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Abstract
Along with the development of international trade worldwide, related institutions, including the
field of financing and other areas, have also developed. Instead of facilitating trade, this
development has complicated, costly, and slowed trade under the pretext of providing security
and stability, and has sometimes been influenced by the decisions of powerful institutions such
as governments. The intervention of the world's powerful countries in trade relations under
various pretexts and the imposition of various sanctions against countries also exacerbated this
complexity. It seems that by eliminating these intermediaries, the complexities, slowness and
costs of trade can be significantly reduced. Advances in information technology, especially
blockchain technology, and its remarkable capabilities such as smart contracting, have helped
international trade actors eliminate powerful intermediaries in a way that increases security,
stability rather than decreasing it. This article specifically explains blockchain technology and,
consequently, smart contracts, and finally, the problems of smart contracts, for which a solution
must be found.
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چکیده

با توسعه روزافزون تجارت بینالملل در سطح جهان ،نهادهای مرتبط با آن از جمله حوزه تأمین مالی و سایر حوزهها نیز
پرهزینه ،کُند و بعضاً بازیچه تصمیمات نهادهای قدرتمند نظیر دولتها نموده است .همچنین مداخله کشورهای قدرتمند
جهان در روابط تجاری به بهانههای مختلف و ایجاد تحریمهای مختلف علیه کشورها این پیچیدگی را تشدید کرد .به
نظر میرسد در صورت حذف این واسطهها بتوان تا حد قابلتوجهی از پیچیدگیها ،کنُدیها و هزینههای تجارت کاست.
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گسترش یافتهاند .این گسترش بهجای آنکه تجارت را تسهیل نماید ،به بهانه تأمین امنیت و ثبات ،تجارت را پیچیده،

پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات بهویژه فناوری بالکچین و قابلیتهای چشمگیر آن نظیر قرارداد هوشمند ،این نوید
ثبات و عدم امکان سوءاستفاده نهتنها متزلزل نشود که حتی افزایش نیز بیابد .در این مقاله بهطور مشخص فناوری
بالکچین و بهتبع آن قرارداد هوشمند تبیین میگردد و نارسائیهای قراردادهای هوشمند نیز بیان میشوند که باید برای
آنها نیز چارهای اندیشیده شود.
واژگان کلیدی :بالکچین ،قرارداد هوشمند ،رمزارز ،بیتکوین ،اتریوم.
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را به فعاالن عرصه تجارت بینالملل داد که بتوان واسطههای قدرتمند را بهگونهای از این چرخه حذف نمود که امنیت،
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 .1مقدمه
در دورهای که تکامل صنعتی به طور مداوم در حال رخدادن است ،فناوریهایی به وجود میآیند که این قدرت را دارند
که کسبوکارها را متحول کنند .اینترنت در دهه نود و امروز ،تجارت /بازاریابی را متحول کرد و بالکچین این پتانسیل
را دارد که همین کار را برای معامالت تجاری انجام دهد .بالکچین یک مدل همتا به همتا است که میتواند فرآیندها را
سرعت بخشد و در نتیجه ردیابی قوی و کاهش هزینه تراکنشها را به همراه داشته باشد .با توجه به پیامدهای این فناوری
گسترده ،برای متخصصین بازاریابی ضروری است که اهمیت آن را در انجام فعالیتهای بازاریابی درک کنند (منون،
.)۲۰۲۱
همچنین با افزایش تجارت میان کشورهای مختلف جهان و بهتبع توسعه چشمگیر عوامل و عناصر حاکم بر آن ،ضرورت
تدوین قواعد و سازوکارها بیشازپیش احساس میشد که ازیکطرف بتواند وضعیت حاکم بر تجارت ،خصوص ًا در عرصه
بینالمللی را سامان بخشد و از سوءاستفادهها و ناکارآمدیها بکاهد و از طرف دیگر قادر باشد بستری فراهم کند تا تجّار
بتوانند به فعالیت بیشتر و گستردهتر بپردازند .بهمرور ،قواعدی بر تجارت حاکم شد که تسهیل آن را به فراموشی سپرد و به
بهانه استحکام و اطمینانبخشی به آن ،کاغذبازی و بروکراسی فراوانی را به افراد تحمیل نمود که این خود نهتنها تجارت را
بهشدت پیچیده کرده ،بلکه هزینه و زمان انجام فرآیندهای تجارت بینالمللی را از ابتدا تا انتها بهشدت باال برده است .این
مسئله سبب شد بازرگانان بهجای تکیه به سازمانهای جاری در تجارت علیالخصوص فرآیندهای پیچیده تأمین مالی از
قبیل اعتبار اسنادی ،ضمانتنامه و غیره که هم در فرآیند گشایش و هم در فرآیند اعمال و دریافت بسیار زمان بر و پرهزینه
هستند دوباره به روشهای سنّتی و ساده خصوصاً "حساب باز" گرایش پیدا کنند (گان.)۲۰۱۸ ،
علیرغم نقشآفرینی قابلتوجه فناوری اطالعات در زمینههای مختلف و با وجود دیدگاه خوشبینانهتر قانونگذاران به
نقشآفرینی این قبیل فناوریها در عرصههای مختلف ،هنوز آنچنان که شایسته و موردنیاز است شاهد دیجیتالی شدن
تجارت نیستیم .با وجود تالشهای اخیر بهمنظور اعمال فرآیندهای الکترونیکی در بعضی جنبههای تجارت ،از قبیل پنجره
واحد الکترونیکی و موارد دیگر ،همچنان تراکنشهای تجاری شدیداً وابسته به مدارک کاغذی و مراودات فیزیکیاند.
