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 (6هوش مصنوعي و قانونگذاري)

 )تحقيقاتي در هوش مصنوعي و قانونگذاري(

 

 

 

 

 

 چكيده

 و  فلسفي و علمي بوده محققان مطالعه موضوعِ متواليهاي دهه در مصنوعي هوش و هوش

 وعاتيموض گستره. است جهان روز پژوهشي موضوعاتانگیزترين بحث و مهمترين از نیز تاكنون

 ابداع ازاي بازه گستره اين. است متنوع و وسیع بسیار گیردميدربر مصنوعي هوش كه

هاي ازيب در استفاده مورد جستجويهاي الگوريتم طراحي تا انديشیدن توانايي باهايي ماشین

 هوشهاي فراز و نشیب و عملي و نظري نخست ابعاد گزارش اين در. شودمي شامل را 1ايتخته

شود سپس با مرور روند موضوعي مقاالت ارائه مي بررسي مختلف تاريخيهاي دوره در مصنوعي

هاي مرتبط با هوش مصنوعي، قانونگذاري و انفورماتیك حقوقي تطور شده در همايش

 برداري از هوش مصنوعي بررسي خواهد شد. رويکردهاي علمي در بهره

 

 مقدمه

 كنفرانس اولین در 1991 سال در مکارتي را نخستین مرتبه جان «مصنوعي هوش»واژه 

 درها ماشین تفکر براي توانايي كرد. برگزار موضوع اين درباره كه گرفتكار به دانشگاهي

 توانیممي كهچنان» گزارش در بوش ونیوار. است شده بررسي و بحث دورترهاي گذشته

                                                 
1  . Board Games 
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 در وي. كردي بینپیش افراد را درك و دانش تقويت براي مکانیکي سیستمي ابداع «بینديشیم

 هر كه...  كنید تصور را آينده در شده ابداع ابزاري»: نويسدگزارش مي اين در 1949 سال

 یلدلبه كهنحوي به است كرده ذخیره آن در را خود ارتباطات وها پروندهها، كتاب تمامي فردي

 مراهه مکمل يك اين. گیرد قرار مشورت مورد زياد انعطاف و سرعت با تواندميبودن  مکانیزه

هايي ماشین ايدهاي مقاله در تورينگ آلن بعد سال پنج. «بود خواهد كاربر حافظه براي مؤثر

 بلیتقا .كرد را مطرح شطرنج بازي مانند هوشمندانه و انساني رفتارسازي شبیه توانايي با

 انديشیدن توانايي درباره اما نیست، انکار قابل منطقي پردازش در هوشمندهاي ماشین

 کرتف از دقیقي پیش از هر چیز تعريف بنابراين. دارد وجود بسیاري نظراختالفها ماشین

 انانيتو رد در شودمي خوانده چیني اتاق استدالل آنچه مانند هاييتاكنون برهان. است ضروري

 فرض هدريچ دو با بسته در اتاقي درون فرد يا افرادي مثال اين در. است شده ارائه ماشین تفکر

س با كنند. سپهايي به زبان چیني دريافت مياما يادداشت ،دانندنميزبان چیني  كه شودمي

همي هاي قابل فتوانند پاسخاستفاده از كتابخانه قواعد و جداول جستجو كه در اختیار دارند مي

 هاياند؟ اين استدالل به روشكرده« فهم»ارائه دهند، اما آيا آنها واقعاً زبان را  چیني به زبان

ها پژوهشگران به چالش كشیده شده است، اما اين استدالل، اعتماد به ماشینمختلفي توسط 

 كاهش داده است.  را هاي حیاتيهاي خبره و كاركرد آنها در سیستمو سیستم

هاي مهمي طي شصت سال گذشته در زمینه هوش مصنوعي در حوزه پیشرفت

اصل هاي آماري حسازي تحلیلهاي يادگیري ماشین و يکپارچههاي جستجو، الگوريتمالگويتم

هايي مانند تحلیل بازار و هاي هوش مصنوعي نیز در زمینهشده است. برخي از پیشرفت

وعي هاي هوش مصنن توجه عمومي است، تأثیر پیشرفتهاي بازاريابي دور از كانوسازيتصمیم

 هاي ديگر منتقدانيها انکارناپذير است. هوش مصنوعي نیز مانند تمامي زمینهدر اين زمینه
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 القاط كامپیوترها مانندهايي ماشین هوشمندي يا تفکر به است ممکن مصنوعي دارد. هوش

 نینچ تواندمي آيا» كه استتأمل  اين مصنوعي هوش پرسش مهمترين فلسفيلحاظ . بهشود

 نچهآ «كنند؟ فکر توانندميها ماشین آيا» است كرده طرح تورينگ آلنكه چنان يا ؟«باشد

 پیچیدگيد، بیاب فلسفي جنبه علمي يا تکنیکيسئوال  يكجاي به پرسش اين شودمي سبب

 هايمسئولیت بررسي در. است آن قانوني و دينياخالقي،  ابعاد اهمیت و فکر يا هوش مفهوم

 هنذ دروني كاركرد بیروني، رفتار ارزيابي با همزمان فکر صاحبهاي انسان اخالقي و قانوني

 با هقاعد خالف رفتارهاي برخي كیفرقضايي  هاينظام از بسیاري در. است قضاوت مالك نیز

 اينکه هب توجه با. يابدمي كاهش يا شده فرد مرتکب فعل، رفع ذهني وضعیت گرفتن نظر در

اً واقع آنها آيا» كه شودمي مطرحسئوال  اين كنندمي رفتار هوشمندانه ظاهر در كامپیوترها

 شابهم كیفرهاي و تکالیف و حقوق نبايد آيا كنندمي فکرواقعاً  آنها اگر و «كنند؟مي فکر

 اشینم يك محاسباتي اشتباه اگر مثال براي گرفت؟ نظر در آنها براي فکر صاحب هايانسان

 زهامرو كرد؟ تعامل موضوع اين با توانمي چگونه منجر شود انساني مرگ به آينده در خودران

