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 هوش مصنوعي و قانونگذاري

 (1) (تأسيس كميته هوش مصنوعي در مجلس اعيان بريتانيا)

 

 
 

 

 

 

 چكيده

تواند بجاي هوش طبيعي قانون مي آيا هوش مصنوعي»پاسخ به اين پرسش بنيادين كه 

ه لتر است كه مقرر شده طي سلسهاي جامع و گستردهمستلزم بررسي «؟وضع كند

اين گزارش  به آن پرداخته شود. در «دفتر مطالعات بنيادين حكومتي»هايي در گزارش

پژوهي و ستاني، مفهوممفهوم»سه مرحله اول از گام  ن سير مطالعاتياي در چارچوب

شناخت تجارب و منظور به شدهانجام  هايپيموده خواهد شد. بررسي« ازيسمفهوم

نشان « يهوش مصنوع»المللي درباره هاي بينسطح انتظار ديگر كشورها و سازمان

سازي در جهان كنوني راه بنيادين به باالترين سطوح تصميمدهد كه اين موضوع مي

هاي كميته هوش مصنوعي مجلس فعاليتاز يافته است. در اين گزارش، شرح مختصري 

ماه از تأسيس اين كميته در پارلمان  رائه شده است. از آنجا كه فقط دوانيا ااعيان بريت

ها فراخوان عمومي براي دريافت شواهد و ديدگاه ، بارزترين اقدام آن،گذردميبريتانيا 

بيانگر ها السؤ معين بوده است. مرور اينسؤال  درباره هوش مصنوعي در قالب يازده

ن اهوش مصنوعي و اهميت آن نزد آن كشور از فناورين آن اسطح انتظار سياستگذار

 1ست. ا
 

                                                 
با ادبيات هوش مصنوعي و قانونگذاري و نيز اجمالي گزارش، آشنايي  نويسپيش . هدف از تهيه اين1

 است.هوش مصنوعي در پارلمان بريتاني كميته
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 مقدمه

هاي گذشته را پشت سر رشد فزاينده دانش فناوري هوش مصنوعي، بسياري از محدوديت

، پژوهانآينده گذاشته و دامنه وسيعي از امور بشر امروز را در برگرفته است. طبق برآورد

هاي كنوني بشر، در آينده نزديك توسط هوش مصنوعي به انجام و مهارت غلاشمبرخي از 

غلي كه غلبه هوش مصنوعي بر هوش طبيعي در اشمخواهد رسيد. شمار چنين وظايف و 

افزايش است و متناظر با تطور درحال  روز به روز شود،بيني ميكارگزاري آنها پيش

يافت. حوزه قانون و امور قانوني نيز از اين  تنوع بيشتري خواهد ،هاي هوش مصنوعيقابليت

نقش دستيار هوش طبيعي را  هوش مصنوعي ،حاضردرحال  است.تحوالت مستثنا نمانده 

كند. اما روند تحوالت كنوني بيانگر آن است كه در آينده در حوزه قانون و امور قانوني ايفا مي

حتي  .تر خواهد بودتر و نهادينهقها بسيار عمينقش هوش مصنوعي در زندگي انسان ،نزديك

اثرگذاري اين پديده از چشم  ،بيني نشده را در نظر نياوريمساز و پيشهاي شگفتياگر رخداد

 رهبران و سياستگذاران كنوني جهان مخفي نمانده است. 

به مناسبت  خود در سخنراني 7112اول سپتامبر در جمهور روسيه رئيس ،«پوتين»

، با صراحت از اهميت هوش مصنوعي در آموزان سراسر روسيهبراي دانشبازگشايي مدارس 

وي معتقد است هر كشور و افرادي كه بتوانند رهبري  1آينده روسيه و جهان سخن گفت.

عهده خواهند گرفت. حكمراني جهان را بر اشته باشند،فناوري هوش مصنوعي را در اختيار د

معرفي كرد. پوتين در اين سخنراني كه از وي هوش مصنوعي را آينده جهان و بشريت 

                                                 
1. https://finance.yahoo.com/news/russia-apos-putin-artificial-intelligence-142500466.html 
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اظهار ، شدصورت زنده پخش در سراسر روسيه به 1«آزادمدرسه »طريق سامانه الكترونيكي 