فرآیندهای کاغذ محور در حوزه تجارت عالوه بر باالرفتن هزینههای انطباق و مدیریت اسناد ،موجب مسائلی همچون
ایرادات نگارش و تنظیم ،ازبینرفتن و کالهبرداری نیز میشود .اگرچه پیشرفتهای قابلتوجهی در این حوزه رخداده است
اما در حال حاضر حتّی قصدی برای دیجیتالی کردن کامل تراکنشهای تجارت بینالملل به چشم نمیخورد (گان)۲۰۱۸ ،
چرا که در حال حاضر چنین مدارکی صرفاً در قالب نسخه کتبی به سازمانهای ذیصالح ارائه میشوند .حرکت به سمت
ارائه مدارک دیجیتال نیازمند ایجاد زیرساخت دیجیتالی میان سازمانهای ذیصالح در کشورهای واردکننده و صادرکننده
است که قطع ًا فرآیندی چندوجهی و پرزحمت است (گان .)۲۰۱۸ ،این قبیل مسائل به عالوه مشکالت امنیتی و مسائلی از
قبیل صحت و انطباق دادهها بین طرفین یک قرارداد در کشورهای مختلف ،عناصر عرصه تجارت را بر آن داشت تا نسبت
به بهرهگیری از فناوری اطالعات در عرصه تجارت بازنگری نمایند.
یکی از پدیدههای نوظهور در حوزه فناوری اطالعات فناوری بالکچین است .بالکچین یک پایگاهداده یا تفاهم دیجیتال
غیرمتمرکز و توزیع یافته است که هیچ فردی بهتنهایی قادر به کنترل شبکه نیست و هر تراکنش در آن بهصورت بسیار
مطمئن ،غیرقابلتغییر و با بهرهگیری از شیوههای رمزنگاری انجام میشود .در واقع هر "بلوک" دربردارندة یک فهرست
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پیوسته درحالرشد تراکنشهاست و این بلوکها "زنجیرهوار" از طریق رمزنگاری به یکدیگر متصل میشوند ،به همین
دلیل به آن زنجیره بلوکی یا بالکچین میگویند .چنانچه تراکنشها تأیید شده و اعتبار یابند ،بالکچین میتواند بدون
نیاز به یک مرجع مرکزی فعالیت نماید و امکان تغییر آن پس از بارگذاری در زنجیره بلوکی بسیار بعید خواهد بود .فقدان
نهاد مرکزی ،خطر حضور یک مرکز با قدرت برتر را که ممکن است بر روند امور تأثیر بگذارد یا فرآیند اجماع در شبکه
را دستکاری نماید حذف مینماید (یو.)۲۰۱۸ ،
اینکه برخالف سیستم بانکی ،این تراکنشها به طور گسترده میان بسیاری از فعاالن و نه یک سرور بخصوص منتشر و ذخیره
شده است ،به تراکنشها اجازه میدهد تنها در چند دقیقه نهایی شوند؛ چرا که در جریان انجام این تراکنشها نیازی به
مراجعه و مداخله انسانی نیست (هافمن و همکاران)۲۰۱۸ ،؛ بنابراین بالکچین این زمینه را فراهم مینماید تا یک دفتر کل
توزیع شده و قابلاعتماد ایجاد شود که تمام شرکتکنندگان قادر باشند هر لحظه بدان دسترسی داشته باشند و آن را چک
نمایند ،لیکن هیچ فردی نتواند بهتنهایی آن را کنترل نماید .به عبارتی بالکچین یک "دستگاه اعتماد" است چرا که
اطالعات ذخیره و تأیید شده در این ساختار ،امنیت و صحت اطالعات در عین گمنامی آنها را بدون تأیید و اعتبارسنجی
یک نهاد ثالث در مورد این تراکنش رخ میدهد .با نظر به این مزیت اساسی ،بسیاری صنایع از این زاویه به فناوری
بالکچین نگریستهاند که صرفنظر از محدودیتها و چالشهای فنی موجود ،این فناوری ستون فقراتی برای یک انقالب
تحولآفرین در آینده محسوب میگردد (یو .)۲۰۱۸ ،بهعنوانمثال هر کس میتواند با استفاده از بالکچین ،رمزارزهایی
مثل بیتکوین و یا هر دارایی باارزش دیگری را بدون نیاز به اتکا به اتاقهای تبادل پایاپای و بدون نیاز به افشاء مؤثر
اطالعات هویتی صرافی نماید (دفیلیپی.)۲۰۱۸ ،
درحالیکه از منظر بسیاری افراد ،چنانچه که "سای دیویس" خبرنگار حوزه فناوری نیز بیان مینماید" ،بالکچین برای
بیتکوین بهمثابه اینترنت برای ایمیل است" ،باید گفت این فناوری چیزی ورای صرف فناوری پشتیبان بیتکوین است.
فعالیتهای چند سال اخیر در این حوزه نشان داده بالکچین بهمثابه یک فناوری میتواند در حوزههای مختلفی از قبیل
صنعت و تجارت فعالیت نماید که هرکدام نیازهای مختص به خود را دارند .در طی همین مدت پروژههای مبتنی بر
بالکچینهای شخصیسازیشده بهسرعت رشد نمودهاند و به مصرفکنندگان بازه وسیعی از امکانات را عرضه نمودهاند
تا این امکان را پیش پای توسعه دهندگان بگذارند که بالکچین موردنظر خود را با انتخاب امکانات از میان مجموعهای
از پروتکلها و کاربردها بسازند.
