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 چکیده

فناوری پیشرفت  با  الگوریتمدر عصر جدید  نوین،  زمینههای  تقریباً در همه  ما ها  های زندگی 

قابل  تعداد  نیز  حقوق  دنیای  در  دارند.  الگوریتم حضور  توسط  قراردادها  از  منعقد  توجهی  ها 

اهمیت ویژه می از  الگوریتمی جعبه سیاه«  »قراردادهای  بین  این  زیرا  شود. در  برخوردارند،  ای 

کنند و نحوه  های جعبه سیاه )هوش مصنوعی( در تصمیم سازی کامالً مستقل عمل می الگوریتم 

آنتصمیم  پیشگیری  قابل  انسانی  کاربر  برای  انشاء  ها  قصد  تشکیل  چگونگی  نیست.  بینی 

سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی ازجمله مسائلی  

بررسی  با  است.  آن  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  تحقیق  که  می است  آمده  عمل  به  توان  های 

های ساده و جعبه روشن در انعقاد  های جعبه سیاه برخالف الگوریتم یتم اظهار داشت که الگور

کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی عقود به نحو مستقل عمل می 

می  ولی  نیست،  انتساب  شکل قابل  مالک  از  قیاس  با  کیفیات  توان  و  تمیز(  )قوه  اراده  گیری 

های جعبه سیاه )هوش مصنوعی(  سفیه، وجود اراده در الگوریتم تشکیل قصد در صغیر ممیز و  

های جدید در زمینه  را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوری
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 سرآغاز 

الگوریتم بهامروزه  فزایندهها  بخشطور  در  دارند؛ ای  حضور  ما  زندگی  مختلف  های 

های هوشمند بخش اصلی هوش  ها را نادیده گرفت. الگوریتمتوان آنای که نمیگونهبه

می تشکیل  را  مجموعهمصنوعی  به  الگوریتم  )نرمدهند.  مراحل  از  افزاری(  ای 

خا ریزیبرنامه مشکل  یک  حل  برای  گفته  شده  مشخص  نتیجه  یک  انجام  یا  و  ص 

الگوریتم(Brand, 2020: 114)شود  می تقسیم  .  هوشمند  تا  ساده  از  مختلف  انواع  به  ها 

ها  های به اصطالح »یادگیری عمیق« نوع هوشمند و پیچیده الگوریتمشوند. الگوریتممی

آن ساختار  شبکه  هستند.  یک  ایجاد  با  و  شده  الگوبرداری  انسان  مغز  از  عصبی  ها 

های بیولوژیک است که افکار و اعمال انسان را هدایت  مصنوعی شبیه به ساختار نورون

الگوریتممی برخالف  الگوریتمکند.  ساده،  میهای  عمیق  یادگیری  اساس  های  بر  توانند 

شده، تصمیم بگیرند. شبکه عصبی خود و مستقل از قوانین و پارامترهای از پیش تعیین

آنبه خاص،  مطور  با  یها  و  کنند  پیدا  خاص  داده  مجموعه  یک  در  را  الگوها  توانند 

نظارت بر عملکردهای خود، واکنش یا استراتژی مناسبی را با توجه به این الگوها ایجاد  

الگوریتم(Picht & Loderer, 2019: 4)کنند   این  زمینه.  در  هوشمند  تخصصی  های  های 

عنوان مثال در زمینه »پزشکی هوش  کنند. بهخود حتی فراتر از انسان متخصص عمل می

ساز نسبت به عامل انسانی موفقیت چشمگیری داشتند. های تصمیممصنوعی« الگوریتم

مناسب تشخیص  موارد  این  کوتاهدر  درمان  طول  و  مؤثرتر  دارو  است  تر،  بوده  تر 

(Hacker, et al, 2020: 5 ) . 

شوند؛ این  یز به کار گرفته میهای یادگیری عمیق در حوزه انعقاد قراردادها ن الگوریتم 

انعقاد   به  مستقالً  بتواند  سیاه(  جعبه  )الگوریتم  عمیق  یادگیری  الگوریتم  یک  که  امر 

یک   چگونه  است؛  متعدد  حقوقی  مسائل  و  آثار  دارای  که  است  امری  بپردازد  قرارداد 

انشاء ساالگوریتم می قصد  اگر  بپردازد،  دیگران  با  معامله  به  نحو مستقل  به  زنده تواند 

توانند دارای قصد انشاء  ها میعقد قابل انتساب به کاربر انسانی نباشد، آیا خود الگوریتم

باشند و مستقالً به انعقاد معامله بپردازند. در این صورت این استقالل در قصد چگونه  
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از نظر حقوقی قابل توجیه خواهد بود و چه پیامدهایی ممکن است در بر داشته باشد.  

ها پاسخ گوید. از این رو ابتدا به بررسی  ها و ابهامدرصدد است به این سوال این تحقیق  

شود. سپس قابلیت انتساب  انواع قراردادهای الگوریتمی و نحوه فعالیت آن پرداخته می

شود و در ادامه  قصد به کاربر انسانی و توجیه قصد انشاء در هوش مصنوعی تحلیل می

 شود. قع میپیامدهای این امر مورد بررسی وا

 

 . انواع قراردادهای الگوریتمی1

ای از  ای است که یک سیستم رایانه، معامله2یا معامالت الگوریتمی   1معامالت خودکار  

شده با توجه به قواعدی که بر این سیستم بار شده مستقالً معامالت را اجرا  پیش طراحی

ترین  انواع مختلفی است: ابتدایی. این معامالت دارای  (,et al, 2013: 22  Colella)کند  می

« هستند. قراردادهای الگوریتمی ساده  3شکل این قراردادها »قراردادهای الگوریتمی ساده

می اطالق  قراردادهایی  الگوریتمبه  توسط  که  منعقد  شود  )غیرهوشمند(  ساده  های 

الگوریتممی به  میشوند.  م هایی  به  قبالً  که  الگوهایی  فقط  که  گفت  ساده  نظور  توان 

ها تسلط داشته  کنند و کامالً عامل انسانی بر آناند، اجرا میها کدگذاری شدهاجرای آن

ها مشخص خواهد بود. استفاده از این  کارگیری این الگوریتمو از قبل نتایج حاصل از به

 . (Picht & Loderer, 2019: 18)شود های خودپرداز فراوان دیده میها در دستگاهالگوریتم

روشن«»ق  جعبه  الگوریتمی  می  4راردادهای  گفته  قراردادهایی  توسط  به  که  شود 

شیشهالگوریتم جعبه  یا  روشن  جعبه  می  5ای های  دامنه  منعقد  در  آن  نتایج  که  شوند 

. این  (Scholz, 2017: 136)شود  هایی است که توسط کاربر ایجاد میاهداف و محدودیت

« در سطح  6های هوشمند با قابلیت »یادگیری عمیق مها از گروه الگوریتگروه از الگوریتم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Automated Trading 

2. Algorithmic trading 

3. simple Algorithmic contracts 

4. Clear box algorithmic contracts 

5. Glass box 

6. deep learning algorithms 
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ها و خروجی سیستم هستند که  هایی در پردازشمتوسط قرار دارند و دارای محدودیت

می تأمین  را  انسانی  کاربر  مدنظر  از  (Tubella, et al, 2019: 2)کند  اهداف  نوع  این   .

