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ملخص البحث

وصحبھآلھوعلىمحمدسیدناأجمعین،البریةخیرعلىوالسالموالصالةالعالمین،رب�الحمد
والتابعین، وبعد،،

فياستخداماتھلتعددنظًراالرابعة؛الصناعیةالثورةمخرجاتأھمیمثلاالصطناعيالذكاءفإن
مختلف المجاالت فضًال عن االبتكارات المتوقعة من خاللھ.

طبیعتھاوفھممحاكاتھاتستطیعالحاسوبھيآللةالبشريللعقلالذھنیةالقدراتوصفیعنيوإذ
یتمثلاالصطناعيالذكاءألنظمةالرئیسيالھدففإنسابًقا،فیھابرمجتھایتملمعملیاتوإفراز

أونمطیةغیرمشكالتحلفيمنھایستفادمتطورةبرمجیاتباستخدامالبشريالذكاءمحاكاةفي
الذكاءعلیھینطويماوبإدراكبشرًیا،جھًداتتطلبمطروحةبدائلمعمعقدةمسائلمعالجة

بنوعیةاالرتقاءفيملحوًظاتقدًمالتحققوتترابطبعضھامعتلتقيجمةمنافعمناالصطناعي
الحیاة، وحصول المجتمع على الرفاھیة والتمیز.

سلبي،بشكلمعھاالتعاملتمإذابھاالتنبؤیصعبوتھدیداتترافقھامخاطرتقنیةلكلأنشكوال
وھذا كلھ یدفعنا نحو التعامل مع تطبیقاتھ بكل حرص بما یحقق النفع وفق منھج الشریعة اإلسالمیة.

واسعةمتطورةتقنیةباعتبارھااالصطناعيالذكاءتقنیةعلىالضوءتسلیطإلىالبحثیھدف
الضوابطبیانمعالواقع،أرضعلىتطبیقاتھاتفعیلومدىالتطور،منبمزیدواعدةاالنتشار،

الشرعیة التي تحكم استخدامھا.
-4الصناعیةالثورة–االصطناعيالذكاء–االصطناعيالذكاءتطبیقاتالمفتاحیة:الكلمات

ضوابط الذكاء االصطناعي – الذكاء االصطناعي والجریمة – الذكاء االصطناعي والطب.
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Research Summary

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon
the best of all creatures, our master Muhammad and his family,
companions, and followers, and after that:

Artificial intelligence is the most important outcome of the fourth
Industrial Revolution due to its uses in various fields as well as the
expected innovations through it.

It means describing the mental abilities of the human mind to a machine
that is a computer that can simulate it, understand its nature and
produce operations that were not previously programmed in it.The main
goal of the artificial intelligence systems is to simulate human
intelligence using advanced software that is used to solve atypical
problems or address complex problems with alternatives that require
human effort and realizing the many benefits that artificial intelligence
entails ,which meet and interrelate to achieve remarkable progress in
improving the quality of life and society’s access to luxury and
distinction.

There is no doubt that every technology has associated risks and threats
that are difficult to predict if it is dealt with negatively.All this pushes us



towards dealing with its applications with care to achieve benefits
according to the approach of Islamic law.

The research aims to shed light on the technology of artificial
intelligence as a sophisticated and widespread technology promising
further development and the extent of activating its applications on the
ground ,with an indication of the legal controls that govern its uses.

Keywords: artificial intelligence applications ,artificial intelligence, the

Industrial Revolution, artificial intelligence controls, artificial intelligence

and crime, artificial intelligence and medicine.

المقدمة
عنبھومیزهالعقلورزقھالبیان،وعلمھاإلنسانخلقالذي�الحمدالرحیم،الرحمنهللابسم
وصحبھآلھوعلىمحمدسیدناأجمعین،البریةخیرعلىوالسالموالصالةوالحیوان،الجماد

والتابعین، وبعد،،،
تأثیراتھاوعمقنطاقاتسعالتيالتقنیاتمنعددبظھورالرابعةالصناعیةالثورةاتسمتفقد

حولالثورةھذهوتتمحورالبشریة،حیاةفيأساسیةتغییراتإحداثھامععدیدة،مجاالتلتشمل
ورقميفیزیائيھوماكلبینالفاصلةالحدودیلغيبشكلبعضھامعالتقنیاتھذهمزج

أھممناالصطناعيالذكاءویعدالمتسارعة،التقنیةالتطوراتمنبوتقةظلفيوبیولوجي
واالقتصادیة،الصناعیة،المجاالتمختلففياستخداماتھلتعددنظًراالثورة؛ھذهمخرجات

والعسكریة، والتقنیة، والطبیة، والتعلیمیة فضًال عن االبتكارات المتوقعة من خاللھ.
طبیعتھاوفھممحاكاتھاتستطیعالحاسوبھيآللةالبشريللعقلالذھنیةالقدراتوصفیعنيوإذ

یتمثلاالصطناعيالذكاءألنظمةالرئیسيالھدففإنسابًقا،فیھابرمجتھایتملمعملیاتوإفراز
أونمطیةغیرمشكالتحلفيمنھایستفادمتطورةبرمجیاتباستخدامالبشريالذكاءمحاكاةفي

الذكاءعلیھینطويماوبإدراكبشرًیا،جھًداتتطلبمطروحةبدائلمعمعقدةمسائلمعالجة
بنوعیةاالرتقاءفيملحوًظاتقدًمالتحققوتترابطبعضھامعتلتقيجمةمنافعمناالصطناعي

علىالبحثومحركاتالطبي،كالتشخیصوالتمیز،الرفاھیةعلىالمجتمعوحصولالحیاة،
اإلنترنت، وبرامج المساعدة االفتراضیة، ومعالجة اللغات، وألعاب الفیدیو.

القطاعاتمختلففيالعملیمكنھااالصطناعيبالذكاءالمزودةاألجھزةأنالواقعأثبتوقد
وتطویرالجرائممنوالحدالحرائق،وتعطیلاإلصابات،عنوالكشففائقة،بسرعةالمھاموأداء
المحتومة.أوالمتوقعةللمخاطرالتعرضبعدمالسالمةوتحقیقالدقةزیادةیتیحمماوغیرھاالبیئة
ْھلَُكِةإَِلىِبأَْیِدیُكْمُتْلقُواَوَال﴿تعالى:قال ].195البقرة:[سورة﴾التَّ



سلبي،بشكلمعھاالتعاملتمإذابھاالتنبؤیصعبوتھدیداتترافقھامخاطرتقنیةلكلأنشكوال
التواصلوسائلخاللمنوكالتزویرالبشر،تدخلدونالقتلقرارتتخذالتيالفتاكةكاألسلحة

تطبیقاتھمعالتعاملنحویدفعناكلھوھذااإلنترنت،طریقعنالخصوصیةوكغزواالجتماعي،
بكل حرص بما یحقق النفع وفق منھج الشریعة اإلسالمیة.

االصطناعي،الذكاءتطبیقاتمننماذجعلىالضوءإلقاءفيالبحثأھمیةتتمثلالبحث:أھمیة
وبیان الضوابط الشرعیة للتعامل معھا.

تقنیةباعتبارھااالصطناعيالذكاءتقنیةعلىالضوءتسلیطإلىالبحثیھدفالبحث:ھدف
معالواقع،أرضعلىتطبیقاتھاتفعیلومدىالتطور،منبمزیدواعدةاالنتشار،واسعةمتطورة

بیان الضوابط الشرعیة التي تحكم استخدامھا.

یحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالیة:مشكلة البحث:
الدماغتحاكيأجھزةتصنیعفيالشرعيالحكمومااالصطناعيالذكاءحقیقةھيما.1

البشري والركون إلیھا؟
إلىمشابھةأمالبشریةالعصبیةللخالیامماثلةاالصطناعیةالعصبونیةالشبكاتتعتبرھل.2

درجة قریبة جًدا منھا؟
للبشریةالنفعیحققبماالحیاةمجاالتمختلففياالصطناعيالذكاءتطبیقاتتصلحھل.3

أم أن مخاطرھا مخیفة إلى درجة رفضھا أو منع استخدامھا حتى یتم التیقن من فاعلیتھا؟
كشففيعلیھایعتمدوھلاإلثبات؟أدلةمناالصطناعيالذكاءتطبیقاتموقعھوما.4

الجریمة أم ال؟
ھل ھناك حاجة للتشخیص الطبي بواسطة آالت الذكاء االصطناعي؟.5
ما ھي الضوابط الشرعیة الحاكمة الستخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي؟.6

وتطبیقاتھاالصطناعيالذكاءحولاطلعتفیماسابقةدراساتعلىأقفلمالسابقة:الدراسات
من وجھة نظر الشریعة اإلسالمیة.

وخاتمة.قسمت البحث إلى مقدمة، وتمھید، وأربعة مباحث،خطة البحث:
المقدمة في أھمیة الموضوع، وھدف البحث، ومشكلتھ، وخطتھ، والمنھج المتبع.

التمھید في عنایة الشریعة اإلسالمیة بتطور المجتمع وسالمتھ.



المبحث األول: حقیقة الذكاء االصطناعي وحكمھ الشرعي.      ویشتمل على مطلبین:
المطلب األول: تعریف الذكاء االصطناعي وبیان ھدفھ وسماتھ.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي الستخدام تقنیة الذكاء االصطناعي.
المبحث الثاني: أمثلة لتطبیقات الذكاء االصطناعي.       ویشتمل على مطلبین:

المطلب األول: الذكاء االصطناعي في مجال الجریمة.
المطلب الثاني: الذكاء االصطناعي والتشخیص الطبي.

المبحث الثالث: فوائد ومثالب استخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي.
المبحث الرابع: الضوابط الشرعیة الحاكمة الستخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي.

الخاتمة: وتتضمن أھم نتائج البحث والتوصیات.
وهللا أسأل توفیقھ وھدایتھ، وأن یجعلھ لوجھھ خالًصا وإلیھ مقرًبا. إنھ على كل شيء قدیر.

بینالمقارنةمعالبحثموضوعمتتبعةاالستنباطي،االستقرائيالمنھجاتبعتالمتبع:المنھج
أقوال الفقھاء لبیان حكم الشرع، ملتزمة بالمنھج العلمي في كتابة البحوث.

