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 چکیده 

وکار است. با ظهور صنعت و کسب یندهایفرا یسازاست که در حال دگرگون یاورانه در عصر جارجمله تحوالت فنّقرارداد هوشمند از
 صورت خودکار و بدون مداخلٔهقرارداد به طیشرا یخود گرفته و امکان اجرابه تازه یهوشمند شکل یقراردادها ن،یچبالک فنّاوری

 ها،نهیدر هز ییجوصرفه ندها،یسرعت فرا شیموجب افزا تواندیهوشمند م یقراردادها ،رونیاه است. ازشخص ثالث را فراهم ساخت
امالک و  مه،یب ،یشود. امروزه صنعت بانکدار یاحتمال یهاسکیو کاهش ر ،وکارکسب یندهایفرا ییکارا شیافزا ت،یشفاف یارتقا

آن  یایاز مزا یمندهوشمند و بهره یاز قراردادها شتریب ٔهسمت استفادبهدر حال حرکت  گرید عیاز صنا یاریو بس ،مستغالت، سالمت
 زیها نچالش یبرخ آورده است، دیوکار پدکسب یندهایدر فرا یاز نوآور دیجد یهوشمند موج یقراردادها ینکهباوجوداهستند. 

 آن وجود دارد. ٔهتوسع یرو ِشیپ

در صنعت  ژهیوآن به یشده و سپس کاربردها نییقرارداد هوشمند تب نٔهیشیو پ ،یاصل یهایژگیو ت،ینخست ماه ،گزارش حاضر در
 یعموم یهاچالش زیو ن ایمزا ازآنپسو  یقرارداد هوشمند معرف یاجرا یکل ندیگزارش، فرا قرار گرفته است. در ادامٔه یموردبررس یمال

 یکشور، ابعاد فقه یدر نظام حقوق دهیپد نیا گاهیجا یهوشمند، ضمن بررس یقراردادها یاست. پس از معرف شده حیمربوط به آن تشر
آن است که  پژوهش یپرسش اصل ،رونیارابطه مطرح شده است. از نیدر ا یو حقوق یفقه یهاچالش نیترو مهم لیآن تحل یو حقوق
 یاستفاده برا. روش پژوهش مورداست مربوط به آن کدام یهاهوشمند و چالش یادر مورد قرارداده یو حقوق یابعاد فقه نیترمهم
نظام  ،ینظارت شرع دادن خبرگان بوده است. امکان انجام هایو استفاده از نظر یلیتحل یفیپرسش، روش توص نیبه ا ییگوپاسخ
و  تیند و نظام مسئولهوشم یراردادهادر ق یقرارداد لیهوشمند، تعد یو ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادها تیمسئول

 .دیآیشمار مهوشمند به یقراردادها نٔهیدر زم یو حقوق یفقه یهاجمله چالشهوشمند از یضمانت خطا و اشتباه در قراردادها
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 مقدمه ۱
انسان  یزندگ یهاعرصه سرعت به همٔهبه تالیجید یهافنّاوریاست که موجب شده  یمهم عصر کنون یهادهیاز پد یکی تالیجیانقالب د
دهد.  ریی.. تغ.و  ،ارتباطات، کار، فراغت، هنر ،یریادگیجمله اقتصاد، تجارت، آموزش و ازهای مختلف زمینه را در یباز و قاعدٔه ندنفوذ ک

مالی  فنّاوری»، «اینترنت اشیا»، «۱هادادهکالن»، «رمزارزهامحصوالت رمزینه موسوم به » ،«نیچبالک» ،«یهوش مصنوع»مفاهیمی مانند 
شوند و به جمله مواردی است که در فضای انقالب دیجیتال مطرح میاز ۲«قرارداد هوشمند»و  ،«تکمقرراتی یا رگ فنّاوری»، «تکیا فین
عنوان یکی از مواردی که عمر چندانی از میان، قرارداد هوشمند بهاند. دراینشده منجر خدمات مالی ی شگرف در صنایع مختلف وتحوالت

های تدریج کاربردهای بیشتری در عرصهو قراردادها شده است و بهامالت موجب تحول زیادی در عرصٔه معگذرد، شمایل جدید آن نمی
 کند.مختلف پیدا می

ا پدید های پیشین این قراردادهقراردادهای الکترونیکی در نظر گرفت که در پی نسل عنوان نسل جدیدتوان بهقراردادهای هوشمند را می
 آن . این نوع قراردادها که درمشهور است ۳یمبتنی بر امضاهای باینری یا دودویدادهای . نسل اول قراردادهای الکترونیکی به قراراست آمده

ای ترین نوع قراردادهشود، به سادهانجام می«( من موافقم»فرض سیستمی مانند تأیید مفاد قرارداد از طریق امضای باینری )عبارت پیش
د. نسل دوم قراردادهای الکترونیکی به شوهای مجازی منعقد میفروشگاه ید درخر د و عموماً با کلیک بر روی دکمٔهالکترونیکی شهرت دار

دادن معامله  های الکترونیکی، به انجامدستوراتی به سامانه افراد با ارائٔه آن که در است و شامل قراردادهایی است معروف 4گراقراردادهای داده
عنوان فضای مجازی بوده و مطابق آنچه بهمبادالت الکترونیکی در  دادن افراد در انجام ایندٔهنم های الکترونیکی، سامانهواقعکنند. درمبادرت می
فروش  معامالت برخط خریدوتوان در حیطٔهگونه قراردادها را میاین ند. نمونٔهکنادی توسط موکل معین شده است، به مبادله اقدام میشرایط قرارد

 قراردادهای هوشمند پدید آمدهاز قراردادهای الکترونیکی با عنوان  ی جدیداطالعات، امروزه شکل فنّاوریسهام یافت. با پیشرفت روزافزون 
  (.۱45-۱44: ۱۳۹۷)صادقی و ناصر،  است ، بسیار موردتوجه قرار گرفتهچینبالک فّناوریکه در سالیان اخیر با ظهور است 
 فنّاوریهایی همانند ای دانست که در قالب پروتکلهای رایانهکدها یا الگوریتم ای ازتوان مجموعهکلی قرارداد هوشمند را میطوربه
از آنجا که تعاریف متعددی برای سازد. قرارداد را در صورت برآورده شدن شرایط الزم فراهم می چین، امکان اجرای خودکار مفادبالک
های اداری و جویی در هزینه، صرفهکاهش ریسکره آن بحث خواهد شد. های بعدی بیشتر درباگونه قراردادها بیان شده است، در بخشاین

 آید. شمار میبالقوه قراردادهای هوشمند بههای جمله مزیتوکار از، و بهبود فرایندهای کسبعملیاتی
 کارگیریت و بهاستفاده اسه در خدمات مالی و بانکداری قابلجملوکار و صنعت ازی مختلف کسبهاقراردادهای هوشمند در حوزه

های چین در تراکنشماهیت غیرمتمرکز فنّاوری بالکبرای مثال د. ای انواع قراردادها و معامالت شوتواند موجب تسهیل انعقاد و اجرمیها آن
 هش یابد.های معامالتی کاشود که در قراردادهای هوشمند به وجود یک شخص واسطه نیاز نباشد و در نتیجه هزینههمتا موجب میهمتابه

اولویت برای راردادهای هوشمند را درصد ق ۹5حدود  ،دهندهپاسخ مؤسسٔه ۱۳86دیلویت، از بین  شده توسط مؤسسٔهطبق بررسی انجام
 .(۳۳؛ ۲0۱۹اند )دیلویت، چین دانستههای مهم بالکوکارها و یکی از قابلیتکسب

زه راهگشا بهتر از ظرفیت این حو تواند در استفادٔههای مختلف میجنبهشناخت بهتر قراردادهای هوشمند و بررسی ابعاد مختلف آن از 
 یحقوق ینهادها هوشمند، عموماً یقراردادهاهای فنی و عملیاتی پیچیده در و وجود برخی جنبهتوجه به نوآورانه بودن  باباشد. در عین حال 

 یشناختن قراردادها تیرسمگفت به توانیم کهیحد. درآورندیم انیمنوع قراردادها سخن به نیاز ا یشتریب اطیدر جهان با احت یتیو حاکم
و استفاده از  یسمت هوشمندسازبه یمال یهانظام یحرکت ریاما س؛ است مواجه یو مشکالت هاتینهادها با محدود نیا یهوشمند از سو

قراردادها و  گونهنیا تیده است. نظر به اهمکرقراردادها  نیبه ورود و کنکاش در ابعاد مختلف ا ریپژوهشگران را ناگز نینو یهافنّاوری
کارکردها و ابعاد  یتنها بررسنه رسدیبه نظر م ،یجمله در نظام مالمختلف و از یهاوکار در حوزهکسب ر دگرگون کردن چهرٔهدها آن ریثأت

کشور از قواعد  یمال یابزارها تیدر تبع یو شرع یمات قانونبلکه بنا به الزا ،الزم است رانیا ینظام مال یهوشمند برا یگوناگون قراردادها
 .شودیاحساس م یراسالمیغ یکشورها زا شیما ب یبرا یعلم یهاکنکاش گونهنیضرورت ا ،یو اصول فقه اسالم

 یدر صنعت مال یژهوآن به یشده و سپس کاربردها یینقرارداد هوشمند تب یشینٔهو پ ،یاصل هاییژگیو یت،نخست ماه، در گزارش حاضر
مربوط به آن  یعموم یهاچالش یزو ن یاآن مزاازو پس یقرارداد هوشمند معرف یاجرا یکل یندگزارش، فرا قرار گرفته است. در ادامٔه یموردبررس
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 و بانکیژوهشکده پولی پ
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شده است.  یلآن تحل یو حقوق یکشور، ابعاد فقه یدر نظام حقوق یدهپد ینا یگاهجا یضمن بررسدر بخش آخر گزارش نیز است.  شده یحتشر
. است کدام های مربوط به آنو چالش هوشمند یدر مورد قراردادها یو حقوق یفقه ابعاد ینترکه مهم حاضر این است پژوهش یاصل پرسش

 خبرگان بوده است.های ستفاده از نظرو ا یلیتحل یفیپرسش، روش توص ینبه ا ییگوپاسخ یاستفاده براروش پژوهش مورد

 پژوهش پیشینٔه ۲
ویژه در صنعت مالی اسالمی، بهها آن ( ضمن مروری بر مفاهیم و فرایند کلی قراردادهای هوشمند و کاربردهای۲0۱۹همکاران ) عالم و

اصل صحت معامالت، قرارداد هوشمند  اند که بر پایٔهبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدهرا از منظر انطباق با شریعت مورداین قراردادها 
 .اصد شریعت قرار دارد و درنتیجه منطبق با شریعت استستای مقدر را

با قراردادهای سنتی، این قراردادها را در ها آن ( پس از معرفی و تشریح مزایای قراردادهای هوشمند و مقایسٔه۲0۱۹رحیم و همکاران )
های کمتر دلیل کاربردی بودن و هزینهبهشان، بیشتر پژوهشگران معتقدند اند. طبق بررسی ایارچوب اصول شریعت اسالم بررسی کردههچ

گرفته در این پژوهش، بندی صورتها جایگزین قراردادهای سنتی خواهد شد. بر اساس جمعزودی این قراردادقراردادهای هوشمند، به
 قراردادهای هوشمند نیز باید مبتنی بر ضوابط شرعی باشد.

ران و امریکا، ای وشمند و بیان اعتبار این نوع قراردادها مطابق با نظام حقوقی( ضمن بررسی مفهوم قراردادهای ه۱۳۹8ناصر و صادقی )
 اند.کارگیری این قراردادها در نظام حقوقی ایران مطرح کردهبه پیشنهادهایی را برای

 ند و ارزیابی اعتباردر قراردادهای هوشمها آن های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی( به بررسی شیوه۱۳۹8رشوند بوکانی و ناصر )
مطمئن ]برای  ابرازکنندٔهامضای دیجیتال را توان بسیار باالیی می احتمالبهاند. بر اساس نتایج این پژوهش، از منظر حقوقی پرداختهها آن

 اجرا برخوردار است. چه در مرحلٔه  انشاتأیید مقامات عمومی چه در مرحلٔه قصد متعاملین[ در نظر گرفت که از پشتوانٔه زاحرا
اند خألهای ( با بررسی آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی، نتیجه گرفته۱۳۹8آهنگران و احمدی )

نون ماهوی و آیین گذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، به تصویب قااند قانونزیادی در این رابطه وجود دارد و پیشنهاد داده
 دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.

