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  رانیا  راز،یش راز،ی دانشگاه ش یو اسالم یحقوق خصوص اری استاد 1
 رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یارشد حقوق خصوص یکارشناس یدانشجو 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

قراردادها    یانعقاد و اجرا  که   بیترت   نیهوشمند« است؛ بد  یدر حقوق، »قراردادها  یهوش مصنوع  یاز کاربردها  یکی پژوهشی   مقالۀ  
انعقاد    یامور  قرارداد،  ی ریگشکل  ۀمرحل  در.  رد یپذیشده صورت میسی نوربات برنامه   ای  انهیرا  ۀلیوسبه مانند زمان 

شود یم  یسازیکاربر طرف قرارداد، بدون دخالت انسان شخص   ۀاراد  یطبق محتوا  ن،یعقد، موضوع قرارداد و ثمن مع
 تی ریانعقاد عقد، مد  یهااز فرصت   نهیبه  ۀاستفاد  ،یسرعت، هوشمند  وه  یش  نی. اابدییم  ییخوداجرا  تیو قرارداد ظرف 

وساز  ساخت  یقراردادها ی. از طرف دهدیم شیافزا را نی متعاقد یتمندیسطح رضا جهیو درنت نه،یتر سود و هزمطلوب 
اند. عوامل  رو بودهقرارداد روبه   یخصوص در اجرابه  و   نیدر انعقاد عقد مطلوب طرف   یاساس  ی هاهمواره با چالش

  تعهدات،   یفا ی»لزوم ا  یاجرا، با قواعد حقوق  یطوالن   ۀ ازبا لحاظ ب  ،یساختمان  مصالح  متیق  شیهمچون افزا  یاقتصاد
  قرارداد  مناسب  ی اجرا  عدم  ای  ریتأخ  با   را  نیو طرف   شودیم  ریدرگ «  یقرارداد  ثمن  به  یبندی پا  و  معهود   زمان   در  اجرا

هستند؛  وساز  ساخت  مدت  در  ییقضا  ای  یقرارداد  لیتعد  خواستار  نیطرف   حالت،   نی ترسازد. در مناسبی مواجه م
  هوشمند،   یقراردادها.  دارد یبازم  آن  منافع  از  یوربهره   و  مطلوب   یاجرا  از  و  آزارد یم  را  شانیا  یطوالن  ییقضا  یدگ ی رس 

  یمال  و   یفن  تی صالح  و  تیاهل  احراز  ن،یبر رفع مشکالت مذکور، در اعتماد متعاقدعالوه   ،یگر وصف خودالزام  با
  ثبت   امالک،  و  اموال  با  مرتبط  میجرا  از  یریشگیپ   ت،یول ئساختمان و مس  ۀمیب  ،یساختمان  مصالح  متناسب  نیتأم  الزم،
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 مقدمه 

 ی بلوک   ۀریزنج  رینظ  ییهابستر  ی نی آفرنقش  را  یاست. اخرو بوده  کشورها همواره با استقبال روبه  ی در نظام حقوق   یمالتمعا  نینو  یها ابزار  ی ریکارگ به
درعرصه1نیچ)بالک را    ، گوناگون  یها(  مفاه  یبرا راه  ارزها  4یتالیجی د  یامضاها  3،اوراکل  2هوشمند،  یقراردادها  چون  یمینفوذ   ی و 

 است.  حقوق باز کرده  ۀبه عرص  5شدهیرمزنگار
 ,Savelyevظاهر شود )  ی حقوق   یهاجنبه  نی اتریاز پو  ی کی  ۀمثاب، بهیفناور  دی با اشکال جد   ییسوهم  با  تواند ی حقوق قراردادها م  ان،یمنیدرا 

2016, p.77گرا داده  یتا قراردادها   6ی نریبا  یبر امضاهای مبتن  یاست؛ از قراردادها  افتهیتکامل    یی ها در قالب  مروربه  ی کیالکترون  ی(. قراردادها 
شده فرصت نییتع  شیاز پ  یاست و شروط قرارداد  ریپذ امکان  ی صورت الحاقدر نوع اول، انعقاد قراردادها صرفا  به  8. هوشمند   ی قراردادها  تا  یو نها

  د ی خر  ۀ دکم  یرو   بر  کیعموما  با کل  ی نریبا  یبر امضاهای مبتن   ی(. قراردادها35  ص  ،1398  ،ی)ناصر و رضو  کند ی م   سلب  را   ی نیمذاکرات طرف 
گرا، فرد داده  ی. در قراردادهاکند ی م  یداری خر  را   خود مدنظر    ی کاال  ،با پرداخت وجه قرارداد  دار،ی خرو  شوند ی م  منعقد  ی نترنتیدر مراکز فروش ا

معامله    ،ی به دخالت عامل انسان  ازیبدون ن  ،و سامانه  داندی م انجام معامله    در  لیدرواقع سامانه را وک   ،ی کیالکترون  یهابه سامانه  ی دستورات ۀبا ارائ
گاه   فقدانو    یانعطاف در مذاکرات قرارداد  دنبوهمچون    ی . با مشکالتکند ی م  منعقد نظر موکل  مورد   یقرارداد  طیبر اساس شرا   را  از الزامات    یآ

 گرفت   شکل  ی کیالکترون  یقراردادها  د ی نسل جد   وه،یش  نیدر ا ـ  هیعرف   ی که الفاظ عقود محمول است بر معاننیابا وجود   ـموجود در جامعه    ی عرف 
 (145-144 ص ب،1397و ناصر،  ی )صادق

  ی قرارداد  یهاتم ی از الگور  یی هاکنند. نمونهی ابهام در قرارداد را مرتفع م   ،ی سینوبرنامه  یهاتم ی از الگور  یبا برخوردار  ،هوشمند   یقراردادها
، با توجه  ی مصنوع باشد، هوش   نشده  پرداخت  د یدر سررس   یچنانچه عوض قرارداد  ،فروش امالک  ی: در قراردادهااستشرح قابل فرض    نیه اب

  د ینمای م  اعالم  عقد   در  را   موضوع   نیصورت امتناع از پرداخت، متعهدله ادر.  کند ی شده را اعمال م نییتع  شی از پ  یاجراها، ضمانتدستورالعملبه  
تعهد  . اگر  کند ی اقدام م   یبلوک   ۀریدر بستر زنج  یو  یارزها  فیتوق   ا ی  و   یتالیجی پول د  فیک  ا ی  یبانک  حساب  از  وجه   افت ی به در  ی مصنوع   هوش   و

 ل  یتحو  انی جر در  اگر  کهنیا داشت؛ ضمن قاطع وجود خواهد   یی اجرا  به ضمانت  هیشب  ی تمیالگور  ی، امکان برقرارزیکاال اجرا نشود ن  لیبه تحو
 (. 41-40 ص ،1398 ،یطرف مقابل فراهم است )ناصر و رضو یبرا  یدعو ۀ، امکان اقامباشد  وب یکاال مع

چند   ای کیخارج، با اتصال به  در ی واقع یا یدن و نیچتمرکز بالک رمیغ بستر انیم ی عنوان پل ارتباطاست که به ی اطالعات ی ستمیاوراکل س
بازار،    یهامتیق  نی د. اطالع از آخرکناطالعات الزم را استخراج    یۀ قادر است کل  ،یی قضا  یآرا   ی مل  ۀهمچون سامان  از،یموردن  یمرکز  ستمیس

کمک اوراکل  به  ی صادره، استعالمات مرتبط و... همگ  ی احکام و آرا   شان،یمعامالت مرتبط ا  گری د  ی حقوق   تیوضع  ن،یطرف   ی و مال  ی حقوق   تیاهل
دهد؛  ی م  اطالع  حاکمه  یقوا   به   ی ک یصورت الکترون به  ی ، هوش مصنوع باشد  محتمل   قرارداد  اطراف  از  ی کی  تیکه سوءن  یند. در موارد شوی م  سریم

قوا   رونیازا  م   یقراردادها  بر  زین  یتیحاکم  ینظارت  برقرار  رضوی هوشمند  و  )ناصر  گفتن42  ص   ،1398  ،یشود  قراردادها  ی (.  که    یاست 
را    ی وتریکامپ  یکدها  تیحاکم  ،ی خصوص و  ی عموم  یدهایقراردادن کل  ار ی، با در اختیی قضا  متمرکز  مراجع   به  توسل  از  یازین ی ، با ب9گر خودالزام

به قوا سازوکار، اطالع  ن یسازند؛ لذا در ای برقرار م  نیطرف   یحقوق   ۀ بر رابط   یکاربران شبکه در نظارت   گری حاکمه در قالب فراخواندن د   یدادن 
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2. Smart contract 

3. Oracle 
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صورت، متخلف تبعات نیا  ریدهد که در غی و کارآمد قرارداد را م   قیدق  ی اجرا   دیکاربران نو  ن یکند؛ اجماع ای بروز م  نی بر عملکرد متعاقد   یجمع
 اهد شد.از نقض را متحمل خو ی ناش ع ی سر

 ژه یطور وبا حقوق قراردادها و به  یی افزا چگونه به تعامل و هم  نیچبالک  ی: فناوراست  ها پرسش  نی به ا  پاسخپژوهش    ن یانجام ا  از  هدف 
  یقراردادها  نیحقوق طرف   در  را   یی هاچالش  و  ایچه تحوالت، مزا   یفناور   نیابعاد ا  ی ری کارگ هب  و   ؟پردازد ی م وساز  موضوع ساخت  با  یقراردادها

اساس    نیو سپس بر ا  شودی م  یوساز بررس گر ساختخودالزام  یقراردادها  یابتدا مفهوم و مبان  رو، نیازا د؟  کنی م  جادیوساز ساختمان اساخت
کار  قرارداد و پس از معامالت به  یاجرا   ی ط  در  معامله،  انعقاد  از  شیمعامالت اعم از پ  ۀهوشمند در سرتاسر چرخ  یقراردادها  یهاتم ی که الگور

 شود. ی م پرداخته مراحل  نیوساز د را ساخت ۀخوداجرا در عرص  یقراردادها یهاتیظرف   ی بررس  به  ند،ی آی م
 

 گر قرارداد خودالزام .  1

 گر قرارداد خودالزام   ی ا ی . مفهوم و مزا 1- 1

  3ی جهان  ۀگسترد   ۀدر بستر صفح  هیاول   ی کیالکترون  ی. انعقاد قراردادهازند یمتما  2ی کیالکترون  یقراردادها  نیشیاز انواع پ 1هوشمند   یقراردادها
 ۀصفح  که  معناست  بدان  نیا.  رد یگی هوشمند قرار م  ی، سربرگ انعقاد قراردادهانیچتمرکز بستر بالک ز، در برابر عدمتمرک  ی ژگ یاست که با و 

چون    ی همواره با خطر تحرکات  رو، نیازا   رساند؛ ی به انجام م   یرا تحت نظارت و کنترل سرور مرکز  ی کیانعقاد معامالت الکترون  ، ی جهان  ۀگسترد 
تغ  ن،یبه اطالعات متعامل  ی دسترس  اآن   رییهک و  اما  فناور  نیها مواجه است؛   ت،یو شفاف4بودن   رمتمرکزیبنابر غ  ن،یچبالک   یمخاطرات در 

  ی )رشوند بوکان  دارد   را   ی تالیجید  یهایی دارا   انتقال  و  ره یذخ  ،ی جهان  پرداخت  یهاستم یس  به  لی تبد   تیبستر ظرف   نیا  نیخورد. همچنی چشم نمبه
 (274 ص ،1398و ناصر، 

و    ی است )رشوند بوکان   ی تالیجی د  ۀشد یرمزنگار  یارزها  ای  5هوشمند  یهایی گر( دارا هوشمند )خودالزام  یدر قراردادها  یعوض قرارداد
آن  یاموال   ؛(271  ص   ،1398ناصر،   اطالعات  بستر بالککه  در  مراجع صالح  توسط  مورد  یرمزگذار  ی صورت کدهابه  ن یچها  و  ثبت  شده 
  همچون  ی موانع با  اجرا ند یا در فر که  یسنت ی قراردادها با  سهی(. در مقاWright & De Filippi, 2015باشد )گرفته  قراردولت  یرسم یی شناسا

