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Abstract 

 Advanced artificial intelligence, based on its knowledge and experience, 

can intend and perform various actions to achieve its goal. In this article, 

first, the identity and definition of the technology that creates artificial 

intelligence is discussed. Then the examples of losses due to its 

independent act are stated and analyzed. In case of harm to a person due to 

those actions, according to the theory, artificial intelligence can be 

considered responsible. Because it is conscious and also does not represent 

another person and has harmed independence. In the following, it is 

determined that the creators, users and owners or developers of artificial 

intelligence are also responsible and their level of responsibility is 

determined. According to the Iranian legal system, artificial intelligence 

cannot be called a person because it is not subject to the current definition 

of a natural person or a legal person. To establish the basis in artificial 

intelligence liability, civil liability caused by damages to animals and 

property of owners, minor and insane guardians, and agency theory are 

analyzed. 
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 چکیده

خود قصد  تواند افعال مختلفی را برای رسیدن به هدفپیشرفته براساس دانش و تجربیات خود می هوش مصنوعیِ

شود. هوش مصنوعی پرداخته می ۀکنندخلق ژیِابتدا به هویت و تعریف تکنولو ،و انجام دهد. در این مقالهکند 

د. در صورتی که ضرری نگردو تحلیل میشوند میسپس مصادیق ضررهای ناشی از فعل مستقل آن بیان 

نوعی زیرا به ،مصنوعی را مسئول دانست هوشِ توان خودِبنابه نظری می ،به شخصی وارد شود ،آن افعال ۀواسطبه

نقش  ،است. در ادامهضرر وارد کردهمستقالً شخص دیگری نیز نیست و  ۀندآگاهانه بوده و همچنین نمای

هوش مصنوعی در مسئولیت مدنی نیز تشریح شده و میزان  دهندگانِن و یا توسعهاسازندگان، کاربران و مالک

زیرا  ،توان شخص نامیدهوش مصنوعی را نمی ،. مطابق با نظام حقوقی ایراناستگشتهمسئولیت آنان مشخص 

. برای ایجاد مبنا در مسئولیت ستحقوقی را دارا شخصِ حقیقی است و نه اعتبارِ شخصِ کنونیِ  تعریفِ نه مشمولِ

ن، سرپرستان صغیر امنتسب به حیوانات و اموال مالک ناشی از خساراتِ  مدنیِ مسئولیتِ ۀبه مقایس ،هوش مصنوعی

 .استگشتهنمایندگی تحلیل  ۀو نظریپرداخته شده و مجنون 
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 مقدمه

است. علم و دانش پس از طی دانش در طول تاریخ بوده و علم ۀتکنولوژی همواره ارزشمندترین نتیج

های با عمق ،زهاپردازد. نیاروز می مطابق با نیازِ راهکار و ابزارِ ۀبه ارائ ،کردن مراحل تکمیل شناختی خود

د. امروزه تمام نیازهای بشری نشوهای علمی میهای متفاوت در رشتهعمق دمتفاوت خود، منجر به ایجا

در حالی هم آن ،فرایندهای اجتماعی است بودنِ ترتسریع و راحت زْو آن نیا انددر یک نیاز خالصه شده

 ثمن و مبالغ با دقت و سرعتِ  ۀمحاسب و وستدآن فرایندها را محدود نسازد. مثالً داد که زمان و مکانْ

بیشتر برآورده ها را انسان نیاز روزافزونِ ،تمام باید انجام شود و هرچه تعداد انجام این فرایندها بیشتر باشد

 سازد.می

مجبور به تغییر در  ها،حقوق یکی از علومی است که با هر تغییر در سبک زندگی جهانی و نیازها و تهدید

و به نیازها و تنظیم روابط و حقوق پاسخگویی  ۀچراکه بایدها و نبایدهای حقوقی برپای ،شودمیمصادیق 

با  ،د. برای مثالنشوحذف یا ایجاد می هایی محدودْحقوق ،است. با هر تغییر در تکنولوژیتکالیف 

جهان  معامالت در ۀای جدید در تجارت و نحوهای اجتماعی، عرصهگسترش جهانی اینترنت و شبکه

مجبور به  ها،شد و برای پاسخگویی به آن هاییحقوق خصوصی درگیر چالش ،آن ۀکه در نتیجشد ایجاد 

راهِ که حقوق در ابتدای  ایترین تکنولوژیمهم اصالح یا ایجاد ساختارهای جدید حقوقی و قانونی شد.