یکی از قابلیتهایی که در بستر بالکچین شکل میگیرد و از زیر ساختهای اساسی آن بهحساب میآید قرارداد هوشمند
است .این قرارداد در واقع برنامة خوداجراشوندهای است که بدون آنکه کسی قدرت دستکاری یا فسخ آن را داشته باشد
اجرا میشود (رولوشن .)۲۰۱۸ ،بهطورکلی ثبت رمزهای یک قرارداد هوشمند در بستر بالکچین موجب ثبات و عدم
امکان تغییر مندرجات و هم چنین اجرای بندهای آن میشود .به عبارتی قرارداد هوشمند یک نام صوری است برای برنامه
رایانهای که بر بستر بالکچین و در چارچوب قابلیتهای آن عمل میکند (مورابیتو .)۲۰۱۷ ،از این منظر سوری محسوب
میشود که هیچ عملی به صالحدید خود و فراتر از آنچه پیشتر بهوسیلة برنامهنویس برایش تعریف شده انجام نمیدهد و
در واقع هوشمند نیست و یک ابزار اجرا محور است (هارم و همکاران.)۲۰۱۶ ،
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اگرچه این فناوری ویژگیهای منحصربهفردی دارد ،اما نمیتواند همه مشکالت را حل نماید و نهتنها تواناییهای آن کمتر
از آن چیزی است که پیشتر به نظر میرسید ،بلکه در مواجهه با موانع نیز ناتوانتر از آن بود که انتظار میرفت و این مهم
بدان معناست که صرفنظر از ناتوانیهای این فناوری ،برخی توانمندیهای آن نیز قابل بهرهبرداری نیست .طراحی یک
پلتفرم بالکچین مسئلهای است که نیازمند مالحظات محتاطانه پیرامون فرصتها و محدودیتهای بالکچین در قیاس با
سایرین ،جایگزینهای آن ،و توافق بر روی عاملهای کلیدی (یعنی طبیعت بالکچین ،قوانین تأیید اعتبار و غیره) و نه
صرفاً دانش فناوری که مصرفکنندگان آن سیستم بدان نیاز دارند است (گان.)۲۰۱۸ ،
البته نباید از نظر دور داشت که ذات شفاف ،امن و باثبات بالکچین موجب جلب نظر هر دو بخش خصوصی و دولتی به
این فناوری شده است .تعداد "اثبات کارها" و پروژههای آزمایشی در این حوزه به طرز سرسامآوری رشد نموده و
برنامههای مختلف در کلیه حوزههای اقتصادی و اجتماعی از فاینانس تا تجارت الکترونیک ،امنیت خوراک ،مدیریت
زنجیره تأمین کاال و حتی رأیگیری را دربرگرفته است .میلیاردها دالر در شرکتهای مرتبط با این فناوری سرمایهگذاری
شده و اختراعات بالکچینمحور بسیار زیادی در حال شکلگیریاند .سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه بالکچین بهمرور
درحالرشد است ،چنانچه در سال  ۲۰۱۷حجم این سرمایهگذاریها به یک میلیارد دالر رسید و نرخ ابداعات ثبت شده در
همان سال سه برابر شد.
چنانچه اشاره شد این فناوری با حذف سازمانهای میانجی و عملکرد غیرمتمرکز و همتا به همتا بودن ،محاسنی را نیز از
دست داده است که از جملة آنها میتوان به مسئله پیامدهای منفی فقدان یک نهاد میانجی معتبر اشاره نمود که حتماً در
ال اگرچه در نبود این سازمانها مسئله اختالس یا سرقت از طریق هک
فرآیند انتخاب این فناوری باید در نظر گرفت .مث ً
پایگاه داده منتفی است ،لیکن ازآنجاکه در تراکنشهای مبتنی بر بالکچین تنها معیار مالکیت فرد بر دارایی خود ،کلید
اختصاصیاش است ،با سرقت یا هک آن کلید اختصاصی عمالً تمام دارایی شخص میتواند از دست برود (هافمن و
همکاران )۲۰۱۸ ،و هیچکس هم قادر به بازگرداندن آن نباشد ،چرا که در پایگاهدادههای بالکچین تراکنشها بینام
هستند و در واقع فقط در اختیار دارندگان کلید اختصاصی به رسمیت شناخته میشوند و نه کسانی که در عالم واقع بهعنوان
صاحب آن شناخته میشوند .البته امروزه بهمنظور مقابله با این مسئله تمهیداتی اندیشیده شده تا اوالً هویت افتتاح کنندگان
حسابها مشخص شود و عالوهبرآن دسترسی به کلید اختصاصی و امکان ورود غیرمجاز بهحسابها حتیاالمکان ناممکن
شود.
فعاالن اقتصادی در عین آنکه مشتاق بهرهمندی از پتانسیلهای رایانه برای کاهش هزینهها ،افزایش سرعت و بهرهوری کسب
خود هستند ،از اینکه روزی رایانهها عمداً یا غیرعمد ،مفید یا مضر از کنترلشان خارج شده و بهگونهای مستقل به فعالیت
ادامه دهند بیم دارند که البته با نگاهی به پیشرفتهای فناوری در حوزه هوش مصنوعی که حتی نگرانی صاحبنظرانی
مانند هنری کسینجر را نیز برانگیخته میتوان گفت این نگرانی چندان بیجا هم نیست .این دغدغه خوشبختانه در فناوری
بالکچین مطرح نیست ،چرا که به دلیل اتّکای آن به برنامههای از پیش تعیین شده ،برنامهها را بدون هرگونه مداخله
برخاسته از هوش مصنوعی و به عبارتی بدون واگذاری امور به صالحدید رایانه اجرا مینماید (کیسینجر.)۲۰۱۸ ،
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 .2ادبیات پژوهش
فناوری بالکچین و ظهور و بروز آن به رمزارز بیتکوین گرهخورده و باوجوداینکه تا امروز بیش از یک دهه از عمر این
فناوری در ورطة عمل میگذرد ،نمیتوان بدون بررسی بیتکوین چه از لحاظ پیشینه و چه از لحاظ قابلیت به بررسی
فناوری بالکچین پرداخت .بیتکوین و فناوری زیرساختی آن یعنی بالکچین در سال  ۲۰۰۸توسط فرد یا افرادی به نام
ساتوشی ناکاموتو (که همچنان هویت اصلیشان معلوم نیست) و ظاهراً با انگیزة مقابله با تمامیتخواهی دولتها و بانکها
در عرصة مالی پا به عرصه گذاشت .مخترعان این پول در صدد آن بودند که تبادالت مالی بهصورت فردبهفرد و بدون
دخالت هیچ نهاد واسطی صورت پذیرد تا هم هزینه مبادالت کاهش یابد و هم سرعت انتقال افزایش پیدا نماید و مهمتر از
همه کسی نتواند در راستای منافع خود به چاپ بیرویه پول اقدام کند تا در نتیجه اقداماتش از ارزش پولها کاسته شود.