ثبت اسناد    یندها یفرا   ی ها، ط اهدادگ   احکام  صدور  ی طوالن  فاتی تشر  ازمند یو گاه ن  شوند ی م  مواجه   یقرارداد  یمحتوا   ریدر تفس  ی ریاختالف و درگ 
 ( 263 ص ،1398 ،ی . )ناصر و صادقکنند ی م  یی خودنما تیو شفاف ی گرخودالزام ۀ زیهوشمند با وجه مم یقراردادها ،و... هستند 
  یی هااست که شامل پروتکل  تالیجی شکل دشده بهاز تعهدات مشخص  یاسزابو، مجموعه  دگاه ی هوشمند از د  ی قراردادها  فی تعر  نی بهتر

قرارداد را اجرا    طیطورخودکار شرا است که به  یاانهیرا   تمی قرارداد هوشمند الگور  ،اساس  نی. بر ادهند ی تعهدات انجام م  نیدر ا  نیکه طرف   شودی م
 (. Szabo, 1996کند )ی م

سپس قرارداد هوشمند از اطالعات مربوط به   شود؛ ی م  یهوشمند رمزگذار  یباشد، در قرارداد  دهی خر  مایهواپ  طیبل  ی اگر مسافر  مثال،   یبرا 
آن   یاست بسنجد. اگر برمبنا  اتفاق افتاده  پرواز را با آنچه در عمل  ۀتا مطابقت برنام   کند ی عنوان اوراکل استفاده مو ورود پرواز به  وجزمان خر

 ,Ortolani, 2019)  گرداند ی عنوان خسارت به مسافر بازمرا به  متیاز ق  ی بخش  باشد، قرارداد هوشمند فورا  لغو پرواز رخ داده    ای  ریاطالعات تأخ 

p.439  .)کند درب خانه را قفل    تواند ی قرارداد هوشمند م  پردازد،ی نم موقع  خود را به  یبهامسکن که مستأجر اجاره   ۀدر قرارداد اجار  ای   (Ortolani, 

2019, pp. 440-441 ) 
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  طرفی که به شخص ثالث ب نیبدون ا د؛ی آی مطور خودکار به اجرا در به  ،شدهی زی ربرنامه یکدگذار قی ازطر ، قرارداد هوشمند  مفاد  نیبنابرا 
  طور به  یقرارداد  شروط   یاجرا عقد و    انعقاد   یمعنابه  ،ی گرخودالزامکالم، وصف    کی  در(.  Zheng, 2020, p.327باشد )  ازین   یمل  ی هادادگاه  ای

  سازوکار،   نیااست. در    متعهد   توسطمفاد عقد    یاریاخت  یاجرا   به  اتکا  یجابه  نیطرف   روابط  بر  ی وتریکامپ  ی کدها  کردنحاکم  قی ازطر  خودکار
  تحقق  صرف بهمراحل آن ندارند؛ بلکه    یبه عقد و اجرا   ی بخش  نفوذ  مجدد،  انعقاد  یبرا   ی گری د  مستقل  اقدام به    یازیگر نخودالزام  یقراردادها

 .شودی م منتقل  آن نفع یذ  به موردتوافقعوض  ،ی مصنوع  هوش  دییتأ و  نظارت و با  یشروط قرارداد
  جادیاستفاده از شروط ضمن عقد ا  یۀقرارداد است که اغلب برپا  ی بر ساختار داخل ی و مبتن  یدرون  ۀنام ضمانت  یگر حاوقرارداد خودالزام

باشند، قرارداد  داشته    یقرارداد با نظم ساختار  یاجرا   ن یتضم  یبرا   یکارآمد   یسازوکارهاقرارداد    یهاکه طرف   یموارد   یدر تمام  رونیازا   شود؛ی م
قراردادها    نیبه ا  یبند یپا  ۀ زی. انگسازد ی م   ازینی قرارداد ب  یاجرا   نیتضم  یا برثالث    یرا از تمسک به نهادها  شانیا  کهاست  گر منعقد شده  خودالزام

  ن ی ط خودکار تضمیبودن شرا ای. مهکند ی م  هیتوج   یواعتبار  یو اقتصاد  یمنافع مال  نیتأم  یبرا نقض است که لزوم اجرا را    یها نه ی بودن هزگزاف
تسم  اجرا  ا  1هوشمند«  ی»قراردادها  یۀوجه  عدم  گونهنیبه  و  است  »قراردادها  بهقرارداد    یهاطرف   ازینمعامالت  عنوان  دادگاه،  به    ی مراجعه 

توج  « ی رسمریغ برخ 545  ص   ،1398  مقدم،  ی لیکند )وک ی م  هیرا  قراردادها  گر،ید  ی (.  به »قراردادها  یاز   ریتعب  2شده«یرمزنگار  یهوشمند 
 (.293ص  ،1398و ناصر،  یاند )رشوند بوکانکرده

است که با توجه به    ی تالیجی د  یلزوم کسب مجوز استفاده از امضاها  نیچمنعقده در بستر بالک  یقراردادها  اتیخصوص   از  ی کیعالوه،  به
  دولت  خود  است،  ی متقاض  ی حقوق   و  ی قیحق  تیشود و دولت صالح در استعالم وضعی م  ی ط  افراد  یبرا   امضا  نوع   نیا  صیکه در تخص  ی فاتی تشر

حساب، امکان انعقاد  هیو پس از پرداخت خسارت، تا زمان تسو  استامضا    ۀدارند   فرد   با  معامله  ریخسارات وارده به اطراف درگ   جبران  مسئول   زین
به استرداد    نیآنال  یاجرا   تیبا قابل  ی مصنوع هوش    ن،یدرصورت لزوم استرداد عوض   ن،ی امضاگر را معلق خواهد کرد. همچن  ی کیعقود الکترون

  ی و  ی خصوص   دیکل  ن،ی د  پرداخت  زمان   تا   پول،  فی بودن کی د و درصورت خالکنی م  اقدام  مقابل  طرف   ی تال یجی د  پول  فیک  ایها  وجه از حساب
 ( 41 ص ،1398 ،ی)ناصر و رضو سازدی م قیتعل را 

و    ی فروض احتمال  ی تمام  فی تکل  نییتع  تعهدات،  یاجرا   نیتضم  ،ی طلبفرصت   کاهش  ایرفتن  نیگر موجب ازب خودالزام  یاگرچه قراردادها
برا   یاجراهاضمانت  یۀدرمقابل، تعب   ی قراردادها   بلکه  شد؛  افراط  دچار  وه یش  نیا  یدر کارآمد   د ینبا  شود،ی در قرارداد م  تیهر موقع  یمناسب 

 (546-548 ص ،1398 مقدم، ی لی)وک  رد یگی م قرار  نی مرسوم مورد توجه متعاقد  یهادر کنار روش  که است مؤثر  یراهکار هوشمند 
  ی سنت  طور به  قراردادها  نیا  یاجرا   و   انعقاداست که در    یادهی مشکالت عد   3هوشمند  یقراردادها  یبرا  وسازساخت  موضوع   نشی گز  علت

بن  توافقات  گونهنیا  یهوشمندساز   کهیاگونهبه  دارد؛   وجود ا   و   زند ی مرقم    وسازساخت  ۀعرص در  ی نی ادیتحوالت    نحوبه  حوزه   نیاز اختالفات 
  افتی در  از  پس   سازنده  کند،ی م   وعده  چک  یط  را   اقساط  پرداخت  داری خرشیپ  غالبا    ،ی کنون  تیوضع  در  که  حیتوض   ن یا  با  کاهد؛ی م  ی ریچشمگ
 پروژه،   شرفتیپ  عدم  علتبه  ز،ین  داری خر.  برد ی نمشیپ  مصالح  متیق  شدن گزاف  ۀبهانحالت و به  نی ترنانهیرا در خوشب  ساخت  کار  ه،یاول   اقساط

  ی ریگبا بهره   که ی درحال   کند؛که قرارداد را فسخ    شودی سازنده م  یبرا   ی مستمسک  امر  نیهم   و  شودی نم  یکارساز  چک  لذا  کند؛ی نم  پر  را   حساب
 .شودی آزاد م ی استحقاق مبلغ و  رد یگی م د ییتأ مرحله هر شود،ی م  رصد وسازساخت ند یفرا  ،ی عامل انسان دخالت از قرارداد هوشمند، بدون 

 یفناور.  باشد   کارآمد   هانهی هز  ساختار  بهبود  و  قرارداد  تی ری مد   شروط،  یاجرا   خودکارکردن   در  تواند ی م  هوشمند  وسازساخت  قرارداد
  یی اجرا   را   ی مقتض   اقدام  ،یقرارداد  شروط   به   توجه  با   سپس  کند،   پردازش   و   ی آورجمع   را  پروژه   شرفتیپ  به  مربوط   اطالعات  تواندی م  نیچبالک

 ت یوضع  ساخت،  در  شرفتیپ  زانیم  4، ی ساخنمان  کارگران  کاربهاطالعات، مانند زمان شروع   انواع  ثبت  یبرا   توانی م  یفناور  نیا  از  مثال،  یبرا .  کند 
 

1. Smart Contracts 
2. Crypto Contracts 

  :دکنی م تی تقو را مزبور طرح یفن یاجرا تیقابل وشده است  گرفته الهام ریز منابع از یهوشمندساز برای وسازقرارداد ساخت  نشیگز ۀدیا .3
 (. 1393(؛ فرازمند )1397(؛ فاروقی )2018اسکات )میسون و 

4. The moment that site workers "clock on" 
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  ،خودکار  کامال    طورهوشمند، به  ی قراردادها  یۀتغذ   منبع   عنوانبه  اطالعات،سوابق و  نیبهره جست. با اتصال ا  مصالح  و   هیاول   مواد  دنی رس   و  وهوا آب
  که  ساخت،  ند یفرا  در  مصالح  از  ی ن یمع  مقدار  شدنگرفته  کاربه  با  مثال،  ی برا   که  بیترت   نی بد .  شودی توافق اجرا م  یمتناسب با محتوا   یبعد   ۀمرحل
.  کند ی م  مانکاریپ  ایپول سازنده    فیبه ک  عرصه  مالک   اموال  محلدارد، اقدام به پرداخت اقساط از    وسازساخت  ۀ پروژ  شرفتیپ  درصد  از  نشان
  دستورات   و  ها اعالن  ازجمله  ی فعل  وساز ساخت  یقراردادها   ید یکل  ی های ژگ یو   تواند ی م   آن  با  مرتبط  یهایفناور  و   هوشمند  یقراردادها  نیبنابرا 

  به کار(    شرفتیپپرداخت به    کردنمنوط   ۀ بهان)به    نیطرف   ۀسوءاستفاد  یهافرصت  حذف   با کند و    متحولرا    پروژه   یبانک  یهاحساب  و  1پرداخت
 2. باشد   حاصل شده  نان یاطم  مقابل  طرف  یسواز  یقرارداد   ی ازا مابه  افتی در  از  که   شودی پرداخت انجام م  فقطشانس را بدهد که    ن یا  نی متعاقد 

  کنترل   د،یمق  یزمانبند  ی طراح   باهوشمند که    یقراردادها  کمکبهها،  در پرداخت  ریمثل تأخ   وساز،صنعت ساخت  ۀگسترد   مشکالت  ب،یترت نی بد 
  ق ی طر  از   همهنیاچرا که    شود؛ی مرتفع م  دهد ی م  قرار  خوداجرا  یکدها  ار یاخت  در   و   رد یگی م  مانکاران یپ  ای   ان یکارفرمارا از دست    3ی نقد   انی جر

 (. Macaulay & Summerell, 2019) شودی م  تی ری مد  و نظارت  هوشمند قرارداد

 وساز ساخت   ی قراردادها   کرد ی گر با رو خودالزام   ی قراردادها   ی . مبان 2- 1

  ی وابستگ بری مبتن ی ارتباط  یقراردادها یتئور  ،ی انتخاب عموم یۀ)مسابقه(،  نظر یباز ی همچون تئور ی مختلف ی گر بر مبانخودالزام یقراردادها
  ل زدن تعادبا برهم   ی( که همگ549-555، ص  1398مقدم،    ی لیاند )وک استوار شده   یگرفتار  ۀو مسئل  ی زندان  ی دوراه  ی(، تئور  ی ارتباط  ی )راهبر