 مطرح نوع اين از بسیاريتأمالت  وسئواالت  مصنوعي هوش بررسي سینماي و ادبیات در

 هاانسان» كه بپذيريمرا  كندمي مطرح علميشناسي زيستكه  ايفرضیهه چچنان اگر .شودمي

 دهافزو پرسش پیچیدگي بر «هستند ماشین خود نیز حیوانات» و «هستند حیوانات همان

ز تواند اهاي بالقوه و رو به گسترش آن هنوز نميخواهد شد. هوش مصنوعي با تمام توانمندي

نند اند، اما هنوز ماهاي خبره بسیار ارتقا يافتهآزمون تورينگ با موفقیت گذر كند. سیستم

اند كه افزارهاي هوش مصنوعي طراحي شدهرآيي ندارند. اگر چه نرمهاي خبره كاانسان

توانند در افزارها نميها غلبه كنند، اما هنوز اين نرمها بر انسانتوانند در بعضي بازيمي

ها كارآيي داشته باشند. در اين زمینه عدم هاي بدون پايان تعیین شده همانند انسانبازي
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علت عدم تمركز كافي روي دت اولیه درباره هوش مصنوعي بهمهاي كوتاهتحقق خوشبیني

مطالعات پايه و بنیادين است. با توجه به اين واقعیت دفتر مطالعات بنیادين حکومتي مركز 

هاي مجلس مسئله دشوار هوش مصنوعي را در دستوركار خود قرار داده و تا به حال پژوهش

منتشر كرده است. در اين گزارش تالش پنج گزارش درباره هوش مصنوعي و قانونگذاري 

 الملليمؤسسه رند و موضوعات مقاالت ارائه شده در همايش بینهاي شود با مرور فعالیتمي

هوش مصنوعي و قانونگذاري و همچنین معرفي برخي مقاالت تأثیرگذار فهم بهتر و انتظار 

و زمینه ترويج هوش  تري از كاركرد هوش مصنوعي در زمینه قانونگذاري به دست آيددقیق

 مصنوعي در ادبیات تقنیني فراهم شود. 

ترين مقاالت از انبوه ذكر است در فصل سوم تأثیرگذارترين و بديع شايانضمناً 

اند. المللي قانون و هوش مصنوعي انتخاب و معرفي شدهمقاالت ارائه شده در همايش بین

هوش مصنوعي در قانونگذاري هريك توان براي آشنايي با كاركردهاي مختلف در آينده مي

 صورت جداگانه بررسي كرد.از اين مقاالت را به

 

 فصل اول ـ تحقيقات هوش مصنوعي در مؤسسه رند

هاي توسعه هوش مصنوعي ايفا كرده است. مؤسسه رند نقش برجسته و مهمي در اولین سال

درباره  1«ها و انديشهرايانه»با عنوان  1912فصل نخستین كتابي كه در سال  12فصل از  1

تر مؤسسه رند آن را منتشر كرده است. هوش مصنوعي منتشر شده، مقاالتي است كه پیش

                                                 
1  . Computers and Though  
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است. بسیاري  1و جولیان فلدمن 1باومادواردفاين اين كتاب حاوي مقاالت گردآوري شده توسط

ؤسسه به هاي پیشرو در مؤسسه رند در نتیجه همکاري دو پژوهشگر اين ماز اين پژوهش

از انستیتو  9نام هربرت سیمونو يکي از مشاوران مؤسسه به 4و كلیف شاو 2هاي آلن نیوولنام

 نام دانشگاه كارنگي ملون شناخته شد( شکل گرفته است. كارنگي )كه بعدها به

اين سه فرد روي موضوعاتي مانند ماشین تئوري منطق، برنامه  1992از اواسط دهه 

كردند كه در دهه اول تاريخ هوش مصنوعي ئله عمومي كار ميشطرنج و سیستم حل مس

هاي هاي آنها زمینهانگیزترين موضوعات اين زمینه پژوهشي بود. همچنین فعالیتبحث

ي، ريزمانند پردازش سمبلیك، جستجوي اكتشافي، حل مسئله، برنامهبوده پژوهشي 

نون گرفت كه تاكرا دربرميسازي شناختي يادگیري، اثبات قضیه، بازنمايي دانش و مدل

نیز مورد توجه است. آنچه اين سه نفر در مؤسسه انتشار دادند مطالعات هوش مصنوعي 

هاي سازنده آن را بنا نهاد. بديهي است اين اقدام در انزوا تحقق را جهت بخشید و بلوك

شده  ايجادهاي نیافته است. اين دستاوردها بر شانه مفاهیم بنیادين علوم رايانه و فناوري

مؤسسه رند در پي تولید يکي  1992توسط ديگر متخصصان بنا نهاده شده است. در دهه 

)گرنبرگر،  بود 1نام جونیاكسازي برنامه بههاي رقمي با قابلیت ذخیرهاز نخستین رايانه

(. 1912ريزي خطي را ابداع كردند )دانتزيك، (. جرج دانتزيك و همکارانش برنامه1911

                                                 
1  . Edward Feigenbaum 

2  . julian feldman 

3  . Allen Newell 

4  . John Clifford Shaw 

5. Herbert Alexander Simon 

تا اوايل  0491علت نقش برجسته جون فون نيومن مشاور برجسته رند از اواخر دهه . نامگذاري جونياك به6

شد. نيوو، شاو برداري ميبهره 0466تا  0491هاي در ساخت اين رايانه است. اين رايانه در سال 0491دهه 
 كردند. و سيمون از اين رايانه براي پردازش اطالعات استفاده مي
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هايي براي تحلیل جريان در شبکه را توسعه داده بودند )فورد ي فالکرسون ايدهلسفورد و ر