راهحل این مسئله اختراع یک پول غیرمتمرکز ،همتا به همتا (بر پایه انتقال فردبهفرد) و متنباز بود که تحت نظارت و کنترل
هیچ نهادی نباشد (تراورس.)۲۰۱۳ ،
ازآنپس رفتهرفته قیمت بیتکوین تا  ۱سنت در ژوئیه  ۲۰۱۰رسید .در فوریه  ۲۰۱۱بیتکوین به یک دالر رسید .در آوریل
 ۲۰۱۱خرید بیتکوین به اندازة  ۲۵۰۰۰دالر توسط تاجری به نام راجرور بهتنهایی موجب افزایش قیمت بیتکوین از ۱/۸9
به  ۳/۳دالر در فاصلة زمانی چندروزه شد .وی سالهای پس از آن را به خریدوفروش بیتکوین گذراند و به خود "مسیح
بیتکوین" لقب داد .اولین حباب قیمتی بیتکوین ،در ژوئن  ۲۰۱۱به وجود آمد .در این حباب برای مدت بسیار کوتاهی
بیتکوین قیمت  ۳۰دالر را تجربه کرد و پس از آن با هک شدن یکی از صرافیهای بیتکوین به  ۱۵دالر رسید و رفتهرفته
به قیمت  ۲۰دالر بازگشت .یک سال بعد ،در دسامبر  ۲۰۱۲به  ۱۳دالر رسید (جرارد  .)۲۰۱۸در اکتبر  ۲۰۲۱بیتکوین به
اوج قیمت خود تا این لحظه یعنی  ۶۰،۰۰۰دالر رفت و پس از آن سیر نزولی در پیش گرفت (انتیپووا .)۲۰۲۱ ،در حال
حاضر نیز صرفنظر از نوسانات همیشگی این رمزارز ،قیمت آن در حدود  4۳،۱4۳دالر است .در واقع میتوان گفت
بیتکوین و به تعبیر کلیتر رمزارزها محبوبیت خود را بیشتر مدیون نوسانها و طمع افراد برای کسب ثروت هنگفت در
مدت بسیار کوتاهاند تا اینکه صرف قابلیتهایشان منشأ تمرکز باشد.
رفتهرفته با تمرکز متخصصین بر ساختار این پدیدة نوظهور ،به قابلیتهای متعدد فناوری زیرساختی آن یعنی بالکچین که
فراتر از رمزارز بیتکوین است رسیدند و رمزارزهای جدیدی با قابلیتهای متعدد و بعضاً بدون ایرادات و محدودیتهای
بیتکوین به وجود آوردند .بهعالوه به قابلیتهای این فناوری فارغ از بحث رمزارزها نظیر کاربردهای آن در سوابق
پزشکی ،انتخابات و ثبت اسناد و امالک پرداختند ،تا آنجا که امروزه در غالب عرصهها میتوان نظریاتی دررابطهبا ارائه
خدمات مبتنی بر فناوری بالکچین یافت.
باوجوداینکه بالکچین و بیتکوین به لحاظ تاریخی به یکدیگر متصلاند ،از منظر فنّی دو پدیدة متفاوت قلمداد میشوند.
در واقع بالکچین ،فناوری زیربنایی بیتکوین است یا به عبارتی نام دفتر عمومی غیرمتمرکزی است که رمزارز بیتکوین
نیز در بستر آن عمل مینماید ،لیکن این واژه معموالً بهجای رمزارزها و پروتکلهای زیر مجموعة آن مثل بیتکوین
مورداستفاده قرار میگیرد .این باور مصطلح غلط یکی از دالیلی است که زمان زیادی خواهد برد تا مردم پی ببرند از این
فناوری برای مسائلی غیر از رمزارزها نیز میتوان استفاده نمود (گان.)۲۰۱۸ ،
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علیرغم اهمیت بیتکوین و باوجوداینکه امروزه اقبال و موفقیت پروژهها در صورت پشتیبانی بیتکوین در بازار نیز بسیار
بیشتر از سایر رمزارزها خواهد بود ،اما در ادامه خواهیم دید که قرارداد هوشمند متکی به رمزارز اتریوم است.
 .1.2ماهیت بالکچین

بهطورکلی واژة بالکچین یا زنجیرة بلوکی خود از دو واژة بلوک و زنجیره تشکیل شده است .وجه تسمیه این ترکیب آن
است که در این سیستم اطالعات در قالب بلوکهای متعدد دستهبندیشده و زنجیرهوار به یکدیگر متصل شدهاند ،چنانچه
تأثیر دستکاری هر دادة ذخیره شده در هر بلوک میتواند در سایر بلوکهایی که پس از آن شکل میگیرند مشاهده
گردد.
بالکچین ترکیبی از فناوریهای مختلف روز از قبیل شبکههای همتا به همتا ،کلیدهای رمزنگاری عمومی و اختصاصی و
سازوکارهای اجماع را در هم ادغام نموده تا یک پایگاه دادة بسیار منعطف (در قیاس با سیستم متمرکز که در آن سطح
اختیارات و گستره فعالیت کاربران منوط به صالحدید پایگاههای داده بود) و درعینحال مقاوم به دستکاری بسازد تا
مردم در وضعیت شفاف و غیرقابلتردیدی اطالعات خود را بهصورت بینام بر روی آن ذخیره نموده و به اشتراک گذارند
تا نزد اعضاء این شبکة توزیع شده به طور یکسان انطباق یابد (یو .)۲۰۱۸ ،بالکچین "دفتر کل" یا رکورد ثبتشدة
غیرمتمرکز از تراکنشهایی است که در آن تراکنشها به طور دائم و تقریباً غیر قابلتغییری ثبت شدهاند و از فنهای
رمزنگاری بهره میبرند .برخالف پایگاهدادههای سنتی که توسط یک نهاد متمرکز اداره میشود ،بالکچینها به یک
شبکة همتا به همتا متکیاند که هیچ فرد به خصوصی نمیتواند آن را کنترل نماید.
از بُعد فنی ،یک پلتفرم بالکچین متشکل از یک شبکة همتا به همتا از تعدادی مراکز رایانهای متعلق به افراد مختلف
بیاعتماد به یکدیگر و دور از هم است که هر یک بهمثابه یک پایگاهداده برای اجماع پیرامون نظم حاکم بر تغییرات این
پلتفرم گرد هم آمدهاند .تغییرات این نظم حاکم در قالب تراکنشها به وجود میآید و برای هر یک از این تراکنشها الزم
است گرههای فعال در آن زنجیره بلوکی تصمیم گرفته و تأیید نمایند که آیا تراکنش موردنظر با توافقهای پیشین این
مراکز منطبق است یا خیر (مولر و همکاران)۲۰۱۸ ،
اگرچه بالکچینها مقاومت کامل در برابر سوء استفادهها و کالهبرداریها ندارند ،لیکن در مقایسه با پایگاهدادههای سنتی
بسیار مقاومترند.
