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هوش مصنوعي و قانونگذاري ()2
(روشهاي استداللي براي هوش مصنوعي و قانون)

چكيده
كاربرد يافتههاي دانش به نسبت نوپديد هوش مصنوعي در حوزه قانون و قانونگذاري،
بحثي كامالً جديد بوده كه امروزه در مجامع علمي و پژوهشي دنيا بهصورت دغدغهاي هم
درون آكادمي و هم بيرون آن مطرح شده است .طرح اين موضوع بهدليل ،جديد بودن آن
واجد زباني ثقيل ،دشوار و مبهم ميباشد كه فهم آن معموالً جديت و حوصله بسياري
ميطلبد .گزارش حاضر كه براساس كتابي با عنوان «روشهاي استداللي براي هوش
مصنوعي در قانون» نگاشته شده است عمدتاً در حوزه روششناسي بحث هوش مصنوعي
و قانون قرار مي گيرد .بر اين اساس در تالش است تا نشان دهد كه چگونه انواع استدالل
و گفتگو را ميتوان به شكلي روشمند وارد حوزه هوش مصنوعي و قانون كرد.
بديهي است همچنانكه مؤلف كتاب تصريح ميكند اين بحث در ابتداي راه بوده و به
همين دليل داراي زباني پيچيده و دشوار است .از آنجايي كه مؤلف اظهار ميدارد كه در
آمريكاي شمالي بهسختي ميتوان مركزي را يافت كه بهطور خاص به تحصيل و پژوهش
در حوزه هوش مصنوعي و قانون بپردازد پس ميتوان به آساني فهميد كه تالش براي ارائه
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تبيين چارچوبي روششناختي براي آن تا چه ميزان دشوار است .طبيعي است كه انتقال
اين بحث به دليل فقدان كارهاي مشابه انجام گرفته در كشور بسيار دشوارتر ميباشد .اين
گزارش در شش فصل ،عصارهاي از كتاب را عرضه ميدارد .در اين گزارش انواع گفتگو،
مدلهاي استداللي و رابطه منطق سنتي و جديد با بحث هوش مصنوعي و قانون تا حدود
زيادي تبيين شده است .البته اين نكته را بايد ذكر كرد كه گزارش حاضر بهعنوان
ديباچهاي بر گزارشهاي بعدي در اين مورد بوده و در كنار آنها بايد خوانده شود.
مقدمه
كتاب «روشهاي استداللي براي هوش مصنوعي در قانون» 1همچنانكه از عنوان آن
برميآيد ميكوشد كه روشهاي استداللي و گفتماني ناظر بر بحث هوش مصنوعي را در
قانون بررسي كند .مؤلف در جاي جاي كتاب بر بديع بودن و تازگي مباحث آن تأكيد
ميكند و از خواننده انتظار دارد به همين دليل ،كتاب موجود را بهعنوان تنها درآمدي بر
بحث هوش مصنوعي و قانون نگاه كند.
مؤلف كتاب «روشهاي استداللي براي هوش مصنوعي در قانون» در ابتدا با اين پرسش
آغاز ميكند كه اگر استدالل در امور مربوط به قانونگذاري تا اين حد مهم است پس چرا توجه
كمي به مطالعه منطق قانون ميشود؟ پاسخ اين پرسش از نظر نويسنده دشوار است .بديع
بودن اين بحث تا اين حد است كه در آمريكاي شمالي هيچ مركز ديرپايي در زمينه منطق
قانون وجود ندارد كه عالقمندان را بتوان براي تحصيل در آن تشويق كرد .اين بحث تا جايي
1. Argumertation Methods For Artificial Intelligence In Law, Douglas Walton, Springer, 2005.
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بديع است كه بسياري اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا اصالً چيزي به نام منطق قانون
وجود دارد؟ درواقع يك پاسخ اصلي به چرايي توجه اندك به منطق قانون بهعنوان موضوعي
قابل پژوهش در كشورهاي غربي وجود دارد :پاسخ آن است كه نگاه ما اشتباه است .زيرا بهطور
سنتي به مدلهاي قياسي و يا استقرايي استدالل حقوقي توجه كردهايم .اين مدلهاي قياسي
و استقرايي نميتوانند بهطور مؤثر و عميق ما را با نوعي از استدالل براي هر قانوني كه اساسي
و بنيادين است روبرو كنند .در اين گزارش ابزارهاي الزم براي تحليل و ارزيابي كه در منطق
غيررسمي پرورش يافته است و در زمينه هوش مصنوعي مورد اصالح و نقادي قرار گرفته
معرفي ميشوند .اين روشها در ابتدا در منطق غيررسمي بهمنظور فراهم كردن ابزارهاي الزم
براي كمك به تفكر انتقادي دانشآموزان و دانشجويان ايجاد و تأسيس شده است.
در اين گزارش ،فرضي كه به جديت مورد نقد قرار ميگيرد اين است كه نميتوان
استدالل حقوقي -قانوني را بهعنوان مجموعهاي انتخاب شده از مقدمات و نتايج ديد ،بلكه
بايد با نگاهي پويا كه در آن يك نفر داليل خود را براي حمايت از نتيجه خاصي اظهار
ميكند و ترديد در آن را رد ميكند و بالعكس ديد .اين رويكرد ،يك استدالل را نهتنها
بهعنوان مجموعهاي از قضايا ،بلكه بهعنوان مجموعهاي ميبيند كه ميتوان در متن يك
گفتگو نيز از آن استفاده كرد.
استفاده از روشهاي استداللي و كاربرد آنها در استدالالت حقوقي -قانوني تقريباً
دانشي نوپديد است .يك دسته از مسائل اين دانش نوپديد بر تحليل انواع متفاوت شواهدي
متكي است كه در قانونگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد .با اين حال تصديق گواهي و
مدرك ضمني شهادت دادگاهي جزو اين دسته ميباشد .همچنين بايد به دو ابزار جديد
اشاره كرد :يكي استدالل مرحله به مرحله و ديگر گفتگوي معطوف به جستجو.
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فصل اول