التمھید
عنایة الشریعة اإلسالمیة بتطور المجتمع وسالمتھ

الرعایةمنبسیاجوأحاطتھكبیًرا،اھتماًماوكیانھبأفرادهالمجتمعاإلسالمیةالشریعةأولت
لیكونلإلنسان؛الكونفيماجمیعتعالىهللافسخرمتماسًكا،قوًیالیبقىسالمتھ؛وكفلتوالوقایة،

إعمارفيمھمتھعلیھولتسھلمصالحھ،وتحقیقتكالیفھبأداءوالقیامإیمانھ،تعمیقفيلھدافًعا
َأَنََّتَرْواأََلْم﴿تعالى:قالاألرض. َرهللاَّ اَلُكمَسخَّ َماَواِتِفيمَّ َعَلْیُكْمَوأَْسَبَغاْألَْرِضِفيَوَماالسَّ

َرأیًضا:وقال]،20لقمان:[سورة﴾َوَباِطَنًةَظاِھَرًةِنَعَمُھ ِبأَْمِرِهاْلَبْحِرِفيلَِتْجِرَياْلفُْلَكَلُكُم﴿َوَسخَّ
َر َرَلُكُمَوَسخَّ ْمَسَلُكُماْألَْنَھاَر*َوَسخَّ َرَداِئَبْیِنَواْلَقَمَرالشَّ َھاَراللَّْیَلَلُكُمَوَسخَّ إبراھیم:[سورة﴾َوالنَّ

َوال﴿تعالى:قالتوازنھا،وتخریبفیھاباإلفساداألرضفيالسعيمنمنعھمع]،32،33
ِفيَتْعَثْواَوال﴿قائل:منعزوقال]،56األعراف:[سورة﴾إِْصالِحھاَبْعَداْألَْرِضِفيُتْفِسُدوا
].74األعراف:[سورة﴾ُمْفِسِدیَناْألَْرِض

فيمنھاالبدالتياألموروھىالضروریةالمقاصدحفظعلىاإلسالمیةالشریعةحرصتوقد
فسادعلىبلاستقامة،علىالدنیامصالحتجرلمفقدتإذابحیثوالدنیا،الدینمصالحقیام



ھذهومجموعالمبینبالخسرانوالرجوعوالنعیمالنجاةفوتاألخرىوفىحیاة،وفوتوتھارج
.)1(الضروریات خمسة، وھى حفظ الدین، والنفس، والعقل ، والنسل، والمال

البماوالزراعةوالصناعةالتجارةفشرعتالمجتمع،لتطورعدیدةمجاالتالشریعةوفتحت
َواْبَتُغوااْألَْرِضِفيَفانَتِشُروا﴿قائل:منعزقالللبشر.المصلحةویحققمقاصدھا،عنیخرج

َِفْضِلِمن العلومبتعلموأمرهلإلنسانتعالىهللامنحھالذيالعقلوھذا].10الجمعة:[سورة﴾هللاَّ
القرآنمننزلماأولفكانالمجتمع.بتطوراإلسالمیةالشریعةاھتمامعلىظاھردلیلالنافعة،
َكِباْسِماْقَرْأ﴿تعالى:قالالعلم.علىتحضآیاتالكریم *َعَلٍقِمْناإلِْنَساَنَخَلَق*َخَلَقالَِّذيَربِّ

َكاْقَرْأ وبینت]،5-1العلق:[سورة﴾َیْعَلْمَلْمَمااإلِْنَساَنَعلََّم*ِباْلَقَلِمَعلََّمالَِّذي*األَْكَرُمَوَربُّ
َالَوالَِّذیَنَیْعَلُموَنالَِّذیَنَیْسَتِويَھْلقُْل﴿وتعالى:تباركالحققولفيالعلماءمزیةالشریعة
َماَیْعَلُموَن ُرإِنَّ ].9الزمر:[سورة﴾اْألَْلَبابأُولُوَیَتَذكَّ

أحوالفيوالتدبروالتفكرالعقلي،النظرأھمیةعلىالقرآنیةاآلیاتمنكثیرتأكیدإلىباإلضافة
َماَواِتِفيَماَذاانُظُرواقُِل﴿وتعالى:تباركالحققولفيالكون،ھذا یونس:[سورة﴾َواْألَْرِضالسَّ

العنكبوت:[سورةۚ﴾اْلَخْلَقَبَدأََكْیَفَفانُظُروااْألَْرِضِفيِسیُرواقُْل﴿وجل:عزوقولھ]،101
َماءَوإَِلى*ُخلَِقْتَكْیَفاْإلِِبِلإَِلىَینُظُروَنأََفَال﴿سبحانھ:وقولھ]،20 َوإَِلى*ُرِفَعْتَكْیَفالسَّ

النبيأشاركما]،20-17الغاشیة:[سورة﴾ُسِطَحْتَكْیَفاْألَْرِضَوإَِلى*ُنِصَبْتَكْیَفاْلِجَباِل

َُسَلَكِعْلًماِفیِھَیْطلُُبَطِریًقاَسَلَكفقال:(َمْنوأھمیتھالعلمطلبفضیلةإلى ُطُرِقِمْنَطِریًقاِبِھهللاَّ
ِة، َمَواِت،ِفيَمْنَلُھَلَیْسَتْغِفُراْلَعالَِمَوإِنَّاْلِعْلِم،لَِطالِِبِرًضاأَْجِنَحَتَھاَلَتَضُعاْلَمَالِئَكَةَوإِنَّاْلَجنَّ السَّ
اْلَبْدِرَلْیَلَةاْلَقَمِرَكَفْضِلاْلَعاِبِد،َعَلىاْلَعالِِمَفْضَلَوإِنَّاْلَماِء،َجْوِفِفيَواْلِحیَتاُناْألَْرِض،ِفيَوَمْن
ُثواَلْماْألَْنِبَیاَءَوإِنَّاْألَْنِبَیاِء،َوَرَثُةاْلُعَلَماَءَوإِنَّاْلَكَواِكِب،َساِئِرَعَلى ُثواِدْرَھًماَوَالِدیَناًرا،ُیَورِّ َورَّ

.)2(اْلِعْلَم، َفَمْن أََخَذهُ أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر)
وطاقاتموادمنفیھاماوتسخیروالطبیعةالكونظواھردراسةعلىاإلسالمیةالشریعةوحضت
َر﴿تعالى:قالحیاتھم.فيالبشرمنھالیستفید َماَواِتِفيَماَلُكْمَوَسخَّ ِمْنُھَجِمیًعااْألَْرِضِفيَوَماالسَّ

لَِكِفيإِنَّ ُروَنلَِقْوٍمَآلَیاٍتَذٰ هللاأنلوالوالمعنىالرازي:اإلمامقال].13الجاثیة:[سورة﴾َیَتَفكَّ
.)3(تعالى أوقف أجرام السموات واألرض في مقارھا وأحیازھا لما حصل االنتفاع

للحیاةضماًنااعتبرتھالذيالصالحبالعملمزجتھوإنماالعلم،إلىبالدعوةالشریعةتكتفولم
أَْوَذَكٍرِمْنَصالًِحاَعِمَلَمْن﴿تعالى:قالالحضاري.والرقيالتطورتحقیقإلىوطریًقاالھانئة

ُھُمْؤِمٌنَوُھَوأُْنَثى َبًةَحَیاًةَفَلُنْحِیَینَّ ].97النحل:[سورة﴾َطیِّ

.)4(قال ابن كثیر: والحیاة الطیبة تشمل وجوه الراحة من أي جھة كانت

.601صـ4جـالعظیم،القرآنتفسیرم)،1999-ھـ1420(إسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن()4

.673صـ27جـالكبیر)،(التفسیرالغیبمفاتیحھـ)،1420(هللاعبدأبوالدین،فخرالرازي،الفخر()3

عنھسكتوقد،3641رقم،317صـ3جـالعلمطلبعلىالحثبابالعلم/كتابسننھ/فيداودأبوأخرجھ()2
أبوداود فھو حسن.

.10،8صـ2جـالشریعةأصولفيالموافقاتم)،1997(موسىبنإبراھیمالشاطبي،)(1



،(اْلُمْؤِمُن:النبيوقالوالدعة،التكاسلعنالشریعةونھت ِمَنِهللاإَِلىَوأََحبَُّخْیٌراْلَقِويُّ
ِعیِف،اْلُمْؤِمِن تعوذكما،)5(َتْعَجْز)َوَالِباِ�َواْسَتِعْنَیْنَفُعَك،َماَعَلىاْحِرْصَخْیٌرُكلٍَّوِفيالضَّ

.)6(َوالَكَسِل)َوالَعْجِزَوالَحَزِن،الَھمِِّمَنِبَكأَُعوُذإِنِّي(اللَُّھمَّفقال:الكسلمنالنبي

تتناولوإنمافحسب،أرضھعلىللعیشوصالحیتھحفظھمجردالمجتمعسالمةتتناولوالھذا
فتشملورفاھتھا،الحیاةجودةدیمومةمععنھالفسادألوانشتىوغیابأمنھتعزیزاستمراریة

السالمة المجتمعیة جمیع جوانب المجتمع الصحیة والنفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة
األمورإلىركونھوعدمالحیاة،مناحيكافةفيورفعتھنھوضھالمجتمعتطوریشملكما

التقلیدیة، وترك مستجداتھ النافعة.
الفقَرالِهللافوقولھ:(فيالنبيإلیھأشارمابالتطوراإلسالمیةالشریعةباعتناءیقصدوال

فتناَفسوھاقبَلكم،كانمنعلىُبِسطتكماالدنیاعلیكمُتبَسَطأنعلیكمأخشىولكنعلیكم،أخشى
.)7(كما َتنافسوھا، وُتھلَككم كما أھَلَكْتھم)

الطغیان،إلىیؤديقدالذيالمالوجمعالدنیاعلىوالحرصالرغبةمزیدمنالخشیةالمقصودإذ
آهُأَن*َلَیْطَغٰىاْإلِنَساَنإِنََّكالَّ﴿تعالى:قالكما،)8(الھالكإلىثمومن العلق:[سورة﴾اْسَتْغَنٰىرَّ

وشریعةیتفقالذيالمفیدبالتحضراللحاقوعنالركبعنوالتخلفالتأخرأنشكوال]،6-7
ْھلَُكِةإَِلىِبأَْیِدیُكْمُتْلقُواوَال﴿تعالى:قولھفيالواردالنھيمضمونفيیدخلاإلسالم إِنَّوأَْحِسُنواالتَّ

َ ].195البقرة:[سورة﴾اْلُمْحِسِنیَنُیِحبُّهللاَّ

حیثیتالزمان؛بلاآلخرعنأحدھماینفكفالبالسالمةالتطورارتباطمدىمتأملعلىیخفىوال
ومختلفوالجرائمواألدواءاألسقاممنخالًیاسلیًمایكونأندونالمجتمعینھضأنیمكنال

االنحرافات التي تقوض بناءه وتھدد صالبتھ.
بالتكاتفإالذلكیتحققولنوتمیزه،مكانتھللمجتمعیحفظالسالمةمعیترافقالذيالتطورإن

.)9(َبْعًضا)َبْعُضُھَیُشدَُّكاْلُبْنَیاِن،لِْلُمْؤِمِن:(الُمْؤِمُنلقولھمصداًقاأفراده،بینوالتعاضد

المبحث األول

،6026رقم،12صـ8جـبعضابعضھمالمؤمنینتعاونباباألدب/كتابصحیحھ/فيالبخاريأخرجھ()9
.2585رقم،1999صـ4جـوالصلةواآلدابالبركتابصحیحھ/فيمسلم

(الكاشفبـالمسمىالمصابیحمشكاةعلىالطیبيشرحم)،1997-ھـ1417(الحسینالدینشرفالطیبي،()8
.3279صـ10جـالسنن)حقائقعن

3جـوالحربالذمةأھلمعوالموادعةالجزیةبابوالموادعة/الجزیةكتابصحیحھ/فيالبخاريأخرجھ()7
.3089رقم1151صـ

،79صـ8جـالجبنمناالستعاذةبابالدعوات/كتابصحیحھ/فيالبخارياإلمامأخرجھحدیثمنجزء()6
.6369رقم

() جزء من حدیث أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ/ كتاب القدر/ باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة5
.2664رقم،2052صـ4جـ�المقادیروتفویضبا�



حقیقة الذكاء االصطناعي وحكمھ الشرعي
یتناول ھذا المبحث بیان ماھیة الذكاء االصطناعي والھدف منھ وما یتسم بھ، ثم بیان حكمھ

الشرعي في المطلبین التالیین، وهللا المستعان.
المطلب األول: تعریف الذكاء االصطناعي وبیان ھدفھ وسماتھ

واالصطناعيالذكاء،كلمتین:منوصفيمركباالصطناعيالذكاءلغة:االصطناعيالذكاء
الشمس،اسمذكاءومنھواللھبانالتوقدوأصلھوذكيیذكوذكاوقدالنفس،حدةلغة:والذكاء
،ورجلالبالدة،بعدفالنوذكویذكى،وذكيیذكو،ذكاوقدالفطنة.والذكاء: ذكي،وقلبذكيٌّ

.)11(، وذِكي الشَّخُص: كان سریع الفھم فطنا)10(وقوم أذكیاء

لیسماوالصناعي:عملھ،صَنعھ،الشَّيَء:واصطنَعالصنع،منمشتقواالصطناعي:
.)12(بطبیعي

إلىتحتاجالتياألنشطةبعضأداءعلىماجھازأوآلةقدرةلغة:كمصطلحاالصطناعيوالذكاء
.)13(ذكاء مثل االستدالل الفعلي واإلصالح الذاتي

الالحیاة،مناحيمختلففيالطبیعيوالتطورالمصطلحلحداثةاصطالًحا:االصطناعيالذكاء
نجد لفقھائنا القدامى رحمھم هللا تعریًفا وال افتراًضا للذكاء االصطناعي.