داد ريزي پويا را توسعه ميهاي خود درباره برنامه(. ريچارد بلمن ايده1911و فاركرسون، 

ان، كارلو ارائه داد )كساز مونتهايي براي پیشرفت شبیه(. هرمن كان تکنیك1992)بلمن، 

(. استیون كلین 1991-1912ر نظريه بازي تحول ايجاد كرد )شپلي، (. لويد شپلي د1999

(. آلفرد تارسکي كمك كرد تا 1991درك ما از ماشین حاالت را ارتقا بخشید )كلین، 

(. جیمز كالبرستون 1991تعريف دقیقي از نظريه محاسبات ارائه شود )تارسکي، 

( درباره ارتباط بن 1991، هولدر )هوس هولدر( و آلتون هوس1991و 1992)كالبرستون، 

 كردند. ها تحقیق ميهاي عصبي، زبان و ماشینشبکه

ها و رويکردهاي در بستر اين فضاي علمي پیشرو، نیوول، شاو و سايمون روش

ي نويستحقیقات هوش مصنوعي را توسعه دادند. توسعه ابزارهاي محاسباني براي برنامه

نیوول و همکارانش با استفاده از ايده هوش مصنوعي به همین اندازه اهمیت داشت. 

ساختارهاي لیست پیوندي براي بازنمايي اطالعات، اولین زبان پردازش لیست و دستکاري 

ها را در فرمت يك زبان پردازش داده ارائه كردند و آن را تا نسخه پنجم ارتقا دادند. نشانه

ارنگي یتو فناوري كنظیر مؤسسه رند و پیوستگي با انستعلت محیط محاسباتي بيبه

ند شدند ر باوم جذبالتحصیالن اين انستیتو مانند فرد تانگ و ادوارد فاينبسیاري از فارغ

باوم با فاين 1912هاي اول دهه ند. در سالهاي دكتري بسیاري ارائه دادنامهو پايان

د وهاي براي تبیین تجارب خود درباره برنامه يادگیري كالمي خهمکاري سايمون گزارش

باوم حتي پس از ترك شناخته شد. فاين EPAMنام در مؤسسه رند منتشر كردند كه به

كارنگي در سمت مشاور فعالیت خود را در مؤسسه رند ادامه داد و نفوذ زيادي در تحقیقات 

هاي خبره داشت كه در اوائل دهه هاي سیستمهاي خبره و زباناين مؤسسه بر سیستم
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همکاري خود را  1972و  1912هاي ول و سايمون نیز طي دههرخ نشان دادند. نی 1972

عنوان مشاور با مؤسسه رند ادامه دادند. منتقدان هوش مصنوعي مانند هوبرت دريفیوس به

نیز گزارش كیمیاگري و هوش مصنوعي را با نگاه انتقادي به هوش مصنوعي در مؤسسه 

میع پژوهشگران زبان طبیعي مؤسسه رند مركز تج 1912رند منتشر كرده است. طي دهه 

كردند كه بر از سراسر جهان بود. مارتین كاي و همکارانش درباره كاركرد ذهن كار مي

شناسي و تجزيه تمركز داشت.جین رابینسون هاي معناتحقیقات مورفولوژي و شبکه

اي براي هاي داده رابطهتحلیلگرهاي نحوي را توسعه داد. راجر لوين و بیل مارون فايل

كه توسعه  ا توسعه دادند. در همین دوره بودها ردهي به پرسشازيابي اطالعات و پاسخب

 هاي فازي در رند آغاز شد.ايده جديد نظريه مجموعه

 

 فصل دوم ـ كاربرد هوش مصنوعي در قانونگذاري و امور حقوقي

هاي هوش مصنوعي است كه تمركز آن بر كاربردهاي هوش مصنوعي و قانون يکي از زيرشاخه

هوش مصنوعي در مسائل انفورماتیك حقوقي و مشکالت اصلي آن است. همچنین اين رشته 

يافته در مسائل و محتواي حقوقي در هوش مصنوعي نقش هاي توسعهدر انتقال ابزار و تکنیك

هاي خصوص مدلسازي حقوقي بههاي تصمیمتوان از نظريهثال ميايفا كرده است. براي م

هاي هاي سازماناند و مدلاستدالل كه نقش مهمي در بازنمايش و استنتاج دانش داشته

 بر موردهاي مبتنيهاي چندعامله كه در استداللهايي كه در سامانهبر نرماجتماعي مبتني

هاي متني كه ذخیره و بازيابي حجم زيادي از دادهاند و همچنین نیاز براي مشاركت داشته

 هاي اطالعاتي هوشمند داشتند، نام برد. سازي بازيابي اطالعات و بانكتأثیر بسزايي در مفهوم
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هاي پیشاپیش درباره هوش مصنوعي و قانون ايده 2و مهل 1آلن،1اگر چه لووينگر

هاي هوش مصنوعي در امور نیككارگیري تکترين طرح بهاند، اما جديمهمي مطرح كرده

قانوني و حقوقي را بوكانان و هدريك پیشنهاد دادند. قبل از اين دوره در آمريکا و انگلیس 

بعضي كاربردهاي هوش مصنوعي در امور قانوني و حقوقي قابل مشاهده است. در آمريکا 

دار دهتامپر عهتورن مکآرتي هدايت پروژه تکسمن را به عهده داشت و در بريتانیا رونالد اس

سازي مالیاتي يك قانون مالیاتي در آمريکا بود و پروژه لیگل بود. نخستین پروژه مدل

ژه ارائه مدلي رسمي براي قواعد و مقررات حکمراني در يك سازمان بود. كارهاي دومین پرو

شامل اثر كارول هافنر درباره بازيابي مفهومي،  1912هاي اولیه دهه اي در سالبرجسته

هاي حقوقي و تالش كالج اثر آن گاردنر درباره قانون قرار داد، اثر رايزلند درباره فرضیه

ها و توان پي گرفت. نخستین نشستميرا سلطنتي لندن درباره فرمان اجرايي قانون 

ها را اي از همايشهاي دانشمندان اين حوزه در سوانزي شکل گرفت. مجموعهمالقات

IDG هاي هايي در سالدر فلورانس سازماندهي كرد. چالز والتر از دانشگاه هوستون كارگاه

يك همايش دوساالنه با عنوان همايش  1917 برگزار كرد. در سال 1914-1919

المللي درباره هوش مصنوعي و قانون برگزار شد. اين همايش محل ارائه نشريات و بین

ي گیرشود كه به شکلمصنوعي و قانون شمرده مي هاي درحال توسعه در زمینه هوشايده

هاي بعدي را سازماندهي المللي هوش مصنوعي و قانون منجر شد تا كنفرانسانجمن بین

                                                 
1  . Loevinger, Lee. Jurimetrics--The Next Step Forward. Minn. L. Rev. 33 (1948), p.455. 