می آفرینی  نقش  ساده  الگوریتمی  قراردادهای  همانند  الگوریتمی  به قراردادهای  کنند؛ 

انس کاربر  تسلط  تحت  که  واسطهطوری  و  کرده  فعالیت  انعقاد  انی  برای  و  هستند  ای 

 ای که قصد انشاءِ کاربر انسانی، سازندۀ آن معامله است.معامله

سیاه« جعبه  الگوریتمی  می 1»قراردادهای  اطالق  قراردادهایی  به  به ،  که   واسطهشود 

می الگوریتم  شکل  سیاه  جعبه  ویژگی های  حسب  این گیرند.  الگوریتم های  ها، گونه 

تصمیم  آن چگونگی  تصمیم سازی  و  بوده  مبهم  انسانی  کاربر  برای  سوی ها  از  که  هایی 

ها ؛ بنابراین، تصمیم بینی نیست شود از سوی انسان قابل پیش ها گرفته می گونه الگوریتم این 

های ها بسته به موقعیت زمانی و مکانی و تشخیص خود الگوریتم از داده های آن و واکنش 

بود   خواهد  متفاوت  الگوریتم ( Scholz, 2017: 136) دریافتی،  دارای .  سیاه  جعبه  های 

د های اطراف و بهبود عملکرترین سطح از فناوری هستند که توان یادگیری از داده پیچیده 

الگوریتم  این  دارند.  را  داده خود  درونی ها  را  کیفیت ها  ارتقاء  توان  و  کرده  سازی 

طوری که ممکن است از کدها و های خود حسب شرایط جدید را دارند؛ به گیری تصمیم 

آن  اساس  بر  که  قبلی  برنامه الگوهای  شده ها  تصمیم نویسی  و  نکنند  تبعیت  های اند 

کنند.  غیرمنتظره  اتخاذ  را  الگوریتم مهم ای  این  ویژگی  عدم ترین  شیوهها   تشخیص 

آن تصمیم  تصمیم سازی  این  اتخاذ  چگونگی  بودن  ردیابی  غیرقابل  و  کاربر ها  برای  ها 

است   پیش ( Barnett & Soares, 2017: 7) انسانی  بهتر،  عبارت  به  از .  نوع  این  رفتار  بینی 

اند، سازی کرده های آن را پیاده های »یادگیری عمیق« حتی برای کسانی که برنامه الگوریتم 

برنامه  این  است.  نه دشوار  استراتژی ها  و  الگوها  شناسایی  در  اغلب تنها  متناظر،  های 

کنند، بلکه ممکن است الگوهایی را تشخیص تر و کارآمدتر از مغز انسان عمل می سریع 

نمی  تشخیص  انسان  که  الگوریتم دهند  این،  بر  عالوه  عمیق دهد.  یادگیری  معمواًل   های 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. black box algorithmic contracts 
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ها را تبدیل رو، آن دهند. ازاین ها ارائه نمی گیری در داخل آن اطالعاتی درباره روند تصمیم 

 . ( Picht & Loderer, 2019: 4)کند  به یک »جعبه سیاه« می 

 

 . تعیین قصدکننده در معامالت الگوریتمی جعبه سیاه 2

آن   موجب  به  که  است  اراده  حاکمیت  اصل  مظاهر  از  یکی  قراردادی  آزادی  اصل 

تعیین نوع عقد، طرف قرارداد و تعیین محتویات قرارداد آزادند   )کاتوزیان،  اشخاص در 

آن( 189:  1391 تعیین  و  عامل  این سه  تشکیل.  عقد،  نوع  معتبر    دهندهها حسب  ایجاب 

می مطرح  پرسش  این  اینک  در  است.  سه  شود  این  سیاه  جعبه  الگوریتمی  قراردادهای 

 کند.عامل را چه کسی معین یا با آن موافقت می

 

 کننده طرف معامله و نوع عقد. تعیین2-1

گیرد  ها صورت میهای جعبه سیاه که عقد از طریق آنطور که بیان شد الگوریتمهمان 

استراتژی و  الگوها  پیچیدهدارای  میهای  که  هستند  تعیین  توانند  ای  را  معامله  شرایط 

کنند؛ ازجمله این عوامل تعیین طرف قرارداد است. طرف قرارداد معمواًل کسی است که  

کند.  دارای بهترین پیشنهاد است و یا اینکه با ایجاب اعالمی هوش مصنوعی موافقت می

نمی اصواًل  الکترونیک  نماینده  طریق  از  قرارداد  طرف  بهیافتن  باعث  خودیتواند  خود 

الگوریتمع امر  این  در  زیرا  باشد،  انسانی  کاربر  به  ایجاب  انتساب  برنامهدم  طبق  ی  ها 

انتخاب می بهقبلی، بهترین پیشنهاد را  ارادهکنند و  انتقال  ابزار  ایفای نقش    عنوان  کاربر 

شود. یکی  کنند که از این رهگذر طرف قرارداد )بهترین پیشنهاددهنده( نیز معین میمی

طور معمول  دهنده ایجاب تعیین نوع عقد )بیع، اجاره...( است. بهر تشکیلاز ارکان دیگ

کند و طبق الگوهای  در این موارد نیز این کاربر انسانی است که نوع عقد را مشخص می

 کنند. کاربر انسانی مبادرت می ها فقط به اعمال ارادهشده، الگوریتماز پیش تعیین
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 عقدکننده مفاد و شرایط . تعیین2-2

ترین شرط ایجاب معتبر، تعیین مفاد قرارداد اصل آزادی قراردادها و اصلی   ترین ثمره مهم 

ترین چالش قرارداد است، مشخص شود. مهم  است که باید از سوی فردی که منعقد کننده 

اراده  الگوریتم   دهنده تشکیل   انتساب  سوی  از  قرارداد  مفاد  تعیین  در  کاربر  به  های عقد 

دهد. در بیشتر قراردادهای الگوریتمی جعبه در قراردادهای الگوریتمی رخ می جعبه سیاه  

می  مشخص  الگوریتم  خود  توسط  قرارداد  مفاد  بنگاه سیاه  در  و شود.  تولیدی  های 

ای بزرگ برای امر انبارداری و جلوگیری از کمبود مواد اولیه و ایجاد های زنجیره فروشگاه 

ان در توزیع و همچنین در جهت عدم ذخیره مواد اولیه وقفه در تولید یا نارضایتی مشتری 

کنند. و کاالهای غیرضروری در انبار و راکد شدن سرمایه از هوش مصنوعی استفاده می 

افزارها، مدیریت انبار را در دست دارند و تعیین میزان موجودی، هوش مصنوعی این نرم 

گی برای افزایش تقاضا، هایی چون آماد زمان سفارش محصوالت جدید )بر اساس مالک 

می پیش  مشخص  را  محصول(  موجودی  میزان  و  فروش  این بینی  از  استفاده  با  و  کند 

می  بورسی  مظنه  دارای  بازارهای  از  به سفارش خودکار محصوالت  اقدام  کنند اطالعات 

 (Elsayed & Stern, 2007: 579-585 فر،   ؛ می ( 1394احمدی  همچنین  الگوریتم .  به  های توان 

مجموعه گ معامله  یک  مدیریت  که  این ر  کرد.  اشاره  نیز  دارند  اختیار  در  را  سهام  از  ای 

داده الگوریتم  در  که  را  »الگوهایی  قادرند  بی ها  می های  تکرار  بازار  شوند شناسایی درنگ 

الگوها پاسخ دهند، فرصت  این  به  این کنند،  بر اساس  های معامالتی را تشخیص دهند، 

ها خرید یا فروش سهام خاص( و در نهایت این سفارش ها سفارش دهند )مانند  فرصت 

 . ( 50:  1389داری،  )امراللهی بیوکی و خزانه را مدیریت کنند«  

الگوریتم تعیین میدر این  ایجاب توسط هوش مصنوعی  ارکان  تقریباً تمام  شود. ها 

الگوریتم تشخیص  این  را  معامالتی  فرصت  یا  آن  مقدار  کاال،  به  نیاز  که  هستند  ها 

کنند تا قرارداد  هند و بر حسب آن اقدام به صدور ایجاب یا قبول ایجاب مناسب میدمی

توان قصد انشاء سازنده عقد را  الگوریتمی شکل گیرد. در چنین شرایطی به سختی می

به کاربر انسانی نسبت داد، در صورتی که اراده و حاالت روحی کاربر انسانی در تعیین 
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شود، در  طور که مشاهده می. همان1شی نداشته است ترین نقمفاد چنین عقدی کوچک

مثال  شکلاین  مراحل  تمام  توسط  ها  است  شده  عقد  به  منتهی  که  انشایی  اراده  گیری 

میالگوریتم شکل  هوشمند  الگوریتمهای  فرایند  گیرد.  دارای  عمیق  یادگیری  های 

دادهتجزیه میوتحلیل  و  بوده  دادهها  از  استفاده  با  درتوانند  اطراف  های  محیط  از  یافتی 

ای جدید برای خود تدوین کنند که متفاوت از الگوهای اولیه بوده و خود الگو و برنامه

می آنحتی  برخالف  بهتواند  باشد؛  غیرقابل  طوریها  انسانی  عامل  برای  الگوها  این  که 

