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نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری؛ تحلیــل ویژگی هــا و 
تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی

فرخنده کیائی*

چکیده
ــر  ــی وارد عص ــوش مصنوع ــاوری ه ــرفت فن ــر پیش ــت تأثی ــان تح ــی انس ــی اجتماع زندگ  
ــت  ــوآوری در حاکمی ــاد ن ــزوم ایج ــی و ل ــوش مصنوع ــه دوران ه ــا ورود ب ــت. ب ــده اس ــدی ش جدی
قانــون اداری، رویکــرد ســنتی حقــوق اداری، انعطاف پذیــری کافــی از خــود نشــان نمی دهــد. 
در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت بــر اســاس پیشــینه دوران هــوش مصنوعــی، بازاندیشــی 
جدیــدی از رویکردهــای حقــوق اداری ارائــه شــود. بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق، ویژگی هــای 
ــی  ــت، رویه گرای ــی و عدال ــه کارآی ــان ب ــت یابی هم زم ــه دس ــی از جمل ــوش مصنوع ــن ه ــر نوی عص
شــد.  خواهــد  اداری  حقــوق  چارچوب هــای  اصــاح  باعــث  توســعه یافته  اداری  نظــارت  و 
ارزیابــی  معیارهــای  و  اســتدالل  از  واحــدی  نســبتًا  اســتاندارد  مصنوعــی،  هــوش  از  اســتفاده 
اختــاف  از  ناشــی  یک پارچگــی  نبــود  و  می کنــد  فراهــم  اداری  تصمیم گیــری  بــرای 
اطاعــات  می توانــد  اداری  هوشــمند  نظــام  می دهــد.  کاهــش  زیــادی  حــد  تــا  را  ذهنــی 
ــرد، از  ــر بگی ــذار را در نظ ــوط و اثرگ ــل مرب ــه عوام ــد، هم ــع آوری کن ــه جم ــور همه جانب ــه ط را ب
بخشــد. بهبــود  را  اداری  تصمیم گیــری  در  عدالــت  و  یابــد  اطمینــان  تصمیم گیــری  درســتی 

بــا ایجــاد پایگاه داده های شــخصی از مجموعه شــهروندان بر اســاس کان داده، فعالیت هــای اداری نه تنها 
می توانــد بــر اســاس داده هــای فــردی وابســتگان اداری ارائــه شــود، بلکــه مدیریــت شخصی سازی شــده 
می توانــد منابــع اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد. بنابرایــن، اساســی ترین کارکــرد 
بازاندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری، تحقــق هوشــمند مفاهیمــی ماننــد اداره خوب )فراتــر از اداره 
قانونــی(، اصــل عدالــت و کارآیــی، اصــل تمرکززدایــی و اصــل همــکاری در دوران هوش مصنوعی اســت.

کلیدواژه ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، هوش مصنوعی، اداره خوب، عدالت و کارآیی.
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مقدمه
ــاوری هــوش مصنوعــی، یکــی از سیاســت های مهــم حزب هــا و دولت هاســت کــه   اســتفاده از فن
نــه تنهــا بــه امنیــت ملــی، قــدرت همه جانبــه و رقابــت جهانــی مربــوط می شــود، بلکــه بــرای کنتــرل 
ریســک، حاکمیــت اجتماعــی و تصمیم گیری هــای اداری نیــز مفیــد اســت. از ایــن رو، ایــن پژوهــش 
ــا بهره منــدی از هــوش مصنوعــی در اصــول و قواعــد ســنتی  ــی کــه ب ــر اســاس تغییرات ســعی دارد ب
روی می دهــد، مفهــوم جدیــد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری را در دوران هــوش مصنوعــی در ســطح 

نظــری کشــف کنــد. 
مــدل حاکمیــت قانــون مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی، در بــدو پیدایــش، آرمانــی جلــوه کــرد و در 
ــرای  ــرا در آن زمــان، امــکان تأمیــن داده هــای کافــی و جامــع ب برخــی زمینه هــا شکســت خــورد؛ زی
ــای  ــن رو، در عمــل، تصمیم گیری ه ــر هــوش مصنوعــی وجــود نداشــت. از ای ــی ب ــری مبتن تصمیم گی
ــب، در آن  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرار دادن ــتور کار ق ــی را در دس ــی و تدریج ــرات جزئ ــر تغیی ــی ب مبتن
هنــگام، نقــص دسترســی بــه اطاعــات، توجیه کننــده تأخیــر گــذار بــه اتوماســیون و هوشمندســازی 
ــا و  ــردازش کان داده ه ــش ظرفیــت پ ــات و ارتباطــات و افزای ــاوری اطاع ــا توســعه فن ــروزه ب ــود. ام ب
ــاوه  ــت. ع ــده اس ــم ش ــی از داده فراه ــم عظیم ــه حج ــی ب ــکان دسترس ــتیبان، ام ــتم های  پش سیس
ــر  ــا ه ــن داده ی ــتراک گذاری ایم ــازی و اش ــکان ذخیره س ــن ام ــن باک چی ــاوری نوی ــن، فن ــر ای ب
ــاارزش دیگــری را فراهــم می کنــد.1 در بســتر ایــن پیشرفت هاســت کــه هــوش مصنوعــی  اطاعــات ب
ــا و  ــا، دیدگاه ه ــای آن ه ــر مبن ــد و ب ــل کن ــا را تحلی ــد، آن ه ــا ارزش بیافرین ــد از کان داده ه می توان
برنامه هــای مــدّون بســازد. در نتیجــه، ایــن امــکان فراهــم شــده اســت تــا هــوش مصنوعــی در ســاحت 

ــود.2 ــه ش ــه کار گرفت ــوق اداری ب ــی و حق ــی گذاری عموم خط مش
ــی  ــام حقوق ــون و نظ ــر قان ــه ب ــری همه جانب ــن تأثی ــای نوی ــم و فناوری ه ــر عل ــعه و تغیی توس
ــری در  ــت تغییرناپذی ــچ محدودی ــون اداری، هی ــت قان ــه حاکمی ــورد نظری ــن، در م ــر ای ــاوه ب دارد. ع
ــود  ــامل می ش ــترده را ش ــیار گس ــی بس ــوق اداری، حوزه های ــدارد. حق ــود ن ــف وج ــای مختل زمان ه
ــن،  ــت. بنابرای ــوق اس ــم حق ــاخه های عل ــر زیرش ــاوت از دیگ ــی و متف ــیار غن ــی بس ــر محتوای و از نظ
ــی  ــون اداری، اهمیت ــت قان ــی در حاکمی ــوش مصنوع ــته از ه ــوالت برخاس ــا و تح واکاوی ویژگی ه

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی

ــعه  ــن در توس ــتر بالک چی ــازی بس ــای پیاده س ــازوکار و چالش ه ــر، »س ــدی ناص ــلم و مه ــوق، مس ــی ط 1. آقای

ــتان ۹۸،  ــوق اداری، تابس ــی حق ــی و پژوهش ــه علم ــی«، فصل نام ــام مالیات ــر نظ ــار آن ب ــی و آث ــت الکترونیک دول

شــماره 1۶، صــص ۹ـ۳۳.

2. پورعــزت،  علی اصغــر،  ســیاوش رفیعــی،  پریــا مؤمــن زاده و  نیلوفــر کــوکان، »بازگشــت عقالنیــت؛ کاربســت هــوش 

ــماره ۳، صــص  ــای اداری، 1۳۹۸، ش ــات و پژوهش ه ــی«، مطالع ــی گذاری عموم ــی و خط مش ــی در حکمران مصنوع

۸ـ1۸. 



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره دوازدهم / پاییز 1401

205

ــوان  ــه عن ــون اداری ب ــت قان ــوآوری در حاکمی ــن رو، پژوهــش در خصــوص ن ــد. از ای ــزون می یاب روزاف
یکــی از اولویت هــای اساســی در نظــام حقوقــی ایــران مطــرح اســت. ضــرورت دیگــر انجــام پژوهــش 
حاضــر، نبــود ادبیــات حقوقــی کافــی در ایــن زمینــه اســت. بــا بررســی موضوعــات حقوقــی مرتبــط بــا 
هــوش مصنوعــی می تــوان دریافــت کــه مطالعــه هــوش مصنوعــی در قانــون مدنــی، قانــون کیفــری و 
مالکیــت معنــوی متمرکــز شــده اســت کــه شــامل مباحــث صاحیــت قانونــی ربــات، کپی رایــت هــوش 

ــود.1 ــان می ش ــی انس ــم خصوص ــت از حری ــی و حفاظ مصنوع
ــده  ــام نش ــی انج ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــون اداری مبتن ــورد قان ــی در م ــش کاف ــه، پژوه در مقایس
اســت و تنهــا در ایــن میــان می تــوان بــه پژوهش هایــی پراکنــده  اشــاره کــرد. بــرای مثــال، بــا توجــه 
بــه پیشــرفت های هــوش مصنوعــی در خودکارســازی فرآیندهایــی کــه انســان بایــد انجــام دهــد، بــرای 
ترســیم چارچوبــی بــرای ارزیابــی فرصت هــای خودکارســازی از طریــق تجزیــه رویه هــای اداری 

ــت.2 ــه اس ــورت گرفت ــی ص تاش های
در پژوهشــی دیگــر، پی آمدهــای هــوش مصنوعــی در مدیریــت دولتــی، در خصــوص چالش هــای 
مربــوط بــه اختیــارات اداری، از جملــه پاســخ گویی و قضــاوت بررســی شــده اســت.۳ در کشــور در حــال 
توســعه آرژانتیــن نیــز تأثیــر پیشــرفت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بــر گــذر بــه دولــت الکترونیــک 
بــرای بهره گیــری از قابلیت هــای بالقــوه دوران هــوش مصنوعــی واکاوی گشــته اســت.4 بــا ایــن حــال، 
اطاعــات کمــی در زمینــه نواندیشــی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دســت اســت کــه اســتمرار ایــن 
ــاز از دســت  ــد و زمینه س ــش ده ــر را افزای ــد و مؤث ــی کارآم ــتقرار نظام ــر در اس ــد تأخی ــد می توان رون

رفتــن فرصت هــای پیــش رو شــود.
ــه  ــی اســت کــه نظری ــن ســؤال اصل ــه ای ــی پاســخ گویی ب ــن اســاس، پژوهــش حاضــر در پ ــر ای ب
نویــن حاکمیــت قانــون اداری چگونــه بایــد بــا بهره منــدی از قابلیت هــای هــوش مصنوعــی بازاندیشــی 
ــوش  ــته از ه ــوالت برخاس ــا و تح ــد از: ویژگی ه ــش عبارتن ــی پژوه ــؤال های فرع ــود؟ س ــه ش و ارائ

1. عطــازاده، ســعید و جــال انصــاری، »بازپژوهــی مفهــوم مســئولیت کیفــری هــوش مصنوعــی )مطالعــه مــوردی 

خودروهــای خــودران( در حقــوق اســالم، ایــران، امریــکا و آلمــان«، پژوهــش تطبیقــی حقــوق اســام و غــرب، 

زمســتان 1۳۹۹، شــماره ۶، صــص 55ـ۸۶.

