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Background and Aim: The development of blockchain technology has had a 

significant impact on human life in recent years, and some even believe that the 

fourth industrial revolution has begun. Smart contracts are concluded under the 

supervision of artificial intelligence on the blockchain platform, the exchange of a 

contract in them is virtual assets or digital cryptocurrencies. By taking advantage of 

their unique features such as security, stability and self-execution, these contracts 

have created new capacities for humans in the field of transactions.  
Materials and Methods: It is descriptive study. 

Ethical Considerations: All ethical considerations have been observed. 

Findings: The progress of technology has created a period of transition from 

traditional concepts and the entry of modern and new concepts in the field of law, 

while the speed and complexity of technology has brought challenges in the legal 

system of contracts; among these challenges is accountability and compliance of 

the basics. Available with new concepts in the field of contract law, this research 

examines the legal role of blockchain in smart contracts in the field of intellectual 

property and by scrutinizing the characteristics of this contract, it determines the 

possibility of using them in the contractual field and in order to support and protect 

intellectual property. 

Conclusion: Among the beneficial effects of this technology on intellectual 

property are increasing speed, reducing registration costs, maintaining intellectual 

property records, tracking and managing intellectual property. But this technology, 

like any other emerging technology, in order to be implemented in the legal system, 

first requires changes in the infrastructure and the development of laws and 

regulations. 
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 دهيچک

باورند که  نیاي بر ا  عده يحت کرده است و فایانسان ا يدر زندگ یيسزا هتأثير ب ريهاي اخ کچين در سالالب يو فناور يتوسعه تکنولوژ :نه و هدفيزم
در  ي که، عوض قرارداد شوند مي در بستر بالکچين منعقد يمصنوع هوشمند تحت نظارت هوش يقراردادها .چهارم آغاز شده است يانقالب صنعت

،  تيامن هاي منحصر به فرد خود هم چون يژگیگيري از و قراردادها با بهره نیا. باشد مي تاليجیشده د يرمزنگار يارزها ای يهاي مجاز یيآنها دارا
 .وجود آورده است هانسان ب يبرا يرا در حوزه معامالت يدیهاي جد تيظرف یيثبات و خود اجرا

 .صورت توصيفي بوده است روش تحقيق در این مقاله به :ها مواد و روش
 .شده است تیرعا نگارش این مقالهدر  تمامي اصول اخالقي :يمالحظات اخالق

است که سرعت  يدر حال نیا است آورده دیرا در ساحت حقوق پد دیمدرن و جد ميو ورود مفاه يسنت ميآوري دوره گذار از مفاه فن شرفتيپ :ها افتهی
 ميموجود با مفاه يو انطباق مبان یيها پاسخگو چالش نیاست، از جمله ا داشته هایي را در نظام حقوق قراردادها به همراه چالش ،يفناور يدگيچيو پ
 و با پردازدمالکيت فکري ميبه بررسي حقوقي نقش بالکچين در قراردادهاي هوشمند حوزه پژوهش  نیا. ستا قراردادها حقوق هدر عرص دیجد
 يهاي فکر تياز مالک يحداکثر حفاظت و تیو در جهت حما يگيري از آنها را در حوزه قرارداد قرارداد امکان بهره نیهاي ا صهيدر خص قيتدق

  .کندميمشخص 
 يريرهگي، حفظ سوابق حقوق فکر، هاي ثبت نهیسرعت، کاهش هز شیافزا يهاي فکر تيمالک بر يفناور نیسودمند ا اتاز جمله تأثير :يريگ جهينت

در  رييتغ ازمنديدر ابتدا ن يحقوق در نظام يساز ادهيجهت پ گرینوظهور د يهمانند هر فناور زين يفناور نیاما ا. باشد مي يهاي فکر تيمالک تیریو مد

 .و مقررات الزم است نيقوان نیها و تدو رساختیز

  .هوشمند، مالکيت فکري، حقوقبالکچين، قرارداد  :يديکلمات کل
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 مقدمه

 ريغ تياست با ماه يفناور نيپلتفرم بالکچ: بيان موضوع -1

ها  دولت تیکنون از طرف اکثرو تا رييقابل تغ ريمتمرکز و غ

در  يفناور نیکه ا يشناخته نشده است اما با روند تيبه رسم

 ندهیدر آ نيخدمات بالکچ ادیگرفته است به احتمال ز شيپ

 ياز طرف .رديگ مي قرار یيتوسط کشورها مورد شناسا

 ينهادها ریو سا يفکر تيهاي مرتبط با مالک سازمان

 نيحوزه بالکچ نيقوان نیها در حال تدو حکومت يگذار قانون

 يکل سازمان جهان ریمد يگر سيکه فرانس يبه طور ؛هستند

انجام داده  0211اي که در سال   در مصاحبه يفکر تيمالک

حفاظت از  يبرا يفرصت عنوان به يفناور نیاز ا است صراحتًا

مخترع و همکاران، ) نام برده است يفکر تيلکحقوق ما

0931 :10). 

و  يهنر يمحافظت از کارها يبرا تیرا يکپ نياگرچه قوان

 چيدر حال حاضر، ه نکهیا دليل به ياند ول وضع شده تاليجید

 وجود ندارد، تيثبت و اثبات مالک ياي برا  شده فیتعر ستميس

 داشت؛ مخصوصًا تیرا يکپ نيکامل به قوان يتوان اتکا نمي

الزم  يهاي حقوق پشتوانهها و  رساختیکه از ز یيدر کشورها

رغم  يعل. ستنديبرخوردار ن يتخلفات نيدفاع در برابر چن يبرا

 يفناور ياجرا يرسد برا مي که به نظر يموانع بزرگ

بزرگ، وجود  اسيدر مق ،يحقوق يبالکچين در کاربردها

مربوطه،  نيوضع قوان يبرا یيمثل ابهامات اجرا)داشته باشد 

 نی، با ا(اطالعات و حفظ محرمانه ماندن اطالعات تيامن

استفاده از بالکچين در مبحث حفاظت از حقوق  ليحال، پتانس

و  يريگيچه در مرحله ثبت و چه در مراحل پ ،يفکر تيمالک

با توجه به  ن،یعالوه بر ا. رسد مي تر به نظر يدادگاه، عمل

حفاظت  يندهایاست که فرا نیتصور بر ا ،يفناور نیساختار ا

تر  نهیهز کم ن،يبا استفاده از بالک چ يفکر تيحقوق مالک زا

 . (01: 0931فرقان دوست و همکاران، ) باشد زين

توان از بالکچين در حوزه حقوق  مي که یيترین کاربردها مهم

 :تصور کرد، عبارتند از يفکر تيمالک

 ؛ياثر هنر کیاثبات خلق  -

 ؛يفکر تيحقوق مالک يشفاف ساز ای ثبت -

 ثبت نشده؛ يهاي فکر یيدارا عیتوز يگذار نشانه ای کنترل -

استفاده از آن در بازار  نياول يريگياثر با پ کیاثبات اصالت  -

  ؛يابیو بازار غاتيهاي تبل و شبکه

 نیهاي آنال تیمانند وب سا تال،يجیحقوق د تیریمد -

 ؛يقيموس

که  يفکر تيمالک قیانواع مصاد عیتوز يابیو رد کنترل -

  ؛(يطرح و عالئم تجار ت،یرا يکپ)اند  ثبت نشده

 يبردار بهره ي، مجوزها IP يقراردادها يو اجرا انعقاد -

 يقراردادها قیاز طر يانحصار عیهاي توز شبکه ای( سنسیال)

 و  هوشمند

و مطابق  حيدر زمان صح يفکر یيپرداخت به مالک دارا -

 .(00 :0455دهقاني و همکاران، ) قرارداد

اعتبار  دیيتأ يتواند برا عالوه بر موارد ذکر شده، بالکچين مي 

و  ياجن اس تقلب    يابی  باز ای یيشناسا يندهایو اصالت در فرا

در کش ور ص ورت گرفت ه     يواردات مواز کهيهنگام ای يدزد

: 0455و همک اران،   يدهقان) رديمورد استفاده قرار گ زياست ن

اله بر آن است ت ا ب ه   با توجه به مطالب ذکر شده این مق .(01

هوشمند ح وزه   يدر قراردادها نينقش بالکچ يحقوق يبررس

 .ي بپردازدفکر تيمالک

 -يفيتوص روش تحقيق در این مقاله،: روش تحقيق -2

 .استتحليلي 

 بحث و نظر

 يفکر یيدارا کی عنوان به نيبالکچ -1

متن باز ظهور کرده و  يفناور کی عنوان بهبالکچين  يفناور

 نیبنابرا. تعلق ندارد ينهاد خاص ایشرکت  ایفرد  چيبه ه
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بالکچين را  يخود فناور يتوانند عنوان حقوق نمي اشخاص

