
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2هوش مصنوعي و قانونگذاري )
 (هاي استداللي براي هوش مصنوعي و قانونروش)

 
 

 
 

 

 

  

 بنيادين حكومتي مطالعات :دفتر

 330: موضوعي كد

 15812شماره مسلسل:  

 1397ماه فروردين

www.irpublicpolicy.ir



 به نام خدا

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 1 ................................................................................................................................................................. چكيده

 2 .................................................................................................................................................................. مقدمه

 4 .............................................................................................................................................................اول فصل

 5 .................................................................................................................... استدالل معمول هايرويه

 9 ............................................................................................................................................................ دوم فصل

 13 ........................................................................................................................................................ سوم فصل

 14 ....................................................................................فرضي هاياستدالل به ديالكتيكي رويكرد

 16 .................................................................................................................................................... چهارم فصل

 19 ...................................................................................................................................................... پنجم فصل

 20 ............................................................................................... (CBR) محورنمودار استدالل( الف

 20 ............................................................................ آن نموداري ترسيم و محورنمونه استدالل( ب

 22 ..................................................................................................... مدرك عنوانبه شاهد گواهي( ج

 23 ............................................................................................................................................ جستجو( د

 25 ....................................................................................................... شخصيتي مدارك و شواهد( هـ

 26 ...................................................................................................................................................... ششم فصل

 29 ..................................................................................................................................................... گيرينتيجه

 30 .................................................................................................................................................. مأخذ و منبع

 

www.irpublicpolicy.ir



 

 ____________________________________________________  

 

 

1 

 (2هوش مصنوعي و قانونگذاري )
 (هاي استداللي براي هوش مصنوعي و قانون)روش

 

  

 
 

 

 

 

 چكيده

 ي در حوزه قانون و قانونگذاري،هوش مصنوع پديدهاي دانش به نسبت نوكاربرد يافته

اي هم صورت دغدغهبحثي كامالً جديد بوده كه امروزه در مجامع علمي و پژوهشي دنيا به

دليل، جديد بودن آن درون آكادمي و هم بيرون آن مطرح شده است. طرح اين موضوع به

ت و حوصله بسياري باشد كه فهم آن معموالً جديواجد زباني ثقيل، دشوار و مبهم مي

هاي استداللي براي هوش روش»طلبد. گزارش حاضر كه براساس كتابي با عنوان مي

شناسي بحث هوش مصنوعي نگاشته شده است عمدتاً در حوزه روش« مصنوعي در قانون

گيرد. بر اين اساس در تالش است تا نشان دهد كه چگونه انواع استدالل ميو قانون قرار 

 توان به شكلي روشمند وارد حوزه هوش مصنوعي و قانون كرد. و گفتگو را مي

راه بوده و به تداي كند اين بحث در اببديهي است همچنانكه مؤلف كتاب تصريح مي

دارد كه در همين دليل داراي زباني پيچيده و دشوار است. از آنجايي كه مؤلف اظهار مي

طور خاص به تحصيل و پژوهش بهتوان مركزي را يافت كه سختي ميآمريكاي شمالي به

توان به آساني فهميد كه تالش براي ارائه در حوزه هوش مصنوعي و قانون بپردازد پس مي
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شناختي براي آن تا چه ميزان دشوار است. طبيعي است كه انتقال تبيين چارچوبي روش

باشد. اين دليل فقدان كارهاي مشابه انجام گرفته در كشور بسيار دشوارتر مياين بحث به

انواع گفتگو،  در اين گزارش دارد.اي از كتاب را عرضه ميهعصار گزارش در شش فصل،

بحث هوش مصنوعي و قانون تا حدود نطق سنتي و جديد با هاي استداللي و رابطه ممدل

عنوان زيادي تبيين شده است. البته اين نكته را بايد ذكر كرد كه گزارش حاضر به

 هاي بعدي در اين مورد بوده و در كنار آنها بايد خوانده شود.رشي بر گزااديباچه

 

 مقدمه

همچنانكه از عنوان آن  1«هاي استداللي براي هوش مصنوعي در قانونروش»كتاب 

در را وش مصنوعي بحث ههاي استداللي و گفتماني ناظر بر كوشد كه روشآيد ميبرمي

بديع بودن و تازگي مباحث آن تأكيد  د. مؤلف در جاي جاي كتاب برقانون بررسي كن

درآمدي بر عنوان تنها كتاب موجود را به د و از خواننده انتظار دارد به همين دليل،كنمي

 بحث هوش مصنوعي و قانون نگاه كند. 

در ابتدا با اين پرسش « هاي استداللي براي هوش مصنوعي در قانونروش»مؤلف كتاب 

قانونگذاري تا اين حد مهم است پس چرا توجه به ر امور مربوط كند كه اگر استدالل دآغاز مي

شود؟ پاسخ اين پرسش از نظر نويسنده دشوار است. بديع كمي به مطالعه منطق قانون مي

بودن اين بحث تا اين حد است كه در آمريكاي شمالي هيچ مركز ديرپايي در زمينه منطق 

 تحصيل در آن تشويق كرد. اين بحث تا جايي قانون وجود ندارد كه عالقمندان را بتوان براي

                                                 
1  . Argumertation Methods For Artificial Intelligence In Law, Douglas Walton, Springer, 2005. 
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كنند كه آيا اصالً چيزي به نام منطق قانون است كه بسياري اين پرسش را مطرح مي بديع

عنوان موضوعي وجود دارد؟ درواقع يك پاسخ اصلي به چرايي توجه اندك به منطق قانون به

طور اه است. زيرا بهه ما اشتبقابل پژوهش در كشورهاي غربي وجود دارد: پاسخ آن است كه نگا

هاي قياسي ايم. اين مدلهاي قياسي و يا استقرايي استدالل حقوقي توجه كردهسنتي به مدل

طور مؤثر و عميق ما را با نوعي از استدالل براي هر قانوني كه اساسي توانند بهو استقرايي نمي

راي تحليل و ارزيابي كه در منطق ابزارهاي الزم ب گزارشند. در اين نو بنيادين است روبرو ك

غيررسمي پرورش يافته است و در زمينه هوش مصنوعي مورد اصالح و نقادي قرار گرفته 

منظور فراهم كردن ابزارهاي الزم ها در ابتدا در منطق غيررسمي بهشوند. اين روشمعرفي مي

 .ه استدآموزان و دانشجويان ايجاد و تأسيس شبراي كمك به تفكر انتقادي دانش

توان اين است كه نمي گيردمورد نقد قرار ميكه به جديت  يفرض ،گزارشدر اين 

بلكه  ،اي انتخاب شده از مقدمات و نتايج ديدعنوان مجموعهقانوني را به -استدالل حقوقي

بايد با نگاهي پويا كه در آن يك نفر داليل خود را براي حمايت از نتيجه خاصي اظهار 

تنها د و بالعكس ديد. اين رويكرد، يك استدالل را نهكنكند و ترديد در آن را رد ميمي

توان در متن يك بيند كه مياي ميعنوان مجموعهاي از قضايا، بلكه بهعنوان مجموعهبه

 د.كريز از آن استفاده گفتگو ن

قانوني تقريباً  -هاي استداللي و كاربرد آنها در استدالالت حقوقياستفاده از روش

. يك دسته از مسائل اين دانش نوپديد بر تحليل انواع متفاوت شواهدي استنوپديد  يدانش

 و تصديق گواهي . با اين حالگيردمتكي است كه در قانونگذاري مورد استفاده قرار مي

باشد. همچنين بايد به دو ابزار جديد مدرك ضمني شهادت دادگاهي جزو اين دسته مي

 . گفتگوي معطوف به جستجو ديگر استدالل مرحله به مرحله ويكي د: كراشاره 
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 فصل اول