2-Etscheid, Jan, «Artificial intelligence in public administration», International Conference on Electronic Govern-

ment, Cham, 2019, p.p. 248ـ261

 3-Barth, Thomas J. and Eddy Arnold, «Artificial intelligence and administrative discretion: Implications for public

administration», The American Review of Public Administration, 1999, p.p. 332ـ351

 4-Corvalán, Juan Gustavo, «Digital and intelligent public administration: transformations in the era of artificial

intelligence», A&CـRevista de Direito Administrativo & Constitucional, 2018, p.p. 55ـ87
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ــرای به کارگیــری هــوش مصنوعــی  مصنوعــی در حاکمیــت قانــون اداری چیســت؟ چــه زمینه هایــی ب
ــام داری وجــود دارد؟  ــا بِه زم ــوب ی ــی مطل در راســتای اندیشــه حکمران

ــع  ــری خاصــی همــراه اســت و مناب ــا انعطاف ناپذی ــوق اداری ســنتی ب ــه حق ــن اســت ک ــرض ای ف
ــته  ــادار داش ــه معن ــر رابط ــان حاض ــوم اداره در زم ــا مفه ــته اند ب ــوق اداری نتوانس ــای حق و پژوهش ه
باشــند.1 نظریــه ســنتی حاکمیــت قانــون اداری بــا تأخیــر در به روزرســانی در زمینه هــای نویــن همــراه 
ــیر  ــی، تفس ــای عمل ــان و تجربه ه ــت زم ــا گذش ــد ب ــر می رس ــه نظ ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــوده اس ب
مجــدد نظریــه حاکمیــت قانــون اداری و دادن مفهــوم زمانــی جدیــد نــه تنهــا ضــروری، بلکــه نوآورانــه 

اســت. 
بــه ایــن منظــور برآنیــم تــا بــا روش توصیفــی و تحلیلــی، در ســه گفتــار، ابتــدا بــه مفهوم شناســی 
نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دیدگاه هــای مختلــف بپردازیــم )گفتــار نخســت(. آن گاه زمینه هــا و 
دالیــل به کارگیــری هــوش مصنوعــی در حقــوق اداری و تحــوالت برخاســته در ایــن حــوزه را در دوران 
ــون  ــت قان ــه حاکمی ــی نظری ــه بازاندیش ــپس ب ــار دوم(. س ــم )گفت ــی می کنی ــی بررس ــوش مصنوع ه
ــری،  ــمت نتیجه گی ــرانجام در قس ــوم(. س ــار س ــم )گفت ــی می پردازی ــوش مصنوع اداری در دوران ه

پیشــنهادهایی در راســتای ایجــاد و توســعه مطلــوب نظــام اداری هوشــمند بیــان می کنیــم.

گفتار نخست ـ اصل حاکمیت قانون در حقوق اداری

نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــه عنــوان منبــع نظــری رایــج حقــوق اداری در کشــورهای مختلــف 
ــون  ــرن نوزدهــم، حاکمیــت قان ــی در اواخــر ق ــا ظهــور اندیشــه لیبرال تلقــی می شــود. در انگلیــس، ب
ــدارد.  ــاری ن ــت در اعمــال اســتبداد اختی ــود کــه دول ــن ب در ســه معنــی مطــرح شــد: معنــای اول ای
ــر باشــد. در معنــای ســوم، حقــوق شــهروندان از قانــون  ــرای همــه بایــد براب در معنــای دوم، قانــون ب

اساســی برگرفتــه نشــده، بلکــه در دادگاه هــای عــادی شــکل گرفتــه اســت. 
تلقــی اندیشــمندان از حاکمیــت قانــون در انگلیــس در آن دوران بــا واقعیــت قوانیــن اداری کنونــی 
انگلیــس مطابقــت نــدارد. درخصــوص مــورد اول بایــد گفــت کــه در دوران حاضــر، حاکمیــت قانــون نــه 
تنهــا اختیــار مســتبدانه دولــت نیســت، بلکــه قوانیــن دولــت بایــد مطابــق بــا معیارهــای کنونــی حقــوق 
بشــر باشــد و بتوانــد حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی همــه شــهروندان جامعــه را ارتقــا دهــد. در مــورد 
دوم، برابــری حقوقــی بــه ایــن معنــی نیســت کــه تحــت صاحیــت یــک دادگاه واحــد، قوانیــن عمومــی 
ــر اســاس  ــه عــاوه، ب و خصوصــی انگلســتان مجــزا نگــردد و اصــول قانونــی یکســانی اعمــال شــود. ب

1. موالیــی، آیــت، »موانــع و محدودیت هــای حقــوق اداره در ایــران در فرآینــد تأســیس حقــوق اداری ایــران«، 

پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، تابســتان 1۳۹۹، شــماره ۳، صــص 1۹5ـ227.

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی
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ــن موضــوع  ــا ای ــج حکــم دادگاه ناشــی می شــود، ام ــس از نتای ــوق شــهروندان انگلی ــورد ســوم، حق م
ــون اساســی در مــورد حقــوق شــهروندی نامطلــوب اســت.  اثبــات نمی کنــد کــه تضمین هــای قان

به طور کلی، نظریه حاکمیت قانون نوین انگلیس شامل این موارد است: 
1. همه فعالیت های دولت باید از قانون پیروی کند.

2. اصل حاکمیت قانون به اصل قانونی بودن محدود نیست.
۳. اصل حاکمیت قانون بیانگر حمایت از قانون است.

ــت و  ــن دول ــی بی ــه ترجیح ــچ گون ــون هی ــه قان ــد ک ــان می ده ــون نش ــت قان ــل حاکمی 4. اص
ــدارد.1 ــهروندان ن ش

در فرانســه کــه بــه عنــوان کشــور مــادر حقــوق اداری شــناخته مــی شــود، حاکمیــت قانــون اداری، 
ــون شــمرده می شــود و ســه مفهــوم را دربرمی گیــرد: ــن محتــوای حاکمیــت قان اصلی تری

1. عمل اداری باید دارای مبانی قانونی باشد.
2. عمل اداری باید مطابق با قانون باشد. 

۳. دستگاه های اداری باید برای اطمینان یابی از اجرای هنجارهای قانونی اقدام کنند.2
ــی نامیــده می شــود، متشــکل از ســه  ــون کــه عالی تریــن اصــل قانون در ایــاالت متحــده، حاکمیــت قان
عامــل اصلــی اســت؛ حقــوق اساســی، رویه هــای قانونــی و نهادهایــی کــه اقتــدار قانــون را تضمیــن می کننــد.۳

ــدار،  ــت قانون م ــت از حقــوق بشــر و گســترش اصــل دول ــا حمای ــرن 1۹، در کشــور آلمــان ب در ق
میــزان مداخلــه دولــت در حقــوق افــراد افزایــش یافــت. بــه ایــن ترتیــب، حمایــت از فــرد در مقابــل 
اداره بــا ایجــاد حقــوق اداری بــه عنــوان رشــته ای مســتقل از حقــوق اساســی مطــرح شــد، بــه گونــه ای 
ــدار و و  ــت قانون م ــرای دول ــی ب ــان، تضمین های ــی 1۹4۹ آلم ــون اساس ــف قان ــول مختل ــه در اص ک
ــد  ــمندان معتقدن ــی از اندیش ــر، گروه ــال های اخی ــت. در س ــده اس ــرر ش ــر مق ــی مؤث ــارت قضای نظ
حقــوق اداری ســنتی آلمــان دیگــر بــرای پاســخ بــه پیچیدگی هــای اجتماعــی و اداری مناســب نیســت 

و خواســتار ایجــاد حقــوق اداری جدیــدی شــدند.4

 1-Wollmann, Hellmut, “Comparing institutional development in Britain and Germany: (persistent) divergence or

convergence”, Comparing public sector reform in Britain and Germany, Routledge, 2019, p.p. 1 (progressing)ـ26\

 2-Laurent, Pech and Kim Lane Scheppele, «Illiberalism within: rule of law backsliding in the EU», Cambridge  

Yearbook of European Legal Studies, 2017, p.p. 3ـ47

 3-Wang, Zhiqing, «Reconstruction of the Theory of Administrative Rule of Law in the Era of Artificial Intelligence»,

3rd International Conference on Judicial, Administrative and Humanitarian Problems of State Structures and Eco -

nomic Subjects, Atlantis Press, 2018, p.p. 747ـ752

4. بکــر، فلوریــن، »تحــوالت حقــوق اداری آلمــان«، پژوهش هــای نویــن حقــوق اداری، تابســتان 1۳۹۹، شــماره ۳، صــص 

۶۹ـ۹2.
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در ایران تـــا قبـــل از تدویـــن قانـــون اساسـی در ســـال 12۸5، اصــل حاکمیت قانــــون جایــگاه  
چندانـــی در نظـــم حقوقـی مســـتقر نداشـت و اقدامـــات دستگاه های اداری تحـــت اراده دولت مــردان 
و رفتارهــــای تبعیضآمیــــزشان صــــورت می گرفــت. در ایــــن دوران، بــا آشــنایی مــردم بــا نظریه های 
اداری رایـــج نظیــــر بوروکراســی وبــــر1 و رواج دیدگاه های مشــــروطه خواهانه، تقاضــا بــرای محدود 

کــــردن اعمــال ســــلیقه متصدیان افزایــش پیــدا کـرد.2
بــه ایــن ترتیــب، تحـــوالت نظـــام اداری ایــران شـــکل گرفــت، بــه  گونه ای کـــه قانـــون اســـتخدام 
کشـوری در سـال 1۳01 بـه تصویـب رسـید تـا جلـوی رفتارهـای سـوء مأمـوران دولتـی در اســتخدام 
کارمنــــدان مــــورد نیــاز را بگیــرد. پـــس از انقـاب اسـامی نیز با تدویـن و تصویـب قانـون اساسـی 
جدیـــد، وضـــع قوانیـــن و مقـــررات اداری زیـــادی در حوزه های مختلـــف صورت گرفت. تـــا اواســـط 
دهــه1۳۸0، بــا پیــروی از رویکـــرد وبـــری، هم چنــان سیســتم غیــر شــخصی مبتنــی بــر مقــررات بــه 

جای اداره شخصی و سلیقه ای بـــر حقـــوق اداری کشـــور غالـــب بـــود.
برنامه هــای تعدیــــل ســــاختاری کــه در خصــوص ضــــرورت کوچک ســــازی دولــــت، 
مقررات زدایــــی و برون ســــپاری خدمــــات دولتــی در اوایــل دهـــه 70 خورشیدی در کشــور آغــاز 
شــــده بود، موجـــب شـــد سلســـله مراتب اداری، جـای خـــود را بـه فرآیندهای مذاکــــره، چانه زنــی و 
همــــکاری میــــان بخــــش دولتــــی و خصوصــــی دهد.۳ به این ترتیب، با شناســایی نارســــایی ها و 
نقصان هــــای  بوروکراســـی وبـر و تصویـــب قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری در سـال 1۳۸۶، حقـوق 
اداری ایران، وارد مرحله جدیـــد شـــد4  و مفاهیـم جدیـــد مدیریتـی وارد قوانیــن اداری کشــور گردید. 
ــری  ــد بازنگ ــه نیازمن ــت ک ــادی روبه روس ــای زی ــا چالش ه ــران ب ــوق اداری در ای ــال، حق ــن ح ــا ای ب

ــن اســت. ــون اداری در دوران نوی حاکمیــت قان
ــون  ــت قان ــی از حاکمی ــف درک متفاوت ــورهای مختل ــد کش ــر چن ــد ه ــر می رس ــه نظ ــن، ب بنابرای
دارنــد، همــه آن هــا در روح مفاهیــم مربــوط بــه »حاکمیــت قانــون اداری«، مشــترک هســتند کــه تأثیــر 

غالــب قانــون بــر حقــوق اداری را در کشــورهای مختلــف بــه همــراه آورده اســت.