 . کنند ی م  تیقرارداد بر اساس انتظارات متوقع هدا  یسمت اجرا گر، متعهد را بهعقل محاسبه ی اتیاضی ر ند ینقض قرارداد در فرا  ۀد یفا-نهی هز
هماهنگ    گری کد یرا با  شانیکه رفتارها شودی حاصل م  ی( زمان نی )متعاقد  گرانی باز ی برا  یجمع  ای یفرد یهادهیفا نی شتریب ی باز یۀ نظر در
و منافع    کند ی ( اطراف قرارداد را مردد و نامطمئن می ساختمان  مانکارانیشرکا، پ  ن،ی)مالکان زم  گرانی باز  گر ی د  یراهبردها  ی نیبشیپ  را ی کنند؛ ز

(. 66-67، ص  1388  کس،ی است )ب  دهیعق  نیا   گرانیب   یسازهماهنگ  یهای. اصطالح بازاندازد ی مخاطره مرا به  یافراد باز  ۀ مه  لندمدتب
با نقض متعهد، اشخاص    یی ارویاست«،  در صورت رو  یهو  یکه طبق راهبرد »جواِب ها  دهد ی امکان را به متعهدله م  نیا  یباز  یتئور  نیهمچن

  ن یوساز ااثر در قرارداد ساخت ن یاز ا  ی ریگ. بهره شودی شدن اعتبار متعهد مامر موجب مخدوش   ن یامر مطلع کند و هم  ن یرا از ا  د خارج از قراردا
با حجم    شتریب  یبتوانند قراردادها  قرارداد اقدام کنند و هم  ینزدن به اعتبار، هم به اجرا لطمه  ۀ زیبا انگ  ،ی ساختمان   مانکاران ی را دارد که پ  تی مز
اشخاص   ۀمداخل  بری مبتن  یاجراهااست، نه ضمانت  انی به قرارداد از دست ندادن مشتر  یبند یپا  ی فرض، عامل اصل  نیتر منعقد کنند. در اع یوس

 ثالث.

طرف   کی هر  ،ی ارتباط  یقراردادها  یتئور  در پروژه   یبرا   ی مشخص  یهاهیسرما  نیاز  هز   یهاانجام  بهکرده  نهی مشترک  که  ااند؛  رساندن    ن یثمر 
وضوح در به  یتئور  نی(. کارکرد ا550-552، ص  1398مقدم،    ی لیمتقابل است )وک   یبند یپا  ازمند ین  زیسود مشترک ن  لیو تحص  یگذارهیسرما

 است. انیو مشارکت در ساخت نما فروش شیپ یقراردادها

منجر خواهد    ی و عهدشکن  یکاربی به فر  ی که منفعت شخص   شودی ادعا استفاده م  نیاثبات ا  یمفروض برا   ی لیعنوان دل به  یزندان  یمعما  از
  که یی تکرارشده  و درجا  ی اپیپ  یباز   کیشود. اما در    ی موجب منفعت بلندمدت خود آنان و منفعت اجتماع  ن ی متعاقد   یهمکار  که ی زمان   ی شد؛ حت
 (.312-313، ص  1388 کس،ی )ب ستین ی مناسب ۀ نی برعکس خواهد بود؛ و نقض  گز تی، وضعباشند  ریمکرر درگ  ی در کنش و واکنش نی متعاقد 

 ر ییتغ  ۀنی کند، هز  نی گزی طرف قرارداد خود را جا  ی راحت بتواند به  نیاز طرف   کی اگر هر  ،یاقتصاد  دگاهی از د  یگرفتار  ۀمسئل  یاساس تئور  بر
 ی شتریب  انی باشد که قطع رابطه ز   دهیدرهم تن  یااندازه به  ی قرارداد  ۀاگر رابط  کهی درحال   کند؛ی تر م نقض را محتمل  یطرف و خروج از قرارداد قبل

کردن مجدد قرارداد منجر  نقض، به متوازن  یهانه ی هز  شیگر با افزا قرارداد خودالزام  نی. بنابرا شودی م   جادیا  یگرفتار  تیکند، موقع  ل یطرف تحمبه  
 

1. Payment notices 
2. Opportunity to only "pay when paid." 

3. Cash flo 
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- 554، ص  1398مقدم،    ی لیخواهد گذاشت )وک   میبه قرارداد، اثر مستق  یبند یبر پا  ها،مت یق  ریناپذ ینیبشیخود در نوسانات پ  نیو ا  شودی م
و در    د یقرارداد را بزدا  ینقض اقتصاد  ۀشی متعهد اند   ی که با برهمزدن معادالت ذهن   کند ی م  ن یقرارداد را تضم  یحسن اجرا   ی (. وجه التزام553
 قرارداد« انتخاب شود. ی»اجرا  ،ی منفعت طلب  یراستا

  ۀ سازنده( به صالح و صرف   کی شر  فروشنده،شیو فعال قرارداد )پ  یطرف قو  کردننی گزیوساز که اغلب جاساخت  یدر قراردادها  نیهمچن
بازار،    د ی وساز با نوسانات شد ساخت  اتیعمل  یفرض غالب که در روند اجرا   نیچرا که اوال  با ا  ست؛یمالک عرصه( ن  دار،ی خرشیطرف منفعل )پ

  یۀ خصوص از ناحبه  ن،یطرف   ی و فن   ی مال   تیاهل  ۀواسط به  ا  یثان  شود؛ی در منجر م   ریبه تأخ   شود، ی سرعت گزاف مبه  اختمانس  ۀ تمامشد   متیق
  ن یینحو است که با تع  ن ی قسمت بد   نیگر در اخودالزام  ی . کارکرد قراردادهاشودی م   ی )سازنده(، قرارداد قائم به شخص تلق  فروشندهشیپ  ای  کی شر

ادام  ناورش  یهاوجهالتزام با اوضاع و احوال،  تقو  نیطرف   یهمکار  ۀو متناسب  فرا   ن،ی. همچنکند ی م   تیرا  به    ل،ی تعد   ند یبا کوتاه و مؤثرکردن 
 .شودی منجر م ع ی سر یتوازن در تعهدات متقابل، منصفانهشدن قرارداد و اجرا  جادیقرارداد، ا ی نی آفرباز

نگاهخودالزام  یقراردادها  یتئور  در اجرا   زیمتما  ی گر،  م  یبه  ارائه  رو شودی قراردادها  در  رو   کیکالس   کرد ی.  قراردادها،    کرد یحقوق 
الزام به   رینظ  ی حقوق   یپس از بروز اختالف، راهکارها  اساس،نی. برا شود ی کار گرفته منقض تعهد به ایاجرا    صیعنوان مالک تشخبه اجرامحور،

ک   یکه در تئورآنحال  شود؛ی جبران خسارت اعمال م  ایقرارداد    فادم  یاجرا  از ظهور اختالف،   شیاست که پ   تمحوری ری مد   کرد یبر رو  د یحاضر، تأ
  دستانهشیپ  ی هانظارت   ۀدر زمر  توانی قراردادها را م   نیا  ی ریکارگ اقع به(. دروFrischmann, 2010, p.141)  ابدینقض قرارداد کاهش    یهانهیزم

در    ینیطرف   تیها حصول رضا( که در آن552، ص  1398مقدم،    ی ل یبه نقل از وک   Zheng et al., 2015, p.6; Halac, 2012, p.750  تدانس
به    Klein, 1996, p.354; Esperne, 2010, p.10; Chi &  Olsen, 2018, p.5است )  ن یمابیمتقابل به قرارداد ف  یبند یتعهدات در گرو پا

و نظارت    یتوازن در تعهدات ساختار  جادیا  قی به هدف انعقاد قرارداد، ازطر  دن ی تعامل تا رس   ن یا  یداری(.  پا552، ص1398مقدم،    یلینقل از وک 
به  Gundlach & Achrol, 1993, p.150; Williamson, 1983, p.527)   شودی م  نیتضم   ،ی مستمر سازمان   ن یعبارت، در چن  گری د(. 

حداکثرکردن منافع اجرا    یعمل متقابل با تالش برا   یۀبرپا  یراهبرد رفتار  شودی موجب م  ی معاوض  دالتقرارداد در پرتو ع  ی ساختار درون  ی طیشرا 
 (.556، ص 1398مقدم،  ی لیشود )وک 

  گرمهیب  ن یتأم  قیو تعل  ی حق حبس، عدالت معاوض  یو نهادها  میدر مفاه  توانی م   رانیا  یگر را در نظام حقوق خودالزام  یقراردادها  یردپا
که،  آن حی(. توض 556، ص 1398مقدم،  ی لیاست )وک  رانیقراردادها با ضوابط حقوق ا  ن یانطباق ا تیقابل  ۀ دهند امر نشان نیمشاهده نمود و هم 

 است.  ی حق  نیموجد چن نیمعاوضه دانسته شده و لزوم مقارنبودن عوض  یس، مقتضاحق حب یمبنا   ی در کتب فقه

 وساز گر ساخت خودالزام   ی قراردادها   ی رو   ش ی پ  ی ها . چالش 3- 1

 گر خودالزام   ی قراردادها   ی عموم   ی ها . چالش 1- 3- 1

   ی و تجار   ی حقوق   ی ها رساخت ی . فقدان ز 1- 1- 3- 1

مشتبه   ایاعتبار، مبهم    نظراز    ،صادرشده  یها ی گواه  ی ؛ برخ ستین  انجام  قابل  نیچبالک  یمبادالت در بستر فناور  ۀدرحال حاضر، هم 
ها در  طرح   لیقب  ن یا  یامکان اجرا   ؛(623  ص  ،1399  اقدم،  ی ریناشناس است )نص  ی عموم   نیچبالک  یاشخاص در بستر فناور   تی؛ هواست

 ی بودن و اعتبار ارزهای قانون   ۀنیابهام در زم  ن،یهمچن  ؛(4  ص   ،1400فارس،    یو کشاورز  معادن  ع،یصنا  ،ی مبهم است )اتاق بازرگان   کینزد   ۀ ند ی آ
 ( 278-277 ص ،1398 ،ی است )ناصر و صادق ی گری ارزها چالش درمز ی ریکارگ به تیناظر بر ممنوع  ی فقه یها و شائبه ی لتایجی د
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  ن یدانند و استفاده از ای تجارت م   ۀبازار و عرص   ۀ افتیساختار سازمان  جادیا  ۀجیگر را در نترواج استفاده از توافقات خودالزام  ی گرچه برخ 
»نظم    ۀبه گزار  ی(، اما با نگاه 557  ص   ،1398  مقدم،  یلی)وک   دانندی ثمر م ی ها فراهم باشد، بآن  1یکه ملزومات عملنیا  بدون  را  قراردادها   نوع 
ب م  ابدیی ماست که معنا    ی نظمی در  به   شود«،ی و متحقق  از    ی ریگبهره   با  که   دارد   را   امکان  نیا  ن،ی روابط متعاقد   ۀکنند میتنظ  ۀمنزل علم حقوق 

 .شد ی ند یحقوق اطراف قرارداد و کاهش نقض قرارداد ب نیسامان، به تضمی آشفته و ب یدر بازارها ی معامالت نینو یابزارها
صدر اهداف خود قرار    در  را   ن یچبالک  رشد   ی قانون   یبسترها  دیو تمه  یگذاراستیس  2اروپا  ونیسی، کم مزبور  یهارفع چالش  ی در راستا
 ی ارزها  ۀنیزم  در  ن،یچدر بالک  یاز نوآور  تیحما  کرد یرو  با  روشن،  ی نظارت  و  ی قانون   م یرژ  کی  جادیا  قی طر از  ی حقوق   نانیاطم  یداده و بر ارتقا

  یروزرسانبه  ،یرمزنگار  یهایی دارا   میتنظ  یبرا   یی شنهادهایپ  را  یاخ  ونیسیکم  نیاست. ا  هوشمند متمرکز شده  ی( و قراردادهایساز )توکن  تالیجی د
  ن یچبالک  یفناور  دن یرس   یبرا   اروپا   ونیسیکم  یها راهبرد   ۀجملاست. از    کردهمنتشر    یجهان  ی کارگروه نظارت  جاد یوا   یی شورزه با پول مبا  نیقوان
 تیامن  4،سازگار  ی کیالکترون  تیمحرمانه، هو  یها محافظت از داده  3، ی طیمح  یداریمطلوب، موسوم به »استاندارد طال«، شامل پا  گاهیجابه  
 ی ر یگهاست که بهر  ی (. گفتن8-7  ص  ،1400فارس،    یمعادن وکشاورز  ع،یصنا  ،ی )اتاق بازرگان  است  5خارج   یایدر دن  یهمکار  تیو قابل  ی بریسا

  گشوده   حوزه   نیا  صنعتگران  یرو   شیپ  ی متنوع   یها، افق شرویپ  یوساز، درکشورهاصنعت ساخت  در  هوشمند   یقراردادها  و  نیچبالک   یاز فناور
 6است.