تهديدات بزرگ عنوان به اكنونهاي بزرگي وجود دارند كه همدر هوش مصنوعي فرصتكرد 

و محصوالت درجه دوم ها شوند. وي از مخاطبان خود دعوت كرد كه از فناوريشناخته مي

  رهبري هوش منصوعي در جهان گام جدي بردارند.سوي به واستفاده نكنند در اين زمينه 

براساس اظهارات ميرر يچيس، معاون بخش توسعه فناوري آژانس اطالعات مركزي 

 7پروژه متفاوت هوش مصنوعي است. 132امريكا )سيا( اين آژانس در حال انجام 

عنوان كميته هوش مصنوعي با اي كميته 7112جون  72در تاريخ  پارلمان بريتانيا،

بررسي تأثيرات اقتصادي، منظور به از اعضاي مجلس اعيان بريتانيا تشكيل داد. اين اقدام

كميته در هاي فناوري هوش مصنوعي انجام گرفت. اين اخالقي و اجتماعي پيشرفت

هاي مرتبط با هوش مصنوعي مانند روند عين در حوزهمسؤال  نخستين گام خود، يازده

ادراك عمومي، صنعت، اخالق، نقش دولت و  تأثير بر جامعه،تغييرات فناورانه، 

مارس  31ها تا تاريخ گيري از تجربه ديگران طرح كرده است. نتايج اين بررسيبهره

 د. شوه مجلس اعيان گزارش ميتوسط كميته منتخب ب 7112

 ز توجه، هيجان و تراكم رخدادها در حوزه هوش مصنوعي، هراين سطح ا

ت و سؤاالهاي عمومي جهان، را به تأمل واداشته است. امروزه در رسانه صاحبنظري

كنندگان آنها هاي پرسشكه انعكاس اميدها و هراسـ مناقشات بسياري در اين زمينه 

 شود.منتشر مي ـ درباره هوش مصنوعي است

دار در آينده چه مشاغلي را عهدهمصنوعي تا كجاست؟ هوش مصنوعي افق توسعه هوش 

                                                 
1. Open School 

2. https:/futurism. com/how-the-cia-is-using-artificial-intelligence-to-collect-social-

media-data 
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تواند در ابعاد مختلف جايگزين هوش طبيعي شود؟ آيا به ؟ آيا هوش مصنوعي ميشودمي

هاي باشد و قابليت 1«هوش انتلكتوال»همان نحو كه هوش مصنوعي توانسته است جايگزين 

هوش »سازي آزمون شبيهاز تواند مي بروز داده، 7«هوش هيجاني»سازي مهمي براي شبيه

وابستگي هوش مصنوعي به هوش طبيعي در ارتباط با  4يد؟آنيز سربلند بيرون  3«اسپيرچوال

رخ خواهد داد؟ در صورت وقوع اين  5«تكينگي فناوري»اين پديده تا چه اندازه خواهد بود؟ آيا 

تغييراتي در زندگي بشر رخ خواهد داد؟ آيا رخداد چه تبعاتي گريبانگير بشر خواهد شد؟ چه 

تواند بجاي قاضي، تواند بجاي وكال، وكالت كند؟ آيا هوش مصنوعي ميهوش مصنوعي مي

 قضاوت كند؟ آيا در آينده شاهد هوش مصنوعي سياستمدار خواهيم بود؟ 

ها، نياز به يك پرسش اصلي كه بتوان با محك آن ديگر درنگ در پي تراكم پرسشبي

شود. هاي مرتبط با هوش مصنوعي را عيارسنجي كرد، به ذهن متبادر ميضوعات و پرسشمو

با كند هاي مجلس شوراي اسالمي تالش ميدفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش

بين اين پرسش هايي موضوعات مرتبط با هوش مصنوعي و قانون را زير ذرهسلسله گزارش

 «.تواند بجاي هوش طبيعي قانون وضع كند؟ش مصنوعي ميآيا هو»بنيادين محك بزند كه 

پژوهي و ستاني، مفهوممفهوم»گانه براي پاسخ به هر پرسش بنياديني بايد فرآيند سه

                                                 
1. Intellectual Intelligence (II) or Intelligence Quotient (IQ) 

2. Emotional Intelligence (EI) 

زمينه سامانه ارزشي باورهاي انسان است. هوش  (Spiritual Intelligenceهوش اسپيرچوال ) .3

و ساختار باورهاي است  رویمایم، به کجا میسؤاالتي جدي مانند از کجا آمده اسپيرچوال پاسخگوي
 كند.انسان درباره هدف اصلي زندگي را بنا مي

هاي چندگانه بشر زيرمجموعه سه هوش گانه دانا زوهار و يان مارشال، هوشطبق نظريه هوش سه .4

 .اسپيرچوال، هوش انتلكتوال و هوش هيجاني هستند

کند که شتاب در بينی میای است که پيشفرضيه Technological singularityفناوري يا  تكينگي .5

شود که هوش مصنوعی از هوش بشر پيشی بگيرد و منجر به تغييرات شگرف فناوری در نهایت باعث می
 .بيانجامدیا حتی پایان تمدن بشری 
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است تمامي تجارب بشري تا به امروز در اين زمينه مورد الزم پيموده شود.  «سازيمفهوم

ها و اقدامات كشورهاي مختلف در قالب وقايع، رخدادها، يافتههمچنين ارزيابي قرار گيرند. 