1-Bureaucracy Theory.

 2-Udy Jr, Stanley H., « “Bureaucracy” and “Rationality” in Weber's Organization Theory: An Empirical Study»,

American Sociological Review, 1959, p.p. 791ـ795

۳. کاظمــی، داوود و مهــدی هداونــد، »تأملــی بــر اصــول مــدرن حقــوق اداری در قانــون مدیریــت خدمات کشــوری 

)تحلیــل مــاده 90 قانــون مدیریت خدمــات کشــوری(«، راهبــرد، تابســتان 1۳۹2، شــماره ۶7، صــص ۶۳ـ۹۳.

ــر چیســتی و چرایــی ظهــور حقــوق اداری نویــن«، پژوهش هــای  4. طاهــری، علــی و ســارا خاک پــور، »تأملــی ب

نویــن حقــوق اداری، تابســتان 1۳۹۹، شــماره ۳، صــص 145ـ1۶4.

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی
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ــی در  ــوش مصنوع ــت ه ــل کاربس ــا و دالی ــار دوم ـ زمینه ه گفت
ــوق اداری  حق

پیشــرفت فنــاوری هــوش مصنوعــی تغییــرات بزرگــی در زندگــی اجتماعــی انســان ایجــاد کــرده، 
ــه  ــت. ورود ب ــده اس ــی ش ــوش مصنوع ــر ه ــر وارد عص ــی بش ــت زندگ ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ب
دوران هــوش مصنوعــی و نــوآوری در رویکردهــای حقــوق اداری باعــث ایجــاد اصاحــات و تغییراتــی 
ــرات در ســه  ــن تغیی ــای ای ــل و زمینه ه ــه، دالی ــد شــد. در ادام ــوق اداری خواه ــای حق در چارچوب ه

ــت. ــده اس ــی ش ــته بندی و بررس ــه دس مؤلف

بند نخستـ  پیشرفت فناوری کالن داده، بالک چین و هوش مصنوعی 
در قــرن بیســت و یکــم، توســعه تمــدن بشــری و نفــوذ ســه حــوزه از علــم و فنــاوری در ســاختار 
ــرده اســت.  ــدا ک ــی تســریع پی ــن و هــوش مصنوع ــی کان داده، باک چی ــی یعن ســازمان های اجتماع
امــروزه هــوش مصنوعــی بــه دوره جدیــدی از انقــاب صنعتــی در جهــان تبدیــل شــده اســت. هــوش 
مصنوعــی، شــاخه ای از علــوم رایانــه اســت کــه نظریه هــا، روش هــا، فناوری هــا و سیســتمهای کاربــردی 

ــد.  ــد و توســعه می ده ــرای شبیهســازی هــوش انســان بررســی می کن را ب
تــا آن جــا کــه بــه تحقیقــات حرفــه ای مربــوط می شــود ، در مــورد تعریــف هــوش مصنوعــی، اتفــاق 
نظــر وجــود نــدارد. بــه صــورت متــداول، ترکیــب »رایانــه و هــوش«، هــوش مصنوعــی نامیــده می شــود 
ــد تفکــر انســان نیســت، بلکــه  کــه نشــان می دهــد هــوش مصنوعــی، توانایــی ماشــین در تقلیــد رون
ــه ایــن ترتیــب، در هــوش مصنوعــی،  ــر اســاس تفکــر انســان اســت. ب توانایــی تکــرار رفتــار انســان ب
ســازوکار انجــام عمــل را می تــوان بــا تقلیــد از رفتــار انســان دســت آورد. بــر ایــن اســاس، تعریفــی از 
هــوش مصنوعــی می تــوان ارائــه داد کــه الگوریتمهــای پیشــرفته از آن پشــتیبانی می کننــد کــه در آن، 
»هــوش مصنوعــی طبــق دســتورالعمل های خاصــی بــا اســتفاده از داده هــای تاریخــی در مقیــاس بــزرگ 
و هم چنیــن بــا اســتفاده از فعالیت هــای ادراک، یادگیــری، اســتدالل و تصمیم گیــری می توانــد 

سیســتم محاســباتی مربــوط بــه رفتــار مشــخصی را تکمیــل کنــد«.1
در نتیجــه، هــوش مصنوعــی تمــام جنبه هــای زندگــی اجتماعــی انســان را تغییــر می دهــد و حتــی 
کامــًا دگرگــون خواهــد کــرد. ادغــام هــوش مصنوعــی و علــم حقــوق، زمینــه جدیــدی از تحقیقــات 

حقوقــی را بــاز می کنــد و بــه نقطــه رشــد جدیــد علمــی در مطالعــات حقوقــی تبدیــل می شــود.

1-Wang, ibid.
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ــک  ــا کم ــوق اداری ب ــن حق ــای نوی ــق ویژگی ه ــور و تحق ــد دوم ـ ظه بن
ــی  ــوش مصنوع ه

در حــوزه حقــوق اداری، هــر دو مفهــوم کارآیــی و عدالــت از ارزش هــای حقوقــی مهــم هســتند. از 
ــود و  ــه می ش ــر گرفت ــون در نظ ــر روح قان ــی، مظه ــه نوع ــده اســت و ب ــد ش ــت تأکی ــر عدال ــاز ب دیرب
ــی  ــل پیچیدگ ــه دلی ــر، در حــوزه اداری، ب ــد. از ســوی دیگ ــداد می کنن ــت قلم ــون را تجســم عدال قان
مدیریــت و خدمــات اداری، زمزمه هــای مطالبه گــری بــرای بهبــود کارآیــی اداری رســاتر اســت. عــاوه 
ــی  ــوان ارزیاب ــه صــورت کّمــی می ت ــی، اســتاندارد ســاده ای اســت کــه آن را ب ــن، ارتقــای کارآی ــر ای ب

کــرد. 
اســتفاده از هــوش مصنوعــی می توانــد ضمــن تقویــت عدالــت و عقانیــت در تصمیم گیــری اداری، 
کارآیــی اداری را بهبــود بخشــد. عــاوه بــر ایــن، بــا توســعه مفهــوم مســئولیت و تحقــق نظــارت جامــع 
ــن  ــه ای ــه ب ــد. در ادام ــد ش ــوق اداری خواه ــای حق ــاح چارچوب ه ــث اص ــی باع اداری و رویه گرای
ــا  ــای آن ب ــم و تمایزه ــی می پردازی ــوش مصنوع ــعه ه ــر توس ــوق اداری در عص ــن حق ــخصات نوی مش

ــود. ــان می ش ــنتی بی ــوق اداری س حق

1. ارتقای کارآیی
ــت  ــت. محدودی ــای اداری اس ــه فعالیت ه ــری بی وقف ــل پی گی ــی اداری حاص ــود کارآی ــا و بهب ارتق
بودجــه و منابــع ســبب می شــود کــه اشــخاص اداری از نظــر تعــداد پرســنل محــدود باشــند و تقاضــا 
ــه ایــن ترتیــب، توســعه  ــا پیچیدگــی فزایندهــای روبه روســت. ب ــرای مدیریــت و خدمــات عمومــی ب ب
ــه  ــت ک ــن روبه روس ــی اداری پایی ــه، کارآی ــانی و در نتیج ــع انس ــود مناب ــا کمب ــای اداری ب فعالیت ه

ــا حــّد زیــادی برطــرف کنــد.  ــد ایــن معضــل را ت هــوش مصنوعــی کارآمــد می توان
در دوران حاضــر، توســعه و محبوبیــت اینترنــت، مــرز تعامــل در جامعــه را گســترش داده و منابــع 
عظیمــی از داده ایجــاد کــرده اســت. از ســوی دیگــر، فنــاوری باک چیــن، فرصت هــای ذخیره ســازی 
مجــازی و امــن داده هــا را فراهــم آورده اســت.1 بــا ایــن  حــال، شــیوه برخــورد بــا کان داده هــا و تحلیــل 
و به کارگیــری آن هــا بــه مشــکلی تبدیــل شــده اســت کــه  بایــد حــل شــود. بنابرایــن، هــوش مصنوعــی 
در یــک لحظــه تاریخــی و بــر اســاس کان داده بــه وجــود آمــده اســت و از طریــق قــدرت محاســباتی 
فوق العــاده خــود می توانــد بســیاری از اطاعــات را بــه ســرعت، پــردازش و فرآینــد تجزیــه و تحلیــل و 
پــردازش داده هــای تاریخــی را تکمیــل کنــد. از ایــن رو، در عصــر هــوش مصنوعــی، مشــکل پــردازش و 

تصمیم گیــری مبتنــی بــر حجــم گســترده داده هــا حــل شــده اســت.

1. آقایی طوق و ناصر، پیشین، صص ۹ـ۳۳.

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی
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ــر  ــت و دیگ ــی، پزشــکی، آموزشــی، امنی ــای مال ــی در زمینه ه ــوش مصنوع ــر، از ه ــال حاض در ح
ــام  ــات، انج ــع آوری اطاع ــاوری را در جم ــن فن ــوان ای ــده می ت ــود. در آین ــتفاده می ش ــا اس زمینه ه
فرآیندهــای اداری، مشــاوره و پاســخ گویی اداری بــه کار گرفــت. هــوش مصنوعــی جای گزیــن اســتفاده 
ســنتی از منابــع انســانی شــده و کارآیــی پاییــن کمبــود منابــع انســانی را بهبــود بخشــیده اســت. بــه 
طــور مشــخص، توانایــی هــوش مصنوعــی در ســه ســطح، بــر فعالیتهــای اداری از نظــر ماهــوی و شــکلی 
ــری، تشــخیص و پاســخ و قضــاوت و  ــات و غربال گ ــع آوری اطاع ــد داشــت: جم ــی خواه ــر عمیق تأثی
ــرای هــر انســان  ــردازش و تصمیم گیــری بی نظیــری ب ــن ویژگــی، قــدرت پ تصمیم گیــری مســتقل. ای

و ســازمانی بــه ارمغــان مــی آورد.