 در مراعات اصول حقوق قراردادها   ک ی . تشک2- 1- 3- 1

  یاطالعات  یارزها و ابزارهارمز  و   ی تالیجی د ی همچون اختصاص امضا یی سازوکارهااز    ی ریگهوشمند با بهره  یقراردادها  در  ن یقصد متعامل
 ۀ کند. با توجه به عدم مواجهی م  هیرا توج   ی ندگ ینما  یتئور  هوشمند    یها سامانه  به  ابتین  یگر، فرض اعطاخودالزام  ید. در قراردادهاشوی ابراز م

  جاب یا  ند یا مفاد توافقات در فر  یکار صدق انتساب آن به طرف قرارداد، عدم دست  ،ی معامل  ۀچون ابراز اراد  ی مسائل  گر،ی کد یبا    نی متعاقد   ی کیزیف
ن قبول  قراردادها  شود؛ی م  زیبرانگچالش  زیو  انعقاد  در  ا  یاما  ابراز  صرف  کافجابیهوشمند،  به    یگذاراثر   بلکه  ست؛ین  یوقبول  منوط  اراده 

ملزوماتفراهم  اطالعات  ی آوردن  بستر  فرمنیا  ی همچون  کل  ند یا ،  عموم  ی خصوص   یدهایاختصاص  متعامل  ی و   ی ارزها  ی قانون   یی شناسا  ن،یبه 
  ص   ،1398و ناصر،    ی)رشوند بوکان  است   ی بستر معامالت  ن یموضوع قرارداد در اعنوان  به  یشده با سند رسمق یتوث   اموال   ی تلق  امکان   و   ی تالیجی د

  نی؛ که البته استیمتعلق به کاربر دور از ذهن ن  ی خصوص   د یاز کل  گری شخص د   ۀ رسد باز هم تصور استفادی نظر م به  ن،یوجود ا  با (.  289  -271
 گری د  . بهشودی م   واقع   مردود  ی اختالف  طیله مخالفت با ظواهر و امارات، در شرا مازج   ی لیدالاز قراردادها وجود دارد و به  یاریچالش در انعقاد بس

  صادر   یو  نام  به   یتالیجی د  یامضاها  از   استفاده  مجوز  که   است  یفرد   همان   کند، ی که اقدام به انعقاد معامله م  یفرد   کرد  نیتضم  توانی نم   ان،یب
 که   ی گری د  توسط  فرد   کی  ملکی ما  بر  معامله  که  دارد   وجود  واهمه  نی ا  ی کیالکترون  ی، در فضااستفرد  مجوز منحصربه  نیاست؛ گرچه ا   شده

دراخت   یو  مجوز پذ   رد،یگی م  اریرا  ماد   نیچنهم.  رد یصورت  اکراه  ا  اریبس  ی معنو  ای  یاحراز  اصوال   گرچه  است.    تواندی نم   راداتیا  ن یدشوار 
 به  ریغ  ی دسترس   یوکالتا  حکومت دارد، و در موارد ادعا ایصاحب امضا اصالتا     ۀاراد؛ چرا که  سازد هوشمند وارد    یبر صحت قراردادها  یاخدشه

 (.46-45 ص ،1398 ،یاست )ناصر و رضو یاثبات آن با مدع امضا نیا
 

 . گری د منابع  از نیمتعامل  یازهاین نیبودن تأمهنیاعتبار، پرهز یدارنگه یتالش برا منظوربهاطراف قرارداد  یمعامالت یهاتیفعال ۀبودن سابقاریو دراخت یازجمله: گردش اطالعات تجار .1
2Europe Commission (EC) 
 ی.طول زمان با مصرف انرژ در  یداریامکان توسعه و پا. 3
 . رمتمرکزیغ  یتی از چارچوب هو یبانیهمراه پشت، بهelDAS مانند ،یکیالکترون یامضا مقررات  با ینیچ بالک یفضا در یکیالکترون  تی هو یسازگار. 4
 .عمل در موجود یمی قد یهاستم یس و خود با ینیچبالک ۀشبک ارتباط و یهمکار تیقابل. 5
 .ک:ر شتریب ۀمطالع یبرا .کنندیمدنبال  تی جد با را هدف نیا بلوک،ۀ ریزنج بر یمبتن ع،یصنا در تحول جامع یهابرنامه در یاسلوون و ایتانیبر نمونه، یبرا .6

Slovenian Research Agency under the e-Construction Programme, available at: https://www.arrs.si/en/ 

Badi, D., Papadonikolaki, D., Sourlantzi, E., & Ochieng, E. G. (2021). Blockchain-based innovation in UK construction: A user perspective. 

Eleni and Sourlantzi, Eleni and Ochieng, Edward G., Blockchain-based Innovation in UK Construction: A User Perspective (May 12, 2021). 

https://www.arrs.si/en/
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موارد  عالوه  برا مزبوربر  تلق  یعقد   کهنیا  ی،  معتبر  انعقاد  از  باشو  ی پس  با    اکراه  ب،ی فر  س،یتدل   اشتباه،  چون  یموانع  از   د ید،  تضاد  و 
 ی ادعا  درصورت   زین هوشمند یقراردادها  نیدهند و طرف ی م قرار ریتأثهستند که عقد را تحت  یها علل خارج نیباشد. ا یته یعموم یهنجارها

 ت یدر موقع  امضا  صاحب  کهنیا  از  نانیگر اطمخودالزام  یمتوسل شوند. در قراردادها  ییقضا  مراجع   و  دادگاه  به  توانند ی م  ی طیشرا   نیچن  فقدان
 (.281و  258 ص ،1398 ،ی کند وجود نخواهدداشت )ناصر و صادقی نم استفاده مجوز نیاز ا ی آلودگ خواب ای ی مست

ای از د  ۀ به مقررات نوشته و نانوشت  یتوجهی ب  یصورت فرامرزشده بهاز دستورالعمل داده  یمصنوع   هوش   ت یتبع  که  است   نیا  راداتیگر 
 ن یقوان  ۀختیلرزه درآورد و باالتر از آن، نفوذ افسارگسبه  خود  ی نیقلمرو سرزمدر  را   ی تینظام حاکم  کی  یهاهیپا  تواندی م  یدارد و حت  ی کشورها را در پ 

  ی المللنیب  و  ی داخل  نیموجد تعارض قوان  نیرا موجب شود. همچن  ــ یضرور  یهارساختی بدون ورود ز ـکشورها    ریبه سا  افتهیتوسعه   یکشورها
 (295 ص ،1398و ناصر،  یتوسعه باشد )رشوند بوکانحالدر یکشورها نی شدن قوانو متروک 

 گر  وساز خودالزام ساخت   ی قراردادها   ۀ ژ ی و   ی ها . چالش 2- 3- 1

 نابرابر(   ی گر؛ توافق وساز خودالزام مالک عرصه در موضع ضعف )قرارداد ساخت 

  یدارد. ازآنجاکه موضوع قراردادها  وجود  د یآن، ترد   ی سنت   ۀمانند نمون به  ،یعنوان عمل تجاروساز بهگر ساختقرارداد خودالزام  یی در شناسا
  معامالت  ای  ی گرواسطه  خدمات  گری د  ایوفروش اموال منقول  د ی خر  ژه ی وبه  یتجارت   اعمال  ع ی طور شاهوشمند را به  یتبع، قراردادهابه   و  ی کیالکترون

 ۀ عرض   در   که  ث یح  ن یاند. از ای قانون تجارت و واجد وصف تجارت  2  ۀ ، تحت شمول مادغلبه  باب  از   قراردادها  نیا  دهد، ی م  لیتشک  تجار   نیب
خدمات،   و  مصرف   ی کی کاال  قرارداد  اطراف  ناماز  عرص ی م   دهیکننده  در  الکترون  ۀشود؛  قراردادها  ی کیتجارت  اصطالح    ی کیالکترون  یبه 

است  کنندگان پرداخته  مصرف   حقوق  از  تیارد متعدد به حمامو  در  ی کی شود و قانون تجارت الکترونی م  اطالق  زیکنندگان« نمصرف   ی»قراردادها
 ( 96-95 ص  ،1391 ا،ینی )مقام

 تی با محور ـوساز  ساخت  یقراردادها  بر  هوشمند   و  ی کیالکترون  یقراردادها  عمومات  قیتطب  است،  ی بررس   قابل  مجال  نیکه در ا  ی بحث
از   است،گذاران  هیسرما  یسودآور و جالب توجه برا   اریکه هرچند بس  یاست. امور  ـ فروش ساختمان و مشارکت در ساخت شیپ  یقراردادها

  ها، اتیگونه عملنیبودن ایرتجاریغ  با   که   است  نیاست. حال پرسش ا قلمداد نشده    یتجار  یژگ یو قانون تجارت دور مانده و واجد    2  ۀماد  ررس یت
تحت    ـ است  هیافراد قابل توج   نیبر ا  زیکننده در عرف نمصرف   ریصدق تعب   ی که حت ـ، طرف مقابل را  ک یالکترون  تجارت   قانون  یهاتیحما

 دهد؟ ی پوشش قرار نم
ها مستلزم آن  بر  کیشمول قانون تجارت الکترون  رند،یگی بحث قرار ممورد   ی کیالکترون  یقراردادها  لیهوشمند ذ  یاگرچه قراردادها  ،در واقع 

ابهام قرار دارد.    یاههال  در  ،ی قانون   فی در تعر  ی که با منحصربودن اعمال تجارت  ی است. امر  قراردادها  نیصدق عنوان تجارت بر موضوع ا  از 
حقوق    ع ییاز تض  ی ریجلوگ   ی که در پ  کرد   اهدهمش  خاص  نیقوان  از  یاریتوان در بسی کننده را ماز مصرف   تی اهداف قواعد حما  یردپا  ،حالنیباا

است   1376و  1356 مصوب  مستأجر و موجر روابط نیو قوان 1389فروش ساختمان شیخاص، قانون پ ن یقوان نیا ۀعقدند. نمون  فیطرف ضع
فروش ساختمان  شیقانون پ  7  ۀ اند. ماد)!( به دست برتر روا داشتهی قانون   و  زیهرچند ناچ  یی تر و ضررهاف ینفع طرف ضع به  یی ها اغماض  ی که حت

قانون روابط    15و    14است. مواد  برخاسته    داری خرشیاز پ  ت یالتفاوت، به حمامحاسبه و پرداخت مابه  ۀ نحو  در   مساحت،   ی فزون  ا یناظر به کمبود  
است.    کرده  اعطا   مستأجر  به  منافع   بر  مطلق  ی تیحاکم  موجر،  یسو  از  هیقلمدادکردن موارد درخواست تخل  یبا انحصار  1356موجر و مستأجر  

