچه 

جدیدی شکل خواهد داد. امید است اهل علم حقوق این  یها مناقشهاحیاناً در چه مواردی 
فعال با فناوری  یا مواجهه ۀمای، دستدهکرخام را با درایت خود به احسن وجه تعبیر  یها گفته

 .ندکنصحیح برای علم حقوق  یا ندهیآو ترسیم  بلوک زنجیرۀ

 
 منابع 

 الف( فارسی
دولت با تأکید بر ایام پایانی سال )گزارش یک  ۀخالصه عملکرد بودج .(1397شعبانی، صادق ) ؛اله اکرمی، سید رحمت. 1

 داری کل کشور. خزانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و آسیب(
 محنا. ۀ، تهران: اندیشکدتغییر در حکمرانی قضایی .(1397محنا ) ۀاندیشکدن پژوهشگرا. 2
پژوهش در  ۀهفتشده در نشست  ارائه، معضالت مالکیت و معامالت اموال غیرمنقول .(1397زاده، امیرحسین ) حاجی. 3

 علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(.دانشکدۀ 
حامد حیدری و یاسر زندی، تهران:  ۀ، ترجمبالک چین و قانون: حکمرانی کد (.1397)رایت، آرون  ؛دفیلیپی، پریماورا. 4

 صفحه سفید.
 ۀفصلنام ،«گذاری حقوقی قراردادهای هوشمند مالحظاتی برای سیاست»(. 1397ناصر، مهدی ) ؛صادقی، محسن. 5

 .143-167 ، ص2 ، شسیاستگذاری عمومی
قانون اجرای  7 ۀاستانی، موضوع ماد یگذار هیسرماواصله به ستادهای  یها تیشکاارزیابی  .(1391علوی، هومن ). 6

ی، دفتر مطالعات اقتصادی، گزارش مجلس شورای اسالم یها پژوهشمرکز  ،قانون اساسی 44کلی اصل  یها استیس
 .12368مسلسل  ۀپژوهشی با شمار

 و حامده اخوان هزاوه، همدان: نور علم. یداله دادگر ترجمۀ  حقوق و اقتصاد، .(1388یولن، تامس ) ؛کوتر، رابرت. 7
قانون اصالح قانون  یها ینوآورچک در نظام حقوقی و قضایی کشور و بررسی  ۀلئشناسی مس آسیب(. 1397نوری، محمد ). 8

 نشده.، گزارش منتشر1397صدور چک مصوب 
 

 ب( خارجی
9. Abadi, J., Brunnermeier, M., (2018). Blockchain Economics, the NYU Intermediation 

Conference, and the BIS. 
10. Barański, P., (2017). Blockchain Technology and its Potential in Taxes, Deloitte, 

https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/tax/articles/blockchain-technology.html  
12. Bhattacharyya, D., (2019). How Blockchain is Transforming Capital Market, L&T 

Infotech Proprietary, White paper, 18 p. https://www.lntinfotech.com/wp-
content/uploads/2018/05/How-Blockchain-is-Transforming-Capital-Market.pdf  

13. Ciaian, P., (2018). Blockchain Technology and Market Transparency, JRC-AGRI Market 
transparency workshop, European Commission, 30-31 May, Brussels. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/consultation/mt-workshop-blockchain-
technology-and-mt_ciaian_en.pdf  

14. Clark, B. (2018). Blockchain and IP Law: A Match Made in Crypto Heaven?, WIPO 
(World Intellectual Property Organization), available at ttps://www.wipo.int/wipo_ 

   magazine/en/2018/01/article_0005.html  
15. Cooter, R. and Bernd-Schäfer, H., (2011). Solomon's Knot: How Law Can End the 

Poverty of Nations, Princeton University Press. 

https://www2.deloitte.com/pl/en/pages/tax/articles/blockchain-technology.html
https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2018/05/How-Blockchain-is-Transforming-Capital-Market.pdf
https://www.lntinfotech.com/wp-content/uploads/2018/05/How-Blockchain-is-Transforming-Capital-Market.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/consultation/mt-workshop-blockchain-technology-and-mt_ciaian_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/consultation/mt-workshop-blockchain-technology-and-mt_ciaian_en.pdf
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html


 

 625                         فناوری زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندۀ علم حقوق                      

16. Financial Technology Working Group, (2018). Impacts of Distributed Ledgers and Block 
Chain Technology on Market activities, https://www.ey.com/.../vwLUAssets/EY-IFRS-
Accounting...crypto-assets/.../EY-IFRS-... 

17. Oprunenco. A., Akmeemana, CH. (2018). Using blockchain to Make Land Registry More 
Reliable in India, https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-
land-registry-more-reliable-in-india/. 

19. Schwanke, A. (2017). Bridging the digital gap: How tax fits into cryptocurrencies and 
blockchain development, https://porthmeor.sculptureqode.com/-bridging-the-tax-gap-
addressing-the-crisis-in-federal-tax-administration.pdf  

20. Szabo, N., (1997). “Smart Contracts: Formalizing and Securing Relationships on Public 
Networks”, Vol. 2, No. 9, https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/548/469. 

21. Tapscott, D. (2017). Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and 
Other Cryptocurrencies Is Changing the World?, Brilliance Audio; Unabridged edition 
(May 2, 2017).  

22. Warnez, J. (2017). Revenue Registration and Automatic Taxation for Platform Businesses 
on Blockchain, Copenhagen Business School. 

 

file:///C:/User/AppData/Local/Temp/%20https:/www.ey.com/.../vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting...crypto-assets/.../EY-IFRS-...%0d
file:///C:/User/AppData/Local/Temp/%20https:/www.ey.com/.../vwLUAssets/EY-IFRS-Accounting...crypto-assets/.../EY-IFRS-...%0d
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-land-registry-more-reliable-in-india/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-land-registry-more-reliable-in-india/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-land-registry-more-reliable-in-india/
https://blogs.lse.ac.uk/southasia/2018/05/18/using-blockchain-to-make-land-registry-more-reliable-in-india/
https://porthmeor.sculptureqode.com/-bridging-the-tax-gap-addressing-the-crisis-in-federal-tax-administration.pdf
https://porthmeor.sculptureqode.com/-bridging-the-tax-gap-addressing-the-crisis-in-federal-tax-administration.pdf