 يتیرا يکپ ياثر دارا ایتوانند حق اختراع  مي ادعا کنند و فقط

که  يآن هم در صورت ،اند دهکر جادیبالکچين ا قیرا که از طر

مجاز باشد،  نیمطابق با مواز تیرا يکپ ایحق اختراع  نیا

از حق  يدر حال حاضر اختالفات و مشکالت ناش. ادعا کنند

، قابل مشاهده کنند مي بالکچين کار يکه در فناور ياختراعات

 شيب 0211در سال  يفکر تيطبق آمار سازمان مالک. است

بالکچين ثبت شده  يبر رو ختراعدرخواست ثبت ا 451از 

 يفناور نیها با ا خود نشان از همگام شدن کشور نیا. است

 .(92: 2501و همکاران،  0ليم) است دیجد

 توسط بالکچين  يفکر تيمالک گذاري ارزش -1-1

 تي، شفاف عیتوز يعنیهاي آن  يژگیو دليل به نيبالکچ يفناور

 نیا. قرار گرفته است ياريمورد توجه بس یيو تمرکززدا

به  يفکر تيمالک يبرا تیمز نیتواند چند مي يژگیو نیآخر

، قراردادها و  امالک تيمانند ثبت مالک. همراه داشته باشد

 يفکر تيمالکوجود،  نیاثبات مالكيت با ا ليمعامالت و تسه

را در مورد نقش  يموضوعات نيهمچن نيبر بالکچ يمبتن

ها در  نينقش بالکچ يبررس يبرا. کند مي دولت مطرح

 :دارددو روش وجود  يفکر تيمالک

 ديمف يتيامن ستميس کی عنوان بهاست که آن را  نیا يکی -

 نیکه ا میريها و اطالعات در نظر بگ جهت حفاظت از دادها

 .ستين يفناور نیا ليروش منعکس کننده کل پتانس

 نياست که بالکچ نیتوان به آن داد ا مي که ينقش نيدوم -

ها به  مطمئن توسط دادگاه يابزار اثبات کی عنوان بهتواند  مي

 را نيبالکچ بر اعتماد ي، رابطه مبتن در واقع. کار گرفته شود

،  مثال قضات عنوان به)کرد  يمعرف نفعان يذ هيتوان به کل مي

واقع دولت و دستگاه  در( رهي، مدافعان و غ اني، شاک وکال

اما . کنند مي قبول يقو يمدرک عنوان بهبالکچين را  یيقضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Lim 

 گذاري ارزشبر  يميمستق تأثيرتواند  مي نيبالکچ يفناور

باعث  يفناور نیداشته باشد و استفاده از ا يفکر تيمالك

آقا محمدي و ) شود مي مربوطه نفعان يدرآمد ذ شیافزا

 .(01: 0931همکاران، 

 تیرا يکپ يگذار ارزش -0-2

امر  نیا يبررس يبرا يهاي خوب مثال لميو ف يقيموس  حوزه

 يتواند برا مي نيبالکچ يهستند که چگونه گسترش فناور

در حال  لميف ای يقيموس عیتوز يبرا. باشد ديمف تیرا يکپ

به اصطالح مدل اشتراک  يکی. حاضر دو روش وجود دارد

را  يونیزیهاي تلو ، پخش برنامه Netflix  مانندي شرکت: است

 الیو سر لميف يتماشا يو مخاطبان برا دهد مي ارائه

، 2مکس) کنند مي عامل پرداخت ستميهایي را به س نهیهز

2501 :251). 

نماد  وبيوتیاست که توسط  غاتيبر تبل يدوم مدل مبتن راه

 نیدر ا(. ویدیپلت فرم شناخته شده اشتراک و)شده  يگذار

 يکنند اما برا نمي اي پرداخت  نهیهز چيروش کاربران ه

. ننديرا بب غاتيتبل دیبا يقيگوش دادن به موس ای لميف يتماشا

هایي را به  نهی، هز غاتيتبل شیکنندگان هم هنگام نما غيتبل

ممکن  نيبالکچ يفناور. کنند مي پلتفرم اشتراک پرداخت

ها را مختل کرده و  مدل نیا ميمستق نکيل کی جادیاست با ا

ز حق ا مًايتوانند مستق مي هنرمندان. به هنرمندان کمک کند

که  يميالزحمه مستق حق قیمند شوند و از طر خود بهره عیتوز

به  .کسب کنند يشتريب ازيتکنند حق ام مي افتیبا هر عمل در

 عیدفتر کل توز کیکه تنها   لميو ف يقيموس عیدر صنا ژهیو

مثال  عنوان به،  هوشمند يقراردادها. شده وجود دارد

هستند که روابط  يبلوک رهيبر زنج ياي مبتن  انهیهاي را برنامه

 هوشمند سبب يقراردادها. کنند يم ميرا تنظ نيطرف نيب

انجام  شتريب تيتر و با امن ، شفاف تر عیها سر شوند پرداخت مي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
2- Max 
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 نيشدن واسطه ب دیتواند منجر به ناپد مي نيهمچن. شود

 .(251: 2501مکس، ) هنرمندان و مصرف کنندگان شود

 کی DTV. دارند تيهایي در حال حاضر هم واقع مدل نيچن

 يبر فناور يمبتن يشرکت DTV . است يمثال نينمونه از چن

،  است ياز صنعت سرگرم یي، با هدف تمرکززدا نيبالکچ

حقوق خود بدون  تیریامکان مد نيهنرمندان و خالق نیبنابرا

با  دوجود دار يعکاس نهيدر زم يگرینمونه د. واسطه را دارند

 نهيشرکت در زم نیا. توسط کداک افتهیپروژه توسعه  کی

تخصص دارد و هدف آن فراهم کردن عکاسان  يربرداریتصو

خود با  تیرا يمحافظت از کپ يبرا ياي و آماتور با ابزار  حرفه

است  نیا نجایدر ا دهیا. است نيبستر بالکچ کیاستفاده از 

 بتوانندعکاسان فراهم شود که  يامکان برا نیکه ا

عامل ثبت  ستميس کیخود را در  دیو جد يمیهاي قد عکس

حقوق توسط خود  تیریمد ليتسه ستميس نیهدف ا. کنند

 نیروند فروش در ا. باشد يفور دیپرداخت با. عکاسان است

 هر عکس ثبت شده حفظ تيشود و مالک مي نيتضم ستميس

 احلربدون مجوز بتواند م دیبا ستميس ن،یعالوه بر ا. شود مي

 نياستفاده از چن. کند تیریپس از صدور مجوز را هم مد

صاحبان  تيبالکچين موقع يهایي با استفاده از فناور روش

: 0455و همکاران،  يدهقان) کند مي تیرا تقو يحقوق فکر

03). 

هاي ثبت شده و  ثبت اختراعات، طرح يگذار ارزش -1-0

 يعالئم تجار

 تیریمد قیتواند از طر مي نيهمچن نيبالکچ يفناور

 يفکر تيمالك يهاارزش ریو کارآمد به سا مؤثر،  تر ميمستق

هاي  ، توافق نامه ، حق ثبت اختراع مثال عنوان به،  کمک کند

تواند  مي يهاي صنعت يو طراح يهاي تجار مجوز عالمت

اجرا و . باشد نيبر بالکچ يهوشمند مبتن يهدف قراردادها

هوشمند که  يقراردادها لهيبوس يبردار بهره يکنترل مجوزها

 تيحقوق دارنده مالک تیتعهدات و رعا ياجرا  کننده نيتضم

: 0931صادقي و همکاران، ) شود مي لي، تسه است يفکر

23). 

 يفکر تيحفاظت هوشمند از حقوق مالک -0

حقوق  تیریبالکچين در مد ياستفاده از فناور ليپتانس

 تيدارد، ثبت حقوق مالک يادیز يگستردگ ،يفکر تيمالک

که از  يفناور نیهاي داده مورد استفاده در ا گاهیدر پا يفکر

برخوردار است،  افتهی عیمنحصر به فرد اشتراک توز يژگیو

 يفکر تيحفاظت از حقوق مالک ستميباعث هوشمند شدن س

 ستمينوع س نیا. شود مي هاي داده متداول گاهیبه پا نسبت

 يراه حل متمرکز، دارا کیدر قالب  ،يفکر تيهوشمند مالک

 نیبه ا. است يفکر تياجرا در دفاتر مالک يبرا يخوب ليپتانس

ثبت شده،  IP کیتواند در طول عمر حفاظت از  مي که ليدل

 نیا. کند ثبت يریناپذ رييموجود را به صورت تغ عیوقا يتمام

IP باشد که مجوز  يپتنت ای يعالمت تجار کیتواند  مي

داده  يشرکت ایاز آن، به طور موقت به شخص  يبردار بهره

شرکت  و آن، به صورت کامل به شخص تيمالک ایشده 

 .(02: 0931اسماعيلي و همکاران، ) واگذار شده است يگرید

تواند  ، مي IPنوع  کیدر طول چرخه عمر  يابیرد یيتوانا

 هاي يحسابرس ا،یمزا نیاز ا يکیداشته باشد؛  يادیز يایمزا

 اتيتواند عمل مي ستميس نیبه عالوه، ا. تر است شفاف يحقوق

 IPو معامالت  گذاري ارزشرا که در  تيصالح يابیارز

مثال،  عنوان بهکند و  تیهدا ياست، به خوب يضرور

. کند يشوند، ساده ساز مي ها با هم ادغام شرکت کهيهنگام

د با توان مي هم، IPاطالعات مالک  ياز محرمانه ساز ينگران

اسماعيلي و ) رفع شود نه،یگز نیکردن ا يطرح انتخاب

 .(02: 0931همکاران، 

 يفکر تيدر مالک يبلوک رهيهاي استفاده از زنج حوزه -0

سبب شده  يبلوک رهيهاي منحصر به فرد پلتفرم زنج يژگیو

هاي خود در  ليها و پتانس یيبتواند توانا يفناور نیاست که ا
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به اثبات برساند و  يفکر تيحقوق مالک تیریرابطه با مد