هاي استدالل قانوني با از پرداختن به مطالب اصلي كتاب، بايد در ابتدا به تفاوت پيش

حاضر به بحث هوش مصنوعي و قانون عميقاً  گزارشمنطق سنتي بپردازيم. زيرا رويكرد 

با رويكرد استداللي آميخته شده است. اين رويكرد جديد با رويكرد سنتي در منطق كه 

گيري مشخص نگريسته اي از قضايا با يك نتيجهنوان مجموعهعدر آن يك استدالل تنها به

رويكرد منطق  را با عنوانشد، متفاوت است. در رويكرد استداللي )كه از اين به بعد آن مي

ها كه از داليل و برهان ايتواليعنوان تنها بهيك استدالل نه يم(خوانميغيررسمي 

عنوان همچنين به .شودنگريسته مي رساند،يوسيله استنتاجات منطق ما را به نتيجه مبه

دهد و ترين شكل آن كه طرف اول شرح ميبخشي از گفتگوي ميان دو طرف در ساده

 شود.دهد نيز نگريسته ميطرف دوم پاسخ مي

ها كه در كنار هم از يك نتيجه حمايت فرضاي از پيشمجموعهدر اين صورت 

 ر تشخيص داد:بايد به دو طريق از همديگ را دنكنمي

ساختاري به هم پيوسته و متصل دارد. در چنين حالتي،  آنكه يك استدالل ،اول 

فرض به ديگري وابسته است تا مجموعاً بتوانند از نتيجه خاصي حمايت كنند. به هر پيش

ليت ها و مقدمات حذف شود، استدالل ديگر قابفرضهمين دليل اگر يكي از اين پيش

 گيري خواهد داشت.تصديق نتيجه كمتري را براي توضيح

شود. در استدالل ساختاري دارد كه استدالل همگرا ناميده مي طريق استدالل ،دوم 

كند. گيري حمايت ميل از نتيجهخود به شكل مستقاي فرض و مقدمههمگرا، هر پيش

باقيمانده  فرضحذف شود، ديگر مقدمه يا پيش هافرضحتي اگر يكي از مقدمات و پيش
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 دهد.گيري ادامه ميبه شكلي مستقل به حمايت خود از نتيجه

 

 هاي معمول استداللرويه

 ترتيب زير است:گيرد، بههاي استداللي كه مورد استفاده قرار مياي از موارد رايج در رويهمجموعه

شود كه چون يك عقيده در اين مورد، استدالل مي استدالل ناشي از افكار عمومي:  .1

 توان آن را پذيرفت.طور عمومي پذيرفته شده است، پس مييا باور خاصي به

 شود.در اين مورد چيزي يا سخني براساس يك مثال پذيرفته مي استدالل ناشي از مثال:  .2

 شود.ميعمل خاصي ارجاع داده به يك هدف  در اين مورد بااستدالل علمي:  .3

شود كه يك در اين مورد استدالل ميبر پيامدهاي مثبت و منفي: استدالل مبتني .4

 زيرا پيامدهاي خوب يا بدي دارد. ،و يا بد است بمسير خاصي خو

در اين مورد، يك جمله يا باور تنها به اين دليل پذيرفته  :نادانيبر استدالل مبتني .5

 شود، زيرا كذب آن پذيرفته نشده است.مي

در اين مورد، منتظر حادثه و يا پيامد خاصي  بر علت و معلول:ستدالل مبتنيا .6

 شويم.دليل آنكه علتي خاص را براي آن متصور ميهستيم به

 شود.ذهن به سمت خاصي هدايت مي كه: استدالل ناشي از سوگيري .7

عنوان استثنايي بر قاعده در اين حالت، مورد خاص را به استدالل ناشي از استثنا: .8

 يم.كنتعريف نمي مشخصكنيم و آن را ذيل يك قانون خاص تصور مي

دليل پيامدهاي وحشتناكي كه در اين حالت شما مرتب به بر ترس:استدالل مبتني .9

 دنبال داشته باشد، خواستار عدم اجراي آن هستيد.ممكن است مورد خاصي به
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 داشت:چند قدم اساسي بايد بر تحليل و ارزيابي يك استدالل ين حال براي شناخت،با ا

 ها و نتايج است. فرضشناخت پيش ،قدم اول 

 دهد. نشان خوبي كشيدن نمودار استدالل است كه ساختار آن را به دوم، قدم

هاي مفقود شده است. فرضهاي كلي استدالل و پيشرسم چارچوب ،سومقدم 

دي براي شناخت نكات ضعيف هاي كلي، پرسشكه اين مراحل را پشت سر گذاشتيمميهنگا

شود. همچنين جاهايي كه نيازمند شواهد و مدارك بيشتري هستيم شناسايي مي استدالل

 گيرد.مورد شناسايي قرار مي

سازي از يك استدالل مورد توجه جدي باالخص هاي گفتگويي براي مدلايجاد بازي

هاي مربوط به هوش مصنوعي و قانون قرار گرفته است. در بعضي از اين در زمينه پژوهش

 دارد:ها، چهار نوع از حركات گفتگويي مورد توجه قرار پژوهش

 سخن محور شويد كنيد ممكن است درگير عملِوقتي ادعايي مطرح مي -نوع اول

دانيد. به كنيد كه آن را درست و يا حداقل قابل قبول مياي را مطرح ميدر آن جمله و

 يد.هستهمين دليل شما متعهد به دفاع از آن در صورت پرسش طرف مقابل خود 

ها و تعهدات شما را فرضسخن همان پذيرش است كه طرف مقابل پيش -نوع دوم

 كند.قبول مي

هاي فرضنشيني از تعهد و پذيرش با صرفنظر كردن از باور و پيشعقب -نوع سوم

 مكنون در استدالل است.

 طرح پرسش است. -نوع چهارم

)مسئوليت تصديق و تأييد( در دو سطح  در نظريه عمومي استدالل در ديالوگ،
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 ود.شجهاني و محلي گفتگو مهم ارزيابي مي

 كنندهدر سطح جهاني )مسئوليت تصديق و تأييد( ديالوگ منجر به هدف مشاركت

 .كه بعضي اوقات وظيفه نامگذاري است شودمي

اگر بخواهيم وارد بحث هوش مصنوعي و قانون شويم الزم است كه انواع گفتگو را 

 دهد. قرار مي بشناسيم. جدول زير درباره انواع گفتگو اطالعات مفصل را در اختيار خواننده

 

 انواع ديالوگ و گفتگو جدول

 هدف ديالوگ كنندههدف مشاركت موقعيت اوليه انواع گفتگو

 حل يك مسئله و مشكل اقناع طرف مقابل تعارض آرا اقناعي

 پرسشي
نياز به شواهد و 

 مدارك
 اثبات فرضيه يافتن و تأييد شواهد

 تضاد منافع مذاكره
دريافتن آنچه كه شما 

 خواهيدمي

و معقول به شكلي كه  يتوافق منطق

 هر دو طرف آن را بپذيرند

در جستجوي 

 اطالعات
 مبادله اطالعات كسب يا دادن اطالعات نياز به اطالعات

 مشاوره
دوراهي يا انتخاب 

 عملي
 اهداف و افعال مشترك

گيري در مورد بهترين شيوه تصميم

 عمل كردن

اي مباحثه

 )جدلي(
 تر اختالفاتنشان دادن ابعاد عميق فحاشي به طرف مقابل تعارض شخصي

 