خوداجرایی قراردادهای هوشمند و نقش آن  ( پس از بیان مفهوم و اعتبار قراردادهای هوشمند، به شاخصٔهالف ۱۳۹۷صادقی و ناصر )
 اند.نظام مبادالتی پرداخته در توسعٔه

سازی فرایند اند و پیادهنظام ثبت الکترونیکی اسناد پرداخته ی نقش قراردادهای هوشمند در توسعٔه( به بررسب ۱۳۹۷صادقی و ناصر )
احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها،  جمله نحؤههای این حوزه، ازم توجه به چالشقراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران را مستلز

 اند.و نظام پذیرش خطر دانسته ،سئولیتهای مرتبط با عیوب اراده، نظام مچالش
و سازمانی  ،های فنی، قانونیها و مشتریان و نیز چالش( ضمن تبیین مزایای قراردادهای هوشمند برای بانک۱۳۹6ابراهیمی غفار )

ادها در ربرد این قراردهایی از کااست. همچنین نمونه ها پرداختهمربوط به آن به تشریح اقدامات الزم توسط بانک برای رفع این چالش
ها در واردات و صادرات کاال ای از کاربرد این قراردادعنوان نمونهرایند گشایش اعتبار اسنادی را بهده و فخدمات بانکی را تبیین کر

 بررسی قرار داده است.مورد
و  و لزوم این قراردادها پرداختهه توسط نمایندگی هوشمند و اعتبار شد( به بررسی وضع حقوقی قراردادهای منعقد۱۳88شیروی و محمدی )

و قاعده این است که اشخاص اهلیت  شخص اعالم شده عنوانای در قانون تجارت الکترونیک ایران بهرایانه اند که چون سامانٔهچنین نتیجه گرفته
 القاعده اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد.ای باید علییانهرا نتیجه سامانٔهعدم اهلیت امری استثنایی است، درحقوقی دارند و 

این، گزارش حاضر از شده است. باوجودقراردادهای هوشمند انجام  های گوناگونی تاکنون در زمینٔهپژوهش ،گونه که روشن استآن
شده، بیان آخرین ا و کاربردهای تبیینهتوای ویژگی، مح۲0۲0حیث توجه به آخرین سیر تحول قراردادهای هوشمند در جهان تا سال 

ی این دسته از های فقهی و شرعتر از همه تنوع و تحلیل چالشمهم و ،وضعیت جایگاه حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران
 .استبه مطالعات سابق دارای وجه ممیز و تفاوت قراردادها، نسبت

ن پدیده در نظام مالی ایران حقوقی ای-دهای هوشمند و ماهیت آن، ابعاد فقهیشود ضمن معرفی قراردادر این گزارش سعی می
 حقوقی تحلیل شود.-های آن از منظر فقهیترین چالشبررسی قرار گیرد و نیز مهممورد
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 قرارداد هوشمند ۳
 قرارداد هوشمند یفتعر ۱-۳
بندی دیجیتالی یک صورت فرمولبه ۱۹۹4توسط نیک سابو در سال ار نخستین بچندان جدید نیست. این مفهوم « قرارداد هوشمند»مفهوم 
صورت قرارداد بود. سابو قرارداد هوشمند را بهکافی فراهم ن اندازٔهاطالعات در آن زمان به فنّاوریتجاری معرفی شد، ولی زیرساخت  رابطٔه

ی (. هرچند تعریف۱۹۹6د )سابو، شوای خودکار اجرا میانهکد رای شده تعریف کرد که در آن تأیید و تعهدات قراردادی از طریقرمزنگاری
 ند از:اشده برای آن عبارتترین تعاریف ارائه، برخی از مهمدر مورد قرارداد هوشمند وجود ندارد واحد

 یمال یهاانیجر جادیا موجب ،خاص طیدر صورت وقوع شرا ،یدر مبادالت مال تواندیکه م یزیربرنامهقابل یکاربرد یهابرنامه -
 (.BIS ،۲0۱8 :4۳) دشو تیمالک رییتغ ای
 (.4: ۲0۱6، کپجمینید )شوخودکار اجرا می طوربهشده، تعریف یشاز پهنگام برقراری شرایط شده که ریزیقراردادهای برنامه -
 .(IIF ،۲0۱6 :۲د )کنافق طرفین قرارداد را اجرا میتودکار تعهدات موردخو طوربهشکل کد که قراردادهایی به -
مشخص را انجام  یعمل ی خاص،تا در صورت وقوع رویداداست ریزی شده همراه کدی که در آن برنامهقراردادهای دیجیتالی به -

 (.4۳0: ۲0۱۹اعمال است )گوپتا، شده قابلریزیشود و با کد برنامهخیره میچین ذدهد. قرارداد هوشمند روی بالک
 (.۲5: ۲0۱5، و همکاران  د )بومشومنعقد میچین با ایجاب و قبول طرفین در بستر بالکقراردادهای الکترونیکی که مطابق  -
و به رایانه امکان بازخوانی قرارداد،  شودمیای ذخیره نویس در کدهای رایانهصورت پیشرالعمل الکترونیکی خوداجرا که بهدستو -

 (.4: ۲0۱4 و همکاران،  دهد )بروکو افزایش هوشمندی قرارداد را می ،تنظیم دستورکار
کنند )السالتی عهدات را اجرا میهای قرارداد تهایی است که در آن طرفشکل دیجیتالی شامل پروتکلای از تعهدات بهمجموعه  -

 (.۲0۱6، و همکاران ؛ ایدلبرگر۲0۱۷، و همکاران
حاکمه و  انعقاد تا تأیید نهایی توسط قؤهچین منعقد شده و از زمان قراردادهای الکترونیکی که در بستری عمومی مانند بالک -

امکان دریافت هرگونه اطالعاتی  ،د و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قراردادشوهوش مصنوعی نظارت می
 (.۲55: ۱۳۹8معامله یا طرفین عقد را دارند )ناصر و صادقی، مورد از

نویسی ، و کدهای برنامهچینبالک فنّاوریهایی همچون خودکار بودن، استفاده از یشده برای قرارداد هوشمند، ویژگدر تعاریف ذکر
شکل شده بهای از تعهدات مشخصد شامل مجموعهخالف قراردادهای سنتی مبتنی بر کاغذ، قرارداد هوشمنموردتوجه قرار گرفته است. بر

هایی است که اغلب در جمله پروتکلچین ازفین قرارداد است. بالکطر های الزم برای اجرای تعهدات توسطجمله پروتکلالکترونیکی و از
های شود و تالشعنوان جایگزینی برای قراردادهای حقوقی سنتی دیده میشود. امروزه قرارداد هوشمند بهیقرارداد هوشمند از آن استفاده م
یند، بر اساس شرایط گوشده نیز میاد دیجیتالی یا قرارداد رمزنگاریراردقها آن گیرد. این قراردادها را که گاه بهزیادی برای اجرای آن انجام می

، و همکاران تنبیه شود )ژنگ خودکار طوربهمانند اینکه شخص خاطی در قرارداد ؛ دشوصورت خودکار اجرا میشده بهاز پیش تعریف
: ۲0۱۹گیرد )عالم و همکاران، صورت خودکار انجام میداد بهد و فرایند اعتماد در قراریابنتیجه نیاز به دخالت واسطه کاهش می(. در۲0۲0
 های اصلی قرارداد هوشمند نشان داده شده است.مشخصه، ۱شکل (. در ۱۱۹

 

 
 
 

 

 

 

 های قرارداد هوشمندمشخصه .۱شکل 
 (۱۲0: ۲0۱۹) همکارانمنبع: عالم و 

چین یک کد در بالک صورتقرارداد به
 .شودنوشته می

توانند از کلید طرفین قرارداد می
منظور ناشناس به ID عنوانبهعمومی 

 .کنندماندن استفاده 

چین کاربران بالک قرارداد برای همٔه
های قرارداد جمله ناظران و طرفاز

 .شفاف است

 چین عمومی است که توسط همٔهقرارداد بخشی از بالک
 .شودچین اعتباربخشی میکاربران بالک

م برقرار بودن شرایط، قرارداد هنگا
 .شودصورت خودکار اجرا میبه
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های فروش خودکار است که در اماکن عمومی قرار شود، دستگاههای عمومی که برای درک قراردادهای هوشمند مطرح مییکی از مثال
آنگاه -گاه فروش خودکار بر اساس منطق اگرسازوکار دست شود.و غیره استفاده می ،برای فروش خوراکی، نوشیدنی، کتابها آن دارد و از

صورت و دستگاه به کندیپول را به دستگاه وارد م ،را داردنوشابه  یک یدقصد خرشخص  یوقتطراحی شده است که در آن برای مثال 
ای در واقع این دستگاه شامل مجموعه باشد. یاندر م یاواسطه یپا کهینبدون ا دهد،یم یلو نوشابه را تحو کندیخودکار پول را پردازش م

شود، ها با پرداخت پول آغاز میشود. زمانی که فعالیتکاالی مربوطه عرضه میاز اقدامات غیرقابل فسخ است که در آن پول دریافت و 
قرار گرفته است )فریرا، ریزی شده و به صورت یک کد در دستگاه فروش خودکار برنامهامکان توقف یا برگشت آن وجود ندارد. زیرا از پیش

 (.۲، ص ۲0۲0

 های قرارداد هوشمندویژگی ۲-۳
شده است. تعیین ساس شرایط و مقررات از پیشهای قرارداد بر اهای دیجیتال بین طرفتسهیل انتقال دارایی هدف اصلی قرارداد هوشمند

شده تا تعهدات توافق است تعریف شده...«  اگر ... آنگاه»افزارهای در قالب شکل کدهای نرمنوع قرارداد، ضوابط و مقررات به در این
د. دهیف و کارکردها را بدون دخالت دستی انجام میوظا بوده ۱شکل خوداجرانظر ماهیت به صورت خودکار اجرا شود. این قراردادها ازبه

(. ۱۱۹: ۲0۱۹سازد )عالم و همکاران، قرارداد هوشمند امکان اجرای معامالت معتبر را با کمترین اتکا به اشخاص ثالث فراهم می
 نشان داده شده است. ۱جدول های اصلی قرارداد هوشمند در ویژگی

 اصلی قرارداد هوشمند هایویژگی. ۱ جدول
 توضیح ویژگی

 خوداجرایی
تا  کنندیاستفاده م« اگر... آنگاه...»صورت به فیوظا یخودکارساز یبرا یافزارهوشمند از کد نرم یقراردادها

 طیو شرا وکارکسب یندهایاز فرا گسترده یفیط یسرعت اجرا تواندیامر م نیتر سازند. ارا ساده دهیچیپ ییویسنار
 دهد. شیافزا شودیانجام م یصورت دستکه امروزه بهرا قرارداد 

 خودکار بودن
 نیچبالک فنّاوریوجود  لیدل. بهشودیدخالت دست انجام م نیبا کمتر ایصورت خودکار قرارداد به طیشرا همٔه

 .سازدیکمتر مواجه م یانسان یها را با خطاآن، قرارداد هوشمند معامالت و تراکنش رویپ یو خودکارساز

 ضد مداخله بودن
متمرکز.  یاداده یهاگاهیو نه پا دشویمتمرکز اجرا م نیچبالک شبکٔه یرو طور خودکاربههوشمند  یقراردادها

قرارداد را بدون اجماع،  اتیتواند جزئینم یکه کس یاگونهبه ،شودیامر موجب ضد مداخله شدن قرارداد م نیا
 کند. کاریدست ایاصالح 

 .شودیقضات اجرا م ایشخص ثالث همچون وکال  ایاتکا به واسطه  نیبا کمتر ایقرارداد هوشمند بدون اتکا  هااتکای حداقلی به واسطه

 کمتر هزینٔه
. کاهش ابدیقرارداد هوشمند کاهش  نٔهیتا هز شودیموجب م ندیفرا یها و خودکارسازکاهش اتکا به واسطه

 یندهایو کاهش فرا ،یاتیعمل نٔهیهز ،یپرداخت مال ندیفرا ،یحقوق یهانهیهمچون هز یدر ابعاد هانهیهز
 .ردیگیکاغذمحور صورت م

 سادگی و سهولت
آورد که  دیپد...« اگر ... آنگاه »از کدها در قالب  یامجموعه قیاز طر یسادگبه توانیهوشمند را م یقراردادها

شروط  یادیو شامل تعداد ز یمعموالً طوالن یسنت یقراردادها ،ندارد. در مقابل ادیز یبه تخصص حقوق یازین
 است. مقابلتعهدات طرف  یفایدر صورت عدم ا نیاز حقوق طرف تیحما یبرا

 (۱۲۱-۱۲0: ۲0۱۹عالم و همکاران، ) منبع:

های با دفتر نواع سیستمچین یکی از اد که بالکنشده اجرا شوشده و نیز دفتر کل توزیعتواند در دفتر کل توزیعقراردادهای هوشمند می
چین منعقد و پس از تأیید نهایی (. قراردادهای هوشمند در هنگام انعقاد، عمدتاً در بستر بالک4: ۲0۱6مینی، شده است )کپجکل توزیع

 ، ظهور قراردادهای هوشمندواقعرد (.۲5۹: ۱۳۹8)ناصر و صادقی،  شودشده ثبت میعنوان کد رمزنگاریتوسط رایانه در همان بستر نیز به
ی قراردادهای هوشمند را با تحول چینبالک فنّاوریظهور  (.۱4۳ :۲0۱۹گوپتا، چین را افزایش داده است )کاربردهای احتمالی بالک

 فنّاوریو تغییرناپذیری قرارداد کمک کند. همچنین این  ،تواند به خودکارسازی، امنیتچین میبالک فنّاوریمواجه ساخته است.  شگرف
، یا ترکیبی چین یعنی عمومی، خصوصیبالک فنّاوریبلکه بسته به نوع  ،های قراردادتنها برای طرفرا نهه بودن قرارداد مشاهدامکان قابل

 ها )نودها( یعنی شبکٔهد، روی گرهشوچین پردازش میه در بستر بالکسازد. قراردادهایی کنیز فراهم می بودن آن برای دیگر کاربران
شکل شود. جزئیات قرارداد بهاجرا و پذیرفته می کنند،چین استفاده میل اجماع برای اضافه کردن قرارداد به بالکهایی که از پروتکرایانه

                                                                                                                                                                                             
1 Self-Enforcing 
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د. این امر تعارض ناشی از عدم اجرای شروط ها شوداده کاریدستمینان از عدم شود تا موجب ایجاد شفافیت و اطغیرمتمرکز ذخیره می
 (.۱۲۱: ۲0۱۹و تغییرناپذیر خواهد شد )عالم و همکاران،  ،ردیابی، شفاف، قرارداد قابلبر این اساس قرارداد را نیز کاهش خواهد داد.

 قرارداد هوشمند تاریخچه و پیشینٔه ۳-۳
، (. در آن زمان۱۹۹۷مطرح شد )سابو،  ۱۹۹0 گردد که توسط نیک سابو در دهٔهها برمیبازی زیربنای علمی قراردادهای هوشمند به نظریٔه

شده توسط ، قراردادهای انجامکرد. در ابتدانامه را اجرا میتوافقای بود که شرایط قراردادی انهپروتکل معامالتی رای قرارداد هوشمند شامل
پا به یافته برای چند دهه در امریکا و برخی کشورهای توسعه ،های مالی روزانه بودندها و پرداختگر دریافتای که محاسبههای رایانهسیستم

 فنّاوریولی بعدها ظهور  ،توجه قرار نگرفتبرای پشتیبانی از آن، چندان موردالزم  فنّاوریدلیل نبود ها به سابو تا مدتعرصه نهادند. ایدٔه
ازپیش فراهم ساخت. شگسترش قراردادهای هوشمند را بی ، زمینٔه۲00۹عنوان اولین رمزارز در سال کوین بهچین و اختراع بیتبالک

وشمند آمد. بعدها اتریوم قابلیت بهتری برای ساختن قراردادهای هشمار میای محدود از قرارداد هوشمند بهعنوان نسخهکوین به، بیتواقعرد
، و همکاران ؛ هانسن۱0۲: ۲0۱6اسکات، اسکات و تاپنویسی یعنی سالیدیتی فراهم کرد )تاپزبان خاص برنامه تر با استفاده ازپیچیده
۲0۱8 ،۲.) 