شده است که  UJO مثل یيهاامر سبب ظهور شرکت نيهم

 يبرا يبلوک رهيزنج يپلتفرم متن باز است و از فناور کی

صاحبان  يمتمرکز برا ريداده شفاف و غ گاهیپا کی جادیا

 یيهاشرکت نيدر چن. کند مي استفاده يفکر تيحقوق مالک

 يبا استفاده از قراردادها يصاحبان حقوق فکرهاي  ازيحق امت

 نيهم چن. رديگ مي طور خودکار انجام ارزها بههوشمند و رمز 

تا از  دهند مي امکان را نیها به کاربران خود اشرکت نیا

منحصر  يژگیو و تیاعالم موجود يبرا يبلوک رهيزنج يفناور

اعتماد ) هاي خود استفاده کنند يبه فرد بودن ابداعات و نوآور

 .(02: 0455و همکاران، 

حل و  یيتوانا( يبلوک رهيزنج)بالکچين  يفناور نیبر ا عالوه

حقوق  ياز مشکالت مربوط به اجرا ياريفصل مناسب بس

 يبالکچين راه يکه فناور یياز آنجا. را دارد يفکر تيمالک

 محصول ارائه کیاثبات وجود و منحصر بودن  يآسان برا

 يبردار بهرهمجوز ) سانسيل يقراردادها امر به نیدهد، ا مي

را  يبتوانند محصوالت تقلب يدهد تا به راحت مي اجازه

در  يفکر تيدفاتر مالک نهيزم نیدر ا. کنند یيشناسا

مثال دفتر  ي، برااند دهانجام دا يهاي مختلف اقدامات کشور

هکاتو را با هدف اثبات  نياروپا بالکچ هیاتحاد يفکر تيمالک

کنند که  شفکرده است تا ک يمفهوم آن پلتفرم راه انداز

 جادیا يبرا يبالکچين توسط مقامات مجر يچگونه فناور

پورسليمانيان، ) شود مي هاي ضد جعل استفاده ساخت ریز

0935 :02). 

 يبالکچين را به کمک و همکار يتوان فناور مي نيچن هم

 يفکر تيبه کار برد، در حوزه مالک يهوش مصنوع يفناور

ثبت نام توسط  ندیدهد که فرا مي امکان را نیا يهمکار نيچن

. رديانجام گ يگونه دخالت عامل انسان چيبدون ه ستميخود س

ممکن  يارثبت عالئم تج ایثبت اختراع و  ندیمثال فرا يبرا

 نيبالکچ يو فناور يهوش مصنوع يبا همکار ًااست منحصر

برنامه  کی)  CDAهاي لیمثال اگر فا يبرا. شودانجام 

کند که شامل  مي يمحصول را طراح کیاست که  يوتريکامپ

ها و  اختراعات ثبت شده، طرح( اطالعات است سینو شيپ

ا ی يبالکچين عموم کیدر  يبارگذار يبرا يعالئم تجار

هاي خواهد بود تا توسط هوش  باشد داده ازين يخصوص

 رهيزنج نيشده در چن رهيد استفاده ذخمربوطه مور يمصنوع

 .(009: 0930ساورایي، ) رديدر دسترس قرار گ يبلوک

احتمال  يابیمانند ارز يخاص يفکر تيمالک يابیارز نيچن هم

 تیرعا يابیارز ای يدر مورد عالمت تجار يکنندگ گمراه

که  يافزار ، توسط نرم اختراع کیثبت  ندیمراحل در فرا يتمام

تمام  نیبنابرا. رديگ مي است انجام يبر هوش مصنوع يمبتن

که در بالکچين ثبت  يحق فکر کی یيحاو CDAهاي  لیفا

اطالعات  هيکل يشده است توسط نرم افزار هوش مصنوع

کاربر خواهد  اريبا دقت و سرعت در اخت يابیارز يالزم را برا

 .(02: 0935پورسليمانيان، ) گذاشت

 نيدر بستر بالک چ يفکر تيثبت حقوق مالک -9-0

چه در حقوق نوشته کپي رایت به طور خودکار با ایجاد یک اگر

هاي فکري مانند شود، اما سایر حقوق مالکيت مي اثر اعطا

هاي صنعتي فقط با  حق ثبت اختراع، عالئم تجاري، طرح

فرایند ثبت براي یک حق . شود مي توجه به روند ثبت ایجاد

 ان بر و پرهزینه است و در بيشترفکري اغلب پيچيده و زم

سازد تا حقوق مالکيت فکري  مي موارد فقط دارنده حق را قادر

در آن ثبت شده  خود را در کشوري که حق مالکيت فکري

اعمال کند که این امر مقتضاي تجارت جهاني و نياز 

که فناوري بالکچين  رسد مي اما به نظر. دارندگان حق نيست

روند ثبت نام را  تر صرفه مقرون به تر و سادهتر،  تواند سریع مي

طور که  همان. مشکالت اجرایي شود انجام دهد و باعث حل

صورت  تواند به مي اشاره شد فرایند ثبت حقوق مالکيت صنعتي

خودکار و با کمک فناوري بالکچين انجام شود، اما با این 

 در. حال این روش بسته به نوع حق فکري متفاوت است
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ه اروپا سه شرط اصلي براي ثبت یک اختراع وجود اتحادی

جدید بودن، گام ابتکاري و کاربرد صنعتي فناوري :دارد

دهد که روند ارزیابي این نيازها را  مي بالکچين این نوید را

کند و حتي نياز به دخالت عامل انساني را به  مي تر مستقل

اي که در طول   اگر پایگاه داده. دهد مي طور کامل کاهش

 فرایند ارزیابي توسط دفاتر ثبت اختراع مورد استفاده قرار

گيرند در یک بالکچين امن نگهداري شوند که همه  مي

ه آیا یک اختراع مراجع به آن دسترسي دارند ارزیابي این ک

کند یا خير به آساني ممکن خواهد  مي مينأنياز جدیدي را ت

اي وجود دارند که در اختيار   هاي داده در حال حاضر پایگاه. بود

گيرند تا هنگام ارزیابي شباهت  مي دفاتر مالکيت فکري قرار

یک حق ثبت اختراع یا عالمت تجاري خاص با اختراع یا 

 EUIPOبراي مثال . عالمت موجود مورد استفاده قرار بگيرد

رسي را براي بر Design Viewو  TMviewهاي  برنامه

. هاي عضو اتحادیه اروپا فراهم کرده است پایگاه داده کشور

هایي است که داراي ثبت در  این پایگاه داده فقط شامل طرح

الهه و اطالعات ارائه شده توسط دفاتر ملي شرکت کننده 

از آنجا که . توان آن را کامل دانست نمي هستند و بنابراین

تواند به ایجاد  الکچين ميمختلفي وجود دارد ب  هاي داده پایگاه

تواند  اي مي  یک پایگاه داده واحد کمک کند، چنين پایگاه داده

اني و دهق) موجب تقویت و تسهيل فرایند ارزیابي گردد

 .(04: 0455همکاران، 

 نيدر بستر بالک چ يفکر تيحقوق مالک تیریمد -9-2

 تيمالک تیریهاي مد از جنبه يبرخ يبرا نيبالکچ يفناور

مدرن  يفکر تيمالك ستميدر س. دارد يمهم اتتأثير يفکر

 يفکر تيحقوق مالک تیریشامل مد يهاي خاص تيفعال

مربوط به  قاتيدارنده حق، تحق یيمانند صدور مجوز، شناسا)