هاي بندي روششناخت و دستهبر عالوهبرگي انعكاس داده شوند. سپس هاي اوليه چندگزاره

سازي امر قانونگذاري و هوش ها براي شبيهروز هوش مصنوعي، مفيدترين روشمتداول و به

از مفاهيم ستانده درنهايت  بشري انتخاب شده و درباره كاربرد آنها پژوهش شود. اسپيرچوال

 ها، مفاهيم جديدي ارائه خواهد شد. و نتايج حاصل از پژوهش

اولين بررسي، تجربه اخير پارلمان بريتانيا در تأسيس كميته عنوان به در اين گزارش

شود. در انتهاي اين گزارش پيشنهاد معيني براي مي هوش مصنوعي پارلماني شرح داده

 خواهد شد.  در امر قانونگذاريمصنوعي ش از فناوري هو استفاده

 

 روند تأسيس كميته هوش مصنوعي

 7112جون  72مجلس اعيان بريتانيا، در تاريخ  1در هجدهمين نشست كميته همكاري 

بررسي تأثيرات اقتصادي، منظور به كميته منتخب هوش مصنوعي تشكيل شد. اين اقدام

. اين كميته موظف گرفتهاي فناوري هوش مصنوعي انجام اخالقي و اجتماعي پيشرفت

هاي خود را به كميته همكاري گزارش مطالعات و بررسي 7112مارس  31است تا تاريخ 

نفر از اعضاي  13مجلس اعيان بريتانيا ارائه دهد. كميته هوش مصنوعي متشكل از 

 : شودبيان ميشرح ذيل نگلستان است كه اسامي آنها بهمجلس اعيان ا

                                                 
ان بريتانيا ضمن ارائه مشورت در زمينه مجلس اعي (Liaison Committeeكميته همكاري يا ارتباطات ). 1

هاي دار تعيين و تخصيص منابع مورد نياز كميتهامور مالي و ديگر منابع مورد نياز مجلس اعيان، عهده
هاي منتخب در دو خب است. كميتهتهاي منمنتخب است. اين كميته همچنين ناظر بر كاركرد كميته

 و وظايف پارلمان را برعهده دارند. مجلس پارلمان بريتانيا وظيفه پيگيري امور
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 (1222از  عضو مجلس اعيانليبرال دمكرات ) از حزب 1«كلمن جونز» .1

 (7111از حزب كار )عضو مجلس اعيان از  7«بارونس بيكول» .7

 (7114عضو مجلس اعيان از از حزب كار ) 3«آنتوني گيدنز» .3

 (7113)عضو مجلس اعيان از  از حزب ليبرال دمكرات 4«بارونس گراندر» .4

 ( 1221از حزب كار )عضو مجلس اعيان از  5«هوليك» .5

 (7113كار )عضو مجلس اعيان از از حزب محافظه 6«هولمز ريچموند» .6

 ( 1222عضو مجلس اعيان از مستقل ) 2«پيتر كيث لون» .2

 (7116)عضو مجلس اعيان از  2«استيفن جون ليندزي كرافت» .2

 ( 1222عضو مجلس اعيان از كار )از حزب  2«ديويد پوتنام» .2

 ( 7113كار )عضو مجلس اعيان از از حزب محافظه 11«ماتئو وايت ريدلي» .11

 ( 7115عضو مجلس اعيان از )كار محافظه از حزب 11«كيت الكساندرا راك» .11

 (1222مستقل )عضو مجلس اعيان از  17«آنتوني تئودور» .17

  .(1222عضو مجلس اعيان از ) كاراز حزب محافظه 13«راجر مينورز سوينفن ادي» .13

                                                 
1. Clement-Jones 

2  . Baroness Bakewell 

3  . Giddens 

4  . Baroness Grender 

5  . Hollick 

6  . Holmes of Richmond 

7  . Levene of Portsoken 

8  . Steven John Lindsey Croft 

9  . David Puttnam 

10  . Viscount Ridley 

11  . Baroness Rock 

12  . Anthony Tudor St John 

13  . Roger Mynors Swinfen Eady 
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 تخصص اعضا