2. حرکت از عدالت الکترونیکی به عدالت هوشمند
در کاربــرد هــوش مصنوعــی در ســازوکار اداری، رعایــت عدالــت، یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهــم 
ــوان از توانایــی هــوش مصنوعــی در تحقــق تصمیم گیری هــا و رفتارهــای  ــه طــوری کــه می ت اســت، ب
عادالنــه بهــره گرفــت. بــا طراحــی روش هــای اســتدالل هــوش مصنوعــی، سیســتم هوشــمند می توانــد 
مســیر منطقــی اســتدالل انســان را تقلیــد کنــد، از انــواع انحراف هــا و کژاندیشــی موجــود در شــناخت 

ــازد.  ــر س ــر و عینی ت ــای اداری را منطقی ت ــد و تصمیم گیری ه ــری کن ــان جلوگی انس
رونــدی کــه در ایــن حــوزه، توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده، حرکــت از عدالــت الکترونیکــی1  
ــت الکترونیکــی، مزیــت مشــخصی را از  ــه هــوش مصنوعــی2  اســت. عدال ــت مجهــز ب ــه ســمت عدال ب
ــر از همــه،  ــی و مهم ت ــی، همــکاری مقام هــای قانون ــی و اثربخشــی نظام هــای قضای ــود کارآی نظــر بهب
ــد.۳  ــم می کن ــات فراه ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــا اس ــت ب ــه عدال ــهروندان ب ــی ش دسترس
ــه ای کــردن  ــق رایان ــت هوشــمند از طری ــه ســمت عدال ــا ایــن حــال، در ســال های اخیــر، حرکــت ب ب
عدالــت، غیــر مــادی کــردن اســناد رویهــای، معرفــی ابزارهــای ارتباطــی جدیــد، فرصت هــای 
ذخیره ســازی مجــازی و برنامه هــای هــوش مصنوعــی صــورت گرفتــه اســت کــه گام مهمــی در تحقــق 

ــود. نظــام هوشــمند اداری خواهــد ب
ــی دارد.  ــازمان های قضای ــگاه خاصــی در س ــی، جای ــت قضای ــای عدال ــرای ارتق ــی ب ــوش مصنوع ه
اســتدالل حقوقــی نوعــی تفکــر اســت کــه افــراد مســئول در رســیدگی بــه پرونده هــا بــه کار می گیرنــد. 
اســتدالل قانونــی از یــک اســتاندارد یک پارچــه پیــروی می کنــد، ولــی ارائه دهنــدگان خدمــات 

 1-E,Justic

2-AI,powered justice . 

 3-Velicogna, M., “Use of information and communication technologies (ICT)”, European Judicial Systems, CEPEJ . 

Studies, No. 7, Council of Europe, 2008
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حقوقــی، افــرادی بهره منــد از اســتدالل حقوقــی متمایــز هســتند کــه از نظــر موضوعــی اختــاف نظــر 
دارنــد و جلوگیــری از نتیجــه اختــاف در حیطــه اختیــارات دشــوار اســت. بــا ایــن حــال، اســتفاده از 
ــد، اســتاندارد نســبتًا واحــدی از اســتدالل و  ــه می کن ــر منطقــی غلب ــر عوامــل غی هــوش مصنوعــی ب
ــک  ــرای ی ــاوت ب ــده »احــکام متف ــد و پدی ــی فراهــم می کن ــرای دادرســی قضای ــی ب ــای ارزیاب معیاره
پرونــده« را کــه ناشــی از اختــاف ذهنــی اســت، تــا حــّد زیــادی کاهــش می دهــد یــا حتــی از بیــن 

می بــرد. 
تــا جایــی کــه بــه ایــن کاربــرد مربــوط می شــود، از هــوش مصنوعــی تاکنــون بــه طــور گســترده 
در زمینــه حقــوق اداری اســتفاده نشــده اســت. از ایــن راهــکار می تــوان در نظــام اداری بهــره گرفــت 
و از هــوش مصنوعــی بــرای تصمیم گیــری اداری اســتفاده کــرد. سیســتم هوشــمند می توانــد 
اطاعــات را بــه طــور همه جانبــه جمــع آوری کنــد، همــه عوامــل مرتبــط را در نظــر بگیــرد، از درســتی 

ــد. ــود بخش ــری اداری را بهب ــت در تصمیم گی ــد عدال ــد و رون ــان یاب ــری اطمین تصمیم گی

3. ترویج روش های مؤثر و دکترین رویه 
ــق  ــد طب ــت بای ــك دول ــام اداری ی ــد اداری در نظ ــه فرآین ــت ک ــن معناس ــه ای ــه ب ــن روی دکتری
رویه هــای قانونــی، بــا تأکیــد بــر ترتیــب زمانــی، گام هــا و روش هــای بــه کار گرفته شــده در اقدامــات 
اداری انجــام شــود کــه قبــًا از نظــر قانونــی مؤثــر بوده انــد. در حقیقــت، ایــن فرآینــد توســعه تدریجــی، 

ــد.  ــان می ده ــای اداری را نش ــت رویه ه اهمی
ــه  ــوم روی ــت و مفه ــه داش ــل اداری توج ــه عم ــط ب ــرب فق ــون اداری در غ ــم، قان ــرن نوزده در ق
اداری را نادیــده می گرفــت. در قــرن بیســتم بــر ایــن رویکــرد تمرکــز شــد کــه حاکمیــت قانــون اداری 
بایــد بــه فرآینــد مدیریــت و خدمــات موضــوع اداری توجــه کنــد. رالــز،1 متفکــر و فیلســوف سیاســی 
امریکایــی، در بیــان خــود از »نظریــه عدالــت«، از هســته اصلــی برنامه ریــزی نویــن در ســه عنــوان یــاد 
می کنــد: »اول، حاکمیــت قانــون اســت کــه اقداماتــی را کــه بــه طــور منطقــی از مــردم انتظــار مــی رود 
انجــام دهنــد، الــزام می کنــد و اقداماتــی کــه از مــردم انتظــار نمــی رود انجــام دهنــد، منــع می کنــد. 
ــن  ــه ای ــای مشــابه اســت.«2 ب ــد و ســوم، پرونده ه ــون را وضــع می کنن ــه قان ــرادی هســتند ک دوم، اف

ترتیــب، بــر اســاس نظــر رالــز، رویــه بــه تنهایــی می توانــد مــاک عدالــت قــرار گیــرد.
ــه  ــن روی ــر و دکتری ــای مؤث ــری روش ه ــه و به کارگی ــی، توج ــوش مصنوع ــاوری ه ــعه فن ــا توس ب
ــفافیت  ــث ش ــی باع ــوش مصنوع ــعه ه ــود. توس ــل ش ــن دوران تبدی ــی ای ــک ویژگ ــه ی ــد ب می توان
ــت و  ــتگان اداری در مدیری ــارکت وابس ــکاری و مش ــش هم ــام اداری، افزای ــر نظ ــارکت بیش ت و مش

1-Rawls.

 2-Hermstrüwer, Yoan, “Artificial intelligence and administrative decisions under uncertainty”, Regulating Artificial

Intelligence, Cham, 2020, p.p. 199ـ223
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خدمــات، افزایــش ارتباطــات متقابــل، همــکاری و اعتمــاد بیــن افــراد اداری می شــود و فرآینــد اداری 
را بــه مطابقــت بــا نظــم قانونــی، گام هــا و روش هــای مؤثــر وادار می کنــد، بــه طــوری کــه رفتــار اداری، 
کارآمــد و شــامل نفــی تبعیــض جنســیتی، آزادی، دموکراســی و مقبولیــت باشــد و از ســوء اســتفاده از 

حقــوق اداری جلوگیــری شــود.

4. گسترش مفهوم مسئولیت پذیری 
ــوم مســئولیت پذیری  ــی، گســترش مفه ــات دوران هــوش مصنوع ــا و الزام ــر از ویژگی ه یکــی دیگ
اســت. موضوعــی کــه در ایــن حــوزه مطــرح می شــود، آن اســت کــه در دولت هــا و ســازمان هایی کــه 
از راهکارهــای هــوش مصنوعــی اســتفاده می کننــد، مســئولیت عواقــب آن بــر عهــده کیســت. در نظــام 
ــاره مســئولیت  ــذاری درب ــاالت متحــده و انگلســتان، مســئله قانون گ ــی چــون ای ــی حکومت های حقوق
شــرکت هایی کــه از الگوریتــم هــوش مصنوعــی اســتفاده می کننــد، بســیار مــورد توجــه اســت. بایــد 
ــود،  ــته می ش ــازمان ها نوش ــرکت ها و س ــام ش ــه ن ــی ب ــوش مصنوع ــد ه ــه فوای ــور ک ــان ط ــت هم گف
در صــورت وقــوع حادثــه یــا تحلیــل نادرســت نیــز مســئولیت اشــتباه بایــد بــه تمامــی بــر عهــده ایــن 

ــد. ــازمان ها باش س
ــرای محصــوالت  ــت«1 ب ــل شــدن »فردی ــا قائ موضــوع دیگــر، مطــرح شــدن اعطــای شــخصیت ی
ــا  ــد ب ــی می توان ــوش مصنوع ــب ه ــه در قال ــل انســان و رایان ــل، تعام ــی اســت. در عم ــوش مصنوع ه
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــام ده ــی را انج ــف مختلف ــودکار، وظای ــار خ ــری و رفت ــناخت، تصمیم گی ش
محصــوالت در حــوزه هــوش مصنوعــی، تــا حــّدی، مفهــوم »فردیــت« را از خــود نشــان دهنــد. بــا ایــن 
حــال، الزم اســت توضیــح داده شــود کــه ایــن ویژگــی کامــًا صــورت تقلیــدی دارد و هرگــز آگاهانــه 
ــه ایــن ترتیــب، وقتــی  ــاد می شــود. ب ــا عنــوان »شــبه مالــک«2 ی نیســت. بنابرایــن، از ایــن ویژگــی ب
ــی رخ  ــکات حقوق ــوع مش ــه ن ــه چ ــی این ک ــود، بررس ــال ش ــوزه اداری اعم ــی در ح ــوش مصنوع ه

ــت بســزایی دارد. ــد داد، اهمی خواه
از ســوی دیگــر، هــوش مصنوعــی از نظــر پیشــرفت فنــاوری دو گونــه اســت: هــوش مصنوعــی قــوی 
ــباتی  ــن محاس ــر و ذه ــار، تفک ــد اختی ــت، مانن ــان اس ــطح انس ــه در س ــددی ک ــای متع ــه قابلیت ه ک
را داراســت و هــوش مصنوعــی ضعیــف کــه دارای ســطح عملکــرد و قابلیــت ضعیــف اســت و عمومــًا 
ــد.  ــری ندارن ــتقالی در تصمیم گی ــد و اس ــدام می کنن ــده اق ــل طراحی ش ــای از قب ــر برنامه ه ــی ب مبتن
قبــل از هــر چیــز، روشــن اســت کــه مرحلــه کنونــی بــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی ضعیــف مربــوط 
ــا حالــت ســنتی محصــول  ــزار کمکــی عمــل اداری اســت و ب اســت یعنــی هــوش مصنوعــی هنــوز اب

1-Subjectivity.

2-ownerـquasi .
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ــا »فردیــت« خاصــی کــه از خــود  ــن، هــوش مصنوعــی ب ــدارد. بنابرای هیــچ تفــاوت اساســی وجــود ن
نشــان می دهــد، هم چنــان در گــروه افــراد اداری قــرار نخواهــد گرفــت و هنــوز هــم بــه عنــوان ابــزاری 
کمکــی بــرای فعالیتهــای اداری شــناخته می شــود. بــا ایــن حــال، هــوش مصنوعــی می توانــد موضــوع 

تدویــن قوانیــن گوناگــون باشــد. 