 توسط اشخاص ثالث انجام شتريب...( و يفکر تينقض مالک

 نيبه چن ازيبردن ن نيبا از ب نيبالکچ يفناور. دشو مي

حقوق  تیریهاي مد نهیکاهش هز نيو همچن ياشخاص ثالث

صادقي و ) باشد مؤثر نهيزم نیدر ا توانديم يفکر تيمالک

 .(24: 0931همکاران، 

بالکچين مربوط به  يفناور تأثيرترین  حال حاضر سودمند در

 کاماًل يها بازارها نيبالک چ رایاست ز تیرا يکپ تیریمد

حال  نيکنند و در ع مي جادیدارندگان حق ا يرا برا يدیجد

از دارندگان  مايخود را مستق ازيسازد حق امت مي آنها را قادر

چين مربوط به کبال يهاي فناور از کاربرد يکی. رنديحق بگ

اثر که مشمول  کی جادیبه محض ا. است تیرا يکپ تیریمد

 کیکتاب  کی ای يقيقطعه موس کیمانند )است  تیرا يکپ

 نیشود و ا مي جادیبه صورت خودکار ا يفکر تيحق مالک

 جادیپس از ا. هاي مختلف باشد تیتواند متعلق به هو مي حق

مشروع  احبانص تیهو یيحقوق سوابق مربوط به شناسا نیا

از دارندگان  کیبه هر يحقوق و محاسبه مبالغ پرداخت نیا

 رهيداده بالکچين ذخ گاهیحق هنگام استفاده از اثر در پا

 .(00: 0931فرقان دوست و همکاران، ) گردد مي

 يهاشرکت ،يهاي دولت سوابق مربوطه توسط ارگان امروزه

اما . شود مي ينگهدار يفکر تيهاي مالک سازمان ای يخصوص

هم  شهيو هم ستنديقابل تطبيق ن هاي داده عمدتًا گاهیپا نیا

است و  ادیز اريآن بس يهاي نگه دار نهیو هز ستندين يعموم

 يهاتياست و حقوق مالک کيآنها هم قابل تشک تيحتى امن

شود نه توسط  مي توسط اشخاص ثالث اداره شتريهم ب يفکر

از قرارداد  گيري بهرهبالکچين با  يفناور. دارندگان حق

مثال در  عنوان به. مشکالت فوق است يبرا يهوشمند راه حل

 توسط دفاتر دیانتقال حق ثبت اختراعات با ندیفرا هيحقوق ترک

دفاتر  نیگزیتواند جا گردد، اما بالکچين مي دیيأت ياسناد رسم

 نیهاي ا شوند که واسطه يفکر تيو دفاتر مالک ياسناد رسم

موجب کاهش  يموضوع به طور قابل توجه نیامر هستند و ا

 يتر شود که سوابق در محل امن مي و سبب شود يها م نهیهز

 .(99: 0931محمودي، ) شوند يدار نگه
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 تيهوشمند حوزه مالک يبالکچين در قراردادها نقش -9

 يفکر

هستند که  يوتريکامپ يهوشمند، در واقع کدها يقراردادها

قراردادها، شامل  نیشود؛ ا مي رهيدر پلت فرم بالکچين ذخ

 ستميقرارداد بوده و در س طیتمام اطالعات مربوط به شرا

قرارداد، به صورت خودکار  يتمام بندها يهوشمند، اجرا

هاي  گاهیپا عنوان بهآنجا که بالکچين  از و رديگ مي نجاما

هاي  تفاهم نامه يبه عبارت ایمشارکت گذاشته شده داده، 

شاهد، امکان حفاظت  کیکند، همانند  مي تيفعال افته،ی عیتوز

را چه در مرحله ثبت و چه در مراحل  يفکر تياز حقوق مالک

مخترع و همکاران، ) کند مي و فروش و دادگاه فراهم دیخر

0931 :94) 

 يو به اجراگذار جادیا يتواند برا هوشمند، مي قرارداد

مجوز  يواگذار ينظير قراردادها ،يفکر تيمالک يقراردادها

استفاده شده و باعث شود که طبق قرارداد،  ،يبردار بهره

 نييدر زمان مناسب و تع ،يفکر یيانتقال پول به مالک دارا

 تيلکاطالعات هوشمند در مورد حقوق ما. رديشده، صورت گ

 کیحفاظت شده  يمثال در محتوا عنوان بهتواند  مي ،يفکر

 نینمونه ا. شود يرمزگذار تاليجیبه شکل د ر،یتصو ایآهنگ 

که در بخش کاربرد  يهاي استارتاپ شرکت يقراردادها، در برخ

نام برده شدند، در حال استفاده  يبالکچين در حفظ آثار هنر

هاي خود، از  تيلفعا نیدر آخر« کداک»مثال شرکت  .است

 يبالکچين و ارزها يبا استفاده از فناور ریتصاو تیریمد

 يبرا. هوشمند، استفاده کرده است يو قراردادها تاليجید

 يبالکچين و ارزها ،ياز افراد در صنعت تکنولوژ ياريبس

 يعکاسان ياما برا ندیآ مي جذاب به حساب يعبارات تال،يجید

هستند که حقوق  نیبه دنبال ا يست به سختا ها که مدت

استفاده از آنها را کنترل  يخود و چگونگ يمربوط به اثرها

هستند که  يحل مشکل يبرا يديعبارات جذاب، کل نیکنند ا

حقوق  تیریخدمات مد ستميس. آمد مي يبه نظر حل نشدن

شده است تا به عکاسان اجازه دهد  يطراح يکداک وان، طور

استفاده از آنها را در  هخود و نحو تیرا يکپ يهاي دارا عکس

هاي شبکه  تياز قابل يکی يژگیو نیا .کنند يابیرد نترنتیا

 تيهر اثر بتوان مالک يتاليجیبالکچين است تا با ثبت د

 نیا. کرد يابیرا رد يهاي معنو یيو دارا تاليجید يکاالها

دهد تا  مي قرار يوب را مورد بررس کيطور اتومات به ستميس

اند را  ثبت شده ستميس نیهایي که در ا استفاده از عکس

رو شود با  ههاي فاقد مجوز روب با استفاده يکند و وقت يابیرد

توانند دستمزد کار خود را  مي عکاسان ستم،يس نیکمک ا

 .(90: 0931محمودي، ) کنند افتیدر

 و پتنت يدر ثبت عالئم تجار نيکاربرد بالکچ -4-0

،  است که نیا يفناور نیهاي منحصر به فرد ا يژگیاز و يکی

متمرکز به اشتراک  ريو غ رييقابل تغ ريها به صورت غ داده

ما را  ،يفناور نیاست که استفاده از ا نی، ااند دهگذاشته ش

خواهد  تيمالک ياز نحوه و چگونگ ياتيقادر به مشاهده جزئ

مالک  يکس چهتواند نشان دهد  مي مثال، عنوان به. ساخت

صاحب  فرضًا ایفروشنده  کی است که مثاًل يزيچ يواقع

 کیمحصول با  کی نکه،یا ایدهد  مي شنهاديبرند، آن را پ

 يمورد، برا نیا. برند خاص، به چه مقدار در بازار موجود است

حد و حدود استفاده،  نيکه اصالت و همچن يعالئم تجار

 تيرسم به يبرا زيانگ مهم و چالش ياز فاکتورها يکی

تواند داشته  مي يادیآنها است، کاربرد ز يابیشناختن و ارز

 .(11: 0930سليماني پور و همکاران، ) باشد

به  ازيکه ن يمراحل ای ،ياختالفات حقوق انیدر جر نيهمچن

 يدر موارد ایبرند شناخته شده در بازار است،  کی یيشناسا

استفاده نشده دفاع شود،  يعالمت تجار کیکه قرار است از 

با . مؤثر واقع خواهد شد اريبالکچين بس ياستفاده از فناور

در مورد  يکلمش چي، ه يثبت نام قو ستميس کیاستفاده از 

 اري، در حال حاضر ابزار بس حال نیثبت نام وجود ندارد با ا

امر را  نیوجود دارد که به دارندگان حق کمک کند تا ا يکم



 01/ هادي ملک                                                                                             ...بررسي حقوقي نقش بالکچين در قراردادهاي

 

 

 يبودند که از عالمت تجار يکسان نينشان دهند که آنها اول

اصال  نکهیا ایخدمات استفاده کردند  ایدر طبقات مناسب کاال 

 نيبالکچ ي، فناور نیبنابرا. کنند مي استفاده ياز عالمت تجار

 ثابت کند يئم تجارصاحبان عال يامر را برا نیتواند ا مي

 .(01: 0931اسماعيلي و همکاران، )