ها از فهم انواع گفتگو قدمي جدي در راه ياد گرفتن چگونگي تفكر و تحليل استدالل

هاي منظر انتقادي است. آنچه مهم است فهم اين نكته است كه استدالل قانوني از استدالل

دادگاه مجبور به ارائه شواهد و مدارك تي در يك روزمره متفاوت است. براي مثال وق جدلي
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هاي رايج در قابل پذيرش بودن شواهد ارائه شده، بيان آن و پرسش از آن شويد بايد رويهمي

هاي قانوني با كند كه ميان استداللهاي موجود ما را وادار ميرا مدنظر قرار دهيد. تفاوت

 برانگيز روزانه تفاوت قائل شويم.هاي بحثاستدالل

هاي استداللي را در زمينه قانونگذاري توانيم اين روشپرسش اساسي آن است كه چگونه مي

كار ببريم. در ابتدا الزم است مواردي واقعي از استدالل قانوني )براي مثال در يك دادگاه يا محكمه به

يم. به همين رفته را شناسايي كنكار پس تالش كنيم تا نوع استدالل بهساداري( در نظر بگيريم و 

خوبي هاي پنهان را بهفرضدليل نياز داريم تا مراحل مربوط به تحليل استدالل مانند شناسايي پيش

انجام دهيم. همچنين بايد اين نكته را در ذهن داشته باشيم كه استدالل قانوني متفاوت بوده و 

ستدالل از منظر مدل خوبي شناخته شود. انديشيدن به يك ازمينه خاص استفاده هركدام بايد به

 گفتگويي براي كساني مانند وكال و قضات بسيار طبيعي است.

هاي موجود منطق غيررسمي روش غيردگماتيكوي ما تالش براي كاربرد ر راه پيش

. قانون و استهاي استدالل قانوني به استدالالت قانوني براي شناسايي مختصات و تفاوت

گيرد. بديهي است كه ر در معرض توجه همگاني قرار ميروز بيشتمنطق و رابطه آنها روزبه

درآمدي بر اين بحث دارند. به هاي معرفي شده تنها حالتي مقدماتي و پيشها و روشراه

، ارزيابي استدالل استفاده مورد معين بندي اين فصل بايد گفت كه در هرهر حال در جمع

 شده در آن نيازمند دو مؤلفه است:

عنوان هاي موجود بهاستدالل وجود دارد كه بيانگر همه داده از نمودار -اول

 .استاي از قضايا و استنتاجات مجموعه

فاده زمينه ديالوگ بايد مورد توجه قرار گيرد كه فاكتورهاي عملي در چگونگي است -دوم

 دهد.براي اهدافي معين همانند اثبات يك ادعاي مورد ترديد نشان را خاصي  از استدالل
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  دوم فصل

ست كه الزم ا . به همين دليل در ابتدادپردازاين فصل بيشتر به بحث تعميم در قانون مي

 يم:پنج نوع تعميم را مشخص كن

گويد كه )در بيشتر براي مثال شخصي مي .هاي خاص يك موردتعميم -نوع اول

موضوعات و در روابط ميان احمد و محمود اين حرف محمود است كه بر احمد غلبه دارد(. 

توان تعميم خاص يك رسد كه مطابق با آن چيزي باشد كه مينظر مياين نوع از تعميم به

 مورد نام نهاد.

طعيت آنها متغير است. اين شود برحسب قهاي علمي كه گفته ميتعميم -نوع دوم

ها براساس قوانين علمي هستند. مانند قانون جاذبه و يا اصول استوار و محكمي همانند تعميم

 .استها مطابق با حقيقت علمي تكنيك تشخيص هويت از روي اثر انگشت. اين نوع از تعميم

راي مثال هاي عام از يك مورد برحسب دانش ضمني از آن است. بدهيتعميم -نوع سوم

ها در جوامعي رطوبت درختان پالم و باران در ميامي فلوريدا كامالً طبيعي است. اين نوع از تعميم

 درباره آن نيست.آشكار ر پذيرفته شده است كه نيازي به صحبت كردن اقدماين تا خاص 

شود. مثالً كسي كه به شكلي غيرعادالنه بر دانش گفته ميتعميم مبتني -نوع چهارم

 پليس با او برخورد كرده ممكن است اين نتيجه را بگيرد كه افسران پليس قابل اعتماد نيستند.

ميمات، غالباً عقيده و باور است. اين نوع از تع دهي براساسميمتع -نوع پنجم

باشد و ممكن است ها و يا تأمالت شخصي ميداوريپيش براساس احساسات تصنعي،

 غيرعقالني و يا عقالني باشد.

احثات روزمره ها يكي از منابع ابهام منطقي در استدالل حقوقي و همچنين مبميمتع
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تواند براي ها ميميمند. اين تعخوب و يا بد باش مكن استم يميماتين تعهستند. البته چن

تواند منجر اما در بعضي موارد ديگر مي ،الزم باشد جه درست در بعضي از مواردكسب نتي

ليل بعضي از داوري و يا تفكر ارتجاعي شود. به همين دبه خطاهاي منطقي ناشي از پيش

الزم و مفيد هم تواند ها براي بحث هوش مصنوعي و قانون ميميممحققان معتقدند كه تع

ي اشتباه، نامعتبر و غيرمشروع را ها ميل دارند تا داليلميمطرناك. زيرا تعباشد و هم خ

 تر باشد:تواند خطرناكها ميميمارائه كنند. در موارد زير اين تع براي پذيرش نتايج

 ميتاعتواند با توجه به فراواني و يا هاي پذيرفته شده ميميماصرار بر تضمين صحت تع .1

انتظارات،  سطح انتزاع،د، نبينبيشتر، بعضي( مي آنها )كه خود را در كلماتي مانند همه،

 مشخص باشد.جربيات دست اول روزمره و ... غيردقت، ت

 ميم نامعلوم باشد.نبع تعم .2

شناسي بر روي موضوع وجود نداشته باشد. اين مورد مخصوصاً در جوامع متكثر اجماعي .3

 دهد.بيشتر خود را نشان مي

نژادي و جنسيتي(، جامه  هايها و يا كليشهداوريهاي ارزشي )شامل پيشقضاوت .4

 قضاياي تجربي بر خود بگيرند.

 1ارزشي به خود بگيرد. - ميم زبانيبندي، يك تعدر هنگام صورت .5

 ميم وجود دارد:سه نوع تع بنديمطابق با يك دسته

 ميم عام )مطلق(،تع .1

 ميم قياسي )آماري(،تع  .2

                                                 
 دهد تا از لفظ استدالل بيشتر استفاده كند تا منطق.مي حآورد و اغلب ترجيمؤلف، منطق و استدالل را معادل هم مي 1.
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 ميم فرض.تع .3

نظر به همه افراد در موضوع گفته  عام بودن تعميم مطلق به اين معناست كه تعميم مورد

هاي مطلقاً عام و توان قائل شد. در گذشته تعميمشده اشاره دارد و استثنايي بر آن نمي

شدند. ي بودند كه در منطق شايسته بررسي شناخته مييهاهاي قياسي تنها تعميمتعميم

عنوان يك ت يا بهگرفتوجهي قرار ميفرض در منطق در گذشته مورد بيهاي مطالعه تعميم

فرضي به بر تعميم شد. اما اخيراً اين روند معكوس شده و استدالل مبتنيسفسطه لحاظ مي

 موضوع مهمي در هوش مصنوعي بدل شده است.