 .2.2بالکچینهای عمومی

در یک پلتفرم عمومی هیچ شخص یا اشخاص به خصوصی آن را مدیریت نمیکنند ،تراکنشها عمومی بوده و افراد حاضر
در آن میتوانند بی نامی خود را حفظ نمایند .بهعالوه هیچ عضوی نمیتواند در آن مقررات وضع نماید و یا تصمیمی اتخاذ
نماید .همچنین یک سیستم کامالً بینیاز به اعتماد میان اعضاء و یا شخص ثالث معتمد بهمنظور تأیید اعتبار تراکنشهاست
و در عوض متکی به گرههای موجود در شبکه بهمنظور نیل به اجماع پیش از بارگذاری هر دادهای در دفتر کل است.
در پلتفرمهای بالکچین عمومی ،اعضاء برای همکاری و فعالیت بهمنظور نیل به اجماع نیاز به مشوق یا به تعبیری دستمزد
دارند .میزان چگونگی دریافت اجرت از مصرفکننده و پرداخت آن به اعضایی که این مسئولیت را بر عهده گرفتهاند،
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خصوص ًا در اینجا که نهاد ثالث قدرتمندی متولی این دریافت و پرداختها نیست متفاوت است .بهعنوانمثال فرآیندهای
تأیید اعتبار در بالکچین بیتکوین نیازمند حل معماهای ریاضیاند .ماینر ،یا به عبارتی کسی که مسئولیت تأیید تراکنشها
را بر عهده دارد ،کسی خواهد بود که مسئله را زودتر از همه حل نماید و بهعنوان جایزه بیتکوین دریافت مینماید.
طبیعتاً الزم است مصرفکننده بهمنظور تأیید تراکنشها هزینهای را پرداخت نماید .هزینهای که بابت تأیید از مصرفکننده
اخذ میشود در پلتفرمهای مختلف متفاوت است .باالترین هزینه بافاصله به پلتفرم بیتکوین اختصاص دارد.
اغلب بالکچینهای عمومی بینیاز از اجازهاند ،بدین معنا که به روی همه باز هستند .فلذا هر کس میتواند نرمافزار
موردنیاز را هر زمان که عالقه داشت بر روی دستگاه خود دانلود نموده و یک گره عمومی را راهاندازی نماید ،تراکنشها
را تأیید اعتبار کند و متعاقباً در پروتکل اجماع (پروتکلی که تعیین میکند کدام بلوک به زنجیره ملحق گردد) نیز حضور
یابد .بهتبع با راهاندازی این گره هر کس میتواند دادههای مرتبط به آن بالکچین را بخواند و بنویسد.
بالکچینهای عمومی بینیاز به اجازه در واقع همان برنامهای است که فناوری بالکچین در ابتدا برای بیتکوین طراحی
شده بود .بهعبارتدیگر بالکچین در ابتدا اینگونه پا به عرصه گذاشت .فلذا رمزارزها و بیتکوین به طور بخصوص،
مشخصترین نمونههای بالکچین عمومی بدون نیاز به مجوز هستند.
باید در نظر داشت همه بالکچینهای عمومی بینیاز به اجازه نبوده و برخی از آنها نیازمند اجازهاند .بهعنوانمثال در
مکانیسم اجماع اثبات سهم که اتریوم (دومین رمزارز عمومی به لحاظ محبوبیت) از آن بهره میبرد ،صرفاً آنها که برخی
پیششرطها را دارند میتوانند بر حسب میزان "سهم" آنها (برایناساس که چقدر از آن را چند وقت است که دارند) در
بالکچین ،تراکنشها را تأیید اعتبار نمایند.
 .3.2بالکچینهای اختصاصی

ال اختصاصی ،اجازهها در خصوص تأیید اعتبار و نگارش داده در آن بالکچین توسط یک فرد که
در بالکچینهای کام ً
مورد اطمینان افراد حاضر در آن بالکچین است انجام شده و هویت افراد شرکتکننده در آن مشخص است .در برخی
شرایط ،فرد میتواند اجازة مطالعة محتوای آن را نسبت به برخی شرکتکنندگان محدود نماید .مجوزهای محدود شدة
رصد آن بالکچین ،سطح باالتری از حریم خصوصی را به ارمغان میآورد که البته این ویژگی در بالکچین عمومی
وجود ندارد .فرد تعیین شده قدرت تغییر قوانین بالکچین خصوصی را داشته و ممکن است یک تراکنش را بر اساس
قوانین و مقررات حاکم بر آن رد نماید.
در یک بالکچین خصوصی ،تأیید یک تراکنش طبق قوانین آن بالکچین توسط تعداد بسیار محدودی از گرهها انجام
میشود که بهرهوری باالتر و پردازش بسیار سریعتر تراکنشها در قیاس با بالکچینهای عمومی را به ارمغان میآورد؛
درحالیکه به قدرت محاسبه کامپیوتری بسیار کمتری نیاز دارد .هزینههای تراکنشی که برای تأیید اعتبار تراکنش اعمال
میشود ممکن است بر حسب قوانین حاکم بر آن بالکچین متفاوت باشد .بهعالوه ازآنجاکه تأییدکنندگان شناخته شدهاند،
مداخالت انسانی بهمنظور رفع عیب از گرههای معیوب و ریسک حمالت  ۵۱یا  99درصدی که از تبانی میان ماینرها نشأت
میگیرد قابل اعمال نیست ،ولی طبیعت متمرکزتر این شبکهها مقاومت آنها را نسبت به حمالت خارجی کمتر مینماید و
ریسک بزرگتری تحت عنوان دستکاری انسانی دادهها نیز در آنها مطرح میگردد.