Bathaee, 2018: 90))بینی نباشد فهم بوده و نتیجه آن برای وی قابل پیش
بنابراین جای  ؛ 2

عقد قابل انتساب به کاربر    سازنده  گونه عقود، ارادهگونه تردیدی نیست که در اینهیچ

می مطرح  سؤال  این  اینجا  در  بود.  نخواهد  الگوریتمانسانی  آیا  که  هوشمند  شود  های 

می مصنوعی(  نوع  )هوش  این  ابطال  به  قائل  باید  یا  باشند  اراده  و  قصد  دارای  توانند 

 باشیم.معامالت 

 

 . انتساب قصد انشاء عقد به الگوریتم جعبه سیاه2-3

شود. قصد انشاء در فقه به معنای قانون مدنی عقد با قصد انشاء محقق می   191برابر ماده    

. از منظر حقوقی نیز ( 171:  1418)نائینی،  رود  می   به کاراراده واقعی در به وجود آوردن عقد  

)جعفری شود  و در مرحله اجرای تصمیم محقق می   قصد و اراده عنصر سازنده عقد است 

 تواند دارای قصد باشد.؛ اما آیا هوش مصنوعی می ( 498:  1387لنگرودی،  

:  1384)آقایی،  قصد در اعمال حقوقی همان مصمم شدن به انجام عمل حقوقی است    

به ( 88 مصنوعی  و . عملکرد هوش  است  الگوبرداری شده  آن  از  و  بوده  انسان  مغز  مانند 

های . شبکه ( 70-58:  1383نژاد،  )مؤمن مانند انسان قدرت تفکر، تحلیل و حل مسئله را دارد  ه 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. "A contract may be formed by the interaction of electronic agents of the parties, even if no 

natural person was aware of or reviewed the electronic agents’ actions or the resulting 

terms and agreements" (See at: Joshua, 2014: 42).   

2.  Black-box AI, however, may function in a manner well outside of what the program’s 

creators could foresee. To be sure, we may be able to tell what the AI’s overarching goal 

was, but black-box AI may do things in ways the creators of the AI may not understand or 

be able to predict. 
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شده، بینی، برآورد بهای تمام ها، سنجش و حسابرسی، پیش عصبی هوشمند توان درک داده 

پیش  الگو،  تشخیص  قدرت  مثال،  طریق  از  پیش یادگیری  اعتبار،  میزان  بینی بینی 

بهترین انتخاب  و  دارند    ورشکستگی  را  چریکی،  گزینه  چهارده  و  رحمانی   : 1389)کالته 

های هوشمند در امری که برای گیری درست از سوی الگوریتم توانایی تصمیم   ( 137-139  

عنوان مثال در ها بیشتر است. به اند در بسیاری موارد از توانایی انسان شده ریزی  آن برنامه 

پیرو  تنیس روی میز،  یا  این سامانه مسابقه شطرنج سریع  بر  نیست، زیرا ز شدن  ها آسان 

پیش آن  توانایی  به ها  نیز  مصنوعی  هوش  دارند.  نیز  را  بعدی  حرکت  و بینی  انسان  مانند 

ورودی  انشائی،  اراده  ایجاد  مراحل  در  آن،  از  بهتر  مراتب  به  داده شاید  و  که ها  را  هایی 

می می دریافت  آن کند  سنجش  به  اقدام  بعد  مرحلۀ  در  تصمیم میها  فهمد.  سپس  و  کند 

کند. هوش مصنوعی دارای قدرت درک مفهوم، سنجش گیرد و این تصمیم را اجرا می می 

؛ یعنی همان مراحلی ( 139-137:  1389)کالته رحمانی و چهارده چریکی،  گیری است  و تصمیم 

انسان جهت تشکیل قصد طی می  ارادۀ  دهد؛ شود در هوش مصنوعی نیز رخ می که در 

الگوریتم نمی   ، بنابراین  به توان  را  سیاه  جعبه  هوشمند  انعقاد های  در  ساده  ابزاری  عنوان 

های جعبه سیاه هستند که لزوم قراردادها دانست، زیرا در بسیاری از موارد خوِد الگوریتم 

بر  را  آن  انجام  و  یا فروش، معین کردن مفاد معامله  تعیین موقعیت خرید  معامله،  انجام 

دارد،  وی   عهده  بعدی  تنفیذ  یا  انسانی  کاربر  معامله  حین  آگاهی  یا  علم  به  اینکه  بدون 

این  در  باشد.  الگوریتم نیازی  نمیگونه  اساسًا  سیاه  جعبه  نحوه های  و تصمیم   توان  گیری 

کرد   محاسبه  ردیابی  آن  در  را  انسانی  کاربر  قصد  و  بازخوانی  را  مصنوعی   هوش 

 (Bathaee, 2018, 861-863 )  اء سازنده عقد به هیچ طریق، قابل انتساب به کاربر و قصد انش

ها منتهی به انسانی نخواهد بود. در نهایت عدم قبول وجود قصد انشاء در این الگوریتم 

گونه که در ادامه خواهیم دید این فرض مغایر با شود )همان گونه قراردادها می ابطال این 

موضوعه  حوزه   قوانین  در  خارجی  و  ا   داخلی  قراردادهای تجارت  که  است  لکترونیک 

هوشمند و اصل استقالل نمایندگان الکترونیک را به رسمیت شناختند(، زیرا عقد نیاز به 
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شود و از سوی دیگر، قصد انشاء دارد و در اینجا خود هوش مصنوعی ناتوان فرض می 

 قصد به کاربر انسانی نیز قابل انتساب نخواهد بود.

 

 مبنای نظریات مطرح در خصوص ماهیت نمایندگان الکترونیک هوشمند . نظریه استقالل  3

اخیر و با پیشرفت هوش مصنوعی و انعقاد قراردادهای هوشمند توسط    در یکی دو دهه

گونه قراردادها، نظریاتی  های هوشمند مستقل، حقوقدانان در جهت توجیه اینالگوریتم

کرده مطرح  )حقیرا  شخصیت  در  سعی  عمدتاً  که  به اند  بخشیدن  حقوقی(  یا  قی 

عنوان نمایندگان الکترونیکی دارند. در ادامه  های هوشمند )هوش مصنوعی( بهالگوریتم

ها خواهیم دید که استدالل این تحقیق مبنی بر »تشکیل قصد  ضمن بررسی این دیدگاه

ها در تشکیل عقد« چگونه توان توجیه  های جعبه سیاه و استقالل آنانشاء در الگوریتم

های حقوقی تعیین ماهیت نمایندگان الکترونیک، تقویت  ها را در حل چالشاین دیدگاه

ارزیابی   مورد  این خصوص  در  را  داخل  نظام حقوقی  دیدگاه  ادامه،  در  و  خواهد کرد 

 قرار خواهیم داد. 

 

 های جعبه سیاه و نمایندگی الکترونیکی. استقالل الگوریتم 3-1

های  گروهی از نویسندگان برای توجیه اعتبار قراردادهای منعقدشده از سوی الگوریتم 

الگوریتم این  برای  حقوقی  شخصیت  وجود  به  قائل  مصنوعی(،  )هوش  سیاه  ها  جعبه 

عنوان نماینده حقوقی کاربر انسانی  ها بهاند و معتقدند: از نظر اجتماعی این سامانهشده

اند. از نظر حقوقی نیز این فرض باعث رفع مشکالت قانونی  مورد مقبولیت قرار گرفته

آنمی هوشیاری  دلیل سطح  به  را  سامانه هوشمند  این  اگر  رو،  این  از  مستحق  شود  ها 

. البته  (Kis, 2004: 25-31)ها شخصیت قانونی نیز داد  توان به آنانعقاد قرارداد بدانیم، می

گرفت قرار  فراوانی  ایرادهای  محل  دیدگاه  وجود  این  برای  اینکه  ازجمله  است؛  ه 

برای   وانگهی،  است.  آن  فاقد  نماینده هوشمند  که  الزم است  و شعور  شخصیت درک 
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بر   مبتنی  توافقی  اصیل  و  نماینده  بین  است  الزم  مصنوعی  هوش  به  نمایندگی  سپردن 

یابد. اشخاص حقوقی،  انجام امر حقوقی صورت گیرد، در حالی که این امر تحقق نمی

که عکس  دهند درحالیی مربوط به خود را توسط شخص حقیقی انجام میامور حقوق

می رخ  هوشمند  الکترونیک  نمایندگان  در  فرض  دارایی  این  حقوقی  اشخاص  دهد. 