حقوق،  :مانند يهاي مختلفهاي تخصصي اعضاي اين كميته، رشتهزمينه كاري و رشته

سازي، پزشكي، ورزشي شناسي، سياستگذاري، امور نظامي، الهيات، فيلمارتباطات، جامعه

 شود. و غيره را شامل مي

 

 نخستين گام

گيري، فراخوان ي مجلس اعيان بريتانيا پس از شكلنخستين اقدام كميته هوش مصنوع

آوري شواهد مكتوب از شهروندان داخل و خارج كشور درباره تأثيرات عمومي براي گرد

شهروندان و تمامي هاي مختلف بوده است. در اين فراخوان از هوش مصنوعي در زمينه

شناسند كه ميكه كسي را درصورتي  ها دعوت شده استاالمكان سازمانحتي

ثيرات رد، فراخوان عمومي درباره تأهايي براي به اشتراك گذاشتن با كميته داديدگاه

ها ششم هوش مصنوعي را به وي برسانند. آخرين مهلت براي دريافت اين ديدگاه

 تعيين شده است.  7112سپتامبر سال 

 

 الؤسيازده 

درباره جوانب مختلف هوش سؤال  كميته مذكور طي اين فراخوان عمومي، يازده

صورت ها را بهخواسته است كه پاسخدهندگان پاسخ مصنوعي طرح كرده و از

تنظيم و  A4هاي كاربردي حداكثر در شش صفحه نويسي شده همراه با مثالخالصه

برخط از طريق سايت پارلمان بريتانيا و شبكه صورت به ها. دريافت پاسخكنندارسال 

 ،ندارد تها ضرورپذير است. پاسخ به همه پرسشپارلمان امكانپستي كشور به آدرس 
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 A4باشد، بايد خالصه شواهد در يك صفحه   A4اما اگر پاسخ بيش از شش صفحه

ضميمه شود. پذيرش يا عدم پذيرش شواهد ارسال شده در اختيار كميته خواهد بود و 

كميته و بايگاني آن در سايت صورت بديهي امكان انتشار آن به نام نويسنده در وببه

ه براي كميته از سايت پارلمان در هر مرحله وجود دارد. پذيرش شواهد ارسال شدوب

ها ممكن رسد. پس از دريافت پاسخكننده آن ميييديه به اطالع تهيهطريق يك ايميل تأ

شفاهي و حضوري به صورت به هاي خاصي براي ارائه شواهد خوداست افراد يا سازمان

 ان دعوت شوند.پارلم

 

 ت كميته هوش مصنوعياالؤس

 2در سؤال  11 ،يتانيا در اولين فراخوان خودكميته هوش مصنوعي مجلس اعيان بر

 شرح ذيل است: مذكور به هكميتسؤاالت  بخش به اشتراك گذاشته است.

 روند تغييرات فناورانهالف( 

وضعيت كنوني هوش مصنوعي و عوامل تأثيرگذار بر آن را شرح دهيد؟ هوش  .1

مصنوعي در فاصله پنج، ده و بيست سال آينده چگونه توسعه خواهد يافت؟ چه عوامل 

 شتاب بخشيدن يا تعويق اين توسعه خواهند شد؟  ثاجتماعي و تكنيكالي باع

 گيرد؟ قرار ميبرداري هرهآيا اين سطح از اقبال نسبت به هوش مصنوعي، مورد ب .7

 تأثير بر جامعهب( 

 تر از هوش مصنوعي مهيا كرد؟ توان عموم مردم را براي استفاده گستردهمي چگونه .3

توانيد تأثيرات هوش مصنوعي بر مسائلي مانند زندگي روزمره، ميسؤال  در اين
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هاي مورد نياز تهاي مورد تقاضا و ظرفي، نيازهاي آموزشي و بازآموزي، مهارتمشاغل

توانيد تأثيرات هوش براي تغييرات اجتماعي مهم را مورد توجه قرار دهيد. همچنين مي

ساالري، امنيت سايبري، حريم خصوصي و مالكيت داده مصنوعي بر مسائلي مانند مردم

 را مورد مالحظه قرار دهيد. 

