


▪  1.بررسی فقهی و تحلیلی
فرآیند  جمله  از  زندگی  مختلف  ابعاد  در  مصنوعی  هوش  حضور 
بایسته هایی  با  همراه  است  ممکن  اسالمی،  علوم  تحلیل  و  تولید 
فقهی باشد؛  تحلیل و بررسی مالک های متعددی که با حضور هوش 
کننده ی راهکار مناسب برای  مصنوعی مطرح می شوند نیز تبیین 
خروج از تزاحم های پیش آمده خواهد بود. در حقیقت در این محور 
که ممکن است در یک درس  که عناوین و مسائلی  انتظار می رود 

ج فقه هوش مصنوعی ارائه شود، معرفی و تحلیل گردند.  خار
▪ 2. نظریه پردازی و الگوسازی

جایگاه  و  هوشمند  سامانه های  از  استفاده  و  حضور  چگونگی 
تعلیم و تعلم آن در علوم اسالمی مسئله ای پژوهشی است. اینکه آیا 
کز اسالمی  هوش مصنوعی می بایست در متن حوزه ی علمیه و مرا
گر قرار است حضور یابد چگونه  قرار بگیرد یا نباید چنین باشد ، و ا
استفاده از هوش مصنوعی سازمان دهی شود، نیازمند تحلیلی دقیق 
و هوشمندانه توسط نخبگان حوزوی و دانشگاهی است. الگوسازی 
که  در حرکت به سمت بهره گیری از فناوری از آن جهت مهم است 
امروزه در ابتدای این مسیر قرار داریم و با ارائه ی راهکارهای دقیق و 
فنی، بازدهی استفاده از این ابزار افزایش می یابد و آسیب شناسی آن 

دقیق تر خواهد بود. 
▪ 3.تحلیل فرصت ها و تهدیدها

بی تردید حرکت به سمت بهره گیری از فناوری در جهت اعتالی هر 
چه بیشتر علوم اسالمی، هم چون سایر فعالیت های علمی-اجتماعی 
نیازمند بصیرت کافی است. توجه دقیق و عمیق به بایسته های این 
مسیر الزم می نماید چرا که حوزه ی علمیه، یک شرکت تجاری نیست 
تا تنها به دنبال محصولی مشتری پسند باشد و مادامی که از جوانب 
فرهنگی و اجتماعی آن اطمینان حاصل نکند، پای در عرصه ی تولید 

سامانه های هوشمند نخواهد گذاشت. 
▪ 4. طراحی الگوریتم و هستان نگار

شده  مطرح  دانش  مدل سازی  برای  متعددی  روش های  امروزه 
که یکی از مهم ترین آن ها هستان نگارها )آنتولوژی( هستند.  است 
و  هستی شناسی  از  رده ای  هر  )در  علمی  هر  هستان نگار  طراحی 
به  توجه  با  تا  است  علم  آن  خبرگان  حضور  نیازمند  دامنه ای(  هر 

شناخت عمیقی که از مفاهیم و موجودیت های آن علم پیدا کرده اند 
کنند. پس از مدل سازی، روش ها و  بتوانند آن علم را به خوبی مدل 
الگوریتم هایی که برای حرکت از دانش مدل شده به سمت استنتاج و 
تحلیل نیاز است می بایست توسط عالمان و پژوهش گران این عرصه 

تدوین و تولید شود. 
▪ 5. استدالل ورزی و مدل سازی منطقی

بعد از رشد چشم گیر ریاضیات و استفاده از نمادها برای افزایش 
نمادین  پردازش هایی  و  متعدد  منطق های  گزاره ها،  بیان  دقت 
می کنند.  دقیق تر  و  آسان تر  را  استدالل  فرآیند  که  گرفته اند  شکل 
معرفی  و  آشنایی  امروزی،  ح  مطر منطق های  بررسی  و  تحلیل 
از این منطق ها طراحی و ساخته  برای استفاده  که  نرم افزارهایی 
مدل سازی  برای  موجود  منطق های  مزیت سنجی  و  شده اند 
نتایج  می توانند  محققان  که  است  زمینه هایی  از  اسالمی  علوم 

دستاوردهایشان را ارائه دهند. 
▪ 6.برنامه های کاربردی و تعاملی هوشمند

زمینه ساز  که  است  شده  طراحی  متنوعی  برنامه های  تا کنون 
حرکت به سمت بهره گیری بیشتر از فناوری در حوزه ی علوم اسالمی 
برنامه ها  این  از  برخی  شاخصه های  مهم ترین  است.از  انسانی  و 
که زمینه  طراحی و ساخت آن ها به صورت اجتماعی و تعاملی است 
رو،  این  از  و  می آورد  فراهم  پیش  از  بیش  را  گروهی  پژوهش های 
کردن نیازها و موارد مورد عالقه ی آن ها از  آشنایی مخاطبان و رصد 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
▪ 7.ساخت پیکره و طراحی ابزارهای پایه ای و میانی

پیکرگان و متون غنی شده، از مهم ترین مقدمات برخی از خدمات 
هر  خبرگان  توسط  مناسب  پیکره ی  یک  ساخت  است.  هوشمند 
که زمینه ساز  کارآمد، صورت می گیرد  علمی و با طراحی یک شیوه ی 
یادگیری  برای  مقدمه ای  موارد  برخی  در  و  هوشمند  پردازش های 
زبان  پردازش  برای  که  ابزارهایی  هم چنین  بود.  خواهد  ماشینی 
یا مدل سازی، برچسب زنی و حاشیه نویسی متن طراحی  طبیعی و 
می شوند کمک کننده ی حرکت به سمت بهره گیری از هوش مصنوعی 
خواهند بود. این همایش بستری برای ارائه پیکره های تولید شده 

توسط پژوهش گران این عرصه خواهد بود.
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▪ سخن اول

از دو سال پیش پروژه بزرگی تحت عنوان پروژه »نجف« مخّفف »ناصر جامع فقیه« در حوزه 
علمیه شروع شد. هدف این پروژه آن است که دستیاری قوی برای فقیه و محقق علوم اسالمی 

ایجاد  کند.
که  کسی  که برای   امروزه استفاده از دستیارها  در دنیای هوش مصنوعی و پیشرفت هایی 
کمک کار  یک هدف را دنبال می کند خیلی رایج شده است. حتی در امور شخصی نیز می تواند 

شخص باشد.
کوتاه مدت  یا  بلند مدت  برنامه ریزی  برای هوش مصنوعی  کشور  یا 36  در حال حاضر 35 
که تا سال 2030 سردمدار هوش مصنوعی شود، در  کشوری  که هر  داشته اند و برخی معتقدند 
آینده ابرقدرت خواهد بود و حکومت خواهد کرد. با توجه به حساسیت این امر الزم است هم حوزه 
و هم سران کشور بیش از این به موضوع توجه کنند. بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی ریاست 
کرده اند و برنامه ریزی راهبردی میان مدت  کارگروه مخصوص در این زمینه ایجاد  جمهوری 
کشور  و بلند مدت در این زمینه تدوین می کنند. به بیان دیگر، در نهادهای علمی دانشگاهی 
به هوش مصنوعی اهمیت داده می شود. اما حوزه در این زمینه باید پیشتاز باشد و باید نقاط 
که هوش مصنوعی برای یک حوزوی بما هو حوزوی ایجاد می کند، منبرهای جدیدی  قوتی را 
که در پشت صحنه می تواند به  که در اختیارش قرار می دهد و آن پردازش های هوشمندی را  را 
کاربرها کمک کند فراهم سازد. این امکانات خاص بحث پژوهش نیست و در آموزش و تبلیغ نیز 

می بایست شناسایی و استفاده شود.
پیشرفت های زیادی اخیرا در حوزه فناوری اطالعات اتفاق افتاده و این نکته ضرورت دارد که 
حوزه علمیه در این زمینه پیشتاز باشد و از دیگران در امور مهمه که عقبه راهبردی دارند عقب 
که استفاده از چنین امکاناتی )که از آن  نباشد. هم چنین توجه به این مطلب ضروری است 
تعبیر به  هوش مصنوعی می شود( می تواند با بهره گیری از تحلیل و درک هوشمند متون توسط 
کند. البته مدت ها این ایده در ذهن ها  کمک به فقیه ایجاد  ماشین، دستیار هوشمندی برای 
بود که سامانه ای به وجود بیاید که بتواند این دستیاری را برای فقیه به نحو احسن انجام دهد؛ 
کنون می توان در راستای  اما با توجه به پیشرفت های چند سال اخیر در حوزه هوش مصنوعی، ا

این امر مهم گام برداشت.
که به عنوان منبع  بیشتر فعالیت محققان حوزوی بر روی متونی مثل قرآن و روایات است 
که پیشینه فعالیت فقهای معظم و برداشت فقها  بر روی متونی است  یا  و  استفاده می شود 
کمک  توسط ماشین می تواند  آن  قرار دادن  اختیار  در  و  این متون  نشان می دهد. تجمیع  را 

ارزنده ای در روند استدالل فقیه باشد.
که الزم دارد را برای او  گزاره هایی  گرفته و بر طبق آن  هوش مصنوعی می تواند مبانی فقیه را 
فراهم آورد و پردازش های منطقی، صرفی، نحوی و معنایی بر روی جمالت را با سرعت انجام 

دهد و با تسریع فرایند فحص و جستجو، مقدمات فرایند استنباط را برای محقق فراهم کند.
مبحث بعدی بحث تجمیع یافته ها و فرسایش زمان است. بسیاری از اوقات فقیه تمرکزهای 
جدی بر روی بحث های مختلف انجام می دهد و با مرور زمان کلید واژه های آن بحث از دست 
می رود و گزاره هایی باقی می ماند که ارزشمند است اما تمام ظرافت های مطالعاتی که در طول 

آن اعصار بدست آمده از دست می رود.
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که وجود دارد اصالحات در طول زمان  یک مشکل جدی دیگری 
کند ولی در طول  که فقیه مبنایی را اخذ می  است. به این معنی 
زمان تغییر روش می دهد و در این حالت صاحب مبنا باید با جستجو 
زمانبر  و  به شدت سخت  که  تغییر بدهد  و  بیابد  را  اثرات مبنایش 
که  است. مانند تغییر نظر آیت اهلل العظمی خویی؟ق؟ در بحث روات 
گردد خیلی زمانبر است و  گر به صورت دستی وارد  این تغییر اثرات ا
حتی ممکن است نتوان همه آن ها را یافت و تغییر داد. در تمامی 
این موارد ماشین با سرعت و دقت باال می تواند به تجمیع یافته ها و 

سازمان دهی آن ها بپردازد.
اما آیا قرار است در این فرایند، ماشین جای فقیه تصمیم بگیرد؟ 
امکان  عقلی  لحاظ  به  گرچه  ا نیست.  مطرح  ادعا  این  ابدا  خیر. 
به  اما  نیست؛  منتفی  انسان  جای  به  ماشین  تمام عیار  جایگزینی 
-آن هم  دانشمند  انسان  جای  به  ماشین  جایگزینی  عملی،  لحاظ 
دانشمند علم ثقیل و پیچیده ای هم چون فقه- از ابتدا منتفی است.

با  ارتباط  در  فقیه  یک  که  حوزه هایی  تمام  در  مصنوعی  هوش 
وی  کننده  کمک  نوعی  به  می تواند  دارد  مردم  با  حتی  و  خودش 
و  تفسیر  قرآن،  به  فقیه  یک  که  مراجعه ای  در  مثال  برای  باشد. 
کند  را برای مردم بیان  تا یک متن اخالقی  روایات انجام می دهد 
یا فهم خودش را راجع به یک نکته دینی تقویت نماید و هم چنین 
کتاب شناسی و علوم جغرافیا، طب قدیم و  در زمینه های مختلف 
می توان  دارد،  سروکار  آن  با  پژوهشگر  که  دامنه هایی  از  دامنه  هر 
اطالعات مورد نیاز را به نحو مطلوب پردازش نموده و در اختیار وی 

قرار دهد.
باشد،  خوبی  تذکردهنده  می تواند  ماشین  اخالقی،  فرایند  در 
به عنوان مثال ماشین می تواند  کند؛  و توصیه  را بشناسد  رفتارها 
تمام  کنون  ا دهد.  تشخیص  می گوید  رکیک  سخن  که  را  کسی 
شخصیت یک فرد در لبه علم بررسی می شود. ماشین می تواند حتی 
بحث فرایند داده کاوی و متن کاوی را در مسایل اقتصادی عهده دار 
ح های راهبردی و تامین منابع  شود. همچنین بهبود برنامه ها، طر
هدف گذاری ها  این  تمام  دهد.  انجام  می تواند  مصنوعی  هوش  را 
می تواند توسط هوش مصنوعی ساماندهی و مدیریت شود و در اداره 

جامعه کمک کند.
آن چه در پروژه نجف هدف گیری شده است، در حوزه پردازش 
گرچه پردازش تصویر و صوت از حوزه علوم دینی  متن می باشد. ا
ج نیست، اما در گام نخست پروژه نجف بیشتر بر بحث پردازش  خار
کرده ایم. در حال حاضر بیشتر تمرکز پروژه نجف بر روی  متن تمرکز 
پردازش جمالت زبان عربی است. برای نمونه ماشین در تشخیص 
اینکه چه کلمه ای مفعول و کدام فاعل است و قیود کدام هستند به 