می که  دارند  را  خود  به  ولی  مخصوص  کرد  استفاده  آن  از  مسئولیت  فرض  در  توان 

 . ( 76- 75:  1392زاده، یب)حبتوانند واجد چنین دارایی باشند نمایندگان الکترونیک نمی

ها گروهی »شخصیت حقیقی« نماینده الکترونیک را مطرح  برای رفع این محدودیت 

اند. این نظر نیز با ایراد عدم وجود اراده در نماینده الکترونیک برای قبول نمایندگی  کرده

این    . برای رهایی از (85:  1392)صادقی،  و توجیه رابطه نماینده و اصیل روبرو شده است  

دوران  در  برده  همانند  را  الکترونیک  سامانه  که  است  مطرح شده  دیدگاه سومی  ایراد، 

میبرده تصور  شخصیت  فاقد  حقوقی داری  عمل  به  خود  ارباب  خدمت  در  که  کند 

ایراد اساسی  ( Chopra & White, 2009: 377)ورزد  مبادرت می . در این دیدگاه نیز هنوز 

رابطه   و چگونگی  در گذشته  عدم وجود قصد  اساساً  است.  باقی  نماینده  و  اصیل  بین 

 . ( 78:  1392زاده،)حبیباند بردگان تفاوتی با اربابانشان نداشته

بین   بینید ایراد عدم وجود قصد برای قبول نمایندگی و توجیه رابطه طور که می همان   

دیدگاه  مشترک  ایراد  اصیل  و  برخنماینده  مشکل  این  توجیه  در  است.  مطروحه  ی های 

به  را  الکترونیک  نماینده  در  رضایت  قانونی  می فرض  اصل  یک  بیان عنوان  و  پذیرند 

عقد می  آن  مبنای  بر  و  کرد  فرض  الکترونیک  نماینده  در  باید  را  رضایت  که  دارند 

ولی این تحلیل با این مشکل روبروست   (. Fischer, 1997: 556)  نمایندگی را توجیه کرد 

و   ملی  قوانین  گرچه  قانونی که  فرض  را  خودکار  نماینده  طریق  از  عقود  انعقاد  فراملی 

نماینده می  و  اصیل  بین  رابطه  چگونگی  خصوص  در  قانونی  هیچ  تاکنون  ولی  دانند 

که  زمانی  تا  دیگر  از سوی  و  بدانیم  قانونی  را  این فرض  تا  نکرده  اظهارنظر  الکترونیک 

الگوریتم  در  را  قصد  کبتوان  اثبات  دیگر  راه  از  را  به ها  را  آن  نباید  فرض رد  یک  عنوان 

 مطرح کرد.
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نظریه  به  نیاز  اساساً  باید گفت:  ایراد  این  به  پاسخ  ماهیت  در  در خصوص  پردازی 

های هوشمند  نماینده الکترونیک در تشکیل عقد از زمانی شروع شده است که الگوریتم

کردهبه منعقد  را  عقود  خودمختار  و  مستقل  درحالیطور  پذیاند.  اگر  که  رفتهکه  ایم 

طور مستقل قصد انشای عقد کنند، نباید در ماهیت نمایندگی آن توانند بهها میالگوریتم

کند  )از جانب اصیل( ابراز تردید شود، زیرا وقتی هوش مصنوعی شروع به فعالیت می

ق. م قبول عمل    193درواقع انجام عقد برای اصیل را در عمل پذیرفته است. برابر ماده  

 شود.عمل نیز حاصل می حقوقی به

نظام  در  این  بر  نمیافزون  که  مشابه  موارد  در  غربی،  حقوقی  به  های  راحتی  توان 

ظاهری«   »نمایندگی  نام  با  نهادی  کرد  را کشف  نمایندگی  رابطه  وجود  و  طرفین  قصد 

توان  شود که گرچه در این موارد نمیگونه توجیه میایجاد و پذیرفته شده است و این

نم و  رابطه  اجتماعی  مالحظات  برخی  دلیل  به  ولی  کرد  شناسایی  باطن  در  را  ایندگی 

تا   باید حسب ظاهر نمایندگی را پذیرفت  به اعمال حقوقی واقع شده،  اعتبار بخشیدن 

 های موجود اعتبار بخشید. بتوان به فعالیت

شود که اصیل ظاهری با لفظ، فعل یا ترک فعل نمایندگی ظاهری هنگامی مطرح می   

طور معمول وجود یک رابطه کند که به ه صورت عمد یا غیر آن، ظاهری را ایجاد می چه ب 

نیت بر رساند؛ در این حالت اگر افراد با حسن نمایندگی بین اصیل و نماینده ظاهری را می 

مبنای این نمایندگی ظاهری اقدام کنند، اصیل ظاهری مسئول اجرای تعهدهایی است که 

بر نماینده ظاهری  ایجاد شده است  از سوی  به عبارت دیگر ( Wyse, 1979: 53)ای وی   .

این رابطه در حکم نمایندگی است. برای ایجاد نمایندگی ظاهری چهار شرط ذکر شده که 

. فقدان رابطه نمایندگی میان اصیل 1اند از »ها ضروری است. این شروط عبارت وجود آن 

. آگاهی اصیل از اینکه 3اصیل؛  . وجود ظاهر متعارف و منسوب به  2و نماینده ظاهری؛  

رابطه حقیقی نمایندگی میان او و نماینده وجود ندارد و اینکه بداند یا حداقل این احتمال 

. اعتماد معقول و منطقی 4را بدهد که رفتار او ممکن است بر اشخاص ثالث اثر بگذارد؛  

 . ( 65:  1393)امینی و عبدی،  شخص ثالث با حسن نیت به ظاهر و اقدام بر مبنای آن«  
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های جعبه سیاه را برای  بنابراین در فرضی که نتوان وجود »قبول« از سوی الگوریتم 

به   اقدام  )هرچند که عرفاً  پذیرفت  بین کاربر و هوش مصنوعی  نمایندگی  رابطه  ایجاد 

می محسوب  عملی  قبول  نوعی  نمایندگی  مورد  و  انجام  امر  ظاهر  مبنای  بر  شود( 

م به مصنوعی  هوش  میکارگیری  عقود،  انعقاد  در  نوعی  ستقل  ایجاد  به  حکم  توان 

عنوان اصیل ظاهری، مسئول تعهدهایی است  نمایندگی ظاهری کرد که طی آن کاربر به

رسد تمام  پذیرند. به نظر میهای جعبه سیاه با انعقاد عقود با افراد ثالث میکه الگوریتم

 . چهار شرط باال در رابطه اصیل و هوش مصنوعی وجود دارد

الگوریتم    مستقل  همان شخصیت  کرده ها،  اشاره  محققان  که  هیچ گونه  با  از اند،  یک 

که  است  نوپدیدی  شخصیت  بلکه  ندارد  کامل  سازگاری  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص 

گنجد. در این نیازمند تقنین و تحلیل جداگانه دارد که بررسی بیشتر آن در این مجال نمی 

ماهی بخواهیم  اینکه  از  فارغ  بیابیم تحقیق  الگوریتمی  نمایندگان  برای  را  خاصی  ت 

عملکرد همان  نحوه  به  توجه  با  نویسندگان  عموم  که  دریافتیم  شد،  مالحظه  که  گونه 

کنند( و با اتکا به استقالل نمایندگان هوشمند الکترونیک )که به صورت مستقل عمل می 

های هوشمند وریتم ها در تشکیل عقد، معتقد به لزوم شخصیت بخشی به الگ این الگوریتم 

آن )هوش مصنوعی( هستند و دیدگاه  استقالل و وجود قصد در های  بر فرض  مبتنی  ها 

در  استقالل  و  قصد  وجود  اثبات  بنابراین  است؛  شده  بنا  هوشمند  الکترونیک  نمایندگان 

 های مذکور را تقویت خواهد کرد.های جعبه سیاه باورپذیری دیدگاه الگوریتم 

 

 های جعبه سیاه از منظر حقوق داخلیانشاء در الگوریتم . وجود قصد 3-2

عدم    انکار  با  گروهی  است.  حاکم  کلی  دیدگاه  دو  کشور  حقوقی  دکترین  بین  در 

دهنده قرارداد الگوریتمی )الکترونیکی(  استقالل نمایندگان هوشمند، قصد انشاء تشکیل

یک جایگاهی فراتر از ابزار  کنند و برای نمایندگان الکترونرا به کاربر انسانی منتسب می

نمونه  ساده از  گروه  این  البته  نیستند؛  قائل  قصد  طریق  انتقال  از  فروش  نظیر  هایی 

اند که عمدتاً از معامالت الگوریتمی جعبه  های خود استفاده کردهسایت در استدالل وب
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؛ حبیب  176:  1390)رهبری و رضایی،  ای دور از انتظار نبود  گیریروشن بوده که چنین نتیجه

را  ( 80:  1392زاده،   هوشمند  نمایندگان  دیگر  نویسندگان  از  گروهی  دیگر  سوی  از   .