. چه كسي در جامعه بيشترين بهره را از گسترش و كاربرد هوش مصنوعي و كاربرد داده 4

 هاي بالقوه را كاهش داد؟ توان اين نابرابريبرد؟ چگونه ميبرد؟ چه كسي بهره كمتري ميمي

 ادراك عموميج( 

آيا ارتقاي درك و مشاركت عمومي در هوش مصنوعي ضروري است؟ اگر پاسخ مثبت  .5

 گونه بايد عمل كرد؟ است چ

 صنعتد( 

هاي كليدي صنعت از توسعه و گسترش كاربرد هوش مصنوعي . كدام بخش6

 شوند؟مند ميهاي كليدي كمتر بهرهكنند؟ كدام بخشبرداري ميبهره

هايي از صنعت بيش از توان بررسي كرد كه چرا بخشدر اين پرسش، ميهمچنين 

برداري از كه موانع بهرهشوند و اينمند ميبهرهها از توسعه هوش مصنوعي ديگر بخش

 كدام است؟ هوش مصنوعي در هر صنعت

هاي بزرگ و ها و سازمانبر داده برخي شركتتوان انحصار مبتنيمي چگونه .2

منظور به ها راتوان دادهاقتصادهاي مرتبط با آنها را مورد توجه قرار داد؟ چگونه مي

ا در راستاي منافع عمومي و ايجاد يك اقتصاد موفق محافظت كارگيري آنههاطمينان از ب

 و مديريت كرد؟ 
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 اخالقهـ( 

هاي منفي را كارگيري هوش مصنوعي چيست؟ پيامدهپيامدهاي اخالقي توسعه و ب .2

 توان رفع كرد؟ چگونه مي

ايمني، تنوع و  رضايت، توانيد مسائلي مانند حريم خصوصي،مي در اين پرسش

 .دهيدساالري را مورد توجه قرار ردمتأثير بر م

)جعبه سياه(  هاي هوش مصنوعيدر چه شرايطي عدم شفافيت نسبي در سيستم .2

 هايي نبايد مجاز شمرده شود؟قابل پذيرش است؟ در چه موقعيت

 نقش دولت و(

دولت چه نقشي در توسعه و استفاده از هوش مصنوعي در بريتانيا دارد؟ آيا تنظيم  .11

 مقررات براي هوش مصنوعي ضروري است؟ اگر چنين است چگونه؟ 

 آموختن از ديگران ز(

المللي مانند اتحاديه اروپا و هاي بينتوان از كشورها و سازمانمي هاييچه درس .11

 در رويكردهاي سياستي آنها به هوش مصنوعي آموخت؟  ،مجمع جهاني اقتصاد
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 گيري و پيشنهادنتيجه

انعكاس اهميت فزاينده هوش مصنوعي براي انسان امروز، يك منظور به در اين گزارش

گيري در جهان ارائه شد. اين فناوري در باالترين سطوح تصميم جديد از نفوذ تجربه

هاي ارتباطاتي براي ح و استفاده از همه ظرفيتتمركز پارلمان بريتانيا در اين سط

ها در اين زمينه نشان از رقابتي بودن اين ميدان ها و خالقيتگيري تمامي ايدهبهره

ر ضرورت باره نيز تأكيدي ديگر ب اين جمهور روسيه دردارد. سخنان پوتين، رئيس

 ميدان رقابتي است. ها در اينكارگيري تمامي خالقيتهو ب هااستفاده از همه ظرفيت

بندي منظور تحليل و طبقهبرداري بسيار از فناوري هوش مصنوعي بههمچنين بهره

برداري از ريزي براي بهرههاي اجتماعي دال به ضرورت برنامههاي پراكنده در شبكهداده

ها و فرصتكلي غفلت از طور به هاي حجيم است.اين فناوري در پردازش داده

طور به ناپذيري گريبانگير كشور كند.هاي جبرانتواند خسارتمي حوزهتهديدهاي اين 

قانون و هوش مصنوعي، اين سطح از اقبال پارلمان بريتانيا نسبت به  ،اخص، در حوزه

برداري تواند مورد بهرهدهد تا چه اندازه اين موضوع ميفناوري هوش مصنوعي نشان مي

 يرد. ساز و قانونگذار قرار گنهادهاي تصميم

اندازي كميته يا گروه نياز كشور به راهارزيابي با توجه به كشف و فهم اين ضرورت 

هاي آينده در امر قانونگذاري را رتتواند ضرومطالعاتي يا كميسيون هوش مصنوعي مي

پردازان و عالمان اين حوزه از طريق ارتباط با ايدهتأمين كند و متعاقب آن زمينه 

انتشار نتايج و درنهايت  ها فراهم شود.خوان عمومي و ديگر روشجلسات استماع يا فرا

سند و نقشه راه توسعه و گسترش كاربرد عنوان به تواندمي ،هاي به عمل آمدهبررسي
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 هوش مصنوعي در كشور مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 خذأبع و ممن

 71بازديد شده در تاريخ  www.parliament.uk. وبگاه پارلمان بريتانيا به آدرس ـ

 .1326ماه شهريور

 

http://www.parliamenta.uk/
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