 ۀنوعی یک پدیدآن است چیزی نیست جز هوش مصنوعی. هوش مص تصور و جهانیِلقابغیر اثراتِ

درحال تکمیل  ،نیازهای جهانی کردنِ شناختی و علوم کامپیوتری است که برای برطرف علومِ نسبتاً نوینِ

ها شکل گرفت که کامپیوترها و ابر رایانه افزاریِنرم ۀو توسعه است. ابتدای ایجاد هوش مصنوعی در زمین

 تحویل دهد.ها را آنو بپردازد  کند، ایی را دریافتهداده ،نویسانبرنامهاز  ،بتواند بدون خطا و با سرعت

مسئولیت مدنی در برای هوش مصنوعی عمومی توان مستقیماً ن است که آیا میایسؤال اصلی و اساسی 

خود باید متحمل آثار حقوقی شود.  درنتیجه در قبال تصمیمات و افعالِاگر پاسخ مثبت باشد،  ؟نظر گرفت

پاسخ منفی اگر  ؟اجرای ضمان و مسئولیت مدنی چگونه خواهد بود ۀحووکیف و نکمّدر این صورت، 

یا  نویس، کاربر، مالک ویا مشابه، برنامه خاصِ مصنوعیِ آن هوشِ ۀکننداختراع میانِ ازباشد، 

این سؤاالت و  پاسخِشدنِ  با مشخص است؟ای مسئول تا چه اندازه ، چه شخصی وآن ۀدهندآموزش

 و بینیمرتبط را پیش ۀتوان بسیاری از وقایع حقوقی آیندو یا اکثریت آنان میدانان حقوق ۀاتفاق هم

مانند پزشکی، شهرسازی،  ،هاتعیین نمود. در بسیاری از رشته اجراها، ضمانتبرای آن وکرد انگاری جرم
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و  های نظامی و امنیتیونقل، علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات و همچنین زمینهکنترل هوایی، حمل

معنی تقصیر، تسبیب و مسئولیت و قوانین بازدارنده تغییر خواهد  ،با تحول هوش مصنوعی ...، تجارتی و

 کرد.

شود. سپس این علم بیان می ۀابتدا تعریفی از هوش مصنوعی، اقسام آن و پیشینه و آیند ،روپیشِ  در متنِ

آن  مبناییِ دیدها و تغییراتِها، تهبه فرصت و به ابعاد حقوقی هوش مصنوعی در حقوق تکنولوژی

و بررسی دانان ایران حقوقمیان مسئولیت مدنی در  ۀنظرات موجود در زمین ،شود. در ادامهپرداخته می

و آید عمل میبهگیری نتیجه ،برمبنای حقوق ایران ،. در انتهاشودمیادراک هوش مصنوعی بیان  ۀنحو

 ارائه خواهد شد. راهکار ،حقوقی و قانونی ایران نظامِ شدنِ برای آماده

 

 شناسیمفهوم -1

 تعریف هوش مصنوعی -1-1

در  ،و از آنشده مشهور  «حیوان ناطق»به  ،در علم منطق ،در ادبیات دانشمندان اسالمی ،تعریف انسان

شود. در هر دو برده می نام ،به معنای موجود عاقل ،Homo Sapiens ، بهغربی ادبیات علوم اجتماعیِ

تمایز کند. این وجهِمیاندیشد و عمل میانسان است که براساس آن درک  ادراکِ مشترکْ عنصر ،تعریف

انسان و  تفکرِ مراحلِ چگونگیِ یافتنِ فیلسوفان غربی چندین دهه درپیِ .دیگر استاو با تمام جانداران 

ادراک و تفکر انسانی را  فرایندِ  ترِهرچه کامل سازیِشبیه ،اند. در این راستافعالیت کرده  اوساختار فکرِ

 اند تا درنهایت سیستمی هوشمند شبیه به انسان خلق نمایند.مقصد مطلوب خود تعریف کرده

ای در علوم مهندسی رشتهمیان نوینِ یک موضوعِ  ،نامندمی AIاختصار آن را که به 1،هوش مصنوعی

 ،میالدی 1956 اما در سال شد،عد از جنگ جهانی دوم آغاز ، بAI ۀشروع تحقیقات علمی دربار .است

ای دانشگاهی اعالم شد. این رشته وظیفه و هدف خود را عنوان رشتهبه ،برای اولین بار ،طور رسمیبه

بلکه یک هویت کند، تنها قادر بر فهم باشد و موضوعات را درک داند که نههوشمند می خلق یک سیستمِ

و به کند شده توسط خودش یا انسان را دنبال تعریف اهداف ،هوشمند مستقل باشد که بدون نیاز به انسان

 (.Russel, 1995: 228) تحقق برساند

 

                                                           
1) Artificial Intelligence 
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 بایست بابعد می د. این دوشوتعریف می 2و ساختار انسانی 1ساختار منطقی بعدِ هوش مصنوعی در دو