دقت 95 درصد رسیده است.
گام های اولیه ای را  مرکز نور در حوزه معنا و جستجوی معنایی 
و  عمیق تر  صورت  به  نجف  پروژه  در  است  قرار  که  است  برداشته 

گسترده تر به آن پرداخته و در اختیار فقیه قرار داده شود.
نیز  آموزش  حوزه  در  نجف  پروژه  شده،  ح  مطر موارد  بر  عالوه 
حوزه  در  را  آموزش  نحوه  و  زده  رقم  را  شگرفی  تحوالت  می تواند 
علمیه تغییر دهد. در حوزه پژوهش نحوه تتبعات دستی و ذهنی با 
کارهای انجام شده توسط نور متحول شده است و به صورت  خیلی 
دقیق تر توسط ماشین انجام می شود. اما در گام های بعد با استفاده 
از پیشرفت های کنونی هوش مصنوعی می توان به مقایسه و تطبیق 
مبانی فقهی با یکدیگر  پرداخت. مثال تناقض های بین مبانی اصولی 
و فقهی یا بین دو مبنای فقهی یا مبنایی را که فقیه در فتاوای قبلی 

خود داشته است، کشف کرد.
جدای از این مساله، می توان ارتباط میان فقیه و مردم و فرایند 
و تسریع  قابل توجهی تسهیل  به نحو  را  این مسیر  پاسخ گویی در 
نمود. برای مثال شاید بتوان با توجه به مبنای فقیه یا پاسخ های 
است  ممکن  فقیه  از  جهان  سراسر  از  که  سوال  میلیون ها  قبلی، 
کردن این  پرسیده شود را پاسخ داد. یعنی ماشین بتواند با مرسوم 
هماهنگی ها، مقصود پرسشگر را دریافته و چنان چه پاسخ مناسبی 
کند تا وقت فقیه  کاربر منتقل  وجود دارد ، آن را به نحو مناسبی به 
بر روی مسائلی فراتر از این سواالت صرف شود و به سمت سواالت 
تحلیلی و چرایی و ماهیت متمرکز شود، حتی زمینه سازی های اولیه 

برای فهم سواالت پیچیده هم می تواند توسط ماشین انجام گیرد.
دارد  هم  مضراتی  دارد،  آورده ای  که  هم چنان  فناوری ها  این 
باید شناسایی و  آید  آنکه این مضرات بخواهد به وجود  از  و پیش 
برای آن چاره اندیشی شود. مثاًل ممکن است محقق را به تنبلی و 
رکود  بکشاند. این تهدیدها باید مدیریت و کنترل شود. مثاًل آموزش 
دارد.  هم  منفی  نکات  سری  یک  اما  است  خوب  خیلی  مجازی 
که  کنار هم چیزی است  پرداختن به این نکات منفی و مثبت در 
نگاه  ما  کنند.  آسیب شناسی  و  داده  انجام  باید  حوزه  این  فعاالن 
که بگوییم خواه ناخواه این فناوری از راه می رسد  منفعالنه نداریم 
که  و باید به تبعات آن تن در داد؛ از طرفی نگاه بدبینانه هم نداریم 
گذاشته شود. بلکه دیدگاه ما  کنار  باید  کاماًل این فناوری  بگوییم 
دیدگاه تبدیل تهدید به فرصت است. چرا نباید پیام دین و انقالب 
گر از طریق این ابزارها هجمه به دین  از این طریق معرفی شود؟ ا
می شود، چرا ما از همین ابزار برای تبلیغ دین استفاده نکنیم؟ همه 
گیر و بین رشته ای  این ها صنعتی و فرهنگی است و به صورت فرا

2   |رشد می کند پس باید به عنوان فرصت از آن استفاده کنیم.
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که به هیچ وجه از ارکان محکم فقه و اصول رایج در  این مسأله نباید فراموش شود 
حوزه ها نباید تخطی شود. البته در عین اینکه از اجتهاد »جواهری« به صورتی محکم 
حوزه های  احتیاج  مورد  علوم  و  جدید  روش های  محاسن  از  می شود،  ترویج  استوار  و 
گردد.  در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به  اسالمی استفاده 

فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم.
که فقه اسالم پویا  اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست 
که در قدیم دارای  نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای 
کم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد  حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حا
که با شناخت دقیق روابط  کند، بدان معنا  یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا 
که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده  اقتصاد ی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول 
 حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به 

ً
 موضوع جدیدی شده است که قهرا

ً
است، واقعا

مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول 
که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی  نیست 
کم بر جهان، داشتن بصیرت و دید  به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حا
کم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی  اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حا
سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قّوت و ضعف دو قطب 
که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از  کمونیزم  سرمایه داری و 

ویژگی های یک مجتهد جامع است. 
صحیفه امام، ج 21، ص: 289

▪ امام خمینی؟ق؟

اجتهاد جواهری با تکیه بر
روش های جدید

کاربردهای آن در علوم اسالمی |  هوش مصنوعی |  ویژه نامه هوش مصنوعی و 
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ما باید شیوه ى فقاهت را هم تکامل بدهیم؛ بعد این شیوه که در دست قرار گرفت، آن 
وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و از آن ها استفاده کنیم. 

آن کسانی که در سطوحی هستند که می توانند به علم پیشرفت بدهند، باید این کار را 
بکنند. علم را باید پیش برد؛ فقه را باید پیش برد. فقه ما اسلوب بسیار متقن و محکمی 
شیوه  یک  فقاهت،  می گوییم.  فقاهت  آن  به  که  است  چیزى  همان  اسلوب  آن  دارد؛ 
براى استنباط و درک احکام الهی و اسالمی است؛ شیوه ى فهم معارف احکام از کتاب و 
سنت، که چگونه و با چه ابزارى مطلب را بفهمیم، شیوه ى فقاهت نام دارد. این شیوه، 
کتاب و سنت  که در اختیار ماست یعنی  شیوه ى بسیار رسایی است و این منبع عظیمی 
گذشتگان مواد اولیه ى آن است. با این شیوه و در این قالب ها،  و دستاوردهاى فکرى 

می شود تمام نیازهاى بشر را استخراج کرد و در اختیار بشرّیِت گمراه گذاشت.
 امروز ما خیلی احتیاج داریم که از این شیوه استفاده ى بهینه کنیم. البته کسانی که از 
فضل و مراتب باالى علمی برخوردارند، خود این شیوه را هم باید تکمیل کنند. هیچ چیزى 
نیست که تکمیل پذیر نباشد؛ همه چیز در این عالم به سمت تکامل پیش می رود؛ حّتی 
کامل تر می شدند و تکامل پیدا می کردند. وجود  ذوات مقدسه ى معصومین روز به روز 
که امروز شما نگاه  که براى ما حّتی قابل تصور هم نیست  مقدس معصوم با آن عظمتی 
 ابعادش را هم ما نمی توانیم 

ً
می کنید می بینید از لحاظ عظمت، خورشیدى است که  اصال

بفهمیم؛ درست نگاه هم بکنیم، چشممان را خواهد زد فرداى او از امروزش کامل تر است. 
پس می بینید که حّتی در آن مراحل، تکامل هست. در همه چیز و در همه ى شیوه ها تکامل 
هست. ما باید شیوه ى فقاهت را هم تکامل بدهیم؛ بعد این شیوه که در دست قرارگرفت، 

آن وقت وارد بشویم؛ کتاب و سنت را باز کنیم و از آن ها استفاده کنیم.
  سخنرانی در اجتماع طالب و فضالى حوزه ى علمیه ى قم - 01/ 12/ 1370

▪ امام خامنه ای

تکامل بخشی به شیوه های
اجتهاد و فقاهت

کتبــــر 2020   | |  هفتـــه نــامـــه افـــــق حـــــوزه |  مهـــــر 1399 |  ربیع األول 1442  |  ا
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نخستین همایش ملی هوش مصنوعی نخستین همایش ملی هوش مصنوعی 
و علوم اسالمی در نظر دارد، جامعه علمی و علوم اسالمی در نظر دارد، جامعه علمی 
علوم  پژوهشگران  و  طالب  ویژه  به  علوم کشور  پژوهشگران  و  طالب  ویژه  به  کشور 
اسالمی را نسبت به ظرفیت ها و مزیت های اسالمی را نسبت به ظرفیت ها و مزیت های 
ساخته  گاه  آ ابزارهایی  چنین  از  ساخته استفاده  گاه  آ ابزارهایی  چنین  از  استفاده 
آسیب  را  رو  پیش  احتمالی  چالش های  آسیب و  را  رو  پیش  احتمالی  چالش های  و 

شناسی کند .شناسی کند .
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمِی پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمِی 
که  که  دهه ای  ملِت حماسه ساز ایران، طی ملِت حماسه ساز ایران، طی ۴۴ دهه ای 
مراحل  فراوان،  با وجود مشکالت  مراحل گذشت،  فراوان،  با وجود مشکالت  گذشت، 
کشور، در سایه اصل مترقی  کشور، در سایه اصل مترقی رشد و توسعه  رشد و توسعه 
و  است  شده  طی  خوبی  به  و والیت فقیه،  است  شده  طی  خوبی  به  والیت فقیه، 
کشور ما از عقب ماندگی های بسیاری که به کشور ما از عقب ماندگی های بسیاری که به 
ناحق متحمل آن شده بود عبور کرد. انقالب ناحق متحمل آن شده بود عبور کرد. انقالب 
اسالمی  موتور پیشران کشور در عرصه  علم اسالمی  موتور پیشران کشور در عرصه  علم 
و فّناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و و فّناوری و ایجاد زیرساخت های حیاتی و 
اقتصادی و عمرانی شد که هم چنان ثمرات اقتصادی و عمرانی شد که هم چنان ثمرات 

آن موجب بالندگی کشور است. آن موجب بالندگی کشور است. 
شکوهمند  انقالب  دوم  گام  طلیعه  در  شکوهمند   انقالب  دوم  گام  طلیعه  در   
اسالمی، پرداختن به علم و پژوهش اولین اسالمی، پرداختن به علم و پژوهش اولین 
جوانان  از  مقام  معظم  رهبری  جوانان مطالبه  از  مقام  معظم  رهبری  مطالبه 
و  حوزوی  نخبگان  بویژه  اسالمی  و جامعه  حوزوی  نخبگان  بویژه  اسالمی  جامعه 
فرهیختگان دانشگاهی است تا این راه را فرهیختگان دانشگاهی است تا این راه را 
با احساس مسئولّیت بیشتر و هم چون یک با احساس مسئولّیت بیشتر و هم چون یک 
که سنگ  که سنگ جهاد درپیش گیرند و در شرایطی  جهاد درپیش گیرند و در شرایطی 

گذاشته  کشور  در  علمی  انقالب  یک  گذاشته بنای  کشور  در  علمی  انقالب  یک  بنای 
قبیل  از  شهیدانی  انقالب،  این  و  قبیل شده  از  شهیدانی  انقالب،  این  و  شده 
شهدای هسته ای نیز داده است، به پاخیزند شهدای هسته ای نیز داده است، به پاخیزند 
جهاد  از  که  را  کینه توز  و  بدخواه  دشمن  جهاد و  از  که  را  کینه توز  و  بدخواه  دشمن  و 
ناکام  است  بیمناک  بشّدت  ایشان  ناکام علمی  است  بیمناک  بشّدت  ایشان  علمی 
نگاه  با  را  انقالب  جدید  مرزهای  و  نگاه سازند   با  را  انقالب  جدید  مرزهای  و  سازند  
تمدنی، کالن و با ابزارهای نو تعریف نموده تمدنی، کالن و با ابزارهای نو تعریف نموده 

و توسعه دهند.و توسعه دهند.
در این شرایط الزم است حوزه های علمیه در این شرایط الزم است حوزه های علمیه 
معظم  رهبری،  مقام   حمایت  و  هدایت  معظم  رهبری، با  مقام   حمایت  و  هدایت  با 
عالی قدر  فقهای  و  عالی قدر مراجع  عظام  تقلید  فقهای  و  مراجع  عظام  تقلید 
حوزه های علمیه ، پیش قدم بوده و مرزهای حوزه های علمیه ، پیش قدم بوده و مرزهای 
علوم جدید را توسعه دهد تا بتواند به مسائل علوم جدید را توسعه دهد تا بتواند به مسائل 

جدید فقهی و مبتال به پاسخ دهد.جدید فقهی و مبتال به پاسخ دهد.
در  گرفته  صورت  فعالیت های  جمله  در از  گرفته  صورت  فعالیت های  جمله  از 
مرزهای  توسعه  راستای  در  علمیه  مرزهای حوزه  توسعه  راستای  در  علمیه  حوزه 
دانش فقه و پاسخ گویی به نیازهای نظام دانش فقه و پاسخ گویی به نیازهای نظام 
راه اندازی شورای فقهی  راه اندازی شورای فقهی و جامعه اسالمی،  و جامعه اسالمی، 
کرسی های متعدد در حوزه  کرسی های متعدد در حوزه و فقه معاصر با  و فقه معاصر با 
علمیه قم و طراحی و تصویب  نظاِم رشته ای علمیه قم و طراحی و تصویب  نظاِم رشته ای 