قدمأنبعداإلنسانبھایفكرالتيالكیفیةلدراسةاتجھتقدوالباحثینوالخبراءالعلماءجھودأنإال
Johnمكارثيجون McCarthyاالصطناعيالذكاءاصطالحArtificial Intelligenceعام

البشريالعقلبھیقومماتحاكيبوظائفالقیامعلىاآلليالحاسبمقدرةلیصفم؛1956
وعرفوه بتعریفات عدیدة، أذكر منھا ما یلي:

بعضتظھرحاسوبیةمنظوماتوتكوینبدراسةیھتمالذيالحاسباتعلمفروعمنفرع.1
المشكلةحولمفیدةاستنتاجاتتقدیمعلىالقابلیةلھاالمنظوماتھذهالذكاء،صیغ

وغیرھاالحياإلدراكفھمأوالطبیعیةاللغاتفھمالمنظوماتھذهتستطیعكماالموضوعة،
.)14(من اإلمكانیات التي تحتاج إلى ذكاء متى ُنفذت من قبل اإلنسان

تحاكيالتيالحاسباتبرامجوتصمیمخلقبواسطتھیمكنالذياآلليالحاسبعلوممنفرع.2
اإلنسان،منبدًالالمھامبعضأداءمناآلليالحاسبیتمكنلكياإلنساني؛الذكاءأسلوب

.)15(والتي تتطلب التفكیر والتفھم والسمع والتحدث والحركة بأسلوب منطقي ومنظم

.23صـالعصبیةوالشبكاتاالصطناعيالذكاءم)،2011(عليمحمدالشرقاوي،()15

.87صـالمعلوماتوشبكاتاالتصاالتتكنولوجیام)،2001(محمدمحمدالھادي،()14

.818صـ1جـسابقمرجعالمعاصرة،العربیةاللغةمعجمالحمید،عبدمختارأحمدعمر،()13

الصحاحمختارم)،1999ھـ/1420(هللاعبدأبوالدینزینالرازي،،1323صـ2جـالسابقالمرجع()12
.525صـالوسیطالمعجمالعربیة،اللغةمجمع،179صـ

.817صـ1جـالمعاصرةالعربیةاللغةمعجمم)،2008-ھـ1429(الحمیدعبدمختارأحمدعمر،()11

أبوالمرسي،،1063صـ2جـاللغةجمھرةم)،1987(دریدبنالحسنبنمحمدبكرأبواألزدي،ُینظر:()10
ھـ-1419(محمدالقاسمأبوالزمخشري،،255صـ1جـالمخصصم)،1996ھـ1417(سیدهابنالحسن
.315صـ1جـالبالغةأساسم)،1998



استخدامعادةتتطلبالتيالمھامأداءعلىقادرةتكونبحیثالكمبیوتر،أنظمةتطویرنظریة.3
.)16(الذكاء البشري

.)17(دراسة القدرات الذھنیة والعقلیة من خالل استخدام النماذج الحسابیة.4

یستخدمھاالتيالمعرفیةبالعملیاتیھتماالصطناعيالذكاءعلمأنالتعریفاتھذهمنویالحظ
فيبیّنًااختالًفااألعمالھذهوتختلفذكیة،بكونھاتوصفالتياألعمالتأدیةفياإلنسان

أوریاضیة،مسألةأولغزحلأولعبة،أومكتوب،أومنطوقلغوينصفھمتكونفقدطبیعتھا،
إلىمكانمنلالنتقالطریقعلىاالستداللأوطبي،بتشخیصالقیامأوشعریة،قصیدةكتابة
.)18(آخر

الریاضیاتعلماءأوائلمنالخوارزميموسىبنمحمدهللاعبدأبوالجلیلالعالمویعتبر
الخوارزمیةوسمیتعصره،فيالریاضیاتتقدمفيكبیربدورأعمالھساھمتحیثالمسلمین؛

لحلالالزمةوالمتسلسلةوالمنطقیةالریاضیةالخطواتمنمجموعةوھيإلیھ،نسبةاالسمبھذا
مشكلة ما.

أخرى؛بعلومیرتبطكماخاصبشكلاآلليالحاسببعلمیرتبطاالصطناعيالذكاءأنُیالحظكما
البرامجھذهألنونظًرااالصطناعي،الذكاءنظریاتصحةالختباربرامجكتابةمنبدفال

كتابةإلىالحاجةأنكماتفاعلیة،برمجیةلغاتتطویرفيساھمفقدتفاعلیة،تكونأنُیشترط
بشكلالبرمجةمنھجیةعلىكبیرتأثیرلھكاناألفكاروتغیرتطورمعوالتغیرللتطورقابلةبرامج
االستداللیة؛بالعملیاتصورتھتطویرعلىالمنطقعلممنالمستفادةالدروسساعدتوقدعام،
اللغةبعلماءاالصطناعيالذكاءعلماءعالقةأنكماالعملیات،ھذهلتمثیلبدایةنقطةشكلمما

األعضاءووظائفواألعصابالنفسبعلماءعالقتھموكذلكاإلنسانیة،اللغةلفھمضروریة
الشبكاتعنمبسطةنسخةعنعبارةجوھرهفياالصطناعيالذكاءإنحیث؛)19(والفلسفة

العصبیة البشریة والمعالجة المعرفیة.
Artificial(االصطناعیةالعصبونیةوالشبكات Neural Network (منمترابطةمجموعةھي
إلكترونیة،بنىأوالبیولوجيالعصبونعمللتشابھحاسوبیةبرامجتنشئھاافتراضیةعصبونات

وتتألفالحوسبة،فياالتصالیةالطریقةعلىبناءالمعلوماتلمعالجةالریاضيالنموذجتستخدم
منمجموعةیملكالعقدھذهبیناتصالوكلمًعا،متصلةمعالجةوحداتأوعقدمنالشبكاتھذه
لھذاالداخلةالقیمعلىبناءمعالجةعنصركلعنالناتجةالقیمتحدیدفيتسھماألوزانتدعىالقیم

.)20(العنصر

20()https://ar.wikipedia.org

.21صـالسابقالمرجع()19

.12صـفرغليصبريعليترجمةومستقبلھ،واقعھاالصطناعيالذكاءم)،1993(آالنبونیھ،()18

عن:نقًال20صـالمكتباتفيالخبیرةوالنظماالصطناعيالذكاءزین،الھادي،عبد()17
C Intrduction To Artificial Intelligence.California: Addison Wes-ley, 1985.P6

عن:نقًال29صـإطاریةورقة–المعرفةاقتصادسفیان،قعلول،ھبة،المنعم،عبد()16
B.J.copeland (1993) Artificial Intelligence (AI.(



البشريالعقلداخلتتمالتيالذكاءعملیاتبمحاكاةالحاسوبقیامإلىاالصطناعيالذكاءویھدف
ومرتبمنطقيبأسلوبالقراراتواتخاذالمشكالتحلعلىالمقدرةالحاسوبلدىتصبحبحیث
وتحسینالحیاة،مجاالتمنلمجالالحسابیةالبرامجوتمثیلالبشريالعقلتفكیرطریقةوفق

.)21(العالقات األساسیة بین عناصره
یجدنفسھالبرنامجأنماموقففيقراراتخاذأوما،مسألةحلعلىالحاسببرنامجقدرةوتعني

االستداللیةالعملیاتإلىبالرجوعالقرارإلىالتوصلأوالمسألةلحلتتبعأنیجبالتيالطریقة
(تقنیةباسممعروفھوماتتعدىھامةتحولنقطةھذاویعتبرالبرنامج،بھاُغذيالتيالمتنوعة

استخدامأسبابأھموتنحصراإلنسان،طریقعناالستداللیةالعملیةفیھاتتمالتيالمعلومات)
.)22(الحاسب في سرعتھ الفائقة

وإنماالمتطورة،الحاسبةآلةفيكمااآلنیةالناسمشكالتیحلبسیطجھازفيیكمناألمرولیس
األمكنة،علىوالتعرفاألعداد،واحتسابالمخاطبة،فھمیستوعبشامل،ذكاءامتالكإلىینحو

.)23(والذاكرة، والعقلنة االستقرائیة، والسرعة اإلدراكیة

فمن أھم األدوات التي یعتمد علیھا النظام الذكي لحل المشكالت ما یلي:
Researchوالتحسینالبحث.1 and improvement:الذكاءمشكالتمنالعدیدحلفیمكن

تبحثحیثالممكنة؛الحلولمنالعدیدفيالذكيبالبحثالنظریةالناحیةمناالصطناعي
إلیجادمحاولةفيوالفرعیةالرئیسیةاألھدافمنتفریعاتخاللالتخطیطیةالخوارزمیات

البحثخوارزمیاتمنوالعدیدوالغایات،الوسائلتحلیلعملیةوھيالھدف،إلىالطریق
عملیةتبدأأنالتسعیناتفيظھرقدبلالتحسین،قابلیةأساسعلىالخوارزمیاتتستخدم
إجراءیمكنالالتيالمثلىالدرجةإلىللوصولتدریجًیاُیعدلثمالتخمین،منبشكلالبحث

أي تحسینات بعدھا.
منمختلفةأشكالعدةوھناكالمشكالت،وحلالمعرفة،لتمثیلویستخدم،Logicالمنطق.2

البیاناتمنطقوھواالقتراحي،المنطقمنھااالصطناعيالذكاءبحوثفيالمستخدمالمنطق
حقائقعنالتعبیریمكنھالذياألوليوالمنطقصحیحة،غیرأوصحیحةتكونأنیمكنالتي

یسمحاألوليالمنطقمننوعوھوالتقریبي،والمنطقبینھا،والعالقةوخواصھااألشیاء
استخدامھویمكنللخطأ،)0(،للصحیح)1(إلىلیرمز)0،1(بینبقیمةالجملةحقیقةبتمثیل
لیساعدُصمموقدالمؤكد،غیرالمنطقوھواالفتراضي،والمنطقالمؤكد،غیرللتفكیر
منمحددةمجاالتمعللتعاملللمنطقأخرىامتداداتإلىباإلضافةاالفتراضيالمنطق

المعرفة مثل المنطق الوصفي ومنطق االحتماالت وغیرھا.
Probabilisticالمؤكدغیرللتفكیراالحتمالیةالطرق.3 methods of uncertain

thinking،والفھموالتعلموالتخطیطكالتفكیراالصطناعيالذكاءمشكالتتتطلبحیث
للتنبؤاالحتمالیةالخوارزمیاتاستخدامویمكنأكیدة،غیرأوكاملةغیرمعلوماتمعالعمل

كیفلتحلیلدقیقةریاضیةأدواتوُضعتوقدالبیانات،لتیاراتتفسیراتوإیجادوالتمھید

.37صـالمعرفةثورةم)،2018(طاللغزالة،أبو()23
.11صـسابقمرجعومستقبلھ،واقعھاالصطناعيالذكاءم)،1993(آالنبونیھ،()22

.16صـ(األفراد-اإلدارات-الشركات-البنوك)المخاطرإدارةم)،2003(العالعبدطارقحماد،()21



قیمةونظریةالتحلیل،وقرارالقرار،نظریةباستخداموالتخطیطاالختیارللعاملیمكن
المعلومة.