2  . Allen, Layman E. Symbolic logic: A razor-edged tool for drafting and interpreting 

legal documents. Yale LJ 66 (1956), p. 833.  

3  . Mehl, L.Automation in the Legal World: From the Machine Processing of Legal Information 

to the" Law Machine,. Mechanisation of Thought Processes (1958) , pp. 757-787. 
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منتشر كرد. در اروپا  1991كند. اين انجمن ژورنال هوش مصنوعي و قانون را در سال 

تاكنون  1911ل با تمركز بر انفورماتیك حقوقي شکل گرفت و از سا 1همايش جوريکس

 ،شدبه زبان هلندي برگزار مي فقط شود. اين همايش در ابتداگزار ميصورت سالیانه بربه

 هاي ديگر را نیز پذيرفت واما به سرعت میزباني پژوهشگران و محققان اين زمینه به زبان

تاكنون جامعه  1227شود. از سال المللي برگزار ميصورت بینتاكنون به 1221از سال 

در زمینه هوش   JURISINالمللي با عنوان هاي بینكارگاه 1هوش مصنوعي ژاپن

ها مناقشه در تحقیقات بنیادين و كند. هدف اين كارگاهمصنوعي و قانون برگزار مي

هاي مختلف مانند قانون، علوم اجتماعي، فناوري طور همزمان در زمینهكاربردي به

 و مطالعات متعارف قانون و هوش مصنوعي است. اطالعات و فناوري هوش، منطق و فلسفه 

 

 المللي قانون و هوش مصنوعيفصل سوم ـ همايش بين

در بوستون  1917در ماه مي سال  2المللي درباره قانون و هوش مصنوعياولین همايش بین

 1217بار اين همايش برگزار شده است و در سال برگزار شد. پس از اين رويداد هر دوسال يك

امین سالگرد برگزاري اين همايش براي شانزدهمین بار كنشگران فعاالن حوزه قانون و در سي

هايي در اين عالیتنیز ممکن است ف 1917هوش مصنوعي گردهم آمدند. اگرچه قبل از سال 

المللي قانون و هوش مصنوعي زمینه قابل رصد و مشاهده باشد، اما برگزاري اولین همايش بین

 گیري جامعه قانون و هوش مصنوعي برشمرد. توان نخستین طلیعه شکلدر آن سال را مي

                                                 
1. Jurix  

2  . The Japanese Society for Artificial Intelligence 

3  . International Conference on AI and Law (ICAIL) 
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اين همايش نقش مهمي در توسعه هوش مصنوعي و قانون ايفا كرده است. بسیاري از 

اند و در معرفي شده  ICAILهايهاي كلیدي در اين حوزه در يکي از كنفرانسايده

اند رفتهها شکل گهاي بسیاري در اين كنفرانساند. رونديافتههاي پس از آن توسعه كنفرانس

اند. عوامل متعددي در اند و موضوعات ديگري از دستور افتادهو موضوعاتي برجسته شده

 ن گردهمايي وجود دارند:ايفاي اين نقش توسط اي

مدت زمان برگزاري دو ها دربرگزاري دو سالیانه اين گردهمايي مجال توسعه ايده -

د، افتهاي سالیانه اتفاق ميآورد. درحالي كه آنچه در عمل در همايشكنفرانس را فراهم مي

هاي عمومي در موضوعات مورد نظر همايش سال بعد است و بسیاري از توزيع فراخوان

دانند در همايش سال بعد چه موضوعي را ارائه خواهند كرد، اما برگزاري فراد دقیقاً ميا

اهد داد. ها را خوبار به صاحبان ايده فرصت تفکر بیشتر و تركیب و تبادل ايدهدوسال يك

نامه خود را در يك كنفرانس ارائه كرده هاي اولیه پايانيك دانشجوي دكتري كه يافته

هاي د نتايج كامل تحقیقات خود را در همايش بعدي ارائه كند. همايشاست آمادگي دار

 ICAILهاي  كند، اما همايشسالیانه بستر مناسبي براي اين نوع تحقیقات فراهم مي

 ريزي شده است.بستري براي توسعه برنامه مثابهبه

المللي در حوزه قانون و هوش مصنوعي است. البته اين همايش تنها همايش بین -

شود، اما هاي محلي نیز بین اعضاي اين جامعه علمي برگزار ميها و گردهماييهمايش

ICAIL   تنها همايشي است كه جامعه جهاني حوزه قانون و هوش مصنوعي در آن گردهم

كند، اما در عین حال اين آيند. اين ويژگي منحصر به فرد خاص بودن اين همايش را القا ميمي

هاي نو همزمان با تمامي جامعه علمي تبادل شود و بازخوردهاي آورد كه ايدهامکان را فراهم مي

ند. در نتیجه بسیاري از متخصصین اين حوزه عالقمندند كه بهترين آثار خود وسیعي دريافت شو
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 آيد. را در اين همايش ارائه كنند، زيرا فرصت خوبي براي انتشار وسیع آنها فراهم مي