متناسب با این نیازها است. متناسب با این نیازها است. 
ابزاری  عنوان  به  نیز  مصنوعی  ابزاری هوش  عنوان  به  نیز  مصنوعی  هوش 
تطابق،  بررسِی   روند  در  که  تطابق، قدرتمند  بررسِی   روند  در  که  قدرتمند 
تحلیل  و  دسته بندی  تحلیل طبقه بندی،  و  دسته بندی  طبقه بندی، 
قرار  استفاده  مورد  اطالعات  فنی  و  قرار آماری  استفاده  مورد  اطالعات  فنی  و  آماری 
است  فناوری ها  همین  از  یکی  است می گیرد،  فناوری ها  همین  از  یکی  می گیرد، 
آن  درباره  برنامه ریزی  و  موضع گیری  آن که  درباره  برنامه ریزی  و  موضع گیری  که 
فناوری های  از  فراتر  برکاتی  و  آثار  فناوری های می تواند  از  فراتر  برکاتی  و  آثار  می تواند 
پیشین برای کشور  عزیزمان و جهان اسالم پیشین برای کشور  عزیزمان و جهان اسالم 

 داشته باشد. داشته باشد.
تحلیل  و  هوشمندانه  تحلیل فرصت شناسی  و  هوشمندانه  فرصت شناسی 
روی  پیش  تهدیدهای  و  فرصت ها  روی دقیق  پیش  تهدیدهای  و  فرصت ها  دقیق 
این حرکت، نخستین و مهمترین گام در سیر این حرکت، نخستین و مهمترین گام در سیر 

تحول ابزارهای تولید علوم اسالمی است. از تحول ابزارهای تولید علوم اسالمی است. از 
طالب و فضالی حوزه های علمیه و اساتید و طالب و فضالی حوزه های علمیه و اساتید و 
دانشجویان متدین و انقالبی انتظار می رود دانشجویان متدین و انقالبی انتظار می رود 
ایجاد حلقه های علمی و فنی، در سایه  ایجاد حلقه های علمی و فنی، در سایه با  با 
مراجع  و  رهبری  معظم   مقام   مراجع رهنمودهای  و  رهبری  معظم   مقام   رهنمودهای 
خروشان  جریان  این  منافع  خروشان عظام  تقلید،  جریان  این  منافع  عظام  تقلید، 
اسالم  متعالی  اهداف  سمت  به  را  اسالم علمی  متعالی  اهداف  سمت  به  را  علمی 
کنند ؛ تا این حرکت  کنند ؛ تا این حرکت ناب محمدی هدایت  ناب محمدی هدایت 
که با همکاری تعدادی از اساتید و  که با همکاری تعدادی از اساتید و جهادی  جهادی 
کز دانشگاهی مرتبط  کز دانشگاهی مرتبط طالب و با همکاری مرا طالب و با همکاری مرا

آغاز شده توسعه و تعمیق یابد.آغاز شده توسعه و تعمیق یابد.
افزایش سرعت و دقت در پژوهش های افزایش سرعت و دقت در پژوهش های 
کمیت و  افزایش  انسانی و  کمیت و علوم اسالمی و  افزایش  انسانی و  علوم اسالمی و 
کیفیت پژوهش ها نه تنها منافع بی شماری کیفیت پژوهش ها نه تنها منافع بی شماری 
برای ایران اسالمی به همراه خواهد داشت، برای ایران اسالمی به همراه خواهد داشت، 
علمی  جایگاه  بین المللی  سطح  در  علمی بلکه  جایگاه  بین المللی  سطح  در  بلکه 
کشور را ارتقاء خواهد داد و نام ایران سر افراز کشور را ارتقاء خواهد داد و نام ایران سر افراز 
را بیش از پیش به عنوان یک قطب نوظهور را بیش از پیش به عنوان یک قطب نوظهور 
که پاسخ گوی نیازهای متنوع و روز  که پاسخ گوی نیازهای متنوع و روز علمی  علمی 
خواهد  پر آوازه  است  بشری  جامعه  خواهد افزون  پر آوازه  است  بشری  جامعه  افزون 
ساخت. در همین راستا نخستین همایش ساخت. در همین راستا نخستین همایش 
ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی در نظر ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی در نظر 
کشور و  به ویژه طالب  کشور و  به ویژه طالب دارد جامعه علمی  دارد جامعه علمی 
به  نسبت  را  اسالمی  علوم  پژوهشگران  به و  نسبت  را  اسالمی  علوم  پژوهشگران  و 
چنین  از  استفاده  مزیت های  و  چنین ظرفیت ها  از  استفاده  مزیت های  و  ظرفیت ها 
چالش های  و  ساخته  گاه  آ چالش های ابزارهایی  و  ساخته  گاه  آ ابزارهایی 
تا  کند  آسیب شناسی  را  رو  پیش  تا احتمالی  کند  آسیب شناسی  را  رو  پیش  احتمالی 
گام بعدی با مشارکت فعاالنه نخبگان  گام بعدی با مشارکت فعاالنه نخبگان در  در 
از  را  علمی  جامعه  دانشگاهی،  و  از حوزوی  را  علمی  جامعه  دانشگاهی،  و  حوزوی 
و  منتفع  فناوری ها  و  علوم  این  و خدمات  منتفع  فناوری ها  و  علوم  این  خدمات 

بهره مند سازد. بهره مند سازد. 
بعونه و مّنه /  علیرضا اعرافی بعونه و مّنه /  علیرضا اعرافی 
رئیس شورای سیاست گذاری همایشرئیس شورای سیاست گذاری همایش

▪ آیت اهلل اعرافی، رئیس نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی

ضرورت بهره گیری از هوش مصنوعی 
در حوزه های علمیه
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در  مصنوعی  هوش  بست  کار  و  حضور  به  توجه  ضرورت    □□
هوش  ورود  با  آیا  و  چیست؟  اسالمی  علوم  استنباط  مسیر 
 مصنوعی به این عرصه، شاهد رشد و پیشرفت علوم اسالمی 

خواهیم بود؟
▪▪ در ارتباط با ضرورت کاربست هوش مصنوعی در علوم اسالمی،  در ارتباط با ضرورت کاربست هوش مصنوعی در علوم اسالمی، 
شاید بشود، به رابطه علوم اسالمی و اصل موضوع فناوری اطالعات شاید بشود، به رابطه علوم اسالمی و اصل موضوع فناوری اطالعات 
کاروان علم  ببینید  کرد.  گذراندیم، اشاره  که پشت سر  تاریخی  کاروان علم و  ببینید  کرد.  گذراندیم، اشاره  که پشت سر  تاریخی  و 
در حال حرکت است و علوم مختلف در حال توسعه و رشد و ُنمو در حال حرکت است و علوم مختلف در حال توسعه و رشد و ُنمو 
کز علمی برای این که از این کاروان عقب نیفتند  کز علمی برای این که از این کاروان عقب نیفتند هستند و علوم و مرا هستند و علوم و مرا
و به حیات خود ادامه بدهند، باید به روش ها و ابزار های نوینی که و به حیات خود ادامه بدهند، باید به روش ها و ابزار های نوینی که 
می کند،  پیدا  توسعه  و  می شود  تولید  مختلف  دانشمندان  می کند، توسط  پیدا  توسعه  و  می شود  تولید  مختلف  دانشمندان  توسط 
مسلط شوند و از آن بهره برند. در حقیقت هوش مصنوعی پیشران مسلط شوند و از آن بهره برند. در حقیقت هوش مصنوعی پیشران 
توسعه بسیاری از علوم و هم چنین حوزه های مختلف است و علوم توسعه بسیاری از علوم و هم چنین حوزه های مختلف است و علوم 
کرده است، نیازمند  که تاکنون پیدا  کرده است، نیازمند انسانی با توجه به توسعه ای  که تاکنون پیدا  انسانی با توجه به توسعه ای 
که به این فناوری مسلط شود تا بتواند آن را در مسیر اهداف  که به این فناوری مسلط شود تا بتواند آن را در مسیر اهداف است  است 
گیرد؛ لذا حوزه علمیه برای پاسخ گویی و نقش آفرینی  کار  گیرد؛ لذا حوزه علمیه برای پاسخ گویی و نقش آفرینی خود به  کار  خود به 
تمدن  بازآفرینی  یعنی  ایران؛  اسالمی  جمهوری  چشم انداز  تمدن در  بازآفرینی  یعنی  ایران؛  اسالمی  جمهوری  چشم انداز  در 
اسالمی نیازمند است به مرزهای جدید؛ به ویژه در حوزه فقه که به اسالمی نیازمند است به مرزهای جدید؛ به ویژه در حوزه فقه که به 
حوزه های جدید ورود پیدا کند تا بتواند به آن ها پاسخ دهد که برای حوزه های جدید ورود پیدا کند تا بتواند به آن ها پاسخ دهد که برای 

چنین کاری برنامه های متعددی در حال پیگیری است. چنین کاری برنامه های متعددی در حال پیگیری است. 
که استفاده از فناوری اطالعات در علوم اسالمی،  که استفاده از فناوری اطالعات در علوم اسالمی، شاید آن روزی  شاید آن روزی 
گام های نخستینش را آغاز می کرد، کسی نمی توانست فضای امروز گام های نخستینش را آغاز می کرد، کسی نمی توانست فضای امروز 
را در ذهن خود تصویر کند؛ حتی در ذهن کسانی که این کار راشروع را در ذهن خود تصویر کند؛ حتی در ذهن کسانی که این کار راشروع 
آموزشی،  کار  یک  بتوان  به سختی  علمیه  حوزه  در  شاید  آموزشی، کردند.  کار  یک  بتوان  به سختی  علمیه  حوزه  در  شاید  کردند. 
که اصل یا بخشی از  کرد  که اصل یا بخشی از پژوهشی یا حتی تبلیغی و ترویجی پیدا  کرد  پژوهشی یا حتی تبلیغی و ترویجی پیدا 
که  که مقدمات آن، مبتنی بر ابزار های فناورانه نباشد، نرم افزار هایی  مقدمات آن، مبتنی بر ابزار های فناورانه نباشد، نرم افزار هایی 
که محتوای علوم اسالمی  که محتوای علوم اسالمی در این زمینه تولید شده وپایگاه هایی  در این زمینه تولید شده وپایگاه هایی 
گرفته و صورت  که در شبکه اجتماعی صورت  گرفته و صورت دارد، فعالیت هایی  که در شبکه اجتماعی صورت  دارد، فعالیت هایی 

می گیرد، همه این ها ابزار هایی هستند که به توسعه، تولید، تحلیل می گیرد، همه این ها ابزار هایی هستند که به توسعه، تولید، تحلیل 
 در ادامه امروز یکی از قله های 

ً
 در ادامه امروز یکی از قله های و ترویج علوم اسالمی می کنند؛ طبیعتا
ً
و ترویج علوم اسالمی می کنند؛ طبیعتا

فناوری اطالعات هوش مصنوعی است و در زمینه های مختلف فناوری اطالعات هوش مصنوعی است و در زمینه های مختلف 
گر می خواهیم همان حرکت را ادامه بدهیم  گرفته می شود، ا گر می خواهیم همان حرکت را ادامه بدهیم به کار  گرفته می شود، ا به کار 
و آن استفاده قدرتمند را از فناوری نوین در علوم اسالمی داشته و آن استفاده قدرتمند را از فناوری نوین در علوم اسالمی داشته 
باشیم، ضرورت دارد، با هوش مصنوعی وظرفیت هایش به خوبی باشیم، ضرورت دارد، با هوش مصنوعی وظرفیت هایش به خوبی 
آشنا شویم و رابطه اش را با علوم و متون اسالمی به خوبی تشخیص آشنا شویم و رابطه اش را با علوم و متون اسالمی به خوبی تشخیص 
که چه ظرفیت هایی در این ابزار ها  که چه ظرفیت هایی در این ابزار ها دهیم و خیلی سریع بفهمیم  دهیم و خیلی سریع بفهمیم 
از آن در علوم اسالمی بهر ه گیری  از آن در علوم اسالمی بهر ه گیری وجود دارد و چه مقدار می توان  وجود دارد و چه مقدار می توان 
و  تأثیرگذاری  و  شادابی  هم چنان  تا  بیفتد  اتفاق  این  باید  و کرد.  تأثیرگذاری  و  شادابی  هم چنان  تا  بیفتد  اتفاق  این  باید  کرد. 
که  که دنیایی است  که هم چنان توسعه علوم اسالمی را دنیای امروز  که دنیایی است  هم چنان توسعه علوم اسالمی را دنیای امروز 
در حوزه علوم به سرعت در حال توسعه و پیشرفت و طرح مسائل در حوزه علوم به سرعت در حال توسعه و پیشرفت و طرح مسائل 
گام  اسالمی  علوم  که  است  این  انتظارشان  همه،  و  است  گام جدید  اسالمی  علوم  که  است  این  انتظارشان  همه،  و  است  جدید 
 بدون 

ً
گام و حتی پیش تر از دنیای امروز حرکت بکند و طبیعتا  بدون به 
ً
گام و حتی پیش تر از دنیای امروز حرکت بکند و طبیعتا به 