Classifiersاإلحصائيالتعلموطرقالمصنفات.4 and statistical learning methods

ضبطھایمكنوالتيمطابقة،أقربلتحدیدالمطابقةنمطتستخدمالتيالمھاممنوالمصنفات
بالمالحظاتوُتعرفاالصطناعي،الذكاءفيلالستخدامجًداجذابةوجعلھامعینةلنماذجوفًقا
وعندماالبیانات،منمجموعةباسمفئاتھاعالماتمعالمالحظاتجمیعوُتعرفاألنماط،أو

إلىالتوصلتموقدالسابقة،الخبرةأساسعلىالمالحظةھذهُتصنفجدیدةمالحظةترد
اآللة،تعلمومناھجاإلحصائیةالمناھجمنالعدیدفھناكمختلفة،بطرقالمصنفاتتدریب

وُتعد الشبكة العصبیة ھي أكثر المصنفات استخداًما.
Neuralالعصبیةالشبكات.5 networks،فرانكوضعالستینات،فيدراستھابدأتوقد

Frankروزنبالت Rosenblattفربسبولوطورالمستقبالت،ھيوھامةجدیدةنسخة
Paul Vrebsوالشبكةالبحثمجالفينھضةإلىأدىممااالنتشار؛إعادةخوارزمیة

مشكلةعلىتطبقالعصبیةالشبكاتومعظمالثمانینیات،منتصففيعامبشكلالعصبیة
والتصمیماتالتنافسي،التعلممثلتقنیاتباستخدامالتعلیم،مشكلةمنھاتقنیاتباستخدامالتعلیم

الجدیدة نسبًیا مثل التسلسل الھرمي للذاكرة الزمنیة وشبكات االعتقاد العمیق.
Controlالتحكمنظریة.6 theory،فيمنھااالستفادةوتتماآللي،التحكمعلمولیدةوھي

.)24(تطبیقات عدیدة وخاصة في الروبوتات

فتستخدمالرمزي،بالتمثیلتتمیزاالصطناعيالذكاءبرامجإنالقولیمكنناذلكخاللومن
إلىباللجوءمعروف،خوارزميحللھالیسالتيالمسائلفيوباالجتھادرقمیة،غیررموًزا
علىوبالقدرةالكاملة،غیرالبیاناتمعوبالتعاملالمعرفة،بتمثیلتتمیزكمامنھجیة،غیرطرق

.)25(التعلم من األخطاء؛ مما یؤدي إلى تحسین األداء نتیجة االستفادة من األخطاء السابقة

والتدخلاالصطناعي،الذكاءمھامنتائجومراقبةالدقیقةالبرمجةفيالبشريالعنصردورویتمثل
الدماغ،منلإلنسانتعالىهللامنحھبماالمحتملةالمخاطروتداركالناجمةاألخطاءلتالفيالسریع

یمكنالالذيوالتصوروالتخطیطالعاطفیةوالنوازعالذاتيوالوعياإلدراكمنفیھیكمنوما
إلىتصلالتيالعصبیةالخالیاوتلكمطلق،بشكلمحاكاتھإلىترقىأنتطورھابلغمھماآلةألي
﴿تعالى:قالبدیع.ترتیبفيبینھاالدقیقوالترابطاالتصالوھذاخلیة،ملیار100منیقربما

َذا َِخْلُقَھٰ [سورة﴾َشْيٍءُكلَّأَْتَقَنالَِّذيِهللاُصْنَع﴿سبحانھ:وقال]،11لقمان:[سورة﴾هللاَّ

].88النمل:

النقصألنذلكالخطأ؛التصرفاتعنالمسؤولعنویتساءلاآللةأخطاءیقولمننجدولھذا
ا﴿تعالى:قالصفاتھ.تقدستمنسبحانالبشر،لصنعمالزمانوالتفاوت ْحَمِنَخْلِقِفيَتَرىمَّ الرَّ

].3الملك:[سورة﴾َتَفاُوٍتِمن

بعدھا.وما13صـسابقمرجعومستقبلھ،واقعھاالصطناعيالذكاءم)،1993(آالنبونیھ،()25
24()https://ar.wikipedia.org/wiki



المطلب الثاني: الحكم الشرعي الستخدام تقنیة الذكاء االصطناعي
ویتفقالبشرمصالحیحققبماتعملومكان،زمانلكلصالحةاإلسالمیةالشریعةجاءت

البشريالدماغتحاكيآالتأوأجھزةاستخداممنشرًعامانعفالوعلیھالعامة،ومقاصدھا
معیتعارضالبمامنھااالستفادةویمكنعلیھتتفوققدبلالبشر،ذكاءمعیتشابھبماوتعمل

علىالشرعمندلیلیردلمالتيالمرسلةالمصالحتحتیندرجذلكوأناإلسالمیة،الشریعة
إباحةعلىبھموالرفقالناسلمصالحرعایةمنالشریعةتتضمنھمایدلبلإلغائھا،أواعتبارھا

استغالل ھذه التكنولوجیا في تحقیق أعلى استفادة منھا دون إلحاق الضرر باآلخرین أو بالبیئة.
تحصیلفيالخلقوصالحالخلق،مقاصدالمضرةودفعالمنفعة،جلبإنالغزالي:اإلمامقال

خمسة:الخلقمنالشرعومقصودالشرعمقصودعلىالمحافظةبالمصلحةنعنيلكنامقاصدھم،
األصولھذهحفظیتضمنمافكلومالھم،ونسلھموعقلھمونفسھمدینھمعلیھمیحفظأنوھو

.)26(الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه األصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

ویستدل على ذلك بما یلي:
أقوالمنالراجحعلىالحظرعلىیدلمایوجدلممااإلباحةالنافعةاألشیاءفياألصل.1

سورة[﴾َجِمیعاًاألَْرِضِفيَماَلُكْمَخَلَقالَِّذيُھَو﴿تعالى:قولھإلىاستناًدا؛)27(الفقھاء
َمَمْنقُْل﴿وجل:عزوقولھ]،29البقرة: ِِزیَنَةَحرَّ َباِتلِِعَباِدِهأَْخَرَجالَِّتيهللاَّ یِّ ِمَنَوالطَّ
ْزِق ُأََحلَّمرفوًعا:(َماالدرداءأبيوحدیث]،32األعراف:سورة[﴾الرِّ ِكَتاِبِھِفيهللاَّ

َمَوَماَحَالٌل،َفُھَو ِِمَنَفاْقَبلُواَعاِفَیٌة،َفُھَوَعْنُھَسَكَتَوَماَحَراٌم،َفُھَوَحرَّ ََفإِنَّاْلَعاِفَیَة،هللاَّ هللاَّ
َكَكاَنَوَما:﴿اْآلَیةَھِذِهَتَالُثمََّنِسّیًا،َیُكْنَلْم اَربُّ .)28(])64مریم:[سورة﴾َنِسّیً

یزالالالضرروھي:لھاالمقیدةالقاعدةمعھاویتوافقیزال،الضررالفقھیة:القاعدة.2
.)29(بالضرر

ھـ1419(الدینزیننجیم،ابن،41صـ1جـوالنظائراألشباهم)،1991-ھـ1411(الدینتاجالسبكي،()29
.74صـسابقمرجعوالنظائر،األشباهم)،1999-

ھذاوقال:،3419رقم،406صـ2جـمریمسورةتفسیربابالتفسیر/كتابالمستدرك/فيالحاكمأخرجھ()28
حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه.

زیننجیم،ابنفي:االختالفھذایراجعالتوقف.أوالحظرأواإلباحةاألشیاءفياألصلھلاختلفواحیث()27
التقریرم)،1983-ھـ1403(هللاعبدأبوحاج،أمیرابن،56صـوالنظائراألشباهم)،1999-ھـ1419(الدین

.60صـللسیوطيوالنظائراألشباهم)،1990-ھـ1411(الرحمنعبدالسیوطي،،101صـ2جـوالتحبیر

.174صـ1جـاألصولعلممنالمستصفىمحمد،حامدأبوالغزالي،()26



االنحرافاتمنالواقعالضررإزالةفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتكفاءةأثبتوالواقع
في كثیر من المجاالت.

بالذكاءتعملأجھزةاستخداممنتمنعالاإلسالمیةالشریعةإننقولأننستطیعذلكعلىوبناء
بالغیر،أوبالنفساإلضرارعدمشریطةالتكنولوجیاھذامناالستفادةمنتمنعوالاالصطناعي

یستطیعالأنھخاصةالجریمة،مواجھةفيغیرهعدمإذاعینفرضیصبحقدأنھالباحثةترىبل
أحد أن یوقف استغالل التقنیة من قبل أصحاب الشر.

المبحث الثاني
أمثلة لتطبیقات الذكاء االصطناعي

والبیئةاألمنذلكفيبماالقطاعات،مختلفلتشمل)AI(االصطناعيالذكاءتطبیقاتتتنوع
للبیاناتالتعقیدالمتزایداالستخدامجانبإلىوالتجارة،والثقافةوالصحةوالتعلیموالبحث

الضخمة، ومن ھذه التطبیقات ما یلي :
Naturalالطبیعیةاللغةمعالجة.1 Language Processingإلىالحاجةظھرتفقد

BASICالبیسكلغاتظھرتھناومناآللة،ولغةاإلنسانلغةبینوسًطاتكونلغات

وھيالشھیرةاللغاتمنوغیرھا،Cوالسي،Fortranوالفورتران،COBOLوالكوبول
وھذهوالفرنسیة،كاإلنجلیزیةالالتینیةالھجائیةتستخدمالتيالطبیعیةاللغاتمنقریبة

ولذلكاللغة،تلكفيوالمتمرسالخبیرالمبرمجإالیجیدھاالخاصةتعلیماتلھااللغات
الطبیعیة،باللغاتوتعملالمشكالت،حلعلىتعمللبرامجمستمرةالحاجةكانت

Danielبوبرودانیالأعدهوالذيstudentنظاممنھاعدیدةنظموظھرت Bobru،
Lunarلوناربرنامجونظامالجبر،مادةبتدریسالمتعلقةالمشكالتحلفيواستخدم

Williamوودزویلیامطورهالذي Woodsالمعلوماتواسترجاعبتحلیللیقوم؛
النظامھذاویقومللقمر،رحلتھابعدأبولوالفضاءسفینةعلیھاحصلتالتيالجیولوجیة

معنىباستنتاجیقومثمالصحیحة،وعالقاتھاأشكالھافيكلماتھاترتیبأوالجملةبتحلیل
المطلوبة،اإلجابةالستنتاجالبیاناتقاعدةعلىلالستفھاماللغويالتعبیرمقارنةثمالجملة

منفرًعااآللیةالترجمةوتعتبرللقصص،مستخلصاتبإعدادلتقومأخرىوبرامج
ترجمةفيالحاسباستخدامیمكنحیثالطبیعیة؛اللغةبمعالجةالخاصةالفروع

وإدراكاللغةفھممنكبیًراقدًراتتطلبالعملیةوتلكأخرى،إلىلغةمنالنصوص
العالقات بین األلفاظ وقواعد اللغة، ولیس ترجمة المفردات فقط.

قادرةحواسیبوھياآللي،اإلنسانتسمیتھعلىاصطلحماأو،Robotsالروبوتات.2
منبإشارةأواإلنسان،منمباشرةوسیطرةبإشارةإماسلًفا،مبرمجةبأعمالالقیامعلى



فياستخدامھاویمكنالحركة،علىقدرتھامعمعینلھدفتعملحاسوبیة،برامج
أفرانأوالبراكین،فوھاتمعالتعاملمثلأدائھاعناإلنسانیعجزقدعدیدةمجاالت

أوالمحیطات،أعماقإلىالنزولأوالبعیدة،الكواكبعلىالسیرأوالحدید،صھر
كامیراتخاللمنالرؤیةالروبوتاتلھذهویمكنالمشعة،النفایاتمنالتخلص

یمكنھاكماالحركة،فيوانسیابیةحریةلھامیكانیكیةأطرافمععلیھا،مثبتةتلیفزیونیة
التعامل مع األشیاء الصلبة والھشة بحساسیة فائقة.