شود. فلسفه هاي عمومي برگزار ميصورت نشستهمواره به ICAILهاي همايش -

د تواننكاربردها و رويکردهاي مختلف مي اين اقدام در اين تفکر نهفته است كه تمامي

هاي ستها، نشها براي تقسیم كار و تسهیم مشاركتنقش داشته باشند. بسیاري از همايش

ابل هاي قكنند. چنانچه در اين گزارش نشان داده شده، يکي از پیشرفتموازي برگزار مي

ويکردهاي منطق توجه در زمینه قانون و هوش مصنوعي، شناخت رو به رشد هم بخشي ر

اي نهايي هساختار منحصر به نشستوسیله به بر وضعیت است. اين شناختپايه و مبتني

ICAIL ها درباره اين دو رويکرد در جلسات موازي تقسیم تقويت شده است. اگر بررسي

 گرفت. شکل نمي گزشده بود، اين آگاهي و درك متقابل هر

كند. اين تعداد كنندگان را گردهم جمع مياين همايش تعداد مناسبي از مشاركت -

ر اي كوچك است كه میسقدري بزرگ است كه اين نشست ابعاد جهاني بیابد و به اندازهبه

 باشد با هر شخصي كه تمايل وجود داشته باشد مالقات كرد. 

كند كه اقدامات گذشته قادر مياي مفید است. مرور گذشته ما را همواره ارزيابي زمینه

ها توسعه دانیم كه چگونه ايدهرا از منظر كنوني بررسي كنیم. با نگاه كنوني به گذشته مي

اند و به كجا منجر خواهند شد و كدام ايده به شکوفايي خواهد رسید و كدام ايده شکوفا يافته

هايي را درك كنیم كه ايده اهمیت توانیمنخواهد شد. مهمتر از همه به اين وسیله گاهي مي

در آنزمان درك محدودي درباره آن داشتیم. همچنین در برخي موارد الزم است فهم ما از 

هاي موضوع پژوهشي تغییر كند. دقیقاً مانند مواردي كه ممکن است تجديد نظر در مجازات

راي باز (. بنابراين ممکن است مقاالت تحقیقي زيادي ب1949قانوني ضروري باشد )لوي، 

علوم  بر اين پیشرفت پرشتابتفسیر بعضي مفاهیم پژوهشي با چراغ آينده نیاز باشد. عالوه
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رسید. نظر نميقابل اجرا به 1917كند كه در سال هايي را اجرايي ميرايانه بعضي از ايده

دست آمده از چراغ توسعه فناوري باز انديشي ها ممکن است با روشنايي بهبعضي از ايده

ند. رانندگي رو به آينده بدون نیم نگاهي به آينه عقب گذشته امکانپذير نیست. بنابراين شو

يافته است تا با درك دقیقي از گذشته امکان بايد بدانیم چه اتفاقي رخ داده و چطور توسعه

 بیني آينده فراهم شود.پیش

 بوستون  1391

ماساچوست آمريکا در دانشگاه نورت در شهر بوستون ايالت  1917سال مي  19تا  17از 

از  1المللي قانون و هوش مصنوعي برگزار شد. كارول هافنرايسترن اولین همايش بین

 1ايسترن رياست همايش و تورن مکارتياساتید كالج رايانه و علوم داده دانشگاه نورت 

ز مقاالت اين امور اجرايي كنفرانس را به عهده داشتند. تعدادي ا 2استاد دانشگاه راتگرز

ها در عنوان يکي از اولین كاربردهاي رايج رايانههمايش درباره بازيابي مفهومي اطالعات به

هاي عصبي برداري از شبکهحوزه قانون ارائه شده است. در يکي از اين مقاالت بهره

مثابه ابزاري براي تعامل با ناتمامي و تناقض ظاهري در حوزه حقوقي معرفي هوشمند به

 ه است. عناوين برخي از مقاالت مؤثر همايش بوستون به اين شرح است: شد

 (.1917)بلو، 4رويکرد ارتباط پايه براي بازيابي اطالعات مفهومي. ريچارد بلو -

 (. 1917هاي دانش قانون. كارول هافنر )هافنر، سازماندهي حقوقي پايگاه -

                                                 
1  . Carole Hafner 

2  . Thorne McCarty 

3  . Rutgers University 

4  . Richard K. Belew 
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 (.1917)بینگ،  1ینگهاي بازيابي متن براي جستجوي مفهومي. جان بطراحي سیستم -

هاي كاربردي بزرگ در حوزه قانون. تريور بنچ ريزي منطقي براي برنامهبرنامه -

 (.1917كاپون و ديگران، ) 9و مارك سرگو 4، تام راتن2، گیون رابینسون1كاپون

 هاي بعدي به اين شرح است:برخي عناوين مقاالت ارائه شده در همايش

 1393ونكوور 

هاي خبره حقوقي. تريور بنچ كاپون استدالل اصولي و سیستمهاي عمیق، مدل -

 (.1919)بنچ كاپون، 

 (.1919)اشلي،  1به سوي يك نظريه محاسباتي، استدالل با سوابق. كوين اشلي -

- EPSII و ترون مکارتي  7هاي اولیه. اشلوباموسیله نمونهريزي اموال بهبرنامه

 (.1919)اشلوبام و مکارتي، 

)رايزلند و  9و ديويد سکاالك 1هاي قانوني. ادوينا رايزلندبینيپیشتفسیر  -

 (.1919اسکاالك، 

 

 

                                                 
1  . Jon Bing 

2  . Trevor Bench-Capon 

3  . Gwen Robinson 

4  . Tom Routen 

5  . Marek Sergot 

6  . Kevin D. Ashley 

7  . Schlobohm 

8  . Edwina L. Rissland 

9  . David B. Skalak 
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 1331آكسفورد 