گر مثاًل آن روز که صنعت چاپ آمد، عقب  گر مثاًل آن روز که صنعت چاپ آمد، عقب این ابزار، ما نمی توانیم. ا این ابزار، ما نمی توانیم. ا
فناوری  از  استفاده  در  گر  ا نداشتیم.  را  امروز  جایگاه  فناوری می افتادیم،  از  استفاده  در  گر  ا نداشتیم.  را  امروز  جایگاه  می افتادیم، 
اطالعات و دیجیتالی کردن علوم اسالمی عقب می افتادیم، جایگاه اطالعات و دیجیتالی کردن علوم اسالمی عقب می افتادیم، جایگاه 
فناوری  از  به موقع  و  به سرعت  باید  هم  امروز  و  نداشتیم  را  فناوری امروز  از  به موقع  و  به سرعت  باید  هم  امروز  و  نداشتیم  را  امروز 

هوش مصنوعی در این مسیر به خوبی استفاده کنیم ان شاءاهلل. هوش مصنوعی در این مسیر به خوبی استفاده کنیم ان شاءاهلل. 
پی  در  نیز  تهدیدهایی  مصنوعی  هوش  است  ممکن  آیا    □□

داشته باشد؟ 
▪▪ هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگری همان طور که فرصت  هوش مصنوعی مانند هر فناوری دیگری همان طور که فرصت 
گاهی چیزهایی  گاهی چیزهایی هست، می  تواند به یک تهدید هم تبدیل شود،  هست، می  تواند به یک تهدید هم تبدیل شود، 
نیست.  جدی  تهدید  خیلی  نظرم،  به  که  دارد  وجود  اذهان  نیست. در  جدی  تهدید  خیلی  نظرم،  به  که  دارد  وجود  اذهان  در 
که  اوقات این طور تصور می  شود؛ به خصوص وقتی  که شاید بعضی  اوقات این طور تصور می  شود؛ به خصوص وقتی  شاید بعضی 
ما در رابطه با اجتهاد این موضوع را مطرح می کنیم. برخی اوقات ما در رابطه با اجتهاد این موضوع را مطرح می کنیم. برخی اوقات 
که آیا قرار است، هوش مصنوعی  گفته می  شود  که آیا قرار است، هوش مصنوعی به شوخی یا جدی  گفته می  شود  به شوخی یا جدی 
 این تصور درستی نیست و بنا نیست، 

ً
 این تصور درستی نیست و بنا نیست، جای فقیه را بگیرد؟ قطعا
ً
جای فقیه را بگیرد؟ قطعا

کاربست هوش مصنوعی در علوم اسالمی  ضرورت 
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین بهرامی ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسالمی نور

حوزه علمیه برای پاسخ گویی و نقش آفرینی در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران؛ یعنی بازآفرینی تمدن اسالمی نیازمند است 
به مرزهای جدید؛ به ویژه در حوزه فقه که به حوزه های جدید ورود پیدا کند تا بتواند به آن ها پاسخ دهد 

که برای چنین کاری برنامه های متعددی در حال پیگیری است. حجت االسالم والمسلمین بهرامی 
ریاست مرکز تحقیقات کامپیوتری و علوم اسالمی نور و نایب رئیس شورای سیاست گذاری همایش هوش مصنوعی

 در گفت وگویی، به ضرورت کاربست هوش مصنوعی در علوم اسالمی پرداخته است که در ادامه می آید. 
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جای  اطالعات  فناوری  اول  نسل  این که  کما  بیفتد؛  اتفاق  جای این  اطالعات  فناوری  اول  نسل  این که  کما  بیفتد؛  اتفاق  این 
گذاشت  گذاشت هیچ محققی را نگرفت، بلکه مسائل جدیدی را پیش رو  هیچ محققی را نگرفت، بلکه مسائل جدیدی را پیش رو 
گرفت؛  گرفت؛ و سرعت حل مسائل را باال برد. نباید این تهدید را جدی  و سرعت حل مسائل را باال برد. نباید این تهدید را جدی 
گر ما در تسلط به هوش مصنوعی در فهم و روش به کارگیری  گر ما در تسلط به هوش مصنوعی در فهم و روش به کارگیری ولی ا ولی ا

آن عقب بیفتیم و رقیب ها این را به دست آن عقب بیفتیم و رقیب ها این را به دست 
بگیرند، این امر، برای ما تهدید است. بگیرند، این امر، برای ما تهدید است. 

به نظرم تهدیدی که در حوزه در استفاده به نظرم تهدیدی که در حوزه در استفاده 
که  که از هوش مصنوعی وجود دارد، آن است  از هوش مصنوعی وجود دارد، آن است 
کردن یا نکردن  کردن یا نکردن ما بیش از آن که در استفاده  ما بیش از آن که در استفاده 
از آن مختار باشیم، می توانیم انتخاب کنیم از آن مختار باشیم، می توانیم انتخاب کنیم 
و  باشیم  اسالمی  علوم  در  آن،  راهبر  ما  و که  باشیم  اسالمی  علوم  در  آن،  راهبر  ما  که 
باشیم  آن  از  استفاده کننده  و  کاربر   

ً
صرفا باشیم یا  آن  از  استفاده کننده  و  کاربر   
ً
صرفا یا 

اتفاق  پرده  پشت  که  مسائلی  از  خیلی  از  اتفاق و  پرده  پشت  که  مسائلی  از  خیلی  از  و 
که اواًل چه  که اواًل چه می افتد، با خبر نباشیم و ندانیم  می افتد، با خبر نباشیم و ندانیم 
بهره ای از اطالعات ما می برند و ثانیا آن را بهره ای از اطالعات ما می برند و ثانیا آن را 
به چه سمت و سویی می  برند تا متوجه آن به چه سمت و سویی می  برند تا متوجه آن 

باشیم. باشیم. 
□□  تا کنون در این زمینه در حوزه چه کارهایی صورت گرفته است؟
همه  در  علمیه  حوزه های  در  مصنوعی  هوش  از  بهره گیری  همه   در  علمیه  حوزه های  در  مصنوعی  هوش  از  بهره گیری   ▪▪
آموزش،  در  است؛  تصور  قابل  علمیه،  حوزه های  کارکردی  آموزش، ابعاد  در  است؛  تصور  قابل  علمیه،  حوزه های  کارکردی  ابعاد 
مدیریت  و  سیاست گذاری  موضوع  در  ترویج،  و  تبلیغ  مدیریت پژوهش،  و  سیاست گذاری  موضوع  در  ترویج،  و  تبلیغ  پژوهش، 
حوزه های علمیه و... ظرفیت بهره گیری از هوش مصنوعی وجود حوزه های علمیه و... ظرفیت بهره گیری از هوش مصنوعی وجود 
و  استفاده  اطالعات  فناوری  از  حوزه ها  این  همه  در  امروزه  و دارد.  استفاده  اطالعات  فناوری  از  حوزه ها  این  همه  در  امروزه  دارد. 
تا  دارند  ظرفیت  این ها  همه  و  می کنیم  تولید  دیجیتال  تا محتوای  دارند  ظرفیت  این ها  همه  و  می کنیم  تولید  دیجیتال  محتوای 
که در حوزه  که در حوزه در اختیار هوش مصنوعی قرار بگیرد و به حرکت هایی  در اختیار هوش مصنوعی قرار بگیرد و به حرکت هایی 
اتفاقی  بیشترین  ببخشند.  شتاب  هستند،  انجام  حال  در  اتفاقی علمیه  بیشترین  ببخشند.  شتاب  هستند،  انجام  حال  در  علمیه 
که در مرکز  گام هایی  که در مرکز که تا امروزه افتاده، در حوزه پژوهش است و  گام هایی  که تا امروزه افتاده، در حوزه پژوهش است و 
گام دوم مرکز، پرداختن به موضوع  گرفته و به تعبیری  گام دوم مرکز، پرداختن به موضوع نور صورت  گرفته و به تعبیری  نور صورت 
گر  گر داده کاوی هست که زیرمجموعه هوش مصنوعی قرار می  گیرد؛ ا داده کاوی هست که زیرمجموعه هوش مصنوعی قرار می  گیرد؛ ا
کردن محتواها،  گام اول، دیجیتالی  کار مرکز نور را در  کردن محتواها، ما مهم ترین  گام اول، دیجیتالی  کار مرکز نور را در  ما مهم ترین 
منابع و متون اسالمی بدانیم و فراهم کردن ظرفیت استفاده کاربران منابع و متون اسالمی بدانیم و فراهم کردن ظرفیت استفاده کاربران 
برای  از هوش مصنوعی، تالش  استفاده  گام دوم  برای ازین محتواها،  از هوش مصنوعی، تالش  استفاده  گام دوم  ازین محتواها، 

فرآوری اطالعات با استفاده از ماشین و عرضه هوشمند آن است . فرآوری اطالعات با استفاده از ماشین و عرضه هوشمند آن است . 
گزار  □□  همایش هوش مصنوعی با چه اهداف و انگیزه هایی بر 

می شود؟
▪▪ در خصوص همایش به نظرم دو هدف عمده در حال دنبال  در خصوص همایش به نظرم دو هدف عمده در حال دنبال 
این  به دنبال  است؛  پژوهشی  و  علمی  هدف،  اولین  است،  این شدن  به دنبال  است؛  پژوهشی  و  علمی  هدف،  اولین  است،  شدن 
بودیم که عالقه مندان به فعالیت در این حوزه یا افرادی که به سبب بودیم که عالقه مندان به فعالیت در این حوزه یا افرادی که به سبب 

مطالعات و سوابق علمی شان دغدغه این موضوعات را داشتند، مطالعات و سوابق علمی شان دغدغه این موضوعات را داشتند، 
که در این همایش  کنیم و به دنبال این بودیم  که در این همایش شناسایی و تجمیع  کنیم و به دنبال این بودیم  شناسایی و تجمیع 
دست  آوردهای جدید و آخرین نظریات را در باب استفاده از هوش دست  آوردهای جدید و آخرین نظریات را در باب استفاده از هوش 
کنیم و در اختیار  گردآوری و تجمیع  کنیم و در اختیار مصنوعی در علوم اسالمی را  گردآوری و تجمیع  مصنوعی در علوم اسالمی را 
قرا بدهیم و هدف دوم، هدف ترویجی بود. قرا بدهیم و هدف دوم، هدف ترویجی بود. 
استفاده  گفتمان  که  است  این  ما  استفاده تالش  گفتمان  که  است  این  ما  تالش 
در  را  اسالمی  علوم  در  مصنوعی  هوش  در از  را  اسالمی  علوم  در  مصنوعی  هوش  از 
حوزه ترویج بدهیم و حوزوی ها، با مفاهیم، حوزه ترویج بدهیم و حوزوی ها، با مفاهیم، 
و  بشوند  آشنا  آن  تهدیدهای  و  و ظرفیت ها  بشوند  آشنا  آن  تهدیدهای  و  ظرفیت ها 
که  که خود این همایش و فعالیت های خبری  خود این همایش و فعالیت های خبری 
در  می تواند  می  گیرد،  صورت  آن  در پیرامون  می تواند  می  گیرد،  صورت  آن  پیرامون 
پیش نشست های  و  باشد  مؤثر  راستا  پیش نشست های این  و  باشد  مؤثر  راستا  این 
مدارس  و  مختلف  کز  مرا در  که  مدارس متعددی  و  مختلف  کز  مرا در  که  متعددی 
دانشگاهی  کز  مرا و  حوزوی  دانشگاهی برجسته  کز  مرا و  حوزوی  برجسته 
هوش  گفتمان  توسعه  حال  در  هوش الحمدهلل  گفتمان  توسعه  حال  در  الحمدهلل 
اساتید  و  طالب  بین  در  داشتند  اساتید مصنوعی  و  طالب  بین  در  داشتند  مصنوعی 

حوزه های علمیه هستیم. حوزه های علمیه هستیم. 
هوش  دستاوردهای  آخرین  از  استفاده  برای  مجموعه ای    □□
پروژه  عنوان  تحت  شده  تشکیل  اسالمی  علوم  در  مصنوعی 
توضیح  آن  دغدغه  و  اهداف  چشم انداز،  خصوص  در  نجف؛ 

بفرمایید؟
▪▪ یکی از فعالیت هایی که در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در  یکی از فعالیت هایی که در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی در 
علوم اسالمی آغاز شده، فعالیتی است که در مؤسسه اشراق و عرفان علوم اسالمی آغاز شده، فعالیتی است که در مؤسسه اشراق و عرفان 
فقیه«یا»نجف«  جامع  »ناصر  عنوان  با  اعرافی  آیت اهلل  هدایت  فقیه«یا»نجف« با  جامع  »ناصر  عنوان  با  اعرافی  آیت اهلل  هدایت  با 
 یکی از محوری ترین علوم در میان علوم 

ً
 یکی از محوری ترین علوم در میان علوم شکل گرفته است؛ طبیعتا
ً
شکل گرفته است؛ طبیعتا

