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کــافــی در خصوص  ــورد اطــمــیــنــان  ــا اطــالعــات مـ ی
میان  از  که  ندارند  مصنوعی  هوش  سیستم های 
مؤثر  اجــرای  سوما،  بزنند.  گزینش  به  دست  آن ها 
تعریف  کاری  فرایند  یک  نیازمند  مصنوعی  هوش 
گسترده پرسنل  شده، تخصص فنی قوی، آموزش 
فرآیندهای  درســت  ــرای  اج الگوریتم،  گیری  فرا و 
کار با تکنولوژی  مدیریت تغییر و تمایل به تغییر و 
بدانند  باید  مصنوعی  هوش  بالقوه  کاربران  است. 
که بکارگیری فن آوری ممکن است سخت تر از آنچه 
نه  چالش  بزرگترین  واقع  در  باشد.  مــی رود  انتظار 
کاربران آن  استقرار هوش مصنوعی، بلکه رساندن 

کنند. که به آن اعتماد  به حدی است 

ــالوظـــهـــورهــوش ــ ــؤاالتانـــتـــقـــادیوک ــ ســ
مصنوعی

و  ــا  ــی هــ ــ ــای ــ ــوان ــ ت ــن  ــتـ ــرفـ گـ ــر  ــظـ نـ در  ــام  ــگـ ــنـ هـ
برای  مصنوعی  هوش  از  استفاده  محدودیت های 
مربوط  از سؤاالت  بسیاری  ارائه خدمات حقوقی، 
ح  مطر حقوقی  ــازار  ب در  مصنوعی  هــوش  نقش  به 
به  مربوط  ســؤال  مهم ترین  وکــال  ــرای  ب می شوند. 
اخالق حقوقی و نقش وکال در عصر هوش مصنوعی 

است.

هوشمصنوعیچگونهبروظایفاخالقیوکالت
تأثیرمیگذارد؟

وکــال چگونه  اخــالقــی  وظــایــف  کــه دقیقًا  ایــن 
مشخص  می گیرد  قرار  مصنوعی  هوش  تأثیر  تحت 
ــال وظــیــفــه اخــالقــی  ــرخــی مــعــتــقــدنــد وکـ نــیــســت. ب
بهبود  راســتــای  در  مصنوعی  ــوش  ه از  کــه  ــد  دارنـ
قیمت هزینه های حقوقی و ارائه بهترین خدمات 
دیگران  کنند.  استفاده  خود  مشتریان  به  ممکن 
ممکن  حقوقی  شرایط  که  می کنند  اشــاره  این  به 
از هوش  نباید  آن  که در  باشد  است وجود داشته 
کرد، مانند محافظت از مشتری  مصنوعی استفاده 
وکیل  که  این  و  ناهمگون،  الگوریتم های  برابر  در 
کجا استفاده از هوش مصنوعی مناسب  باید بداند 
مــورد  مصنوعی  هــوش  نهایت  در  هرچند  اســـت. 
است  این  محققان  فرضیه  می گیرد،  قرار  استفاده 
که هوش مصنوعی بر وظایف اخالقی وکال در مورد 
ارتباط  نظارت،  بــودن،  محرمانه  فناوری،  کفایت 
عمل  سابق،  موکلین  مستقل،  داوری  مشتری،  با 
تأثیر  منافع  تضاد  و  حد  از  بیش  شــارژ  غیرقانونی، 
مصنوعی  هــوش  سریع  توسعه  گــذاشــت.  خواهد 

مساله  یک  به  را  اخالقی  وظایف  مرزهای  تعیین 
کند. فوری تبدیلی 

چگونهوکالبایدباظهورهوشمصنوعیدرارائه
استفاده آن از و کنند تعامل حقوقی خــدمــات

نمایند؟
چشمگیری  تأثیر  ظرفیت  مصنوعی  ــوش  ه
دارنــد  واهمه  ایــن  از  برخی  دارد.  حقوق  حرفه  بر 
مرتبط  مشاغل  دیگر  و  وکال  به  مصنوعی  هوش  که 
فناوری  که  همانطور  کند،  وارد  آسیب  حقوق  با 
اســت  آن هـــا شـــده  کــارهــای  از  جــایــگــزیــن بخشی 
ــت.  اس داده  کــاهــش  را  آمـــوزشـــی  فــرصــت هــای  و 
مصنوعی،  هوش  که  می کنند  بینی  پیش  دیگران 