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یکی از انواع جالبتوجه بالکچین اختصاصی ،بالکچین اجماعی است که ماحصل ورود چند عضو به یک بالکچین
با شرح وظایف و اختیارات از قبل تعیین شده و یا بعداً با رضایت طرفین قابل تعیین است .بهعنوانمثال ،یک بالکچین
اجماعی میتواند بین  ۱۰شرکت منعقد گردد و هرکدام از آنها یک وسیلة اتصال به آن شبکة بالکچین را در اختیار
داشته باشند .اگر شرکت شماره  ۲فقط با شرکتهای شماره  4، ۳و  ۵تجارت کند و فاکتورهایش را با آنها به اشتراک
بگذارد ،میتواند اینگونه تصمیم گرفته شود که اجازة مطالعة دادههای به اشتراک گذاشته شده صرفاً به این شرکتها اعطا
شود .استفاده از چنین پلتفرمهایی معموالً باهدف باالبردن میزان نفوذ خصیصههای بخصوص فناوری دفتر کل توزیع شده،
افزایش همکاری و بهبود فرآیندهای ارتباط میان مؤسسات از قبیل بانکها ،شرکتها و دفاتر دولت است نشأت میگیرد.
ال در زمرة بالکچینهای دارای مجوزند .یعنی دسترسی به پلتفرم به آنهایی که
بالکچینهای خصوصی و اجماعی معمو ً
ورودشان در سیستم مجاز تعریف شده است محدود شده و به مؤسسات شرکتکننده در آن بالکچین اجازه میدهد
سرحداتی از حریم خصوصی و کنترل را حفظ نمایند .بالکچینهای اجماعی دارای مجوز ،به طور گسترده در حوزة
تجارت بینالملل مورداستفاده قرار میگیرند که البته این بیدلیل نیست .اگرچه برخی بالکچینهای خصوصی یا اجماعی
میتوانند به روی هر کس که تمایل دارد باز باشند لیکن بسیاری مؤسسات مایل نیستند اطالعات خصوصی تجاری خود را
بهصورت عمومی و در بالکچینهای بینیاز به مجوز که برای همگان در دسترساند منتشر نمایند.
 .4.2تعریف قرارداد هوشمند

مفهومی تحت عنوان قرارداد هوشمند در سال  ۱994توسط نیک سابو که یک برنامهنویس رمزنگار بود معرّفی و در مقاالت
و کتبی تا سالهای  ۱99۷از منظر تئوریک تکمیل شد ،لیکن در سال  ۲۰۱۵توسط اتریوم و در بستر بالکچین بود که پا به
عرصة عملی نهاد .سابو بهعنوان نمونه ابتدایی و قابللمس قرارداد هوشمند مثال خرید از دستگاههای اتوماتیک فروش
نوشیدنی و مواد غذایی در اماکن عمومی (ازاینجهت که بهمحض ورود پول خودبهخود محصول از دستگاه خارج و در
دسترس خریدار قرار میگیرد) معرفی نموده و آن را اینگونه تعریف مینماید" :قرارداد هوشمند یک سازوکار تراکنش
پیادهسازی شده در قالب کامپیوتری است که مفاد یک قرارداد را اجرا مینماید" .به عبارت سادهتر یک قرارداد هوشمند،
برنامهای کامپیوتری است که مفاد خود را در صورت وقوع اتفاقاتی که از پیش برایش تعیین شده است تأیید و اجرا مینماید
(جیانکاسپرو .)۲۰۱۷ ،قرارداد هوشمند را میتوان شبکهای از گرهها (رایانههای استفادهکنندگان) تعریف نمود که طی
فعالیتهای پایاپای بهمنظور تولید تراکنشهای تغییرناپذیر تاریخی که امکان مشاهده توسط عموم برای آنها فراهم است،
انجاموظیفه میکنند (جمالیان پور و همکاران .)۱۳99 ،عناصر اصلی قرارداد هوشمند بهمنظور انجام شرایط متعارف
قراردادی (از قبیل شرایط پرداخت ،حق حبس و ح ّتی لزوم اجرا) طراحی شدهاند ،استثنائات را چه آنهایی که با سوءنیت
و چه آنها که غیرعمد در قرارداد گنجانده میشوند به حداقل رسانده ،نیاز به واسطههای ثالث مورد اعتماد را نیز به حداقل
تقلیل میدهد و درعینحال فواید اقتصادی نیز از قبیل کاهش زیانهای ناشی از تقلب و همچنین هزینههای اجرای قرارداد
به همراه میآورد.
فناوری بالکچین به این قراردادها اجازه میدهد تا با بهرهگیری از یک مکانیسم ساده و مقرونبهصرفه به ورطة عمل
برسند .فلذا قراردادهای هوشمند فینفسه نوعی از بالکچین محسوب نمیشوند و در واقع یکی از قابلیتهای قابل

بهار  | 1401شماره ( 1پیاپی  | )17سال پنجم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 68

پیادهسازی در بستر این فناوری یا در بسترهایی غیر از آن هستند .البته مزیت قراردادهای هوشمند در بستر بالکچین آن
است که واسطه زدایی شدهاند ،بهطورکلی ذاتاً شفافاند و نوید بهرهوری بیشتر تجاری ،هزینه تراکنش کمتر ،هزینههای
حقوقی کمتر و انجام بینام تراکنش را میدهند (جیانکاسپرو .)۲۰۱۷ ،درعینحال قراردادهای هوشمند خارج از بستر
بالکچین مستعد افتادن در دام همان مشکالت احتمالی پایگاه دادههای متمرکز از قبیل هزینة باالی نگهداری اطالعات در
یک مکان مشخص و دسترسی و قابلیت اعتماد کمترند ،چرا که با بروز هرگونه مانعی که موجب عدم امکان دسترسی به
پایگاهدادهشان شود بهتبع کل دادههایشان نیز از بین میرود (الکوب و همکاران.)۲۰۱۵ ،
لفظ "قرارداد هوشمند" در حقیقت نامی غلطانداز است .یک قرارداد هوشمند مشابهتهای تئوریک زیادی با قراردادهای
حقوقی مرسوم دارد ،چرا که هر دو برای روابط میان دو طرف قرارداد ساختار و چارچوب ایجاد میکنند .یک قرارداد
هوشمند در بطن خود یک برنامه کامپیوتری یا به عبارتی یک منطق کدنویسی شده است که با دریافت ورودیهای
بهخصوصی ،مجموعهای از دستورها را بهمنظور نیل به یکی از نتایج از پیش تعیین شده اجرا مینماید .این منطق کدنویسی
شده مانند قرارداد مرسوم در مرحلة انعقاد در خصوص جزئیات پشتصحنة این قرارداد در عالم واقع از قبیل رعایت
تشریفات قانونی انعقاد قرارداد ،مالیت مورد معامله و نظایر آن مداخلهای نمیکند ،لیکن برخالف قراردادهای مرسوم ،در
ال برایش تعریف شده را اجرا مینماید .با درنظرگرفتن این مسئله باید
مرحلة اجرا ورود نموده و کدهای بهخصوصی که قب ً
گفت ازآنجاکه هیچ عنصری در قراردادهای هوشمند وجود ندارد که از هوش مصنوعی و انتزاعی برخوردار باشد و صرفاً
اجرای خودکار یک وظیفة از پیش تعیین شده هنگامی که شرایط بهخصوصی رقم بخورد را بر عهده دارند این قراردادها
هوشمند محسوب نمیشوند (لیم و همکاران.)۲۰۱۶ ،
قراردادهای هوشمند ،اطالعات یا بهاصطالح دادهها را بهعنوان ورودی میگیرند ،بر مبنای قوانین و مفاد بارگذاری شده در
قرارداد پردازش مینمایند و اقدامی که قبالً مورد توافق قرار گرفته و در برنامه تعریف شده را بهعنوان نتیجه انجام میدهند.