یستم و تفکر و تعریف س ،د. در انتهای مقالهنساز تفکر و رفتار انسانی باشپیوند متناسب به یکدیگر، شبیه

 است.توضیح داده شده 1 ۀشمار تصویردر  ،ارتباط آن با انسان

 

 های هوش مصنوعیزیرمجموعه -2-1

هوش مصنوعی باید به کامپیوتر آموزش دهد تا بر هوش انسانی  ۀسازند ،شدهگفته براساس توضیحاتِ

و تصمیم مستقل بگیرد. پس  های خود را پردازش کندورودی ،یک انسان کاملِ مسلط شود و با تواناییِ

برای انتقال و ذخیره و پردازش اطالعات، هوش  ،های عصبی داردطور که انسان نیاز به شبکههمان

انسان ازطریق گونه که همانعصبی مخصوص به خود را داشته باشد. همچنین  ۀمصنوعی نیز باید شبک

کند، های خود را دریافت میورودی کند وبا محیط اطراف ارتباط برقرار می ،لمس و دیدن و شنیدن

اطالعات  سازی باید بتواند با محیط پیرامونش ارتباط بگیرد و خودْشبیه ۀهوش مصنوعی نیز با یک وسیل

ی که یک ماشین احتیاج خواهد داشت تا مانند انسان یدلخواه و تجربیاتش را فراهم کند. تمام اجزا

 د.شونبیان میمه ادابیندیشد و تصمیم بگیرد و رفتار کند در 

انتقال مفاهیم  ۀاز زبان انسانی که وسیل تستهای طبیعی عبارزبان :3های طبیعیپردازش زبان( 1

ماشین در فرایند پردازش، با شناسایی متون زبان انسانی، عبارات را به زبان منطقی و ماشینی خود است. 

ار خود با انسان از طریق زبان گفتاری یا های همخوان با ساختوسیلۀ تحلیل دادهکند. سپس بهتبدیل می

ها، مقاالت و تواند از منابع صوتی و متنی مانند کتابنماید. همچنین ماشین مینوشتاری ارتباط برقرار می

بندی متن، ترجمۀ بسیاری از ابزارها مانند طبقهمجالت برای رسیدن به اهداف مشخص استفاده کند. 

کنند به لطف پردازش اقتصادی که امروزه زندگی انسان را آسان میهمزمان و تصحیح خودکار تا هوش 

 پذیر هستند.زبان طبیعی امکان

 شکلبه این  ،است دانش سازیترین شیوه برای ذخیرهمناسبدانش، دستیابی به  :4نمایش دانش( 2

طور منظم و به ،وروردی های هوش مصنوعیوسیلۀ به مدهآدستهشده یا بهای دادهکه تمام دانش

                                                           
1) Rationality 

2) Humanity 

3) Natural Language Processing 

4) Knowledge Representation 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
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ها آنتحلیل به و کند ها ارتباط برقرار آنمیان  ،د تا درصورت نیازندسترسی ذخیره شوان و قابلسیک

 افتد.، مشابه اتفاقی که در ذهن انسان میبپردازد

و به نتایج جدید و کند استدالل  ،صورت خودکارخواهد بود که به درماشین قا :1استدالل خودکار( 3

 دست پیدا کند. یصحیح

 ماشین با موقعیت جدید و استخراجِ  شدنِ منطبقیادگیری ماشینی به معنای  :2یادگیری ماشینی( 4

ها و تواند خودآموزی داشته باشد و از موقعیتمیهوش مصنوعی . است استقرا و قیاس ۀوسیلهالگوها ب

 رفتارها الگوگیری کند.

های ورودی تعبیه شود تا ماشین بتواند از درگاهالزم است که برای هوش مصنوعی،  :3دید ماشینی( 5

که بینایی و چشایی و  ،های انسانیمانند حس ،درک داشته باشد ،اشیای خارجی و محیط پیرامون خود

 گیرد.را نیز دربرمی4احساسات سازیِیرشاخه شبیهکنند. این زالمسه این ویژگی را برای انسان فراهم می

مند افزار پیوند دهد تا بدنهای خود را نیز با سختافزار و قابلیتهوش مصنوعی باید نرم: 5رباتیک( 6

 انجام دهد. ،کی داشتیاگر نیاز به رفتارهای فیز ،شود و بتواند تصمیمات، دستورات و اهداف خود را

متخصص در یک  یک انسانِ منطقیِ هایی هستند که رفتار و تفکرِنامهبر :6های خبرهسامانه( 7

اشاره  های خبرهچند نمونه از موارد عملی سیستمدر ادامه، به کنند. سازی میخصوص را شبیههب ۀزمین

 شود:می

( که در Ledeberg, 1993: 209) اشاره کرد Dendralتوان به های خبره میاز نخستین سیستم

پژوهشگران هوش مصنوعی در   ،Joshun Lederbergو   Edward Feigenbaum توسط ،1965 سال

 ساخته شد. ،دانشگاه استنفورد

های خاص طراحی شده است که در تشخیص بیماری Centaurو  MYCIN ۀهای دیگر پروژمثال

 بودند.