به  .شودشناسي ناميده ميهوش مصنوعي، منطق معرفت رويكرد غالب در اين زمينه و

ر درباره باورهاي خود است. همچنين كه مدل استدالل ايدئال عقالني يك كنشگ اين معنا

فرض بر تعميم رويكرد ايجابي بيشتري در بحث قانون درباره اينكه چگونه استنتاجات مبتني

عنوان تالش اصلي كنند به وجود آمده است. همگي اين تحوالت بهاز استدالل قانوني دفاع مي

 ثمر بوده است.مثمر هاتر به مطالعه تعميمعمليگراتر و در زمينه رويكردي واقع

 انجاميده ايهاي جدي در زمينهمجادالت روي داده در اين زمينه به طرح پرسش

 كنند و چگونه بايد مفهوماستدالالت قانوني را پشتيباني ميها، تعميم است كه چگونه

و انتزاع تعميم  نظرها بر سر آن بوده كه آياد. يكي از اين اختالفكررا تعريف تعميم 

ند. ادبيات مفصلي درباره ؛ اما عميقاً نزديك به هم هستيا اينكه دو مقوله متفاوت همسانند

ريزي به محور كه بسيار در برنامهانتزاع در هوش مصنوعي وجود دارد. در استدالل هدف

رد و رفتارهاي تواند به اهداف خُاست، توالي اقدامات مي مربوط هوش مصنوعي معمول

يك زنجيره متصل به هم وصل شوند. توالي عملي از اين كوچكتري تقسيم شود كه در 

 ها در حيطه فلسفه و با نام نظريه عمل شناخته شده است.نوع، براي مدت
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است تعميم، مفهومي نسبي بوده و به اين معن توجه داشت كهبايد البته به اين نكته 

 تر از بقيه هستند.عامتعميمات،  كه يكسري

براساس پنج ابزار ها تعميم رويكرد جديدي به، براساس توضيحات داده شده

 يم:كنشناختي ارائه ميروش

مخصوصاً سيستم مناسبي  Auraucaria نمودار استدالل است.ابزاري كه به آن نياز داريم،   .1

 هاي استدالل را نشان دهد.تواند چارچوببراي تحليل شواهد قانوني است. زيرا مي

طوري تحليل مفهوم يك استدالل همزمان يا نقد و حمله به مفهومي ديگر است به .2

 استدالل تمايز قائل شود. نقد و رد يككه بتواند ميان دو شيوه 

توان به سطح فرض است. تعميم فرضي را مي هاي مطلق وتمايز قائل شدن ميان تعميم .3

توان در آنها استثنا فرضي هستند. زيرا ميليل ها به اين دباالتري از انتزاع برد. البته اين تعميم

ريزي شده ممكن است مورد استدالالتي كه براساس آن پايه ،به همين دليل .نيز قائل شد

 هجمه و رد شدن قرار بگيرند.

رفته شده در هوش مصنوعي، گكار هاي اخير بهشناسيپلكان انتزاع است. در روش .4

 شود.درخت نشان داده ميپلكان انتزاع با ساختارهايي شبيه 

هاي انتقادي است كه چارچوب استدالل را به نوع خاص آن اي از پرسشمجموعه  .5

 كند.مربوط مي

براي فهم و تغيير  ييم روشابزار را با همديگر استفاده كن كه اين پنجهنگامي

 دهدمي ارائه احتمالاحتمالي و همچنين انواع ديگر هاي تعميم ها براساساستدالل
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 فصل سوم 

هدف از اين فصل ارائه پرتوي جديد بر چگونگي استفاده از ابزارها و مفاهيم در نظريه استداللي 

عنوان استداللي تعريف كرد كه توان بهفرضي را ميو هوش مصنوعي است. يك استدالل 

پردازند حتي درصورتي هاي مربوط به يك اطالعات معين به حمايت از نتيجه ميفرضپيش

اطالعات جديد، استدالل را مورد ترديد قرار دهند. در ميان مهمترين ابزارها براي مطالعه كه 

ارائه شواهد دارد. مانند استدالل از روي جهل  هاي خاصي وجودچارچوب هاي فرضي،استدالل

اغلب در شكل سنتي آن  كه هاي استدالليو حتي استدالل از طرف افكار عمومي اين شكل

توان عنوان اما در حيطه قانون و قانونگذاري نمي ،شدندبندي ميتحت عنوان مغالطات طبقه

 ها هستند.نمايانگر انواع معقول استدالل بيشتربلكه  ،مغالطه را بر آن نهاد

فرض بهترين مدل استفاده شده براي پيام اصلي اين فصل آن است كه استدالل 

دار استدالل ها است كه در منطق، براي مطالعه مغالطات و ابعاد مسئلهالوگارزيابي دي

 گيرد.مورد استفاده قرار مي

 به شكل و افكار متخصصان در يك زمينه خاصاندارد عمومي پذيرش عقايد دو است

. اگر بخواهيم با مثالي اين امر را توضيح دهيم بايد به اين مورد توجه استربط و روايي 

او يك دكتر  .را براي كنترل استرس پيشنهاد داده است (ب))دكتر من، ويتامين كنيم: 

كار را براي كنترل و درمان استرس به (ب)پس منطقي است تا ويتامين  .متخصص است

 دهد.خوبي توضيح فوق را نشان ميبرد(. اين مثال به

توان اشد. زيرا بالقوه ميفرض بتواند از نوع استدالل ناشي از عقايد و افكار متخصصان مي

ها را به شكلي موفق جواب داد، انتقادي به آن نگريست. حتي وقتي كه همه پرسش به شكل
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توان استدالل را در صورت وجود شواهدي در رد استدالل اوليه باطل كرد. چنين استدالالت مي

نين نمايانگر ند. همچهستند و بسيار معمول ادهنده شواهد قانونيتاروپود تشكيل ،يفرض

 گيرد.ها مورد استفاده قرار ميبسياري از استدالالت حقوقي هستند كه در دادگاه

هاي منطقي ذكر شده، استدالل براساس منطق قديم، شكل يك استدالل كه در كتاب

دليل كمبود شواهد( در از روي جهل است. اين شكل از استدالل اغلب ضعف استدالل )به

شود. براي مثال، هيچ مدركي وجود ندارد كه سربازان رومي مدال ميعلوم اجتماعي ناميده 

ده كرفهميم دريافت اي كه ما امروزه ميخدمت و يا شجاعت را در گذشته دور به شيوه

اند. دهكرباشند. اما ما فقط شواهدي از زندگي سربازاني داريم كه چنين جوايزي را دريافت 

فرض را بر اين بگذاريم كه سربازان نگاران، اگر خبراساس كمبود چنين شواهدي توسط تاري

ايم. البته چنين حدسي اند چندان به بيراهه نرفتهرومي چنين مدالي را دريافت نكرده

بلكه تنها براساس ناتواني دريافتن شواهدي است كه توصيفي  ،براساس شواهد متقن نيست

بر جهل و هاي مبتنياين استدالل واقعي از وضعيت اين سربازان را به ما نشان دهد. البته

 ناداني، تنها مختص بحث هوش مصنوعي و قانوني نيست و در ديگر مباحث هم كاربرد دارد.