5. نظارت اداری جامع
ــه در  ــت ک ــری اس ــد و حص ــی  ح ــدرت ب ــی، ق ــوش مصنوع ــای ه ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
ــا جایــی کاربــردی اســت کــه در  ــه دولت هــا می دهــد. ایــن قــدرت ت ــر شــهروندان ب حــوزه نظــارت ب
صــورت تدویــن قوانیــن مشــخص و عملــی، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه دولت هــا بتواننــد بــه 
کوچک تریــن رفتــار و اعمــال شــهروندان دسترســی داشــته باشــند و از آن هــا در راســتای جلوگیــری از 
تخلفــات و برقــراری عدالــت اســتفاده کننــد. بــه ایــن ترتیــب، اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه 
ــت  ــون مدیری ــواد ۹1 و ۹2 قان ــی م ــتورالعمل اجرای ــوع دس ــه موض ــارت اداری را ک ــدف نظ اداری، ه
ــر از  ــی دیگ ــم، یک ــرد مه ــن کارب ــق می بخشــد. ای ــع تحق ــه صــورت جام ــات کشــوری اســت، ب خدم

ــت. ــی اس ــوش مصنوع ــای دوران ه ویژگی ه

بند سوم ـ نقش مؤثر هوش مصنوعی در سیر تکامل حقوق اداری 
حقـــوق اداری در ابتــدای ظهــور خــود بـــه دنبـــال مشـــخص کردن تمـــام تصمیمـــات بـــا تمـــام 
جزئیـــات بـــرای مأمـــوران اداری بـــود، ولی با گذشت زمان، حقـــوق اداری بـــه جـــای تعییـن دقیـق و 
جزئـــی تمامـــی تصمیمـات و اقدامـات بـه دنبـال وضـع قواعـدی بـود کـه مأمـوران دولتـی بتواننـد در  

شـــرایط مختلـــف با توجه  بـــه ایـــن قواعـــد، اقـــدام مناســـب را انجام دهند.
در کشــور چیــن، در 1۹ گــزارش مهــم حــزب حاکــم در ســال 2017، بــر لــزوم تقویــت »ســاختار 
ــی،  ــارکت عموم ــی، مش ــی اجتماع ــت، هماهنگ ــئولیت پذیری دول ــی، مس ــت اجتماع ــام حاکمی نظ
حاکمیــت قانــون، تعقــل و تخصــص« تأکیــد شــده اســت. در زمینــه عملکــرد قضایــی، دادگاه شــانگهای 
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــی، ب ــوش مصنوع ــت، کان داده و ه ــی اینترن ــای اصل ــوزه فن آوری ه ــه ح ــر س ب
یــک ادغــام مؤثــر بــا ســازوکار عملکــرد قضایــی تأکیــد می کنــد تــا »هــوش مصنوعــی« بــرای ایجــاد 

»دادگاه هوشــمند« بــه حــوزه قضایــی وارد شــود.1
بــرای نمونــه، مــاده 51 قانــون آییــن دادرســی اداری چیــن، اصاح شــده در ســال 2015، ســه روش برای 
ثبــت پرونده هــا در دعــاوی اداری در نظــر گرفتــه اســت. بنــد ســوم تصریــح می کنــد کــه محتویــات فــرم 

1-He, Zhipeng and Lu Sun, A Chinese Theory of International Law, Springer, 2020.
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پی گــرد قانونــی بــدون ثبــت ناکافــی اســت. اصــاح ایــن قانــون بــه معنــای گــذار بــه نظــام خــودکار ثبــت 
پرونــده در مراحــل اداری در چیــن اســت. بــه ایــن ترتیــب، از یــک ســو، قانــون، حقــوق طرفیــن را تضمیــن 
کــرده و از ســوی دیگــر، پی گیــری کشــور چیــن بــرای بهــره وری و کارآیــی اداری منعکــس شــده اســت. 
پــس می تــوان تصــور کــرد کــه از هــوش مصنوعــی در دادخواســت های اداری در ســطح تشــکیل پرونــده 
اســتفاده شــود کــه بــا شناســایی شــرایط تعقیــب کیفــری بــه صــورت اثرگــذار و حــذف پیوندهــای زایــد در 
رونــد بررســی قضایــی، رونــد گــردش ســند را بــا ســرعتی بیــش از تــوان نیــروی انســانی پی گیــری کنــد، 

نتیجــه حکــم را بــه دادســتان اطــاع دهــد و کارآیــی اداری را بســیار بهبــود ببخشــد.1
در ایــران نیــز قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــواد ۳۶ تــا ۳۸ بــه اصــل »ســرعت در انجــام 
وظایــف اداری« اشــاره کــرده اســت. طبــق مــاده ۳۶، »دســتگاه های اجرایــی موظفنــد فرآیندهــای مــورد 
عمــل و روش هــای انجــام کار خــود را بــا هــدف افزایــش بهــره وری نیــروی انســانی و کارآمــدی فعالیتهــا 
ماننــد ســرعت ]...[ بــه اجــرا گذارنــد«. بــر اســاس مــاده ۳7 نیــز »دســتگاه های اجرایــی موظفنــد بــا 
هــدف بهبــود کیفیــت و کّمیــت خدمــات بــه مــردم و بــا رعایــت دســتورالعمل های ذی ربــط، اقدمــات 

زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهنــد:
ــا زمان بنــدی انجــام آن  ــات همــراه ب ــه خدم 1. اطاع رســانی الکترونیکــی در خصــوص شــیوه ارائ

و مدارکــی کــه متقاضــی بایــد ارائــه نمایــد؛
2. ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکتریکی؛

۳. ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بــه صــورت الکترونیکــی و حــذف لــزوم مراجعــه حضــوری مــردم 
بــه دســتگاه اجرایــی بــرای دریافــت خدمــت...«.

ــه  ــات ب ــه خدم ــه منظــور تســریع و ســهولت در ارائ ــاده ۳۸، »ب ــق قســمتی از م ــت، مطاب در نهای
ــز  ــی در مراک ــر دولت ــی و غی ــش دولت ــق بخ ــی از طری ــانی الکترونیک ــای خدمت رس ــردم، واحده م

می گــردد...«. ایجــاد  شهرســتان ها 
ــدف از  ــز ه ــوب 1۳۹۶ نی ــی، مص ــت الکترونیک ــعه دول ــی توس ــی و اجرای ــط فن ــاده 2 ضواب در م
توســعه دولــت الکترونیکــی در ایــران، تحقــق ســازوکاری »ســریع و چابــک، مســئولیت پذیر و پاســخ گو، 
ــا هماهنگــی کامــل  فراگیر،کارآمــد و اثربخــش، منعطــف و تطبیقپذیــر، قابــل اعتمــاد، در دســترس، ب
بیــن اجــزای دولــت و در راســتای ایجــاد شــفافیت و مقابلــه بــا جعــل و فســاد اداری« توصیــف شــده 
اســت. عــاوه بــر ایــن، بــرای شــکل گیری نهــادی مســتقل بــرای توســعه هــوش مصنوعــی در ایــران، 
برنامــه ای در قالــب ســند ملــی هــوش مصنوعــی بــه شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه شــده و در 

آســتانه تصویــب اســت تــا بــه صــورت متمرکــز، بحــث هــوش مصنوعــی را راهبــری کنــد.

 1-Harlow, Carol and Richard Rawlings, «Proceduralism and automation: challenges to the values of administrative

law», The Foundations and Future of Public Law (LSE Legal Studies Working Paper), 2019, p. 3
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بــه ایــن ترتیــب، انتظــار مــی رود در دوران هــوش مصنوعــی، حقــوق اداری، انعطاف پذیــری 
بیش تــری از رویکــرد ســنتی از خــود نشــان دهــد. اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای ایجــاد 
اســتانداردی یک پارچــه  از اســتدالل و معیارهــای ارزیابــی بــرای تصمیم گیــری اداری مــورد نیــاز اســت 
تــا پراکندگــی آرای ناشــی از اختــاف ذهنــی تــا حــّد زیــادی کاهــش یابــد. تنهــا در ایــن صــورت، نظــام 
ــر را  ــل مؤث ــد، همــه عوام ــه جمــع آوری کن ــه طــور همه جانب ــات را ب ــد اطاع هوشــمند اداری می توان
ــت را  ــی و عدال ــد و کارآی ــان یاب ــری اطمین ــرد، از درســتی تصمیم گی ــان در نظــر بگی ــه طــور هم زم ب

ــد.  ــق بخش ــری اداری تحق در تصمیم گی

گفتــار ســوم ـ نظریــه نویــن حاکمیــت قانــون اداری مبتنــی بــر 
هــوش مصنوعــی 

مفهــوم نظریــه حاکمیــت قانــون اداری بــا گذشــت زمــان ثابــت نخواهــد بــود و عوامــل زیــادی در 
تغییــرات آن اثرگــذار اســت. تعامــل میــان قانــون و فناوری هــای نویــن در آینــده، یکــی از زمینه هــای 
توســعه ایــن مفهــوم اســت کــه بایــد بــه آن بســیار توجــه شــود. کاربــرد هــوش مصنوعــی در زمینــه 
ــد  ــق خواه ــای اداری محق ــرای فعالیته ــزاری کمکــی ب ــوان اب ــه عن ــا اســتفاده از آن ب ــوق اداری ب حق
شــد. در ادامــه بــه بازاندیشــی اصــول نظریــه حاکمیــت قانــون اداری نویــن در دوران هــوش مصنوعــی 

می پردازیــم.  

بند نخست ـ اصل اداره خوب )فراتر از اداره قانونی(
ــورت  ــه صــ ــه بــ ــه و آیندهنگرانــ ــه صــورت فعاالنــ ــای اداری ب ــن، رویه ه ــوق اداری نوی در حق
ــر  ــر خــاف گذشــته، دیگ ــی می شــوند و ب ــل خــوب بازبین ــه راه حــ ــرای دســت یابی بــ ــتمر ب مســ
ابـــزاری کنترلـــی بـــرای بــه کاربســتن راه حل هـــای از قبـــل پیشبینی شـــده در قانـــون نیســـتند. بــا 
به کارگیــری هــوش مصنوعــی، مفاهیـــم جدیـــد مدیریتـــی نظیــــر حکمرانــــی و اداره خــوب در گامی 

فراتــر از اداره قانونــی در حقــوق اداری وارد می شــود.

1. مفهوم کهنه انگاری »اداره قانونی«
ــوده اســت.  ــوق اداری ب ــای حق ــز پژوهش ه ــون تمرک ــات اداری همیشــه کان ــودن اقدام ــی ب  قانون
ــد.  ــیم می کن ــوع را ترس ــن موض ــت ای ــوق اداری، اهمی ــط حق ــردم در رواب ــات و م ــن مقام ــه بی رابط
اصــل »قانونــی بــودن«1 بــه یکــی از اصــول قانــون اداری تبدیــل شــده اســت و بایــد در تمــام اقدامــات 
ــد و مســتلزم آن  ــال اداری توجــه می کن ــی در اعم ــررات قانون ــه مق ــن اصــل ب ــال شــود. ای اداری دنب

1-Legality .