  جه ینت  نیما را به ا  نیقوان  نیاست. مجموع اده  ش  یزی ری از مستأجر پ  ی جد   ی هاتی، حما13  ۀو ماد   8تا    6مواد    1376در قانون مصوب    ن،یهمچن
  ها تیحما  نیا  ۀریدا   د یبا  اصوال    و   است  مشهود  زیوساز نهوشمند ساخت  ی وضوح در قراردادهاکننده بهمصرف   از  ت یرساند که اهداف حمای م

در استناد به چتر    یجد   ی نشدن مبادرت به ساخت ساختمان مانعی تلق  ی. اما همچنان چالش تجارترد یبرگ در  را   قراردادها  نی ا  نیحقوق متعامل
که   ـقانون تجارت    2  ۀاصالح ماد  ازمند یله نمسئ  ن یا  حل  رسد ی نظر مشود. بهی کننده محسوب ممصرف   از  کیالکترون  تجارت   قانون  ی تیحما
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ب دقت  دربرگ شیمحتاج  و  عمل  ی ترشیب  قی مصاد  ی ریتر  حما  ب یتصو  ا یو    ـ است  یتجار  اتیاز  متعاقد   تیمقررات  حقوق    یقراردادها  نیاز 
ا  ی کیالکترون در  تسر97  ص  ،1391  ا،ینی )مقام   ی برخ   ،راستا  نیباشد.  حما  ی (    یقراردادها  ع یجم  به  کیالکترون  تجارت   قانون  ی تیمواد 
 .اند داده شنهادیپ را  ی مدن قانون مثل عام نیقوان به  مواد نیا انتقال ای ی کیالکترون

سرعت به  یفناور  یکه قطار تندرو  چرا   رسد؛ی نظر نمبه  ستهیشا  چندان  ی زمان   مقطع   ن یها درا درخصوص چالش  ی اظهارنظر قطع  ،حالنیباا
 . شود روروبهتونل با مانع  نیآن صحبت کرد که در ا ی از اشکاالت اساس قی طور دقبه توانی م  یزمان فقطو  د یمای پی خود را م ریمس

 گر وساز خودالزام ساخت   ی . قراردادها 2

 گر خودالزام   ۀ و یوساز به ش قرارداد ساخت   ی سنج   از ی . ن 1- 2

  یهازه یدرساخت( که با انگفروش و مشارکتشیمانند پوساز  ساخت  موضوع   با   ییقراردادها)ازجمله    یمال  ی قراردادها  ژه یوازآنجاکه قراردادها به
 .ابدیی م ت یقرارداد اهم ی، هوشمندسازابند یی م نقض یها نهیتوجه بازار زم، با نوسانات قابلرند یگی شکل م یبر رفاه اقتصادی مبتن

  ی، نفع مالاستشده    د یتعهدات سررس  یفایا  ا یقبل    ۀمرحل  ی ف یک  د یی پروژه در هرمرحله منوط به تأ  ۀ وساز که ادامساخت  یدر قراردادها
هوشمند،    یوساز در بستر قراردادها سخن، با انعقاد قرارداد ساختگریدشود. بهی سو مهم   نقص   و   بیعی ب  و   قیدق  یمتعهد با تداوم قرارداد و اجرا 

 مقدم،   ی لیجبران خسارت طرف مقابل )وک   مینه از ب  ،کمتر است  انی و تحمل ز  شتریکسب سود ب  ۀ زی، با انگآن  به   یبند یمفاد قرارداد و پا  یاجرا 
 (.548- 549 ص ،1398

 ،1389  ا، ینی و ذاکر  ی)حاتم  یعهد  ـ ی کیتمل  ی قراردادها  ۀفروش ساختمان در دستشیمشارکت در ساخت و پ  یقراردادها  شینظر به گنجا
صورت  به  انعقاد  تیقابل  ی کیتمل  عقود  صرفا    که   شود  متبادر   ذهن  به  ن ینگاه نخست چن  در   د ی(، شا134  ص  ،1399  ا،ینی ؛ ذاکر 89-88  ص

  ی ازابه  ،یقرارداد  طرف   که  لیتفص  ن ی است. بد فراهم شده    را  یاخ  وم ی هوشمند با استفاده از ارز اتر  ی که انعقاد عقود عهد ی هوشمند دارند؛ درحال
درحساب متعهدله    ادشدهیقرارداد، وجه    نید. متعاقب انعقاد اکنی وساز را تعهد مساخت  همچون  ی عمل  انجام  مقرر،  وجه  افتی چون در  ی شرط 

  ی شود )رشوند بوکانی م  منتقل  متعهد   پول   فیبه ک  ی مصنوع متعهدله، وجه توسط هوش    د ییمتعهد و تأ  ی. پس از انجام عمل ازسوشودی بلوکه م
 (.277-67 ص ،1398ر، و ناص

نحو خت را بهپردا  یابزارها  و   تجارت   حقوق  قراردادها،   حقوق  تقلب،   از  ی ریو جلوگ   ت یشفاف  جادیقراردادها، ا  ۀنی هزکم   یبستر با اجرا   نیا
  یاقتصاد  نظام  مطلوب   عملکرد   ریرا در مس  ی نظام حقوق   یاست که کارکردها  ینهاد  یفناور   کی،  ی بلوک   ۀریزنج  ی. فناورکند ی متحول م   ی شگرف 

 تیاز حقوق مالک  تیامکان انعقاد معامالت با حما  2، اطالعات  نترنتیبا ا  1ارزش   نترنتی ا  ی کند. همراهی م  تیو کدها هدا   هاتم ی قالب الگور  در
  ان یمدع  گری د  یاندازمنتقل و مانع از دست  اد ی ز  تیکم و امن  ۀنی هز  با  تال یجی د  یهاارزش   ، ی نترنتیا  یکه در فضا  ینحواست؛ به  را فراهم آورده

زمان با انعقاد  هم  ـ، هست  زین  معامله  دییکه همان مرجع تأ ـ انتقال نزد واسطه    ۀ شود. بستر با حفظ شفاِف سابقی م   قرارداد  موضوع   بر  تیمالک
و تقلب در سوابق   یکاردست  قی طر  خود  نیا  و  گذارد ی اشتراک مکاربران به  ۀ هم  با  کل  دفتر  کی  در  را   آن  از  یانسخه   ت،یقرارداد و انتقال مالک

 (.613-609 ص ،1399 اقدم، ی ری)نص سازد ی م مسدود را پرداخت یهانهیشیو پ ی معامالت
  ن،یزم  مالکان  و   دارانی خرشی پ  ژه یوبه  ن،ی. طرف است  یضرور  اریبسوساز  ساخت  یخصوص در قراردادها که به  است   یی ا یها ازجمله مزا نیا

  ندارند   اریدراخت   یاعتمادقابل  ۀ داد  چ یطرف قرارداد خود، ه  یو فن  ی مال  تیسنجش صالح   ی برا   شان،یا.  برند ی به طرف مقابل رنج م   ی اعتمادی از ب
چنان  آن  ی ول   دارند،  قرارداد  مناسب  یاجرا   و  حیانداز در انعقاد صحنقش دست  ی که گاه ـیمعامالت  یهاچون بنگاه  یی هاحکومت واسطهاز  زین  و

 اند.  به ستوه آمده ـ نند یب ی است که خود را ناچار به مراجعه م افته یدر عرف رواج 

 
1. The Internet of Value 
2. the Internet of information 
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تقوخودالزام  یقراردادها ضمن  دعاو  تیامن  تیگر،  کاهش  معامالت،  استحکام  افزا   یو    کاهش   بازارها،  در  دقت  و  سرعت  شیو 
  شوند ی م  یموجب رشد اقتصاد  ت یو درنها  دارند   ینامه، رهن و... را در پضمانت  اخذ  از   ی ازینی ب  ،یگذارهیسرما  جذب  بازار،  ی ریپذ ک ی تحر

 (.290 ص ،1398و ناصر،  ی)رشوند بوکان

 گر وساز خودالزام مراحل قرارداد ساخت   ی ـ حقوق   ی فن   ی . بررس 2- 2

 از انعقاد قرارداد   ش ی . پ 2-1- 2

روش به  ایگر انجام شود،  خودالزام  ۀ ویشالزم است معامله به  ای شود که آ ی م  ی بررس   هوشمند، قرارداد  ی هاتم ی الگور  نقش یفایا  گام  ن یدر اول 
شود. درصورت ی م   پرداخته  ن ی متعاقد   از   کی هر  یقرارداد  اهداف   و   ی فن  و   ی مال   تیصالح   ت،ی. سپس به سنجش اهلد ینمای تر م مناسب  ی سنت

 .شودی م  گرفته قرارداد انعقاد به میتصم تم،ی الگور دییتطابق با تأ
  مانکاریپ  به  ی فرع   قرارداد  با  را   امر  نیا  و  ستند یدار ساخت نعهده  خود  که  ی کی فروشنده و شرشیپ  ی حت  و  نیزم  مالک  دار،ی خرشیپ  بیترت نی بد 

 کنند.ی اعتبار او را احراز م  ،یناموفق و  ایطرف مقابل و پرداخت موفق    ی معامالت  اتیمطمئن از تجرب   ی با سوابق  قرارداد،  انعقاد  از   شیپ  گمارند، ی م
شده، نوع مونتاژ  ای  د یتول   یکاالها  متیق  زانی هنگام انعقاد قرارداد، امکان استعالم م  ،شودی م  موجب  نامتمرکز  یبسترها  امکانات  نیهمچن

آ  یاجرا   یبرا   الزممواد    تیفیو ک فراهم  اوراکل  توسط  قرارداد  اد ی کامل  کاالها   نی.  ارسال  در  از سوءاستفاده  به  ای  ی تقلب  یامر   ژه یونامرغوب، 
  یتال یجی د  یهوشمند، امکان صدور مجوزها   یانعقاد قراردادها  یبرا . با ثبت اطالعات دارندگان مجوز  کند ی م  ی ری، جلوگ یدرمعامالت فرامرز

  مقدار،   ت،یماه   صینقاط جهان و تشخادهنده در ارسال به اقصارائه  ایکننده  د یتول   تیهو   قی تصد   منظوربهها و خدمات  کاال  دکنندگان یتول   یبرا 
 (.58ص  ،1398 ،یانجامد )ناصر و رضوی م نیطرف   اعتماد جلب به نی شود و ای م فراهم  آن  بر قرارداد طرف   تیمالک و تیفیک

پ  ،هوشمند   یقراردادها نها  شیاز  تا  قرارداد  انعقاد  دریی از  امکان  س  افتی شدن،  از  خارج  و  داخل  داشت.   ستمی اطالعات  خواهند  را 
انجام مذاکرات    ۀویش  در  ی تحول   ،ی مصنوع هوش    ی ریادگ ی  یهاتیبا توجه به قابل   سابق،  یقراردادها  نی متعاقد   اتیتجرب   از  استفاده  گر،ی دانیببه
 . د ی آی شمار مبه یقراردادشیپ

 انعقاد قرارداد   ۀ . مرحل 2- 2- 2
  ن یاست؛ بر امقرر شده    یمتعدد   ی ، احکام قانون استمناقصه همراه    یهمچون برگزار  ی که با الزامات   ی وساز عمومساخت  یهادر پروژه 

ه  سامان  نیا  یاجرا  با .  رد یگی انجام م  1ک یتدارکات الکترون  ۀ از معامالت کوچک در قالب سامان  یمعامالت متوسط و بزرگ و بخش  ۀ اساس، هم
کل    توانی بلکه م  شوند،ی م  مند بهره روش    نیا  یا یاز مزا   و  رند یگی انجام م  ی تالیجی د  ی تنها معامالت در بستر نه  ،ی بلوک   ۀریزنج  یدر بستر فناور

به  نیقوان  2صورت هوشمند و خوداجرابه  را   شرکا  انتخاب  و  ده یمناقصه و مزا   یو برگزار  ساخت  لی تبد   یاانهیرا   ۀبرنام  یصورت کدهاحاکم را 
شوند؛ انعقاد قرارداد  ی ها مراعات مها و دستورالعملنامهنییآ  ،ی و خصوص   یمتورم بخش دولت  نی، قوانتی ظرف   نیا  از  ی ریگ. با بهره کرد   ی اتیعمل