                                                           
1) Automated Reasoning 

2) Machine Learning 

3) Computer Vision 

4) Simulation of Senses 

5) Robotics 

6) Expert Systems 
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مجموعه پردازشگرهای کوچکی های عصبی مصنوعی شبکه :1های عصبی مصنوعیشبکه( 8

 ،کنند. این مدل ریاضیتقسیم وظایف می ،و برای حل یک مسئله اندکه همگی به یکدیگر متصلند هست

 اند.نویسی شدهبرنامه ،کامپیوتری صورت یک الگوریتمِکه به

های مجزا که از گره ایای عصبیهشبکه ،استشدهکارکرد مغز انسان گرفته  این زیرشاخه را ازایدۀ 

اند و یک ورودی و یک خروجی دارند. بر روی های عصبی به هم متصل شدهالو با کان اندتشکیل شده

اطالعات را در خود  ،مجزا برای خود دارند ایدهند و چون حافظهاطالعات ورودی پردازش انجام می

شوند و الگوی جدیدی را در روزرسانی میهب ،با اطالعات دریافتی ،ایطور هوشمندانهکنند و بهذخیره می

 رند.یگمی پیش

 

 گیریاستقالل در تصمیم -2

تواند مستقالً براساس اطالعات ورودی و هوش مصنوعی می ،هایی که ذکر شدبا استفاده از زیرشاخه

هدف به آن  نبرای رسیدرا بهترین راه  ،اششدهتعریف های خود از محیط اطراف و هدف نهاییِتجربه

 دهد.را انجام میافعال موردنیاز  ،آن تبعِو بهکند انتخاب 

 

 مستقل گیریهای عملی از قابلیت تصمیمنمونه -1-2

اجرا درآمد. به GAAKای به نام روبات پروژه ،میالدی 2002 در سال ،در انگلستان 2در مرکز علوم مگنا

استفاده شده بود که هدف  ایها از هوش مصنوعیآندر های مذکور تولید شد. چند نسخه از روبات

 انرژیِ ها بود تا با گرفتنِدیگر روبات کردنِ ماندن و شکار برای آنان، تالش بهتر برای زندهشده تعیین

 بیشتر روشن بمانند و با محیط سازگار شوند. شانخود ،هاآن

شده ذخیره تمام انرژیِ ،شدمی مخزنی تعبیه شده بود که اگر توسط روبات دیگر شکار ،در پشت هر روبات

ن کدام از مسئوالکه هیچرخ داد اتفاقی غیرمنتظره  ،شد. در این پروژهرچی منتقل میبه شکا ،از آن درگاه

مترمربعی از مرکز تحقیقاتی 2000چندین روبات را در سالنی  ،را نداشتند. در شروع مبارزهآن انتظار  ،پروژه

 کردند.ی و حمله میاهداف را شناسای ،ها با استفاده از سنسور مادون قرمزروبات ،رها کردند. پس از مدتی

                                                           
1) Artificial Neural Networks (ANN) 

2) Magna Science Adventure Centre 
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آوری اطالعات از پس با گذشت زمان و جمع ؛عصبی مصنوعی بودند ۀها مجهز به سیستم شبکروبات

دادند تا هرچه بهتر به هدف شد و خود را ارتقا میهایشان افزوده میحرکات خود و دیگران، بر مهارت

 ماندن برسند. زنده

و  گیردنشدن می افتاد، تصمیم بر فرار و درگیریی که اتفاق میبعد از دریافت شکارها ،هااما یکی از روبات

در  گریزد ومیکند و به محیط اطراف مرکز از سوراخی که در دیوار مرکز تحقیقاتی وجود داشت فرار می

شود. این رویداد کند و ماشین دچار صدمه میبا یک ماشین در حال عبور تصادف می ،مرکز کنارِ پارکینگِ

 .استتعیین مسئول خسارت  در ،موضوع اصلیِ ۀلئخوب برای بیان مسیک نمونۀ 

 

 در حقوق ایرانهوش مصنوعی  بررسی نظریات مسئولیت حقوقی-3

وجود دارد چند قانون  ،برای پرداختن به مسئولیت مدنی و ضمان ناشی از خسارت ،در نظام حقوقی ایران