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی
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اســت کــه مبانــی، رویــه و تصــّدی قــدرت اداری بــه شــدت در محــدوده قانــون محــدود باشــد. ایــن 
ــه طــوری  ــد، ب ــی کمــک می کن ــر قانون ــم اعمــال اداری غی ــرای ترمی ــی ب ــه ســازمان های قضای ــر ب ام
ــای  ــد و قضاوت ه ــی را تأیی ــات قانون ــد، اقدام ــو می کنن ــی را لغ ــر قانون ــل اداری غی ــا عم ــه دادگاه ه ک
نادرســت را اصــاح می کننــد. بــا ایــن حــال، ایــن رویکــرد قضایــی، پاســخ گوی اهــدف اصلــی حقــوق 

ــد. ــوردی حفاظــت می کن ــت م ــب عدال ــا از مشــروعیت اداری در قال اداری نیســت و تنه
ــرد و  ــتاندارد مج ــک اس ــا ی ــود تنه ــت: وج ــده روبه روس ــکل عم ــا دو مش ــروعیت«1 ب ــل »مش اص
محدودیــت موجــود در نظارت هــای قضایــی. اصــل »قانونــی بــودن«، محــدود بــه بررســی آن اســت کــه 
آیــا قــدرت اداری قانونــی اســت یــا خیــر و آیــا از قــدرت اداری ســوء اســتفاده می شــود یــا خیــر. ایــن 
ــرای درجه هــای مختلــف اعمــال اداری کــه از  وضعیــت، پایین تریــن ســطح نظــارت قانونــی اســت و ب

منطــق و الزامــات ســازوکار اداری پیــروی نمی کننــد، مفیــد نیســت. 
بــا ایــن حــال، اســتاندارد کلــی در بررســی قضایــی اقدامــات اداری، اســتاندارد »قانونــی بــودن« اســت 
و ایــن اســتاندارد ســطح پاییــن باعــث می شــود کــه تــرک اقدامــات اداری قانونــی کــه در مــوارد خــاص، 
غیــر منطقــی بــه نظــر می رســند، بــرای دادگاه، ناممکــن شــود. توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار اهمیــت دارد 
کــه در مواجهــه بــا فعالیت هــای اداری بــه طــور فزاینــده پیچیــده و بــا گســترش مســتمر حــق اختیــار 
مأمــوران اداری، اصــل »مشــروعیت«، انعطاف پذیــری کافــی را از خــود نشــان نمی دهــد. بــه ایــن ترتیــب، 

محافــل علمــی و عملــی بــه تدریــج بــه »اداره خــوب«، بیش تــر از »اداره قانونــی« توجــه می کننــد.

2. »اداره خوب« در دوران هوش مصنوعی
ــه  ــد ب ــای اداری می توانن ــون اداری، فعالیته ــه در قان ــت ک ــن معناس ــه ای ــوب ب ــه اداره خ نظری
مناســب ترین وضعیــت خــود برســند یعنــی بــا اهــداف اداری، ســازگار و بــا ویژگــی رویه هــا و ســازوکار 
ــان  ــی ریشــه دارد. هم ــی و زمان ــرایط مکان ــیاری از ش ــق آن در بس ــه تحق ــند ک اداری، متناســب باش
ــل  ــت. اص ــی اداری اس ــت و کارآی ــود کیفی ــای اداری، بهب ــدف از فعالیت ه ــد، ه ــان ش ــه بی ــور ک ط
»قانونــی بــودن«، حداقــل ســطح مــورد نیــاز بــرای اعمــال اداری اســت. اصــل »اداره خــوب«، باالتریــن 
ســطح اســتاندارد عنــوان می شــود و تحقــق ایــن اصــل بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی بــه طــور کامــل 

ــت. ــر اس امکان پذی
در رویه هــای معمــول اداری، بــرای مســئوالن اداری، خدمات رســانی عمومــی بــر اســاس توجــه بــه 
شــخصیت و تفاوت هــای وابســتگان اداری دشــوار اســت، ولــی امــروزه ایجــاد پایــگاه داده هــای شــخصی 
از شــهروندان بــر اســاس کان داده2 بــه کاری ســاده تبدیــل شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، فعالیتهــای 

1-Legitimacy .

2-Big data .
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ــر اســاس داده هــای فــردی وابســتگان اداری انجــام شــود، بلکــه مدیریــت  ــد ب ــه تنهــا می توان اداری ن
ــر اختصــاص دهــد.  ــه طــور مؤث ــع و ب ــه موق ــع اداری را ب ــد مناب شخصی سازی شــده1 می توان

ــوان پیش بینــی کــرد کــه فنــاوری هــوش مصنوعــی امــکان تحقــق دولــت خــوب  بنابرایــن، می ت
ــد  ــای اداری می توان ــرای فعالیت ه ــی ب ــزاری کمک ــوان اب ــه عن ــی ب ــوش مصنوع ــد. ه ــم می کن را فراه
ــر اســاس تغییــرات مکانــی و زمانــی محیــط اداری  ــه طــور مســتقل ب یــک برنامــه عملــی خــوب را ب
خارجــی برنامه ریــزی کنــد. بــه ایــن ترتیــب، تحقــق »اداره خــوب« در دوران هــوش مصنوعــی، بســیار 
ــا حــد  ــی اداری را ت ــت منطق ــوم مدیری ــر از ســطح اســتاندارد »اصــل مشــروعیت« اســت و مفه فرات

ــد. ــی می بخش ــادی غن زی

بند دوم ـ اصل عدالت و کارآیی
در حقــوق اداری نویــن، کارآیــی2 و عدالــت۳ از مفاهیمــــی مدیریتــــی هســــتند کــه اهمیــــت 
مضاعف پیــــدا کــــرده اند. هم چنین بـــه دلیـــل معضل تـــورم قوانیـــن و مقـــررات، یافتن راهکارهایی 
برای مقررات زدایـــی مورد نظر اســـت. از این رو، به صاحیـــت اختیـــاری و در نتیجـــه، نهـــاد انتظـــار 

ــًا توجــه می شــود. ــروع در عرضــه شــیوه های حمایتــی مناســب در حقــوق اداری کام مشـ

1. مفهوم اصل »کارآیی و عدالت«
ــوم،  ــن دو مفه ــال، ای ــن ح ــا ای ــتند. ب ــوق اداری هس ــی حق ــداف ارزش ــی، اه ــت و کارآی عدال
ــت  ــی و عدال ــا یکدیگــر اســت. تضــاد بیــن کارآی ــر ب ــده گروهــی از تناقض هــای انطباق ناپذی دربرگیرن
ــر  ــد و ب ــن نکن ــی را تضمی ــات اداری، بی طرف ــر در اقدام ــی بیش ت ــه کارآی ــود ک ــر می ش ــی ظاه زمان
عدالــت کم  تــر داللــت داشــته باشــد و بــر عکــس. در قــرن نوزدهــم، اندیشــمندان غربــی، آزادی فــردی 
ــرن  ــت. در ق ــت اس ــون، عدال ــت قان ــی حاکمی ــه ارزش اصل ــد ک ــد بودن ــد و معتق ــال می کردن را دنب
ــی، هــدف  ــن اعتقــاد شــدند کــه کارآی ــر ای ــی ب ــا ظهــور خدمــات اداری، اندیشــمندان غرب بیســتم، ب
ــراد  ــرای اف ــری را ب ــات بیش ت ــد خدم ــد می توان ــت کارآم ــا دول ــت و »تنه ــوق اداری اس ــی حق ارزش

ــد«.4 ــه ده ــری ارائ بیش ت
ــوق  ــی حق ــدف ارزش ــوان دو ه ــه عن ــت ب ــی و عدال ــان کارآی ــق هم زم ــه تحق ــا ب ــروزه دولت ه ام

ــرد: ــه ک ــه خاص ــوان در دو جنب ــوع را می ت ــن موض ــل ای ــد. دالی ــه دارن اداری توج

1-Pesrsonalized management .

2-Efficiency . 

4-Justice .

 4-Florentino Cuéllar, «GovernmentـEngstrom, David Freeman, Daniel E. Ho, Catherine M. Sharkey and Mariano

 by algorithm: Artificial intelligence in federal administrative agencies», NYU School of Law, Public Law Research

Paper, 2020, p.p. 20ـ54
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ــه  ــه نتیج ــت ک ــی اس ــی اجتماع ــای زندگ ــام جنبه ه ــامل تم ــدرت اداری ش ــت ـ ق ــه نخس جنب
ــت  ــی مدیری ــود کارآی ــی بهب ــت. چگونگ ــده اس ــزرگ و بی قاع ــی های ب ــه ای از بوروکراس آن، مجموع
ــد اداری  ــن، فرآین ــور اجتماعــی بســیار اهمیــت دارد. بنابرای ــه ام ســازمان های اداری و گســترش آن ب
ــع  ــه مناف ــت یابی ب ــوان دس ــر و ت ــی کم  ت ــای اجتماع ــا هزینه ه ــوب ب ــی مطل ــد مدیریت ــد فرآین بای

بیش تــر باشــد. 
جنبــه دوم ـ گســترش قــدرت و اختیــار مقامــات اداری، احتمــال نقــض حقــوق و منافــع وابســتگان 
ــوران اداری  ــد. مأم ــدید می کن ــوق اداری تش ــط حق ــری را در رواب ــد و نابراب ــش می ده اداری را افزای
ــوء  ــل س ــاعد و قاب ــت نامس ــته در موقعی ــرد وابس ــه ف ــی ک ــد، در حال ــترده  اداری دارن ــارات گس اختی
ــا  ــد اداری در آن ه ــی فرآین ــه بی طرف ــه اداری ک ــات پیش گیران ــت، اقدام ــن حال ــتفاده اســت. در ای اس
تضمیــن شــده اســت، حفاظــت از حقــوق و منافــع فــرد وابســته را فراهــم می کنــد. از ایــن رو، بــا توجــه 
بــه الزامــات ذاتــی ایــن دو جنبــه، از کارآیــی و عدالــت بــه عنــوان دو هــدف اصلــی حقــوق اداری نــام 

برده انــد. 