راردادهای کپجمینی، ق . طبق اعالم مؤسسٔهی زیاد در حال گسترش استرشد است که با سرعتهای روبهفنّاوریجمله قرارداد هوشمند از
قراردادهای هوشمند طراحی و  بر پایٔه تدریج محصوالت و خدمات بیشتربه شود واصلی مطرح می یجریان عنوانبه ۲0۲0هوشمند از سال 
رود حجم ، انتظار می۲0۱۹مارکت ریسرچ فیوچر در می  شده توسط مؤسسٔههد شد. بر اساس آخرین آمار منتشرخوا به بازار عرضه

(. ۲0۱۹میلیون دالر برسد )مارکت ریسرچ فیوچر،  ۳00به  ،۲0۲۳درصد در پایان سال  ۳۲ قراردادهای هوشمند با نرخ رشد متوسط ساالنٔه
 د نشان داده شده است.روند تحول قراردادهای هوشمن، ۲شکل در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 هوشمندسیر تحول قراردادهای  .۲شکل 

 (۱6: ۲0۱6) کپجمینیمنبع: 

در این منتشر شده  مقاله ۱۷00از بین اند، قراردادهای هوشمند پژوهش داشته شده، در بین کشورهایی که در حوزٔهطبق بررسی انجام
درصدی  6کشور چین با سهم  ،ازآنپسبیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.  ،درصد مقاالت ۲۲امریکا با اختصاص بیش از زمینه، 

۱۹۹۷ 

 طرح ایدٔه
قراردادهای هوشمند 
 توسط نیک سابو

 ۲00۹ 
معرفی مفهوم 

چین توسط بالک
 ساتوشی ناکاموتو

 

۲0۱۲-۱4 

اضافه شدن 
های قرارداد قابلیت

 کوینهوشمند به بیت
 

 پیدایش
 ۲0۱4-۱5 

معرفی راهکارهای 
 قراردادهای هوشمند

 

۲0۱5-۱۷ 

تشکیل کنسرسیوم 
R3 ها، از بانک
های بیمه، و شرکت

 ITخدمات 
 

 آزمایش
 ۲0۱8-۲0۱۹ 

طرح قوانین و 
مقررات مربوط به 

چین و بالک
 قراردادهای هوشمند

 

۲0۲0 

آغاز پذیرش 
قراردادهای هوشمند 

 عنوان جریان اصلیبه
 

 جهش
 

های توسعٔه آزمایشگاه
توسعٔه مفهوم 

(POC)  توسط
 هاها و شرکتبانک

 

موفق شدن مواردی 
از توسعٔه مفهوم 

(POC)  و افزایش
 سرعت توسعه

 

 تبدیل شدن به
 جریان اصلی

 

اجرای اولین 
قراردادهای هوشمند 
 توسط نهادهای مالی

 

ظهور محصوالت و 
خدمات جدید مبتنی 
بر قراردادهای 
 هوشمند
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-های بعدی قرار دارند )سالمروندرصدی در رتبه 5با سهم حدود  درمجموعو ایتالیا نیز  ،دوم قرار دارد و کشورهای انگلستان، آلمان در رتبٔه
گوگلیارو، -مانزانو و مانزانو  ،طی سالیان گذشته ،ددههای مرتبط با قراردادهای هوشمند نشان می(. همچنین بررسی کلیدواژه۷: ۲0۱۹آ

و نیز ارزهای مجازی یا  ،های انرژی هوشمندهای هوشمند، شبکهچین، شبکهبالک فنّاوریارتباط زیادی بین این واژه با واژگانی همچون 
های کارت دهد که واژگان از دو حوزٔههای این حوزه نشان میبندی کلیدواژهتحلیل خوشه ،اینبرالکترونیک وجود داشته است. افزونپول 

چین یا امنیت سمت بالکارت الکترونیک یا کیفیت خدمات بهاند: اول از مباحث تجهوشمند و قراردادها در دو خط سیر تکامل داشته
های انرژی هوشمند. شبکه ویژه در حوزٔهجویی در انرژی بهمربوط به صرفه سمت مسائلکترونیک و دوم از مباحث هزینه بهشبکه و پول ال

 نشان داده شده است. ۳شکل روند در این 

 
 

 قراردادهای هوشمند روند تکامل واژگان کلیدی در زمینٔه .۳شکل 

گوگلیارو )-مانزانو و مانزانو-منبع: سالمرون  (۱۳: ۲0۱۹آ

 کاربردهای قرارداد هوشمند 4
توان در شش این کاربردها را می ،کلیطوربهجمله اینترنت اشیا تا اقتصاد مشارکتی کاربرد دارد. های مختلف ازدادهای هوشمند در حوزهقرار
 بخش عمومی و دولتی، اینترنت اشیا،ها، اقتصاد مشارکتی، شناسی دادهصنعت مالی، اصالت اند ازبندی کرد که عبارتاصلی تقسیم حوزٔه

ری از صنایع و بسیا ،(. صنعت بانکداری، بیمه، امالک و مستغالت، سالمت485: ۲0۲0، شده )ژنگ و همکارانهای توزیعو امنیت سامانه
مندی از مزایای آن هستند. کاربرد قراردادهای هوشمند در صنایع بهره سمت استفاده بیشتر از قراردادهای هوشمند ودیگر در حال حرکت به

 نشان داده شده است. 4شکل مختلف در 
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 قراردادهای هوشمند در صنایع مختلفکاربرد . 4 شکل

 (۱۲۲: ۲0۱۹منبع: عالم و همکاران )

، و بهبود کارایی خدمات های اداری و خدماتهای مالی، کاستن هزینهد موجب کاهش ریسکتوانمی طور بالقوهبهقراردادهای هوشمند 
های (. وام۲0۱6د )گو و لیانگ، اشته باشهمراه دت رهنی بهیای در رابطه با تسهیالد مزاتوان، قراردادهای هوشمند مید. برای مثالمالی شو

د با توان، و بازپرداخت پیچیدگی دارد و با هزینه و تأخیر بیشتر مواجه است. قراردادهای هوشمند میرهنی از نظر فرایند خلق، تأمین مالی
د. همچنین یکی از مشکالت قدیمی در ن فرایند شوو افزایش سرعت در ایها چین موجب کاهش هزینهخودکارسازی فرایند از طریق بالک

تواند میفرایند تسویه، کارگیری قراردادهای هوشمند در شده، بههای تسویه است. طبق بررسی انجامبازارهای سرمایه، طوالنی شدن چرخه
د. از سوی و نیز خلق درآمد بیشتر شو شتریانروز کاهش دهد و موجب افزایش جذابیت بازار برای م ۱0تا  6روز به  ۲0تسویه را از  دورٔه
ها برآورد خسارت ویژه در زمینٔههای پردازش قراردادها بهتواند موجب کاهش هزینهکاربرد قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه می ،دیگر
پردازش  یهانهیکاهش هز الت،یموجب کاهش زمان پرداخت تسه تواندیقرارداد هوشمند م یریکارگبه ان،یاز جانب مشتر نیهمچنشود. 
برخی کاربردهای خاص قراردادهای هوشمند در صنعت مالی  ،5شکل در  (.۱0، ۲0۱6)کپجمینی،  شود مهیکاهش حق ب زیو ن ،التیتسه

 نشان داده شده است.
 

 
 هوشمند در صنعت مالی قراردادنمونه کاربردهای . 5شکل 

 نویسندگان بررسی(؛ ۹: ۲0۱6منبع: کپجمینی )

کاربرد 
قراردادهای 
هوشمند

بانکداری و 
خدمات 
مالی

دولت

سالمت

انرژی
حق االمتیاز 
کتاب، 
...موسیقی و 

سرگرمی و 
رسانه

مستغالت

بیمه

بانکداری

پرداخت وام

اعتبار اسنادی

نقل وانتقال خودکار وجوه

تأمین مالی جمعی

بیمه

اجرای خودکار قرارداد بیمه

پردازش مطالبات خاص

طراحی محصوالت جدید

بازار سرمایه

سفارش خریدوفروش

انتشار و تسویٔه اوراق
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 ای از الگوریتم مربوط به فرایند اعطای تسهیالت رهنی بر اساس قرارداد هوشمند ترسیم شده است.نمونه ،6شکل  در
 

 
 
 

 به فرایند اعطای تسهیالت رهنی بر اساس قرارداد هوشمند مربوطنمونه الگوریتم . 6شکل 

 (۱۱: ۲0۱6منبع: کپجمینی )

 

 فرایند قرارداد هوشمند 5
قرارداد دارد.  هایبرد برای طرف-سناریوی برد منظور ایجاددر صنایع مختلف به مهم یاعتماد است و نقش مبنای قرارداد هوشمند بر پایٔه

ها شده با توانایی خوداجرایی برای خودکار کردن فرایند معامله یا تراکنشریزیی کاغذی را به کدهای برنامهقرارداد سنت قرارداد هوشمند
طور که د. همانسازشکل شفاف فراهم می، یا هر چیز دارای ارزش را بهادار، اموالپول، اوراق به کند. این قراردادها امکان مبادلٔهتبدیل می
هایی همچون ها بر اساس اعتماد و عدم نیاز به خدمات واسطهروشی بدون تعارض برای اجرای قراردادها یا تراکنش ، این قراردادگفته شد

 امضایی یا چندامضایی منعقد شود. هر قرارداد دربردارندٔهقرارداد تکت صورواند بهتو غیره است. قرارداد هوشمند می ،کارگزار، وکیل
های ورودی همانند اطالعات ای شامل دادهفیلد داده ، وهای قرارداد همانند فروشنده/خریدار یا فرستنده/گیرنده، ارزش مبادلهجزئیات طرف
تواند کارکرد چین مییک از کاربران بالکچین قرار گیرد، هربالک در قالب که قراردادجرای شروط قرارداد است. در حالتی الزم برای ا

 اعضای گره در شبکٔه چین است که باید توسط همٔهقرارداد را بر اساس متغیرهای ورودی مشاهده کند. متغیر ورودی یک گره )نود( در بالک
 است. نشان داده شده ۷ شکلچین تأیید شود. اجزای فرایند قرارداد هوشمند در بالک

 

تکمیل درخواست  مشتری
تسهیالت رهنی با 
 ارائه مدارک

بررسی مستندات و 
روزرسانی اطالعات به

 اعتباری مشتری

آیا مستندات معتبر است و 
 کند؟وثایق کفایت می

بررسی درآمد و 
 اموال مشتری

 بلی

 خیر

 رد درخواست

 تأیید درخواست

تدوین قرارداد 
 تسهیالت رهنی

امضای قرارداد تسهیالت 
 رهنی توسط مشتری و ضامن

تأیید امضاها و ایجاد 
 حساب تسهیالت رهنی

قرار گرفتن وثیقه در 
 رهن بانک

پرداخت تسهیالت پس 
 از طی شدن مراحل قبل

ارزیابی اطالعات  شناسایی هویت اعتباری سابقٔه
 مشتری



 و بانکیپژوهشکده پولی 
 

۹ 

 
 اجرای قرارداد هوشمند فرایند .۷شکل 

 (۱۲۳: ۲0۱۹منبع: عالم و همکاران )

 
شود و مطابق با پروتکل مربوط به ای کدگذاری میدر قالب زبان رایانه ،جای زبان حقوقیاردادی در قراردادهای هوشمند، بهشرایط قر

، جاوا ++Cنویسی مانند های برنامهها با استفاده از زبانریزی یا الگوریتمشود. معموالً کد برنامهصورت خودکار اجرا میچین به بالکشبکٔه
های مربوط به هر طرف قرارداد را بر اساس و جریمه ،شده تعهدات، منافعشود. الگوریتم طراحی، و سالیدیتی ایجاد میاسکریپت، پایتون

 (.۱۲۳: ۲0۱۹کند )عالم و همکاران، داد بیان میشرایط و وضعیت قرار
کنندگان قرارداد فراهم حیای را برای طراها رابط کاربری سادهد. این پلتفرمشوچین طراحی میهای بالکپلتفرمقراردادهای هوشمند در 

اتریوم،  اند ازعبارتها آن ترینرخی از معروفند که باز قراردادهای هوشمند پشتیبانی کند تواچین میهای بالکی از پلتفرمد. بسیارسازمی
استاک دارای دسترسی عمومی و برخی دیگر ها همانند اتریوم و روتاستاک. برخی از این پلتفرمو روت ،هایپرلجرفابریک، کوردا، استالر

د و برخی فابریک کاربرد عمومی دارتریوم و ها مانند ابرخی پلتفرم ،. از سوی دیگرو کوردا دارای دسترسی خصوصی استمانند فابریک 
 (.484: ۲0۲0د )ژنگ و همکاران، استاک فقط در حوزٔه ارزهای دیجیتالی کاربرد دار، و روتدیگر مانند کوردا، استالر

 

 قرارداد هوشمندهای عمومی مزایا و چالش 6
 مزایا ۱-6

و  ،هاجویی در هزینهکارایی، بهبود امنیت، کاهش ریسک صرفهتواند با مزایای گوناگونی همچون افزایش اجرای قراردادهای هوشمند می
(. با توجه به ویژگی ۷: ۲0۱6، ینیکپجم ؛۲0۱6افزایش انصاف در اجرای قرارداد همراه باشد )آیدلبرگر، گاورناتوری، ریورت و سارتور، 

های انعقاد شود و این امر موجب کاهش هزینهصورت خودکار اقدام میرایی در قراردادهای هوشمند، به اجرای مفاد قرارداد بهخوداج
و پیشگیری از وقوع برخی دعاوی حقوقی مانند الزام به تنظیم اسناد رسمی )در صورت رسمی تلقی شدن  ،قرارداد، جلوگیری از اتالف وقت