و قانون مجازات  (1339 وبمص) قانون مسئولیت مدنی ،از قانون مدنی اندکه عبارت

 .نیز پرداخت مبانی فقهی موجود در این زمینه توان بهها، میبر اینعالوه (.1375 مصوب) اسالمی

 بارِوجود ضرر، فعل زیان احراز شود:سه رکن وجود یک شخص باید  برای رسیدن به مسئولیت مدنیِ

چه مادی  ،وارده را زیانِ که عرفْاینسببیت بین فعل و ضرر. وجود ضرر عبارت است از  ۀرابط و شخص

یعنی  ؛بایست مسلم باشدضرر تلقی کند. ضرر عرفی می ،(دنیمسئولیت مانون ق 1 ۀ)ماد و چه معنوی

 محقق شده باشد. همچنین ضرر باید مستقیم باشد و توسط علتِ ،طور کاملحدود ضرر باید معلوم و به

هوش مصنوعی ممکن  جبران شده باشد.یز این ضرر نباید ندرنهایت  .نه با واسطه ،مرتبط رخ داده باشد

 کردن در خانه یا سر کمک خاللِ است به اطالعات شخصی و حریم شخصی افراد لطمه وارد کند یا در

آن متحمل ضرر شود. عرف خسارات وارده را  دچار خطا و اشتباه شود و درنتیجه مالک یا کاربرِ ،کار

مشکلی در لذا  .وجود نداردوارده  رهای ضرنوعی و دیگر مسببکند و فرقی میان هوش مصمشخص می

 خصوص وجود ندارد.هب ۀتشخیص این زمین

 ۀتواند رابطمستقالً می ،خود ،مصنوعی هوشِ بارِزیان آیا فعلِ .دوم و سوم است رکنمشکل اصلی در 

 ؟رضی را نداردسببیت را برای قبول مسئولیت مدنی و ضمان ایجاد کند یا اساساً قابلیت چنین ف
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 عدم شخصیت هوش مصنوعی -1-3

شخص  ییک: گیرنددو نوع شخص مخاطب قانون قرار می ،در ایران ،طبق قانون مدنی و قانون تجارت

و برخی دیگر ها موجب قانون، شرکتکه به ،دیگری شخص حقوقی و ،که فردی دارای روح است ،حقیقی

توان دارای حق و تکلیف . اساساً موجودی را میشوندتلقی میدارای شخصیت از نهادهای حقوقی، 

اگر  ،در قانون .استها روح منشأ همۀ این ویژگیباشد و دانست که دارای عقل، اراده، اختیار و حیات 

باز مخاطب  ،طور کلی محروم باشد و یا دارای اختیار و حیات نباشدبه ،عاقله ۀاز قو ،بنابه دالیلی ،انسانی

 است.دارای روح بوده ،ماسبقه عطف ب روح دارد یا بنابریا ستدالل که شخص مذکور به این ا است،قانون 

توان آن حیات و روح نمی نداشتنِدلیل هاما ب ،کنددرک مستقل پیدا میعلم، هوش مصنوعی با پیشرفت 

ها متشکل از شود، زیرا شرکترا شخص حقیقی نامید. همچنین در دستۀ اشخاص حقوقی نیز داخل نمی

اما هستند. پس دارای یک هویت اعتباری  است.ها اهلیت دادهبه آنکه قانون هستند افراد حقیقی  ۀادار

های مادی و ملموس است و در این دسته نیز جای هویت اعتباری، دارای ویژگیبه ،هوش مصنوعی

 گنجد.نمی

 

 هوش مصنوعی نمایندگیِ ۀنظری -2-3

های قراردادهای الکترونیکی توسط الگوریتم ،نترنتیهای ایسایتطور که در بعضی از وبهمان

ای برای قرارداد را وسیله انعقادِ دانان آن سیستم هوشمندِد، حقوقنشوبا اشخاص منعقد می ،هوشمندنیمه

کامالً  ۀتوان هوش مصنوعی را نیز همان نماینددانند. میقرارداد می صاحبِ شخصِ ابراز رضایت و ایجابِ

 دهد.کند و انجام میاز جانب او اراده می آن دانست که صرفاً ازنده، صاحب یا کاربرِس شخصِ هوشمندِ

مطرح  یاما نمایندگی در جای ،سادگی حل شودبرسد و بهنظر بهشاید این جواب صحیح  ،در منظر اول

اش نمایندهو اجرای فعلی را به  کندای را منتقل میخواسته ،است که فرد کامالً با اراده و هدف و رضایت

خودش  ۀدهد و نفع و ارادانجام می یبرای شخص دیگر ی رادرواقع نماینده سببی است که فعل .سپاردمی

فضولی و از جانب  قراردادْ  ،خودش در قرارداد و یا فعلی بروز پیدا کند ۀنیست و اگر ارادآن سهیم در انجام 