و در تعریف نماینده   (385:  1384)السان، شناسند عقد به رسمیت می  دهندهعنوان تشکیلبه

می بیان  هوشمند  رایانهالکترونیکی  هوشمند  »سیستم  که  و دارند  رأساً  که  }است{  ای 

کند«  ی انسانی تصمیم گرفته و به انشای ایجاب و قبول مبادرت میبدون حضور نیرو

؛ اما به دلیل جدید بودن این امر تاکنون هیچ نمونه و مثال روشنی از  (422:  1394)شیروی،  

نمایندگان الکترونیک مستقل و در نتیجه تحلیل چگونگی قصد در هوش مصنوعی در 

یاف حقوقی  نویسندگان  آثار  در  معامالت  نمیانعقاد  به  ت  امر،  همین  نتیجه  در  و  شود 

 هوشمندی و استقالل و قاصد بودن نماینده الکترونیک در بین اکثر آثار حقوقی به دیده

 شود.تردید نگریسته می

عنوان شخص  ای را بههای رایانه، سیستم2قانون تجارت الکترونیک در بند »م« ماده   

می بیان  و  گرفته  نظر  ا در  اعم  »شخص...  یا  دارد:  و  و حقوقی  حقیقی  از شخص  ست 

ای تحت کنترل آنان«. این دیدگاه با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال در  های رایانهسیستم

( ماده  در  نیز  قانون  این  است.  شده  اخذ  الکترونیک  تجارت  را  C  )2حوزه  شخص   ،

مند را از  توان اعتبار نمایندگان الکترونیک هوشداند که میهای خودکار میشامل سامانه

 . (Kis, 2004: 20-21) آن استنباط کرد

الکترونیک    نمایندگان  استقالل  به  که  نویسندگان  از  برخی  داخلی  حقوق  در 

فرض   رشید  را  وی  الکترونیک  شخص  سوی  از  معامله  انعقاد  توجیه  برای  معتقدند، 

اینکه از نظر فقهی و حقوق(121:  1392)صادقی،  اند  کرده ی عنصر  . در این نگاه بر مبنای 

عرف گذاشته شده    شود، داوری آن بر عهده»رشد« عاملی است که موجب حفظ مال می

نتیجه می ای خودمختار یا همان هوش مصنوعی  توان گفت که سامانه رایانهاست. »در 

باشد؛  به رشد  دارای  است(  شده  شناخته  رسمیت  به  قانون  در  )که  یک شخص  عنوان 

این   بر  اجتماع  و  عرف  داوری  مییعنی  او  که  شیوه باشد  به  را  شخص  اموال  تواند 
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قرارداد   انعقاد  برای  الزم  اهلیت  دارای  که  پذیرفت  باید  پس  کند،  اصالح  خردمندانه 

 (. 43:  1388)شیروی و محمدی،  باشد« می

قانع  معامالت در  استدالل فوق  اهلیت  برای  زیرا اساساً مالک »رشد«  نیست،  کننده 

د نه در هوش مصنوعی که ازجمله اشیاء محسوب  شوشخص طبیعی و انسان مطرح می

موجب آن فرد به اصالح و  شود. وانگهی رشد در کالم فقها ملکۀ نفسانی است که به می

می توانا  خود  مال  میمدیریت  عقالیی  تصرفاتش  و  از  شود  فراتر  تصرفات  این  شود. 

بود   خواهد  نیز  غیرمادی  امور  برای  مال  صرف  شامل  و  است  معامله  )مشکینی انجام 

 . (270: 1420اردبیلی، 
عنوان نماینده الکترونیک مالک  رسد آنچه در خصوص هوش مصنوعی بهبه نظر می 

قصد انشاء و انعقاد معامله است، قدرت سنجش و تمیز است که الزاماً به رشد ارتباطی  

  توان به وضعیت معامالت صغیر ممیز و سفیه اشاره کرد که ندارد. در توجیه این نظر می

رغم فقدان رشد صحیح دانسته است. در فقه    گذار تملک بالعوض این دو را بهقانون

تواند به کالت از دیگری مال موکل را معامله کند و این  نیز صغیر ممیز )غیر رشید( می

 . ( 201:  2، ج  1410)خویی، معامله نیازی به تنفیذ ولی طفل یا موکلش نخواهد داشت 

توانند دارای شود که صغیر ممیز می به روشنی معلوم می   1ق.م  1212با مالحظه ماده    

تواند اعمال حقوقی را که نتیجه آن تملک بالعوض قصد انشاء باشد. به همین جهت می 

ماده   را در  این حکم  نظیر  کند.  انشاء  نیز می   2ق.م  1214است،  توان در خصوص سفیه 

مالک حکم اصلی و استثنای در دو شود که  مالحظه کرد. با مطالعه این دو ماده آشکار می 

ماده مذکور یکی است و صغیر ممیز و سفیه از جهت روانی، وضعیت واحدی دارند و هر 

دو دارای قصد انشا بوده و فاقد رشد و نیروی اندیشه کافی برای رعایت مصلحت خود 

هستند   مالی  امور  در ( 274:  1377)شهیدی،  در  انشا  قصد  تحقق  اصلی  عامل  نتیجه  در   .

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
غیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بالاثر است معذالک صغیر ممیز »عمال و اقوال ص  1212ماده . 1

 بالعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بالعوض و حیازت مباحات«. تواند تملک  می

این اجازه قبالً   »معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه 1214. ماده 2

 .معذالک تملکات بالعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است« .انجام عملداده شده باشد یا بعد از 
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اراده   خص »قوه ش  تمیز و  »دائر مدار عمل حقوقی وجود قوۀ  بیان دیگر  به  تمیز« است. 

)سامت، است، یعنی هنگامی که صغیر قدرت تمیز یافت، اراده حقوقی پیدا خواهد کرد«  

تمیز« مالک وجود   . در حقوق سایر کشورها نظیر فرانسه و انگلستان نیز »قوه ( 100:  1390

. ( weitzenboeck, 2001:15)ادر به انعقاد برخی عقود خواهد بود  اراده است و صغیر ممیز ق

از سوی دیگر، هر چند معامالت معوض سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ است ولی این دو 

این می  و  کنند  معامله  به  اقدام  دیگری  از  وکالت  به  معامله  انشای  قدرت  دلیل  به  توانند 

:  15، ج  1404)نجفی،  موکل، صحیح است  معامالت بدون نیاز به تنفیذ بعدی سرپرست یا  

 . ( 201:  2، ج  1410؛ خویی،  32

ق.م معتقدند: آنچه برای    682برخی از حقوقدانان نیز با استناد به قسمت اخیر ماده   

صغیر ممیز و سفیه ممنوع است تصرف در اموال خودشان است ولی تصرف در اموال  

. این نظر در حقوق فرانسه  (217:  1370)امامی،  دیگران با اجازه مالکین آن ممنوع نیست  

تعبیر که هرچند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر  نیز پذیرفته شده است؛ با این  

دهند در برابر او نافذ  موکل را ندارند، ولی عملی را که بنام و حساب موکل انجام می

 . (66: 1377)کاتوزیان، است 

توان به قیاس اولویت قوه تمیز و اراده و صحت  اینک با توجه به مطالب فوق، می 

را   مصنوعی  هوش  در  در  معامالت  تمیز  قوه  و  سنجش  قدرت  زیرا  کرد،  اثبات 

های دارای هوش مصنوعی در امری که برای آن طراحی شدند چندین برابر قوه  سامانه

می  و سفیه  ممیز  اگر صغیر  است. پس  بالغ(  افراد  حتی  )و  ممیز  در صغیر  توانند  تمیز 

مصنوعی    دارای قصد انشا باشند و به نیابت از دیگری عمل حقوقی انجام دهند، هوش

می اولی  طریق  علت  به  زیرا  کند،  معامله  انشای  قصد  انسانی  کاربر  از  نیابت  به  تواند 

قوی مراتب  به  مصنوعی  در هوش  است  تمیز  قوه  همان  که  و حکم  ممیز  از صغیر  تر 

 سفیه وجود دارد.