هاي  شبکه ایاطالعات در بازار  يآور جمع ب،يترت نيهم به

بالکچين ثبت  ستميدر س يکه به صورت رسم يغاتيتبل

و باعث کمک به  رديگ مي صورت يشتري، با سهولت باند دهش

به  يثبت عالئم تجار يشده که برا يفکر تيدفاتر مالک

وجو و  روند جست ب،يترت نیدارند و بد ازين ياطالعات کامل

که  ميدان يم. تر خواهد شد کوتاه اريبس ،يعالئم تجار يبررس

 ایو  تيکامل مالک يها به اشکال مختلف، اعم از واگذار پتنت

 ريو غ يانحصار)از پتنت  يبردار بهره يصدور مجوزها

اما . شوند مي آنها مبادله انيدارندگان و متقاض ني، ب(يانحصار

 02از  شيب رچهوجود دارد؛ اگ انيم نیمشکل بزرگ در ا کی

ثبت اختراع وجود دارد،  يدفتر مل 022پتنت فعال در  ونيليم

و  يثبت مرکز کیوجود با توجه به عدم وجود  نیبا ا

ها، بازار پتنت به  پتنت نیا تيمالك يريو رهگ يابیرد يدشوار

توان ثبت  مي يو مبهم شده و به سخت دهيچيشدت پ

 نیارزش ا ونموده  يابیآنها را رد نياختراعات و مالک

هاي  تيتوان از ظرف مي راستا نیدر ا. نمود نيياختراعات را تع

ها  پتنت گذاري ارزشو  يريرهگ يبالکچين برا ستميس

 نيکه نخست يو يپ اي   راستا، شرکت نيدر هم. استفاده نمود

شود،  مي بر بالکچين در جهان محسوب يشبکه پتنت مبتن

ها موجب  پتنت یيو شناسا يريرهگ يمعتقد است که دشوار

به  دهيهاي به ثبت رس شده است که تنها دو درصد از پتنت

 ستميمشکل از س نیبرسد و جهت حل ا يساز يمرحله تجار

ممکن  نيهمچن نيبالکچ يفناور. بالکچين بهره برده است

 هيشب. اثبات استفاده از حق ثبت اختراع جالب باشد يبرااست 

در دفتر کل  نيشيپ عاتهاي اخترا ، پرونده يبه عالئم تجار

 دیوجود با نیبا ا. شود مي محافظت رييقابل تغ ريشده غ عیتوز

دفتر باز از  کیثبت در  نکهیاشاره کرد و آن ا دیتهد کیبه 

قابل اختراع ممکن است  يهاي مربوط به موضوع احتمال داده

در واقع، هر کاربر از . اورديب ياختراع را به دامنه عموم نیا

 ياطالعات در آن قرار دارد دسترس نیکه ا يلوکبه ب نيبالکچ

 نکهیمشکل قابل حل است و آن ا نیاما ا. کند مي دايپ

مربوط به حق  يوگرافيترین اطالعات ب يتوان فقط اساس مي

 نیا اتيثبت شود و همه جزئ نيالکچثبت اختراع را در ب

 .(02: 0455اعتماد و همکاران، ) اختراع آشکار نشود

 يدر حفاظت از آثار هنر نيکاربرد بالکچ -4-2

 تيهر گونه اطالعات از جمله اعمال، مالک تواند يبالکچين م

 يهاي کاغذ لیهنر و قراردادها را با حداقل رساندن فا ،يفکر

هاي ثبت  نهیبه معامالت و کاهش هز دنيو سرعت بخش

 ديتواند بارها دوباره تول مي يتاليجید اطالعات .انجام دهد

به  نیا. شود عیباال توز اسيدر مق نترنت،یشده و به لطف ا

 از اطالعات يانیپا يمعدن ارزشمند و ب نترنت،یکاربران ا

 نیدر ا ت،یرا يدر هر صورت صاحبان حق کپ. دهد مي

 تيکنترل بر مالک. اند وش شانس نبودهخصوص چندان خ

مواجه  يبا دشوار ،ياز دست داده و از لحاظ مال اخود ر يمعنو

 تیرا يتوانند از حق کپ مي هوشمند، يقراردادها. اند شده

محافظت به عمل آورده و فروش آثار هنرمندان به صورت 

 عیو توز يکپ سکیر بيترت نیرا خودکار سازند؛ به ا نیآنال

 .رود مي نياز ب زين دارانیدوباره توسط خر

 نیاز پرکاربردتر يکی ت،یرا ياز بالکچين در حوزه کپ استفاده

و  يفکر تيدر حفاظت از حقوق مالک يفناور نیهاي ا استفاده

 ريداده غ گاهیپا کیقادر است تا  يفناور نیا. است يمعنو

 يآثار هنر يو نگهدار رهيذخ يمتمرکز و امن را برا

 کیهر  يتایآن فراهم کرده و متاد تاليجیخصوص انواع د هب)

هاي  برنامه. هاي مربوطه ثبت کند آثار را در بالک نیاز ا

هایي که  داده تا،یمتاد ایشده همچنان فراداده  يرمزگذار
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کرده و  يآور کنند را جمع مي حیرا تشر گرید  داده کی اتيجزئ

از  يامل اطالعاتش تایمتاد. دهند مي قرار شیدر معرض نما

 افتیرا در اميکه پ يشخص یي، شناسا اميزمان ارسال پ ليقب

 يادیاطالعات ز تایمتاد. باشد مي اميپ افتیکند و زمان در مي

 يتوانند در راستا مي دهد که مي ها قرار شرکت اريرا در اخت

 يبه راحت زيها ن اهدافشان از آنها استفاده کنند و توسط دولت

 .(29: 0931اسماعيلي و همکاران، ) هستند يقابل دسترس

اي که بر اساس آن ساخته   داده گاهیو پا نيبالکچ يفناور در

آنها، با  تیهو دیيو تأ يشده است، ثبت و ضبط آثار هنر

 جه،يدر نت. رديگ مي صورت يشتريسهولت، سرعت و دقت ب

زمانش تمام  ایبرود  نياثر از ب کی تياگر حق مالک يحت

 بر يداده مبتن گاهیاز آن اثر، در پا ينسخه اصل کیشود، 

 يآن باق يکننده و صاحب حقوق اصل ديبه نام تول ن،يبالک چ

 .خواهد ماند

شده  يرمزنگار يخصوص ديکل ن،يبالکچ يبحث فناور در

احراز  يازهايکند که ن مي قدرتمند را فراهم تيابزار مالک کی

 يبه معنا يخصوص ديکل کیداشتن . کند مي را برآورده تیهو

 يگذار شخص را از به اشتراک کی زين نیا. است تيمالک

 ياست مستغن ازيتبادل ن يتر از آنچه برا ياطالعات شخص

داشتن مجوز، دارا  يحت ست،ين يتأیيد اعتبار کاف. کند مي

به  زيموارد ن ریانجام تراکنش و سا يبرا يبودن پول کاف

 عیشبکه توز کیبه  ازيکار ن نیا يدارند و برا ازين ياعتمادساز

شکست  ایشبکه از فساد  نياست و هم ريبه نظ ريشده نظ

در  دیبا زيشده ن عیشبکه توز نیا. کند يم يريمجموعه جلوگ

 دیآن با تيتر امن قابل اجرا باشد و از همه مهم يکار حسابدار

 نيقوان ياجرا جهيها نت تأیيد تراکنش. شده باشد نيتضم

و مجوز ارائه شده در  هیدیيتأ. شبکه استپروتکل توسط تمام 

 يايبه اشخاص ثالث، امکان تعامل در دن ازيراه، بدون ن نیا

 .کنند مي را فراهم تاليجید

را  شرفتيپ نیدر سراسر جهان ا عیصنا نانیکارآفر امروزه

قابل تصور،  ريغ يتاليجیامکان ارتباطات د. کنند يم نيتحس

بالکچين اغلب  ياز فناور. و قدرتمند وجود دارد دیجد

و  نترنتیتراکنش در ا هیال کی يستون فقرات برا عنوان به

صادقي و ) شوديم فيارزش، توص نترنتیگذار ا انيبن

 .(20: 0931همکاران، 

سوابق آثار  خیتار نييتع يکارآمد برا يراه نيبالکچ يفناور

،  اثر است کی تيمالک نييها تعترین چالش از مهم يکی. است

همواره  يعالمت تجار ای، طرح  ثبت حق اختراع ستميدر س

 يستميس چيه تیرا يثبت وجود دارد اما در کپ ستميس کی

 .وجود ندارد

 .شود مي اثر شروع جادیاز حق چاپ از زمان ا محافظت

 متمرکز ريشده غ عیدفتر توز کیحق در  نیثبت ا نیبنابرا

بالکچين . حق باشد نیدارندگان ا يبرا يخوب ليتواند دل مي

اثر واطالعات  ياثبات محتوا شهيهم يتواند برا مي نيهمچن

به طور . را به همراه داشته باشد تيمربوط به انتقال مالک

 دليل به يقيموس نهيدر زم تواند يم نيبالکچ ي، فناور معمول

 يقيتواند اطالعات موس مي متمرکز بودن کمک کند، ريغ

،  نیبر ا عالوه. را ثبت کند( رهيو غ فی، سوابق وظا جادیا خیتار)

امکان را دارند به  نیا يحقوق جمع تیریهاي مد سازمان

  .دکنن يآور جمع ااز اثر اطالعات ر شتريمنظور محافظت ب

استفاده از  شی، نما يصنعت تيله مهم در قانون مالکأمس کی

اعطا شده  يحفظ حق انحصار ي، شرط الزم برا حقوق است

به طور عام استفاده  ای، استفاده درست  در واقع. توسط دولت

 .دشوار است ياز آن است که در تجارت اغلب امر يواقع

به  يتواند به طور کل مي نيبالکچ يها فناور در دادگاه اغلب

 تينحو که آثار حقوق مالک نیمشکل کمک کند به ا نیحل ا
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فرقان ) شوند مي متمرکز ثبت ريغ يدر دفتر مرکز يفکر

 .(03: 0931دوست و همکاران، 

طور  همان. شود يم تيبالکچين منجر به اثبات مالک نیبنابرا

قابل توجه کاهش  تیمز کیکه در باال ذکر شد، بالکچين 

 يبرا يدياز استفاده کل گرید يکیجرم و تقلب است، اما 

 دیترد يب یيتوانا. از خرده فروشان، اثبات پروانه است ياريبس

به  متعلقمحصول را ساخته،  يکند که چه کس مي آن ثابت

 نیشده بوده بد يطراح يکاالها ایاست  يشخص خاص

 حاصل نانيدهد و اطم مي شیصورت ارزش خود را افزا

 يداریخر يزيدانند که چه چ مي ًقايدق دارانیکند که خر مي

 .ننديتوانند بب مي يزيکنند و چه چ مي

دانستن  قه،يدر معامالت عت يديبدون شک منبع کل ندهیآ در

. مواد و منشأ اقالم متعلق به آن است يابیموارد و رد خچهیتار

 يبرا تياثبات مالک ياز بالکچين برا کيشرکت آرسن

 يبرا ستميتوانند از س مي هنرمندان. کند يسازندگان استفاده م

 عنوان بهرا  وداستفاده کنند و خ تاليجید يانتشار آثار هنر

 يتواند فروش آثار هنر مي نيهمچن. سازندگان ثبت نام کنند

که هر دو خالق و مالک به طور  يمعن نیکند، به ا يريگيرا پ

 يتوان از فرد مي لیدر صورت تما. شوند مي رهيذخ يدائم

استفاده کرد، از حق فروش کار بر  يمعنو تيانتقال مالک يبرا

از زمان  ينيدوره مع کی يبرا قحقو شینما ایهنرمند و  يرو

نوع  نیخرده فروشان مستقل، ا يبرا. شود مي استفاده زين

ها نسبت به  يتواند به شدت در کاهش نگران مي تيامن

 باشد ديمف تیرا يکپ ياز ادعاها يريجلوگ يو حت تيمالک

 .(11: 0931مخترع و همکاران، )