چنین اطالعاتی یا از طریق افراد دارای کلید اختصاصی و در محدودة اختیاری که از قبل برایشان در نظر گرفته شده به
قرارداد وارد میشوند و یا این دادهها بهوسیلة بهاصطالح "اوراکلها" در قرارداد وارد میگردند .بهعبارتدیگر دادهها
تحت شرایط از پیش تعیین شدهای که از قبل در قرارداد پیشبینیشده به قرارداد وارد میشوند و اینگونه نیست که هر
دادهای که به هر صورتی از خارج بدان عرضه شود در آن مورداستفاده قرار گیرد .دادههایی که از طریق اوراکلها به
قرارداد وارد میشوند میتوانند هرگونه اطالعات و مدارک خارجی مانند دما ،تأییدیه پرداخت ،نوسان قیمت و غیره باشند.
بهعنوانمثال ،یک قرارداد هوشمند بیمه میتواند یک سنسور اوراکل جاسازی شده در کانتینر فریزر دار داشته باشد تا اگر
دما به باالتر از حد بهخصوصی رسید که در آن دما ،محصول فاسد میشود ،پرداخت خسارت بیمه بهصورت خودکار در
دستور کار قرار گیرد و درخواست بازرسی نیز صادر شود .ازآنجاکه بالکچینها نمیتوانند به خارج از شبکه دسترسی
داشته باشند ،اوراکلها تنها راه بدون فعل انسانی برای ارتباط قراردادهای هوشمند با دادههای خارج از محیط بالکچین
خود هستند .بهعبارتدیگر ،قراردادهای هوشمند میتوانند ح ّتی بدون نیاز به ورود دادهها توسط افراد دارندة کلید
اختصاصی و با اتّصال به سایر فناوریها نظیر اینترنت اشیاء نیز کار کنند .یکی از مصادیق بالقوه موفق بهرهگیری از اینترنت
اشیاء در این حوزه استفاده از برچسبگذاری است.

 | 69موسوی و همکاران

 .3نتیجهگیری
پالتو میگوید" :ضرورت ،مادر ابداع است" .حالآنکه در خصوص بالکچین شرایط برعکس شده است .ابداع ،یعنی
بالکچین ،در حال حاضر متولد شده است و بسیاری افراد به دنبال آن هستند که ضرورت این ابداع را در جاهایی که
میتواند اعمال گردد در عمل بیابند (تیل .)۲۰۱۳ ،البته فناوریهای تحولآفرین برای توسعه ،بلوغ و نمایش تمام
توانمندیهای خود نیازمند زماناند و همة آنها نیز موفق نمیشوند .پس هنوز زمان نیاز است تا دریابیم فناوری بالکچین
چگونه رشد خواهد نمود و آیا چنانچه برخی پیشبینی نموده و وعده میدهند اقبال بلندی دارد یا خیر .پیش از اینکه در
خصوص امکان استفاده از این فناوری در عرصههایی گستردهتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد اظهارنظر کنیم ،باید
ابتدا دراینخصوص اطمینان حاصل نماییم که آیا استفاده از این فناوری جدید در حوزه تراکنشهای مالی حداقل بهاندازه
فناوریهای حاکم فعلی امن ،کاربردی و مقرونبهصرفه است یا خیر.
بالکچین میتواند در صنایع مالی و صنایع مختلف دیگر یک فناوری تغییر ساز باشد .قابلیتهای این فناوری معموالً از
نظر ابعاد تحولآفرینی با خود شبکه جهانی اینترنت مقایسه میشود .البته باید در نظر داشت که در خصوص اینترنت نیز
زمان زیادی سپری شد تا برنامههای حقیقتاً مفید آن ظهور نمایند و در مورد بالکچین نیز ،ما در حال حاضر در ابتداییترین
مراحل بروز و رشد قابلیتهای آن قرار داریم و به تعبیری به نظر میرسد هنوز برای ظهور و بروز این فناوری فرصت وجود
دارد .چرا که برنامههایی که تازگی و پیچیدگی زیادی دارند نیازمند تالش فراوان برای تحولآفرینی در اقتصاد هستند و
بالکچین نیز در حال حاضر روزهای ابتدایی خود را طی مینماید (لنسیتی.)۲۰۱۷ ،
بهطورکلی با درنظرگرفتن ظرفیتها و درعینحال محدودیتهای امروز فناوری بالکچین و بخصوص قرارداد هوشمند
در زیر مجموعة آن ،بعید است بتوان با اتکا به کامپیوتر و این ویژگی نوظهور آن با نیروهای انسانی دخیل در تجارت
بینالمللی (خصوصاً حقوقدانان بهعنوان رکن تدوین قرارداد به مفهوم متداول آن) وداع نمود و همچنان مفید بودن
فناوریهای آنالین وابسته به واسطههای مورد اعتماد بهمنظور ایجاد ارتباط نهایی مؤثر میان یک سابقه دیجیتال با یک هویت
فیزیکی ،تجارت ،دستگاه و یا رویداد است .چرا که بالکچین بهخودیخود نمیتواند آنچه بارگذاری شده را از این منظر
که آیا در عالم واقع نیز مندرجات مورد ادعا رخدادهاند و آیا تأیید هویت بهدرستی انجامگرفته یا خیر راستیآزمایی نماید.