اسالمی، علم فقه است و بسیاری از فعالیت های در حال انجام در اسالمی، علم فقه است و بسیاری از فعالیت های در حال انجام در 
مؤسسات علوم اسالمی و به ویژه فعالیت هایی که در حوزه فناوری مؤسسات علوم اسالمی و به ویژه فعالیت هایی که در حوزه فناوری 
که در حوزه فقه صورت  گرفته، فعالیت هایی است  که در حوزه فقه صورت اطالعات شکل  گرفته، فعالیت هایی است  اطالعات شکل 
گرفت، استفاده از هوش مصنوعی در فقه هم به عنوان یک دغدغه گرفت، استفاده از هوش مصنوعی در فقه هم به عنوان یک دغدغه 
جدی شکل گرفته است. با همکاری تعدادی از اساتید برجسته این جدی شکل گرفته است. با همکاری تعدادی از اساتید برجسته این 
این  در  شناخته شده ای  چهره  که  مینایی  دکتر  به خصوص  این حوزه  در  شناخته شده ای  چهره  که  مینایی  دکتر  به خصوص  حوزه 
با همکاری مرکز  و  کرده  امروز توسعه پیدا  و  آغاز شد  با همکاری مرکز حوزه است،  و  کرده  امروز توسعه پیدا  و  آغاز شد  حوزه است، 
مدیریت حوزه های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی مدیریت حوزه های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 
و همکاری دانشگاه علم و صنعت و ضلع چهارم مؤسسه اشراق و و همکاری دانشگاه علم و صنعت و ضلع چهارم مؤسسه اشراق و 
عرفان، این پروژه را دنبال می  کنند و هدف از این پروژه این است عرفان، این پروژه را دنبال می  کنند و هدف از این پروژه این است 
که برای استفاده در فقه وجود  که برای استفاده در فقه وجود که ظرفیت هایی از هوش مصنوعی  که ظرفیت هایی از هوش مصنوعی 
دارد، بتوانیم این ها را شناسایی کرده و به کار بگیریم و بخش هایی دارد، بتوانیم این ها را شناسایی کرده و به کار بگیریم و بخش هایی 

از این ظرفیت ها را نیز در پاسخ به سؤال های قبلی عرض کردیم. از این ظرفیت ها را نیز در پاسخ به سؤال های قبلی عرض کردیم.  می
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□ اهداف اجرایی این همایش چیست 
و تا چه حدی محقق شده است؟

موضوع  ظرافت های  به  توجه  با   ▪
اولین  همایش  این  این که  و  همایش 
نمونه در نوع خود است، در چارچوب این 
مهم  علمی  کز  مرا نظر  بود،  بنا  همایش 
موضوع  سمت  به  حوزوی  و  دانشگاهی 
علمی  همکاری  و  شود  جلب  همایش 
بگیرد.  شکل  کز  مرا این  بین  اجرایی  و 
و  دقیق  ظرفیت سنجی  راستا  همین  در 
انجام  100مرکز  از  بیش  به  نسبت  جامعی 
گرفت و به حول و قوه الهی، طی جلسات 
علمی،  مرکز   50 حدود  با  که  متعددی 

توافقات  برگزارشد،  کمیتی  حا و  دولتی  دستگاه های  و  رسانه ای 
جلسات  این  مصوبات  از  برخی  و  گرفت  صورت  مثبتی  و  خوب 
برگزار  تخصصی  11پیش نشست  امروز  تا  است.  شده  اجرایی 
را  تی  مقاال شده،  انجام   توافقات  طبق  علمی  مؤسسات  و  شده 
کردهاند. هم چنین در حال رایزنی  به دبیرخانه همایش ارسال 
راهبری  در شورای  کز همکار همایش  مرا رؤسای  برای عضویت 
گستردهتر  همایش هستیم تا در دوره های بعدی ابعاد همایش 
مجموعه های  با  که  گسترده ای  رایزنی های  به  توجه  با  شود. 

گرفته، شبکه خوبی متشکل  علمی صورت 
و  حوزوی  نخبگان  و  پژوهشگران  از 
دانشگاهی و فعاالن این حوزه ایجاد شده 
کیفیت بخشی به  که در ادامه می تواند، در 
دیگر  از  باشد.  فایده  مفید  علمی  تولیدات 
شناسایی  علمی،  شبکه  این  کارکردهای 
دیدگاه  از  و  دانشگاه ها  در  موضوع  گستره 
که  است  مختلف  رشته های  متخصصان 
با  منجر به جمع آوری نظام مسائل مرتبط 

همایش شد.
پیوست رسانه ای با نگاه به اطالع رسانی 
و  همایش  رویدادهای  و  محورها  اهداف، 
هدف  جامعه  شبهات  و  سؤاالت  به  پاسخ 
تنظیم و در دو مرحله به روزرسانی شد. در همین راستا تعدادی 
شد  ضبط  تأثیرگذار  اجرایی  و  علمی  شخصیت های  با  مصاحبه 
شد؛  خواهد  منتشر  زمان بندی  برنامه  طی  و  زمان  به مرور  که 
شده  برگزار  حوزه  خبرگزاری  در  خبری  نشست  یک  هم چنین 
مرکزی  دفتر  در  نیز،  خبری  نشست  یک  همایش،  از  پیش  و 
رایزنی  درحال  ادامه  در  شد.  خواهد  برگزار  فارس  خبرگزاری 
برای پخش زنده افتتاحیه همایش، از طریق سیمای جمهوری 

اسالمی و برنامه سازی در چارچوب موضوع همایش هستیم.

فرایند برگزاری نخستین همایش ملی 
هوش مصنوعی و علوم اسالمی

گفت وگو با دکتر محمدرضا قاسمی دبیر اجرایی همایش 

نظر به پیشرفت های گسترده  هوش مصنوعی، می توان از آن در حل برخی از مسائل دشوار یا پرهزینه در علوم اسالمی بهره گرفت 
و با صرفه جویی در وقت و هم چنین افزایش دقت، گام بلندی در جهت پیشرفت این علوم برداشت. به عالوه با به کارگیری 

ابزار قدرتمندی هم چون هوش مصنوعی توسط محققان، دریچه های تازه ای از مسائل جدید علمی گشوده خواهد شد.
گستردگی موضوعات، مبانی و اطالعات متعدد، عدم امکان عملی توجه همه جانبه به تمام علوم دینی در یک لحظه

ضرورت جست وجوی عمیق و دقیق و هوشمند در میان کتب و … از مواردی هستند که به روشنی، بر ضرورت توجه به 
حضور هوش مصنوعی در مسیر استنباط علوم اسالمی حکم می کنند.

در همین راستا، اولین همایش ملی »هوش مصنوعی و علوم اسالمی« به  منظور هم افزایی و تبیین بیشتر اهداف و توانایی ها
در 27 مهرماه در قم برگزار خواهد شد تا با گردهمایی صاحب نظران علوم حوزوی و دانشگاهی، عالوه بر شناخت 

ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدها، زمینه های هر چه بهتر این خیزش محقق شود. در گفت وگو با محمدرضا قاسمی 
دبیر اجرایی این همایش، به بررسی روند این همایش و اهمیت آن پرداختیم که در ادامه از نظر شما می گذرد:
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□ آیا این همایش ظرفیت بین المللی هم دارد؟
نمونه  و  بود  همایش  نخستین  این که  به دلیل  فعلی  همایش   ▪
برآورد  ما  حقیقت  در  شد.  برگزار  ملی  سطح  در  نداشت،  هم  مشابهی 
به  توجه  با  اما  نداشتیم؛  هدف  جامعه  استقبال  میزان  از  دقیقی 
گرفت و بازخوردهای خوبی  که در این دوره صورت  استقبال مناسبی 
کردیم، به دنبال این هستیم که همایش بعدی را در سطح  که دریافت 
کنیم و از پژوهشگران و اساتید دانشگاه های سراسر  بین المللی برگزار 
علم  تولید  و  نظریه پردازی  به  مورد  این  در  که  کنیم  دعوت  جهان 

بپردازند.
□□  در طول روند اجرایی همایش با انتقاد یا مخالفت خاصی از طرف 

گروه، جریان  یا دستگاه خاصی  مواجه شدید؟
به  نسبت  دانشگاهی  و  حوزوی  جامعه  نگاه  خوشبختانه    ▪▪
گر مخالفتی هم  برگزارکنندگان این همایش روشن است و تا به امروز، ا
از محبت و دلسوزی در مورد  گرفته، در قالب تذکرات سرشار  صورت 
کار بدون آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق  عواقب اجرایی شدن این 
که با ارائه توضیحات از طرف مسئوالن علمی و اجرایی همایش،  بوده 

دغدغه های این بزرگواران تا حد زیادی مرتفع شده است.
□□  شیوع بیماری کرونا چه تأثیراتی بر روند برگزاری همایش داشت؟
سخنرانی  برای  تقلید  عظام  مراجع  از  که  بودیم  این  دنبال  به  ما    ▪▪
کنیم و از حضور ایشان بهره مند شویم و هم چنین  در همایش دعوت 
اما  کنیم؛  برگزار  1800نفر  حدود  ظرفیت  با  سالنی  در  را  اصلی  همایش 
مواجه  مشکل  با  را  ما  برنامه های  از  بسیاری  کرونا  بیماری  متأسفانه 
کمتر  کرد و به اقتضای شرایط، بایستی در فضایی محدودتر و با نفرات 
عظام  مراجع  حضور  از  این که  ضمن  کنیم؛  برگزار  را  همایش  افتتاحیه 
تقلید هم محروم شدیم؛ اما در تالشیم پیام هایی از این بزرگواران اخذ 
کنیم تا در آینده چراغ راهی برای ادامه همایش ها و پژوهشگرانی باشد 
فعالیت می کنند. هم چنین قطار  این دست  از  در مورد موضوعاتی  که 
پیش نشست های ما متوقف شد و با توجه به قرنطینه کشور و تا فروکش 
کردن ترس عمومی از بیماری کرونا، نتوانستیم برنامهای برگزار کنیم؛ اما 

پس از آن پیش نشست دهم را به صورت مجازی برگزار کردیم.
امضا رسیده  به  تفاهم نامه ای هم  کنون  تا آیا  بفرمایید  پایان  در    □□

است؟
با  اما  نبود؛  همایش  این  اولیه  برنامه های  از  تفاهم نامه  امضای    ▪▪
امضا  تفاهم نامه هایی  اجرایی  دستگاه  و  علمی-پژوهشی  مرکز  چند 
شد. مهم ترین برنامه ما پس از برگزاری نخستین همایش این است که 
کز متعدد و مهمی وارد مرحله امضای تفاهم نامه  به صورت رسمی با مرا
بزرگتری  بسیار  ابعاد  با  بعدی  همایش  شد،  خواهد  باعث  که  شویم 

برگزار شود.



چه  و  چیست؟  هوش مصنوعی    □□
کاربردهای دارد؟

عملکرد  به  هوش مصنوعی   ▪
شرایط  در  که  می شود  گفته  سیستم هایی 
تصمیم گیری  می توانند  خاص  محیطی 
مشابه  کنش هایی  وا و  داشته  صحیح 
نشان  خود  از  انسانی  هوشمند  رفتارهای 
دهند. به عبارت دیگر فرآیندهای هوشمند 
انسانی نظیر شبیه سازی فرآیندهای تفکری 
و شیوه های استداللی انسانی و پاسخ موفق 
کسب دانش  به آن ها و یادگیری و توانایی 
و استدالل برای حل مسائل توسط ماشین 
که  بدانید  است  خوب  می شود.  انجام 

که توسط انسان در مدت  کمک می کند، فرآیندی  هوش مصنوعی 
 چند ساعت یا چند روز آن هم با درصد باالی 

ً
زمان زیادی و بعضا

خطا انجام می شود، در چند ثانیه و با دقت باال انجام شود.    
کاربردهای زیادی دارد. در جنگ  هوش مصنوعی در زندگی ما 
خلیج فارس، بوش پدر از هوش مصنوعی برای طراحی های نظامی 
کشاورزی  کرد. در مدیریت فرآیندهای  آمریکا علیه صدام استفاده 
از آب و نیز تعیین زمان برداشت محصول،  مانند استفاده بهینه 
تلفن های  تمامی  کار  اساس  می شود.  استفاده  هوش مصنوعی  از 
همراه پیشرفته و موتورهای جستجوی دقیق و قدرتمندی مانند 
گوگل بر هوش مصنوعی بنا شده است و در کل باید بگویم، بسیاری 

تنها  بشر  آینده  و  گذشته  پیشرفت های  از 
دستیابی  قابل  هوش مصنوعی  کمک  با 
هوش مصنوعی  کمک  به  حتی  است؛ 
که قابلیت  کرد  می توان ماشین هایی تولید 
استدالل ورزی و استنتاج بر مبنای منطق را 
داشته باشند. از دیگر اهداف هوش مصنوعی 
 chatbot ایجاد بات های گپ و گفت یا همان
گفت وگو  که به صورت خودکار توانایی  است 
با انسان را داشته باشند؛ به طوری که انسان 
می کند  صحبت  انسان  با  که  نشود  متوجه 
در   

ً
تقریبا امروزه  اتفاق  این  و  کامپیوتر  با  یا 

زبان  به  تنها  اما  است؛  شده  محقق  غرب 
توجهی  قابل  اقدام  هیچ  هنوز  و  انگلیسی 
کاربرد دیگر  در مورد زبان های فارسی و عربی انجام نشده است. 
هوش مصنوعی در ساخت ماشین های خودران است که می توانند 
کیلومتر  کند، هزاران  بدون این که خطری جان مسافران را تهدید 

سفر کنند.
□□  کارکرد ویژه هوش مصنوعی در حوزه علوم اسالمی چیست 
و آیا حقیقتًا با ورود هوش مصنوعی به این عرصه، شاهد رشد و 

پیشرفت علوم اسالمی خواهیم بود؟
که توسط هوش مصنوعی دنبال می شود،  ▪ یکی از فرآیندهایی 
فرآیند استدالل ورزی )reasoning( یا همان نتیجه گیری بر مبنای 
استدالل های منطقی است و این قابلیت مهم، می تواند در فرآیند 

هوش مصنوعی می تواند 
در فرآیند استنباط به کمک فقیه بیاید

گفت وگو با دکتر بهروز مینایی دبیر علمی همایش ملی هوش مصنوعی 

دبیر علمی همایش ملی »هوش مصنوعی و علوم اسالمی« یکی از فرآیندهایی که توسط هوش  مصنوعی دنبال می شود را
فرآیند استدالل ورزی )reasoning( یا همان نتیجه گیری بر مبنای استدالل های منطقی عنوان کرد و گفت:

این قابلیت مهم می تواند در فرآیند استنباط علوم اسالمی و گزاره های مرتبط با رشته های مختلف علوم اسالمی 
به کمک فقیه بیاید و فرآیند استنباط را تسریع و تدقیق کند.