 .نیستنماینده  صاحبِ

اهداف کلی برای آن تعیین برخی دانیم می ،هوش مصنوعی ارائه شد ساختارِ با توضیحاتی که در چیستیِ

هوش  ،دهنده نیست. در حال حاضرشده به نفع فرد سازنده یا گسترششود و لزوماً اهداف تعیینمی
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 است. پس در این هدفِ شانخود یها ارتقااند که فقط هدف آنایجاد شده ایهای عمومیمصنوعی

هوش مصنوعی است و تصور نمایندگی در این حالت  ایجادشده برای خودِ فعِتنها مزیت و ن ،شدهتعیین

 ممکن نخواهد بود.

 

 

 کاربر یا شخص ثالث، نویسبرنامه ،مسئولیت سازنده -3-3

میان سببیت را  ۀهوش مصنوعی، در ایجاد ضرر باید رابط هویتی و کاربردیِ ۀزمینتوجه به گستردگیِ با 

اند. در مثال کردهفراهم ضرر را زمینۀ ایجاد  ،ا یک گروه متشکل از چند فردزیر ،افراد زیادی تحلیل کرد

شناس و نویس و عصبکه شامل برنامه ،دهندهافراد توسعه ،GAAKضرر ناشی از روبات آزمایشگاهی 

چه کسی را باید برای پرداخت خسارت  هستند، هوش مصنوعی ۀدهندمدیر پروژه و اعضای کاربر آموزش

تساوی متعهد به پرداخت سببیت و یا به میزانِ نسبتِباید بهدهندگان آیا توسعهیا  ؟ل بدانیمماشین مسئو

 شوند؟

 اسباب چند نظریه وجود دارد: در تعددِ 

اما  ،استصراحت صحبتی نشدهبه ،تقسیم در تعدد اسباب ۀنحو خصوصدر ،در قانون مدنی (1

تأثیر رفتارش مسئول خواهد بود. هرکس به میزان  ،قانون مجازات اسالمی 526 ۀطبق ماد

 .(1/395: 1340)امامی،  هستندنیز قائل به این تفسیر  برخی حقوقدانان

 آوردند ]...[زیانی وارد  نفر مجتمعاً هرگاه چند» ،قانون مسئولیت مدنی 14 ۀطبق ماد (2

ازطرف دادگاه تعیین  ،هریک ۀمداخل ۀبه نحومیزان مسئولیت هریک از آنان، با توجه 

 ،شودافراد تقسیم می ۀهممسئولیت میانِ مشابه نظر اول است که این نظر نیز  «.شدخواهد 

مداخله و نوع فعل را مالک قرار  ۀبلکه نحو ،ستهناما مالک تقسیم را اثر نهایی در ضرر ندا

 است.داده

هوش  علمیِ ۀاما در زمینۀ پیشرفت ،دنرسنظر میاین دو نظر طبق قواعد و اصول فقهی منطقی به

های هوش هر فرد را در واکنش ۀمداخل تقریباً محال است که بتوان میزان افعال و اثراتِ  ،مصنوعی

ید ؤمساوی مسئول دانست. م ۀاندازرا به دهندگانۀ توسعهشود همپیشنهاد میلذا مصنوعی تعیین کرد. 

سبب در یک  در اجتماع چند»گوید: قانون سابق مجازات اسالمی است که می 365 ۀاین نظر هم ماد

 (1343 مصوب) قانون دریایی 165 ۀهمچنین ماد «.تساوی مسئول خواهند بودهمه به ،ضرر
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کند و درنهایت اگر تقصیرشان معین می ۀبراساس درجرا اند هایی که مرتکب خطا شدهمسئولیت کشتی

 طور مساوی مسئول خواهند بود.به ،ممکن نباشد

تساوی تقسیم به هقائل بی)ره( حلی و امام خمین . عالمهاستخیر مورد اهمین در میان فقها، نظر مشهور 

 .(2/541: 1390 خمینی،؛ 3/105: 1398 )حلی،هستند

مسئول خواهند بود و اگر جمع  های تولید هوش مصنوعی دارای شخصیت حقوقیِشرکت ،بنابر این نظر

 همه مسئول خواهند بود. ،سازنده شخصیت ثبتی حقوقی نداشته باشند

 

 مجنون و صغیرهمچون هوش مصنوعی  -4-3

نسبی انجام  را با آگاهیِ دزیرا رفتارهای خو ،مسئول دانستنیز توان خود هوش مصنوعی را میازسویی 

هرگاه » ،قانون مدنی 1216 ۀمسئولیت را برای آن ثابت کرد. طبق ماد ،توان با یک قیاساست. میداده