Computerاآلليوالتمییزالرؤیة.3 Visionتعریففيالحاسبإمكانیةبھاویقصد
الذكاءحاولوقدلإلنسان،البصریةالقدراتمحاكاةأوبصرًیاالمحیطةاألشیاءوتمییز

األشیاءبینوالتمییزالرؤیةقدراتبثطریقعنالبصرحاسةمحاكاةاالصطناعي
كيآليبحاسبتلیفزیونیةكامیراتربطخاللمنبسیًطاھذایبدووقداآللي،للحاسب
التيمالمحھلھشيءفكلبكثیر،ذلكمنأعقدالعملیةولكماألشیاء،بینالتمییزیستطیع

منشكلھأنإلىباإلضافةوحجمھ،ومقاییسھأبعادهولھاألخرى،األشیاءعنتمیزه
واالختالفاتالفروقاتھذهوكلآلخر،مكانمنأوألخرىبیئةمنیتغیرأنالممكن

عملكیفیةعلىالتعرفمنبدالكانھذاإلىالوصولأجلومنبھا،الحاسوبمدیجب
معالجةھيعناصرثالثةمنالحاسبعندالرؤیةتكونتثمومنوتركیبھا،العین

فیھا:تدخلالتيالمجاالتأمثلةومنالمنظر.وتحلیلالنموذج،وتمییزالصورة،
الصواریخ التي تحدد أھداًفا متعددة أو طائرات التجسس، والسیارات ذاتیة القیادة.

Patternالنماذجتعرف.4 Recognitionوبصماتاألصوات،علىالتعرفویشمل
الشرائحوتحلیلضوئًیا،الحروفعلىوالتعرفالیدویة،والكتابةوالوجوه،األصابع،

خاللمنلھااآلليالتحلیلعندالدموخالیاالكروموزوماتعدخاللمنالبیولوجیة
أنظمة آلیة سریعة، ویتكون نظام تعرف النماذج مما یلي:

یتكونماوعادةإلكترونیة،إشاراتإلىتحلیلھتمالذيالنموذجبتحویلیقومالذيالمحول-
من كامیرا فیدیو، ومرقمات صور، وماسحات ضوئیة، ومیكروفونات.

الطیفي،والتحلیلوالتكبیر،باإلشارات،الخاصةالعملیاتبعضبإنجازیقومأوليمعالج-
وتحویل اإلشارات القیاسیة إلى إشارات رقمیة.

التعرفالمطلوبللشيءالحیزومطابقةالھیكل،مطابقةمثلبوظائفعادةویقومالممیز،-
علیھ.

المنتقى، ویقوم باختیار أفضل شكل مطابق للشكل المطلوب التعرف علیھ.-
أنظمة المخرجات مثل مولدات الصوت والصورة وجھاز فیدیو طرفي.-

Knowledgeالمعرفةعلىالمبنیةالنظم.5 based systemsالمعلوماتتحویلأي
المعارفمنجمعھتمماعلىاألمریقتصروالكاملة،معرفةإلىوالبیاناتوالخبرات

المعلوماتومصادرالكتبمناستخالصھیمكنماكلیتناولوإنماالخبراء،من



تطبیقاتوأغلبوتمثیلھا،ھندستھاطریقعنالخبراءمنالمعرفةتحصیلویتمالورقیة،
الذكاء االصطناعي قائمة على النظم المبنیة على المعرفة.

Expertالخبیرةالنظم.6 Systems،ترشد،أنیمكنھاالحاسب،برامجمننوعوھي
وتّعرف،وتتصور،وتتنبأ،وتشرح،وتفحص،وتصمم،وتشیر،وتتصل،وتدلل،وتحلل،
حلفيتستخدمالنظموھذهوتعلم،وتختبر،وتحفظ،وتمسح،وتتعلم،وتحدد،وتفسر،

مجالفياإللكترونیاتتطبیقھا:مجاالتومنلحلھا،خبراءإلىتحتاجالتيالمشكالت
االئتمانیة،والحاالتاإلقراضعملیاتلتقییمالمحاسبةوفياإلنذار،وأنظمةاالتصاالت

وغیرھا.DNAبناءوتحلیلالبروتینببناءخاصكنظامالكیمیاءوفي
Fuzzyالغامضالمنطقنظم.7 Logic Systemsعنالكالمفيإلیھااإلشارةسبقوقد

أنھاأيوالغامضة،البنائیةغیرالبیاناتبمعالجةتختصحاسوبیةنماذجوھيالمنطق،
تعملالتيالتقلیدیةالحاسوببرامجعبرمعالجتھایمكنالالتيالوسیطةالبیاناتتعالج
،Yes()،0،1(البنائیةبالقیم No)، (On، Off)، (Right، Wrong،(ھذهوتتكون
المؤكدةغیرللمعرفةاالستداللأوالتعبیروتقنیاتمفاھیمتضممختلفةمجموعةمنالنظم

قواعدسلسلةتشكیلالغامضالمنطقویستطیعالواقع،فيتماًماالمجسدةغیرأوالمتغیرة
الظواھراستكشافعلىیقومإذالتامة،غیرالبیاناتأوالبنائیةالقیمیحتملاللموضوع
األسودالمتناقضیناللونینبینالرمادیةالمنطقةعنیبحثأنبمعنىاألخرى،والحاالت
الذكاءبتقنیاتتعملأخرىمندمجةنظممعالغامضالمنطقنظموتستخدمواألبیض،

بالمنطقالعصبیةوالشبكاتالغامض،بالمنطقتعملالتيالخبیرةالنظممثلاالصطناعي
بالعائدكالتنبؤالمصرفیةالتطبیقاتفيخاصةوبصورةاألعمالمجاالتأھمفيالغامض

المتوقع من األوراق المالیة، وإدارة المخاطر.
Intelligentالذكيالوكیلنظم.8 Agentإدراكیستطیعكائنبأنھالذكيالوكیلویعرف

التجاوبثمومنالكائن،ھذایمتلكھاالتيالمستشعراتعبرفیھاموجوًدایكونالتيبیئتھ
بیاناتقواعدمنأواإلنترنتشبكةمنالبیاناتعنالتنقیبتطبیقاتأحدوھومعھا،

طبیعةذاتواجباتأومحددةمھامبتنفیذتقومبرمجیةحزمةخاللمنویعملاإلنترنت،
متكررة أو تنبؤیة للمستفید، ولدعم نشاط أعمال أو تطبیقات برامج أخرى.

طلباتعلىوالرداإللكترونیة،اإلدارةأعباءتخفیففيتساھمالذكيالوكیلونظم
عنأوطیرانتذكرةأرخصعنالبحثوفيومالحظاتھم،رسائلھمباستقبالالعمالء

أفضل صفقة مبیعات تم تنفیذھا خالل فترة معینة.
Gameاأللعابتطبیقات.9 playingفیھاویتمتفاعلیة،حاسوببرامجھيواأللعاب

للغایة،صعبةتكوناأللعابھذهوبعضبحلھا،القیاملیحاولالالعبأماممشكلةوضع
كثیرفيأحیاًناعلیھالتغلبیصعبقدنًداالحاسوبأصبحاالصطناعيالذكاءوباستخدام

Deepبلو(دیبالمسمىالحاسوببرنامجفازوقداأللعاب،من Blue(األزرقأو



Garyالشھیرالروسيالعالمبطلعلىالشطرنجلعبفيالمتخصصالعمیق،

Kasparov)30(.

Geneticالجینیةالخوارزمیاتنظم.10 Algorithmتحاكيالتيالكمبیوتربرامجوھي
فيالھامةالتقنیاتمنوھيالتطوریة،النظممشاكلتحلیلأجلمنبیولوجیةعملیات
النظمھذهووضعتمعین،لتصمیممتوفرةحلولمجموعةمناألمثلالخیارعنالبحث

ویتمومؤثرة،مرشحةمتغیراتعدةمعتتعاملالتيللمشكالتالحلولواقتراحلتصمیم
الكروموسوماتتستخدمحیثالكمبیوترمحاكاةباعتبارھاالجینیةالخوارزمیاتتنفیذ

مجاالتفيتستخدمفھيلذاالحلول،أفضلإلیجادبھاتقومالتيالعملیاتفيأفرادا
.)31(األعمال المصرفیة وفي تطبیقات االستثمار

المطلب األول: الذكاء االصطناعي في مجال الجریمة
اإللكترونیةالجریمةوظھرتوالتكنولوجیا،التقنیةتطورمعالمستخدمةبأدواتھاالجریمةتطورت

أوكشفھاصعوبةمعملموسة،غیروبیاناتإلكترونیةمعالجاتمعھائلةإمكاناتمنلھاتوفربما
منیمكنالتيالتقلیدیةالجرائممنضرًراوأشدتعقیًداأكثربشكلحدوثھاعلىتدلآثاركشف
آلیاتتطویریتطلبالذياألمرالجاني،إلىالوصولفیھاالمستخدمةواألدواتالوسائلخالل

مكافحة ھذه الجرائم والحد منھا.
قانونإصداربشأن1987لسنة3رقمالعربیةاإلماراتلدولةاالتحاديالقانوننصوقد

وجرائمودیة،قصاصوجرائمحدود،جرائمإلىتنقسمالجرائمأنعلى26المادةفيالعقوبات،
.)32(تعزیریة

32()http://rakpp.rak.ae

.132صـسابقمرجعالقرار،اتخاذفياالصطناعيالذكاءنماذجدورم)،2017(جباريلطیفة،()31

وما27صـسابقمرجعالمكتبات،فيالخبیرةوالنظماالصطناعيالذكاءم)،2000(زینالھادي،عبد()30
وما79صـالتعلیمفيوتطبیقاتھاالصطناعيالذكاءتكنولوجیام)،2017(محمدالرؤوفعبدإسماعیل،بعدھا،
.127صـالقراراتخاذفياالصطناعيالذكاءنماذجدورم)،2017(جباريلطیفة،بعدھا،

http://rakpp.rak.ae


أومعینةوسائلفيحصرھافيواختلفوااإلثبات،طرقبیانهللارحمھمالقدامىالفقھاءتناولكما
بھاویلحقوالیمین،والشھادة،اإلقرار،ھي)33(معینةطرقفيالفقھاءجمھورفحصرھاإطالقھا،

منفرحونكابنبعضھموأطلقھاالقاطعة،والقرینةالقاضي،وعلموالقسامة،عنھا،النكول
مایقبلأنوللقاضيویظھره،الحقیبینماكلتشملأنھافرأوا،)34(الجوزیةقیموابنالمالكیة

بالقسط،الناسلیقومكتبھ،وأنزلرسلھ،أرسلسبحانھهللاإنالقیم:ابنقالللدعوى.مثبًتایراه
طریقبأيوجھھوأسفرالعدلأماراتظھرتفإذاوالسموات،األرضبھقامتالذيالعدلوھو
بشيء،وأماراتھالعدلطرقیخصأنوأعدلوأحكم،أعلمسبحانھوهللاودینھ،هللاشرعفثمكان،

وجودھاعندیحكموالمنھا،یجعلھفالأمارة،وأبینداللة،وأقوىمنھاأظھرھوماینفيثم
عباده،بینالعدلإقامةمقصودهأنالطرق،منشرعھبماسبحانھبینقدبلبموجبھا،وقیامھا

.)35(وقیام الناس بالقسط، فأي طریق استخرج بھا العدل والقسط فھي من الدین، ولیست مخالفة لھ

ھيالقویةوالقرائنوضعیفة،ومتوسطةقویةقرائنإلىاإلثباتفيقوتھاحیثمنالقرائنوتنقسم
قویتفإنالقرائن،علىذلكفيوالمعولفرحون:ابنقالفقداألجالء؛فقھائناكالمفيالمقصودة