و معامالت   فاتی ترک تشر  ند یفرا   ی حت  و  رد؛یگی م  صورت   برنده  انتخاب  و  شنهادیپ  یهاپاکت  مناقصه،  یهاتهیازجمله کم  ی منابع انسان  ۀنی بدون هز
را    ی دولت  یها پروژه   یاجرا   تیفیک  افت،ی  نانیاطم  ی در معامالت دولت  ی تبانعدم  از  توانی م  نیشود. همچنی م  ی ریگیفاف پکامال  ش  زیمحرمانه ن

  ییرها  ی عموم  یهانهی هز  بار  دن یکشدوش دولت را از به  ،کرد   ی محاسبات و سازمان بازرس   وانی بازرسان د  نی گزیرا جا  ی ستمی نظارت س  ،باال برد 
 ۀصندوقچ  کی  ۀمثاببه  یاانهیرا   ۀبرنام  ن،یقوان  ی سیبا کدنو  که،نی. خالصه اساختو مؤثر و کارآمد بدل    کوچک  ی دولت  به  کالم  کی  در  و  د یبخش

 
 https://setadiran.irستاد  ۀسامان -  دولت یکیتدارکات الکترون .1

2. Self-Executing 
عمران  دارد  خاص  مفهوم   خوداجرا  قرارداد  وساز،ساخت  ۀعرص  در قرارداد  به  رأسا    ،روش  نیا  در  .است  شهره  ز ین  یامان  و  ی عاملتک  یو  اجرا  کارفرما  ن  یی عوامل  از  اعم   ، ی انسان  یرویالزم 

  یآورتحقق طرح جمع  الزمعوامل    ریسا  ها وروش   ، فناوری  امکانات خود،  ۀلیوسبه   و  دارد  برعهده  زین  را  پروژه   ییاجرا  تیری مد  و  کندمی  هیرا ته  یمصالح ساختمان  و  زات یآالت، تجهنیماش
 ( 1395 ،همکارانو  فردی)عاطفکند یم نیتأم را تدارکات، ساخت ،یاطالعات، طراح
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به    نیقوان  حی برگردان صح  است،  مهم  انیم  نید. آنچه در اکن ی را اعمال م  ی قانون   یاجراهاو ضمانت  آورد ی درم نظم  روابط اشخاص را به  ی قانون 
از   یاحاکم بر قرارداد شود که مجموعه  تواند ی م  ی وتریعنوان کد کامپبه  ی. قانون رودی شمار م به  عی بد   ی که در نوع خود اقدام  استزبان برنامه  

تن بتوان فعل شرط و جزا ینحوبه  باشد؛  دهیتعهدات درهم   هوش   توسط  آن  هوشمند   یاجرا   از  و  گذاشت  شینماصورت کد بهشرط را به  یکه 
 ص   ،1399  اقدم،  ی ریطلبد )نصی را م  ستمیبه س  یورود   نیقوان  یکدها  میتنظ  زیو ن  ی، خود دقت فراوان در قانونگذارنیمند شد. ابهره   ی مصنوع 

622-623.) 
 ی حقوق   ۀجامع  کمدستکه    ی است؛ امر  ی المللنیب  ژه یوو به  ی داخل   یانعقاد قراردادها  در  واحد   زبان  به   دن یرس   قراردادها  نیا  یایمزا   از  ی کی

از    ،ی به زبان مشترک حقوق   ل یدر ن  یو متأثر از ناتوان  است  بانی گربهآن دست  یشدت با تبعات منف به  یخارج   یگذارهیسرما  ید رقراردادها   رانیا
  را  تیقابل  نی ا  توافق،  یاهتم ی الگور  و  کدها  از  ی ریگبا بهره   ،ماند. قرارداد هوشمند ی م  باز  خود  ازیموردن  یشدن مطلوب قراردادهایی انعقاد و اجرا 

 شود،   نی)اگر چن  ی شرط   یهاتم ی صورت الگور به  را   یقرارداد  یبندها  ،ی داخل  مجرب   سانینوتوجه برنامهانیشا  یده از توانمند استفا   با  که  دارد 
  جوامع  با  ی اسیو س  ی در ارتباطات حقوق   کمدست  ،ی به زبان انساننسبت  یفناور  نیکه زبان نو   ابد ی  نانیو اطم  کند   ی سیکدنو  1شود( ی ن مچنا

 گشاتر است.بس راه ی، ابزارگری د نفوذ صاحب
 قرارداد   ی . از انعقاد تا اجرا 3- 2- 2

، وقوع معامله عمل  نیو با ا  کنند ی مثبت    ستمیدر س  ی طوالن  یا ره یاز زنج  د ی جد   یاعنوان حلقهبه  را   خود  معامله  نیپس از انعقاد قرارداد، طرف 
  در   را  خود  ی قطع   تیاولو  نی متعاقد   اقدام،  نیا  با.  شود  امتناع  حیصحریغ  یهات یتا از معامالت متعاقب با وضع  ند ینمای اعالن م  گران ی را به د

 دارند.ی مخالف مصون م یبخشند و از استماع ادعاهای م  ن یتضم یقرارداد یازا مابه تیمالک
  قرارداد   ی ریگبر شکل  واحوال حاکم و اوضاع طیشرا   رییتغ  مت،یق  راتییوهوا، تغآب رینظ  یقرارداد، عوامل خارج  یانعقاد تا اجرا   ۀدر فاصل

امل مؤثر عو  که  ی تیوضع  در  تمی الگور  رفتار  و  رد یگی ها صورت م تم ی الگور  توسط  امر  نیا  قرارداد،  لی تعد   به  ازین  درصورت   شود؛ی م  دهیسنج  مرتب
 . شودی م مشخص کند  رییتغ

 یایاز مزا   ،اطراف قرارداد  یزنچانه  قدرت  در   توازن   جادیانجام معامله، ا  یهانهی قرارداد، کاهش هز  ی سرعت اجرا   شی، افزا مقطع   ن یدر ا
 . (104 ص الف، 1397و ناصر،  ی)صادق است هوشمند  یقراردادها

 صورت هوشمند به   قرارداد   ل ی . تعد 3-1- 2- 2
  انعقاد  در  مطلوب   ی ریگمیکسب اطالعات مؤثر در تصم  یبرا خارج    یای نامتمرکز است و امکان ارتباط با دن  ی بستر  نیچازآنجاکه بالک

به  ی خارج  ی اطالعات  یهاستمیندارد، س  یی تنهابه  را   قرارداد   ی واقع  یایدن  در  موجود  اطالعات  نی آخر  و  شتابند ی م   ی بلوک   ۀریزنج  یاریاوراکل 
  ار یشان را دراختیا  ی فن  و  ی مال  تیاهل  در  اختالل  جادیا  ای  بهبود  ن،یمتعامل  تیوضع  رییتغ  مت،یق  راتییوهوا، تغآب  تیها، وضعپرداخت  ازجمله

گاه ی م  قرار  بستر  نیا   قرار   ریتأثشدت تحت  به  را   اجرا   و  انعقاد  ند یا فر  ۀتواند ادامی م  شدهاتفاقات، معامالت و احکام صادر  دادها،ی از رو  ی دهند. آ
  یپروژه، زمان کارساز  یوساز و فازبند ساخت  اتیعمل  ییاجرا   یبند زمان  ینیبشیپ  قرارداد،  انعقاد   به  میمختلف در تصم  یهاگام  در   مهم  ن یدهد. ا

رداد  قرا   متناسب  لی وساز به تعد ساخت  یز مسائل معتنابه قراردادهاا  یار یها و بسآورده  می تقو  مصالح،  نیتأم  نهیبه  منابع  و   زمان  نشی ها، گزنه ی هز
  حکم  نیاست. اصادر شده    ی تازگ به  قرارداد   اطراف  از  ی کیفرض، حکم حجر  مؤثر است: به  نییدست در تبنیا از  ع ی شا  یکند. ذکر مثالی مکمک  

  صدور تا   یزمان  ۀباشد و قرارداد در بره  ی رآصدور    خ ی حجر مندرج در حکم قبل از تار  خ ی . اگر تارشودی شدن به اجرا گذاشته نم ی قطع   زمان  تا
شده    یرأ   تیقطع قرار  منعقد  ابطال  مظان  در  معامله  ا   رد یگی مباشد،  اکنی م  انی ز  و  اختالف  دچار  را   متعاقب  یادیو   یزمان  موضوع   نید. 

حکم، کماکان پابرجا    تیقطععدم  علتبه  فرد،  ی تالیجی د  یجوز تملک ارزهام  ا ی  ی تالیجید  یامضا  از  استفاده  مجوز  که   شودی م  زتریبرانگچالش
  را  یرقطعیغ  ی حت   حکم  صدور   مثل  ی اطالعات  مشکل  ن یحل ا  یاست. اوراکل برا سلب نشده    ی امکان انعقاد قرارداد هوشمند از و  یو حت  است

 
1. If-then 
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  یینها  د ییز تأا  ی مصنوع   اقدام نکند، هوش   ی مرا  نی به استعالم چنمعامله    گری اگر طرف د  ی حالت، حت  نیا  در.  دهد ی م  قرار  نیمتعامل  اریاختدر
در احکام اعسار  ت یوضع نی (. هم286-287 ص  ، 1398و ناصر،  ی شود )رشوند بوکان ی منعقد نم یاو اساسا  معامله کندی م  ی معامله خوددار

برد؛    بهره   زیموجود ن   ی قراردادها  ل ی سازوکار در تعد   نیاز هم  توانی صادق است و م  زین  ت یه درمورد متعامل قبل از قطعشد صادر  ی و ورشکستگ
و...،   یخدمت ودر  ی انسان  یروین  مانکار،یالمثل عمل پ)عرصه(، اجرت   نیشده، زمساخته  ی واحدها  مصالح،  متیکه با استعالم ق  یاگونه به
 .نبود ـ  در اوضاع متورم بازار ـ  طرف  کیبه   یدادقرار یهالیتحم شاهد و کرد  لیدخ  قرارداد لی تعد   در  را  ی خارج  طیتوان شرا ی م  ی راحتبه

 ی ساختمان   ۀ در پروژ   ی جمع   ی گذار ه ی . جذب سرما 2- 3- 2- 2
عرضه شود؛ به طرق گوناگون   ی هی، طرح توج گوناگون  یهادهیا   کردنیی اجرا   یامکان وجود دارد که برا   نی، ای بلوک   ۀریزنج  یدر قالب فناور

  نیمشارکت در تأم  یبرا نقاط جهان  او از عموم افراد در اقص  رد یدر پروژه، جلب اعتماد صورت گ  دهیا  ۀدادن افراد سرشناس حوزازجمله مشارکت
معامله )توکن( به او داده خواهد شد که در بورس  قابل  یگذارهیسرما  ی گذار، گواههیسرما  ۀ آورد  ی ازا ، بهند یفرا   ن یاست شود. در ادرخو  پروژه   یمال

  ،فروش برساند در هر زمان توکن خود را به  تواند ی دهد و م ی گذار درواقع به پروژه قرض م هیسرما  ن،یبنابرا داشت.    خواهد  معامله  تیرمزارزها قابل
ا پ  ۀدر ادار  ی که سهم و نقشنیبدون  ر  قرا   همه   ارینحو آزادانه در اختبه  کند، ی اوراق مطابق آن عمل م  ی بلوک   ۀریکه زنج  یاکند. برنامه  دا یپروژه 

گذاران خواهد شد  هیو موجب رغبت سرما  کند ی م  نیمبادله( را تأمقابل  یگذارهیسرما  ی نفعان )دارندگان گواه یذ  حقوق  برنامه  منطق  و  رد یگی م
دهد که با جذب  ی م   را   امکان  نیا  ی عموم  یهاو طرح   ی انبوه خصوص   یهاخصوص در پروژه ، بهی ژگ یو  نی(. ا618  ص  ،1399اقدم،    ی ری)نص

 را به سامان برساند. ی موفق یهاو پروژه  دهد را کاهش  ی دولت یهانه ی خرد، هز یهاهیسرما
 ی گذار هی ه در جلب سرمانکت  نیباشند. اداشته    یجمع  ی مال   نیتأم   نیچبالک  بستر  بر  توانندی م   ی ساختمان  یوکارهاکسب  گر،ی دی انیببه