پيش از پرداختن به مطالب اصلي كتاب ،بايد در ابتدا به تفاوتهاي استدالل قانوني با
منطق سنتي بپردازيم .زيرا رويكرد گزارش حاضر به بحث هوش مصنوعي و قانون عميقاً
با رويكرد استداللي آميخته شده است .اين رويكرد جديد با رويكرد سنتي در منطق كه
در آن يك استدالل تنها بهعنوان مجموعهاي از قضايا با يك نتيجهگيري مشخص نگريسته
ميشد ،متفاوت است .در رويكرد استداللي (كه از اين به بعد آن را با عنوان رويكرد منطق
غيررسمي ميخوانيم) يك استدالل نهتنها بهعنوان توالياي از داليل و برهانها كه
بهوسيله استنتاجات منطق ما را به نتيجه ميرساند ،نگريسته ميشود .همچنين بهعنوان
بخشي از گفتگوي ميان دو طرف در سادهترين شكل آن كه طرف اول شرح ميدهد و
طرف دوم پاسخ ميدهد نيز نگريسته ميشود.
در اين صورت مجموعهاي از پيشفرض ها كه در كنار هم از يك نتيجه حمايت
ميكنند را بايد به دو طريق از همديگر تشخيص داد:
اول ،آنكه يك استدالل ساختاري به هم پيوسته و متصل دارد .در چنين حالتي،
هر پيشفرض به ديگري وابسته است تا مجموعاً بتوانند از نتيجه خاصي حمايت كنند .به
همين دليل اگر يكي از اين پيشفرضها و مقدمات حذف شود ،استدالل ديگر قابليت
توضيح كمتري را براي تصديق نتيجهگيري خواهد داشت.
دوم ،استدالل طريق ساختاري دارد كه استدالل همگرا ناميده ميشود .در استدالل
همگرا ،هر پيشفرض و مقدمهاي خود به شكل مستقل از نتيجهگيري حمايت ميكند.
حتي اگر يكي از مقدمات و پيشفرضها حذف شود ،ديگر مقدمه يا پيشفرض باقيمانده
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به شكلي مستقل به حمايت خود از نتيجهگيري ادامه ميدهد.
رويههاي معمول استدالل
مجموعهاي از موارد رايج در رويههاي استداللي كه مورد استفاده قرار ميگيرد ،بهترتيب زير است:
 .1استدالل ناشي از افكار عمومي :در اين مورد ،استدالل ميشود كه چون يك عقيده
يا باور خاصي بهطور عمومي پذيرفته شده است ،پس ميتوان آن را پذيرفت.
 .2استدالل ناشي از مثال :در اين مورد چيزي يا سخني براساس يك مثال پذيرفته ميشود.
 .3استدالل علمي :در اين مورد با يك هدف به عمل خاصي ارجاع داده ميشود.
 .4استدالل مبتنيبر پيامدهاي مثبت و منفي :در اين مورد استدالل ميشود كه يك
مسير خاصي خوب و يا بد است ،زيرا پيامدهاي خوب يا بدي دارد.
 .5استدالل مبتنيبر ناداني :در اين مورد ،يك جمله يا باور تنها به اين دليل پذيرفته
ميشود ،زيرا كذب آن پذيرفته نشده است.
 .6استدالل مبتنيبر علت و معلول :در اين مورد ،منتظر حادثه و يا پيامد خاصي
هستيم بهدليل آنكه علتي خاص را براي آن متصور ميشويم.
 .7استدالل ناشي از سوگيري :كه ذهن به سمت خاصي هدايت ميشود.
 .8استدالل ناشي از استثنا :در اين حالت ،مورد خاص را بهعنوان استثنايي بر قاعده
خاص تصور ميكنيم و آن را ذيل يك قانون مشخص تعريف نميكنيم.
 .9استدالل مبتنيبر ترس :در اين حالت شما مرتب بهدليل پيامدهاي وحشتناكي كه
ممكن است مورد خاصي بهدنبال داشته باشد ،خواستار عدم اجراي آن هستيد.
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با اين حال براي شناخت ،تحليل و ارزيابي يك استدالل چند قدم اساسي بايد برداشت:
قدم اول ،شناخت پيشفرضها و نتايج است.
قدم دوم ،كشيدن نمودار استدالل است كه ساختار آن را بهخوبي نشان دهد.
قدم سوم ،رسم چارچوبهاي كلي استدالل و پيشفرضهاي مفقود شده است.
هنگاميكه اين مراحل را پشت سر گذاشتيم ،پرسشهاي كليدي براي شناخت نكات ضعيف
استدالل شناسايي ميشود .همچنين جاهايي كه نيازمند شواهد و مدارك بيشتري هستيم
مورد شناسايي قرار ميگيرد.
ايجاد بازيهاي گفتگويي براي مدلسازي از يك استدالل مورد توجه جدي باالخص
در زمينه پژوهش هاي مربوط به هوش مصنوعي و قانون قرار گرفته است .در بعضي از اين
پژوهشها ،چهار نوع از حركات گفتگويي مورد توجه قرار دارد:
نوع اول -وقتي ادعايي مطرح ميكنيد ممكن است درگير عملِ سخن محور شويد
و در آن جملهاي را مطرح ميكنيد كه آن را درست و يا حداقل قابل قبول ميدانيد .به
همين دليل شما متعهد به دفاع از آن در صورت پرسش طرف مقابل خود هستيد.
نوع دوم -سخن همان پذيرش است كه طرف مقابل پيشفرضها و تعهدات شما را
قبول ميكند.
نوع سوم -عقبنشيني از تعهد و پذيرش با صرفنظر كردن از باور و پيشفرضهاي
مكنون در استدالل است.
نوع چهارم -طرح پرسش است.
در نظريه عمومي استدالل در ديالوگ( ،مسئوليت تصديق و تأييد) در دو سطح
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جهاني و محلي گفتگو مهم ارزيابي ميشود.
در سطح جهاني (مسئوليت تصديق و تأييد) ديالوگ منجر به هدف مشاركتكننده
ميشود كه بعضي اوقات وظيفه نامگذاري است.
اگر بخواهيم وارد بحث هوش مصنوعي و قانون شويم الزم است كه انواع گفتگو را
بشناسيم .جدول زير درباره انواع گفتگو اطالعات مفصل را در اختيار خواننده قرار ميدهد.
جدول انواع ديالوگ و گفتگو
انواع گفتگو