طریقوسلكعنھا،وكشففیھاتوقفتوسطتوإنإلیھا،یلتفتلمضعفتوإنبھا،حكم
.)36(االحتیاط

بالقرائن،العملجوازإلى)37(الفقھاءجمھورفذھببھا،العملحجیةفياختلفواالفقھاءأنإال
َوَشِھَدَنْفِسيَعْنَراَوَدْتِنيِھَيَقاَل﴿وتعالى:تباركالحققولمنھابأدلةحجیتھاعلىواستدلوا

ُدُبٍرِمْنقُدََّقِمیُصُھَكاَنَوإِْن*اْلَكاِذِبیَنِمَنَوُھَوَفَصَدَقْتقُُبٍلِمْنقُدََّقِمیُصُھَكاَنإِْنأَْھلَِھاِمْنَشاِھٌد

إبراھیمبنالدینزیننجیم،ابن،166صـالحكاممعینھـ)،1393(الدینعالءالحسنأبوالطرابلسي،()37
سابقمرجعالحكام،تبصرةم)،1986-ھـ1406(إبراھیمفرحون،ابن،205صـ7جـالرائقالبحرھـ)،1418(

31جـالفتاوىمجموعم)،1995ھـ/1416(أحمدالعباسأبوالدینتقيالحراني،تیمیةابن،95صـ2جـ
.5صـسابقمرجعالحكمیة،الطرقمحمد،الجوزیة،قیمابن،326صـ

.131صـ2جـسابقمرجعالحكام،تبصرةم)،1986-ھـ1406(إبراھیمفرحون،ابن()36

.13صـسابقمرجعالحكمیة،الطرقمحمد،الجوزیة،قیمابن()35

الطرقمحمد،الجوزیة،قیمابن،111صـ2جـالحكامتبصرةم)،1986-ھـ1406(إبراھیمفرحون،ابن()34
.24صـالحكمیة

واإلقرارالبینةوھيسبع،فيحصرھافبعضھماألدلة،ھذهفیھتنحصرالذيالعددفيبینھماختالفعلى()33
والیمین، والنكول عن الیمین، والقسامة، وعلم القاضي، والقرینة القاطعة، وأدرجوا فیھا القیافة، ومنھم من

منالعلماءومنالقاضي،وعلموالقسامة،الیمین،عنوالنكولوالیمینواإلقرار،البینة،وھيست،فيحصرھا
م)،1992ھـ-1412(أمینمحمدعابدین،(ابنالیمین.عنوالنكولوالیمین،البینة،وھيثالث،فيحصرھا

بدایةم)،2004-ھـ1425(رشدابنالقرطبي،بعدھا،وما462صـ4جـالمختارالدرعلىالمحتارردحاشیة
314صـ8جـالمحتاجنھایةم)،1984ھـ-1404(محمدالدینشمسالرملي،بعدھا،وما501صـ2جـالمجتھد

رأفتمحمدعثمان،بعدھا،وما521صـالمبتديكافيشرحالنديالروضهللا،عبدبنأحمدالبعلي،بعدھا،وما
).270صـاإلسالميالفقھفيالقضائيالنظامم)،1994-ھـ1415(



اِدِقیَن*ِمَنَوُھَوَفَكَذَبْت االصَّ ُھَقاَلُدُبٍرِمْنقُدََّقِمیَصُھَرأَىَفَلمَّ .﴾َعِظیٌمَكْیَدُكنَّإِنََّكْیِدُكنَِّمْنإِنَّ
].28-26یوسف:[سورة

ُكَماأبوقُتللماالنبيوقول َمَسْحُتَما(َھْلَفَقاَل:َقَتْلُتُھ،أََناِمْنُھَما:َواِحٍدُكلَُّقاَلَقَتَلُھ؟)،جھل:(أَیُّ
ْیَفْیِن، َفَقاَل: (ِكالَُكَما َقَتَلُھ) .)38(َسْیَفْیُكَما؟)، َقاالَ: الَ، َفَنَظَر ِفي السَّ

منھابأحادیثذلكعلىواستدلوابھا،العمل)40(المالكیةمنوالقرافي،)39(الحنفیةبعضمنعبینما
ِبيِّإَِلىَفَزاَرَةَبِنيِمْنَرُجٌلَجاَءقال:ھریرةأبيعنالمسیببنسعیدعنرويما النَّ

ِبيَفَقاَلأَْسَوَد،ُغالَماًَوَلَدْتاْمَرأَِتيإِنََّفَقاَل: (َفَماَقاَل:َنَعْم،َقاَل:إِِبٍل؟)ِمْنَلَك(َھْل:النَّ
َقاَل:َذلَِك؟)أََتاَھا(َفأَنَّىَقاَل:َلُوْرقاً،ِفیَھاإِنََّقاَل:أَْوَرَق؟)ِمْنِفیَھا(َھْلَقاَل:ُحْمٌر،َقاَل:أَْلَواُنَھا؟)

.)41(َعَسى أَْن َیُكوَن َنَزَعُھ ِعْرٌق، َقاَل: (َوَھَذا َعَسى أَْن َیُكوَن َنَزَعُھ ِعْرٌق)

بھجاءتفإِنأبِصروھا.المالعنة:(ولدفيالنبيأنعنھماهللارضيعباسابنعنرويوما
:النبيُّفقالكذلك،بھفجاءتسحماء؛بنلَشریِكفھوالساقینَخَدلَّجاأللیَتینسابَغالعینینأكحَل

.)42(لوال ما َمَضى من كتاِب هللا لكان لي ولھا َشأن)

بالقرینة.یعمللمالنبيأنعلىداللةالحدیثینوفي
الفراش،عارضھااألولالحدیثوفيمنھا،أقوىھوماعارضھاالقرینةبأنالحدیثانویناقش

وفي الحدیث الثاني عارضھا اللعان.
بھ،استدلوامالقوةبھا؛واالحتجاجالقویةبالقرائنالعملبجوازالقائلاألولالمذھبھووالراجح

والتفاق االعتماد على القرائن مع أحكام الشریعة ومقاصدھا.
الجریمةآثارتتبعفياإللكترونیةالجریمةمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتأھمیةوتأتي

حاسوبي؛تطبیقأوذكي)(روبوتذكیةآلةتصنیعخاللمنمنعھاومحاولةتتبعھاوفيوإثباتھا،
اإللكترونيالمجرموخاصةالمجرمینعنالكشففيالقاضياالصطناعيالذكاءیساعدحیث

الذي یطمس آثار الجریمة باللجوء إلى الوسائل الحدیثة، وفي بیان المشتبھ فیھم كذلك.

َتْشَھَدأَناْلَعَذاَبَعْنَھا{َوَیْدَرأُبابالقرآن/تفسیركتابصحیحھ/فيالبخاريأخرجھمطول.حدیثمنجزء()42
َِشَھاَداٍتأَْرَبَع ُھِبا�َّ كتابصحیحھ/فيمسلم،4629رقم،1771،1772صـ4جـ)8(النور:اْلَكاِذِبیَن}َلِمَنإِنَّ

.3712رقم،105صـ10جـاللعان

.3721رقم،108صـ10جـاللعانكتابصحیحھ/فيمسلمأخرجھ()41

.65صـ4جـالفروقالدین،شھابالعباسأبوالقرافي،()40

.437صـ7جـعابدینابنحاشیةتكملةھـ)،1386(مصطفىالباز،()39

() جزء من حدیث نصھ: ما روي عن صالح بن إبراھیم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبیھ عن جده، قال: َبْیَنا38
فِِّفيَواِقٌفأََنا َفَقاَل:أََحُدُھَماَفَغَمَزِنياألَْنَصاِر،ِمَنِبُغالََمْیِنأََناَفإَِذاِشَمالِي،َوَعْنَیِمیِنيَعْنَفَنَظْرُتَبْدٍر،َیْوَمالصَّ
ُھأُْخِبْرُتَقاَل:أَِخي؟اْبَنَیاإَِلْیِھَحاَجُتَكَماَنَعْم،قُْلُت:َجْھٍل؟أََباَتْعِرُفَھْلَعمَِّیا َِرُسوَلَیُسبُّأَنَّ َنْفِسيَوالَِّذيهللاَّ

ا،األَْعَجُلَیُموَتَحتَّىَسَواَدهَُسَواِديُیَفاِرُقالََرأَْیُتُھَلِئْنِبَیِدِه، ْبُتِمنَّ َفَلْمِمْثَلَھا،لِيَفَقاَلاآلَخُر،َفَغَمَزِنيلَِذلَِك،َفَتَعجَّ
ِبَسْیَفْیِھَما،َفاْبَتَدَراهَُسأَْلُتَماِني،الَِّذيَصاِحُبُكَماَھَذاإِنَّأَالَقُْلُت:النَّاِس،ِفيَیُجوُلَجْھٍلأَِبيإَِلىَنَظْرُتأَْنأَْنَشْب

َِرُسوِلإَِلىاْنَصَرَفاُثمََّقَتالَهُ،َحتَّىَفَضَرَباهُ ُكَماَفَقاَل:َفأَْخَبَراهُ،هللاَّ َفَقاَل:َقَتْلُتُھ،أََناِمْنُھَما:َواِحٍدُكلَُّقاَلَقَتَلُھ؟)،(أَیُّ
ْیَفْیِن،ِفيَفَنَظَرالَ،َقاالَ:َسْیَفْیُكَما؟»،َمَسْحُتَما«َھْل كتابصحیحھ/فيالبخاريأخرجھَقَتَلُھ).(ِكالَُكَماَفَقاَل:السَّ

4جـفیھاإلماموحكمیخمس،أنغیرمنسلبھفلھقتیالقتلومناألسالب،یخمسلممنبابالخمس/فرض
.3141رقم،91صـ



منیمكنقویةقرینةتعتبرالجریمةمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتإننقولأنونستطیع
الجریمةمجالفياألمرفإنالنظام،عنوالخارجینبالمجرمینواإلمساكالجریمةإثباتخاللھا
علىقادرةلتكونوالبحثبالدراسةالتطبیقاتھذهبتطویراالھتمامإلىالجرائمإثباتیتجاوز
وتطورھابالتحلیلقیامھاخاللمنالسیبرانیة،للجریمةالخطیرةالتھدیداتمعالسریعالتعامل

.)43(الذكي التلقائي وفًقا للتھدیدات المحتملة والمتغیرة باستمرار
فيحدثكماالقاضي،مجلسوإحضارھمالمتھمینعلىللقبضاألثركقیافةاعتبارھایمكنكما

َفَبَعَثُھْمَفاْجَتَوْوَھا،الَمِدیَنَة،َقِدُمواُعَرْیَنَةِمْنَناًساأَنَّمالكبنأنسروىفقدالعرنیین،قضیة
َِرُسوُل َدَقِة،إِِبِلِفيهللاَّ َِرُسوِلَراِعَيَفَقَتلُواَوأَْبَوالَِھا)،أَْلَباِنَھاِمْن(اْشَرُبواَوَقاَل:الصَّ ،هللاَّ

وااإلِِبَل،َواْسَتاقُوا ِبيُِّبِھُمَفأُِتَياإلِْسَالِم،َعِنَواْرَتدُّ َوَسَمَرِخَالٍف،ِمْنَوأَْرُجَلُھْمأَْیِدَیُھْمَفَقَطَع،النَّ
ِة) .)44(أَْعُیَنُھْم، َوأَْلَقاُھْم ِبالَحرَّ

ویستفاد بھا أیًضا في جمع األدلة والكشف عن كیفیة ارتكاب الجنایة.
أدلةمنإثباتھامنبدالالحدودأنعلىالفقھاءجمھوراتفقفقدالحدودجرائمیخصماوأما

(اْدَرُؤواقال:هللارسولأنعنھا:هللارضيعائشةعنرويلمابالشبھات؛ُتدرأوأنھایقینیة،
ُیْخِطىْءأْناإلِماَمَفإِنََّسبیَلُھ،َفخلّواَمْخَرجاًلُمْسلٍِمَوَجْدُتْمَفإِْناْسَتَطْعُتْم،مااْلُمْسلِِمیَنَعِناْلُحدوَد

.)45(في اْلَعْفِو َخْیٌر ِمْن أَْن ُیْخِطىء ِباْلُعقوَبِة)

الولذلكمصداقیتھا،تضمنخاصةوبشروطوالشھادةاإلقرارعلىإثباتھافياقتصرفقدولذا
مجال لتطبیقات الذكاء االصطناعي فیھا في نظر الباحثة إال في حال حمل المجرم على االعتراف.