 

 هاي فرضيرويكرد ديالكتيكي به استدالل

فرضي در ميان ديگر استدالالت قانوني را بيشتر فرضيه كلي ما بر اين است كه استدالل 

 را چه چيزهايينكته اين است كه ديالكتيكي قرار داد. اما توان در چارچوبي از بقيه مي

در اين رابطه سه شيوه براي  .دهدفرضي از منظر ديالكتيكي نشان ميبنيان استدالل 

 :توضيح وجود دارد
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 باز بودن نسبت به احتمال رد شدن، الف(

 نقض بار اثبات قضيه،  ب(

 نشيني از تعهد به اثبات آن.عقب ج(

طوري د بهكربندي توان در نظريه ديالكتيكي مدلاين سه ويژگي را به بهترين شيوه مي

ها كه امكان عوض شدن دهندهعنوان توالي حركتي پرسشگران و پاسخكه يك استدالل را به

 جاي آنها وجود دارد.

شناسانه اي معرفتعنوان ويژگيگشودگي نسبت به امكان رد فرضيه را بايد بيشتر به

يد تا ديالكتيكي. اگر يك استدالل اين ويژگي گشودگي نسبت به امكان رد خود را د

ي آن اين است كه دانش جديدي را امعن ،شناسانه داشته باشدبراساس مدلي معرفت

 توان بر دانش قبلي افزود.مي

آن است كه آنها اغلب در ابتداي ديالوگ  يفرض مهم درباره استدالالت اتيكي از نك

د. از داليل اصلي نگيرو قبل از آنكه ديالوگ به پايان خود برسد مورد استفاده قرار مي

ها نسبت به ميلي انسانآيد، بيفرضي پيش ميمشكالتي كه در مواجه با استدالالت 

 كنند.كه آن را معموالً بديهي تلقي مياست پذيرش رد يك فرضيه 

كن است كساني پيدا شوند كه منتقد رويكرد ديالكتيكي باشند. زيرا آن را كلي مم

هايي فلسفي را درباره كنند. البته اگرچه اين رويكرد ممكن است بصيرتميقلمداد 

اي براي ديالوگ فرضي در اختيار ما قرار دهد، اما هيچ سيستم رسمي هاياستدالل

نهد. البته كساني هم بطال آن را در اختيار ما نميبراساس قواعد مشخص براي اثبات و يا ا

تواند اين باشد كه جنبه مركزي رويكرد هستند كه معتقدند پاسخ اين انتقادات مي
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فرضي نياز گويند كه استدالالت تكثر و پلوراليسم آن است. در نتيجه آنها ميديالكتيكي، 

 د.به ارزيابي متفاوتي در ميان انواع مختلف ديالوگ دارن

عنوان ابزاري هايي سازنده و هم بهتواند هم براي ارائه نگرشرويكرد ديالكتيكي مي

فرضي بتواند با هاي كار رود كه هنگام كاربرد بر روي انواع معمول استداللتحليلي به

فرض  ات غيررسمي هم جمع شود. در نگاهي رايج به عقايد و باورهاي متخصصانطمغال

فرد متخصص ممكن يعني ت اين عقايد و باورها خطا باشند. بر آن است كه ممكن اس

است بيانگر دانشي ناكامل باشد. اما بهترين راه آن است كه به عقايد و باورهاي متخصصان 

توان با جه ميفرضي و نه بديهي و كامالً اثبات شده نگريست. در نتيعنوان اموري به

 است.خبرچالش با آنها  ال بردن مقدمات بهؤهاي انتقادي با زير سپرسش

 

 فصل چهارم

 به شود تاكار برده ميسري از موارد استدالل قانوني بهدر يك Araucaviaدر اين فصل 

ها درباره ربط شواهد و مدارك قانوني و همچنين استدالالت حقوقي در بحث قانون قضاوت

را با  Araucavia ،كنيمو هوش مصنوعي كمك كند. روشي كه در اين فصل معرفي مي

كند. همچنين روش مزبور و كاربرد آن در چند مرحله ارائه تخمين استنتاجي تركيب مي

آموزان و هاي انتقالي دانشتواند به افزايش مهارتشود. روش مزبور همچنين ميمي

 هاي درسي مربوط به منطق كمك كند. دانشجويان در واحد

ناخت مغالطات و شيوه صحيح انديشيدن طور تاريخي، دانش منطق عمدتاً بر شبه

زا بود. امروزه در استوار بود. در نتيجه كاربرد چنين مفاهيمي به حوزه حقوقي مشكل
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 ،اي از هوش مصنوعي نيز براساس آن استوار استتحوالت جديد دانش منطق كه عمده

 . تالش شده تا كاربرد مفاهيم منطقي به حوزه قانون، معقول و پذيرفته شده باشد

روش استفاده شده براي تعيين روايي در يك متن معين گفتماني، تخمين استداللي 

شود. براي تعيين روايي يك استدالل، استدالل معين شده در متن گفتمان به ناميده مي

شود كه آيا در نهايت منجر به پيوست نهايي با ساير اجزاي اين شيوه توضيح داده مي

كه بيشتر نيازمند اطالعات است  امحور است بدين معنينهاين روش، زم ؟شودگفتمان مي

داد. فرآيند هاي معمول كه اساس منطق سنتي را تشكيل ميگيريتا مقدمات و نتيجه

 توان به اين شكل به تصوير كشيد: عمومي و كلي را مي

 

 ارزيابي استدالل براي تعيين عدم روايي. 1نمودار 

 
 

استدالل معين

نتيجه گيري غلط ت كردنتيجه گيري كه بايد اثبا

استدالل نامربوط روش مناسب استدالل 
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روش عمومي براي تعيين روايي يك استدالل )در بحث هوش مصنوعي و در زير خالصه 

 شود: قانون( در هنگام كاربرد ارائه مي

 اند. گيري يك بحث قرار داده شدهعنوان مقدمه و نتيجهشناخت و تعيين جمالتي كه به  .1

گيري هها و كليات استدالل به شكلي كه اين مقدمات را به نتيجشناخت همه چارچوب  .2

 گذاري اين مراحل بر روي نمودار. عالوه عالمتكند و به وصل

  .ها و نتايج ناگفته و اشاره نشدهفرضپُر و مشخص كردن پيش  .3

 باشد.اي كه بيانگر اثبات فرضيه نهايي شناسايي جمله  .4

ها به شكلي كه شواهد مدعي پذيرش استدالل را نشان جستجو از طريق پايگاه داده  .5

 به نمودار اصلي براي اثبات نهايي.داده و انتقال آنها 

هاي ناگفته به شكلي كه خطوط فرضاضافه كردن اين جمالت به نمودار در كنار پيش  .6

 نهايي را مشخص كند.  اصلي استدالل و مقدمات رسيدن به نتيجه

 در نمودار به شكلي كه بتواند ما را به نتيجه برساند.  6و  5تكرار مراحل   .7

در يكسري موارد باالخص آنهايي كه بر روايي مشروط متمركز هستند، قابليت ارزيابي   .8

Araucavia  منظور تعيين روايي يك استدالل در جاي خودش است. نيازمند استفاده به 

هاي نمودار كامل شد، بايد به ارزيابي مجدد انبوه اطالعات هنگامي كه همه بخش  .9

 وارد شده اقدام كرد. 

توان به اين اطمينان رسيد كه استدالل ارائه شده بر ت صحت موارد فوق ميدرصور  .10

 روي نمودار روايي دارد. 