و  ياز واردات مواز يريدر جلوگ نيکاربرد بالکچ -9-0

 رقابت ناسالم

که  يکه محصوالت ردگييصورت م يزمان يواردات مواز

مثل حق اختراع، عالئم  هستند يفکر تيمالک تیتحت حما

 بار اول در بازار عرضه يبرا يحق نسخه بردار ایو  يتجار

و  مجددًا ،يبعد از معامله اول يعنیدنبال آن،  هشوند و ب مي

 بازار دوم عرضهدر  يفکر تيدارنده مالک تیبدون رضا

حالت اول : تجارت سه حالت دارد اینوع واردات  نیا .وندش مي

 عیتوز ایاست که شخص ثالث آن را از عمده فروش  يزمان

هم زمان  يخرد و سپس خود در بازار خارج مي يکننده محل

 نیا. کند مي کننده عرضه ديو فروش مجاز تول عیبا شبکه توز

مورد بحث  يکاال متيکه ق رديگ مي صورت يزمان تيوضع

محصول  متيکننده کمتر از ق صادر کشور ای يمحل زاردر با

حالت تاجر  نیدر ا. وارد کننده باشد ایمزبور در کشور مقصد 

در بازار  يکنندگان و عیتوز ایکننده  ديدر رقابت با تول يمواز

نوع  نیوجود ا. رديگ مي بازار کشور مقصد قرار ای يخارج

کننده مجاز را  عیتوز ایکننده  ديتول يانحصار تيرقابت وضع

محصول در بازار وارد  متيموجب کاهش ق جهيو در نت فيضع

 .(02: 0931اسماعيلي و همکاران، ) شود مي کننده

 متيق ،يحالت نيدر چن. دوم برعكس حالت اول است حالت

 ایمثل دارو و  مت،يکنترل دولت بر ق ليدل هب مثاًل)محصول 

کار ارزان در کشور مقصد و وارد کننده در بازار  يرويوجود ن

 يبازار محل يعنی، أآن در کشور مبد متيتر از ق ارزان يواردات

کاال را به  يازفرض، تاجر مو نیدر ا. کشور صادر کننده است

 يمتيخرد و آن را با ق مي يارزان از بازار کشور خارج متيق

آن را در بازار  ياصلکننده  ديتول ایکه مالک  يمتيتر از ق ارزان

 .فروشد مي عرضه کرده است، يمحل

 ميمستق ريبه صورت غ يسوم که در آن، واردات مواز حالت

ر کننده، بازار است که بازار صاد يو آن زمان رديگ مي صورت

کشور  ينباشد، بلکه بازار خارج( کشور الف مثاًل)کشور مبداء 

 نیکاال را از ا يباشد که تاجر مواز( کشور ب مثاًل) يگرید

خرد و سپس  مي د کننديتول ایکننده مجاز مالک  عیبازار از توز

هم زمان و در ( کشور ج مثاًل) يآن را در بازار کشور ثالث

 نیا. کند مي عرضه يکننده اصل عیرقابت با صادرات توز
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کاال در بازار کشور  متيکه ق رديگ مي صورت يزمان تيوضع

 شوديآن در بازار کشور عرضه م متيتر از ق ب ارزان

 . (04: 0931اسماعيلي و همکاران، )

کاال در  يواردات مواز ایعرضه  يبرا يمانع يقانون ثيح از

 ای)بر اساس زوال  رایز. بازار کشور وارد کننده وجود ندارد

که محصول در بازار عرضه شد،  نیبه محض ا( فروش اول

به محصول  و نسبت يفکر تيدارنده حق مالک تيمالک

 ضاعکشورها بر اساس او حال، نیبا ا. شود مي لیمعامله شده زا

 دنبال نهيزم نیکه در ا هایيو هدف يو احوال اقتصاد

. زوال اتفاق نظر ندارند نیکنند نسبت به حدود و ثغور ا مي

 يمتحده که از سطح توسعه صنعت االتیکشورها مثل ا يبرخ

 تيکنندگان و دارندگان مالک ديبرخوردارند و اکثر تول یيباال

( يبردار خهو حق نس يمثل حق اختراع، عالمت تجار) يفکر

تالش  کشورند، از اتباع آن( يبه خصوص در صنعت داروساز)

محدود کنند  يها زوال را تا قلمرو مل از آن تیحما يدارند برا

را بدهند که از  حق نیکنندگان خود ا ديو بر آن اساس به تول

 يفناور یيتوانا. کنند يريکاالها جلوگ يواردات مواز

شود  مي باعث د،يقابل تقل ريمحصوالت غ يابیبالکچين در رد

خود را با توجه به نقاط  يکه صاحب برند، تعهدات قرارداد

 ياجرا کند و از واردات مواز ن،يو تأم عیتوز ستمينشت در س

همکاران، صادقي و ) ممانعت به عمل آورد اه،يبازار س جادیا ای

0931 :21). 

 ياز تقلب به کمک قراردادها يريقانون و جلوگ ياجرا -4-4

 نيهوشمند در بستر بالکچ

 تيقابل يفکر تيحقوق مالک يژگیو نیتر مهم دیو شا نیآخر

 يحق فکر کیکامل از  يبرخوردار يبرا. آن است ياجرا

 يو ماموران گمرک سيپل يبتواند با هماهنگ دیدارنده حق با

 يدر اقتصاد جهان. حقوق خود را به طور مستمر اجرا کند

است و ماموران  يله مهمأمس يتقلب يکاالها یيمدرن شناسا

 ایاصالت  صيتشخ يالزم برا يابزارها  همه سيو پل يگمرک

 عنوان بهبالکچين . ندارد اريعدم اصالت کاالها را در اخت

، استفاده از  است ديمف اريبس نهيزم نیقابل اعتماد در ا يدفتر

اطالعات کاالها به کاربران و  رهيذخ يبرا يبلوک رهيزنج

دهد که اصالت کاالها را به  مي امکان را نیها ا يمشتر

بارکد بر  کیدر واقع با نصب . کنند يبررس يصورت فور

 يبالکچين عموم کیهر محصول و ثبت مجدد آن در  يرو

کرد،  يابیپس از فروش آنها رد يتوان محصوالت را حت مي

اطالعات  کند، يم نيمأعت را تسر نکهیامر عالوه بر ا نیا

ها و  فروخته شده به خرده فروش يمربوط به تعداد کاالها

شود که  مي امر باعث نیکند و ا مي اشخاص را ممکن ریسا

و  تيکنندگان کم مصرفهاي  ازيکنندگان مطابق با ن نيمأت

استفاده از  نيهمچن. کنند نيمأخود را ت يکاالها تيفيک

خواهد بود،  ديمف زيها ن خرده فروش يبالکچين برا ستميس

بر  دیپول جد فيک کیها تنها با باز کردن  خرده فروش رایز

پس از  يکاالها حت يابیبالکچين مربوطه امکان رد يرو

 يقراردادها گریبه عبارت د. شوند مي فروش آنها را دارا

 توسعه داده ومیاتر مثاًل) نيبالکچ هیکه بر پا يهوشمند

 کنند مي يريشوند، از وقوع هر گونه جعل و تقلب جلوگ مي

 (00: 0455دهقاني و همکاران، )

دهند  مي و فروشندگان اجازه دارانیهوشمند به خر يقراردادها

حاصل کنند  نانياطم« اگر سپس» يهاي شرط گزاره ميبا تنظ

مرحله قبل  ليکه ادامه توافق تنها با محقق شدن و تکم

قرارداد چقدر  کی زیکه سا ستيمهم ن. است ریپذ امکان

بزرگ باشد، در هر صورت هر دو طرف معامله با  ایکوچک 

در امان  ياز هر نوع تقلب و کالهبردار نيکمک بالکچ

 ،يکیزيبه واسطه ف يازين چيحال ه نيخواهند بود و در ع

 انیجر نیا. ثبت قرارداد ندارند يوکال ایها  شرکت رينظ

 يوکار نخواهد بود، ول کسب يانيم گرانیچند به سود بازهر

 تيمنا نيبالکچ. دهد مي رييبشر را تغ يمختلف زندگ يایزوا

 نیعملکرد ا. خواهد کرد نيرا تضم تاليجیهاي د تیهو
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نخست آن که به : رو از دو منظر قابل توجه است شيپ انیجر