د کنهای مالی پیشگیری میاستفادهاز سوءو با دارا بودن ویژگی شفافیت از بسیاری  شود،، و غیره میگونه قراردادها(، تنفیذ مالکیتاسناد این
 (.۲8۲: ۱۳۹8)ناصر و صادقی، 

 د و اغلب دربردارندٔهشو و کارشناسان حقوقی ایجاد میخالف قراردادهای هوشمند، بیشتر از طریق مراجعه به وکالقراردادهای سنتی بر
مردم اشراف چندانی به شرایط و ضوابط قرارداد ندارند. همچنین قراردادهای سنتی  عامٔه ،نتیجهاصطالحات تخصصی حقوقی است. در

شرایط از پیش 
تعریف شده

شررررررایط قررررررارداد •
توسرررررررط طررررررررفین 
تعریرررررف می شرررررود، 

:ازجمله
پرداختمبلغ•
پولواحد•
نرخ مبادلٔه ارز•
نحررررررؤه مبادلررررررٔه •

دارایی
مانند)شرایط اجرا •

...(نحؤه انتقال و 

رویدادها

رویدادهای مؤثر در •
اجرای قرارداد

آغاز معامله•
جزئیرررات معاملررره •

ز بررره عنوان پیش نیرررا
رویداد مؤثر

خوداجرایی و 
انتقال ارزش

انتقال مبلغ•
یی دسترسی به دارا•

برررر اسررراس شررررایط 
تعیین شررررررررررررده در 

قرارداد

تسویه و خاتمٔه 
قرارداد

دارایی هرررای داخرررل •
ماننررررررد )زنجیررررررره 

دارایی هررای دیجیتررال
(: مبتنررری برررر رمرررزارز
می توانررد بررا زنجیرررٔه

.بلوک تسویه شود
دارایی هرررای خرررار  •

ماننررد کررد )زنجیررره 
دیجیترررال بررررای بررراز
(کردن قفل سوییچ
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اندازد. خطر میامینت و محرمانگی قرارداد را به این امر وجود دارد وها آن مشتمل بر مستندات مکتوب زیادی است که خطر مفقود شدن
الث دارد و در صورت بروز اختالف، افراد مجبورند به دستگاه قضایی گونه قراردادها وابستگی زیادی به اشخاص ثاجرای این ،عالوهبه

 قراردادهای سنتی با قراردادهای هوشمند مقایسه شده است. طور خالصهبه ،8شکل (. در ۲0۱۹: و همکاران مراجعه کنند )رحیم
 

 
 مقایسه قراردادهای هوشمند با قراردادهای سنتی. 8شکل 

 (۲0۱۹) همکارانمنبع؛ رحیم و 

 عمومی هایچالش ۲-6
و غیره با هدف  ،های مختلف مالی همچون انتقال وجوه، امالک و مستغالت، انتقال اوراق بهادارقراردادهای هوشمند در حوزه گسترٔه

 فنّاوریتواند از طریق و اجرای خودکار وجود دارد. قرارداد هوشمند می ،ها، افزایش شفافیتدستیابی به سرعت و سهولت، کاهش هزینه
هایی نیز کارگیری قرارداد هوشمند با چالشبه ،اینمینان اجرا کند. باوجوداطای غیرمتمرکز و قابلشیوهها را بهچین معامالت و تراکنشکبال

 مطرح شده است:ها آن ترینهمراه است که در ادامه برخی از مهم

کنند که بر اساس آن، در صورت پیروی می ۱«برقرار بودن»سنتی از اصول قراردادهای  الف( عدم انعطاف در مقایسه با قراردادهای سنتی:
ساس کدهای بر ا فسخ است. ولی قراردادهای هوشمند تعدیل یا زمانی قابلهنگام وقوع شرایط خاص، قرارداد در هر نقطٔهق طرفین بهتواف
مداخله ، قراردادهای هوشمند قابلچیندلیل ویژگی تغییرناپذیری بالکبه بنابراین؛ توان آن را تعدیل یا فسخ کردد و نمیشوای نوشته میرایانه
قرارداد هوشمند جدید است،  چین یا ایجادلوک جدید در بالکب ر جایگزین برای غلبه بر این چالش ایجادراهکا ،روسخ نیست. ازاینیا ف

 های قرارداد مایل به فسخ یا تعدیل قرارداد باشند.مشروط بر اینکه طرف

نویسی است که ممکن است در سناریوهای شده با استفاده از کدهای برنامهقرارداد هوشمند مبتنی بر الگوریتم نوشته پیچیدگی سناریو: ب(
مبلغ خسارت در سناریوهای مختلف با  برای محاسبٔه تفاده از قرارداد هوشمند در بیمهاس ،پیچیده چندان کاربرپسند نباشد. برای مثال

طور که گفته شد، یادی همراه خواهد بود. همچنین این احتمال وجود دارد که برخی سناریوها در نظر گرفته نشود و همانهای زپیچیدگی
آن  آسیب زدن به هدف اولیٔه ،نتیجهطوالنی شدن قرارداد هوشمند و در تعدیل قرارداد هوشمند نیز با مشکل مواجه است. این امر موجب

 واهد شد.یعنی سادگی و سهولت قرارداد خ

طراحی این  ،بنابراین نویسی است؛مبتنی بر کدهای برنامهشود که الگوریتم طراحی می قراردادهای هوشمند بر پایٔه های فنی: ( چالش
ممکن است  ،عالوههای قرارداد چندان آسان نباشد. بهکه ممکن است برای طرفاست نویسی برنامه قراردادها تا حدی مستلزم درک زبان

برای قرارداد هوشمند و  داستاندار یشکل ،حاضراشد. درحالهایی باشد که در ابتدا مشخص نبنویسی قرارداد هوشمند همراه با باگمهبرنا
انسانی اتکا شود. هنوز هم کدنویسی الگوریتم به عامل وکار و معامله طراحی مینویسی آن وجود ندارد و قرارداد متناسب با نوع کسببرنامه

 ست.گفت قرارداد هوشمند عاری از خطاتوان نمی ،بنابراین در معرض خطاست؛دارد که 
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گوناگون همچنان رویکردهای پذیرش قرارداد هوشمند از بعد قانونی و حقوقی مبهم است. کشورهای  ،حاضردرحال گذاری:د( مقررات
چین دارند. چالش دیگر آن است که قرارداد هوشمند چون بالکهم های نوینفنّاوریگذاری قرارداد هوشمند و البته در رابطه با قانون متفاوت

های حقوقی متفاوتی سرکار دارند. های قرارداد از کشورهای گوناگون باشند که با نظامشود و ممکن است طرفدر فضای مجازی منعقد می
آور الزام ،روکشد. ازاینچالش میرداد است، بهواسطه برای اجرای قرا حداقل رساندن نقشویژگی اصلی قرارداد هوشمند را که بهاین امر 

 بودن قرارداد هوشمند از نظر حقوقی محل تردید خواهد بود.

طرفین قرارداد یکدیگر را  ،است. در قراردادهای سنتی اصل بنیادین قرارداد حمایت از منافع طرفین قرارداد ه( مسئولیت قراردادی:
طرح دعوا و ادعای خسارت آسان است. ولی در مورد قرارداد هوشمند، ممکن است  ،روارد. ازاینآور درارداد ماهیت الزامشناسند و قمی

 ،رو در صورت نکول طرفینهای دیجیتالی برای احراز هویت استفاده شود. ازاینو از شناسه های قرارداد آشکار نباشدهویت واقعی طرف
حال این هرهب ای کاهش داد،گونههوشمند به ارچوب قراردادهاین مشکل را در چ توانطرح دعوا توسط افراد دشوار خواهد بود. هرچند می

 ی رخ دهد.حتمالی دیده نشود و موارد استثنایسناریوهای ا چالش وجود دارد که همٔه

 جایگاه قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران ۷
نوعی حذف بهها آن ها درشود تا واسطهای است که معموالً تالش میگونهبهچین و قراردادهای هوشمند هایی همچون بالکفنّاوریماهیت 

گذاری شخص ثالث چندان مطلوب نخواهد بود. ولی در باشد، نظارت و مقررات ۱چین از نوع عمومیبالک فنّاوریشوند. لذا در حالتی که 
توان مقررات و قوانین الزم را در نظر گرفت تا می - است تروکار مناسبکه برای کاربردهای تجاری و کسب -چین خصوصی مورد بالک

شتر باید ناظر این قوانین و مقررات بی ،واقعقراردادهای هوشمند مشخص باشد. درارچوب فعالیت در مواردی همچون انعقاد و اجرای هچ
 گونه قراردادها را فراهم سازد.کارگیری معقول اینتوسعه و به به فراهم شدن زمینٔه

عنوان یکی از کاربردهای  رمزارز بهقوانین و مقررات مربوط به حوزٔه ،توجه قرار گرفتهگذاری بیشتر مورد مقرراتتاکنون آنچه در حوزٔه
 فنّاورینهادهایی همچون بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و  چین بوده است و در این رابطه تاکنون اسنادی از سویبالک فنّاوریمهم 

انتشار است. ولی در رابطه با قراردادهای هوشمند و نیز  برایبررسی  رای عالی فضای مجازی منتشر شده یا در مرحلٔهو شو ،اطالعات
دهای هوشمند های قرارداحاضر برخی نمونهحالده است. با توجه به اینکه درچین، تاکنون قوانین و مقررات مستقلی ارائه نشبالک فنّاوری

رو خواهیم بود، ضروری است شوند و در آینده نیز با تحوالت بیشتری در این زمینه روبهدمات مالی اجرا میجمله خدر صنایع مختلف و از
کارگیری قراردادهای هوشمند در به ،واقعروزرسانی شود. دربه فنّاوریتا در این رابطه قوانین و مقررات الزم تنظیم و متناسب با تحوالت 

گونه قراردادها و معامالت را مورد گذار با تصویب قوانینی، اعتبار اینپذیرش قرار گیرد که قانونموردتواند حقوقی کشور زمانی می نظام
تطبیق این نوع قراردادها با حقوقدانان در خصوص تطبیق یا عدم ]بنیادین[ احتمالی میان ینظرهااختالفدهد تا از وجود تصریح قرار 

 (.۲8۲: ۱۳۹8پیشگیری شود )ناصر و صادقی، قواعد عمومی موجود در نظام حقوقی ایران 
دهای هوشمند قراردا در زمینٔهها آن توان از مفادقراردادهای هوشمند وجود دارد که می اکنون نیز برخی قوانین مرتبط با حوزٔه ،شایان ذکر است

قانون »معامالت و قراردادها، قوانین خاصی همچون  حوزٔه ای درعنوان قوانین پایهبر قانون مدنی و قانون تجارت به واقع عالوهمند شد. درنیز بهره
قانون  قانون تجارت الکترونیکی، این ۱ استناد قرار گیرد. طبق مادٔهواند موردتجمله قوانینی است که مینیز از ۱۳8۲مصوب « رت الکترونیکیتجا

کار های ارتباطی جدید بهی الکترونیکی و با استفاده از سیستمهاآسان و ایمن اطالعات در واسطه مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادلٔه
 ،تر مطرح شدگیرد، ولی باید توجه داشت که طبق آنچه پیشدادهای هوشمند را نیز دربرتواند قرارمی ، قلمرو شمول این قانونروازاین رود.می

 ر برخی موارد کافی نباشد یا حداقل دچار اجمال باشد.شود قوانین فعلی دهای خاصی دارند که موجب میقراردادهای هوشمند ویژگی

 قراردادهای هوشمند در نظام مالی اسالمی از منظر کالن 8
جویی در زمان، افزایش شفافیت و ها، صرفهدر مقایسه با قراردادهای سنتی باعث کاهش هزینه هوشمند یقراردادها ،گونه که بیان شدآن

نتیجه کاهش دعاوی حقوقی و قضایی، رضایت و رفاه ، و درتقلب ،و نظارت در اجرای قرارداد، کاهش احتمال خطا، فساد ،قدرت رصد
(. ۲0۱۹شود )حریری بکری و نوربایا یاهایا، افزایش سرعت و کارایی در پیشبرد امور اقتصادی و مالی میو بیشتر طرفین قرارداد، 

اسالمی شده و از منظر  در جامعٔه ۲ری مالی در کلیت موجب افزایش نفع جمعی و مصلحت عمومیرسد این نوآوبه نظر می جهت،ینازا
 رسد.کالن برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسالمی مفید به نظر می
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 هوشمند یقراردادها یحقوق-یبر ابعاد فقه تحلیلی ۹
 صحت معامله اصل ۱-۹
 ینحضرات معصوم یرهو س یاتروا یم،قرآن کر یاتهمچون آ یلیبر دال یاست که مبتن یاز قواعد مشهور فقه یکیصحت  قاعدٔه
 شودیچند نفر واقع شود، حکم به صحت آن داده م یادو  ینکه ب یاهر معامله ،اصل یناحکام معامالت است. طبق ا ٔهئدر اراالسالم( )علیهم
را از  یتعهد یفایا ،یابا استناد به معامله یلذا اگر کس. کنندیدر صورت شک، حکم به صحت م یعنی؛ که فساد آن معلوم شود یتا زمان

آن را ثابت کند چراکه  یدفساد معامله باشد، با یاست در دادگاه اصل معامله را اثبات کند و اگر متعهد مدع یطرف مقابل خود بخواهد، کاف
 (.۳8: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکر سادبر صحت است و نه ف یدادها، مبتنراصل در قرا

هر »: داردیم یانب یقانون مدن ۲۲۳ قائل به اصل صحت شده است. مادٔه یع،تشمذهب  یاز قواعد فقه یتبه تبع یزن یرانا نظام حقوقی
قانون  یناز ا یگریمواد د ،مذکور از مادٔه یرغ ینهمچن «.فساد آن ثابت شود ینکهمحمول بر صحت است، مگر ا ،که واقع شده باشد ایمعامله