اوضاع    به  توجه  با  معامله  لزوم  و  موقعیت  گرفتن  نظر  در  با  اصیل  ترتیب  این  به 

نیا و  الگوریتمجامعه  اختیار  در  را  اموالش  اداره  اختیار  خود،  )هوش  ز  سیاه  جعبه  های 
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معاملهمصنوعی( می به چنین  قبل  از  و  ملکۀ  ای رضایت میگذارد  ترتیب  این  به  دهد؛ 

معامله و  شده  ملحق  مصنوعی  هوش  تمیز  قدرت  به  وی  کلی  تدبیر  و  مال  ای  حفظ 

 گیرد. صحیح شکل می

 

 گذاریو تحوالت قانون  های جعبه سیاه. الگوریتم 4

ها و مباحث حقوقی فراوانی از قبیل حقوق رقابت،  کارگیری هوش مصنوعی نگرانیبه 

داده از  استقالل  حفاظت  که  است  آورده  وجود  به  خصوصی  حریم  رعایت  و  ها 

 ها است.گر محور اصلی این مباحث و نگرانیهای معاملهالگوریتم

 

 مقررات حقوق رقابتهای جعبه سیاه و  . الگوریتم 4-1

موضوع    که  رقابت  رقابت حقوق  اقتصاد های  حوزه  در  را  انحصارگرایی  ضد  و  پذیری 

بررسی قرار می  نیازمند مورد  الگوریتمی هوشمند و مستقل  قراردادهای  با گسترش  دهد 

بازنگری و بروز رسانی است. طبق قوانین حقوق رقابت هرگونه تبانی برای فراهم کردن 

تر و یا تبانی در ایی و یا تبانی جهت فروش با قیمت باالتر و کیفیت پایین بستر انحصارگر

جهت کاهش عرضه در جهت کسب حداکثر سود )سودی که در صورت عدم انجام تبانی 

. تبانی ممکن است ( 19:  1393)غفاری فارسانی،  شود  شد( غیرقانونی محسوب می محقق نمی 

افق و به صورت عملی محقق شود و فعالین یک باشد و یا اینکه بدون تو 1طور »صریح«به 

موازی »رفتار  به  اقدام  همدیگر  فعالیت  گرفتن  نظر  زیر  با  طور 2صنف  تبانی  و  کنند   »

تبانی صریح جنبه 3»ضمنی رقابتی است که حقوق همه« صورت گیرد.  رفتار ضد  از   ای 

را ممنوع می  آن  ا کشورها  نظیر  برخی کشورها  تبانی ضمنی در  ولی  دلیل داند.  به  مریکا 

(.  Ezrachi & Stucke, 2017: 1775شود. ) تأثیر بر رقابت و یکپارچگی بازار مجاز شمرده می 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. explicit collusion 

2. parallel behaviour 

3. tacit collusion 
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رسد تبانی ضمنی نیز که به تبانی »عملی« تعبیر شده ممنوع  در حقوق داخلی، به نظر می

نمی عمالً  منافع صنفی  دلیل وجود  به  که  هرچند  تبانی ضمنی  باشد  انواع  با همه  توان 

 1بله کرد. مقا

الگوریتم  ورود  حوزه  با  سنتی  قوانین  معامالت،  انعقاد  حوزه  به  سیاه  جعبه  های 

ها گاهی بدون کارگیری این الگوریتمحقوق رقابت باید با تحول جدید سازگار شود. به

شود و منتهی به رفتار  وجود هرگونه تبانی صریح، همان نتایج )تبانی صریح( حاصل می

های جعبه سیاه و پردازش حجم وسیعی از کارگیری الگوریتمبا به   شود.ضد رقابتی می

الگوریتم توسط  آناطالعات  میها  پی  رقبا  استراتژی  به  راحتی  به  در ها  سعی  و  برند 

آن با  الگوریتم  هماهنگ کردن خود  نوع  این  اینجاست که  ها را خواهند داشت. جالب 

توسعه دهد و این رابطه سببیت    های تبانی را به صورت خودکار ممکن است استراتژی

می کمرنگ  را  انسانی  کاربر  و  فعل  اینبین  هوشمندی  دلیل  به  الگوریتمکند؛  ها،  گونه 

ممکن است از قوانین مربوط به حقوق رقابت تبعیت نکنند؛ فعالین تجاری ممکن است  

به نتایجبا  ایجاد  با  آگاهانه  کاری  موازی  ایجاد  به  الگوریتمی  ابزارهای  قابل    کارگیری 

های معامالتی را از  طور آگاهانه الگوریتمبینی اقدام کنند و یا اینکه فعالین تجاری بهپیش

می تهیه  الگوریتمیک شرکت  در  که  برنامه مشترک  از یک  تا  بین  کنند  دارند  ها وجود 

خود هماهنگی به وجود بیاورند و عمالً از یک ابزار قانونی برای اهداف غیرقانونی بهره  

حوزهPicht & Freund, 2018: 8-13)ببرند   قوانین  با    (.  منطبق  باید  رقابت  حقوق 

بازار قابلیت مالی  ابزارهای  دستورالعمل  کند؛  ترقی  مصنوعی  هوش    (MiFID II)  2های 

کشورهای    2018مصوب   به  را  کلی  اصول  خصوص  این  در  اروپا  اتحادیه  کمیسیون 

مقدمه دستورالعمل، ضمن اشاره به فراگیر شدن استفاده    52شود. در بند  عضو متذکر می

ها در انجام  ها در انجام معامالت بازارهای مالی به مستقل بودن این الگوریتماز الگوریتم

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،    44. ماده  1

 . 1388کنندگان مصوب قانون حمایت از حقوق مصرف 8؛ ماده 1386قانون اساسی مصوب  44های کلی اصل سیاست

2. Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) 
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های ناشی  مند شدن این ابزارها برای کنترل ریسکوم قاعدهمعامالت اشاره دارد و بر لز

بند   طبق  دارد.  اشاره  خودکار  معامالت  شرکت  60از  دستورالعمل،  های  مقدماتی 

گر و معامالتی مناسب را برای  های کنترل کننده بازار باید سیستمگذاری مدیریتسرمایه

تورالعمل، مدیران بازار سرمایه را  مقدمه دس  65و    64ها فراهم کنند. بند  گونه فعالیتاین

می الگوریتمموظف  از  استفاده  که  کنند  اطمینان حاصل  که  معامالت خودکار  کند  و  ها 

قرار  نمی استفاده  برای اهداف غیرقانونی مورد  یا  و  بازار شوند  در  باعث اختالل  تواند 

برنامه بر دارنده، سازنده،  باید عالوه  اگیرند. این قوانین  فراد دخیل را ملزم  ریز و سایر 

به و  تولید  در  تا  الگوریتمکنند  این  را  کارگیری  رقابت  حقوق  قوانین  اعمال  قابلیت  ها 

به باید  استاندارها  این  البته  کنند.  و گونهمراعات  فناوری  پیشرفت  با  که  باشد  ای 

 .1اختراعات در زمینه معامالت خودکار دارای کارایی الزم باشند 

 