با توجه به اهمیت این بحث و امکان استفاده از ظریفت هوش مصنوعی در اجتهاد و علوم اسالمی دکتر بهروز مینایی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر علمی همایش ملی »هوش مصنوعی و علوم اسالمی«

در گفت وگویی به تشریح کارکرد های ویژه هوش  مصنوعی در حوزه علوم اسالمی و چگونگی فرایند 
برگزاری همایش هوش مصنوعی و علوم اسالمی پرداخته که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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مختلف  رشته های  با  مرتبط  گزاره های  و  اسالمی  علوم  استنباط 
و  تسریع  را  استنباط  فرآیند  و  بیاید  فقیه  کمک  به  اسالمی  علوم 
که تا امروز بسیاری از مسائل  گفت  کند. به جرأت می توان  تدقیق 
الینحل و دشوار بشر، به وسیله هوش مصنوعی حل شده است و این 

روند به صورت فزاینده ای ادامه دارد.
□ شما به عنوان دبیرعلمی همایش، نقش این همایش در 

توسعه علوم اسالمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
▪ کمترین نتایجی که می  توان از برگزاری همایش انتظار داشت، 
نهادهای  و  اندیشمندان  تمامی  میان  دانش  تبادل  و  هم افزایی 
گامی  که در زمینه پردازش هوشمند علوم اسالمی  پژوهشی است 
پژوهشگران  نگاه  هم چنین،  همایش  این  برگزاری  برداشته اند. 
حوزوی را نسبت به دامنه به کارگیری هوش مصنوعی در رشته های 
مختلف علوم اسالمی تغییر خواهد داد یا حداقل سبب ایجاد یک 

جرقه ذهنی در این زمینه خواهد شد.
با ارائه نمونه های عملی از به کارگیری هوش مصنوعی در علوم 
اسالمی در این همایش در قالب مقاالت، راه برای پرورش و توسعه 
از  ایده ها و تبدیل آن ها به محصوالت واقعی هموار خواهد شد و 
طرفی، نگاه منتقدان به اصل به کارگیری هوش مصنوعی در علوم 

اسالمی را تا حد زیادی اصالح خواهد نمود.
□ سابقه فعالیت تان در حوزه هوش مصنوعی و علوم انسانی 

به چه زمانی برمی گردد؟
که در حوزه شروع  برمی گردد  به سال 76  این حرکت  ▪ سابقه 
کارالوکس  آقای  و  کردیم  برگزار  دارالشفا  در  را  سمیناری  و  کردیم 
که به آن دعوت شدند. در  کنگاوری و دیگر اساتید بزرگی  و دکتر 
کردند و  آن سمینار برخی در مخالفت با هوش مصنوعی صحبت 
گفتند: این که چیزی مانند ذهن به وجود بیاید اصاًل معنادار نیست .

که بعضی از علوم  از آن زمان به بعد، این اندیشه در ذهن ما بود 
که ریاضی وارتر و شبیه دانش مثلثات است،  حوزوی مثل رجال را 
به شکل یک سیستم خبره که قواعد مختصری دارند، شبیه سازی 
کنیم. پروژه ارشد بنده همین بود و حتی درایةالنور و بر اساس مبانی 
کنون می توان  آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی به وجود آمد؛ گرچه ا
که ماشین بتواند  کرد. از آن زمان آرزوی ما این بود  گسترده تر  آن را 
متون را از جهت صرفی و نحوی بشناسد و به تدریج پیشرفت کرد و 
به جایی رسید که االن در علم صرف یک کلمه کاماًل توسط ماشین 
ماشین  و  شدیم  وارد  معنا  دنیای  در  اآلن  است.  شناسایی  قابل 
می تواند از زبانی به زبان دیگر ترجمه، چکیده سازی و خالصه کند و 
حتی به سؤال پاسخ بدهد. تاکنون خاص مسایل اسالمی همایشی 
در این زمینه وجود نداشت. این که ماشین بیاید و نیاز محقق را 

اختیار  در  چرا  این  بدهد،  ارائه  پیشنهاد  آن  برای  کند،  شناسایی 
این دانش  و  بیاییم  که  انگیزه شد  این ها  نباشد. همه  پژوهشگر 
کار را شروع  را در اختیار پژوهشگر دینی قرار بدهیم و این که این 
 انگیزه الهی داشت؛ نه تنها توسط من بلکه بسیاری از 

ً
کردیم واقعا

کسانی که حاضر شدند، این مسأله را تقویت کنند که در رأس آن ها 
آیت اهلل اعرافی بودند که به این شناخت رسیدند. این که این مسأله 
را  اول  قدم های  کردند،  ما  به  که  اعتمادی  با  و  است  امکان پذیر 

برداشتیم و ان شاهلل به نتیجه برسیم .
□ همایش در چه وضعیت و مرحله ای قرار دارد؟

کز نور، مشکات  که مرا کمک ها و فضاسازی هایی  ▪ با توجه به 
گمان می کنم همایش خوب و آبرومندی  وباقی دوستان نمودند، 
کز مختلف  برگزار خواهد شد.هم چنین تاکنون ده پیش نشست در مرا
دانشگاهی و حوزوی برگزار شده است؛ از جمله در مؤسسه تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسالمی ) نور(، مدرسه معصومیه، پژوهشگاه حوزه 
دانشگاه  خمینی؟ق؟  امام  پژوهشی  آموزشی  مؤسسه  دانشگاه،  و 

کز علمی. فردوسی مشهد، پژوهشکده اعجاز قرآن و دیگر مرا
نمودیم  سعی  داشته،  دینی  کار  دغدغه  کس  هر  جایی  هر  در   
کردیم و  همایش را توضیح بدهیم و عالمت سؤالی را برایش ایجاد 
گر مخالف هم هستید و می خواهید علیه آن صحبت  گفتیم: ولو ا

کنید، ما استقبال می کنیم. 
 پیش بینی 

ً
□ در خصوص چالشی بودن این موضوع احتماال

که ممکن است، سوء برداشت هایی شود و نظرات  نموده اید 
منفی وجود داشته باشد؟ 

انسان  اختیار  در  کار درستی  قرار است، ماشین  این که   
ً
اساسا  ▪

کس منکر نیست و  کند، هیچ  قرار دهد و فرایند پژوهش را سریع تر 
نمی خواهد مخالفت کند و این که )معاذاهلل( ادعا شود که قرار است، 
گر  کردیم. ا که ما  جایگزین مرجعیت شود، نه! این ادعایی نیست 
هم عده ای این ادعا را کرده اند، ما سعی نمودیم روشنگری کنیم و 

اصواًل روشنگری از اهداف این همایش است.
این که عده ای  به خاطر  این مخالفت ها طبیعی است؛  البته  و   
موضوع را بد جلوه داده اند و هم چنین مسیر فناوری درابتدا در هر 

جامعه ای به شکل غلطی مطرح می شود و به آن انتقاد می شود.
با  پایان بفرمایید،آیا شکل گیری شالوده تمدن اسالمی  در   □

ابزار هوش مصنوعی سرعت بیشتری به خود می گیرد؟
▪ با توجه به این که گفته شد، تعیین ابرقدرت دنیا توسط کسانی 
قرار  گر  ا می شود،  تنظیم  می باشند،  مصنوعی  هوش  بر  مسلط  که 
که برخاسته از آموزه های  که ما پایه گذار تمدن نوینی باشیم  باشد 

اسالمی است، یکی از مؤلفه هایش، همین هوش مصنوعی است.  می
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کاربردهای هوش مصنوعی 
در علوم انسانی

فصل دوم



زمینه سـاز  اسـت  آن  بـر  اسـالمی  علـوم  و  مصنوعـی  هـوش  همایـش 
هـوش  از  کثـری  حدا اسـتفاده ی  و  فنـی  الزم  زیرسـاخت های  آماده سـازی 
مصنوعی  همراه با فرهنگ سازی مناسب، از مراحل ابتدایی پژوهش های 
کنار پژوهشـگران باشـد. سـپس در توسـعه و تولید آثار و  حوزوی و دینی در 
پـس از آن در نشـر و تبلیـغ، وسـعت متنوعـی از خدمـات نرم افـزاری را بـرای 
پژوهش گـران، طـالب و فقهـاء در راه اجتهـاد در علـوم نورانی اهل بیت؟مهع؟ 
گام دوم انقـالب اسـالمی عرضـه  جهـت نیـل بـه تمـدن عظیـم اسـالمی در 
نمایـد. در ایـن راسـتا طرحـی بـا عنـوان نجـف )ناصـر جامـع فقیـه( طراحـی و 

در آسـتانه تحقـق اسـت.
امـروزه در بسـیاری از علـوم و فنـون، صنایـع و تجارت هـا و حتـی در عالـم 
کشـورها از نماینـدگان هوشـمند و سیسـتم های خبـره، اسـتفاده  سیاسـت، 
ح شـده اسـت.  می کننـد و ایـن علـم و ابـزار بـه خوبـی در متـن زندگی هـا مطـر
کشـور امـارات مدتـی اسـت  کـه بـه طـور مثـال  ایـن اتفـاق تـا بـدان جاسـت 
تنهـا  نـه  اسـت.1  داده  اختصـاص  مصنوعـی  هـوش  بـه  را  وزارت خانـه ای 
و  انسـانی  علـوم  در  بلکـه  تجـارت،  و  صنایـع  صاحبـان  و  سیاسـت مداران 
فلسـفی نیـز برخـی از دانشـمندان غربـی در پـی اسـتخدام هـوش مصنوعـی 
در توسـعه علـوم خـود هسـتند و مبحـث هستان شناسـی ها را بـر ایـن اسـاس 

گسـترش داده انـد.  
از طرفی در راسـتای تمدن سـازی و نظام سـازی اسـالمی نیز به جامعیت، 
گرفتن  که پیمودن این مسیر بدون بهره  سرعت و دقت باالیی نیازمندیم 

از این ابزار قدرتمند کار دشـواری اسـت.
از طـرف دیگـر در فقـه و اصـول نیـز حضـور هـوش مصنوعـی، معـادالت 

الوسـع  »اسـتفراغ  را  اجتهـاد  گـر  ا می زنـد؛  هـم  بـر  را  سـابق 
فـی تحصیـل الظـن بالحکـم الشـرعی« یـا عباراتـی مشـابه 
کردیـم2، مصـداق اسـتفراغ وسـع در ایـن شـرایط  آن تعریـف 
که بتواند  کسی  توجه به این ابزار توانمند است و بی تردید 
بـه کمـک هـوش مصنوعی، به مرتبه باالتـری از جامعیت و 
گـر در ایـن ورطـه وارد نشـود، نهایـت تالشـش  دقـت برسـد، ا

را نکـرده اسـت. 
هم چنیـن در مـورد رجـوع بـه اصـول عملیـه، ایـن امـکان 
مرزهـای  مصنوعـی،  هـوش  توانایی هـای  کـه  دارد  وجـود 
کـرده و بـدون توجـه بـه ایـن امـکان بـرای  یـاس را جابه جـا 
خ داده  فحـص، نتـوان ادعـا کرد که جسـت وجوی کاملـی ر
کافی است تا لزوم آشنایی،  کم همین امکان  است. دست 
توجـه و بررسـی پیرامـون هوش مصنوعـی از اولویت باالیی 
برخـوردار شـود و حتـی شـبهه وجـوب یادگیـری آن، از بـاب 

ح شـود. مقدمـه واجـب بـه طـور جـدی مطر
گذشـته از آنکـه امـروزه بـه همیـن مقـداری کـه فنـاوری در 
علـوم حـوزوی و اسـالمی وارد شـده اسـت، بـرکات و ثمـرات 
کـه یـا تـا قبـل از  روشـنی را از آن مشـاهده می کنیـم؛ نتایجـی 
آن شـدنی نبـود و یـا بـا صـرف هزینـه مـادی و زمانـی باالتـری 
ممکـن می شـد. بـه طور نمونـه در خصوص جسـت وجوهای 
پیچیده، برچسب نگاری های خودکار، کشف مشابهت های 
کارهـای  آدرس دهـی،  و  کتـب  تحقیـق  معنایـی،  و  لفظـی 
آمـاری، فهرسـت نگاری ها، ارجاع دادن هـای متنـی، اعـراب 
کارهـای ارزشـمندی شـده اسـت  گذاری هـای خـودکار و ... 
کـه طـالب و اسـاتید محتـرم را در رسـانیدن بـه اهدافشـان 
کـه  کمتـر محققـی باشـد  کـرده اسـت؛ شـاید  بـه خوبـی یـاری 
را  سـریع  و  آسـان  حدیثـی  جسـت وجوهای  شـیرین  طعـم 
گرچه فعالیت های ارزشمندی  نچشیده باشد. با این حال ا
جهـت اسـتفاده از هـوش مصنوعـی  در علـوم اسـالمی انجـام 
شـده اسـت امـا وقتـی فعالیت هـای روز ایـن عرصـه را در دنیـا 
مشـاهده می کنیـم بـه وضـوح فاصله ی زیـادی دیده می شـود.
بـا  تبلیغـی  و  آموزشـی  پژوهشـی،  سـامانه های  طراحـی 
کمـک توانمنـدی حیـرت آور هوش مصنوعـی در جهت نیل 
کـه بـه خوبـی  بـه تمـدن عظیـم اسـالمی، خـأ بزرگـی اسـت 
ح بـر آن شـد تـا بـا شـناخت  احسـاس می-شـود. لـذا ایـن طـر
مرتبـط،  سـازمان های  و  حـوزوی  موجـود  ظرفیت هـای 
کثـری از  تالشـی مشـخص در جهـت نیـل بـه اسـتفاده حدا

هـوش مصنوعـی داشـته باشـد.