 اشاره کرد. 8۳6و  ،۷6۲، 60۱ به مادٔه توانیمواد م ینجمله ااصل مهم اشاره دارد. از اینوجود دارد که به  یزن
صحت معامالت و  یاساس یطتمام شرا یکه منعقد شود، دارا یو قرارداد است هر معامله ینا که اصل بر شودیمشخص م ،بنابراین

 یناز طرف یکی. چنانچه است یمعامله به اعتبار و قوت خود باق باشد، آن ثابت نشده که خالف یآن عقد است؛ و مادام یاختصاص یطشرا
ابطال قرارداد  یبه دادگاه مراجعه و دعو باید، است صحت معامله وجود نداشته یاساس یطاز شرا یکیمعامله  مشود که در هنگا یمعامله مدع
 بطالن است. یمدع است که بار اثبات ادعا بر عهدٔه یهیو بد کندرا مطرح 
 ینطرف که ارادٔه ییتمام قراردادها ،یعبارتاستفاده کرد. به یقانون و مادٔه یفقه قاعدٔه یناز ا توانیهوشمند هم م یخصوص قراردادها در

 یررسنشده است. در ادامه به ب یتآن رعا یو اساس یاصل یطمگر آنکه اثبات شود شرا ،بر انعقاد آن شکل گرفته است محکوم به صحت است
 هوشمند پرداخته خواهد شد. یمعامله در قراردادها صحت یاساس یطشرا
 صحت معامله یاساس شرایط ۲-۹

شود، برای صحت خود نیازمند رعایت شروطی است که در ادبیات فقهی و حقوقی بدان اشاره هر قراردادی که بین طرفین معامله منعقد می
( ۲ها؛ آن یو رضا ین( قصد طرف۱: استذیل اساسی چهار شرط رعایت  صحت هر معامله یبرا ،یقانون مدن ۱۹0 مادٔه شده است. مطابق

 معامله. برای یت( مشروع4 و که مورد معامله باشد؛ ین( موضوع مع۳ ین؛طرف یتاهل
 هاقرارداداع انودر صحت ، (۷: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکر یید استلحاظ فقه اسالمی نیز موردتأکه ازباال  گانٔهچهار یطشرا یترعا
نیز باعث . بطالن قرارداد شودیآن م یتموجب بطالن معامله و عدم مشروع شرایط یناز ا یکبه هر توجهییبچراکه  ؛دارد زیادی یتاهم
 وقتیدیگر، بیانبه. قرارداد با مانع مواجه شود طرفینتصرفات  یٔهو کل دچار ایراد شده ینبه عوضبتنسمعامله  ینطرف یتملککه  شودیمآن 

از  یکاگر هر پسه است. پذیرفتصورت ن یوانتقالاصالً منعقد نشده و نقل یقرارداداز ابتدا ست که ا ینمانند ا شود،یباطل می قرارداد
صحت  یاساس یطاز وجود شرا یناناطم خواهد بود. برای یتو فاقد مشروع یلتصرف کند، تصرف بدون دلشده منتقل یندر عوض طرفین

 :یردقرار گ یو بررس یلتحلمورد ی مجزا و جداگانهنحوبهاست که هر چهار شرط فوق  یازهوشمند ن یادهامعامله در قرارد
 قرارداد ینطرف ی( قصد و رضاالف
یکی از شرایط تحقق و صحت  ،واقعارد و اثری بر آن مترتب نیست. دراگر کاری فاقد قصد و رضا باشد، اعتبار ند ،لحاظ فقهی و شرعیاز

یک از طرفین باید همان باشد که طرف دیگر است که طرفین به موردمعامله نیز توافق داشته باشند؛ یعنی موردقصد و انشای هر عقد این
 یست که عقد با هر قصدا معامله آن ینالزام به قصد در طرف یو کاربردها یاز معان یکی (.۷: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکرقصد کرده است 

 یک،چون تمل یمتناسب با آن قصد مترتب خواهد بود. آثار یحکم و اثر کنند، یهر قصد ینمتعاقد ،یعبارتت. بهآثار خاص خود اس یدارا
 (.۹8: ۱۳۹۷ یمی،تابع قصد خاص است )نظرپور و مالکر یهمگ یرهو غ ،تعهد
 ده است:کررا لحاظ  یشرط لوازم ینا یبرا یقانون مدن مواد نیز لحاظ حقوقیاز

 که داللت بر قصد کند. یزیشرط مقرون بودن به چقصد انشا بهبه شودیم: عقد محقق ۱۹۱ مادٔه
 بود. ی خواهدکاف قصد و رضا باشد یناشاره که مب ،تلفظ ممکن نباشدها آن از یکی یا ینطرف یکه برا ی: در موارد۱۹۲ مادٔه
که  ید، مگر در مواردشوبض و اقباض حاصل مثل ق ،قصد و رضا باشد ینکه مب یعمل یلٔهوسمعامله ممکن است به ی: انشا۱۹۳ مادٔه

 کرده باشد. قانون استثنا
همان  ینکه احد طرف ینحوبه ،موافق باشد یدبا دکنیمعامله م یآن انشا یلٔهوسبه ینکه متعامل یگرو اعمال د ،اشارات ،: الفاظ۱۹4 مادٔه
 خواهد بود. اال معامله باطلاو را داشته است و یقصد انشا یگررا قبول که طرف د یعقد
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 قصد کرده است. البته، ارادٔه یگرهمان باشد که طرف د یدبا یناز طرف یکقصد انشاى هر ست که در انعقاد قراردادهاا مراد کلی آن
رضاى  یدمعامله با ینطرف یعنىدارد؛  یازن« مبرز»باطنى به  بلکه آن ارادٔه یست،وانتقال کافى نعقد و معامله و نقل یجادبراى ا یىتنهاباطنى به

مشخص است  ،روینااز وانتقالى صورت نخواهد گرفت.وگرنه تنها با رضاى باطن نقل ند،عملى اظهار و ابراز کن یاباطنى خود را با لفظ 
ود ندارد. قصد وج یناز ابراز ا یریاستوار و واحد باشد و گز شودیکه منعقد م یبر موضوع قرارداد ینقصد طرف یدکه در تمام قراردادها با

 یلٔهوس یامبرز  یکند یازمن یباطن بلکه آن ارادٔه یست،ن یو انعقاد عقد و قرارداد کاف یجادا یبرا ییتنهابه یباطن قصد و ارادٔه ،یگردیانببه
 یرفتصورت نخواهد پذ یانتقالوعمل اظهار و ابراز بدارند وگرنه نقل یالفظ  یلٔهوسخود را به یباطن یقصد و رضا یدبا یناست. طرف یابراز

 (.۱0۱: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکر
شده و  یشگامطرفى را که پ رخواست. دشودیشناخته م یعمل یا یو قبول لفظ یجابابراز با ا ینا ،یمتداول و سنت یهاددر قراردا عموماً

 ینشود، اهمراه  مقابلطرف  توافقو  تیاو با رضا رخواستکه دو هنگامى «یجابا» است فراخوانده اجرای قراردادرا به  طرف مقابل
خواهد شد. قرارداد الزم  ینبر طرف نتعهدات ناشى از آایفای و  شودیمحقق مقرارداد  توافق دو اراده اثرِ نامند. برمى« قبول»موافقت را 

رضاى باطنى خود قصد و و قبول،  یجابمعامله است که با ا ینباطنى طرف که انجام شود عبارت از اعالم ارادٔه به هر طریقیو قبول  یجابا
 کنند.مى علنی اجرای آن قراردادرا به آن 

سهام در  یددر خر مثالً یا کندیم یککل« الذکر هستممن موافق شروط فوق» ینٔهگر بر گزمعامله ینکهصرف ا ،یکیالکترون یدر قراردادها
گر معامله یعمل مصداق قصد و رضا ینا کند،یم یکروش سهام را کلف یا یدخر ینٔهگز یشنهادی،پ یمتنماد سهام مدنظر با در  تعداد و ق

 معامله است.سهام مورد یافروش کاال  یا یددر خر
ابراز  ینهستند، ا بهرهیب یعرف یمعنابه یو مجلس یو مالقات حضور یترؤقرارداد از  ینهوشمند که طرف یدر قراردادها همچنین

 یهااردادقردر  صوالًا که ستا مقدماتی لحصو به طمنوهوشمند  ید در قراردادهاصت که ابراز قسا مهم آن . نکتٔهیابدیتحقق م یگرد یکلشبه
مالک باشد  یهوشمند و اموال رسم هایییقراردادها تنها دارا نریدر ا قصد قرمتعل هرک است هدرش ثررباع ررما همین. ارددرن دجوو سنتی

 ،یعبارتاست. به یابرازکننده قصد مشتر یجیتالید یدسته از قراردادها، استفاده از امضا نی(. در ا۲۷6: ۱۳۹8و ناصر،  ی)رشوند بوکان
در  یشرط اساس ینگر خواهد بود و صحت امعامله یقصد و رضا قرارداد هوشمند، نشانگر و ابرازکنندٔه یلدر ذ یجیتالید یدر  امضا
 .کندیم ینمأت قرارداد را

هر فرد است و در  یواقع یامضا شدٔههمان شکل اسکن یکیالکترون یامضاامضای دیجیتالی با امضای الکترونیکی متفاوت است. 
 داردیم یانب یکیقانون تجارت الکترون ۱0 مادٔه ،ذکر است شود. شایاناستفاده میامضا  یناز ا یادار یوناتوماس یهایستمها و در سسازمان
 «یامداده پ» کنندٔهامضا یتهو (؛ بفرد باشدنسبت به امضاکننده منحصربه (الف باشد: یرز یطشرا یدارا یدمطمئن با یکیالکترون یکه امضا
 ییریمتصل شود که هر تغ «یامداده پ»به  ینحوبه (دو  ؛صادر شده باشد یو یانحصار تحت ارادٔه یاکننده و امضا یلٔهوسبه (د؛  نکرا معلوم 
 و کشف باشد. یصتشخقابل «یامداده پ» ،در آن
 ۱یعموم یدکل یرساختز به نام شدهیرفتهپذ یکه از استاندارد استشده یرمزگذار یامپ همانند اثر انگشت و در قالب یجیتالد یامضااما 

 یامضا .شودتفاوت داده می یکیالکترون یخاص از امضا فنّاوری یکرا دارد و با  یجهان یرشو پذ یتسطح امن ینو باالتر کندیاستفاده م
در  یامپ یرمزگذار یبرا یدهاکل یناز ا .وابسته است یو عموم یخصوص یدکه به دو کل استنامتقارن  یرمزنگار یندواقع فرادریجیتالی د

و  ،یداردن، امانتمحرمانه بو یت،هو یقامنیت تصد یجیتالید امضای .شودیاستفاده م یامپ یافتهنگام در ییو رمزگشا یغامزمان انتقال پ
و  کاریدستامضا از  ینا ،ینبنابرا ؛دنکیمحافظت م یرمجازغ ییرمین و از اطالعات محرمانه در مقابل هرگونه تغأبودن را ت انکار یرقابلغ

 .است فردمنحصربه یهر شخص یبرا و کندمی یریدار کردن اطالعات جلوگخدشه
 یرفتهپذ یو حقوق یبنا به قواعد فقه یو قبول و یجابوجود داشته باشد، ا یحقوق ییتاگر شخص یزدر سمت مقابل ن دیگر آنکه، نکتٔه

 ،  ق ۱4۲۲ ینی،خم یاند )موسودانسته یحرا صحها آن و معامالت با را قبول کرده یحقوق یتوجود شخص یمتعدد یاست؛ چراکه فقها
( و ۱۳۳: تایب ی،و منتظر ۳44: ق ۱4۲۳ یزدی، ی، طباطبائ۲4۳: ق ۱4۱۷ ،یگانیگلپا ؛ صافی۳۳5: ق ۱4۲4 یرازی،؛ مکارم ش۲5۳: ۲

 ل شده است.ئاعتبار قا یحقوق یتشخص یبرا یزکشور ن ینظام حقوق
 یانسان یبنا به خطاها یسنت یدر قراردادها یدست که شاا دارند آندر این موضوع  یسنت یبه قراردادهانوع قراردادها نسبت ینکه ا مزیتی
و  اییانهرا نویسیبرنامههوشمند، با  یمطابق هم نشود؛ اما در قراردادها یقاًدق یناه از غرض طرف مقابل، قصد طرفاشتب یهاو برداشت

 ،کند امقدا رهجاا دنعقاا به ییگرو د بیع دنعقاا به طرفیک اگر که ایگونهبه ،وجود خواهد داشت قصد تطابقن یچاستفاده از بستر بالک
 .شودنمی منعقدنحو خودکار قرارداد به اصالً

                                                                                                                                                                                             
1 Public Key Infrastructure, PKI 



 و بانکیژوهشکده پولی پ
 

۱4 

 ینطرف یت( اهلب
تواند دارای حق شود ان میباید دارای اهلیت باشند. منظور از اهلیت قابلیتی است که به اعتبار آن انس ظ فقهی، متعاملین در هر معاملهلحااز

که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، تکلیف و قرار گیرد. همچنین بتواند حق خود را اجرا و خود را متعهد بسازد. برای اینو مورد
 .(۷: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکرو رشید باشند  ،عاقل
را  یشرط لوازم ینا یبرا یمواد قانون مدن. باشند دعقو دنعقاا ایبر قانونی یطاشر یدارا باید اردادقرهر  طرفینلحاظ حقوقی نیز از
 ده است:کرلحاظ 
 داشته باشند. یتاهل معاملٔه یبرا یدبا ین: متعامل۲۱0 مادٔه
 باشند. یدو رش ،عاقل ،بالغ یدبا ،اهل محسوب شوند ینمتعامل ینکها ی: برا۲۱۱ مادٔه
 .یستنافذ ن ین: معامله محجور۲۱۳ مادٔه
انعقاد قرارداد وجود دارد؟ به  ینطرف یالزم برا یقانون یتو احراز اهل ییشناسا یستمهوشمند، س یدر قراردادها یااست که آ ینا السؤ
 .شودیکنترل م یتاحراز اهل ینا ینیو پس یشینیپ ،از دو مجرا رسدینظر م
 ین. در اکندیم یفانقش را ا ینو امکان استفاده و انتقال رمزارز به افراد ا یجیتالد یداد، داشتن مجوز امضااز انعقاد قرار یشپ در
حالت،  ین. در اشودیصادر نم یمجوز صورت ینا یراست و در غ یانمتقاض یتو اهل یتاز هومجوزها منوط به احر ینا یاعطا یت،وضع