 1و نینکه هان 1گري: منطق كجاست؟ جوست بروكرتفکیك دانش جهاني و تنظیم -

 (.1991)بروكر و هان،

 (.1991)هرستاد،  2دهي. هنینگ هرستادهنجارها و فرم -

رايزلند و ديويد سکاالك )رايزلند  مند. ادويناقاعده حركات استدالل در يك حوزه -

 (.1991و سکاالك، 

 1333آمستردام 

 بر مورد: پیوند از دستگرايانه در استدالل حقوقي مبتنيبازنمايي ساختار غايت -

 (.1992و كارول هافنر )برمان و هافنر،  4رفته. دونالد برمان

 (.1992)برانتینگ،  9ینگمدل گراف كاهشي مبناي اصلي تصمیم. كارل برانت -

هاي حقوقي با استفاده از بازيابي اكتشافي. ادوينا : تقويت استداللXXبانك -

 (.1992)رايزلند و ديگران،  1رايزلند، ديويد سکاالك و تیمور فريدمن

  7اي. توماس گوردونيك مدل هوش مصنوعي از عدالت رويه بازي دعاوي،  -

 (.1992)گوردون، 

هاي قضايي و بنیادها. رونالد ها، رويهمشيبا استفاده از خططرحي براي استدالل  -

                                                 
1  . Joost Breuker 

2  . Nienke den Haan 

3  . Henning Herrestad 

4  . Donald H. Berman 

5  . L. Karl Branting 

6  . M. Timur Friedman 

7  . Thomas F. Gordon 
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 (.1992، جف نورمن، جان السون و اندرو مريلي )لوي و ديگران،1لوي

 (.1992هاي عصبي و بافت باز. تريور بنچ كاپون )بنچ كاپون، شبکه -

كننده. يك مدل محاسباتي ساده براي استدالل حقوقي غیر يکنواخت و نقض -

 (.1992)سارتور،  1تورجیوواني سار

 1331دانشگاه مريلند 

 (.1999)يوشینو،  2سازي استدالل ساختاري حقوقي. هاجیمه يوشینوسیستم -

 (.1999)پراكن،  4از منطق تا ديالکتیك در استدالل حقوقي. هنري پراكن -

- LINE -ON 1و جوست بروكر 9سازي اطالعات حقوقي. اندره والنتمعماري مدل 

 (.1999)والنت و بروكر، 

 (. 1999)فارلي و فريمن،  1و كاتلین فريمن 7بار اثبات در استدالل حقوقي. آرتور فارلي -

 (.1999كشف تغییرات مفاهیم حقوقي. ادوينا رايزلند و تیمور فردمن )رايزلند و فردمن،  -

 (.1999تورن مکارتي )مکارتي،  9«.تصمیم ديوان عالي آمريکا»سازي پیاده -

رويکردي براي بازيابي اطالعات حقوقي. ادوينا رايزلند و  IR-CBRمدل هیبريدي  -

                                                 
1  . Ronald P. Loui 

2  . Giovanni Sartor 

3  . Haijme Yoshino 

4  . Henry Prakken 

5  . Andre Valente 

6  . Joost Breuker 

7  . Arthur M. Farley 

8  . Kathleen Freeman 

9  . Eisner v. Macomber   
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 (.1999)رايزلند و دانیلز،  1جودي دانیلز

 1331ملبورن 

هاي اطالعات حقوقي: ضرورت در اختیار داشتن مشخصات شناسي سیستمهستي -

 (.1997،)بنچ كاپون و ويسر 1سازي زمینه. تريور بنچ كاپون و پپن ويسرصريح مفهوم

ها و معماهاي زبان دستیابي به متن سلیس در مدل مدرن و اصولي هوفلد: پازل -

 (.1997)آلن و ساكسون، 4و چالرز ساكسون 2من آلنروابط حقوقي. لي

رسمي و تعاملي نیمه رسمي : آزموني براي استدالل نیمه9پیشرفت در اتاق  -

و  1، جسیکالینزدي7، دن كراون1ارد،دن پینک 9حقوقي. رونالد لوي، جوآلتپیتر، جف نورمن

 (.1997)لوي و ديگران، 9مارك فولتز

)گوردون و  12چارچوب استدالل زنو. توماس گوردون و نیکوسکاراكپیلیديس -

 (. 1997 راكپیلیديس،

هاي داده حقوقي. برداري از فرهنگ لغات براي بازيابي اطالعات در پايگاهبهره -

 (.1997)اسمیت،  11اسمیت

                                                 
1  . Jody J. Daniels 

2  . Pepijn Visser 

3  . Layman E. Allen 

4  . Charles S. Saxon 

5  . Jeff Norman 

6  . Dan Pinkard 

7  . Dan Craven 

8  . Jessica Linsday 

9  . Mark A. Foltz 

10  . Nikos Karacapilidis 

11  . J.C. Smith 



 

 ____________________________________________________  

 

 

17 

و  1بر مورد. وينسنت آلونهاي منطقي مبتنيمحیط يادگیري براي مهارتارزيابي  -

 (.1997كوين اشلي )آلون و اشلي، 

 1333اسلو 

  2و دريك ورمیر 1معاني ديالکتیك براي چارچوب استدالل. هاداسا جکوباويتس -

 (.1999)جکوباويتس و ورمیر، 

 1331سنت لوئيس 

، 4رگیري خبرگي زمینه. جك كنرادكارويکردشناختي به ساختار نظام قضائي: به -

 (.1221)كنراد و دابتي،  9دانیل دابني

، 1رويکرد يادگیري ماشین براي ممانعت از بازگشت به وضعیت سابق. خالد الکفاحي -

 (.1221و پیتر جکسون )الکفاحي و ديگران،  1، آرون وچر7آلکس تیرل

 (.1221)هگ،  9دهي هماهنگي قانوني. جاپ هگشکل -

 بر دانش: راهبردهاي براي يكهاي قانوني مبتنيدر ارزيابي سیستم كشف نارسايي -

 (.1221)هال و زلزنیکو،  11و جون زلزنیکو 12مدل ارزيابي گسترده. جین هال

                                                 
1  . Vincent Aleven 

2  . Hadassa Jakobovits 

3  . Dirk Vermeir 

4  . Jack G. Conrad 

5  . Daniel P. Dabney 

6  . Khalid Al-Kofahi 

7  . Alex Tyrrell 

8  . Arun Vachher 

9  . Jaap Hage 

10  . Jean Hall 

11  . John Zeleznikow 
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 1333ادينبرا 