موقعيت اوليه

هدف مشاركتكننده

هدف ديالوگ

اقناعي

تعارض آرا

اقناع طرف مقابل

حل يك مسئله و مشكل

پرسشي

نياز به شواهد و
مدارك

يافتن و تأييد شواهد

اثبات فرضيه

مذاكره

تضاد منافع

دريافتن آنچه كه شما
ميخواهيد

توافق منطقي و معقول به شكلي كه
هر دو طرف آن را بپذيرند

نياز به اطالعات

كسب يا دادن اطالعات

مبادله اطالعات

در جستجوي
اطالعات
مشاوره
مباحثهاي
(جدلي)

تصميمگيري در مورد بهترين شيوه
دوراهي يا انتخاب
اهداف و افعال مشترك
عمل كردن
عملي
تعارض شخصي

فحاشي به طرف مقابل

نشان دادن ابعاد عميقتر اختالفات

فهم انواع گفتگو قدمي جدي در راه ياد گرفتن چگونگي تفكر و تحليل استداللها از
منظر انتقادي است .آنچه مهم است فهم اين نكته است كه استدالل قانوني از استداللهاي
جدلي روزمره متفاوت است .براي مثال وقتي در يك دادگاه مجبور به ارائه شواهد و مدارك
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ميشويد بايد رويههاي رايج در قابل پذيرش بودن شواهد ارائه شده ،بيان آن و پرسش از آن
را مدنظر قرار دهيد .تفاوتهاي موجود ما را وادار ميكند كه ميان استداللهاي قانوني با
استداللهاي بحثبرانگيز روزانه تفاوت قائل شويم.
پرسش اساسي آن است كه چگونه ميتوانيم اين روشهاي استداللي را در زمينه قانونگذاري
بهكار ببريم .در ابتدا الزم است مواردي واقعي از استدالل قانوني (براي مثال در يك دادگاه يا محكمه
اداري) در نظر بگيريم و سپس تالش كنيم تا نوع استدالل بهكار رفته را شناسايي كنيم .به همين
دليل نياز داريم تا مراحل مربوط به تحليل استدالل مانند شناسايي پيشفرضهاي پنهان را بهخوبي
انجام دهيم .همچنين بايد اين نكته را در ذهن داشته باشيم كه استدالل قانوني متفاوت بوده و
زمينه خاص استفاده هركدام بايد بهخوبي شناخته شود .انديشيدن به يك استدالل از منظر مدل
گفتگويي براي كساني مانند وكال و قضات بسيار طبيعي است.
راه پيش روي ما تالش براي كاربرد غيردگماتيك روشهاي موجود منطق غيررسمي
به استدالالت قانوني براي شناسايي مختصات و تفاوتهاي استدالل قانوني است .قانون و
منطق و رابطه آنها روزبهروز بيشتر در معرض توجه همگاني قرار ميگيرد .بديهي است كه
راهها و روشهاي معرفي شده تنها حالتي مقدماتي و پيشدرآمدي بر اين بحث دارند .به
هر حال در جمعبندي اين فصل بايد گفت كه در هر مورد معين ،ارزيابي استدالل استفاده
شده در آن نيازمند دو مؤلفه است:
اول -نمودار از استدالل وجود دارد كه بيانگر همه دادههاي موجود بهعنوان
مجموعهاي از قضايا و استنتاجات است.
دوم -زمينه ديالوگ بايد مورد توجه قرار گيرد كه فاكتورهاي عملي در چگونگي استفاده
از استدالل خاصي را براي اهدافي معين همانند اثبات يك ادعاي مورد ترديد نشان دهد.
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فصل دوم
اين فصل بيشتر به بحث تعميم در قانون ميپردازد .به همين دليل در ابتدا الزم است كه
پنج نوع تعميم را مشخص كنيم:
نوع اول -تعميمهاي خاص يك مورد .براي مثال شخصي ميگويد كه (در بيشتر
موضوعات و در روابط ميان احمد و محمود اين حرف محمود است كه بر احمد غلبه دارد).
اين نوع از تعميم بهنظر ميرسد كه مطابق با آن چيزي باشد كه ميتوان تعميم خاص يك
مورد نام نهاد.
نوع دوم -تعميمهاي علمي كه گفته ميشود برحسب قطعيت آنها متغير است .اين
تعميمها براساس قوانين علمي هستند .مانند قانون جاذبه و يا اصول استوار و محكمي همانند
تكنيك تشخيص هويت از روي اثر انگشت .اين نوع از تعميمها مطابق با حقيقت علمي است.
نوع سوم -تعميمدهيهاي عام از يك مورد برحسب دانش ضمني از آن است .براي مثال
رطوبت درختان پالم و باران در ميامي فلوريدا كامالً طبيعي است .اين نوع از تعميمها در جوامعي
خاص تا اين مقدار پذيرفته شده است كه نيازي به صحبت كردن آشكار درباره آن نيست.
نوع چهارم -تعميم مبتنيبر دانش گفته ميشود .مثالً كسي كه به شكلي غيرعادالنه
پليس با او برخورد كرده ممكن است اين نتيجه را بگيرد كه افسران پليس قابل اعتماد نيستند.
نوع پنجم -تعميمدهي براساس عقيده و باور است .اين نوع از تعميمات ،غالباً
براساس احساسات تصنعي ،پيشداوريها و يا تأمالت شخصي ميباشد و ممكن است
غيرعقالني و يا عقالني باشد.
تعميمها يكي از منابع ابهام منطقي در استدالل حقوقي و همچنين مباحثات روزمره
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هستند .البته چنين تعميماتي ممكن است خوب و يا بد باشند .اين تعميمها ميتواند براي
كسب نتيجه درست در بعضي از موارد الزم باشد ،اما در بعضي موارد ديگر ميتواند منجر
به خطاهاي منطقي ناشي از پيشداوري و يا تفكر ارتجاعي شود .به همين دليل بعضي از
محققان معتقدند كه تعميمها براي بحث هوش مصنوعي و قانون ميتواند هم الزم و مفيد
باشد و هم خطرناك .زيرا تعميمها ميل دارند تا داليلي اشتباه ،نامعتبر و غيرمشروع را
براي پذيرش نتايج ارائه كنند .در موارد زير اين تعميمها ميتواند خطرناكتر باشد:
 .1اصرار بر تضمين صحت تعميمهاي پذيرفته شده ميتواند با توجه به فراواني و يا عاميت
آنها (كه خود را در كلماتي مانند همه ،بيشتر ،بعضي) ميبينند ،سطح انتزاع ،انتظارات،
دقت ،تجربيات دست اول روزمره و  ...غيرمشخص باشد.
 .2منبع تعميم نامعلوم باشد.
 .3اجماعي شناسي بر روي موضوع وجود نداشته باشد .اين مورد مخصوصاً در جوامع متكثر
بيشتر خود را نشان ميدهد.
 .4قضاوتهاي ارزشي (شامل پيشداوريها و يا كليشههاي نژادي و جنسيتي) ،جامه
قضاياي تجربي بر خود بگيرند.
 .5در هنگام صورتبندي ،يك تعميم زباني  -ارزشي به خود

بگيرد1.