علىالتھمةثبوتعلىوحاسمأساسيكدلیلتؤخذالاالصطناعيالذكاءتطبیقاتفإنوعلیھ
وحكمجازمبدلیلإدانتھتثبتحتىالبراءةالمتھمفياألصلأنھوالمبدأألنإدانتھ؛أوالمتھم

وقرائنأخرىبأدلةتعززتإذاالجریمةارتكابھعلىقویةقرینةالوقتنفسفيولكنھاقطعي،
أخرى خاصة في جرائم ھتك العرض واالغتصاب.

منلكونھابالنظرالجنائي،اإلثباتفيأھمیتھامنیقللالاإلدانةفيحاسًمادلیًالاعتبارھاوعدم
ثمومنالمتھمین،عنالبحثنطاقوتحدیدالجریمة،حقیقةمعرفةفيالعلمیةالوسائلأنجح

سرعة الوصول إلى الجناة.
األحكام،منكثیًراعطلفقدبالكلیة،الشرعفيوالعالماتاألماراتأھدرومنالقیم:ابنقال

.)46(وضیع كثیًرا من الحقوق

.87صـسابقمرجعالحكمیة،الطرقمحمد،الجوزیة،قیمابن()46

ولماإلسنادصحیححدیثھذاوقال:،8226رقم،425صـ4جـالحدودكتابالمستدرك/فيالحاكمأخرجھ()45
یخرجاه.

رقم،106،107صـ1جـلحمھیؤكلمابولفيجاءمابابالطھارة/أبوابسننھ/فيالترمذيأخرجھ()44
المثلة.عنالنھيقبلھذاوكانغریب،صحیححسنحدیثھذاعیسى:أبووقال،72

.19صـسابقمرجعالمعرفة،ثورةم)،2018(طاللغزالة،أبو()43



المطلب الثاني: الذكاء االصطناعي والتشخیص الطبي
الكامنالمرضمعرفةإلىالطبیببھیتوصلالذيالطریقھوالطبيالتشخیصأنالمعروفمن

التعرفإنحیثبعالجھ؛للقیاماألولىالخطوةویعتبرالمریض،علىالظاھرةاألعراضوراء
على المرض، وفھم التفسیر الوظیفي لھ ھو األساس الذي یترتب علیھ التوصل إلى العالج الناجع.

لھ،المرضیةالسیرةواستقراءالمریض،شكوىإلىباالستماعالمرضبتشخیصالطبیبویبدأ
خیاراتلیحصراألسئلة؛منمجموعةلھیوجھثممنھا،یشكوالتيالمرضأعراضوجمع

بعضإجراءمنھیطلبوقدالسریري،الفحصإلىذلكبعدینتقلثمالمحتملة،المرض
فيالطبیبتساعدوالتينتائجھا،خاللمنإضافیةمعلوماتعلىلیحصلالطبیة؛الفحوصات

تشخیص المرض.
الذكاءتطبیقاتومنھاالصحة،ھذهحفظإلىیوصلماكلاإلسالمیةالشریعةتمنعوال

التيالخبیرةالنظمطریقعناألمراضتشخیصعلىالدقیقةقدرتھاأثبتتالتياالصطناعي
تشخیصطریقعنالطبمجالفيمنھااالستفادةیمكنحیثاالصطناعي؛الذكاءعنتفرعت

یقومالذيالشخصلدىیكنلمأوالطبیب،علىومختلطةمعقدةحالتھتكونعندماالمریضحالة
حاذقغیراإلسالميالفقھفيعلیھیطلقماعلىالمرض،لتشخیصكافیةخبرةبالتشخیص

بیاناتعلىاعتماًدامجدیةتشخیصاتتقدیمالخبیرللنظامفیمكنفیھ،ماھرغیرأيبالطب،
.)47(المریض

إلىاألسئلةبتوجیھأوًالیقومفإنھما،مرضلتشخیصالخبیرالطبیبدورالحاسبیؤديولكي
یدخلأنللمریضالمعالجالطبیبوعلىال)،أو(بنعماألسئلةعلىباإلجابةیقومالذيالمریض

منبدالعملھالبرنامجیحاكيولكيالمفاتیح،لوحةطریقعنالحاسوبإلىاإلجاباتھذه
تسلسليوضعفي(یكون)للنتائجاالشتقاقوأداة(و)المنطقوأداة(إذا)الشرطیةاألداةاستخدام
اللعابإفراز(و)عالیةالحرارةدرجة(و)منتفخةاللعابیةالغدد(النتائج)تكونذلك:ومثالخلفي،

بالفم قلیل إذا كان المرض التھاب الغدة النكفیة.
ویالحظ أن النتیجة األولى لیست الخاصة بارتفاع درجة الحرارة ولكنھا خاصة بالغدد اللعابیة.

)Heuristic(ھرمیةبطریقةالمعلوماتقاعدةداخلوالنتائجالشروطحفظمنبدالكانھنامن

المثالھذافيالبدءتملوأنھذلكفيوالسببالنتائج،إلىبسرعةوالوصولالتفرععلىلتساعد
الحرارة،درجةارتفاعفيتشترككثیرةأمراضھناكتكونأنالمحتملفمنالحرارةبدرجة

الخبیرالنظامأنویتضحالبرنامج،وقتلتقلیلكبیرةأھمیةلھالشروطترتیبكانھناومن
یستخدم التسلسل العكسي أو الخلفي.

سابقمرجعالتعلیم،فيومجاالتھاالصطناعيالذكاءتكنولوجیام)،2017(محمدالرؤوفعبدإسماعیل،()47
.91،92صـ



مریضھ،تطبیبفيعنھاینفكالالتيومسؤولیتھالطبیبمھارةعلىیؤكدمااإلسالميالفقھوفي
ُیعَلمولمَتَطبََّب:(َمنالنبيبقولاستدالًالفعلھ؛سرایةیضمنفإنھمھنتھفيحاذقغیركانفإذا

.)48(ِمنُھ ِطبٌّ فُھو ضاِمٌن)

علىبناًءعالجیةخطةیقدمبأنالمناسب،العالجباقتراحالخبیرالنظامقیامإلىباإلضافةھذا
الطبیةالصوربتفسیرفیقوموتفسیرھا،الصورتمییزعلىالمعتمدةالعالجوأدلةالمریض،حالة

یمكنكما،MRIوتخطیطالدمویةاألوعیةصورمثلالمعقدةالصوروإلى،Xأشعةمنابتداًء
تكتشفحینماالبشريالطبیبینبھبحیثإلكترونيطبينظامضمناالصطناعيالذكاءإدراج

حاالتتسمىالتيالحاالتفيالمریضحالةفيتغیرأوالعالجیة،للخطةمخالفةمؤشرات
.)49(الزمن الحقیقي

البیاناتفيالمغزىذاتالعالقاتتحدیدعلىالقدرةلھااالصطناعيبالذكاءالمدعمةفاألدوات
منمجالكلفيالتطبیقامكانیةعلىتنطويبلالتشخیص،عملیةعلىتقتصروالاألولیة

والقراراتالمرضىورعایةالعالجوقراراتاألدویةتطویرذلكفيبماتقریًبا،الطبمجاالت
.)50(المالیة والتشغیلیة

شكلفيالمكتسبةالخبرةلوضعالمعرفةمھندسمعاألطباءمعالخبراءتعاونمنبدفالوعلیھ
.)51(قواعد وحقائق باستخدام قواعد التضمین الشرطي

تكونأنفیشترطاالصطناعي،الذكاءتطبیقفيالمدخلةالبیاناتأھمیةإلىاإلشارةتجدروھنا
البیانات صحیحة؛ حفاًظا على صحة المرضى، وتحقیًقا ألقصى درجات االستفادة من التشخیص.

بعدھا.وما66صـسابقمرجعالعصبیة،والشبكاتاالصطناعيالذكاءم)،2011(عليمحمدالشرقاوي،()51
50()https://www.ibm.com/ae-ar/watson-health/learn/artificial-intelligence-medicine

سابقمرجعالتعلیم،فيومجاالتھاالصطناعيالذكاءتكنولوجیام)،2017(محمدالرؤوفعبدإسماعیل،()49
.92صـ

وحكم،3466رقم،1148صـ2جـطبمنھیعلمولمتطببمنبابالطب/كتابسننھ/فيماجةابنأخرجھ()48
األلباني بأنھ حدیث حسن.



المبحث الثالث
فوائد ومثالب استخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي

أوًال: فوائد استخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي:
مساعدةوسیلةفھيوالمجاالت،المیادینمنكثیرفيعدیدةفوائدلھااالصطناعيالذكاءتطبیقات

بشكل كبیر للعنصر البشري ومن ھذه الفوائد ما یلي:
تحسین مستوى التعامل البشري مع التكنولوجیا واالھتمام بشأنھا أكثر من قبل..1
عرضةغیركونھامعبسیط،وقتفيإلیھاالوصولوسرعةالمعرفةمنھائلكمتوفر.2

للنسیان، وما ینطوي على االستفادة منھا في مختلف المجاالت.
تقلیل الخطأ البشري مع توفیر الوقت واستغاللھ في أعمال أخرى..3
ازدھار الرعایة الصحیة وتقدم الجراحة عن ُبعد وتواجد حلول طبیة ذكیة بشكل دائم..4
التيالمجاالتجمیعفيمكاسبوتحقیقاإلنتاجیة،مستویاتفيملموستحولإحداث.5

یستخدم فیھا.
یعملمماالقرارات؛اتخاذعندوالمیولوالعواطفالمشاعرعنوالتجردالحیادیةضمان.6

على حل كثیر من المشكالت اإلداریة.
خاللمناالصطناعي،الذكاءتطبیقاتفیھتستخدممجالكلفيوتعزیزھاالجودةتحسین.7

االصطناعي،الذكاءعلىالمبنیةالتدریسبرامجالمثال:سبیلوعلىالسریع،الفعلردتسلم
المعلمذلكفيتحاكيوھيالطالب،تدریسفيالرمزیةوالقواعدالمنطقتستخدموالتي

علىتقتصروالالمشكالت،وحلالتفكیرمھاراتالطالبتعلمفھيكبیرة،بدرجةالبشري
التدریسألغراضكبیرةبدرجةمناسبةیجعلھاوھذااإلجرائیة،والمعارفالحقائقتدریس

.)52(المختلفة

المعلوماتمحتوىوسالمةسریةوحمایةوالخارجیةالداخلیةاألخطارمنالحمایةتوفیر.8
وتقدیم األنشطة المخالفة لھا لمكافحتھا.