 نیا رایآسان است، ز اريمبارزه با تقلب بس نيکمک بالکچ

شود و  مي يروزرسان و به يدفتر کل در هر لحظه بررس

 دیيأشده، ت عیهاي متعدد توز ستميهاي آن توسط س داده

دهد  مي ها اجازه به شرکت نيکه بالکچ نیدوم ا. شود مي

امر سطح  نیکنند که ا جادیمحدود ا يهایي با دسترس شبکه

 يفناور .دهد مي ارتقا يامروز تاليجید يخدمات را در فضا

 يهاي انتقال ارزها مبارزه با تقلب يدر اصل برا نيبالکچ

از  يارياما به مرور زمان بس. شده توسعه داده شد يرمزنگار

حفظ  يبرا يفناور نیتوانند از ا مي متوجه شدند که عیصنا

خصوص در حوزه  هداده ها، مبارزه با تقلب و جعل ب تيامن

هاي کسب و کار  به واسطه ازيرفع ن نيو همچن يفکر تيمالک

 .(91: 0931محمودي، ) استفاده کنند

مالک  يقادر است نشان دهد که چه کس نيچبالک يفناور

در  تيصالح يمجاز و دارا ياست و چه کس يزيچه چ

شود  مي باعث ت،يقابل نیا. است يبردار بهرهمجوز  يواگذار

محصول اصيل و مشخص  کیبا مصرف کننده،  يکه مشتر

 يکه در فناوردهد؛ از آنجا صيتشخ يمحصول تقلب کیرا از 

استفاده شده،  ينام مواد و فناور رينظي اتيجزئ ن،يبالک چ

ها  تواند در بالک مي ...از مواد خام و ديتول ندیمراحل و فرا

اطالعات آن بالک گنجانده شود، مصرف کننده قادر  عنوان به

اعتبار  دیيوجو، خود اقدام به تأ جست کیخواهد بود تا با 

قابل اسکن  ياضافه کردن تگها. محصول مورد نظر کند

چه به )بالکچين به محصوالت و مهر و موم ضد تقلب 

 يفناور نیاز موارد استفاده از ا يکی، (پنهان ایصورت آشکار 

از  يريدر جلوگ يتواند نقش مهم مي منحصر به فرد است و

اگر صاحب . ز محصوالت داشته باشدمجا ريغ يتقلب و کپ

محصول اصيل او  کههایي  يژگیراجع به و يبرند، اطالعات

صورت،  نیآن است، با گمرک به اشتراک گذارد، در ا يحاو

 يآسان برا يدر محصوالت مشابه، راه يژگیو نينداشتن چن

و  يبودن محصول را بررس ياست که تقلب يمقامات مرز

بوده  انیقابل آموزش به مشتر نيروش، همچن نیا. کنند دیيتأ

 کنند کيرا از هم تفک ليو اص يتا بتوانند محصول تقلب

 .(21: 0931صادقي و همکاران، )

 نیگزیاست که جا يمدرن يفناور نيطور خالصه، بالکچ به

تعامالت، تبادالت و  تيشود و امن مي ها شخص ثالث تراکنش

 نيبالکچ. دهد مي شیافزا يادیز اريها را تا حد بس مشارکت

امن و  ياعتماد ندارند، فضا گریکدیکه به  يافراد نيب يحت

شدن  ريو فراگ رشیهنوز تا پذ دیشا. کند مي جادیا يشفاف

اتفاق  نیکه ا ياما زمان م،يفاصله داشته باش يفناور نیکامل ا

خواهد کرد و  رييتغ شهيهم يبرا تاليجیرخ بدهد، بازار د

 .آن منتفع خواهند شد يایهمه مردم، از مزا بًایتقر

در  شتريب تيحقوق مالک د،یهاي جد يتوجه به توسعه فناور با

از  يقانون ريغ يمثل کپ رديگ مي معرض جعل و تقلب قرار

از آثار تحت پوشش  يقانون ريغ يکپ ایاصل محصول  کی

دهد که چگونه  مي نشان يبه خوب يقيحق چاپ صنعت موس

 يموارد نيمبارزه با چن يبرا ديمف يتواند ابزار مي نيبالکچ

آثار  جادیتوانند تمام اطالعات مربوط به ا مي هنرمندان. باشد

اثر  جادیا خیمثال تار عنوان به)ارائه دهند  نيخود را در بالکچ

متمرکز  ريغ ي، که همه در دفتر مرکز (بالقوه يو مجوزها

 يفکر تيدارنده حق مالک يامر برا نیاست و ا يقابل دسترس

 يبرا گرید هکشود چرا مي عمده محسوب تیمز کی

دهقاني و ) ستيبه صرف پول و زمان ن يازين يدادخواه

 .(01: 0455همکاران، 

 نهي، در زم نيبالکچ يکاربرد ياز کارکردها يکیمثال  يبرا

اطالعات به  يتراشه حاو کی  شکل است که نیبه ا ينساج

تواند به  مي (کاال بيترک ای أمانند مبد)صورت فراداده 

عامل بر  ستميس کی يسپس بر رو. محصول متصل شود

کنندگان و مصرف  ديتول اريدر اخت نيبالکچ ياساس فناور
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هاي آن تراشه  يژگیو و أبه دانستن منش ازيکه ن گانکنند

 أورد منشدر م يهاي سفارش يمشتر. شود مي دارنند گذاشته

به آنها  رایشوند ز مي رو هروب يمحصول با مشکالت کمتر

به . کنند دیي، صحت کاال را تأ دهند با اسکن تراشه مي اجازه

 يدر برابر رفتارها يمحافظت از عالئم تجار بيترت نیا

 .(25: 0455اعتماد و همکاران، ) خواهد شد تیتقو يرقانونيغ

 يفکر تياستفاده از بالکچين در مالک يها و چالش ایمزا -6

استفاده از بالک  يبرا ليترین پتانس و سودمند نیتر بزرگ

است، که  يفکر تيثبت حقوق مالک ندی، توسعه فرا نيچ

اشخاص را بدون  يفکر تيبه حقوق مالک يابيامکان دست

. سازد مي فراهم يسسه و نهادؤبه م ازين يحت ایدخالت انسان 

 کمک يبالکچين به دارندگان حق فکر يدر واقع فناور

حق خود را اثبات کنند و از  يتر تا با ارائه روش ساده ندک مي

در  يامر حت نیکه ا پذیرفت یستياما با. ظت کنندفآن محا

، آلمان و ژاپن که  ني، چ کایمتحده امر االتیمثل ا يکشورها

 یينها ندهیسال آ 12هستند در کمتر از  يفناور نیا شگامانيپ

و درک  حيوضت يدشوار يفناور نیا يچالش اصل. نخواهد شد

هاي  چالش يها حت کشور شتريامروز ب. هاي آن است يدگيچيپ

 نیاند بنابرا را درک نکرده نیمربوط به جعل و تقلب آنال

آموزش  ازمندين زياز هر چ شيقانون ب انیمقامات و مجر

 نیکه منتقدان به آن اتفاق نظر دارند ا يگریچالش د. هستند

است و از آنجا  ادیز اريسشده ب جادیهاي ا است که اندازه داده

 کیهاي آن بالکچين هستند هر گره زين ستميکه کاربران س

 نیا. از اطالعات دارند يادیز ریمقاد رهيبه ذخ ازياز آنها ن

آقامحمدي و ) قابل حل است يموضوع با رشد و توسعه فناور

 يهاي فلش ویهمانطور که امروزه درا. (01: 0931همکاران، 

 عاتاطال تیدو ترابا يساز رهيذخ تيشده است که قابل هیارا

 يدغدغه فضا يبا رشد روز افزون تکنولوژ نیرا دارد، بنابرا

 ليدل نيهمچن. است هودهيب يامر يهاي فكر داده يبرا يکاف

است که  نیداده واحد وجود ندارد ا گاهیپا کیکه امروزه  نیا

خود را  يهاي اختصاص دهند داده مي حيها ترج صاحبان برند

به اشتراک نگذارنند و  گرانیخود نگه دارند و آن را با د يبرا

است که مصرف  يهاي اطالعات گاهیپا يعدم همکار دليل به

تلفن خود نصب کنند و  يرو يا توانند برنامه نمي کنندگان

کنند که آن  يابیمحصول را اسکن کنند تا ارز کیبارکد 

است  يعدم همکار نیو در واقع ا ريخ ایاست  ليمحصول اص

 ياز تكثير تقلب يشود صاحبان حقوق فکر مي که باعث

  .خود رنج ببرند يکاالها

 گيرينتيجه

 يکيهاي الکترون استفاده از ابزار يامروزه با توسعه فناور

 يدر ابتدا دیهاي جد يفناور نیاز ا يکیسرعت گرفته است 

 يفناور عنوان بهبار  نيبالکچين بود که اول يفناور 01قرن 

بالکچين  يفناور . در نظر گرفته شد نیکو تيب ياصل

 ياست که از فناور يعموم ينوع بسترها نیدتریجد

 نیاز ا يمند است و به جهت برخوردار بهرهاي   داده يمزنگارر

 هایي از جمله نامتمرکز و گسترده بودن شاخصه يدارا يفناور

تواند منجر به  مي يآن در نظام حقوق يساز ادهيباشد که پ مي

دولت  جادی، ا تحوالت فراوان در صنعت، اقتصاد جادیا

 دهيچيپ نسبتًا هومآن شود، بالکچين با مف ریو نظا يکيالکترون

 عیمدت در صنا يطوالن رييتغ يبرا يتواند آغاز مي اش،

 نیهاي منحصر به فرد ا صهيبه جهت خص. گوناگون باشد

در  يفناور نیا يساز ادهيبه فکر پ يادیز يکشورها يفناور

هاي  تيو مالک يهاي مختلف از جمله حوزه قرارداد نهيزم

 يفناور نیهاي ا يژگیو و يامور فن يبا بررس. باشند مي يفکر

آن در نظام حقوق با  يساز ادهيجهت پ که قطعًا ميافتیدر

هاي هوشمند  که قرارداد رایشد ز ميمواجه نخواه يمشکل

 ما يهاي نظام حقوق قرارداد يمنطبق با اصول کل کاماًل

و جهت استفاده از تمام  ستين يامر کاف نی، اما ا باشد مي

هاي الزم  ساخت ریقرارداد الزم است که ز نیهاي ا تيظرف

 بیتصو يستیاهم شود و باو مقررات فر نيقوان نیجهت تدو
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 يدار و نظارت بر حسن اجرا تيو الزام مراجع صالح نيقوان