مطابق با يك دستهبندي سه نوع تعميم وجود دارد:
 .1تعميم عام (مطلق)،
 .2تعميم قياسي (آماري)،
 .1مؤلف ،منطق و استدالل را معادل هم ميآورد و اغلب ترجيح ميدهد تا از لفظ استدالل بيشتر استفاده كند تا منطق.
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 .3تعميم فرض.
عام بودن تعميم مطلق به اين معناست كه تعميم مورد نظر به همه افراد در موضوع گفته
شده اشاره دارد و استثنايي بر آن نميتوان قائل شد .در گذشته تعميمهاي مطلقاً عام و
تعميمهاي قياسي تنها تعميمهايي بودند كه در منطق شايسته بررسي شناخته ميشدند.
مطالعه تعميمهاي فرض در منطق در گذشته مورد بيتوجهي قرار ميگرفت يا بهعنوان يك
سفسطه لحاظ ميشد .اما اخيراً اين روند معكوس شده و استدالل مبتنيبر تعميم فرضي به
موضوع مهمي در هوش مصنوعي بدل شده است.
رويكرد غالب در اين زمينه و هوش مصنوعي ،منطق معرفتشناسي ناميده ميشود .به
اين معنا كه مدل استدالل ايدئال عقالني يك كنشگر درباره باورهاي خود است .همچنين
رويكرد ايجابي بيشتري در بحث قانون درباره اينكه چگونه استنتاجات مبتنيبر تعميم فرض
از استدالل قانوني دفاع ميكنند به وجود آمده است .همگي اين تحوالت بهعنوان تالش اصلي
در زمينه رويكردي واقعگراتر و عمليتر به مطالعه تعميمها مثمرثمر بوده است.
مجادالت روي داده در اين زمينه به طرح پرسشهاي جدي در زمينهاي انجاميده
است كه چگونه تعميمها ،استدالالت قانوني را پشتيباني ميكنند و چگونه بايد مفهوم
تعميم را تعريف كرد .يكي از اين اختالفنظرها بر سر آن بوده كه آيا تعميم و انتزاع
همسانند يا اينكه دو مقوله متفاوت؛ اما عميقاً نزديك به هم هستند .ادبيات مفصلي درباره
انتزاع در هوش مصنوعي وجود دارد .در استدالل هدفمحور كه بسيار در برنامهريزي به
هوش مصنوعي معمول مربوط است ،توالي اقدامات ميتواند به اهداف خُرد و رفتارهاي
كوچكتري تقسيم شود كه در يك زنجيره متصل به هم وصل شوند .توالي عملي از اين
نوع ،براي مدتها در حيطه فلسفه و با نام نظريه عمل شناخته شده است.
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البته به اين نكته بايد توجه داشت كه تعميم ،مفهومي نسبي بوده و به اين معناست
كه يكسري تعميمات ،عامتر از بقيه هستند.
براساس توضيحات داده شده ،رويكرد جديدي به تعميمها براساس پنج ابزار
روششناختي ارائه ميكنيم:
 .1ابزاري كه به آن نياز داريم ،نمودار استدالل است Auraucaria .مخصوصاً سيستم مناسبي
براي تحليل شواهد قانوني است .زيرا ميتواند چارچوبهاي استدالل را نشان دهد.
 .2تحليل مفهوم يك استدالل همزمان يا نقد و حمله به مفهومي ديگر است بهطوري
كه بتواند ميان دو شيوه نقد و رد يك استدالل تمايز قائل شود.
 .3تمايز قائل شدن ميان تعميمهاي مطلق و فرض است .تعميم فرضي را ميتوان به سطح
باالتري از انتزاع برد .البته اين تعميمها به اين دليل فرضي هستند .زيرا ميتوان در آنها استثنا
نيز قائل شد .به همين دليل ،استدالالتي كه براساس آن پايهريزي شده ممكن است مورد
هجمه و رد شدن قرار بگيرند.
 .4پلكان انتزاع است .در روششناسيهاي اخير بهكار گ رفته شده در هوش مصنوعي،
پلكان انتزاع با ساختارهايي شبيه درخت نشان داده ميشود.
 .5مجموعهاي از پرسش هاي انتقادي است كه چارچوب استدالل را به نوع خاص آن
مربوط ميكند.
هنگاميكه اين پنج ابزار را با همديگر استفاده كنيم روشي براي فهم و تغيير
استداللها براساس تعميمهاي احتمالي و همچنين انواع ديگر احتمال ارائه ميدهد
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فصل سوم
هدف از اين فصل ارائه پرتوي جديد بر چگونگي استفاده از ابزارها و مفاهيم در نظريه استداللي
و هوش مصنوعي است .يك استدالل فرضي را ميتوان بهعنوان استداللي تعريف كرد كه
پيشفرضهاي مربوط به يك اطالعات معين به حمايت از نتيجه ميپردازند حتي درصورتي
كه اطالعات جديد ،استدالل را مورد ترديد قرار دهند .در ميان مهمترين ابزارها براي مطالعه
استداللهاي فرضي ،چارچوبهاي خاصي وجود دارد .مانند استدالل از روي جهل ارائه شواهد
و حتي استدالل از طرف افكار عمومي اين شكلهاي استداللي كه اغلب در شكل سنتي آن
تحت عنوان مغالطات طبقهبندي ميشدند ،اما در حيطه قانون و قانونگذاري نميتوان عنوان
مغالطه را بر آن نهاد ،بلكه بيشتر نمايانگر انواع معقول استداللها هستند.
پيام اصلي اين فصل آن است كه استدالل فرض بهترين مدل استفاده شده براي
ارزيابي ديالوگها است كه در منطق ،براي مطالعه مغالطات و ابعاد مسئلهدار استدالل
مورد استفاده قرار ميگيرد.
دو استاندارد عمومي پذيرش عقايد و افكار متخصصان در يك زمينه خاص به شكل
ربط و روايي است  .اگر بخواهيم با مثالي اين امر را توضيح دهيم بايد به اين مورد توجه
كنيم( :دكتر من ،ويتامين (ب) را براي كنترل استرس پيشنهاد داده است .او يك دكتر
متخصص است .پس منطقي است تا ويتامين (ب) را براي كنترل و درمان استرس بهكار
برد) .اين مثال بهخوبي توضيح فوق را نشان ميدهد.
استدالل ناشي از عقايد و افكار متخصصان ميتواند از نوع فرض باشد .زيرا بالقوه ميتوان
به شكل انتقادي به آن نگريست .حتي وقتي كه همه پرسشها را به شكلي موفق جواب داد،
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ميتوان استدالل را در صورت وجود شواهدي در رد استدالل اوليه باطل كرد .چنين استدالالت
فرضي ،تاروپود تشكيلدهنده شواهد قانونياند و بسيار معمول هستند .همچنين نمايانگر
بسياري از استدالالت حقوقي هستند كه در دادگاهها مورد استفاده قرار ميگيرد.
براساس منطق قديم ،شكل يك استدالل كه در كتابهاي منطقي ذكر شده ،استدالل
از روي جهل است .اين شكل از استدالل اغلب ضعف استدالل (بهدليل كمبود شواهد) در
علوم اجتماعي ناميده ميشود .براي مثال ،هيچ مدركي وجود ندارد كه سربازان رومي مدال
خدمت و يا شجاعت را در گذشته دور به شيوهاي كه ما امروزه ميفهميم دريافت كرده
باشند .اما ما فقط شواهدي از زندگي سربازاني داريم كه چنين جوايزي را دريافت كردهاند.
براساس كمبود چنين شواهدي توسط تاريخنگاران ،اگر فرض را بر اين بگذاريم كه سربازان
رومي چنين مدالي را دريافت نكردهاند چندان به بيراهه نرفتهايم .البته چنين حدسي
براساس شواهد متقن نيست ،بلكه تنها براساس ناتواني دريافتن شواهدي است كه توصيفي
واقعي از وضعيت اين سربازان را به ما نشان دهد .البته اين استداللهاي مبتنيبر جهل و
ناداني ،تنها مختص بحث هوش مصنوعي و قانوني نيست و در ديگر مباحث هم كاربرد دارد.