و امکان استفاده و انتقال رمزارز  یجیتالد یمجوز امضا یعتاًقراردادها مخدوش باشد، طب یندر انعقاد ا یو یتاهل یا همحجور بود یاگر فرد
او  به شود، مجوز مربوط یجادا یتو سلب تابع یتمانند سلب اهل یطیجوز، شرام یافتاگر پس از در ینتعلق نخواهد گرفت. همچن یبه و

 وجود ندارد. یتتوسط افراد فاقد اهل هوشمند یقراردادها انعقادامکان  ،جهت ین. به همشودیباطل م
نحو به یتاهل ینا ادامٔه د،یابیم یترسم یهوش مصنوع ییدأنظارت و تهوشمند تحت  یقراردادها ازآنجاکه یزپس از انعقاد قرارداد ن

 تطالعاو ا اربرقررا  ر خا ینیاو د چینکبال یفضا طتباار نمکاا ۱،کلاورا منا به طالعاتیا یهاهیگا. پاشودیم ییدأکنترل و ت یزهمکان
تصرف در اموال  یت)ممنوع حجر حکم دیفر یبرا کهیدرصورت ،لمثا یبرا. ندارگذمی مصنوعی شهو رختیاو در ا ا ستخرا ار ردنیازمو
 ضعیتو مستعالا با مصنوعی شهوکند،  امقدا ملهمعا دنعقاا به یو ،حکم ورصدو  قطعیت بین ٔفاصلهو در  ودش درصا( یمدن حقوقو 

 .کندمی دداریخو معامله نهایی تأییداز  اوراکلهای اطالعاتی پایگاهاز  دموجو
 هاینچرا وارد بالک یاتیهستند که اطالعات ح یخارج هاییستمس یهادادهمنابع  اوراکلهای اطالعاتی پایگاه ،الزم به ذکر است

وب و  یقرا از طر یخارج یهادادهاین نوع  اوراکلهای اطالعاتی پایگاه دارند. یازاجرا ن یها براداده ینهوشمند به ا ی. قراردادهاکنندیم
د دار یازنها آن هوشمند به یکه قراردادها ییها. دادهکنندیم ییدو تأ یابیازب هوشمند یو قراردادها هاینچبالک یبازار برا یهابخش داده

پل  مانند اوراکلهای اطالعاتی پایگاه، دیگریانببه است. یالتار یبرا یتصادف شمارٔه یجادا یحت یاو  ،هانرخ ها،یمتمثل ق یشامل اطالعات
های پایگاهکار  ینوع. بهکنندیم یلتبد ینچبالک یاجرا برادرک و قابلقابل یرا به فرمت یرقطعیو غ یاطالعات خارج ینو ا کنندیعمل م

از منابع متمرکز  هااین پایگاه یناست که ا ینا یاست. مشکل اصل ۳یرهو داخل زنج ۲یرهخار  از زنج یهامتصل کردن داده اوراکلاطالعاتی 
برای کاهش این مشکل،  با آن مشکل دارد. ینچاست که بالک یانقطه یندارند و ا یازن یرونیب یکه معموالً به مجوزها گیرندیسرچشمه م

داده را  لینکیناوراکل است. چهای اطالعاتی پایگاه یقشده از طرفراهم یهااعتبار داده ییدتأ یبرا جذاب یرمتمرکزحل غراه 4لینکینچ
 کند.یم یاعتباربخش و ییشناسا ،هوشمند یقبل از استفاده در قراردادها

حائز شرایط بودن طرف  یمعنابه ،و عدم حجر یدمثل عاقل و بالغ و رش یطیدارا بودن شرا یمعنا فارغ از یتاهل ،دیگر آنکه نکتٔه
یابی به طرف معامله و قرارداد نیز الزم است شناختن و اطمینان ،عبارتیشود. بهنیز تعبیر میو تعهدات  هایتمسئول یرشپذمعامله برای 

 یمجوز امضا اخذداد، از انعقاد قرار یشپرسد به تعهدات خود پایبندی دارد یا خیر. به نظر می ین فرد قادر به معامله است وکه آیا ا
تواند تاحدی این اعتماد و می یهوش مصنوع ییدأارت و تنظ ، اِعمالاز انعقاد قرارداد و پسو امکان استفاده و انتقال رمزارز  یجیتالد

ئز شرایط و اهلیت نوعی حاگری و بههای معاملهی حداقلفردی دارا زد که طرف دیگر معامله و قرارداداطمینان را برای طرفین ایجاد سا
اطمینان از اهلیت معامله  ند تا میزانی مناسبراردادهای هوشماحراز هویت افراد پیش از اخذ مجوز ورود به ق ،یگردبیانمعامله است. به

 سازد.را در طرف مقابل فراهم می

                                                                                                                                                                                             
1 Oracle 
2 Off Chain 
3 On Chain 
4 Chainlink 
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 معاملهدبودن موضوع مور ین( مع 
بودن  ینبه آن علم داشته باشند. مع و کنندیمعامله م یزیچه چ یمعناست که دو طرف بدانند رو ینمعامله به اوردبودن موضوع م معین

و  یمنفعت عقالن یداشته و دارا یارزش مال یدموضوع معامله با ین،ابروصف معلوم باشد. عالوهر و جنس و مقدا یعنی موضوع معامله
 مشروع باشد. بتهال

تواند فراتر از یمعامله و قرارداد باید دارای شرایطی باشد که به شرایط عوضین مشهور است و مشود که موردظ فقهی گفته میلحااز
معامله، عقالیی بودن، مشروعیت منفعت موردتوان به مالیت داشتن، متضمن منفعت این شروط می جملهمعین بودن موردمعامله باشد. از

وانتقال بودن موردمعامله، و موجود بودن دمعامله، عدم ابهام در موردمعامله، معین بودن موردمعامله، قابل نقلمقدور بودن تسلیم مور
از عبارت )موضوع  یقانون مدن ۱۹0 لحاظ حقوقی نیز، گرچه مادٔه. از(8: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکرحین عقد اشاره کرد موردمعامله 
معامله مواردی فراتر از معین بودن مورد این قانون( ۲۱6تا  ۲۱4 ستفاده کرده است، جلوتر در مبحث سوم )مفادمعامله باشد( امعین که مورد

 ده است:کر را ذکر
 کنند.یم را آن یفایا یا یمتسل تعهد ینمتعامل از یککه هر باشد ید مال یا عملیموردمعامله با :۲۱4 مادٔه
 مشروع باشد. ییداشته و متضمن منفعت عقال یتمال یدمعامله با: مورد۲۱5 مادٔه
 .است یبه آن کاف یمگر در موارد خاصه که علم اجمال ،مبهم نباشد یدمعامله با: مورد۲۱6 مادٔه
 رتصوبه یمقام حقوق توسط هاآن بر دفر سمیر مالکیت کهاست  هاییییدارا هوشمند یهادادارقردر  اردادقر ضعو نکهآ به توجه با

 هاآندر  اردادیقر ضعو دنبو مشخصو  معین ارههمو ،نداهشد ثبت چینکبالدر  نیاخوزباقابل هایکدو در  هشد شناسایی سمیر
 .شودمی تضمین
رمزارزها  یاهوشمند  هایییدارا د،ررگی ارررق هرمعاملتواند موردیم اردادیرقر ضورع انعنوبههوشمند آنچه  یعبارت بهتر، در قراردادها به
 رسمی یتو مالک ییتوسط دولت شناسا یدبا ،شودیقراردادها معامله م یندر ا ییعنوان دارا. آنچه هم بهاستپرداخت عنوان وجه قابلبه

 درا دار هوشمند یهااردادقر قرطریاز  لارنتقاولرنق نارمکا ولیرغیرمنق اری لورمنقتنها اموال  ،ینبنابرا ؛شده باشد یصتشخ مالک بر آن رسماً
با  رسدیرو به نظر مینااز (.۲۷6: ۱۳۹8و ناصر،  ی)رشوند بوکان باشد هشد درارص صالح مرجع توسطآن  مالک منا به سمیر سند که
بوده و دولت  یتسند مالک یکه دارا یرمنقولیاموال منقول و غ هوشمند که در آن صرفاً یمعامله در قراردادهاموضوع مورد یینتع یسممکان
 ،غبن فاحش فضولی،معامالت  یر،همچون فروش مال غ هایییبوقوع آس د،گیریمعامله قرار ماخته باشد موردشن یترسمرا بهها آن یتمالک

دولت مالک است، موضوعات  ییدأچون عوض مال سنددار و موردت ینجا،مشخص است که در ا . گرچهرسدیو ... به حداقل ممکن م
 محدودتر خواهد بود. یسنت یبه قراردادهاموردمعامله نسبت

رت پذیرد، این ثمن نیز نیازمند کوین صوروا همچون بیتست که اگر پرداخت وجه معامله با رمزارزهای جهانا آن ماندهیباق تنها نکتٔه
نظر است و نظر متقن و حاضر، در بین فقها محل اختالفه مالیت این دسته از رمزارزها درحالحالی است ک مین این شرط است؛ این درتأ

 صریحی بر صحت شرعی استفاده از آن وجود ندارد.

 معامله جهت یت( مشروعد
نوان شرط عبهمدنی( قانون  ۱۹0 مادٔهحقوقی ) ازلحاظو هم  (8: ۱۳۹۷ یمی،)نظرپور و مالکرفقهی  ازلحاظهم از موارد مهم که  یکی
به آن معامله معامله آن است که  جهت یتمعامله است. مقصود از مشروع جهت یتمشروع ،شودیم یادصحت معامالت از آن  یاساس
 ..۱باشد نشده وارد از لحاظ قانونیمنعى 

کشور فرانسه با  در و هوشمند دشوار است. یکیالکترون یمعامله در قراردادها جهتسنجش و درک ست که ا آنچه بدیهی است آن
 یتاهل ین،معامله را در سه مورد قصد و رضای طرف یاساس یطشرا ،۱۱۲8 در مادٔه ۲0۱8مصوب  یقانون اصالح قانون مدن یبتصو
قانون حذف  ینا ٔهیمعامله از اصالح جهت ،یکیالکترون یدر قراردادها یعلت دشوارن موضوع قرارداد محدود کرده و بهبود ینو مع ،ینطرف

 شده است.
در »ماده  یناساس ا مورد شده است. بر ینا یلموجب تسه یزن یرانا یبرد که نظام حقوق یپ توانیم یقانون مدن ۲۱۷ به مادٔه ینگاه با

بدون  توانیم ،یعبارتبه«. شده باشد، مشروع باشد واال معامله باطل است یحاگر تصر یول ،شود یحکه جهت آن تصر یستمعامله الزم ن
 ع باشد.مشرو یدشود با یحاما اگر تصر یرفت؛صحت را پذ ود،ش یحجهت تصر ینکها
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 ینجهت معامله عبور کرد. همچن یتدر مشروع ۱۹0 مادٔه یهوشمند از شرط اساس یجهت قرارداد در قراردادها یینبدون تع شودیم پس
د. صرف ها مطابقت داشته باشدستورالعمل د که باشو ییدأت یوضوعاتم شودیهوشمند، باعث م یدر قراردادها یاستفاده از هوش مصنوع

 نکند. ییآن را نها یهوش مصنوع شودی، موجب مبندی و قمار()همچون شرط و نامطلوب در قرارداد یرقانونیوجود عنصر غ

 هوشمند یقراردادها یفقه هایچالش ۱0
 یامکان انجام نظارت شرع ۱-۱0
ختصاصی قراردادها نیز تر بدان اشاره شد، قراردادها باید از قواعد فقهی عمومی و ضوابط اشکه پی صحت معامله یاساس یطشرافارغ از 
آن در تمام قراردادهای هوشمند معامالت، توجه به فقه  در حوزٔه این قواعد و ضوابط یگاهبا توجه به جا رسدیم به نظرد. تبعیت کن

 .دارد فراوانی یتاهم استفاده در نظام مالیمورد
جمله موارد آن . ازدیابیم یاناز معامالت جر ید و در تعدادخاص اختصاص ندار ایکه به معامله است ینیقوان فقهی عمومیقواعد 

 یمی،نظرپور و مالکر)ر.ک.  اشاره کرد یرهو غ ،ضرر و ضرار یتربا و غرر و قمار، ممنوع یتباطل، ممنوع اکل مال به یتبه ممنوع توانیم
یک از عقود و قراردادهای نیز برای هررا  اختصاصیو ضوابط  یطمعامالت، شرا یعمومقواعد  ییناسالم عالوه بر تب ینداما ؛ (۱۳۹۷
جمله ، ازعنوان مثالبه .(۲4۳: ۱۳۹۱)موسویان و بهار قراملکی،  است یحمعامالت صح یطآن شرا یتکه با فرض رعا داردنظر  دراسالمی 

 .نیستها مجاز یتفعالانواع  یرآن در سا یریکارگو به باشدمختص تجارت امور به ست که ا آنمضاربه  قراردادضوابط اختصاصی 
یندی تحت عنوان نظارت ز قواعد و ضوابط شرعی تبعیت کند. این اطمینان با فرااباید  همهوشمند  پس روشن است که قراردادهای

هوش و کنترل تحت نظارت مزیت این نوع قراردادها در این نکته است که همگی  شود.شرعی در قراردادهای مالی اسالمی محقق می
، مفاد اوراکلهای اطالعاتی پایگاهاز  یو اطالعات استعالمشده ابط تعریفو ضومطابق با دستورالعمل  ،ی. هوش مصنوعاست یمصنوع

 یاز ضوابط شرع برگرفته یهاپروتکل تدوین .کندیم ییدرا تأها نآ هاو در صورت مطابقت مفاد قرارداد با پروتکل یلتحلویهقرارداد را تجز
 یداما با ؛(۱: ۱۳۹۷)قلیچ،  از انعقاد قرارداد، کارساز باشد یشتا پ تواندیم ۱یاسالم یهاتکدر کنار استفاده از رگ ی،هوش مصنوع یبرا