 «.استمن ضا ،شود صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر

آگاهی کامل  دبر صالح و فساد خوصغیر غیرنافذ است، زیرا  ،در تمام معامالت مالی ،صغیر عمل حقوقیِ

کامل انجام  گاهیِآ. صغیر هرچند امور خود را بدون اراده و بپردازدتمییز تواند میان امور به نمیو ندارد 

 ،در درک و آگاهی ،مصنوعی اگر از یک فرد بالغ. هوش داندمیوارده  ضررِ را مسئولِ  اواما قانون  ،دهدمی

مجنون از  ،ٰ  توان او را نیز مسئول دانست. به طریق اولیمراتب از صغیر برتر است. پس میبه ،برتر نباشد

 ی و عدمِ رانگاسهل ۀواسطاگر به بار، زیانفعلِ وقوعِ رفِصِبا اما  ،ای برخوردار نیستعاقله ۀهیچ قو

زیرا هدف نهایی از مسئولیت مدنی جبران  ،خود او مسئول خواهد بود ،نبوده باشد مشولی و قیّ  مراقبتِ

 برد مهم نیست.سر میکه چه شخصی مسئول باشد و در چه وضعی بهپس این .ضرر است

شده در مطرح زیرا صغیر و مجنونِ  ،قیاس اشتباه است ،باید بیان کرد که در ابتدامذکور ادعای پاسخ به در 

نباشد. کامل و یا باشد ها وجود نداشته عاقله در آن ۀهرچند قو اند،انسان هستند و دارای روح ،مذکور ۀماد

ها صرفاً موجب عدم مجازات و عقاب آن عقلِ کمالِ  و عدمِاند دارای حق و تکلیف ،بنابراین تا حدودی

سببیت، مسئول خواهند  ۀدلیل وجود سه رکن ضرر و فعل و رابطهب ،شود، اما در مسئولیت مدنیها میآن

 پردازند.خسارات را می ،مسئول ها از اموالِآن قانونی یا قهریِ جبران ضرر، ولیِ ۀبود. در نحو
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 اموال و حیوان متعلق به مالکهمچون هوش مصنوعی  -5-3

توان شباهتی بین حالتی که یک مال یا حیوان متعلق به مالک باشد و بدون دخالت وارده می در ضررِ

؟ طبیعتاً باید دادچه حکمی  ،. در اینجارا درنظر گرفت ضرری به فردی شوندایرادِ مستقالً موجب  ،مالک

 های مصنوعیِزیرا هوش ،برای هوش مصنوعی خواهد بود ی است کهحکم صادره همان حکم

به استخدام  ،برای اهداف اجتماعی یا شخصیهستند، چراکه وجودآمده تماماً دارای خالق و مالک هب

 ( ومانند مخترع یا کاربر) آیدحساب میآن به د مالکِرَبَیند. پس یا همان شخصی که از آن نفع میآرمید

مالک مسئول  ،است. در این صورتمالک آن شده و آن را خریداری کرده ،طور رسمییا شخصی که به

مسئول  ،اهی نداشته باشدها تقصیر و کوتآن البته اگر مالک در نگهداریِ .خواهد بود دمایملک خو رفتارِ

 نخواهد بود.

ضرری  ،یا براثر عدم مواظبت اومطلع باشد صاحب دیوار اگر از عیب دیوار  ،قانون مدنی 333 ۀطبق ماد

 مسئول خواهد بود. ،وجود بیایدهب

 ،آن حیوان نیست ۀخسارت از ناحی مسئولِ حیوانْ مالک یا متصرفِ که گوید مینیز قانون مدنی  334 ۀماد

 ،منشأ ضرر شود ،عمل شخصی ۀواسطهاگر حیوان ب. اما در حفظ حیوان تقصیر کرده باشدکه این مگر

 فاعل آن عمل مسئول خواهد.

لک و اپس اگر م .ضرر و منشأ آن استمیان سببیت  ۀهمۀ این مواد ذکرشده راهی برای احراز رابط

عمل نیاورده بهپیشرفته را  های الزم برای این سنخ از محصولهوش مصنوعی حفاظت امتیازِ صاحب

مالک مسئول نیست و ضرر بدون مسئول و  ،برای ضرر وارده ،در غیر این صورت و مسئول استباشد، 

. پس باید راهی استالضرر  قاعدۀ فقهیِ ماند. این اتفاق نیز خالف مبنای مسئولیت مدنیِجبران باقی می

راحتی شناخته شخص مسئول به ،عضی موارددر ب ،زیرا طبق قوانین کنونی ایران ،اساسی اندیشید

 شود.نمی

زیرا  ،همه را در این ضررها سهیم دانست؛ یعنی در اینجا باید قائل به مسئولیت جمعی یا اجتماعی بود