2. اصل »کارآیی و عدالت« در دوران هوش مصنوعی
زمــام داری نویــن در دوران حاضــر، خواســتار تحقــق هم زمــان عدالــت و کارآیــی اســت. کارآیــی و 
عدالــت در رویه هــای اداری، یکــی از عناصــر اساســی نظریــه حاکمیــت قانــون اداری در دوران هــوش 
مصنوعــی اســت. بــا پیشــرفت هــوش مصنوعــی، کارآیــی و عدالت، دیگــر مفاهیــم متناقــض انطباق ناپذیر 
بــا یکدیگــر نیســتند. بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی در اقدامــات اداری و ظهــور رویه هــای هوشــمند، 
ــورت  ــه ص ــوان ب ــت را می ت ــی و عدال ــود و کارآی ــن می ش ــد اداری تضمی ــی فرآین ــی و کارآی بی طرف

ــق بخشــید.  ــان تحق هم زم
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــر اس ــم و خطی ــیار مه ــیدگی بس ــای رس ــن اولویته ــوق اداری، تعیی در حق
تعــداد و تنــوع مشــکات و مســائل عمومــی، تعییــن آن هــا بســیار پیچیــده جلــوه می کنــد. شناســایی 
کانون هــای مســئله خیز و تحلیــل ضعف هــا، قوت هــا، تهدیدهــا، فرصت هــا و نیازهــای گوناگــون 
ــا و  ــکان و اضطراره ــان و م ــات زم ــردم، مقتضی ــح م ــواع ترجی ــت دارد. ان ــیار اهمی ــا آن بس ــط ب مرتب
ــا در نظــر گرفتــن تنــوع راهبردهــای موجــود، انتخــاب اولویت هــای رســیدگی را دشــوار  کمبودهــا، ب
ــن  ــه تعیی ــزم ب ــون اداری، مل ــت قان ــان، حاکمی ــن می ــد. در ای ــوه می ده ــن جل ــواردی، ناممک و در م
ــا  ــد. ب ــر می گذارن ــر تصمیم هــای اداری اث ــه بســیار اهمیــت دارد و ب ــی اســت کــه در جامع اولویت های
کاربســت هــوش مصنوعــی می تــوان بــرای شناســایی بی طرفانــه مســائل اصلــی و اولویتبنــدی آن هــا، 
ــده،  ــای پیچی ــی در تصمیم ه ــوش مصنوع ــش داد. کاربســت ه ــوق اداری را افزای ــام حق ــدی نظ کارآم

ــازد.  ــریع می س ــهیل و تس ــا، تس ــن هزینه ه ــا کم  تری ــا را ب ــن گزینه ه ــاب بهتری انتخ
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در خصــوص تحقــق کارآیــی و عدالــت در ســطح کان داده هــا بایــد گفــت کــه هزینه هــای یادگیــری 
ــه هــر  ــر اســت. ب ــه مراتــب کم  ت ــی انســان ب ماشــین در هــوش مصنوعــی، از هزینــه تخصیــص توانای
ــه و تحلیل هــای پیچیــده  ــا فشرده ســازی میــزان انبوهــی از تجزی ــد ب حــال، هــوش مصنوعــی می توان
ــه انســان ها  ــت ک ــن واقعی ــن ای ــا در نظــر گرفت ــد. ب ــات بی شــماری دســت یاب ــه اطاع و پیشــرفته ب
قابلیــت پــردازش اطاعــات محــدود و ســلیقه ای دارنــد، بایــد از سیســتم های هوشــمند بــرای پــردازش 

ــه بهــره گرفــت. ــه صــورت بی طرفان ــر اطاعــات ب هــر چــه بیش ت

بند سوم ـ اصل تمرکززدایی 
حقوق اداری نوین در مقابل حقــــوق اداری ســــنتی، هم زمان و متناســــب بــــا ظهــــور جنبــش 
»مدیریــــت دولتــــی نویــــن« و شــــکل گیری دولت هــــای تنظیم گر یــــا دولت هــــای حداقلــی بر 

اســاس اصــل تمرکززدایــی تکوین و رشــــد یافته اســـت. 

1. مفهوم اصل »تمرکززدایی«
ــون اســت، تأکیــد می کنــد  ــو قان ــی در پرت ــرای ارتقــای حکمران ــن اصــل کــه طرحــی جامــع ب ای
ــه طــور مســتقل، خــود را  ــد ب ــر ســازمان ها می توانن ــی و دیگ ــه شــهروندان، اشــخاص حقوق ــه هم ک
اداره کننــد، بــه طــور کلــی ســازوکار رقابــت در بــازار را می تــوان تنظیــم کــرد و ســازمان های تجــاری، 
واســطه ها و واحدهــای مختلــف می تواننــد مشــکات را بــه صــورت مســتقل و از طریــق خودمحــوری 
ــون و خطــوط  ــد از قان ــود نمی توانن ــرای حــل مشــکات خ ــازمان های اداری ب ــون س ــد. چ حــل کنن
مدیریــت سیاســی عبــور کننــد، برخــی اندیشــمندان معتقدنــد کــه بایــد بــر »اصــل تمرکززدایــی« در 

حقــوق اداری تأکیــد شــود.
شــوراها، نمونــه ای از واحدهــای مســتقل در اصــل تمرکززدایــی در ایــران هســتند. بر اســاس قـــانون 
تشـــکیات، وظـــایف و انتخـاب شـوراهای اسـامی کشـــور و انتخاب شهرداران، مصـوب 1۳75، شوراها 
دارای اســتقال عمـــل و آزادی، اســتقال مالی، اســتقال در نیروی انســانی و اســتقال در برخـــورداری 

از امکانـــات و تجهیـــزات مورد نظر در چـــارچوب مشــخص بر اســاس اصل تمرکززدایـــی هســتند.
بــا ایــن حــال، موانــع و مشـــکات زیــادی بــر ســر راه تحقــق اصــل تمرکززدایــی وجــود دارد کــه 
سلســله مراتب موجــود میــان واحدهــای مختلـــف و نظـــارت نهادهــای دولتــی بــر آن هــا از مهم تریــن 
مشــکات اســت. ضــروری اســت ناکارآمــدی اصــول اداری ســنتی برطــرف گــردد تــا الزامــات اصــاح 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت شــود، ب ــت رعای ــای مدیری ــی در روش ه ــب اصــل تمرکززدای ــون اداری و ترکی قان
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــل در مس ــن اص ــع، ای ــد. در واق ــود یاب ــی بهب ــی و خصوص ــش عموم ــکاری بخ هم
پرداخت هــای اداری، اصاحــات نظــام اداری و رابطــه بیــن دولــت و جامعــه بــه طــور گســترده بــه کار 

ــود.  ــه می ش گرفت
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2. اصل »تمرکززدایی« در دوران هوش مصنوعی
اصــل تمرکززدایــی بــه کســب و کارهــای خصوصــی یــا بازارهایــی مربــوط می شــود کــه می تواننــد 
بــه تنهایــی اداره شــوند و در صورتــی کــه اداره نشــوند، دولــت، مســئول آن اســت. هنگامــی کــه ســطوح 
ــار  ــد. رفت ــت می کنن ــا حمای ــت از آن ه ــر دول ــد مســتقل باشــد، ســطوح باالت ــت نمی توان ــر دول پایینت
کمکــی ســطوح باالتــر نمی توانــد کمــک ســطوح پاییــن بــه خــود را بــه طــور کامــل جای گزیــن کنــد. 

بــه طــور خــاص، اصــل تمرکززدایــی دارای ایــن دو هــدف اســت: 

هدف اول ـ رسیدگی به رابطه بین بخش خصوصی، بازار و دولت؛
هــدف دوم ـ رســیدگی بــه رابطــه بیــن ســطوح باالتــر دولــت و ســطوح پایینتــر دولــت )یــا بیــن 

ــی(. ــزی و محل ــای مرک دولت ه
فنــاوری هــوش مصنوعــی در تحقــق هــر دو هــدف از اصــل تمرکززدایــی، دامنــه توانایــی وابســتگان 
اداری و افــــراد موضــــوع قواعــــد یــــا سیاســت ها را گســترش می دهــد. دولــت نویــن در دوران حاضر 
بایــد دولــت بــا مدیریــت حداقلــی، ولــی بهینــه باشــد. در ایــن راســتا، اصــل تمرکززدایــی بــه افــراد و 
ــی  ــزار فن ــی، اب ــوش مصنوع ــعه ه ــد و توس ــش می ده ــردازش تراکن ــت پ ــر، اولوی ــازمان های پایینت س
بــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن حــق را تضمیــن می کنــد. بنابرایــن، اگــر دولــت در مقــام تصدی گــری، 
قــراردادی ببنــدد، همــه تراکنش هــای مالــی آن بایــد بــه صــورت هوشــمند تأییــد شــود کــه ایــن امــر 
از تبانــی در معامــات جلوگیــری می کنــد. از ایــن رو، نظریــه حاکمیــت قانــون، اصــل تمرکززدایــی را 
معرفــی و پشــتیبانی می کنــد کــه هماهنگــی کامــل بــرای اجــرای وظایــف دولتــی را بــه همــراه امــکان 

عمــل خودمختــار و مســتقل از ســوی ســطوح پایین تــر دولــت بــه ارمغــان مــی آورد.

بند چهارم ـ اصل همکاری و مشارکت
در حقوق اداری نوین، متناســــب بــــا دیدگاه های جدیــــد در خصــــوص حکمرانــــی، مشــارکت 
بخــش خصوصــی و جهانی  شــدن، دیگــر دغدغــه اصلی، خــود تصمیــم یــا عمــل اداری نیسـت، 
بلکـــه دغدغــــه اصلی، فرآیند مشـــارکتی اسـت کـــه از آن تصمیـم یـا عمـــل اداری حاصـل می شـود. 
مشــــارکت بــــا بخــــش خصوصــی و دیگر ســــازمان ها و نهادهــــای اداری از جملــــه ویژگی هــای 

حقــــوق اداری نوین اســت.

1. معنای اصل »همکاری«
همــکاری اداری، تعامــل عملــی و منطقــی میــان شــهروندان، اشــخاص حقوقــی یــا دیگــر ســازمان ها 
ــن اداری و  ــن اداری، اجــرای قوانی ــه شــامل همــکاری در وضــع قوانی ــا دســتگاه های اداری اســت ک ب
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تحقــق عدالــت در تصمیم گیری هــای اداری می شــود. همــکاری اداری بایــد در تمــام زمینه هــا و 
وجــوه فعالیت هــای اداری نفــوذ کنــد. فرضیــه همــکاری اداری از ایــن قــرار اســت کــه همتــای اداری 
ــته  ــی داش ــره و چانه زن ــری، مذاک ــارکت، هم فک ــق مش ــامل ح ــر و آزاد ش ــکاری براب ــوق هم ــد حق بای
ــا  ــًا در حــد یــک مفهــوم ی ــل اجــرا باشــد و صرف ــه و قاب باشــد. ایــن حقــوق همــکاری بایــد واقع بینان
بیانیــه کفایــت نمی کنــد. همــکاری اداری نیــز بایــد بــه جــای غیــر منطقــی بــودن، همــکاری منطقــی 
ــوش  ــردم گ ــوده م ــگان و ت ــر نخب ــه نظ ــل ب ــور کام ــه ط ــد ب ــازمان های اداری بای ــد. س ــم باش و منظ

دهنــد، بــا آن هــا بحــث و مشــورت کننــد و بــر ایــن اســاس تصمیــم بگیرنــد.
می تــوان گفــت کــه اصــل همــکاری، مفهــوم حاکمیــت قانــون اداری را در تعامــل سیاســت و جامعــه 
بــه عهــده می گیــرد. بــه طــور خاصــه، هــدف از همــکاری اداری، دســت یابی بــه تخصیــص علمــی و 

عقانــی منابــع اداری عمومــی از طریــق همــکاری اســت.