عنوان  به  نیچبالک  از  ،ی نترنتیا  ی هاها و شرکتدر مقابله با بانک  1ر یگذاران خطرپذهی، مؤثر است. سرمارکود  طی، درشرا نگینی روش مابه  یخارج 
سرما  ی رقابت  تی مز پرکنند   برند ی م  بهره   یگذارهیدر  را  آن  فدانند ی م  یگذارهیسرما  یخألها  ۀو  مراکز  مالنی.  )صنعت  زعامت    به  ا یآس(  ی تک 

 ،1400فارس،    ی)اتاق بازرگان  اند آلمان  و   سیانگل  کا،ی در امر  یگذارهیسرما  موفق  ی هاستم یاکوس   ی رو جد دنباله  ا، یکنگ و استرالسنگاپور، هنگ
 (.33-32 و  12-10 ص

 ( ت ی مسئول   و )ساختمان    مه ی . صنعت ب 3- 3- 2- 2
  ۀ نشد ی نیبشیپ  یای و کارگر است. در بال  مانکاریکارفرما، پ  تیمسئول   ۀم یب  زیساختمان و ن  ۀمیوساز، بصنعت ساخت  یهاند یو فرا   میاز مفاه

  م یدشوار است. با تنظ  اریبس  خسارات  زانیم  بی تقر  و   قیآوردن گزارش دقدستدست، معموال  بهنی ا از  یی هامثال  و   کار   نیح  حوادث  ،یی وهوا آب
آورد  ی همراه مبه  را   مه یو وصول حق ب  یدگ یرس   ند یامر سهولت فرا   نید و اشوی م  نیمع  مختلف  یارهایمع  ن،یچبر بالکی هوشمند مبتن  یقراردادها

 (.34 ص ،1400فارس،  ی بازرگان )اتاق 
  ی )صادق  گشود  خواهد  مهیصنعت ب  یروشی پ  ید ی ابعاد جد   ،ییخوداجرا   یهای ژگیاز و  یمند با بهره   ،هوشمند   ۀمیب  یقراردادها  ی ریکارگ هب

 (. 162 ص ب، 1397و ناصر، 

  ی ( و لزوم عرف 1389فروش ساختمان مصوب  شیقانون پ  4  ۀماد  3فروش )بند شی پ  یساختمان در قراردادها  ۀ میبودن بی الزام به  با توجه  
 همراه خواهد داشت: به را لی هوشمند آثار ذ  یوساز، قراردادهاساخت ی قراردادها در مهیب

 پوشش   ازینمورد   سقف  متناسب  نشی گران، گزمه یبر اساس سوابق ب  تیحما  ۀدامن  نی باالتر  و  متیق  نی ترنهیاعتماد، با بهقابل  گرمهیانتخاب ب
  حدوث   د ییتأ   کند،ی م  جابیگر را امهیب  توسط  تعهدات  یاجرا   که   ی ط یشرا   وستنیپوقوع گذار درخصوص بهمهیشفاف ب  یرساناطالع  ت،یمسئول 

 یفضا  جادیا   گر،مهیب  توسط  مهیب  عقد   مفاد  مؤثر  و  ع ی سر  یاجرا   اوراکل،  ی اطالعات  یهاستم یس  از  استفاده  با   آن  وقوع   از  نانیاطم  و  یی ادعا  طیشرا 

 
1. VC s 
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  ی ارتقا  تیگذاران و درنهامهیو تقلب ب  سهیدس  ،ی از تبان  ی ر یجلوگ   گران،مهیب  یکارکرد   ۀشدن حوزی سمت تخصصبه   شرفتیپ  گران،مهی ب  نیب  ی رقابت
 .مهیب صنعت تیفیک

بود و ثبت   نخواهد   گرمهیب  با  تماس  به  یازیشدن آن مؤلفه، نمحقق   از  پس  شود،ی م  یاندازدر قرارداد راه  ی پارامتر  ی ، وقت گری دعبارت به
 ی کاف  گرمهیتوسط ب   تیاصالح و بهبود موقع  ایپرداخت خودکار    یبرا   د ییوارده و در ادامه تأ  یهاانی ز  ۀخسارات و دامن  یۀچون برآورد اول   ی اطالعات

  ن،یگشود. بنابرا   خواهد  عرصه  ن یا  فعاالن   یپا  شیها پهوشمند ساختمان  ی سازمنیا  رامونیپ  دی جد   یی هاافق  مه یبخواهد بود. سهولت در امر  
  رای ز  ابد؛یی م   کاهش   مه یب  حق  ی هانهی ، هزکنند مخابره    مه یکنندگان بنیتأم  به  نیچبالک  قی طراز   را   خود  تی وضع  ی روز رسان شوندگان بهمهیب  ی وقت

 (.37 ص  ،1400فارس،  ی )اتاق بازرگان  شودی م  مرتفع د ییتأ و یزی مم یهاداده به ازین

 ی انسان   ی رو ی مصالح و ن   ن ی تأم   ۀ ر ی . زنج 4- 3- 2- 2
.  ابد یی فراوان م  تیکار مناسب، اهم  یرویو ن  ی مصالح ساختمان   ۀصرف موقع و بهبه  نی وساز، تأمقرارداد ساخت  یملزومات اجرا   یۀ ته  ند یدر فرا 

ساختمان،    ۀشد تمام  ارزش   در  یآسانسور  راتیها و تأثمتیق  یالحظه  شیبا نظر به افزا   ن،یتأم  ۀریزنج  در  وقفه  جادیا  عدم  و  ات یدر عمل  ع ی تسر
 است.  یبس ضرور ی امر

  ی بلوک   ۀریزنج  یاست. بستر فناور  نیتأم  ۀری زنج  رصد   و  ی ابیرد   یی توانا  ،یسازصنعت ساختمان  در  نیچبالک  یفناور  ی کاربردها  از  ی کی
 دهد. ی م قرار اریو دراخت کندی مطور مستمر ضبط به  ل،یتا زمان تحو ی اصل ۀکنند نیاز زمان سفارش به تأم ،منابع را  نیا تیوضع

گم    یاد که هرگز محمولهکن ی م  ن یاست که تضم  ریرناپذ ییو تغ  منیا  ی بستر  جادیها، اداده  نیحجم بزرگ ا  یساختار برا   نیمثبت ا  ۀنکت
  ت یقابل گری د تی مز. کند ی را فراهم م یاصورت لحظهبه مانکاریمنابع توسط کارفرما و پ  ی تمام تیوضع ۀمشاهد  امکان نیفضا همچن نینشود. ا

مطمئن    ـ مصالح   و  مواد  و  ی انسان   یرو یاعم از ن ـ  نیتأم  سبد   تیفیاز ک   ،ی رقابت  یی در فضا  توانی منابع، م  نیا  نیاست که هنگام تأم  نیا  ی ابیرد 
 1شد.

 قرارداد   ی اجرا . پس از  4- 2- 2

تحل به  معامله  انجام  از  اول به  یهاتم ی الگور  یی کارا   لیپس  اهداف  اساس  بر  قرارداد  در  سی م  پرداخته  هیکاررفته  درواقع    ی هاستم یشود. 
 ۀ ریمعامالت هوشمند در زنج  ند یفرا   یۀکل  تی. درنهادارند رفتار خود را    یسازنهیبه  و  ی ریادگ ی  یبرا   بازخورد   افتی در  تیگر قابل خودالزام  یقراردادها

 . شودی م یثبت و مستندساز ی بلوک 

 . ثبت اسناد و امالک 4-1- 2- 2
  ن یا  ی ات یح  عنصر  را   اجماع  ی ژگ یکه وی نحود؛ بهکنی ثبت اسناد و امالک ارائه م  ۀنی زم  در  یاارزنده  خدمت  مرحله  نیا  در  نیچبالک   یفناور

  احراز   را   ادعا  نیبه دفتر کل، صدق و کذب اشبکه با مراجعه    ی، اعضاد ینمای م  ی گری به د   تیانتقال مالک  یادعا  یفرد   ی . وقتاند دانسته  یفناور
  د ی جد   مالک  فیک  به   و  خارج   ی قبل  مالک  فیک  از  سند  تیمالک  برنامه،  تمی ، بر اساس الگورشودی م  زده  ی گری د  نام  به  تیسند مالک  ی کنند. وقتی م

هدف    هوشمند   یقراردادها.  است  تیمالک  انتقال  رش یپذ   در  اجماع  همان  نید. اکننی م  د یی تأ  و  مشاهده  را   انتقال  نیا  شبکه  یاعضا  و  شودی م  وارد 
 (.615-613 ص ،1399 اقدم، ی ری)نص کنند ی الوصول مقرارداد را سهل یبه اشخاص ثالث در اجرا یازینی ب

  ۀشکد ی از اند نقل  ،615  ص  ،1399  اقدم،  ی ری)نص  رد یگی م  دربررا    ی دادگستر  یهادرصد از کل پرونده 50  بی مربوط به ملک قر  یدعاو
افراد مختلف، انجام ساخت29  ص  ،1397محتا،   انتقال ملک به  توجه  انیشا  ی ، فراوانی متعلق به منابع عموم  یهانیزم  یوساز رو(. امکان 

است. در بستر   شده  تی، تقویررسمیو غ  یبه معامالت عاد  ی و اعتباربخش  نیاز ابهام در قوان  ی ، ناشی کنون   طیشرا   در  معارض   یدارا   یهانیزم

 
 (33- 34: 1400بازرگانی فارس،اتاق )چین درصنایعهای بالکالهام گرفته از قسمت رصد زنجیره تأمین درصنعت کشاورزی، ذیل فرصت. 1
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منظور ساخته شده    نیهم  که به  ی کد در پلتفرم  نیبعد، ا  ۀ. در مرحلشودی م  ایمه  نیهر قطعه زم  یبرا   1( نهی )رمز  ییکد شناسا  افتی ، دریفناور  نیا
  فعال   شبکه  ن یآن به اطالع افراد فعال در ا  یگذارقهیوثبه  ایمالک است و هر انتقال    ی شخص  فیدر ک  نیقطعه زم  نیا  رونیازا   رد؛یگی است قرار م

حاضر در    یاعضا   ۀهم  را ی وجود ندارد؛ ز  ی مالک قبل  یامکان انتقال ازسو  گری ، دافتی   انتقال  ارزش   نیا  یشود. وقتی رسد و نزد آنان ثبت می م
  نیاوکرا   گرجستان،  ل،ی ازجمله سوئد، برز  یی طرح در کشورها  نیاست. ا  هیحق انتقال مالک اول   ۀکنند د که ساقطکننی م  د ییانتقال اول را تأ  شبکه  

  بداندقابل قبول  ریرا غ  ن یزم  ی بلوک   ۀریزنج  ۀخارج از شبک  ۀمعامل  نوع   هر   ت،یطرح آن است که حاکم  تیموفق  ۀ است. الزم  درآمده  اجرا   به   هند  و
و سازمان    یها، دفاتر اسناد رسمیکارگزار(،  نیتضم  یها )برا مانند بانک  ییها، واسطهبستر  نید. در اکناستماع قلمداد    رقابلیرا غ   ریمغا  ی و دعاو

(. 622-615  ص  ،1399  اقدم،  ی ری)نص  ندینما  فی بازتعر  را  خود   نقش  دیاب  و   دهندی متعارف خود را ازدست م  یثبت اسناد و امالک کارکردها
 کند. ی م  جیبس ی ت یحما یچترها ۀریدا ارکان جامعه را در گسترش  د ی جد  یها نقش یاست که با اعطا ایپو ی نظام حقوق  ی ژگ یو نیا

استفاد1:  است  شیگنجا  قابل  عامل  دو  در  ی کیالکترون  ی سند رسم  اتیمقتض امضا  ۀ(  از  تنظ  ی ک یالکترون  یسردفتر  در    سند   می مطمئن 
کشور،    ی کار دفاتر اسناد رسم  ند یفرا   در  ری. با رصد تحوالت اخیمرکز ی کیالکترون  ی گانی با  در  ی کیالکترون  یاسناد رسم  یسازره ی( ذخ2  ،ی رسم