ارسال  یمتصل به هوش مصنوع های اطالعاتی پایگاهبه  یوستهپ طوربهقراردادها هم  یاجرا در دورٔه یضوابط شرع یتاطالعات سطح رعا
 حوزه فعال باشد. یندر ا یهوش مصنوع یهشدارده یستمس تا مستمراً شود

ظارتی را به هوش الذکر، شاید نتوان کل بار نخاطر پیچیدگی مراقبت در اجرای برخی از قواعد و ضوابط فوقبهالزم به ذکر است، 
های این لشی در اجرای قراردادهای هوشمند را یکی از چانظارت شرعکامل و جامع  دادن امکان انجامتوان می ،وراینمصنوعی سپرد؛ از

 د.نوع قراردادها ذکر کر

 هوشمند یقراردادها تعهداتنقض  در مواقع و ضمانت اجرا یتظام مسئولن ۲-۱0
قرارداد  ینطرف ،شودیکه منعقد م یهر قرارداد به بیانی، عموماً. سازدیم متعهدمفاد آن  دادن را به انجام ینطرف ها معموالًانعقاد قرارداد

 . در مادٔهشودیگفته م یتعهدات قرارداد آنبه  یحقوق نظامکه در  شوندیممتعهد را  یفیو تکال یفوظا ،موضوع قرارداد دادن انجام یبرا
 .شودیم یافراد تلق یتعهد برا یجاداز منابع ا یکیذکر شده است، عقد نیز  یقانون مدن ۲۱۹

 یممستق شود. تعهداتیم منفک میمستقیرنوع غ یقرارداد یم و تعهداتنوع مستق یقرارداد ی به دو دسته تعهداتتعهدات قرارداد
شده و دسته از تعهدات صراحتاً اشاره  ینبه ا یزشده نیمقرار گرفته و در قرارداد تنظ ینمذاکره و توافق طرفکه صراحتاً مورد است یتعهدات

منعقدشده ذکر نشده و  یصراحت در قراردادهابه یممستقیرعهدات غتمشخص شده است.  یزنها آن ندادن انجام زا یاحتماالً تبعات ناش
 خبر یزن یتعهدات ینممکن است از وجود چنبسا چهنداشته و  ی از پیشمذاکره و توافق گونهیچهها آن در مورد یزقرارداد ن ینبسا طرفچه

 یهر قرارداد به بیانی، انعقاد .یردمطالبه و حکم قرار گمورد یبه جهت صراحت مقررات قانون یحقوق یدر مقام دعو یول ،نداشته باشند
موجب اصل لزوم به ینکه طرف کند یجادا ینطرف یبرا یمتعدد یو عرف یتعهدات قانون ی،قراردادمصرح ممکن است عالوه بر تعهدات 

 نیز هستند.تعهدات  دسته از ینا یفایقراردادها ملزم به ا
 کند،میشده است ملزم  یحکه در آن تصر یزیچ یرا به اجرا ینمتعامل تنهاعقود نه ،قانوناین  ۲۲0 توجه به مادٔه قانون مدنی نیز با از جنبٔه
 ۲۲5 مطابق با مادٔه هستند.ملزم  ،شودیموجب قانون از عقد حاصل مبه یاموجب عرف و عادت هم که به یجینتا یٔهبه کل ینبلکه متعامل
 ذکر در عقد است. منزلٔهبه ،هم منصرف آن باشد یحکه عقد بدون تصر یطوربه ،در عرف و عادت ریمتعارف بودن امنیز  یقانون مدن
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طرفین  تو ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدا یتنظام مسئول ،شود آن است که در قراردادهای هوشمندپرسشی که در اینجا مطرح می
در قرارداد فروش  نقض تعهدی صورت پذیرد )مثالً شود که اگرآید مشخص میچیست؟ بنا بر آنچه از سازوکار این نوع قراردادها برمی

موجود  یصورت خودکار به پرداخت عوض قرارداد از رمزارزهابه ی، هوش مصنوع(در موعد مقرر وجه را پرداخت نکند یدارکاال، خر یٔهنس
تعهد، و واریز آن به حساب طرف  کنندٔهطرفه از رمزارزهای تحت مالکیت فرد نقضبرداشت یک ،عبارتیبه کند؛یاقدام م یدارخر یتدر مالک

 گیرد.مقابل، با هدف جبران نقض عهد صورت می
اما مشکلی که ؛ شود گنجاندتوان این سازوکار را در قالب وجه التزام شرعی که در نظام مالی اسالمی تعریف میمی ،لحاظ فقهیاز

صحت  یقطع ییدتأموفق به اخذ هنوز  در این شبکه روای جهاناستفاده از رمزارزها ،یفقه اسالم یناساس مواز برپابرجاست آن است که 
یید که فاقد شبهات تأ ۱یبانک مرکز یاز رمزارزها توانیحالت م ترینینانهبخوشدر  ،بنابراین ؛استشده ن صالحیمراجع ذ یاز سوشرعی 

 بخش استفاده کرد. یندر ا مالیت شرعی است،
توان از امکان فسخ قرارداد و د، مینتوان جبران نقض تعهد را لحاظ کرکارگیری هوش مصنوعی، هعلت فقدان بهمچنین چنانچه به

 یتبا رعا ی،مباحث فقه اسالم و با لحاظ یسنت یدر قراردادهاتوان دریافت که تر میبا نگاهی دقیق از خیار فسخ استفاده کرد.استفاده 
فسخ  یارشود. خغبن استفاده  یارخو  ،یترؤ یارخ یب،ع یارخ یر،تأخ یارمجلس، خ یارفسخ همچون خ یاراتاز خ توانیم یطیشرا

 ینمعامله است و چنانچه ا خفس یاراخت یمعنبه یارقرارداد است. در کل خ جانبٔهیکزدن  حق برهم ینامعدر فقه و حقوق به یاصطالح
 حکمبه یره،و غ یبمجلس و ع یارمانند خ یگرد یاراتخ یول گویند،یشرط م یارعقد باشد، به آن خ ینطرف یناز شرط مقرر ب یناش یاراخت

 یقراردادها بنا به قواعد عمومی قراردادهای مشروع، همانندداشته باشد. ها آن در ینقش ینتوافق طرفکه ینبدون ا د،آییوجود مشرع و قانون به
در  ،عبارتیبه و فسخ کرد. ۲منحلدر مواقع و شرایط الزم، د و قرارداد را کرفسخ استفاده  یاراز خ توانیهوشمند هم م یدر قراردادها یسنت
 پذیر است.امکان یمواقع نقض تعهدات قرارداد از خیار فسخ در دسته از قراردادها امکان استفاده این

و کدنویسی  یهوشمند طراح یدر پروتکل قراردادهاشده توافقصورت مواردرا به یاراتخاز این  یمفاد برخ توانیملحاظ فنی، آید ازبه نظر می
 د.نحو حقوقی ممکن سازت بهآن، موافقت خود را اعالم و اجرای آن را در شرایط ضرور ۳با انتخابزمان انعقاد قرارداد  یمشترتا کرد 

 تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند ۳-۱0
 رخدادو  یاقتصاد یهابحران بعضاً این،دوجود. با، اجرا شواست شده یجادگونه که ابه همان یدبا و دارد یحقوق یتیماهو قراردادها د وعق
 بررسی است:د. در اینجا بحث در دو شاخه قابلسازشرایط قرارداد را دگرگون می بینییشقابل پیرغخاص و قابل و  یطشرا

خاص و شرایط  احتمال رخدادتوجه قرارداد مخود در زمان انعقاد  ینطرف وقتی ،های سنتیقرارداددر  :بینییشپقابل یطشراالف( 
 ینچند در همهر ،بحث آسان خواهد بودرو ازاین .کنندمی بینییشقرارداد را پ یلحق تعد با استفاده از شرط ضمن عقد ،باشند بینیپیشقابل
 ،. در قراردادهای هوشمند(۲86: ۱۳86و بیگدلی،  ۷۲: ۱۳8۷  یان،بودن معامله مطرح شده است )کاتوز یغرر دربارٔه یدهاییترد یزمورد ن

با استفاده از توان ( تدارک دیده شده باشد، می...آنگاه ...دید از ابتدا در قرارداد با استفاده از قاعده )اگراگر کدنویسی پیگیری شرایط ج
 از این مرحله عبور کرد. شرط ضمن عقد

آن اتخاذ  یلدر مورد تعد یمینوع تصم یچاست که در قرارداد ه یمربوط به حالتدوم  شاخٔهبینی و غیرمترقبه: قابل پیشب( شرایط غیر
 سازدیرا با صعوبت همراه م یتعهد قرارداد دادن که انجام یط خاصکه عارض شدن شرا دندمعتق یدنظرامکان تجد ینموافق .نشده باشد

موضوع، حق فسخ از جانب  یعلت انتفااست: بطالن قرارداد به یرز یاز آثار احتمال یکیموجب تحقق  ،گرداند( یرممکنآن را غ ینکه)نه ا
 (.۳۹: ۱۳8۳ یدی،قرارداد )شه یلتعد یاو  ،متعهد

 قرارداد یجاداتوان در قالب میبینی و غیرمترقبه، امکان تنظیم متمم و یا مکمل قابل تصور است. در این راستا، در شرایط غیرقابل پیش
که از آن با عنوان  یندافر ینا. افزودبه آن  یدجد یتعهد یاو  داد ییرتغ یااز قرارداد را حذف و بخشی صلح، عقد استفاده از با  ،و متمم یالحاق

که البته این الحاق نباید اساس عقد ابتدایی قرارداد را  مکمل خواهد بودمتمم و یا قرارداد  یمعناهم نام برده شده است، به« به عقدالحاق »
  .مخدوش کند

به  یازن توانند بدونمی ،داشته باشند یتو طرف رضادو  یستقابل ادامه دادن ن یقرارداد فعلاگر گرچه این فرض هم متصور است که 
دو  دقت شود که در شرایطی که قرارداد فعلی قابل ادامه دادن نیست .کنندآن توافق  یلتبد یا یدو تجد یبر فسخ قرارداد قبل وعقد صلح 
 نیزو االن  هبود یمثال قبال فروش اقساط شود یدتجد یهمان قرارداد قبل یعنی ید،تجدیافتد: اول ( ممکن است اتفاق بیداز تمد یرحالت )غ
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بر پایه همان عقد قبلی  یدجد قراردادشود و فسخ  یقبل که قرارداد کنندیتوافق م ینطرف عبارتیبه. خواهد بود یدجد یطبا شرا یفروش اقساط
 .  شودیم یلبه اجاره تبد یفروش اقساط . مثالشودیم یلتبد یدیفسخ شده و به قرارداد جد یقرارداد قبل یعنی، یلتبد دوم. شودشروع 

 یتو تسالم )رضا یتراض معنایو به کرده است ییدأآن را ت یزاسالم ن یعتاست که شر یعرف یصلح عقد البته در باب صلح باید گفت،
شیعه انحصار قرارداد صلح فقهای  .هاستینا یرحق و غ یا یندن دکرساقط  یامنفعت،  یا ینع یکتمل یلاز قب یزی؛( بر چینو سازش طرف

ماهیت مستقلی که دارد افزون بر نزاع و اختالف، در اموری که در  هبو بر این باور هستند که عقد صلح بنا اندبه باب منازعات را نپذیرفته
هم ح ابتدایی در تعبیر فقهی از این صلح به صل (5۱6: ۱ق،    ۱4۱6)موسوی خمینی،  آنها نزاعی مطرح نیست نیز قابل استفاده است

 یامبادله یاو  یمشارکت یقراردادها یزو ن یرانتفاعیغ یاو  یانتفاع یاست که اختصاص به قراردادها ییجمله قراردادهاصلح از. شودیاد می
 تواندیدارد و م یادیز یکاربردها یاسالم یمال یعقد در قراردادها ینا .شودیم یبنددسته «عقود یرسا»در مجموعه  یثح ینندارد و از ا

 داشته باشد. یقرارداد اثرگذار یجر مفاد و نتاد
ارزش  یعرف یتساو یطور عمدبهکه  یصلح، معوض یناست. در ا یصلح محاباتنام از صلح به  ینوعحائز اهمیت در خصوص  نکتٔه
معامله  ینارزش عوض یانتطابق م نکردن یتهوشمند، رعا یدر قراردادها .یابدیم یانجر ،نشده است یتدر آن رعا ینعوض ینب یاقتصاد

نوع  ینا ییدنحو خودکار از تأبه ید،روز و جدبا استفاده از اطالعات به ینارزش عوض یلتحلوتجزیهبا  یاست؛ چرا که هوش مصنوع یچیدهپ
هوشمند با چالش مواجه باشد.  یهاقراردادتعدیل از انواع صلح در  یامکان تحقق برخ رسدیبه نظر م ،روینا. ازکندیم یقراردادها خوددار

قراردادها استخرا   یبرحسب ضرورت در طول مدت اجرا هوشمند یقراردادها ییرتغ یا اجهت ارتق یفن هایییکاست تکن یازن ،جهتینازا
 شود. ییو اجرا

 یارمجلس، خ یارفسخ همچون خ یاراتخ توان ازی، در قراردادهای هوشمند هم میسنت یهمانند قراردادهاگونه که بیان شد همان مورد آخر،
 پذیر است.فنی نیز امکان ازلحاظد. این اقدام رارداد هوشمند را منحل یا فسخ کرکرد و قاستفاده  غبن یارخو  ،یترؤ یارخخیار عیب،  یر،تأخ

 هوشمند یو ضمانت خطا و اشتباه در قراردادها یتنظام مسئول 4-۱0
در بخش اول «. خطای موجود در خود قراردادها»است یا ناشی از « خطای متعاملین و طرفین قراردادها»خطا و اشتباه در قراردادها یا ناشی از 

اهی در انتخاب نوع عقد و یا دهد و گاعداد و یا حروف رخ می اشتباه متعاملین در تایپ کردن و یا فشردن دکمٔه اثرِگاهی این اشتباهات بر
 یدر قراردادها یقرارداد یلتعد»اساس آنچه در بند  توان اصالح ارقام و حروف را برمی ،معامله و غیره. اگر اشتباه از نوع اول باشدوردم