رويكرد ديالكتيكي به استداللهاي فرضي
فرضيه كلي ما بر اين است كه استدالل فرضي در ميان ديگر استدالالت قانوني را بيشتر
از بقيه ميتوان در چارچوبي ديالكتيكي قرار داد .اما نكته اين است كه چه چيزهايي را
بنيان استدالل فرضي از منظر ديالكتيكي نشان ميدهد .در اين رابطه سه شيوه براي
توضيح وجود دارد:
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الف) باز بودن نسبت به احتمال رد شدن،
ب) نقض بار اثبات قضيه،
ج) عقبنشيني از تعهد به اثبات آن.
اين سه ويژگي را به بهترين شيوه ميتوان در نظريه ديالكتيكي مدلبندي كرد بهطوري
كه يك استدالل را بهعنوان توالي حركتي پرسشگران و پاسخدهندهها كه امكان عوض شدن
جاي آنها وجود دارد.
گشودگي نسبت به امكان رد فرضيه را بايد بيشتر بهعنوان ويژگياي معرفتشناسانه
د يد تا ديالكتيكي .اگر يك استدالل اين ويژگي گشودگي نسبت به امكان رد خود را
براساس مدلي معرفتشناسانه داشته باشد ،معناي آن اين است كه دانش جديدي را
ميتوان بر دانش قبلي افزود.
يكي از نكات مهم درباره استدالالت فرضي آن است كه آنها اغلب در ابتداي ديالوگ
و قبل از آنكه ديالوگ به پايان خود برسد مورد استفاده قرار ميگيرند .از داليل اصلي
مشكالتي كه در مواجه با استدالالت فرضي پيش ميآيد ،بيميلي انسانها نسبت به
پذيرش رد يك فرضيه است كه آن را معموالً بديهي تلقي ميكنند.
مم كن است كساني پيدا شوند كه منتقد رويكرد ديالكتيكي باشند .زيرا آن را كلي
قلمداد مي كنند .البته اگرچه اين رويكرد ممكن است بصيرتهايي فلسفي را درباره
استداللهاي فرضي در اختيار ما قرار دهد ،اما هيچ سيستم رسمياي براي ديالوگ
براساس قواعد مشخص براي اثبات و يا ابطال آن را در اختيار ما نمينهد .البته كساني هم
هستند كه معتقدند پاسخ اين انتقادات ميتواند اين باشد كه جنبه مركزي رويكرد
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ديالكتيكي ،تكثر و پلوراليسم آن است .در نتيجه آنها ميگويند كه استدالالت فرضي نياز
به ارزيابي متفاوتي در ميان انواع مختلف ديالوگ دارند.
رويكرد ديالكتيكي ميتواند هم براي ارائه نگرشهايي سازنده و هم بهعنوان ابزاري
تحليلي بهكار رود كه هنگام كاربرد بر روي انواع معمول استداللهاي فرضي بتواند با
مغالط ات غيررسمي هم جمع شود .در نگاهي رايج به عقايد و باورهاي متخصصان فرض
بر آن است كه ممكن است اين عقايد و باورها خطا باشند .يعني فرد متخصص ممكن
است بيانگر دانشي ناكامل باشد .اما بهترين راه آن است كه به عقايد و باورهاي متخصصان
بهعنوان اموري فرضي و نه بديهي و كامالً اثبات شده نگريست .در نتيجه ميتوان با
پرسشهاي انتقادي با زير سؤال بردن مقدمات به چالش با آنها برخاست.
فصل چهارم
در اين فصل  Araucaviaدر يكسري از موارد استدالل قانوني بهكار برده ميشود تا به
قضاوتها درباره ربط شواهد و مدارك قانوني و همچنين استدالالت حقوقي در بحث قانون
و هوش مصنوعي كمك كند .روشي كه در اين فصل معرفي ميكنيم Araucavia ،را با
تخمين استنتاجي تركيب ميكند .همچنين روش مزبور و كاربرد آن در چند مرحله ارائه
ميشود .روش مزبور همچنين ميتواند به افزايش مهارتهاي انتقالي دانشآموزان و
دانشجويان در واحدهاي درسي مربوط به منطق كمك كند.
بهطور تاريخي ،دانش منطق عمدتاً بر شناخت مغالطات و شيوه صحيح انديشيدن
استوار بود .در نتيجه كاربرد چنين مفاهيمي به حوزه حقوقي مشكلزا بود .امروزه در
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تحوالت جديد دانش منطق كه عمدهاي از هوش مصنوعي نيز براساس آن استوار است،
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
ناميده مي شود .براي تعيين روايي يك استدالل ،استدالل معين شده در متن گفتمان به
اين شيوه توضيح داده مي شود كه آيا در نهايت منجر به پيوست نهايي با ساير اجزاي
گفتمان ميشود؟ اين روش ،زمينهمحور است بدين معنا كه بيشتر نيازمند اطالعات است
تا مقدمات و نتيجهگيريهاي معمول كه اساس منطق سنتي را تشكيل ميداد .فرآيند
عمومي و كلي را ميتوان به اين شكل به تصوير كشيد:
نمودار  .1ارزيابي استدالل براي تعيين عدم روايي
استدالل معين