 ها به سیاه و حریم خصوصی و محافظت از داده های جع. الگوریتم 4-2

گیرند. این  آورند تصمیم میهای جعبه سیاه بر مبنای اطالعاتی که به دست میالگوریتم 

پردازند که بسیاری از این اطالعات  طور خودکار به گردآوری اطالعات میها بهالگوریتم

ها خود نیز  این الگوریتمتواند مربوط به حریم خصوصی افراد باشد؛ از طرف دیگر  می

داده قبلی  اطالعات  تولید میحسب  می هایی  که  به حریم خصوصی  کنند  مربوط  تواند 

گیرد   قرار  غیرقانونی  اهداف  جهت  افراد  سایر  دسترسی  معرض  در  و  باشد   افراد 

(Ford & Price, 2016: 3الگوریتم .)  های جعبه سیاه هنگام تنظیم قرارداد از این اطالعات

می میکمک  مقابل  با طرف  مذاکره  به  و  که  گیرند  را  قیمتی  بتوانند حداکثر  تا  پردازند 

می میتخمین  قرار  توافق  مورد  این  زنند  از  کالسیک  نمونه  یک  دهند.  قرار  مبنا  گیرد، 

«، خرید بلیت هواپیما است. اگر قصد دارم به مسافرت بروم، هزینه  2گذاری پویا »قیمت

به من پیشنهاد می بود، ازجمله  بلیتی که  بر اساس عوامل متغیری متفاوت خواهد  شود 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 کمیسیون اتحادیه اروپا 2018مقدمه دستورالعمل ابزارهای مالی بازار مصوب  66. بند 1

2. Dynamic Pricing 
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بلیت را خریداری کنم، حوادثی که  تاریخ عزیمت تصمیم دارم  به  اینکه چقدر نزدیک 

می اتفاق  من  خانواده  و  شهر  در  زمان  ثابتآن  فاکتورهای  و  تعداد  افتد  مانند  تری 

بین دو شهر وجود دارد و حتی می به مقصد و فاصله  اند شامل اطالعات  تو پروازهای 

تر نظیر رنگ پوست و نژاد نیز شود تا حداکثر فشار برای افزایش قیمت بلیت  شخصی

می این  و  شود  مصرفاعمال  حقوق  نقض  به  شود تواند  منتهی   کنندگان 

 (Scholz, 2017:143 - 144)برنامه و  ساخت  در  به.  و  الگوریتمریزی  باید  کارگیری  ها 

تا استفاده از الگوریتم های هوشمند به نقض  حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شود 

 . (Mittelstadt, Et al, 2016: 4)حقوق افراد منتهی نشود 

  کنند و سازی میهای جعبه سیاه اطالعات را جمع و درونیاز سوی دیگر، الگوریتم 

ممکن است این اطالعات مربوط به افراد یا نهادی باشد که برای آن به خدمت گرفته  

راحتی    افزارها افزایش یابد تا بهاند؛ باید سازوکار امنیتی در طراحی و تولید این نرمشده

ها در دستورالعمل ابزارهای مالی  مورد نفوذ و حمله سایبری قرار نگیرد. به این نگرانی

است  )ID II)MiFبازار   شده  داده  پاسخ  اروپا  ماده  1اتحادیه  در  مقدماتی،    138؛  بخش 

های ذیصالح کشورهای عضو اتحادیه باید  اختیارهایی بیان شده است که مقام  مجموعه

افراد   تا حقوق اساسی افراد جامعه تضمین شود و در این رهگذر حقوق  باشند  داشته 

جامعه مورد تعدی قرار نگیرد؛ این ماده بیان می دارد که کشورهای عضو باید نظارت  

باشن  داشته  الکترونیک  ابزارهای  بر  از  کافی  قبل  موارد خاص  در  لزوم  در صورت  و  د 

مقامبه از  باید  محصوالت  این  مقامکارگیری  شود؛  اخذ  الزم  مجوز  رسمی  های  های 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. (138)" While this Directive specifies a minimum set of powers competent authorities 

should have, those powers are to be exercised within a complete system of national law 

which guarantees the respect for fundamental rights, including the right to privacy. For the 

exercise of those powers, which may amount to serious interferences with the right respect 

private and family life, home and communications, Member States should have in place 

adequate and effective safeguards against any abuse, for instance, where appropriate prior 

authorization from the judicial authorities of a Member State concerned. Member States 

should allow the possibility for competent authorities to exercise such intrusive powers to 

the extent necessary for the proper investigation of serious cases where there are no 

equivalent means for effectively achieving the same result". 
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های احتمالی  ذیصالح باید اختیارهای الزم را جهت نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده

ام به  های عمومی، حفاظت از حریم خصوصی ازجمله احترداشته باشند؛ اختیارهای مقام

می تضمین  را  ارتباطات  و  خانه  خانوادگی،  و  خصوصی  در زندگی  مقررات  این  کند. 

می نیز  داخلی  حریم  حقوق  از  صیانت  الیحه  در  تا  گیرد  قرار  اقتباس  مورد  تواند 

 ها که در مجلس در دست بررسی است، لحاظ شود.خصوصی و حفاظت از داده

 

 ابلیت پاسخگویی و تشریح پذیری سنجی قهای جعبه سیاه و امکان. الگوریتم4-3

  به معنای لزوم وجود شرایطی است که ذینفعان بتوانند نحوه   1»پاسخگویی الگوریتمی« 

های  ها را در صورت لزوم مالحظه کنند، زیرا از لحاظ حقوقی کنشعملکرد الگوریتم

ه  هر شخصی در زمان انجام اَعمالی که با حقوق سایرین مربوط است باید قابل محاسب

باشد تا بتوان میزان پایبندی به قانون را مالحظه کرد. این بحث بیشتر در حقوق عمومی  

الگوریتم از  حاکمیت  استفاده  تصمیمو  »شفافیت«های  است.  شده  مطرح  عنصر    2ساز 

محوری در پاسخگو بودن است؛ عدم شفافیت ممکن است مانع از دستیابی شهروندان  

های جعبه سیاه که  . الگوریتم(Finck, 2019: 12)شود    حل قانونی مؤثرمتضرر به یک راه

تصمیم آنفرایند  در  بهگیری  است  تشریح  غیرقابل  و  مبهم  نمونه  ها  بارزترین  عنوان 

 دشوار بودن پاسخگویی در هوش مصنوعی است.

روش   به  الگوریتمی  نظام  اجرای  و  طراحی  بر  الگوریتمی  قابل  پاسخگویی  های 

آسیب کاهش  برای  انجمن  پاسخگویی  اروپا  اتحادیه  در  است.  متمرکز  اجتماعی  های 

ماشین« یادگیری  در  شفافیت  و  پاسخگویی  FATML)   »انصاف، 
برای ،  (3 را  اصل  پنج 

 )اطمینان از عدم تبعیض و نابرابری   4اند از: انصافداند که عبارت پاسخگویی ضروری می 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Algorithmic Accountability 

2. transparency 

3. Fairness, Accountability and Transparency in Machine Learning 

4. Fairness 
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قابلیت کنترل  معتبر(؛ مسئولیت  1میان کاربران(؛  ثالث  اشخاص  )تعیین مسئولین   2)توسط 

دقت افراد(؛  به  اضرار  از  و   3ناشی  اطمینان(  عدم  و  خطا  منابع  بیان  و  ثبت  )شناسایی، 

های د که تصمیم . »تشریح پذیری« به این معناست که اطمینان حاصل شو 4تشریح پذیری

شود، برای کاربران نهایی و گیری می ای که منجر به تصمیم الگوریتمی و همچنین هر داده 

یا به عبارت   ( Brand, 2020: 121)شود  سایر سهامداران به صورت غیر فنی توضیح داده می 

داده1)   15ماده    hبند   از  حفاظت  عمومی  مقررات  اروپا (  اتحادیه  (،  GDPR)  5های 

ها ارائه دهد کننده باید اطالعات معنی دارای در خصوص منطق موجود در الگوریتم کنترل 

 ها پی برد.تا بتوان به تجزیه تحلیل چگونگی تصمیم سازی و روند فعالیت الگوریتم 

باورند که استفاده از الگوریتم  بر این  ساز پیچیده جعبه سیاه در  های تصمیمبرخی 

تصمیم ممکن  فرایند  نمیسازی  شود؛  ممنوع  قوانین  توسط  نحوه است  به    توان 

آنتصمیم آنگیری  بر  مؤثر  نظارت  چون  برد  پی  الگوریتمها  این  پاسخگویی  و  ها  ها 