 طلبا معامله ،کنند هشتباا عقد ماهیتدر  یگرد تعبیر بهو  عقد عنودر  طرفیناشتباه از نوع دوم باشد و  د؛ اما اگربیان شد، دنبال کر« هوشمند
 ،نیکیولکترا یهااردادقردر  عقد عنوو  ماهیتانتخاب در قصد و رضا  ابقرتط در صورت رخداد نبود ،عبارتیبه(. 8۹: ۱۳84 ،)صفایی ستا

و  کندمی اپیدرا  دخو نظرردمو نٔهخا سپس ،ستا ایرهجاا نٔهخا لنباد ایامانهرس اری ایترس در برمخاط مثالً د؛بو داهخو این قراردادها باطل
 ستا شتهرا دا دخونه خا وشد فررقص هدرکننبیجاا که یدآمی عملبه کاشف ماا د،شومی هکنندبیجاا با اردادقر دنعقاآن وارد ا تریاز رؤ دربع
در بلکه در فهم قصد متقابل اشتباه رخ داده است.  ،کلیکی اشتباه زده نشده و رقم و حرفی اشتباهی در  نشده است ،عبارتیبهآن را؛  رٔهجاا نه
 مدنی نقانو ۱۹4 دٔهما مؤید که دکر درصا اردادقر نبطال به حکم باید ،ستا ادهاز دو ار ناشی که لقبوو  باریجا ابقرتط نبود لیلدبه ،لمثا ینا
 حدا که ینحوبه ،باشد فقامو باید ،کندمی معامله ینشاآن ا سیلٔهوبه املینرمتع که یگرد لعماو ا راتشاو ا ظلفاا»: داردمی رشعاا که ستا

 .(۹: ۱۳۹8)آهنگران و احمدی،  «دبو هداخو باطل معامله الاو ،ستا شتهرا دا آن ینشاا قصد یگرد فطر که کند لقبورا  درعق نارهم طرفین
قراردادهای هوشمند، انتظار بر این است که این یندهای خاص شناسایی و احراز قصد طرفین در البته الزم به توجه است، با توجه به فرا

 توان احتمال آن را صفر در نظر داشت.گرچه نمی ،ها در این دسته از قراردادها از سوی متعاملین در حداقل ممکن باشدنوع خطا و اشتباه
الت متعاملین دچار اشتباه در اما در بخش دوم که خطا ناشی از ضعف و نقص در خود قرارداد باشد، وضعیت متفاوت است. در این ح

اند، خوبی و درستی انجام داده خود را بهاند و وظیفٔهجا و یا فهم غلط از قصد و مقصود طرف مقابل نشدههجاب کلیک کردن یا فشردن دکمٔه
 رشعو فاقد هدرشاحیطر ارزرفامنر یکی،الکترون سادٔه یقراردادها از ابتدا اشتباهی در  و تولید شده است. در ا متن و دستور کدی قراردادام

 مسئولیتو  رثاآ متما. پس ندکیم یافت( دریلو طراح )اص یسندهاز اپراتور نو یرنیکولکترا یهابرنامه یسریکرا با  دخو رستواست و د
 بر ،فتدامی قارتفا( یرنیکولکترا )سامانٔه یلاص ٔهدرنماین وسیلٔههرب هرک یخطا و اشتباه یعنی ؛است یلبه خود اص قرمتعل و اشتباه در آن خطا
 .(همان)ست ا الیرحتما یارهرتخساجبران  و هشتباو ا خطا لمسئو نهساما مالکو  یلرصبلکه ا ،ترنیس سامانه ٔهعهد

 یستمضعف س یانقص  اثرِبر یکیهرگاه در بستر مبادالت الکترون» دارد:یکی بیان میقانون تجارت الکترون ۷8 در این خصوص مادٔه
اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول  به یخسارت یکی،ارتباط الکترون یزیکیقطع ف یجٔهجز در نتبه ی،و دولت یات خصوصمؤسس

 عهدٔه بر صورت جبران خسارات ینافراد باشد که در ا یاز فعل شخص شیه ناشدوارد خسارات ینکهمگر ا هستند،ه شدجبران خسارات وارد
 «.اشخاص خواهد بود ینا
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مالک آن،  نشدن ییشناسا ین )در حالت غالب(،چبودن بالک یرمتمرکزتوجه به غ ست که باا شود آنالی که در اینجا مطرح میسؤاما 
در قراردادهای هوشمند  یاز خطا و اشتباه احتمال یخسارت ناش ،و... ،هادولت یرمزارزها، فقدان قبول تعهدات آن از سو یپشتوانه برا نبود
 شود؟می ، توسط چه کسی یا نهادی ضمانت یا جبرانعهده مقصر است رب یلحاظ فقهکه از
ها سامانه ین. ایستن یابزار ارتباط یارابط  فقط .ساده و.. یهوشمند مانند فکس و تلفن و قراردادها هایسامانه ،گونه که مسلم استآن

 یشکلبه ،آورندیم یدرا پد یدجد یساختار یا کنندیو ساختار خود را اصالح م یلتحلویهرا تجز یتوضع هشدحاصل یتجارب قبل یلٔهوسبه
مستقل و  طوربهشده یطراح اییانهرا برنامٔه ،هاعبارتی در این نوع سامانهبه .استهم  ۲بلکه مستقل و خودگردان ۱ارتنها خودککه نه

 ی. هوشمنددهدیانجام م یتبا موفق یقیقرارداد را بدون دخالت شخص حقو قبول  یجابو ا کندمیاقدام تراکنش  دادن خودمختار به انجام
گویند یهوشمند هم م یندگیبه آن نما یبرخ ،رواینگیرد. ازیت مئنش یستماست که از تجارب خود س ییهاآن و داده یبه طراح یمتک یستمس

ها قائل به سامانه ینا یبرا ۳یاجتماع یتاهل و وجود شاخصٔه هایتقابل ینبا توجه به ا ایعده ،روایناز .(۲۷: ۱۳88)شیروی و محمدی، 
 یگیریرا پ یحقوق یندفرا مستقالً ،اطالعات و استفاده از تجارب گذشته یلتحلویهبا تجز توانندیچراکه م ؛اندمستقل شده یحقوق یتشخص
 از خطا را خود متقبل شوند! یجبران خسارات ناش وانندبسا بتچه ،رویناکنند. از

شده تأیید هوشمند یهانوع سامانه ینا یمستقل برا یحقوق یتشخص ییدأتی، لحاظ فقهحاضر از، درحالدر تحلیل این نظر باید گفت
 یحقوق یتشخص ینوع یدرصدد اعطا یرانا یگذار در نظام حقوققانونالبته  دارد. بیشتری هایمطالعات و بررسیبه  یازنو پذیرفته نیست و 

مبحث باشد. الزم  تواند پاسخگوی ضمان مدنظر در این، که این حد نمیاستبوده خودمختار  اییانهرا هاییستمس یمحدود و مشخص برا
شناخته نشده است.  یترسمهوشمند به صراحت به یندگینما ،۲0004اروپا در سال  یکیدر دستورالعمل تجارت الکترون به اشاره است،

 .(۲6: ۱۳88)شیروی و محمدی،  استعنوان شده  هایندگینما ینا یتدر ماه یموضوع وجود ابهامات ینعلت ا
در  یخطا و اشتباهچنانچه  ،ست که همانند قراردادهای الکترونیکیا توان بیان داشت آنتنها چیزی که می ،حاضربنابراین درحال

و  یلرصا ٔهعهد برجبران آن  طرفین شود، برایالی رحتما یارهرتخساقراردادهای هوشمند وجود داشته باشد که منجر به ایجاد زیان و 
توان امکان تشخیص اصیل در آن، در شرایط فعلی تنها می چینی قراردادهای هوشمند و نبودالکاما با توجه به ساختار ب  آن است؛سازندٔه

 مواجه است. با چالش و خأل هوشمند یو ضمانت خطا و اشتباه در قراردادها یتنظام مسئولاذعان داشت که 

 گیریبندی و نتیجهجمع ۱۱
وکارها و صنایع را متحول بسیاری از کسب تدریج چهرٔهکننده در عصر حاضر است که بههای دگرگونجمله نوآوریقرارداد هوشمند از
در  یژهوآن به یاربردهاهای اصلی قرارداد هوشمند تبیین شود و کو ویژگی ،تالش شد تا ماهیت، فراینددر گزارش حاضر خواهد ساخت. 

طور بررسی قرار گیرد. همانهای قراردادهای هوشمند موردچالشترین مزایا و همچنین تالش شد تا مهم. گیردقرار  یبررسمورد یصنعت مال
ترین مزایای بالقوه جمله مهمها و نیز شفافیت بیشتر ازهزینه جویی دروکار و صرفهافزایش سرعت و امنیت فرایندهای کسب ،که مطرح شد

ی، احتمال وجود سناریوهای پیچیده، مسائل فنی، ابهام در پذیرش سنت یبا قراردادها سهیانعطاف در مقا نبوددر قراردادهای هوشمند است. 
ومی قراردادهای های عمترین چالشجمله مهمبه یکدیگر ازات قراردادی طرفین نسبتو مسائل مربوط به تعهد ،گذاریقانونی و مقررات

 د.آیشمار میهوشمند به
بررسی قرار گرفت. طبق آنچه چین در نظام حقوقی ایران موردکبال فنّاورییگاه قراردادهای هوشمند و نیز گزارش جادیگر این در بخش 

در نظام حقوقی  ی مستقلراتچین، تاکنون قوانین و مقربالک فنّاوریدر این گزارش مطرح شد، در رابطه با قراردادهای هوشمند و همچنین 
دهای هوشمند در صنایع مختلف و ازجمله خدمات مالی اجرا های قرارداحاضر برخی نمونهه نشده است. با توجه به اینکه درحالایران ارائ

ررات الزم تنظیم و رو خواهیم بود، ضروری است تا در این رابطه قوانین و مقدر این زمینه روبه و در آینده نیز با تحوالت بیشتر دشومی
 روزرسانی شود.به فنّاوریمتناسب با تحوالت 

صحت  قاعدٔه یاز قواعد مشهور فقه پرداخته شد. یکی هوشمند یقراردادها یحقوق-یابعاد فقهدر بخش دیگر این گزارش نیز به تحلیل 
بنا بر که فساد آن معلوم شود.  یتا زمان شودیه مچند نفر واقع شود، حکم به صحت آن داد یادو  ینکه ب یاهر معامله ،اصل ینا ؛ طبقاست

 یطمگر آنکه اثبات شود شرا ،محکوم به صحت است ،بر انعقاد آن شکل گرفته است ینطرف که ارادٔه یهوشمند یتمام قراردادها این قاعده،
( قصد ۱است:  یچهار شرط ضرور یترعا صحت هر معامله یبرا ،یقانون مدن ۱۹0 مادٔه مطابقنشده است.  یتآن رعا یو اساس یاصل

                                                                                                                                                                                             
1 Automatically 
2 Autonomously 
3 Social Capacity 
4 E-commerce Directive 
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از وجود  یناناطم برای جهت معامله. یت( مشروع4 و معامله باشد؛که مورد ین( موضوع مع۳ ین؛طرف یت( اهل۲ها؛ آن یو رضا ینطرف
نتایج این یرد. قرار گ یو بررس یلتحلکه هر چهار شرط فوق مورد بود یازهوشمند ن یصحت معامله در قراردادها یاساس گانٔهچهار یطشرا

 .دچهار شرط را در خود دارگزارش نشان داد که قراردادهای هوشمند ظرفیت و امکان تحقق این 
ی، نظارت شرع دادن امکان انجاماین اساس،  حقوقی در رابطه با قراردادهای هوشمند مطرح شد. بر-های فقهیبرخی چالش ،در پایان

و  ،یتمسئول و نظام هوشمند یدر قراردادها یقرارداد ، تعدیلهوشمند یو ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادها یتمسئول نظام
قراردادهای هوشمند با چالش و  حاضر در خصوص اجرایای بود که درحالچهار حوزههوشمند  یضمانت خطا و اشتباه در قراردادها

 .خألهایی مواجه است
های موجود، تخفیف چالش برایشده دادهای هوشمند و راهکارهای ارائهقرار فقهی تبیین ابعاد این پژوهش در زمینٔه ه ازشدنتایج حاصل

های نویسان حوزهگذاران و مقرراتسو و برای قانوناز یک چینهوشمند بر بستر بالک قراردادهای نویسان و طراحانتواند برای برنامهمی
 از سوی دیگر، مفید فایده و راهگشا باشد. اطالعات فنّاوریتجارت الکترونیک و 

روز بازیگران بیشتری بهاطالعات، روز فنّاورید. با رشد چشمگیر د قرار دارتکامل خو قراردادهای هوشمند همچنان در مراحل اولیٔه
دانند که کند و بازیگران صنعت مییع میدیجیتالی شدن را تسر فنّاوریمند شوند. پیشرفت کنند تا از مزایای دیجیتالی شدن بهرهتالش می

جمله صنعت تر انجام گیرد. صنایع مختلف ازنو ارزا ،ترتر، مطمئنسریع وکارشود فرایندهای کسبموجب می قراردادهای هوشمند
نظر نیز با دقت مدرو های پیشد چالش، هرچند که بایرای قراردادهای هوشمند برخوردار استبانکداری و مالی از ظرفیت خوبی برای اج

استانداردها و وضع  یفتعرو ظرفیت بستر قرارداد هوشمند امکان  ،رسدیبه نظر مغلبه کرد. ها آن راهکارهای نوآورانه بر قرار گیرد و با ارائٔه
 یعمل یراهکارها ها وچالش تریلیتفص یبه بررس یآت یهاپژوهش جا داردو  بینددر خود می ی(از منظر شرع )خصوصاًرا  یشترو قواعد ب
های آتی خبرهای ها، در سالچالش همٔه باوجودبه دیگر سخن، این عرصه همچنان محل پژوهش قرار دارد و تردیدی نیست  د.آن بپرداز

 های تجاری و غیرتجاری خواهیم شنید.پذیرش قراردادهای هوشمند در حوزه بیشتری دربارٔه
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