روش مناسب استدالل

استدالل نامربوط

نتيجهگيريكه بايد اثبات كرد

نتيجهگيري غلط
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در زير خالصه روش عمومي براي تعيين روايي يك استدالل (در بحث هوش مصنوعي و
قانون) در هنگام كاربرد ارائه ميشود:
 .1شناخت و تعيين جمالتي كه بهعنوان مقدمه و نتيجهگيري يك بحث قرار داده شدهاند.
 .2شناخت همه چارچوبها و كليات استدالل به شكلي كه اين مقدمات را به نتيجهگيري
وصل كند و بهعالوه عالمتگذاري اين مراحل بر روي نمودار.
 .3پُر و مشخص كردن پيشفرضها و نتايج ناگفته و اشاره نشده.
 .4شناسايي جملهاي كه بيانگر اثبات فرضيه نهايي باشد.
 .5جستجو از طريق پايگاه داده ها به شكلي كه شواهد مدعي پذيرش استدالل را نشان
داده و انتقال آنها به نمودار اصلي براي اثبات نهايي.
 .6اضافه كردن اين جمالت به نمودار در كنار پيشفرضهاي ناگفته به شكلي كه خطوط
اصلي استدالل و مقدمات رسيدن به نتيجه نهايي را مشخص كند.
 .7تكرار مراحل  5و  6در نمودار به شكلي كه بتواند ما را به نتيجه برساند.
 .8در يكسري موارد باالخص آنهايي كه بر روايي مشروط متمركز هستند ،قابليت ارزيابي
 Araucaviaنيازمند استفاده بهمنظور تعيين روايي يك استدالل در جاي خودش است.
 .9هنگامي كه همه بخش هاي نمودار كامل شد ،بايد به ارزيابي مجدد انبوه اطالعات
وارد شده اقدام كرد.
 .10درصورت صحت موارد فوق ميتوان به اين اطمينان رسيد كه استدالل ارائه شده بر
روي نمودار روايي دارد.
در استفاده از اين روش شما بايد اين نكته را تشخيص دهيد هنگامي كه نمودار را
ساختهايد آيا ميتوان از روي نمودار ،جملهاي واحد (داده) و با استدالل موضوعي را انتخاب
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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
مورد معين بستگي دارد.
فصل پنجم
در اين فصل مسائل كليدي استدالل درباره شواهد و مدارك در قانون كه نشانگر امكان
حل آن بهوسيله روشهاي جديد باشد ،معرفي و دستهبندي ميشود .اگرچه هيچكدام از
اين مسائل بهطور كامل بهوسيله اين روشها درحال حاضر قابل حل نباشد ،اما بايد به دو
عامل توجه كرد:
اول -مركزيت مشكل فهم مفاهيم كليدي تشكيلدهنده يك استدالل است.
دوم -پذيرش اين فرض است كه تركيب بعضي از اين روشها هم براي فهم جديدي
از مسائل ميتواند مورد استفاده قرار گيرد و هم ميتواند به روشي در ديالكتيكي جديد
منجر شود .به همين دليل هدف اين فصل ،نشان دادن اين نكته است كه با استفاده از
اين روشها ميتواند به ايجاد منطق قانون بهطوري كه در استداللهاي حقوقي قابليت
طرح را داشته باشد ،اميدوار بود.
در بحث قانون و هوش مصنوعي بايد به اين نكته توجه كرد كه هر مورد و نمونهاي،
خاص و منحصر بهفرد است .در ضمن روشهاي موفق شده در اين فصل تنها مقدمه و
پيشدرآمدي به طرح روششناسي بحث هوش مصنوعي و قانون بوده و درگذر زمان بايد
اصالح و براساس يافتههاي جديد در آن تغيير و تحول ايجاد كرد.
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الف) استدالل نمودارمحور ()CBR
استدالل نمودارمحور ( )CBRتكنولوژياي است كه براي حل مسائل احتمالي در موارد و
نمونههاي مشابه استفاده ميشود و بر بازيابي و بازخواني بانك اطالعاتي نمونههاي گذشته
استوار است CBR .وابسته به ظرفيت پيوند يك نمونه به ديگري و حتي قابليت انتخاب
مشابهت نمونهها با همديگر در يك بانك اطالعاتي است CBR .حوزه گسترده
پژوهشهايي را دربرميگيرد كه با محدوديت هوش مصنوعي انجام ميشود و در عين حال
بهطور گسترده بهوسيله دانشمنداني علوم اجتماعي در حوزه علومشناختي مطالعه و
بررسي ميشود .كار بر روي  CBRدر حوزه هوش مصنوعي و قانون تشكيلدهنده بخش
عمده نتايجي است كه بهطور كلي در حوزه استدالل نمونهمحور توليد شده است.
بهعنوان شكلي از استدالل ،استدالل نمونهمحور قانوني ،براساس مقايسه يك نمونه
با ديگري ،يعني نمونهاي قديمي با نمونهاي جديد است .معموالً عمده استدالالت قانوني
براساس موارد قبلي درباره آنها تصميمگرفته ميشود كه بهطور آشكارا استدالل مبتنيبر
قياس است .مسئله اصلي كه در اينجا با آن مواجهيم ،چگونگي تحليل رابطه دقيق ميان
 CBRاز يك طرف و چارچوب هاي استداللي و نمودارها از طرف ديگر است .اين مسئله
تاكنون در بحث هوش مصنوعي و قانون مورد بررسي قرار نگرفته است.
ب) استدالل نمونهمحور و ترسيم نموداري آن
پژوهشهاي اخير نشان دادهاند كه چگونه نمودار استداللها را ميتوان در مدلبندي
استداللهاي نمونهمحور مورد استفاده قرار داد .نمودارهاي استفاده شده بسيار مشابه
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نمودار Araucavia ،هستند .بهاستثناي يك مورد كه (مخمصه) ناميده ميشود .مثال زير
در توصيف نمودار قانون مربوط به اخراج يا مرخصي هلند ميتواند رهگشا باشد.
نمودار  .2مورد مربوط به قانون اخراج و يا مرخصي در نظام قانوني هلند

زمينه اخراج يا مرخصي
عمل ناشي از دفاع از خود
عمل خشونتبار بهطور جدي