، هوشمند يقراردادها نهيدر زم. ها باشد تیلووجز ا نيقوان

 ريهاي اخ اما خوشبختانه در سال وجود دارد نيقوان ءخال

آن  يانگار تيو به رسم يفناور نیا رشیهایي جهت پذ گام

استخراج  یينامه اجرا نیيمثال آ عنوان بهبرداشته شده است 

 مدعا نیبر ا يشده گواه يرمزنگار يهاي پردازش فراورده

 يفناور نیبودن ا يتوان از انقالب نمي هنوز با صراحت. ستا

آن  عیتوان از رشد و تکامل سر نمي حال، نیگفت؛ با ا يسخن

 ،يالملل نيبزرگ ب هايها و سازمان و استقبال و اهتمام دولت

  .دکر يو توسعه آن، چشم پوش يدر بررس

در حوزه  ن،يبالک چ يکه فناور يادیز يرغم کاربردها يعل

تواند داشته باشد، اما  مي يفکر تيحفاظت از حقوق مالک

 نیکردن ا یياجرا يهاي الزم برا رساختیهمچنان در مورد ز

مقررات  ميسازمان تنظ راياخ. وجود دارد يکاربردها، ابهامات

ب یدر صدد تصو يمجاز يدر فضا ريفراگ ریتصو صوت و

بر  يمبتن ريفراگ ریصوت و تصو يمحتوا يطرح ثبت زمان

در حوزه  يامر گام مهم نیاست که ا نيبالکچ يفناور

با مطالعه،  ي، به طور کل است يهاي فکر تيحفاظت از مالک

به دور از  دیحوزه که با نیدر ا شتريب تيشفاف جادیو ا يبررس

 درتوان  مي زده باشد، شتاب ماتيمعمول و تصم ياهوهايه

اهتمام  ،يفناور نیشدن ا یيرفع ابهامات مربوط به اجرا

 ،يفناور نیهاي ا ليبا توجه به پتانس ب،يترت نیداشت و به ا

 ،يفکر تياستفاده از آن در حفاظت از حقوق مالک ندهیبه آ

به  نيآثار منتشر شده در بستر بالکچ. بود دواريام اريبس

 جملهاز  يالملل نيب نيقوان تیمحض نشر مورد حما

قرار گرفته و کشورها  پویمعاهدات وا ریبرن و سا ونيکنوانس

از  ياريدر بس. باشند مي از اثر منتشر شده تیملزم به حما

 تیرا يمعاهده کپ 04و  11از جمله مواد  يالملل نيب نيقوان

از  يمند و بهره دیجد يابزارها يساز ادهيبر پ پویوا

فراد ا يمعنواز حقوق  تیدر جهت حما نیهاي نو آوري فن

اي نه چندان دور بالکچين   ندهیدر آ نیشده است، بنابرا ديکأت

خواهد شد  يصفحه گسترده جهان نیگزیجا يبستر عنوان به

آن در نظام  يساز ادهيکه کشورها خواه و ناخواه ملزم به پ

 .خود خواهند شد يحقوق

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد

نگارش متن توسط نویسنده صورت گرفته  :سندگانیسهم نو

 .است

این مقاله ما  براي نگارشکساني که  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيمرا یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 
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 منابع و مآخذ

: ق م . المهذب (.0451)طرابلسي، قاضي عبدالعزیز  ابن براج -

 . موسسه النشر االسالمي

: ته  ران. حق   وق م  دني(. 0939) س   يد حس   ن امام   ي، -

 .هميالانتش ارات اس

الزب  ده   (.0421) ترحين ي ع املي، س  يد محم د حس  ين     -

دار الفق ه للطباع ه و   : ق م. الفقهيه ف ي ش رح الروض ه البهيه

 .النش ر

 ، زی  ن الدی  ن ب  ن عل  ي    (ش هيد ثان ي)جبع ي عامل ي  -

: ق م  .س الم الفهام إلي تنق يح ش  رائع ا  المس الک ا(. 0409)

 .سالميهالرف اسسه المعاؤم

. حق وق خ انواده  (. 0911) جعفري لنگرودي، محم د جعف ر   -

 .کتابخانه گنج دانش: تهران

وس ایل الش يعه ال ي    (. 0939) حرعاملي، محم دبن حس ن   -

 .دار احياء التراث العربي: بيروت. تحصيل مسائل الشریعه

ارش  اد (. 0405) حس  ن ب  ن یوس  ف ،(حل  ي م  هالع) يحل   -

  .سسه نشرؤم: قم .یمانالذهان الي احکام االا

 ، حس  ن ب ن یوس  ف ب  ن مطه  ر     (م ه حل يالع) حل ي -

. ح کام ف  ي معرف  ه الح الل و الح  رام    القواع د ا(. 0409)

 . سالميالسس ه النش ر اؤم :ق م

ش  رائع  (. 0451) جعف ر ب ن حس  ن    ،(محق ق حل ي  ) حلي -

سس   ه ؤم: ق  م. س  الم ف   ي مس   ائل الح  الل و الح   رامالا

  .اسماعيليان

نش ر   :ق م . منهاج الصالحين(. 0405) ابوالقاسم دسي خویي، -

 .العلم همدین

 .مه ذب األح  کام (. 0409) عل يالس بزواري، س يد عب د ا -

 .سس ه المناروم: ق م

مختص  ر (. 0932) اس  دااه و ام  امي، ص  فایي، سيدحس  ين -

  .مي زان: تهران .حقوق خانواده

المس ائل ف ي بي ان    ری اض   (.0454) طباطبایي، سيد عل ي  -

 .(ع)موسسه آل البيت : قم. ئلالحکام بالدالا

المبس  وط   (.0451) ابوجعف ر محمد ب ن حس  ن  ،طوس ي -

المکتب ه المرتضوی  ه إلحي  اء    : ته  ران . مامي  ه الف ي فق ه ا 

 . ث ار الجعفریهآلا

کش  ف اللث ام و    (.0401) فاض ل هندي، محمد بن حس ن -

 . سالميالسس ه النش ر اؤم: قم .حکامالبهام عن قواعد االا

نكاح و ) حقوق مدني خانواده دوره(. 0911) كاتوزیان، ناصر -

 .شركت سهامي انتشار: تهران .(ط الق، رواب ط زن و ش وهر

ق انون م دني در نظ م حق وقي     (. 0934) كاتوزیان، ناص  ر  -

 .بني اد حقوقي ميزان: ته ران. كن وني

 :ته ران  .حق وق عم ومي  مب اني  (. 0935) کاتوزیان، ناص ر  -

 .دادگستر

روی ه قض ایي در دع اوي     (.0930) مدني كرم اني، عارف ه   -

  .نشر پایدار: تهران .خانوادگي

. نظ ام حق  وق زن در اس الم  (. 0910) مرتض ي مطه ري، -

 . انتش ارات صدرا: ته ران

هاي آغاز در اخ الق   نقطه(. 0910) مهدوي کني، محّمدرضا -
  .فرهنگ اسالمي دفتر نشر: تهران. عملي
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(. 0912)، حبيب صبوري خرمشاهيو  مهدوي، محمدصادق -

مطالع  ات  .«بررس  ي س  اختار توزی  ع ق  درت در خ انواده     »

 .10-21(: 2)0. اجتماعي روانشناختي زنان

 .«بحث ي پيرام ون قض اوت زن   » (.0911) مهرپور، حس ين  -

 .15-3: 20 ،مجله تحقيقات حقوقي

 (.0213) ب  ن محم  د محم  د ب  اقر   م  ومن س  بزواري،  -

 .مدرسه صدر مهدوي: اصفهان. حکامالکفایةا

(. 0911) محم   د حس    ن ،(ص   احب جواه    ر)نجف    ي  -

المکتب ه  : ته ران . س الم الم ف ي ش  رح ش  رائع ا   الجواهرالک

  .سالميهالا

شناس  ي  جامع ه »(. 0930)رض وان   پوی  ا، و  امي ر  نيكپ ي،  -

اجتماعي و حق وقي  بررس ي ابع اد )در ای ران  تح ول خ انواده

-090(: 0)4، شناسي ت اریخي جامعه .«(الیحه حمایت خانواده

013. 

 

 

 

 