إكثار ساعات العمل لتطبیقات الذكاء االصطناعي، فال تحتاج إلى وقت للراحة..9
بعضوجودمعھامةومقارناتحسابیةبعملیاتوالقیامالمشكالتمعالتعاملإمكانیة.10

.)53(المعلومات المفقودة أو وجود بیانات متناقضة

نبیلموسى،بعدھا،وما13صـسابقمرجعومستقبلھ،واقعھاالصطناعيالذكاءم)،1993(آالنبونیھ،()53
.200،201صـاإلداریةالتنظیماتفيالمعلوماتنظمم)،أساسیات2011–ھـ1432(أحمدعزت

سابقمرجعالتعلیم،فيومجاالتھاالصطناعيالذكاءتكنولوجیام)،2017(محمدالرؤوفعبدإسماعیل،()52
.119صـ



ثانًیا: مثالب استخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي:
والحذرالحیطةوأخذالعملضرورةإلىتدعومثالباالصطناعيللذكاءالعدیدةالفوائدیرافق

لتجنبھا، ومن ھذه المثالب ما یلي:
تقتصروالأنظمتھا،فيالخطأیحصلفقدالخوارزمیات،فيالتامةالدقةضمانعدم.1

فقط،الخوارزمیاتمنللعدیدالمالزمةاإلحصائیةالدقةعدمعلىاألخطاء
أوالدفاع،أنظمةأوالكھرباء)(شبكاتالتحتیةالبنیةمجاالتفيالخاطئةفالخوارزمیات

منصفةلیستفھيالعالمي،األمنعلىشدیدةمخاطرتشكلأنیمكنالمالیةاألسواق
.)54(بشكل تلقائي بحكم أنھا منتجات لعملیات معقدة

طائرةشراءمحتاللشخصیمكنحیثاالصطناعي،للذكاءالخبیثاالستخداماحتمالیة.2
أوبعینھ،شخصالستھدافالوجوهعلىللتعرفبنظاموتزویدھا(درون)،طیاربدون

االستغاللبغرضللواقعمحاكیةمزیفةفیدیومقاطعفيالروبوتأجھزةبرمجة
.)55(السیاسي، أو استخدام المقرصنین لما یسمى بالمزج الخطابي النتحال صفة الضحایا

وإضعافنتائجھ،إلىالركونبسببالمشكالتلحلالخالقةالبشریةاألفكارنقص.3
.)56(التواصل البشري

خاللمنوذلكوالخصوصیات،الحقوقتنتھكأنالممكنفمنباألخالقیات،الوعيعدم.4
السھولة،بمنتھىالخصوصیةاختراقمنفستتمكنوالتجسس،األمنمجالفيتوظیفھا
تصیبالتيالقاتلةالروبوتاتأوالمتطورة،األسلحةفيكماالعسكري،المجالفيوكذلك
بالوھذامحددین،أناسقتلأوحربیةبأعمالللقیامموجھةوھيخطؤھا،ویندرالھدف

القرآنتحدثبلالحمیدة،باألخالقالتحليإلىدعتالتيالغراءشریعتنامعیتناقضشك
معالتعاملفيالنبيعلیھنصوماآیة،آالفخمسةمنأكثرفيعنھاالكریم

َرإَِذافكانالمحاربین،لغیرالتعرضوعدمالغیلة،أوالغدرعدممناألعداء، أَِمیًراأَمَّ
ٍة،أَْوَجْیٍش،َعَلى ِتِھِفيأَْوَصاهَُسِریَّ ُثمََّخْیًرا،اْلُمْسلِِمیَنِمَنَمَعُھَوَمْنِهللا،ِبَتْقَوىَخاصَّ

َوَالَتْغِدُروا،َوَالَتُغلُّوا،َوَالاْغُزواِباِ�،َكَفَرَمْنَقاِتلُواِهللا،َسِبیِلِفيِهللاِباْسِمَقاَل:(اْغُزوا
.)57(َتْمُثلُوا، َوَال َتْقُتلُوا َولِیًدا)

فيالبشرمنالعمالمكاناالصطناعيالذكاءیحلأنُیتوقعحیثالبطالة؛نسبةارتفاع.5
علىالقدرةإلیھامضاًفااألتمتةعنعبارةاالصطناعيالذكاءأصبححیثالعمل؛سوق
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56()https://www.rqiim.com
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منالمھنوتختلفلألتمتة،طبیعًیاتعمیًمااالصطناعيالذكاءیجعلبماوالتكیفالتعلم
فيمشكالتبعضھافتواجھلطبیعتھا،تبًعالألتمتةتحتاجھاالتيالزمنیةالفترةحیث

التخطیط المؤتمت.
اعتمادوعدماألخالقیةالمبادئوتقریرالحذرتوخيضرورةعلىالتنبیھأھمیةإلىیقودناوھذا

التثبتقبلالوظائفمنكثیرفيالبشريللعنصركبدیلاالصطناعيالذكاءاستخدامإلىالتحول
من كفاءتھ التامة، والعمل على تقلیل نسب المخاطر أو الحوادث التي ربما تقع بالخطأ.

المبحث الرابع
الضوابط الشرعیة الحاكمة الستخدام تطبیقات الذكاء االصطناعي

استخدامتقییدفياإلسالمیةالشریعةمعتتوافقضوابطإلىالباحثةتوصلتالبحثخاللمن
خاصةوأخرىعامة،شرعیةضوابطفيالضوابطھذهتتمثلاالصطناعي،الذكاءتطبیقات

بالمجالین الجنائي والطبي، موضوع البحث
اوًال: الضوابط الشرعیة العامة:

التطبیقاتھذهأنیعتقدفالسلیًما،االصطناعيالذكاءتطبیقاتاستخدامفيالمعتقدیكونأن.1
أفضل من خلق هللا تعالى، وأنھ یمكن أن تصل إلى نفخ الروح فیھا.

أن یراد بإطالق الذكاء وتعلم اآللة والخبیر الذكي اإلطالق المجازي..2
استوىأوالضررغلبفإنفیھ،تستخدمالذيالمجالفيوإفادتھانفعھاالظنعلىیغلبأن.3

األمران فال تستخدم تلك التطبیقات؛ إعماًال للقاعدة الفقھیة: الضرر یزال.
نفسھلھتسولمنلكلردًعاالدولةمنوإشرافرقابةتحتالتطبیقاتھذهتداولیكونأن.4

استخدامھا في أوجھ الشر والفساد.
ثانًیا: الضوابط الشرعیة الخاصة بالتطبیق في المجال الجنائي:

درجاتأعلىوتحقیقالمجتمعخدمةھواالصطناعيالذكاءتطبیقاتمنالھدفیكونأن.1
التقدم واألمن.

المجرمینكشفعلىالجنائيالمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتاستخدامفيُیقتصرأن.2
وأالرقمیین،أوتقلیدینكانواسواءالنظامعنالخارجینیردعبماالجریمةومنعبھمواللحاق

تستخدم ھذه اآلالت االصطناعیة في قتلھم أو تشویھ أجسامھم.
أنالتطبیقاتلھذهاألمریتركوأالالمرتفعة،الجودةذاتالبیاناتالتطبیقاتھذهفيتخزنأن.3

تعمل دون رقابة بشریة.



القضاء،منأوامرعلىبناءالجریمةمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتاستخدامیكونأن.4
بیاناتوإدخالاألجھزةھذهبرمجةفيالتالعببابیقفلحتىاألمر؛وليسلطةلھمنأو

فیھا غیر صحیحة من قبل ضعاف النفوس.
ثالًثا: الضوابط الشرعیة الخاصة بالتطبیق في المجال الطبي:

أال یسمح لتطبیقات الذكاء االصطناعي بالتدخل في معالجة الجسد البشري إال بعد تحقق نفعھا..1
إلىتحتاجالتيالمعقدةالحاالتفيالطبيالتشخیصمجالعلىالتطبیقاتھذهفيُیقتصرأن.2

سرعة في التشخیص، وأن یتم التحقق من جودة أداء الخوارزمیات حتى تسلم نتائجھا.
أن یمنع التالعب بجسد المریض عن طریق تطبیقات الذكاء االصطناعي..3
طبیةلجنةإشرافتحتالطبيالمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتاستخدامیكونأن.4

متخصصة.

الخاتمة
الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وبتوفیقھ تتحقق الغایات، وبفضلھ تنال أعلى الدرجات،

والصالة والسالم على سیدنا محمد المبعوث باآلیات البینات، والدالئل الواضحات.
وبعد، فقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى النتائج التالیة:

ترابطمنبینھماماوتأكیدوسالمتھ،المجتمعتطورعلىاإلسالمیةالشریعةحرص-
وطید.

اآللي،الحاسبعلملتشملمتعددةحقولإلىجذورهتمتدواسعحقلاالصطناعيالذكاء-
المعرفةمعتعاملھفيویختلفالمعرفة،وھندسةواللغویات،المعرفي،النفسوعلم

إضافة إلى تعاملھ مع المعلومات والبیانات.
العقلداخلتتمالتيالذكاءعملیاتبمحاكاةالحاسوبقیامإلىاالصطناعيالذكاءیھدف-

القراراتواتخاذالمشكالتحلعلىالمقدرةالحاسوبلدىتصبحبحیثالبشري
بأسلوب منطقي ومرتب وفق طریقة تفكیر العقل البشري.

والمنطق،والتحسین،البحثالمشكالت:لحلالذكيالنظامعلیھایعتمدالتياألدواتأھم-
والشبكاتاإلحصائي،التعلموطرقوالمصنفاتالمؤكد،غیرللتفكیراالحتمالیةوالطرق

العصبیة، ونظریة التحكم.
منتمنعوالاالصطناعيبالذكاءتعملأجھزةاستخداممناإلسالمیةالشریعةتمنعال-

فرضیصبحقدبلبالغیر،أوبالنفساإلضرارعدمشریطةالتكنولوجیاھذامناالستفادة
عین إذا ُعدم غیره في مواجھة الجریمة.



والرؤیةوالروبوتات،الطبیعیة،اللغةمعالجةاالصطناعي:الذكاءتطبیقاتأمثلةمن-
ونظمالخبیرة،والنظمالمعرفة،علىالمبنیةوالنظمالنماذج،وتعرفاآللي،والتمییز

المنطق الغامض، ونظم الوكیل الذكي، وتطبیقات األلعاب، ونظم الخوارزمیات الجینیة.
آثارتتبعفياإللكترونیةالجریمةمجالفياالصطناعيالذكاءتطبیقاتأھمیةتأتي-

علىللقبضاألثروكقیافةقویةقرینةوتعتبرمنعھاومحاولةتتبعھاوفيوإثباتھا،الجریمة
كیفیةعنوالكشفاألدلةجمعفيمنھاویستفادالقاضي،مجلسوإحضارھمالمتھمین

ارتكاب الجنایة.
المتھمعلىالتھمةثبوتعلىوحاسمأساسيكدلیلتؤخذالاالصطناعيالذكاءتطبیقات-

أخرىبأدلةتعززتإذاالجریمةارتكابھعلىقویةقرینةالوقتنفسفيولكنھاإدانتھ،أو
االعتباربعیناألخذمعواالغتصاب،العرضھتكجرائمفيخاصةأخرىوقرائن

الضوابط الشرعیة.
االصطناعيالذكاءعنتفرعتالتيالخبیرةالنظمطریقعناألمراضتشخیصیجوز-

الذيالشخصلدىیكنلمأوالطبیب،علىومختلطةمعقدةالمریضحالةتكونعندما
یقوم بالتشخیص خبرة كافیة لتشخیص المرض بضوابط شرعیة.

التوصیات
فياالصطناعيالذكاءتطبیقاتإدخاللتستوعبوتجھیزھاالتحتیةبالبنیةاالھتمام.1

مجاالت متعددة بما یحقق النفع للبشریة.
التركیزمعاالصطناعيالذكاءتطبیقاتفيالمدخلةالبیاناتبصحةاالھتمامعلىالعمل.2

على جودتھا.
الذكاءألنظمةالمطورینسلوكتضبطوقانونیةأخالقیةضوابطوضعضرورة.3

االصطناعي.
المحتملاالستخدامسوءتقلیلعلىتعملجدیدةقوانینفرضعلىسریعوبشكلالعمل.4

لتكنولوجیا الذكاء االصطناعي بما یحقق الحمایة الحقیقیة لألفراد والمجتمعات والدول.
لھاوالتصدياالصطناعيالذكاءاستخدامجّراءالمحتملةالمستقبلیةالمخاطربتوقعالقیام.5

من خالل تطویر أنظمتھ.

العالمینرب�الحمدأندعواناوآخرھذا
وسلموصحبھآلھوعلىمحمدسیدناعلىهللاوصلى .
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