مثالً اگرچه بالکچین میتواند در خصوص بارگذاری اطالعات پزشکی یک فرد از بدو تولد کارگشا باشد ،لیکن
نمیتواند در پاسخ به این مسئله که آیا این پرونده دقیقاً به همین فرد تعلق دارد یا مربوط به فردی دیگر است کمک نماید
(توکر و همکاران .)۲۰۱۸ ،با وجود ظهور قرارداد هوشمند هنوز در عرصه تجارت بینالمللی نیاز به اعمال سنن حقوقی
پیشین مثل نگارش سنتی قرارداد بهعنوان پشتوانة این فناوری نیز حس میشود .فناوری بالکچین به نظر یک راهکار
اثباتشدة تغییر نیست ،بلکه خود بستری برای یافتن راهکار تغییر است (بشار و همکاران )۲۰۱9 ،و در نهایت هم این نیروی
انسانی است که با استفاده از فرصتهای موجود در آن تغییر را ایجاد میکند .در نتیجه ،در مواجهه با این پدیدهها حقوقدانان
ازاینجهت اهمیت مییابند که میتوانند قرارداد هوشمند را هر چه بیشتر با معیارهای حقوقی منطبق نموده و بعد به بازار
عرضه نمایند تا به جامعه این اطمینان خاطر را بدهند که این پدیده ،مانند قراردادهای سنتی ،قصد واقعی افراد را منعکس
نموده و قادر به اجرای نتایج مورد توافق است (لیم و همکاران .)۲۰۱۶ ،بهطورکلی به نظر میرسد برای آنکه بتوان به بهترین
نحو از قرارداد هوشمند بهرهبرداری نمود ،باید از آن نه بهعنوان یک قرارداد که بهعنوان یک ابزار کمکی بهمنظور تسهیل

بهار  | 1401شماره ( 1پیاپی  | )17سال پنجم |مطالعات نوین کاربردی در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری | 70

و تسریع اجرای قرارداد و جلوگیری از سوء استفادههای طرفین چه در ورطة اجرا و چه در ورطة تفسیر مفاد آن استفاده
نمود؛ چرا که همه موارد مورد توافق یا به عبارتی الزم به توافق در یک قرارداد را نمیتواند در خود منعکس نموده و به
طور خودکار به اجرا درآورد (هسیاو .)۲۰۱۷ ،بهعنوانمثال در برخی قراردادها علیرغم آنکه فروشنده کاالیی را مطابق
اوصاف مندرج در قرارداد به خریدار تحویل میدهد خریدار از تحویل ثمن آن به استناد تفسیر متفاوت خود از مفاد قرارداد
امتناع میورزد .حالآنکه مقوله تفسیر در قرارداد هوشمند موضوعیت نداشته و بهصرف تطبیق ماوقع با آنچه به رایانه تفهیم
شده مفاد به اجرا در میآیند .بهعبارتدیگر قرارداد هوشمند ایدهآل قراردادی است که بهمنظور تبیین و شفافسازی مفاد
قرارداد از پشتوانة یک قرارداد سنتی جامع نظیر آنچه تحت عنوان اساسنامه مطرح شد بهرهمند باشد.
قرارداد سنتی بهصورت یک لفاف حقوقی که مفاد غیر قابل ترسیم یا غیرقابلاجرا در قالب کد مثل قانون حاکم و یا قصد
طرفین وجود داشته باشد .وجود این لفاف قانونی را میبایست یا با ارجاع دادن به کد قرارداد هوشمند در قرارداد سنتی
تبیین نمود ،و یا از طرفی وجود این قرارداد سنتی (به تعبیری اساسنامه) را در قالب "هش" در کد قرارداد هوشمند اعمال
نمود تا سندی باشد مبنی بر اینکه ورای قرارداد هوشمند ،یک قرارداد جامع غیرهوشمند نیز مورد توافق قرار گرفته است.
به نظر میرسد در صورت مغایرت بین قرارداد هوشمند و قرارداد سنتی ،نسخة سنتی باید بر نسخة هوشمندش ارجحیت
یابد.
اعمال یک ابزار ترمیم در کد قرارداد هوشمند نیز ضروری است تا در صورت بروز ایراد به طرفین اجازه دهد در شرایط
بخصوص آن را فسخ نمایند (مثالً بهوسیله تعریف مراجع مورد اعتمادی که کلید اختصاصی با محدوده اختیارات معین در
اختیار دارند) .نتایج استفاده از این تمهیدات ،چه به جا استفاده شود و چه مورد سوءاستفاده قرار گیرد باید با استناد به قرارداد
پشتیبان آن و در چارچوب قانون مرتفع گردد .همچنین این تمهیدات باید به طرفین اجازه دهد تا در صورت مغایرت در
قرارداد یا درصورتیکه یکی از طرفین بخواهد از برخی حقوق قراردادی خود چشمپوشی کند بتواند کد قرارداد هوشمند
را مورد اصالح قرار دهد .البته ایجاد چنین قابلیتی با ذات این فناوری در تعارض بوده و نهتنها امروزه امکانپذیر نیست،
بلکه در آینده نیز بعید است چنین اتفاقی رخ دهد و صرفاً میتوان با درنظرگرفتن یک سوئیچ مرگ که با امضای هر دو
طرف فعال میشود قابلیت انحالل برای آن ایجاد نمود .به تعبیری نگارش قرارداد هوشمند همانند حک کردن بر روی
سنگ است ،برای تغییر آن فقط میتوان آن را بهکلی خرد نمود.
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