ها براي مقايسه و هماهنگي قانونگذاري. الکساندر بائر، تام برداري از آنتولوژيبهره -

 (.1222ران،انگرز و رادباند وينکلس )بائر و ديگ

به سوي يك حساب قابل محاسبه رأي در قانون. كتي گرينوود، تريور بنچ كاپون  -

 (.1222و پیتر مکبرني )گرينوود و ديگران،

هاي قانوني موردي. استیون برانینگ، كوين اشلي )برانینگ بیني نتايج احتجاجپیش -

 (.1222و اشلي،

 1331بلونيا 

تجاربي از ساختاربندي خالصه سازي. بن سازي خودكار متون قانوني: خالصه -

 (.1229هاچي، كلر گرور )هاچي و گرور، 

 1331دانشگاه استنفورد 

سازي احتجاجات درباره بار اقناع. هنري پراكن و جیواني سارتور )پراكن و رسمي -

 (.1227سارتور، 

 .(جفلوريس بکس، هنري پراكن و بارت وري)سازي آنالیزهاي احتجاجي اثبات ادله رسمي -

 (.1227)بکس و ديگران،  ي حقوقي. جك كنراد و فرانك شیلدرهانظر كاوي در وبالگ -

هاي ي: زمینههاي قضايهاي ناهمگون دعويه دادهمسئله جستجو در مجموع -

 (.1227تحقیقاتي رويکردهاي آينده. جیسون بارون و پل تامپسون )بارون و تامپسون، 

 1333بارسلونا 

وين گرا و فرضي. كهاي قانوني قیاسي، نتیجهبراي استداللشناسانه الزامات هستي -
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 (.1229اشلي )اشلي، 

 1و ماري مونز 1هاي قانوني در متون حقوقي. راشل مايکلتشخیص خودكار استدالل -

 (.1229)مايکل و مونر، 

 1311پيتسبرگ 

بر شواهد. جرون هاي مبتنياستخراج احتجاج از بازنمايي شبکه بیزي استدالل -

 (.1211)كپنر، 2كپنز

، جرج 9رامش ناالپتي،4تحلیل ريسك براي دادرسي مالکیت معنوي. میهاي ساردينو -

 (.1211)ساردينو و ديگران،  1و كريستوفر مانینگ 7، جوشوا واكر1جرج گرگوري

بکس و ) 12و بارت وريج 9تحوالت قانوني در فرآيند اثبات دعوي. فلوريس بکس -

 (.1211وريج، 

بر عامل براي مديريت عمومي چابك. نوني مبتنيشناسي كسب دانش قاروش -

 (. 1211)بائر و انگرز،  11و تام انگرز 11الکساندر بائر

                                                 
1  . Raquel Mochales 

2  . Marie-Francine Moens 

3  . Jeroen Keppens 

4  . Mihai Surdeanu 

5  . Ramesh Nallapati 

6  . George Gregory 

7  . JoshuaWalker 

8  . Christopher D. Manning 

9  . Floris J. Bex 

10  . Bart Verheij 

11  . Alexander Boer 

12  . Tom M. van Engers 
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 1313رم 

ها. تريور بنچ هاي احتجاج براي استدالل در موارد حقوقي با استفاده از ارزشطرح -

 (.1212)كاپون و ديگران،  2و كتي اتکینسون 1، آدام وينري1كاپون، هنري پکن

، 4سازي. آنتونیو ماستروپالوبندي اسناد حقوقي با استفاده از فشردهطبقه -

 (.1212)ماستروپالو و ديگران،  1دانیل راديچیوني ،9فرانسیسکو پاالنته

 1311دانشگاه سن ديگو 

، اريك 7يادگیري ماشین براي تسهیل خوانش احکام قانوني. مايکل كارتوتي -

)كارتوني و ديگران،  11و نیکوال سینوا 11، ويت ويبل12، سارا فراگ9، تام بروس1كريثمك

1219.) 

 1311دانشگاه كينگز 

سازي با پشتیباني هوش مصنوعي تحت قوانین حفاظت از اطالعات عمومي. تصمیم -

 (.1217)بركان،  12ماجا بركان

                                                 
1  . Henry Prakken 

2  . Adam Z. Wyner 

3  . Katie Atkinson 

4  . Antonio Mastropaolo 

5  . Francesco Pallante 

6  . Daniele P. Radicioni 

7  . Michael Curtotti 

8  . Eric McCreath 

9  . Tom Bruce 

10  .  Sara S. Frug 

11  . Wayne Weibel 

12  . Nicolas Ceynowa 

13  . Maja Brkan 
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 1، آچیالس میچاس1استخراج عناصر قرارداد. الیاس چاكیديس، جان آندورستوپولوس -

 (1217)چاكیديس و ديگران، 

، آندره 2تركیب منطق فازي و استدالل رسمي براي تفسیر حقوقي. سلیا كاستا پريرا -

 .(1217)پريرا و ديگران،  1، لیندرت تور7، آنتونیو روتولو1آلساندرا مالربا ،9، بیشو لیائو4تتامانزي

 

 قانون فصل چهارم ـ مروري بر مقاالت تأثيرگذار در زمينه هوش مصنوعي و

چگونه هوش مصنوعي خدمات حقوقي را متحول خواهد ساخت؟ نوشته مارك كوهن، 

 .Forbes.com، انتشار يافته در 1211سپتامبر  1مورخ 

، 1211جوالي  11شركت حقوقي غیرمحسوس نوشته جوردن فارالنگ، مورخ  -

 .law21.caانتشار يافته در 

، انتشار يافته در 1217مارس  19ارتقاي فناوري. نوشته جوردن فارالنگ، مورخ  -

law21.ca. 