آزاد  تخصصشان  ــا  ب درگــیــری  از  را  حــقــوقــدان هــا 
کارهای با ارزش تر و نقش های جدید  می کند تا بر 
با فرصت های ارائه خدمات تازه متمرکز شوند. اما 
این  ــاره  درب تر  بینانه  واقــع  کــاوش  طرفدار  دیگران 
که چگونه وکال می توانند و باید از هوش  مساله اند 
کارآیی و مهارت های خود  افزایش  برای  مصنوعی 
در  عملی  توصیه های  نیز  بسیاری  کنند.  استفاده 
در  مصنوعی  هوش  از  گیری  بهره  چگونگی  زمینه 
همانطور  و  داشته اند.  وکال  برای  حقوقی  خدمات 
که باالتر اشاره شد، برخی همکاران راه هایی برای 
پیدا  حقوقی  امــور  در  مصنوعی  هوش  از  استفاده 
با هوش  که هر وکیل چگونه  این  نهایتًا،  کرده اند. 
هماهنگی  و  تــعــامــل  حــقــوقــی  ــازار  ــ ب در  مصنوعی 

که پاسخش را خودشان باید  می کند سوالی است 
به خودشان بدهند.

نتیجهگیری
موضوعی  حقوق  و  مصنوعی  هــوش  تقاطع 
بوده  بحث  محل  سال   50 بــرای  حداقل  که  است 
با  مصنوعی  هــوش  بکارگیری  و  توسعه  امــا  اســت. 
گرفتن  ظهور عصر هوش مصنوعی در حال شتاب 
 2020 ســال  بینی ها،  پیش  مطابق  شــایــد  اســـت. 
سالی به یاد ماندنی در بکارگیری هوش مصنوعی 
محدودیت هایی  وجــود  با  باشد.  حقوقی  بــازار  در 
ــا،  آن ه بخاطر  شــایــد  و  دارد  مصنوعی  هــوش  کــه 
گرفتن  حقوق دان ها باید چگونگی تحت تأثیر قرار 
را مد  وظایف اخالقی شان توسط هوش مصنوعی 
نظر قرار بدهند. متخصصان حقوقی باید چگونگی 
خدمات  ارائــه  بهبود  برای  را  فرصت  از  گیری  بهره 
جدید  فناوری های  و  فرایندها  طریق  از  حقوقی 
کنند و از پیشرفت اخالقی هوش مصنوعی  بررسی 
آن ها  کار،  این  انجام  با  نمایند.  حاصل  اطمینان 
ــازار  ب در  را  بــعــدی  تغییرات  تــا  ــود  ب خــواهــنــد  قـــادر 

کنند. حقوقی شناسایی و هدایت 
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ــــرخــــی مــعــتــقــدنــد وکـــــا وظــیــفــه   ب
از هــوش مصنوعی  کــه  دارنـــد  اخــاقــی 
هزینه های  قیمت  بــهــبــود  ــای  ــت راس در 
ممکن  خدمات  بهترین  ارائــه  و  حقوقی 
کنند. دیگران  به مشتریان خود استفاده 
به این اشاره می کنند که شرایط حقوقی 
کــه در  ممکن اســت وجــود داشــتــه باشد 
استفاده  مصنوعی  هــوش  از  نباید  آن 
ــرد، مــانــنــد مــحــافــظــت از مــشــتــری در  ــ ک
که  این  و  ناهمگون،  الگوریتم های  برابر 
هوش  از  استفاده  کجا  بداند  باید  وکیل 

مصنوعی مناسب است. 