در استفاده از اين روش شما بايد اين نكته را تشخيص دهيد هنگامي كه نمودار را 

اي واحد )داده( و با استدالل موضوعي را انتخاب توان از روي نمودار، جملهايد آيا ميساخته
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كرد و آنگاه از نمودار براي تعيين روايي يك جمله و يا استدالل استفاده كرد. البته تعيين 

روايي يك استدالل براي روش فوق به چگونگي استفاده بهينه از تحليل شواهد در يك 

 دارد. بستگي مورد معين 

 

 فصل پنجم

ه نشانگر امكان در اين فصل مسائل كليدي استدالل درباره شواهد و مدارك در قانون ك

شود. اگرچه هيچكدام از بندي ميهاي جديد باشد، معرفي و دستهوسيله روشحل آن به

ها درحال حاضر قابل حل نباشد، اما بايد به دو وسيله اين روشطور كامل بهاين مسائل به

 عامل توجه كرد: 

 دهنده يك استدالل است. مركزيت مشكل فهم مفاهيم كليدي تشكيل -اول

ها هم براي فهم جديدي پذيرش اين فرض است كه تركيب بعضي از اين روش -مدو

تواند به روشي در ديالكتيكي جديد تواند مورد استفاده قرار گيرد و هم مياز مسائل مي

منجر شود. به همين دليل هدف اين فصل، نشان دادن اين نكته است كه با استفاده از 

هاي حقوقي قابليت طوري كه در استداللق قانون بهتواند به ايجاد منطها مياين روش

 طرح را داشته باشد، اميدوار بود. 

اي، در بحث قانون و هوش مصنوعي بايد به اين نكته توجه كرد كه هر مورد و نمونه

هاي موفق شده در اين فصل تنها مقدمه و . در ضمن روشاستفرد خاص و منحصر به

بحث هوش مصنوعي و قانون بوده و درگذر زمان بايد شناسي آمدي به طرح روشدرپيش

  .هاي جديد در آن تغيير و تحول ايجاد كرداصالح و براساس يافته
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 ( CBRمحور )الف( استدالل نمودار

اي است كه براي حل مسائل احتمالي در موارد و ( تكنولوژيCBRمحور )استدالل نمودار

هاي گذشته شود و بر بازيابي و بازخواني بانك اطالعاتي نمونههاي مشابه استفاده مينمونه

وابسته به ظرفيت پيوند يك نمونه به ديگري و حتي قابليت انتخاب  CBRاستوار است. 

حوزه گسترده  CBR. استعاتي ها با همديگر در يك بانك اطالمشابهت نمونه

شود و در عين حال گيرد كه با محدوديت هوش مصنوعي انجام ميهايي را دربرميپژوهش

شناختي مطالعه و علوم اجتماعي در حوزه علوم يدانشمندانوسيله بهطور گسترده به

دهنده بخش در حوزه هوش مصنوعي و قانون تشكيل CBRشود. كار بر روي بررسي مي

 محور توليد شده است. طور كلي در حوزه استدالل نمونهنتايجي است كه بهعمده 

محور قانوني، براساس مقايسه يك نمونه استدالل نمونه عنوان شكلي از استدالل،به

اي جديد است. معموالً عمده استدالالت قانوني اي قديمي با نمونهيعني نمونه ،با ديگري

بر ور آشكارا استدالل مبتنيطشود كه بهگرفته ميتصميم براساس موارد قبلي درباره آنها

است. مسئله اصلي كه در اينجا با آن مواجهيم، چگونگي تحليل رابطه دقيق ميان  قياس

CBR هاي استداللي و نمودارها از طرف ديگر است. اين مسئله از يك طرف و چارچوب

 رفته است.گنتاكنون در بحث هوش مصنوعي و قانون مورد بررسي قرار 

 

 محور و ترسيم نموداري آن ب( استدالل نمونه

بندي توان در مدلها را مياند كه چگونه نمودار استداللهاي اخير نشان دادهپژوهش

هاي استفاده شده بسيار مشابه محور مورد استفاده قرار داد. نمودارهاي نمونهاستدالل
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شود. مثال زير كه )مخمصه( ناميده مي استثناي يك موردبه .هستند Araucaviaنمودار، 

 تواند رهگشا باشد.در توصيف نمودار قانون مربوط به اخراج يا مرخصي هلند مي

 

 به قانون اخراج و يا مرخصي در نظام قانوني هلند مورد مربوط .2 نمودار

 

 

 زمينه اخراج يا مرخصي                                                        

 

 عمل ناشي از دفاع از خود     
 

 طور جديبار بهخشونتعمل                                                        

 

اي جدي، زمينه بر خشونته رفتاري مبتنيبق با قانون مدني هلند، دست زدن بمطا

عنوان( كارمند استخدام كند، اما اگر شخص مورد نظر )بهبراي اخراج از كار را فراهم مي

شده از روي صيانت از خود دست به چنين عملي زده باشد، عملي مشروع و قابل توجيه 

 . بنابراين )مخمصه( در اين مورد قانوني، پيوست ميان سه ادعاست: است

جدي، زمينه مناسب براي  بر خشونتعنوان قانون عام، عمل رفتار مبتنيبه -اول

 كند. كار را فراهم مي اخراج از سر

 . استاي كلي شود كه استثنايي بر قاعدهميعمل فوق از روي دفاع از خود انجام  -دوم
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بر خشونت را براي دفاع اگر نشان داده شود كه شخص مورد نظر رفتار مبتني -سوم

بر خشونت از خود انجام داده باشد، نتايج اين يافته استنتاج ما از قضيه و رفتار مبتني

 كند. اي براي اخراج را نقض ميعنوان زمينهبه

 

 عنوان مدركج( گواهي شاهد به

اي قضايي و حقوقي زيابي صحت گواهي شاهد در پروندهو ار يكي از ابزارهاي اصلي براي تحليل

سؤاالت انتقادي است. ابزار مورد يكسري  چارچوب استداللي طرح شده براي آن همراه با انجام

پس مقدمات و سكار رفته و عنوان يك مدرك در مورد و نمونه خاصي بهتواند بهنظر مي

گيري ن روند اغلب، محلي براي جهتهاي فراموش شده جايگزين آن شود. ايفرضپيش

روي اين نوع از استدالل، تصور آن  است. از مشكالت اصلي پيش هاي انتقادي بودهپرسش

ايم. همچنين ابهام و ترديد نتيجه نهايي رسيده به عنوان اموري قطعي است كه در مورد آنبه

  هاي انتقادي از ديگر مشكالت اصلي آن است.در نياز به طرح پرسش

هاي اي توسط پژوهشيندهآطور فزهاي اخير بهپذيري روش فوق در سالنقض

 اجتماعي نشان داده شده است. 

طور بسيار زيادي تواند بهمدت ميها نشانگر آن است كه حافظه بلندهاي اين پژوهشيافته

ايزالخطا هاي اخير نيز عميقاً جدر سال DNAبر ما را دچار خطا كند. همچنين تحقيقات مبتني

كه درباره  دهد. مطابق با پژوهشيهاي اشتباه را نشان ميبودن حافظه انساني در سوگند

عنوان توان به عوامل زير بهميكانادا انجام شده است،  هاي حقوقي درسوگندهاي دروغ در پرونده

 دادن چنين خطاهايي اشاره كرد:  مهمترين عوامل در فهم چگونگي رخ
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عنوان يك قضات معموالً تمايل به آن دارند كه شهادت و تصديق شاهد را به  .1

  .واقعيت فرض كنند

در تالششان براي حفظ اعتماد عمومي در مورد شهرت و اعتبار افسران  قضات  .2

 دهند. متهم را كمتر مورد توجه قرار مي آزار جنبه شكنجه و پليس، معموالً

نها براي اي بر روي آدليل فشار رسانهجاوز و بهپليس در مواردي مانند قتل و ت  .3

فهم، مبالغه سوء كن است در مورد شواهد موجود دچارمم هاگيري و كشف سرنخاعتراف

 د. و اشتباه شو

 

 جستجو د(

در ابتدا الزم است به يكسري از معاني پذيرفته شده اصطالح )جستجو( در خارج از زمينه و 

 اين اصطالح معاني متعددي در حوزه آموزشي و علم دارد.متن مباحث حقوقي بپردازيم. 