بایست صندوقی تهیه برند. بنابراین دولت میعلم و تکنولوژی بهره می رشدِ متقابالً همه از منافع عمومیِ

در  سببیت ۀکه احراز رابط ،بدون مسئول را ۀبینی، ضررهای واردپیشای قابلجهدبو و با اختصاصِکند 

 .کندجبران است، ناممکن  هاآن
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 ،خود است مصنوعیِ هوشِ کردنِ حل دوم اجبار مالکین و سازندگان و کاربران هوش مصنوعی بر بیمهراه

ای که در وسایل نقلیهزمینی، برای موجب قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیۀ موتوری اتفاقی که بهمانند 

افراد باید دلیل امکان ورود خسارات احتمالی، این قانون، به 1 ۀ. طبق ماداند رخ دادفعالامروز  ۀجامع

مسئول کننده های بیمهشرکتصالح بیمه کنند. درواقع های ذیخود را در یکی از شرکتوسیلۀ نقلیۀ 

مسئولیت  اما در رکن اولِ ،مسئول همچنان مسئول است فردِ ،کردن خواهند بود. در بیمه جبران خسارت

دیده به دیگر حق رجوع زیان ،مدنی بیان شد ضرر باید جبران نشده باشد و با جبران توسط شرکت بیمه

 وجود نخواهد داشت. ضرر آن مسببِ
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 گیرینتیجه

ها ردی و جمعی انسانف در ابعاد روزمره و زندگیِجهان و هوش مصنوعی یک تحول نوین در علم و 

های تعیین حقوق اشخاص را نیز با خود مباحث حقوقی در مصداق ترین موجِخواهد بود. بنابراین بزرگ

پیشرفته براساس دانش و تجربیات خود و  عمومیِ مصنوعیِ همراه خواهد داشت. وقتی یک هوشِبه

سپس  و رسیدن به هدف قصد کند برای است، افعال مختلفی راای که برای آن طراحی شدهاهداف اصلی

با  ،مصنوعی را هوشِ توانیم خودِمی ،ضرری به شخصی وارد شود ،آن افعال ۀاجرا دربیاورد و در نتیجبه

گیری و قصد را تصمیم منطقیِ سازیِزیرا اوالً آگاهانه بوده و مراحل شبیه ،مسئول بدانیم ،هاییمحدودیت

است. سازندگان، ضرر وارد کردهمستقالً دیگری نیز نبوده و  شخصۀ ثانیاً او نمایند و استطی کرده

. اما هستندمسئول  ،به تقصیر و یا تسبیب ،میزان ورود ضرربا توجه به  ،آن نیز دهندگانِکاربران یا توسعه

 ،احرازشده را با هویتِ توان فقط هوش مصنوعیِها میانتساب به آن یک از عواملِ هیچ درصورت نبودِ

زمانی پررنگ و  مصنوعیِ هوشِ مسئولیتِ یِهای حقوقمسئول دانست. چالش ،حقوقی مانند شخصِ

خود را به یک هوش  غیرانسانیِ شهروندیِ مانند عربستان اولین حقِ ید که کشورنشوتر میحیاتی

از  گرفتن کند. در حقوق ایران نیز با تطبیق و وحدت مالکاعطا می ،نام سوفیاه ب ،عمومی مصنوعیِ

های حقوقی را شخصیت و اهلیت برای مسئولیت از بودن هوش مصنوعی قابلیت دارا و مقررات، قواعد

 خواهد داشت.

توان هوش نمی ،مدنی، تجارت و مجازات اسالمی و همچنین فقه اسالمی انونطبق ق ،طور مستقیمبه

است روح دارای نه  مثل شرکت دارد و ایاعتبار حقوقی ،موجب قانونزیرا نه به ،مصنوعی را شخص نامید

آن را مسئول  ن و کاربرانِاحق و تکلیف باشد. پس باید سازندگان، مالک مخاطبِ حقیقیْ شخصِمانندِ که 

سهم هریک تجزیه  این مسئولیت به مقدارِ ،تشخیص باشدسهم هریک قابل ،دانست. اگر با ضابطۀ دقیق

ود. راه بهتر برای جمع پیشرفت ساوی مسئول خواهند بتبههمگی  . در غیر این صورت،خواهد شد

 هوشِ  دارندگانِ اجباریِ کردنِ جامعه، اجبار دولت بر بیمه افرادِ  فردیِ تکنولوژی و علم و همچنین حقوقِ 

بدون درگیری  ،عمومی در جامعه هوش مصنوعیِ مستقلِ هایاز تصمیم واردهمصنوعی است تا ضررهای 

 د.نجبران شو
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