. گروهی دیگر در این خصوص بیان  (Rainie & Anderson, 2017: 83) پذیر نیست  امکان

مق می تناسب  اصل  به  توجه  با  ولی  دارد  وجود  نظارت  امکان  که  به  دارند  باید  ررات 

الگوریتم این  از  بتوان  تنظیم شوند که هم  واقع همان هوش  نحوی  پیچیده که در  های 

بتوان چهارچوب و هم  استفاده کرد  افراد  مصنوعی هستند  تضمین حقوق  اساسی  های 

را   امور  دیگر  و  پاسخگویی  و  خصوصی  حریم  و  رقابت  حقوق  خصوص  در  جامعه 

دشوار است  کاری  البته  که  کرد  عهده  اعمال  علمی  جامعه  زیرا  که  بود،  آن خواهد  دار 

گذاری الگوریتم های قانونی قیمتمقررات نظارتی بسیار سخت ممکن است استراتژی

عنوان  (. به Picht & Loderer, 2019: 30-33را مسدود کرده و موانعی در بازار ایجاد کند )

رهای ارزیابی خطر«  های عمومی و دولتی از یک سری »ابزامثال در انگلستان در بخش

شود تا میزان پاسخگویی را بسنجد و در مواقع ورود ضرر با توجه به مالک  استفاده می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Auditability 

2. Responsibility 

3. Accuracy 

4. Explainability 

5. General Data Protection Regulation (EU GDPR) 
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برنامه دارنده،  تولیدکننده،  سببیت،  توسعهرابطه  میریز،  غیره  و  مسئولیت  دهنده  توانند 

 (. Mcgeregor, & Murray, 2019:333داشته باشند )

در    خصوصی  روابط  ماهیت  به  توجه  الگوریتمبا  استقالل  و  جعبه  قراردادها  های 

می دلیل  چند  به  الگوریتمسیاه  در  شفافیت  عدم  که  کرد  بیان  در  توان  سیاه  جعبه  های 

 تنظیم قرارداد با ممنوعیت قانونی مواجه نیست. 

مثال همان  الف.  از  که  زمینه  طور  این  در  موجود  مطالب  و  شد  ذکر  تاکنون  که  هایی 

و پاسخگویی بیشتر ناظر به نهادهای عمومی و حاکمیتی  مشخص است، مشکل شفافیت 

است.  قراردادها  در حوزه حقوق  روابط خصوصی  از  منصرف  و  ماده    1است    14طبق 

به اطالعات، »چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط  قانون شفافیت و دسترسی آزاد 

احک نقض  با  که  باشد  اطالعاتی  زمره  در  یا  و  باشد  اشخاص  خصوصی  حریم  ام  به 

باید رد شود«. در   مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی 

حقوق قراردادها با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها اصواًل فقط نسبت به طرفین و  

 اصیل اثرگذار خواهند بود برخالف حقوق عمومی که بر افراد گوناگون تأثیرگذار است. 

تواند در این امر راهگشا  اه در تشکیل قراردادها میهای جعبه سی استقالل الگوریتم  ب. 

پیش غیرقابل  تبعات  از  را  انسانی(  )کاربر  اصیل  و  تصمیمباشد  الگوریتمبینی  ها  های 

)ماده   بوده  اصیل  مصلحت  رعایت  به  موظف  نماینده  زیرا  در    667برهاند،  و  م(  ق. 

قرار باشد  اصیل  برخالف مصلحت  که  نامتعارف  قرارداد  وقوع  و  صورت  نافذ  غیر  داد 

طور مثال، در سایت آمازون  تواند از پذیرش آن سر باز زند. بهفضولی بوده و اصیل می

استراتژی   وجود  دلیل  به  داشتند  را  خریدار  و  فروشنده  نقش  که  الگوریتم  دو 

)قیمتقیمت مشابه  آن گذاری  از  الگوریتم  دو  هر  که  رقیب(  قیمت  از  باالتر  گذاری 

می کتابتبعیت  یک  قیمت    کرد  به  شد    23ساده  فروخته  آمریکا  دالر   میلیون 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 .1387قانون ترویج شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب  10. ماده 1
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(Picht & Loderer, 2019: 2  ؛ این مثال مصداق عدم رعایت مصلحت اصیل در قرارداد)

 و عدم نفوذ آن است.

می  ج.  مبادرت  حقوقی  عمل  به  انسانی  نماینده  که  که  هنگامی  ندارد  لزومی  ورزد 

صحت   بر  اصل  زیرا  شود،  بررسی  آن  روانی  مراحل  همه  و  قصد  تشکیل  چگونگی 

قرارداد است و مالک در پذیرش اعمال او، رعایت غبطه و مصلحت موکل و خرید و 

های جعبه سیاه چگونه و  وریتمفروش متعارف خواهد بود. به این ترتیب، این امر که الگ

اند لزوماً نباید در حقوق قراردادها  گیری رسیدهبندی و تصمیمبا کدام اطالعات به جمع

 شفاف باشد، بلکه متعارف بودن آن کافی است. 

 

 فرجام سخن 

بررسی  تحلیل و  بهبا  تحقیق میعملهای  این  در  الگوریتمآمده  بیان داشت که  ها  توان 

ابزار   مصداق  روشن  جعبه  و  ساده  الگوریتمی  قراردادهای  در  مصنوعی(  )هوش 

الکترونیک برای انتقال اراده کاربر است؛ این گزاره در خصوص قراردادهای الگوریتمی  

ان نیست. قصد  قابل دفاع  به  جعبه سیاه  انساب  قابل  این قراردادها  در  شاء سازنده عقد 

توان با قیاس  عامل انسانی نیست. با مالحظه واقعیات موجود از منظر حقوق داخلی می

الگوریتم در  قصد  وجود  انسان،  در  تمیز(  )قوه  اراده  پیدایش  سیاه  از مالک  جعبه  های 

الگوریتم کرد؛  اثبات  را  مان)هوش مصنوعی(  به  یا سفیه  های جعبه سیاه  ممیز  ند صغیر 

 قادر به انجام معامله خواهند بود. 

الگوریتم  استقالل  نظریهنظریه  سیاه،  جعبه  نمایندگی  های  ماهیت  حوزه  های 

های جعبه سیاه، امکان قبول  کند. اثبات وجود قصد در الگوریتمالکترونیک را تقویت می

کا از  نیابت  به  مصنوعی  هوش  سوی  از  را  حقوقی  عمل  انجام  ممکن و  انسانی  ربر 

سازد؛ امری که همه نظریات حقوقی مطرح )ازجمله نظریه شخصیت حقوقی، نظریه  می

 اند.شخصیت حقیقی و نظریه بردگی( بر مبنای آن بنا شده
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تشریح  امکان  عدم  و  شفافیت  وجود  در  عدم  تصمیم  اتخاذ  چگونگی  در  پذیری 

نمیالگوریتم سیاه  جعبه  اعتبارهای  برای  مانعی  هوش    تواند  باشد.  قراردادها  این 

عنوان یک ابزار مناسب در حقوق قراردادها در خدمت انسان قرار  تواند بهمصنوعی می

های جعبه سیاه )هوش مصنوعی( نیازمند تحول در  گیری الگوریتمگیرد. استقالل تصمیم

کننده در حقوق  گذاری است تا قوانین پویاتر در جهت حفظ حقوق مصرفعرصه قانون

دادهرقاب و  حریم خصوصی  از  و حمایت  حفاظت  زمینهت،  سایر  و  های  های شخصی 

با حقوق فردی به تصویب مجلس شورای اسالمی و سایر نهادهای مقرره گذار  مرتبط 

نظیر سازمان بورس اوراق بهادار برسد. این قوانین باید با توجه به اصل تناسب تدوین  

فن از  بتوان  هم  تا  هوآوریشوند  و  نوین  این های  هم  و  کرد  استفاده  مصنوعی  ش 

 ها از نظر قانونی قابل نظارت باشند. فعالیت
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