است. اين  عمل كردن و به دقت بردن بيني جستجوي چيزي زير ذرهامعن -اول 

 كند. نگريستن با دقت به چيزي را تداعي مي يهايد امعن

 آموز در موضوع يا رشته خاصي اشاره دارد. به جستجوي دانش يك دانش -دوم

طوري كه پزشك به آناتومي به معاينه يك مريض توسط پزشك اشاره دارد. به -سوم

او را جستجو كند. در نهايت براساس  ياطالعات الزم در مورد مريض ه تابيمار نگاه كرد

 كند. اي را براي معالجه بيمار پيشنهاد ميهاي علمي خود، نسخهجستجو

 در متن حقوقي و قانوني اشاره دارد.  به جستجو براي يافتن يك مدرك يا شاهد -چهارم

دنبال هاي فوق مشترك است، سه روند است كه هر كدام بهآنچه در ميان همه مثال

 آيند: يكديگر مي
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 ها و اطالعات. گردآوري داده -روند اول

ت. همچنين هاي مرحله اول براي تشخيص صحت آن اسبراساس تست داده -دومروند 

 ها ارائه كند. اي مطرح شود تا توضيحاتي را در مورد دادهفرضيه در اين مرحله ممكن است

شود. از هاي رقيب تست ميها و فرضيهفرضيه قبلي در برابر ديگر داده -روند سوم

هاست، در شكل فرضيات مطرح شده و ها و پاسخبر توالي پرسشها كه مبتنيتست پاسخ

 رسيم. مي به نتيجهتست شده 

انجامد كه ها مياي پيچيده از استداللبه شبكه فرآيندهاي قانونياستدالل در 

عنوان بخشي انتقادي در ذات خود به آن نگريست. هدف اصلي در اينجا، حل تواند بهمي

البته اين شكل از  .ها از طريق استدالل عقالني استتعارض و اختالف افكار و انديشه

 . است ارائه و جستجوي گواهي شاهدانديالوگ نيازمند جايگزيني با فرآيندي از 

دشوار به آغاز بر جستجو در هاي پيچيده آن مبتنيدليل ويژگيبهفهم ساختار ديالوگ 

عنوان نوع را به رسد، اما در اين مورد سخنان ارسطو در جهان قديم كه چگونه آننظر مي

در اين باره چهار نوع . ارسطو است، مفيد و آموزنده دهكرمهم و متمايزي از گفتگو شناسايي 

 كند: از استدالل را مشخص مي

 هاي تعليمي، استدالل  .1

 هاي ديالكتيكي،استدالل  .2

 بر جستجو،هاي مبتنياستدالل  .3

 هاي متنازع. استدالل  .4

هستند. هاي علمي متفاوت هاي ديالكتيكي از برهاناز نظر ارسطو، استدالل

هاي كنند كه هر ديدي در آنها نيست، اما استداللآغاز مي هاي علمي از اصول بديهيبرهان
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رهاي رايج و روزمره هستند ها و باوهاي علمي، براساس آگاهيديالكتيكي برخالف برهان

پرسش و توان ميدر آنها  پذيرفته شده باشند، اما زياديد چه ممكن است تا حكه اگر

ترديد ايجاد كرد. به هر حال آنچه در اينجا مهم است، فهم اين نكته است كه شناخت 

عنوان نوع متمايزي از گفتگو، پيامدهاي انقالب براي ديالكتيك محاسباتي جستجو به

 باالخص در هنگام كاربرد آن در حوزه اسناد، مدارك و استدالالت قانوني داشته است. 

 

 شخصيتيشواهد و مدارك  هـ(

عنوان سند و مدرك به شخصيت به ندتوانها، نميمطابق با قوانين تعريف شده دادگاه

 ها، خلق و خو اشاره دارد. . شخصيت بيشتر به عادات، ويژگيگاه كنندقانوني ن

آنچه امروزه به آن نياز داريم، رويكردي جديد به فهم پروسه استدالل است كه از 

. البته استها و اطالعات در يك مورد خاص بر دادهمبتنيرود و قضاوت شخصي فراتر مي

توان براساس هاي مربوط به شخصيت را مينياز داريم كه نشان دهيم چگونه قضاوت

 مدارك و شواهد مستدل آزمود. 

اي در بحث هوش طور گستردهي پرسش و پاسخ امروزه بهاستفاده از مدل گفتگوي

رسد كاربرد آن براي تاريخ جديد نظر مياست، اما بهپذير پذيرفته شده مصنوعي و قانون

كالينگود كه فيلسوفي شهير بود، كاربرد  ي وشناسي بريتانيايباستان 1946باشد. در سال 

اين مدل براي تاريخ را پيشنهاد كردند. نظريه كالينگود درباره شواهد و استدالالت بر اين 

اريخي افعال انساني را براساس فرآيندي اساس مبتني بود تا نقد و يا پذيرش توضيحات ت

گرايي منطقي دليل غلبه تجربه. نظريه او در زمان خود بهبنياد نهداز پرسش و پاسخ 

 چندان مورد پذيرش واقع نشد. 
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شناختي ما را هرچه بيشتر به هاي اخير در حوزه هوش مصنوعي و علومپيشرفت

 سازي نزديك كرده است. بر شبيههاي استداللي مبتنيطرف فهم عيني عملكرد

هاي ديالكتيكي متفاوتي را بررسي ساختار ،هاي جديد نيز در نظريه استداللييافته

هاي ه نمايانگر انواع متمايز چارچوبمانند ديالوگ در جستجوي اطالعات ك ،كرده است

هاي جديد در زمينه استدالل و مباحثه، نظريه محور هستند. اين رويكرداي هدفمجادله

تر كرده است. همچنين در بحث قانون، اين رويكرد جستجو و كالينگود را بسيار جذاب

شخصيتي واكاوي بيشتري را درباره اين فرض در پي داشته كه گويا شواهد و مدارك 

بر جستجو مورد قضاوت و ارزيابي براساس استدالل ابداعي را بايد در زمينه ديالوگ مبتني

قرار داد. بايد اين نكته را در اينجا يادآوري كرد كه رويكرد پيشنهاد شده توسط روش 

آوري داده درباره مورد بررسي شده، ترسيم بر جمعمعرفي شده در فصل چهارم مبتني

ستفاده از شواهد و مدارك ارائه شده در صفحات قبل براي تعيين روايي آن نمودار آن و ا

محور باشد و نيازمند آن است تا . البته چنين روندي بايد تا حدود خاصي زمينهاست

 جايگاه استداللي معين در رفتار يك ديالوگ را مورد توجه قرار دهد. 