2. اصل »همکاری« در دوران هوش مصنوعی
ــون  تعامــل و مشــارکت یکــی از ویژگی هــای دوران هــوش مصنوعــی اســت، همــان طــور کــه قان
اداری کنونــی بــر اســاس دولــت دموکراتیــک اســت و بــر اســتقال و مشــارکت شــهروندان تأکیــد دارد. 
بنابرایــن، رابطــه بیــن دولــت و افــراد در قانــون اداری دوران حاضــر نیــز رابطــه ای مبتنــی بــر اعتمــاد 
تعاملــی اســت و شــیوه اداره دولتــی متناظــر بــا آن در واقــع، مدیریــت همــکاری اســت. توســعه هــوش 
ــعه  ــا توس ــد. ب ــاد می کن ــون اداری ایج ــن از قان ــکلی نوی ــوان ش ــه عن ــکاری اداری را ب ــی، هم مصنوع
ــا نظــر نخبــگان در نظــر گرفــت و تأثیــر  ــوان ترجیــح توده هــا را نیــز همــراه ب هــوش مصنوعــی می ت
ــازوکار اداری و  ــه س ــوط ب ــور مرب ــون اداری، ام ــرای قان ــری اداری، اج ــر تصمیم گی ــگرف آن را ب ش

عقانیــت اداری مشــاهده و بررســی کــرد. 
ــوگل  ــر گ ــم نظی ــای جســت وجوگر مه ــداوم در موتوره ــور م ــه ط ــای پیشــرفته ب ــن تکنیکه از ای
ــط  ــایی رواب ــی انســان در شناس ــر توانای ــین ب ــری ماش ــن ســطح از یادگی ــرد. ای ــتفاده ک ــوان اس می ت
ــوان مشــارکت  ــن اداری می ت ــاد قوانی ــا و ابع ــه جنبه ه ــب، در هم ــن ترتی ــه ای ــری دارد. ب ــی برت تجرب
ــان را  ــط و کارشناس ــع مرتب ــای دارای مناف ــد، گروه ه ــراد عاقه من ــتگان اداری، اف ــترده ای از وابس گس

ــه دســت آورد. ــا ب ــای آن ه ــار دیدگاه ه ــرای انتش ب

نظریــه نویــن حاکمیت قانــون اداری؛ تحلیل 
ویژگی ها و تحوالت برخاسته از هوش مصنوعی
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نتیجه گیری
اســتفاده از هــوش مصنوعــی در زمینــه حقــوق اداری در گام هــای آغازیــن خــود قــرار دارد و نظریــه 
نویــن حاکمیــت قانــون اداری هنــوز محقــق نشــده اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، ایــن پژوهــش بــا 
تحلیــل ویژگی هــا و تحــوالت برخاســته از هــوش مصنوعــی، نگاهــی رو بــه جلــو دارد. دســتاورد ایــن 

پژوهــش را بــه اختصــار می تــوان چنیــن برشــمرد: 
ــون اداری در دوران  ــه حاکمیــت قان 1. اساســی ترین کارکــرد بازاندیشــی مفاهیــم مطــرح در نظری
ــل  ــر از اص ــوب« )فرات ــد »اداره خ ــی مانن ــمند مفاهیم ــق هوش ــوان در تحق ــی را می ت ــوش مصنوع ه
اداره قانونــی(، »اصــل عدالــت و کارآیــی«، »اصــل تمرکززدایــی« و »اصــل مشــارکت« خاصــه کــرد. در 
قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری، اصولی مانند دسترســی به اطاعات و اطاع رســانی الکترونیکی، 
ــواد  ــت در م ــه صراح ــتخدام ب ــتگی در اس ــاالری و شایس ــخ گویی، شایسته س ــفافیت، پاس ــری، ش براب

قانونــی آمــده اســت. 
با این حال، مـــرور ســـریع قوانیـــن و مقـــررات اداری حکایـــت از آن دارد کـــه هم چنـــان رویکـرد 
غالـــب در حقــــوق اداری ایــــران، اســیر تقلید و تطبیــــق بــــا رویه های از پیـــش مشخص شـــده در 
متـــن قوانیـــن اســـت. پــس بازنگــری اصل حاکمیت قانون اداری که مفاهیــــم نویــــن را بــــه قلــــب 

حقــــوق اداری مــــا وارد کنــــد، ضروری است.
2. »اداره خــوب« بــا بهره گیــری از هــوش مصنوعــی می توانــد بــه شــخصیت و تفاوت هــای 
ــع  ــده، مناب ــت شخصی سازی ش ــا مدیری ــد و ب ــه کن ــی توج ــانی عموم ــتگان اداری در خدمات رس وابس
اداری را بــه موقــع و بــه طــور مؤثــر اختصــاص دهــد. »اصــل عدالــت و کارآیــی« بــا اســتفاده از هــوش 
ــد و  ــم می کن ــری اداری فراه ــرای تصمیم گی ــدی ب ــی واح ــای ارزیاب ــتدالل و معیاره ــی، اس مصنوع
تبعیض هــای ناشــی از اختــاف ذهنــی را تــا حــد زیــادی کاهــش می دهــد، بــه گونــه ای کــه کارآیــی 
ــه صــورت  ــه ب ــر نیســتند، بلک ــا یکدیگ ــر ب ــض انطباق ناپذی ــم متناق ــر مفاهی ــا دیگ ــه تنه ــت ن و عدال

هم زمــان دســت یافتنی هســتند. 
»اصــل تمرکززدایـــی« بــه افــراد، ســازمان ها و ســطوح پایین تــر دولــت، اســتقال مالــی و اولویــت 
ــرای عرضــه و اســتفاده از ایــن  ــزار فنــی ب پــردازش تراکنــش می دهــد و توســعه هــوش مصنوعــی، اب
حــق را تضمیــن می کنــد، بــه گونــه ای کــه تمامــی تراکنش هــای مالــی دولــت در مقــام تصدی گــری 
ــد.  ــری می کن ــات جلوگی ــی در معام ــر از تبان ــن ام ــه ای ــود ک ــد ش ــمند تأیی ــورت هوش ــه ص ــد ب بای
ــز  ــا را نی ــح توده ه ــد ترجی ــی می توان ــوش مصنوع ــای ه ــر قابلیت ه ــه ب ــا تکی ــکاری« ب ــل هم »اص
ــازوکار اداری در  ــود س ــون اداری و بهب ــرای قان ــری اداری، اج ــر تصمیم گی ــگان ب ــا نظــر نخب ــراه ب هم

نظــر بگیــرد.
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ــرای تحقــق الگــوی نویــن اداری تنهــا در ســطح ابتدایــی  ۳. ســامانه های کنونــی پیشبینی شــده ب
ــت  ــه »عدال ــی و دسترســی شــهروندان ب ــات قانون ــی نظام هــای اداری، همــکاری مقام در ایجــاد کارآی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرار دارن ــات ق ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــتفاده از فن ــا اس ــک« ب الکترونی
تحقــق »عدالــت هوشــمند«، مســتلزم خــودکار و رایانــه ای کــردن اجــرای عدالــت از طریــق غیــر مــادی 
ــن  ــای ذخیره ســازی مجــازی ام ــن، فرصت ه ــای ارتباطــی نوی ــی ابزاره ــای، معرف ــردن اســناد رویه ک
ــای  ــتا، ارتق ــن راس ــت. در ای ــی اس ــوش مصنوع ــای ه ــری از برنامه ه ــن و بهره گی ــتر باک چی در بس
زیرســاخت ها، توســعه و تقویــت تجهیــزات پردازشــی، راه انــدازی زیســتبوم داده و ایجــاد داده هــای بــاز 
ــاوری هــوش مصنوعــی کمــک می کنــد، ضــروری اســت.  ــت فن ــه توســعه و تقوی ــی کــه ب و پیکره های
ــا  ــد ب ــی می توانن ــوش مصنوع ــرفت کان داده و ه ــری از پیش ــا بهره گی ــن اداری ب ــامانه های نوی س
ایجــاد پایــگاه داده هــای شــخصی از مجموعــه شــهروندان، بــر اســاس داده هــای فــردی وابســتگان اداری، 
ــت  ــن مدیری ــد. هم چنی ــان یابن ــا اطمین ــد و از درســتی آن ه ــی را در پیــش بگیرن ــا و اقدامات تصمیم ه

ــر اختصــاص دهــد.  ــه طــور مؤث ــع و ب ــه موق ــع اداری را ب ــد مناب شخصی سازی شــده می توان
ــران،  ــوق اداری ای ــام حق ــه در نظ ــت ک ــای آن اس ــق، گوی ــل از تحقی ــه حاص ــان، نتیج 4. در پای
ــده ای در  ــتی های عدی ــک، کاس ــت الکترونی ــق دول ــرای تحق ــه ب ــش های صورت گرفت ــود کوش ــا وج ب
ــن مشــکات، پاســخ گویی وابســتگان  ــداری ای ــه پای ــی اســت ک ــل ردیاب ــت هوشــمند قاب ــق دول تحق

ــرد.  ــد ک ــه رو خواه ــواری هایی روب ــا دش ــهروندان را ب ــوق ش ــق حق اداری و تحق
ــبت  ــع نس ــی جام ــا نگرش ــی ب ــذاران داخل ــردان و قانون گ ــا دولت م ــت ت ــروری اس ــن رو، ض از ای
بــه اســناد راهبــردی حــوزه هــوش مصنوعــی، درصــدد برطــرف کــردن موانــع و کاســتی های یادشــده 
برآینــد. بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت تغییــر الگــوی کنونــی نظــام اداری و خدمات رســانی عمومــی 
ــا بازنگــری در  ــد ب ــر آن، قانون گــذار بای ــه الگــوی الکترونیــک و هوشــمند، ضــروری اســت. افــزون ب ب
اصــل حاکمیــت قانــون اداری، شــکل دهی نهــادی مســتقل در اجــرای اســناد ملــی هــوش مصنوعــی، 
تعییــن اســتانداردهای رفتــار و تصمیم هــای هوشــمند و ترســیم دقیــق محدودیتهــا و ممنوعیت هــای 
ــری  ــی کیف ــای اجرای ــبینی ضمانت ه ــی، پیش ــانی عموم ــی در خدمات رس ــوش مصنوع ــری ه به کارگی
ــات  ــه تخلف ــب آییــن دادرســی رســیدگی ب ــه و تصوی ــی انضباطــی و تهی ــار ضمانت هــای اجرای در کن
ــد در  ــوب و کارآم ــعه مطل ــاد و توس ــتای ایج ــری در راس ــمند، گام مؤث ــامانه های هوش ــری س به کارگی

زمینــه نظــام اداری هوشــمند بــردارد.
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 Innovative Theory of Administrative Rule of Law; an 
Analysis of Characteristics and Reforms Raised by Arti-

ficial Intelligence
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Abstract:
Human social life has been impacted by the progress of artificial intelligence. From 
the era of artificial intelligence and the innovation of the theory of administrative rule 
of law, the traditional theory of administrative rule of law presents stiffness. This pa-
per, based on the background of the era of artificial intelligence, puts forward the new 
reconstruction of the theory of administrative rule of law. According to the findings of 
the paper, the new characteristics of the new era, namely, joint efficiency and justice, 
procedural doctrine and extended administrative supervision will profoundly cause the 
reform of the theory of administrative rule of law. The application of artificial intelli-
gence will provide a relatively unified standard of reasoning and evaluation criteria for 
administrative decisionـmaking, and greatly reduce the lack of unification caused by 
the subjective difference. Intellectual administrative system can collect information, 
consider relevant factors, ensure the accuracy of decision making, and improve the 
fairness of the decision of the administrative subject. Through the establishment of 
a personalized database of mass citizens on the basis of big data, the administrative 
activities can not only be provided according to the individual data of the administra-
tive relative, the personalized management can also allocate administrative resourc-
es timely and effectively. Hence, the main result of the reconstruction of the theory 
of administrative rule of law is the intelligent realization of the important principles, 
namely, good administration (over the legal administration), efficiency and justice, de-
centralization, and cooperation.
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