▪ چکیده
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▪ لزوم حرکت به سمت کاربست سامانه های هوشمند

و  که در زمینه ی علوم اسالمی  گستره ی اطالعات و دانش هایی  در حال حاضر، 
که صرف اطالع یافتن از تمامی  گسترش یافته است  خ داده است، آنچنان  انسانی ر
آن ها، به سال های زیادی مطالعه و پژوهش نیاز دارد و به تبع آن فرآیند نظریه پردازی 

و تولید دانش جدید نیز دیرتر محقق می شود.
و  آورده ایم  دست  به  مختلف  منابع  از  که  دانشی  مجموعه ی  تجمیع  سو  یک  از 
جلوگیری از فرسایش آن توسط گذر زمان، نیازمند تالش های بسیاری است. از دیرباز، 
و  کرده اند  ایفا  علمیه  حوزه های  در  را  دانش  تثبیت  خطیر  نقش  مباحثه  و  تدریس 
گسترش دامنه ی اطالعات در علوم اسالمی و انسانی، تثبیت  که با توجه به  می کنند 

دانش کسب شده و جلوگیری از فراموشی آن سخت تر شده است.
از دیگر سو، در موارد متعددی نگاه یا مبانی یک فقیه یا پژوهشگر، در طول دوران 
و  الزمه ها  تمام  کشف  شود.  تغییر  دست خوش  است  ممکن  خود  پژوهش  و  تفقه 
گر نگوییم غیر ممکن است، دست کم  تغییراتی که در پس تغییر اولیه حاصل می شود، ا
بسیار پرهزینه است. تغییر نظر مرحوم آقای خوئی در مورد وثاقت روات کامل الزیارات 
و پیامدها و تبدل های ناشی از این تغییر نظر، تنها نمونه ای از تغییر مبانی یک فقیه 
خ دهد. به عالوه، الزم به ذکر است  که ممکن است در طول دوران تفقه وی ر است 
که پیامدهای این قبیل  که ذکر شد تنها یک مثال در علم رجال است  که نمونه ای 
تغییرات در آن با روشنی و وضوح بیشتری نسبت به دیگر علوم حوزوی مانند فقه و 
گاهی ممکن است لوازم یک مبنی،  که  اصول قابل پیگیری است؛ نکته این جاست 
گذاشته شود،  کنار  گر از اساس آن مبنا  که حتی ا کرده باشد  آن چنان در ذهن رسوخ 

شخص هم چنان به لوازم آن مبنا پایبند بماند.
که ما را به سمت  گزاره، دیگر حقیقتی است  عدم التفات همه جانبه به لوازم یک 
کشف لوازم یک مبنا و علی الخصوص  بهره گیری بیشتر از فناوری رهنمون می کند. 
گاهی ممکن است سال های زیادی  کمتر و دقت باالتر  لوازم فاسد آن مبنا در زمان 
جنبش علمی را پیش بیندازد؛ به عنوان مثال، سال ها در فضای اصول، مصلحت و 
ح بود و به برخی از آیاتی که به روشنی به وجود مصلحت  مفسده تنها در مجعول مطر
که  و مفسده در جعل اشاره می کردند توجهی نمی شد. هم چنین مکرر دیده می شود 
برخی از بزرگان در بحث مبانی اصولی و یا فلسفی به مبنایی قائل می شوند که در عمل 
در فضای فقه یا حدیث و ... ناخواسته به آن پایبند نیستند و نداشتن ارتباطی محکم 

بین مبانی و نتایج، ساختارهای علم را تضعیف می کند.

در گام اول، ابتدا به ضرورت حرکت به سمت کاربست هوش مصنوعی  در اعتالی 
که  علوم اسـالمی اشـاره می کنیم و سـپس به طور مختصر به برخی از دسـتاوردهایی 
در حـال حاضـر تحقـق یافتـه اسـت می پردازیـم و سـرانجام بعضـی از خدمـات نوینـی 
کـه در چشـم اندازی نزدیـک در حوزه هـای علـوم اسـالمی و انسـانی قابـل دسـتیابی  را 

اسـت، معرفـی می کنیم.

▪ کلیات



تجمیـع خـودکار مویدهـا و مضعف هـا، جسـت وجوهای دقیـق و عمیـق معنایـی )غیـر لفظـی(، انجـام تحقیق هـای آمـاری نسـبت بـه 
کـه جـای خالـی  واژگان، نسـخه ها، فضـای صـدور و ...، تدویـن نگاشـته های هوشـمند پیرامـون یـک موضـوع و ... دیگـر مـواردی هسـتند 

آن هـا  در یـک پژوهـش اجتهـادی احسـاس می شـود.
کاربسـت هـوش مصنوعـی  ضـروری می نمایـد.  در زمینـه ی تعامـالت اجتماعـی و حرکت هـای جمعـی در فرآینـد تولیـد علـوم اسـالمی نیـز 
روشـن اسـت کـه فاصلـه ی پژوهـش فـردی نسـبت بـه پژوهـش گروهـی و پژوهش گروهی نسـبت بـه پژوهش شـبکه ای آنچنان زیاد اسـت 
کـه حتـی یـک لحظـه تاخیـر در حرکـت بـه سـمت پژوهـش شـبکه ای نیـز خسـران بزرگـی اسـت. افـزون بـر ایـن، بـه کمـک فنـاوری متکـی بـر 

گام مراحـل پژوهـش، آمـوزش و تبلیـغ می تـوان سـهولت، دقـت و بهـره فرآیند هـا  را بسـیار رشـد داد. گام  هـوش مصنوعـی در 
متاسـفانه در حـال حاضـر موسسـات و گروه هـای متنـوع علـوم اسـالمی و حـوزوی، در جزیره-هـای جـدای از هـم و بـدون اطـالع کافـی از 
فعالیت های یکدیگر مشـغول فعالیت هسـتند و طبیعی اسـت که در چنین شـرایطی فعالیت های موازی و تکرارِی فراوانی انجام می شـود 
کنده، قـدرت هم افزایی و  و از ظرفیـت هم افزایـی اسـتفاده نمی شـود. هـوش مصنوعـی بـا ایجـاد سـاختار مناسـبی بـرای اطالعات خـام و پرا
رشـد علـم را افزایـش داده و بـا ابزارهـای مشـابه یابی و فهـم متـون بـا انـواع زیرشـاخه هایی کـه دارد تـوان حـذف فعالیت هـای مـوازی در هـر 

مرحلـه از تحقیـق و توسـعه علوم را دارا می باشـد.

▪ دستاوردهای موجود هوش مصنوعی در مرزهای دانش

کنـون تحقیقـات و دسـتاوردهای متعـددی در هـوش مصنوعـی  ارائـه شـده اسـت کـه در بخش های زیر از سـامانه نجـف می تواند مورد  تا
اسـتفاده قـرار بگیـرد، در ادامـه بـه دسـتاوردهای قابـل اسـتفاده در هر یـک از این بخش ها خواهیـم پرداخت. 

دستاوردهای هوش مصنوعی 
در پردازش متن و دانش

سایر خدمات 
هوشمند

استنتاج 
در دانش

استدالل کاوی 
در متن

جستجوی 
معنایی

تبدیل متن 
به دانش

گراف
 دانش

• دستاوردهای موجود هوش مصنوعی



▪  گراف دانش

کمـی پیرامـون معنـا و منظـور از »دانـش« سـخن بگوییـم. در دهـه اخیـر  قبـل از ورود بـه توضیـح هـر یـک از بخش هـا، شایسـته اسـت 
کـه در آن حقایـق را بـه وسـیله اتصـال موجودیت هـا  گـوگل معرفـی شـده اسـت  میـالدی، مفهومـی بـه نـام »گـراف دانـش« توسـط شـرکت 

)دایره هـا در شـکل ذیـل( و روابطـی بیـن آن هـا  )خط هـای اتصـال در شـکل( نشـان می دهـد.

تـری  کـه بـه سـطح باال بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار رایانـه قـادر اسـت 
کـه در ابتـدا بـا خوانـش خـودکار متـون  ک برسـد بـه طـوری  از ادرا
را  گـراف دانـش  قابـل مشـاهده در  روابـط  روابطـی مشـابه  بتوانـد 
تحلیـل  را  کتساب شـده  ا دانـش  بتوانـد  سـپس  و  نمایـد  اسـتخراج 
همچـون  مختلفـی  سـاحت های  در  می توانـد  تحلیـل  ایـن  کنـد. 
جسـتجو، کشـف روابـط جدیـد، کشـف روابـط ناسـازگار یـا ... بـروز و 

ظهـور داشـته باشـد. 
در زبان انگلیسی پایگاه های دانش متعددی از جمله دی بی پدیا3  
گو۴  وجود دارد. در ایران نیز اخیرا آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه  و یا
علم و صنعت گراف دانشی را حاوی حدود 600 هزار موجودیت و 7 

میلیون رابطه بین آن ها  ارائه نموده است.
سامانه های  از  بخش  پایه ای ترین  به عنوان  دانش  گراف 
هوشمند است و با توجه به آن در ادامه به بیان انواع سامانه های 
کاوش  هوشمند موجود در مرزهای پژوهشی جهان در حوزه های 

متن و دانش می پردازیم.

▪   تبدیل متن به دانش

ماشینی  خوانش  هوشمند،  سامانه های  دستاوردهای  از  یکی 
یا همان استخراج دانش از متن است. برای این منظور ابتدا الزم 
که به برخی از  است پیش پردازش هایی روی متن صورت بپذیرد 

آن ها  اشاره می نماییم:
□ تحلیل نحوی جمالت5 

تجزیه وابستگی، فرآیند استخراج خودکار روابط وابستگِی نحوی 
کلمات یک جمله می باشد. در زبان انگلیسی، سامانک های  میان 
که از جمله می توان به  کار نوشته شده است  متعددی برای این 
سامانک AllenNLP 6، سامانک Spacy 7و سامانک Stanford 8اشاره 
کرد. در زبان فارسی نیز سامانک هضم9 و در زبان عربی سامانک 
10Stanford و سامانک Farasa 11 از جمله ابزارهای شاخص در این 
زمینه هستند. نمونه ای از خروجی تجزیه وابستگی هضم در شکل 

زیر مشاهده می گردد.