آيد؟ نوشته آيد و چه كاري برنميكنون از هوش مصنوعي چه كاري برمياهم -

 انتشار يافته در هاروارد بیزنس ريويو. ،1211نوامبر  9مورخ  ،جياندرو ان

                                                 
1  . Ion Androutsopoulos 

2. Achilleas Michos 

3  . Célia da Costa Pereira 

4  . Andrea G. B. Tettamanzi 

5  . Beishui Liao 

6  . Alessandra Malerba 

7  . Antonino Rotolo 

8  . Leendert W. N. van der Torre 
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، 1211اكتبر  4، پیتر كراكار، مورخ ها هوش مصنوعي در دپارتمان قانون: فرصت -

 .Linkdin.comانتشار يافته در 

بازانديشي شغل در عصر ديجیتال، جکوز بوگین، سوسن الند، جانا رمس،  -

 .Mckinsey.comانتشاريافته در 

، انتشار يافته 1211مارس  11هوش مصنوعي در قانون ، مايکل میلز، مورخ  -

 مؤسسه اجرايي حقوقي تامسون رويترز.

وش مصنوعي كار حقوقي را به عهده گرفته است اما هنوز جايگزين وكال نشده ه -

 .Nytimes.com، انتشاريافته در 1217مارس  19است ، استیو لوهر، مورخ 

گوگل چگونه از هوش مصنوعي براي ايجاد تحول در سرويس ترجمه خود بهره  -

 NYtimes.، انتشار يافته در 1211دسامبر  14برد؟، گیدون كراوس، مورخ 

وكال و ممارست قانون، دانا توانند وكالت كنند؟ كامپیوترها، ها ميآيا روبات -

 .SSRN، انتشار يافته در 1211رموس و فرانك لوي، مورخ نوامبر 

اكنون هوش مصنوعي از معني تهي شده است، يان بوگاست، به تاريخ مارس  -

 .Atlantic.com، انتشار يافته در 1217

، انتشار 1217ي در ممارست قانون، كريستن مامن، سال تأثیرات هوش مصنوع -

  legaltechnews.com.يافته در 

، 1217ريل آو 2پزشکي، سیدارتا موخرجي، مورخ هوش مصنوعي و تشخیص  -

 .newyorker.comانتشار يافته در 

ها و اقدامات، اي اولويتهوش مصنوعي در شركت حقوقي: آثار توسعه حرفه -

 . PD Quarterly، انتشاريافته در 1217رسون، مورخ آگوست كريس بويد و آمي هالو
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 . 1217انداز مشتري، هربرت اسمیت فرهیلز، مورخ سپتامبر هوش مصنوعي: چشم -

 هاي بیمارياي بي ام هوش مصنوعي واتسون را براي انقالبي در مراقبتشركت -

 اسوتلیتز، سزطان استوار ساخت. اين در هر زمان نزديکي ممکن است، كاسي رز و ايکه

 .Statnews.com، انتشار يافته در 1217مورخ سپتامبر 

 
 

 گيري نتيجه

عصر »از استادان انستیتیو ماساچوست دوران پیش رو را  1و اندرو مك آفي 1اريك برينچولفسون

اند. اگر چه منتشر كرده 1214اند و كتابي با همین عنوان در سال خوانده« ماشیني دوم

شاهد  1912در حوزه هوش مصنوعي به وقوع نپیوست و جامعه علمي در دهه  هاي اولیهخوشبیني

 هاي مختلف در بازتعريف مفاهیم بنیاديننوعي ركود در اين زمینه بود، اما با تالش متخصصان حوزه

 رسد بشر در برابر يكنظر ميروزرساني ابزارهاي مورد نیاز در اين زمینه اكنون بهو با استمرار به

نظیر قرار گرفته است. در اين گزارش مرور سي سال نحقیقات در حوزه هوش ي بيخیزش علم

هاي اولیه ابداع هوش مصنوعي فاصله دهد كه هرچه از سالمصنوعي و قانونگداري نشان مي

را  هاي تخصصي بیشتريتري يافته و رشتهايم تحقیقات هوش مصنوعي ابعاد گستردهگرفته

هاي اولیه برگزاري همايش هوش مصنوعي و قانونگذاري موضوعات دربرگرفته است. اگر در سال

هاي استدالل رياضي و بازيابي اطالعات بود محققان به مرور زمان به مقاالت محدود به مدل

شناسي، ذهن يا هوش واقعي در موضوعاتي مانند كارآيي علوم شناختي، يادگیري ماشین و زبان

هاي فعاالن اين حوزه و نويسندگان مقاالت هوش صاين حوزه پرداختند. همچنین مرور تخص

                                                 
1  . Erik Brynjolfsson 

2  . Andrew McAfee 
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هاي اولیه يك با دو نفر با تخصص مشابه دهد كه اگر در سالمصنوعي و قانونگذاري نشان مي

كنندگان مقاالت هوش مصنوعي و توانستند موضوعات بديعي در اين زمینه طرح كنند، ارائهمي

تخصص متفاوت هستند. بنابراين براي مواجهه  هاي اخیر چند نفر و از چندينقانونگذاري در سال

برداري از آن در حوزه قانونگذاري ضرورت رشد نیروي انساني با مسئله دشوار هوش مصنوعي و بهره

تواند هاي بنیادين بیشتري در حوزه هوش مصنوعي ميآشنا با هر دو حوزه انکارناپذير است. پژوهش

ين پديده نوين و ارتقاي نقش كشور در پیشبرد اين ساز تجهیز مجلس شوراي اسالمي به ازمینه

دانش در جهان باشد. با اين فرض الزم است ضمن توجه به ترويج و توسعه ادبیات هوش مصنوعي 

ريزي و اجراي در امر حکمراني، استفاده عملیاتي از هوش مصنوعي در امر سیاستگذاري و برنامه

 مرتبط در اولويت قرار گیرند.هاي برنامه
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 سیديونس ادياني ناظر علمي:

 ــــ ويراستار تخصصي:
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 قانون و هوش مصنوعي .4
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