حصول به شرط نخست   مقدمات  توانی م   مطمئن،  و  موثق  ی کیالکترون  یامضا  به  سردفتر  زیتجه  و  ی کیالکترون  ی همچون امکان صدور سند رسم
  یتالیجی د  یامضا   و   یتیمفاد سند، با استفاده از توکن، شامل مشخصات هو  ی سردفتر پس از اعتبارسنج  رات،ییتغ  ن یدانست. با اعمال ا  ا یرا مه

سند    یبرا   یا در مرحله  قی تصد   رمز  افتی در  امکان.  کند ی م  یگانیسند به مهر دفترخانه، آن را با  قیو پس از توث   کند ی م  افتی در  کتای  ۀشناس  ،یو
  ن ی جامع آنال گاهیپا  ی اندازراهسازمان ثبت اسناد و امالک به    فیعالوه، تکلثبت را اعالن کند. به  اتیشود که سردفتر ختم عملی فراهم م  یمیتنظ

  ۀ توسعه، ماد   ۀقانون پنجم برنام  211  ۀازجمله بند م ماد  ی در مقررات مختلف  ـ باشد  ی ثبت  استعالمات  ع ی سر  و  کیالکترون  یگوپاسخ  که   ی قی طربه ـ
 ح ی تصر  23/6/1392  ی ابالغ(  یاسناد )ثبت آن   ی ک یثبت الکترون  ۀاز سامان  ی دفاتر اسناد رسم   ۀاستفاد  ۀ دستورالعمل نحو  2  ۀ ماد   2-، بند و48

 ی کیقانون تجارت الکترون  15و    14مواد    یرا با استناد به محتوا   ی رسم  سند   حد  در   ی اثبات  ارزش   توانی م  یعملکرد  نیاست. در فرض چن  شده
  ، ی کیقانون تجارت الکترون  15  ۀکه طبق ماد نیا  جهی(. نت93-75  ص  ،1393  ، ی عیو شف  یقائل شد )خادم رضو  ندیفرا   نیا  یاسناد صادره ط  یبرا 

  ۀ درج  ثیشده است و ازح   دانسته  انکار  و  د یقابل ترد ریغ  ی اسنادرسم  یمئن مانند امضامط  ی کی الکترون  یجمله امضااز  ی کیالکترون  لی دال  اعتبار
(. با  97  ص  ،1391  ا،ینی )مقام  کنندی حرکت م  ی سمت اسناد رسم فاصله گرفته و به  یاز اسناد عاد  لی دال  لی قب  ن یا  یاعتبار، اسناد معامالت حاو

ا برا نیوجود  انعقاد قراردادهااعتقادند که چه  نی، نگارندگان  با  فناور   یبسا  در نگاه اول    یاسامانه  نیچن  جادیا  ن،یچبالک  یهوشمند در بستر 
توسط    منعقدشده  معامالت   تی از شبکه و امکان رؤ  یعنوان عضوباشد و صرف حضور سازمان ثبت اسناد و امالک بهچندان ضرورت نداشته  

برا  ا  ی اعتباربخش  یآن،  اسناد معامالت و امالک موضوع  بود که    ی صورت در  نی ا  شود  گفته  د ی. شاباشد   ی فکا  قراردادها  لیقب   نیبه    ۀهمخواهد 
  م، ی گفت  ترشیو چنانچه پ ـ  شوند   ف یتکل  نییو تع  ی دهر سازماناعتبا  ثی ح  از  بستر  نیا  از  خارج   ی میعقد شوند و اسناد تنظمن  بستر  نیمعامالت در ا

هدف و با امکان مراجعه به سوابق،    نیوراکل متناسب با اا  یهاستم یس  ی طراح  با  ستین  د یبع  کهی درحال   ـ حاضر وجود ندارد   امکان درحال  نیا
  ی صورت انعقاد و اجرا چه به ـوساز ساخت یقراردادها یروشیپ د ی جد   ی ، افقباشد  نیتعاملگر مؤثر پر شود. اگر چن کیاز وجود  ی شکاف ناش

به چه  و  سنتهوشمند  م  ـ کیالکترون  ای  ی صورت  مالک  ی گشوده  مشکالت  که  زمشود  داشتن  عدم   ن یمعارض    ت یمالک  به   نانیاطم)عرصه(، 
  خواهند  مرتفع   ی همگ   سازنده  ا ی  کی شر  توسط  یو  تیرضا  بدون  نیزمامکان فروش سهم مالک    ۀشده، شائبساخته  یبه واحدهانسبت   داری خرشیپ

 شد.
 ت یششم توسعه، با قابل  ۀ قانون برنام  114  ۀماد شده در  ی نیبشی پ  کشور،  امالک  ی ک یبا دفتر الکترون  سهیدر مقا  نیچاست بستر بالک  ی گفتن

سودمندتر   ،ی بر یبودن از تهاجم سا، داشته و محفوظ یاطالعات  تیشده، شفافره ی، امکان مشاهده و استعالم از اطالعات ذخمعامالت  خودکار  ثبت
 (.119 ص الف،1397و ناصر،  ی رسد )صادقی نظر مبه

 
1. Quick Response Code (QR- Code) 
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  ی هاگسترده از روش   ۀتا استفاد  ،است  افتهیتوسعه    ی کیثبت الکترون  1393قانون کاداستر    مثل  دی جد   نیقوان  ب یهرچند با تصو  ران،یدر ا
 (.101 ص الف،1397و ناصر،  ی )صادق است شیدر پ ی طوالن یراه نیچثبت در بستر بالک نینو

اسناد و امالک موضوع   ی ثبت  تیامر، وضع  نیشدن ای تلق  ی تی به اسناد معامالت توسط قانونگذار و حاکم  ی بخشتیبا توجه به لزوم رسم
است    ی عموم  ی بستر  نیچنظر که بالک  نی(. از ا275-274،283  ص  ،1398  ،ی مل است )ناصر و صادقأمذکور همچنان محل ت  یقراردادها

قانون   بیتصو فقط؛ گرچه کرد   یثبت تلق ۀثبت در ادار ۀمنزل توان بهی م  را بستر نیا در ثبت است، متصل بدان زیو امالک ن اسناد ثبت ستمیکه س
 . بود خواهد   هانظراختالف نیبخش اانیخاص پا

 اموال   ه ی عل  م ی جرا   وقوع   از   ی ر ی شگ ی . پ2- 4- 2- 2
 نیچ. بستر امن بالکاست  ی ملک  یهایو کالهبردار  ریمال غ  فروش   مثل  اموال   با  مرتبط  یمال  میجرا   وقوع   از  ی ریشگیپ  یبرا  ی عامل  تیشفاف

هوشمند،    یاست. ازآنجاکه عوض قراردادها   کیقانون تجارت الکترون  1  ۀ اساس بند ح ماد  بر  مطمئن   ی اطالعات  ستمیس  کی   یهای ژگ یو   واجد 
  ورود   ،ی فضول   معامالت  وقوع   ر،یفروش مال غ ند، امکان  ای تالیجی شده دیرمزنگار  یارزها  ا ی(  تیمالک  یبه سند رسم  ن ی هوشمند )مز  ی هایی دارا 
 شود.ی م  محدود نی متعاقد   ییبه دارا  یی شوپول  خصوص به میجرا   از  ی ناش اهیس پول 

 ی برا   ینوآور  شبرد یاست. در قانون »پمتحده برداشته شده    االت یا  در  ی مال  میجرا   نرخ   کاهش  در  نیچاز بالک  یوربهره   یهاگام   نینخست
  ع، یصنا  ،ی است )اتاق بازرگان  شده  داشته  لیگس  نهیزم  ن یدر ا  هایفناور  گری و د  ی مصنوع هوش   ن،یچکشور، بالک  نیقانون« ا  یکمک به اجرا 

 (6  ص ،1400فارس،  یمعادن وکشاورز

 ی ر ی گ جه ی نت 

 ی بلوک   ۀریزنج  یدر بستر فناور  اند،شدهحقوق استوار    یی زداتمرکز  و  یی کارکردگرا   حقوق،  ی اقتصاد  لیتحل  ی هوشمند که عمدتا  بر مبان   یقراردادها
معامالت    یها داده  یتمام  رمتمرکزیغ  یسازره یذخ  یخالقانه و شفاف برا   ی است که پلتفرم  تالیجی دفترکل د  ن یچشوند. بالکی منعقد و اجرا م

  ۀ شده )سوابق با همع ی کند(، توزی نم  کنترل   را   شبکه  یواحد   ی حقوق   ای  ی قیحق  شخص  چی)ه  رمتمرکزیعناصر است: غ  نیادهد و واجد  ی ارائه م
 . ریرناپذ ییشده، خودگردان و تغانجام معامالت و  کاالها ی ابیشود(، شفاف در رد ی م کنندگان به اشتراک گذاشتهشرکت 

عرص  قراردادها  ۀدر  واسطه  یفناور  ن یا  ،حقوق  حذف  بنگاه  ییهابا  بانک  یمعامالت  یهاچون  سرنیتضم  ی هاو  اعمال    ع ی کننده، 
  ی وساز، طراحبا موضوع ساخت  یی. در قراردادهاداشت  خواهدهمراه  اختالف را بهحل  مراجع   به  از یو کاهش ن  یو قانون   یقرارداد  یاجراهاضمانت

خواهد داشت.    ی عمر پروژه را در پ   ۀدور  یهانه ی شدن قرارداد و کاهش هزی اتیعمل  در   ع ی مستمر، تسر  یقراردادها  یاجرا   یمناسب برا   یبند زمان
ارتباط گاه  و  ن ی متعاقد   نی ب  یشکاف    ی از قراردادها  یوربهره   ان،یب گریدشود. بهی راستا حل م  نیا  در  زین  مقابل  طرف   ی ریتعهدپذ   سوابق  از  ی آ

را    ن ی قرارداد، متعاهد   یپس از اجرا   یقرارداد و حت  ی انعقاد قرارداد، از انعقاد تا اجرا   ،یقراردادش یمختلف پ  یهاگر، درگاموساز خودالزامساخت
حاکم بر انعقاد قرارداد و کمک به انعقاد قرارداد در بستر مقررات حاکم در زمان    یاالجرا الزم   مقررات  نی . امکان اطالع از آخرکند ی م  ی بانیپشت

 ی گذارهیصورت هوشمند، جذب سرمابه  قرارداد  لی تعد   امکان  ن،یبرا است. عالوه   قراردادها  لیقب  نیا  زیانگشگفت  یهات یو مکان، ازجمله ظرف 
هوشمند    صورت کامال  به  ی سانان   یروین  و   مصالح  نیمأو ت  ت،یکارآمد ساختمان و مسئول   ۀ میب  ۀ نیزم  آوردنفراهم  ، ی ساختمان  ۀدر پروژ  ی جمع

موارد،    ی ها در برخ تم ی الگور  یی دا یهمچون ناپ  یی هاد. درمقابل، وجود ضعف کنی م  قیقراردادها را تشونحو از  نیمطلوب ا  یاست که اجرا   یی ایمزا 
الگور نهان توسط  افراد  اسناد و امالک، درج   ۀدر حوز  ی نظر   یی هاو چالش  تمی معامالت  ا  ۀثبت  اسناد  قراردادها، وجود عوامل   لیقب  نیاعتبار 

انتقال    انی جردر  قصد   یمحتوا   فی جامعه، تحر  ی عموم  ی انطباق با هنجارهاعدم  ،ی آلودگ خواب  ،ی اکراه، مست  ب،ی فر  س، یمثل اشتباه، تدل   یخارج 
است. شناخت و    نساخته  ایبستر را چندان مه  نیرشد ا  یمناسب برا   یها دانان بسترحقوق  یی آشنابودن موضوع و کم ع ی ؛ بد است  ریزناپذ ی و... گر 

 ها را به مخاطب نشان خواهد داد.حل متعادل در استفاده از آنراه  قراردادها  نوع  نیق الزامات ایدق نییتب
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