مطابق با قانون مدني هلند ،دست زدن به رفتاري مبتنيبر خشونت جدي ،زمينهاي
براي اخراج از كار را فراهم ميكند ،اما اگر شخص مورد نظر (بهعنوان) كارمند استخدام
شده از روي صيانت از خود دست به چنين عملي زده باشد ،عملي مشروع و قابل توجيه
است .بنابراين (مخمصه) در اين مورد قانوني ،پيوست ميان سه ادعاست:
اول -بهعنوان قانون عام ،عمل رفتار مبتنيبر خشونت جدي ،زمينه مناسب براي
اخراج از سر كار را فراهم ميكند.
دوم -عمل فوق از روي دفاع از خود انجام ميشود كه استثنايي بر قاعدهاي كلي است.
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سوم -اگر نشان داده شود كه شخص مورد نظر رفتار مبتنيبر خشونت را براي دفاع
از خود انجام داده باشد ،نتايج اين يافته استنتاج ما از قضيه و رفتار مبتنيبر خشونت
بهعنوان زمينهاي براي اخراج را نقض ميكند.
ج) گواهي شاهد بهعنوان مدرك
يكي از ابزارهاي اصلي براي تحليل و ارزيابي صحت گواهي شاهد در پروندهاي قضايي و حقوقي
چارچوب استداللي طرح شده براي آن همراه با انجام يكسري سؤاالت انتقادي است .ابزار مورد
نظر ميتواند بهعنوان يك مدرك در مورد و نمونه خاصي بهكار رفته و سپس مقدمات و
پيشفرضهاي فراموش شده جايگزين آن شود .اين روند اغلب ،محلي براي جهتگيري
پرسشهاي انتقادي بوده است .از مشكالت اصلي پيش روي اين نوع از استدالل ،تصور آن
بهعنوان اموري قطعي است كه در مورد آن به نتيجه نهايي رسيدهايم .همچنين ابهام و ترديد
در نياز به طرح پرسشهاي انتقادي از ديگر مشكالت اصلي آن است.
نقضپذيري روش فوق در سالهاي اخير بهطور فزآيندهاي توسط پژوهشهاي
اجتماعي نشان داده شده است.
يافتههاي اين پژوهشها نشانگر آن است كه حافظه بلندمدت ميتواند بهطور بسيار زيادي
ما را دچار خطا كند .همچنين تحقيقات مبتنيبر  DNAدر سالهاي اخير نيز عميقاً جايزالخطا
بودن حافظه انساني در سوگندهاي اشتباه را نشان ميدهد .مطابق با پژوهشي كه درباره
سوگندهاي دروغ در پروندههاي حقوقي در كانادا انجام شده است ،ميتوان به عوامل زير بهعنوان
مهمترين عوامل در فهم چگونگي رخ دادن چنين خطاهايي اشاره كرد:
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 .1قضات معموالً تمايل به آن دارند كه شهادت و تصديق شاهد را بهعنوان يك
واقعيت فرض كنند.
 .2قضات در تالششان براي حفظ اعتماد عمومي در مورد شهرت و اعتبار افسران
پليس ،معموالً جنبه شكنجه و آزار متهم را كمتر مورد توجه قرار ميدهند.
 .3پليس در مواردي مانند قتل و تجاوز و بهدليل فشار رسانهاي بر روي آنها براي
اعترافگيري و كشف سرنخها ممكن است در مورد شواهد موجود دچار سوءفهم ،مبالغه
و اشتباه شود.
د) جستجو
در ابتدا الزم است به يكسري از معاني پذيرفته شده اصطالح (جستجو) در خارج از زمينه و
متن مباحث حقوقي بپردازيم .اين اصطالح معاني متعددي در حوزه آموزشي و علم دارد.
اول -معناي جستجوي چيزي زير ذرهبين بردن و به دقت عمل كردن است .اين
معنا ايدهي نگريستن با دقت به چيزي را تداعي ميكند.
دوم -به جستجوي دانش يك دانشآموز در موضوع يا رشته خاصي اشاره دارد.
سوم -به معاينه يك مريض توسط پزشك اشاره دارد .بهطوري كه پزشك به آناتومي
بيمار نگاه كرده تا اطالعات الزم در مورد مريضي او را جستجو كند .در نهايت براساس
جستجوهاي علمي خود ،نسخهاي را براي معالجه بيمار پيشنهاد ميكند.
چهارم -به جستجو براي يافتن يك مدرك يا شاهد در متن حقوقي و قانوني اشاره دارد.
آنچه در ميان همه مثالهاي فوق مشترك است ،سه روند است كه هر كدام بهدنبال
يكديگر ميآيند:
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روند اول -گردآوري دادهها و اطالعات.
روند دوم -براساس تست دادههاي مرحله اول براي تشخيص صحت آن است .همچنين
در اين مرحله ممكن است فرضيهاي مطرح شود تا توضيحاتي را در مورد دادهها ارائه كند.
روند سوم -فرضيه قبلي در برابر ديگر دادهها و فرضيههاي رقيب تست ميشود .از
تست پاسخها كه مبتنيبر توالي پرسشها و پاسخهاست ،در شكل فرضيات مطرح شده و
تست شده به نتيجه ميرسيم.
استدالل در فرآيندهاي قانوني به شبكهاي پيچيده از استداللها ميانجامد كه
ميتواند به عنوان بخشي انتقادي در ذات خود به آن نگريست .هدف اصلي در اينجا ،حل
تعارض و اختالف افكار و انديشهها از طريق استدالل عقالني است .البته اين شكل از
ديالوگ نيازمند جايگزيني با فرآيندي از ارائه و جستجوي گواهي شاهدان است.
فهم ساختار ديالوگ بهدليل ويژگيهاي پيچيده آن مبتنيبر جستجو در آغاز دشوار به
نظر ميرسد ،اما در اين مورد سخنان ارسطو در جهان قديم كه چگونه آن را بهعنوان نوع
مهم و متمايزي از گفتگو شناسايي كرده ،مفيد و آموزنده است .ارسطو در اين باره چهار نوع
از استدالل را مشخص ميكند:
 .1استداللهاي تعليمي،
 .2استداللهاي ديالكتيكي،
 .3استداللهاي مبتنيبر جستجو،
 .4استداللهاي متنازع.
از نظر ارسطو ،استداللهاي ديالكتيكي از برهانهاي علمي متفاوت هستند.
برهانهاي علمي از اصول بديهي آغاز ميكنند كه هر ديدي در آنها نيست ،اما استداللهاي