 

 فصل ششم

هاي ابداعي بنيادين براي تحليل و ارزيابي استداللدر فصل قبل نشان داده شد كه چگونه 

روند. در اين فصل، نظريه جديد كار ميبسياري از شواهد و مدارك در حوزه قانوني به

 اشود. اين نظريه ديالكتيكي است بدين معنمحور براي توضيح و شرح آن ارائه ميديالوگ

ي كه دو طرف به شكل متقابل طور. بهاستكه براساس چارچوب رسمي و در قالب ديالوگ 
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عنوان طرف نيز كه درگير كنش ارتباطي است به شوند. هردرگير پرسش و پاسخ مي

و براساس  استمند مشغول تعامل شود كه در فرآيندي منظم و قاعدهگري ديده ميكنش

 دهد. نيات دروني خود، رفتارهايش را شكل مي

شده است كه براساس تقابل با  حاصلهاي مهمي در علوم كامپيوتري اخيراً پيشرفت

توان براساس اي را نميدهد كه هيچ مدل توضيحيمنطقي نشان مي يگراياستدالل تجربه

عنوان ها، كنشگري عقالني بهساختار منطقي عيني و دقيقي بنا كرد. براساس اين پيشرفت

در تالش است  هاي خودبراي رسيدن به هدف و شود كه داراي هدف بودهموجودي تعريف مي

 رد را داراست. گذطور بالواسطه ميدر محيط به ايي دريافت اطالعات درباره آنچهو توان

عنوان مدلي براي توضيح اي در هوش مصنوعي بهيندهآطور فزاستدالل ديالكتيكي به

بحث گيرد. رويكرد ديالكتيكي به ر ميهاي يك كنشگر مورد استفاده قراچگونگي رفتار

هاي مربوط به هاي مورد عالقه در پژوهشعنوان يكي از زمينهتوضيح آن بهاستدالل و 

شود. مسئله اصلي تكنولوژي چند هاي چندعاملي ديده ميهوش مصنوعي در سيستم

طوري كه هاي استاندارد براي ارتباط كنشگران است بهتأسيس و گسترش پروتكل عاملي،

كنند.  يهمديگر بر سر وظايف جمعي همكارهاي متشكل از اين كنشگران بتوانند با تيم

تواند براي حل اين مشكل ها ميبه همين دليل مدلي ديالكتيكي براي توضيح استدالل

 بسيار راهگشا باشد. 

، نوع خاصي از كه در حوزه هوش مصنوعي حاصل شده پيشرفت جديدتري هم

قديم رايج بود، هاي كالسيك قياسي و استقرايي كه در منطق استدالل است كه از مدل

متمايز است. اين نوع از استدالل تا حدودي شبيه آن چيزي است كه ارسطو آن را خرج 

محور ناميده درگذشته و در فلسفه اغلب استدالل هدفمند يا غايت .ناميديا خرد عملي مي
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محور بودن آن در يك دليل هدفشد، اما اين نوع استدالل در حوزه هوش مصنوعي بهمي

رسد. اص كنشگر و براساس اطالعات خاصي كه از موقعيت دارد به اوج خود ميرفتار خ

شود كه به موارد خاصي از تر ميهاي عملي هنگامي پيچيداين شكل اساسي از استنتاج

 استدالل عملي نيز گسترش يابد. 

شاخه ديگري از هوش مصنوعي كه به اين نوع استدالل كنشگرمحور در حوزه عملي 

هاي عملي براساس اهداف كنشگر ريزي از استداللريزي است. برنامهابد، برنامهيارتباط مي

هاي الزم براي رسيدن به هدف كنشگر در يك موقعيت معين را سود جُسته و روش

 كند. مند مينظام

روي جستجوي نقش  در منطق غيررسمي و نظريه استداللي، كارهاي اندكي بر

شده است، اما بالعكس در حوزه هوش مصنوعي كارهاي  توضيح و تبيين در استدالل انجام

توان توضيح و تبيين را وارد چارچوبي دهد چگونه ميمهمي انجام نشده است كه نشان مي

هاي ابداعي بيانگر اهميت هاي اخير بر روي استداللديالكتيكي كرد. همچنين پژوهش

تنها براي هوش مصنوعي اً نهاساس يكي جديد به مفهوم توضيح و تبيين است كهنگاه ديالكت

شود. در ضمن بلكه براي نظريه استداللي، قانون و منطق نيز مهم ارزيابي مي ،بوده مهم

 «ديگري»توان به شناخت چيزي رسيد مگر آنكه روند فوق بيانگر اين نكته است كه نمي

ي تحليل . همين امر بيانگر اهميت حياتي تبيين و توضيح براه باشدخوبي شناختآن را به

اسناد و مدارك در حوزه منطق و استدالل است. اين ارتباطات منطقي ميان تبيين و 

فلسفي و انتزاعي باشد، اما  ،توضيح با پرسش و پاسخ ممكن است براي بيشتر خوانندگان

وسيله جستجوي انواع مشترك در ميان انداز عملي بهتوان آنها را وارد چشمبه آساني مي

 بر توضيح و تبيين كرد. هاي مبتنيديالوگموارد موجود در 
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دهنده فرآيند ايجاد هاي اخير هوش مصنوعي، ساختار منطقي تشكيلدر سيستم

. به همين دليل بعضي از محققان استتبيين و توضيح شامل استنتاجات مستخرج از دانش 

شود. بنيان معموالً استفاده ميهاي دانشمعتقدند از دو نوع توضيح و تبيين در سيستم

 . است هاي عميقتوضيحات و تبيينديگر هاي استراتژيك و توضيحات و تبيينيكي 

 

 گيرينتيجه

ئل مربوط به حوزه هوش توانند در تمامي انواع مساهاي قبل ميمعرفي شده در فصل هايروش

هاي اصلي اين بحث آن است كه چگونه يك استدالل كار روند، اما از هستهمصنوعي و قانون به

تواند در يك مورد معين ساخته شود. در نتيجه مسئله اصلي در اين مورد آن است كه مي

و ارزيابي اين توان استانداردهاي عقالني را ايجاد كرد كه بتواند در شناخت، تحليل چگونه مي

در اين موارد، نقد ها اوليه و اصلي استفاده از استداللبه ما كمك كند. هدف ها استدالل

وسيله يافتن نكات ضعيف آن است. به همين منظور بايد نخست نوع استدالل استدالل به

 مربوطه در حوزه هوش مصنوعي و قانون را شناخت و به تحليل آن پرداخت. 

عنوان ابزاري براي گزارش نشان داديم، منطق به شكل تاريخي به كه در متنهمچنان

عنوان ابزاري براي ارزيابي استدالل و نقد آن شناخته شده بود درحالي كه شعر و ادبيات به

هاي مورد نياز جديد براي اقناع مخالفان يا مخاطبان براي پذيرش نتيجه ابداع استدالل

اين منطق اي د كه جداي از ارسطو، سنت طوالنيشود. مشكل اصلي آن بوخاصي ديده مي

هاي استداللي جديد، همه با شعر و ادبيات را از هم جدا كرده بود. اكنون با ايجاد چارچوب
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چيز تغيير يافته است. منطق غيررسمي و هوش مصنوعي، سيستم جديدي براي نقد 

 ها براساس نمودار استداللي ساخته است. استدالل

كار رفته در مباحثات روزمره هاي بهوان ابزاري براي ارزيابي استداللعنروش جديد به

دهنده آن، موفقيت خود را اثبات كرده است. اين هاي تشكيلو همچنين شناخت مؤلفه

روش همچنين در تحليل مشكالت مربوط به صحت اسناد و مدارك در حوزه قانون و 

وزه هوش مصنوعي و قانون نيازمند قانونگذاري نيز موفق بوده است. كارهاي آتي در ح

هاي ناظر بر آنها هاي توضيح داده شده و استداللدهي به اين انواع ديالوگكاربرد و جهت

هاي چند عنوان عاملي ارتباطي ميان كنشگران در سيستمطوري كه بتواند بهاست. به

ر قابليت هاي ناظر در استدالل حقوقي قانون از طرف ديگعاملي از يك طرف و زمينه

 كاربرد داشته باشد. 

 

 خذأبع و ممن

-Argamention Methods Artifcial Intelligence in Law, Douglas Walton, 

Springr,2005. 
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