____________________________________________________ 25

ديالكتيكي برخالف برهانهاي علمي ،براساس آگاهيها و باورهاي رايج و روزمره هستند
كه اگرچه ممكن است تا حد زيادي پذيرفته شده باشند ،اما در آنها ميتوان پرسش و
ترديد ايجاد كرد .به هر حال آنچه در اينجا مهم است ،فهم اين نكته است كه شناخت
جستجو به عنوان نوع متمايزي از گفتگو ،پيامدهاي انقالب براي ديالكتيك محاسباتي
باالخص در هنگام كاربرد آن در حوزه اسناد ،مدارك و استدالالت قانوني داشته است.
هـ) شواهد و مدارك شخصيتي
مطابق با قوانين تعريف شده دادگاهها ،نميتوانند به شخصيت بهعنوان سند و مدرك
قانوني نگاه كنند .شخصيت بيشتر به عادات ،ويژگيها ،خلق و خو اشاره دارد.
آنچه امروزه به آن نياز داريم ،رويكردي جديد به فهم پروسه استدالل است كه از
قضاوت شخصي فراتر ميرود و مبتنيبر دادهها و اطالعات در يك مورد خاص است .البته
نياز داريم كه نشان دهيم چگونه قضاوتهاي مربوط به شخصيت را ميتوان براساس
مدارك و شواهد مستدل آزمود.
استفاده از مدل گفتگويي پرسش و پاسخ امروزه بهطور گستردهاي در بحث هوش
مصنوعي و قانونپذير پذيرفته شده است ،اما بهنظر ميرسد كاربرد آن براي تاريخ جديد
باشد .در سال  1946باستانشناسي بريتانيايي و كالينگود كه فيلسوفي شهير بود ،كاربرد
اين مدل براي تاريخ را پيشنهاد كردند .نظريه كالينگود درباره شواهد و استدالالت بر اين
اساس مبتني بود تا نقد و يا پذيرش توضيحات تاريخي افعال انساني را براساس فرآيندي
از پرسش و پاسخ بنياد نهد .نظريه او در زمان خود بهدليل غلبه تجربهگرايي منطقي
چندان مورد پذيرش واقع نشد.
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پيشرفتهاي اخير در حوزه هوش مصنوعي و علومشناختي ما را هرچه بيشتر به
طرف فهم عيني عملكردهاي استداللي مبتنيبر شبيهسازي نزديك كرده است.
يافتههاي جديد نيز در نظريه استداللي ،ساختارهاي ديالكتيكي متفاوتي را بررسي
كرده است ،مانند ديالوگ در جستجوي اطالعات كه نمايانگر انواع متمايز چارچوبهاي
مجادلهاي هدفمحور هستند .اين رويكردهاي جديد در زمينه استدالل و مباحثه ،نظريه
كالينگود را بسيار جذاب تر كرده است .همچنين در بحث قانون ،اين رويكرد جستجو و
واكاوي بيشتري را درباره اين فرض در پي داشته كه گويا شواهد و مدارك شخصيتي
براساس استدالل ابداعي را بايد در زمينه ديالوگ مبتنيبر جستجو مورد قضاوت و ارزيابي
قرار داد .بايد اين نكته را در اينجا يادآوري كرد كه رويكرد پيشنهاد شده توسط روش
معرفي شده در فصل چهارم مبتنيبر جمعآوري داده درباره مورد بررسي شده ،ترسيم
نمودار آن و ا ستفاده از شواهد و مدارك ارائه شده در صفحات قبل براي تعيين روايي آن
است .البته چنين روندي بايد تا حدود خاصي زمينهمحور باشد و نيازمند آن است تا
جايگاه استداللي معين در رفتار يك ديالوگ را مورد توجه قرار دهد.
فصل ششم
در فصل قبل نشان داده شد كه چگونه استداللهاي ابداعي بنيادين براي تحليل و ارزيابي
بسياري از شواهد و مدارك در حوزه قانوني بهكار ميروند .در اين فصل ،نظريه جديد
ديالوگمحور براي توضيح و شرح آن ارائه ميشود .اين نظريه ديالكتيكي است بدين معنا
كه براساس چارچوب رسمي و در قالب ديالوگ است .بهطوري كه دو طرف به شكل متقابل
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درگير پرسش و پاسخ ميشوند .هر طرف نيز كه درگير كنش ارتباطي است بهعنوان
كنشگري ديده ميشود كه در فرآيندي منظم و قاعدهمند مشغول تعامل است و براساس
نيات دروني خود ،رفتارهايش را شكل ميدهد.
اخيراً پيشرفتهاي مهمي در علوم كامپيوتري حاصل شده است كه براساس تقابل با
استدالل تجربهگرايي منطقي نشان ميدهد كه هيچ مدل توضيحياي را نميتوان براساس
ساختار منطقي عيني و دقيقي بنا كرد .براساس اين پيشرفتها ،كنشگري عقالني بهعنوان
موجودي تعريف ميشود كه داراي هدف بوده و براي رسيدن به هدفهاي خود در تالش است
و توانايي دريافت اطالعات درباره آنچه در محيط بهطور بالواسطه ميگذرد را داراست.
استدالل ديالكتيكي بهطور فزآيندهاي در هوش مصنوعي بهعنوان مدلي براي توضيح
چگونگي رفتارهاي يك كنشگر مورد استفاده قرار ميگيرد .رويكرد ديالكتيكي به بحث
استدالل و توضيح آن بهعنوان يكي از زمينههاي مورد عالقه در پژوهشهاي مربوط به
هوش مصنوعي در سيستمهاي چندعاملي ديده ميشود .مسئله اصلي تكنولوژي چند
عاملي ،تأسيس و گسترش پروتكلهاي استاندارد براي ارتباط كنشگران است بهطوري كه
تيمهاي متشكل از اين كنشگران بتوانند با همديگر بر سر وظايف جمعي همكاري كنند.
به همين دليل مدلي ديالكتيكي براي توضيح استداللها ميتواند براي حل اين مشكل
بسيار راهگشا باشد.
پيشرفت جديدتري هم كه در حوزه هوش مصنوعي حاصل شده ،نوع خاصي از
استدالل است كه از مدل هاي كالسيك قياسي و استقرايي كه در منطق قديم رايج بود،
متمايز است .اين نوع از استدالل تا حدودي شبيه آن چيزي است كه ارسطو آن را خرج
يا خرد عملي ميناميد .درگذشته و در فلسفه اغلب استدالل هدفمند يا غايتمحور ناميده
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ميشد ،اما اين نوع استدالل در حوزه هوش مصنوعي بهدليل هدفمحور بودن آن در يك
رفتار خ اص كنشگر و براساس اطالعات خاصي كه از موقعيت دارد به اوج خود ميرسد.
اين شكل اساسي از استنتاجهاي عملي هنگامي پيچيدتر ميشود كه به موارد خاصي از
استدالل عملي نيز گسترش يابد.
شاخه ديگري از هوش مصنوعي كه به اين نوع استدالل كنشگرمحور در حوزه عملي
ارتباط مييابد ،برنامهريزي است .برنامهريزي از استداللهاي عملي براساس اهداف كنشگر
سود جُسته و روش هاي الزم براي رسيدن به هدف كنشگر در يك موقعيت معين را
نظاممند ميكند.
در منطق غيررسمي و نظريه استداللي ،كارهاي اندكي بر روي جستجوي نقش
توضيح و تبيين در استدالل انجام شده است ،اما بالعكس در حوزه هوش مصنوعي كارهاي
مهمي انجام نشده است كه نشان ميدهد چگونه ميتوان توضيح و تبيين را وارد چارچوبي
ديالكتيكي كرد .همچنين پژوهشهاي اخير بر روي استداللهاي ابداعي بيانگر اهميت
نگاه ديالكتيكي جديد به مفهوم توضيح و تبيين است كه اساساً نهتنها براي هوش مصنوعي
مهم بوده ،بلكه براي نظريه استداللي ،قانون و منطق نيز مهم ارزيابي ميشود .در ضمن
روند فوق بيانگر اين نكته است كه نميتوان به شناخت چيزي رسيد مگر آنكه «ديگري»
آن را بهخوبي شناخته باشد .همين امر بيانگر اهميت حياتي تبيين و توضيح براي تحليل
اسناد و مدارك در حوزه منطق و استدالل است .اين ارتباطات منطقي ميان تبيين و
توضيح با پرسش و پاسخ ممكن است براي بيشتر خوانندگان ،فلسفي و انتزاعي باشد ،اما
به آساني ميتوان آنها را وارد چشمانداز عملي بهوسيله جستجوي انواع مشترك در ميان
موارد موجود در ديالوگهاي مبتنيبر توضيح و تبيين كرد.
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در سيستمهاي اخير هوش مصنوعي ،ساختار منطقي تشكيلدهنده فرآيند ايجاد
تبيين و توضيح شامل استنتاجات مستخرج از دانش است .به همين دليل بعضي از محققان
معتقدند از دو نوع توضيح و تبيين در سيستمهاي دانشبنيان معموالً استفاده ميشود.
يكي توضيحات و تبيينهاي استراتژيك و ديگر توضيحات و تبيينهاي عميق است.
نتيجهگيري
روشهاي معرفي شده در فصلهاي قبل ميتوانند در تمامي انواع مسائل مربوط به حوزه هوش
مصنوعي و قانون بهكار روند ،اما از هستههاي اصلي اين بحث آن است كه چگونه يك استدالل
ميتواند در يك مورد معين ساخته شود .در نتيجه مسئله اصلي در اين مورد آن است كه
چگونه ميتوان استانداردهاي عقالني را ايجاد كرد كه بتواند در شناخت ،تحليل و ارزيابي اين
استداللها به ما كمك كند .هدف اوليه و اصلي استفاده از استداللها در اين موارد ،نقد
استدالل بهوسيله يافتن نكات ضعيف آن است .به همين منظور بايد نخست نوع استدالل
مربوطه در حوزه هوش مصنوعي و قانون را شناخت و به تحليل آن پرداخت.
همچنانكه در متن گزارش نشان داديم ،منطق به شكل تاريخي بهعنوان ابزاري براي
ارزيابي استدالل و نقد آن شناخته شده بود درحالي كه شعر و ادبيات بهعنوان ابزاري براي
ابداع استدالل هاي مورد نياز جديد براي اقناع مخالفان يا مخاطبان براي پذيرش نتيجه
خاصي ديده ميشود .مشكل اصلي آن بود كه جداي از ارسطو ،سنت طوالنياي اين منطق
با شعر و ادبيات را از هم جدا كرده بود .اكنون با ايجاد چارچوبهاي استداللي جديد ،همه
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چيز تغيير يافته است .منطق غيررسمي و هوش مصنوعي ،سيستم جديدي براي نقد
استداللها براساس نمودار استداللي ساخته است.
روش جديد بهعنوان ابزاري براي ارزيابي استداللهاي بهكار رفته در مباحثات روزمره
و همچنين شناخت مؤلفههاي تشكيل دهنده آن ،موفقيت خود را اثبات كرده است .اين
روش همچنين در تحليل مشكالت مربوط به صحت اسناد و مدارك در حوزه قانون و
قانونگذاري نيز موفق بوده است .كارهاي آتي در حوزه هوش مصنوعي و قانون نيازمند
كاربرد و جهتدهي به اين انواع ديالوگهاي توضيح داده شده و استداللهاي ناظر بر آنها
است .بهطوري كه بتواند بهعنوان عاملي ارتباطي ميان كنشگران در سيستمهاي چند
عاملي از يك طرف و زمينههاي ناظر در استدالل حقوقي قانون از طرف ديگر قابليت
كاربرد داشته باشد.
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