• نمونه ای از خروجی تجزیه وابستگی هضم

• نمونه ای از یک گراف دانش
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□ تشخیص ضمایر هم مرجع
در زبان انگلیسی نسخه برخط huggingface 12 ضمایر هم مرجع را تشخیص می دهد. در عربی، با استفاده از ویژگی های صرفی کلمات 

و قواعد زبانی وابستگی به تشخیص ضمایر هم مرجع پرداخته شده که به دقتی حدود 90 درصد رسیده است )بسیسو و همکاران 2016(.13

برای زبان فارسی شرکت آرمان رایان شریف سامانکی را برای این 
منظور طراحی نموده است. همچنین در یک مقاله تحقیقاتی با 
روش های مبتنی بر یادگیری ماشین به تشخیص ضمایر هم مرجع 
پرداخته شده که به دقتی با مقدار 75 درصد رسیده است )نوربخش 

و بهرامی 2018( .1۴

□ تشخیص خودکار اعالم 15 
امروزه سامانه هایی وجود دارند که به طور خودکار اعالم در متن 
انگلیسی  به کار  آماده  و  برخط  نمونه های  می دهند؛  تشخیص  را 
سامانک تشخیص اعالم spacy 16 و سامانک تشخیص برخط اعالم 
AllenNLP 17 می باشند. جدیدترین روش ها با استفاده از مدل های 
انجام  یادگیری عمیق و به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی 
می گیرد. از جمله این ها می توان به تشخیص اعالم در انگلیسی با 
استفاده از ترکیب مدل های مختلف یادگیرِی عمیق اشاره نمود که 

به دقت حدود 91 درصد در تشخیص اعالم دست یافته است )چیو 
و اریک 2016( . 18

برای  کننده  تعیین  به کارگیری ویژگی های  با  در تحقیقی دیگر 
به  عمیق،  یادگیری  مدل های  با  آن  ترکیب  و  اعالم  تشخیص 
و  آلمانی  هلندی،  انگلیسی،  زبان  چهار  در  موجودیت  تشخیص 
که در انگلیسی به دقتی در حدود  اسپانیایی پرداخته شده است 

90 درصد دست یافته اند )یاداو و همکاران 2018( . 19
مرکز  شریف،  آرمان رایان  سحاب،  شرکت های  فارسی،  زبان  در 
کامپیوتری علوم اسالمی )نور(، پایگاه تحلیل هوشمند  تحقیقات 
محتوا و آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه علم و صنعت این سامانه ها 
پیکره  یک  ارائه  با    20)2018 )پوستچی  همچنین  نموده اند.  ارائه  را 
مدل های  ترکیب  از  استفاده  با  و  اعالم  برچسب گذاری  از  بزرگ 
دقت  به  که  است  پرداخته  اعالم  تشخیص  به  عمیق  یادگیری 

حدود 78 درصد رسیده است.

• نمونه خروجی تشخیص خودکار اعالم

• نمونه ای از خروجی تشخیص خودکار ضمایر هم مرجع



کامپیوتری علوم اسالمی )نور( سامانه تشخیص اعالم را ارائه نموده و عالوه بر آن )مراد 2016(21 در  در زبان عربی نیز مرکز تحقیقات 
پژوهشی به تشخیص اعالم با استفاده از مدل های یادگیری عمیق پرداخته است.

□ پیونددهی واژگان به شبکه واژگانی
که در آن ها  واژگان هم معنی با یکدیگر مجتمع شده اند و به واسطه آن، شبکه ای  شبکه های واژگانی شبکه هایی مفهومی هستند 
از مشترکات لفظی و مشترکات معنایی به آسانی قابل تشخیص و تمیز هستند. بابل نت )BabelNet( )ناویگیی و همکاران 201۴(22 یکی 
از این شبکه های واژگانی است.23 سازندگان بابل نت سامانکی چندزبانه را به نام بابل فای2۴  برای ابهام زدایی معنای واژگان ارائه 
کوفه رفتند و به شهادت رسیدند« در تصویر  که نمونه ای از آن در زبان فارسی برای جمله »امام علی در شب قدر به مسجد  داده اند 

زیر قابل مشاهده است. 

گراف دانش □ پیونددهی موجودیت های متن25  به 
که با مشترکات لفظی روبرو هستیم( و پیوند آن ها   در مواردی 

ً
فرآیند تشخیص خودکار موجودیت های محتمل یک متن )خصوصا

که نمونه ای از خروجی فرآیند  گراف دانش یکی دیگر از خدمات هوشمند متن کاوی است. برای مثال در شکل زیر   به مفاهیم یک 
کلمه France به صفحه دائرةالمعارف فرانسه متصل شده است. از  کلمه Paris به صفحه دائرة المعارف مربوط به پاریس26 و  می باشد، 

گراف دانش سامانه استفاده خواهد شد. این قابلیت در پیوند موجودیت های یک متن به مفاهیم موجود در 

از  استفاده  و  دانش  به  متن  یادگیری  مدل  یک  به کارگیری  با   )2018 همکاران  و  )کولیتساس  انگلیسی  شاخص  تحقیقات  از  یکی  در 
اطالعات بافت متنی موجودیت، دقتی در حدود 90 درصد برای پیونددهی موجودیت متون به دائرة المعارف به دست آمده است.

• نمونه ای از خروجی تجزیه وابستگی هضم

• نمونه ای از پیوندهی موجودیت در بابل فای
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□ تشخیص مقوله و نوع موجودیت27
می شود  اطالق  ی  فرآیند  به  موجودیت  نوع  و  مقوله  تشخیص 
که طی آن، ماشین می تواند به صورت خودکار، نوع و رده و جایگاه 
اجتماعی یک موجودیت را تشخیص دهد. بری مثال مطابق تصویر 
زیر، می توان با استفاده از این فرآیند ، شغل و جایگاه اجتماعی افراد 

را پس از تشخیص آن ها  در متن شناسایی نمود.
که  روابطی  و  شغلی  موقعیت های  رده بندی  ابتدا  زیر  شکل  در 

برای هر موقعیت وجود دارد ترسیم می شود؛ به طور نمونه می توان 
که خود  گرفت  سه شغل مانند مربی، هنرمند و ورزشکار را در نظر 
تقسیم  کارگردان  و  بازیگر  نویسنده،  مانند  رده هایی  به  هنرمند 

می شود. )سمت چپ تصویر(
افراد پرداخته است و مثال  سپس سامانه به تشخیص موقعیت 
از جمله نویسندگان تشخیص داده  ویکتور هوگو را یک شخص و 

است.

• نمونه ای از خروجی فرآیند تشخیص نوع موجودیت

در انگلیسی یکی از تحقیقات شاخص به تشخیص نوع موجودیت با استفاده از روش های یادگیری عمیق پرداخته است. وی مدعی 
که از پیش تعیین نشده بپردازد و به این ترتیب دامنه انواع  که روش مورد نظر می تواند به تشخیص انواع موجودیت هایی  شده است 
کند )ما و همکاران 2016(28. در روشی دیگر با استفاده از اطالعات بافتی یک  موجودیت ها در حین فرآیند یادگیری به مرور افزایش پیدا 
موجودیت در متن و به کارگیری مجموعه ای از حدود 112 برچسب نوع، به تشخیص نوع آن موجودیت پرداخته شده است )یعقوب زاده 

و شوتز 2016(29.

در فارسی به صورت مستقیم به این مساله پرداخته نشده است، اما در فرآیند طراحی یک سامانه پرسش و پاسخ در فارسی با استفاده 
که به دقت حدود 72 درصد دست یافته  است )رزاق نوری و  از بردارهای واژگانی و فراوانی آن ها  به رده بندی نوع پاسخ پرداخته شده است 

همکاران 2018(30.

□ استخراج دانش از متن
گراف دانش و  منظور از استخراج دانش از متن، فرآیند تشخیص خودکار موجودیت های محتمل یک متن، پیوند آن ها  به مفاهیم یک 
تعریف مفاهیم در چارچوب توصیف منابع31  می باشد. برای مثال در نمودار زیر میان دو مفهوم romantic )احساسی( و movement )حرکت(، 
 French گراف دانش بوده است و یا عبارت که یکی از روابط از پیش تعریف شده در  کیفیِت( تشخیص داده شده  رابطه hasQuality )دارای 
)فرانسوی( و romantic )احساسی( هر دو یک زیر نوع از مقوله quality )کیفیت( تشخیص داده شده است. با استفاده از این ابزار به راحتی 

می توان میان مفاهیم موجود در متن و منابع گراف دانش و بر اساس روابط از پیش تعریف شده در یک گراف دانش، ارتباط برقرار نمود.
به طور نمونه، سامانک FRED 32، جمله »ویکتور هوگو یک شاعر فرانسوی و نمایش نامه نویس حرکت های احساسی بود«33  را به صورت 

خودکار به یک گراف دانش تبدیل کرده است. می
سال
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کاوی  در زبان فارسی طبق بررسی اولیه، به جز آزمایشگاه داده 
تدوین  دانش  استخراج گر  دیگری  مرکز  صنعت،  و  علم  دانشگاه 
و  اطالعات  استخراج گر  سامانک  سبحه  شرکت  اما  است؛  ننموده 
که به  شرکت آرمان رایان شریف استخراج گر رابطه را ارائه نموده اند 

گام در این راستا به شمار می آید. نوبه خود یک 

□ سامانه یادگیری مداوم زبان 34
این سامانه به صورت مداوم صفحات اینترنت را خوانش نموده و 
که روابط میان  به تشخیص موجودیت ها و یادگیری نوع الگوهایی 
موجودیت ها را مشخص می کند، می پردازد. ایده اصلی این سامانه 
است؛  شده  گرفته  خردسال  بچه  یک  خودکار  یادگیری  فرآیند  از 
ه دارد و از دیدن عبارتی مانند 

ّ
کوه قل که فقط  برای مثال او می داند 

کوه است و سپس از  که دماوند یک  »قله دماوند« می تواند بفهمد 
کوه و سایر  که میان  کلمات مجاور این عبارت می تواند روابطی را 
موجودیت ها می دانسته را بیابد و موجودیت های جدید را به صورت 
دانشگاه  توسط   2010 سال  از  سامانه  این  نماید.  استنتاج  خودکار 
کنون ۴۴0000 واقعیت  کارنگی ملون به اجرا گذاشته شده است که تا

را با دقتی حدود 87 درصد استخراج نموده است .35

▪   جستجوی معنایی

گراف دانش □ پرس و جو در 
بــا  پرس و جوهایــی  می تــوان  دانــش  گــراف  یــک  داشــتن  بــا 
ح نمــود. بــه عبارتــی  اســتفاده از زبــان SPARQL بــر روی آن مطــر
ــراف دانــش  گ ــر روی  ــوان جســتجویی معنایــی ب ــان می ت ــا ایــن زب ب
کشــورها، پایتخــت آن هــا  و ایــن  گــر  داشــته باشــیم. بــرای مثــال ا
گــراف دانــش موجــود باشــد،  گرفته انــد در  کــدام قــاره قــرار  کــه در 

کشــورهای  ــا پــرس و جــوی »پایتخــت تمــام  ــوان ب ــه ســادگی می ت ب
کــن« پاســخ را بدســت آورد.36 آفریقــا را ارائــه 

□ جستجوی متنی با عنایت به معنا
یــک  بــا  ایــن فرآینــد تشــخیص متــون مشــابه  از انجــام  هــدف 
کاربــرد  متــن از نظــر معنایــی یــا مضمونــی می-باشــد. ایــن فرآینــد 
ــه  ــوان ب ــا  می ت ــه آن ه ــه از جمل ک ــدد دارد  ــای متع ــادی در حوزه ه زی
کــرد. ســامانه های  تشــخیص خــودکار ســرقت علمــی از متــون اشــاره 
متعــددی در زمینــه مشــابهت یابی متــون هــم در انگلیســی و هــم در 
کــه از معروفتریــن ســایت های انگلیســی  فارســی ارائــه شــده اســت 
بــه ســمیم  فارســی  و در ســایت های   37  Grammarly بــه  می تــوان 
نــور )samimnoor.ir( و همتاجــو )hamtajoo.ir( و ســامانه پایــگاه 
کــرد. نمونــه ای از  تحلیــل هوشــمند محتــوا در ایــن زمینــه اشــاره 
خروجــی ســامانه ســمیم نــور بــرای تعییــن متــون مشــابه بــا مقالــه ای 
در مــورد »آیــت اهلل ســید محمــد باقــر موســوی همدانــی« در شــکل 

می شــود. مشــاهده 

• روابط استخراج و پیوند داده شده از متن خوانده شده به گراف دانش

2   |• خروجی تعیین متون مشابه با سند سید محمدباقر موسوی همدانی
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□ جستجوی متنی با عنایت به دانش
ریاضی  محاسبه  یک  حاصل  نوعی  به  )که  کلمات  تعبیه  بردار 
کلمات و متون است( ابزاری برای نمایش جایگاه معنایی یک  با 
کلمات دیگر است تا بدین وسیله بتوان  کلمه در ارتباط با مجموعه 
نتایج جستجوی یک عبارت را دقیق تر نمود. در این نوع جستجو 
معنا به جای لفظ در متون تخصصی مد نظر قرار می گیرد تا جایی 
با  هم  مشترک  لفظ  یک  حتی  است  ممکن  جستجو  نتیجه  که 
اما موتور جستجو می بایست  باشد،  نداشته  عبارت مورد جستجو 

آن را بیابد.
و  پرسش  به عنوان  که  کلماتی  از  دنباله ای  انگلیسی  زبان  در 
این  و  می شود  مدل  تعبیه  بردار  یک  قالب  در  می شود  ح  مطر جو 

که معموال  کردن احتمال انتخاب مستنداتی  مدل سازی با بیشینه 
کاربران با آن پرس و جو روی آن کلیک می کنند، انجام می شود )شن 

و همکاران 201۴( .38

در روشی دیگر بازای هر پرس و جوی وارد شده، عبارت پرس و 
جو به بخش های چند کلمه ای تقسیم می شود و برای هر بخش یک 
بردار تعبیه و یک یا چند واژه هم معنا استخراج شده و بردار تعبیه 
آن ها  نیز محاسبه می شود و بر این اساس پرس و جوی مورد نظر 
گسترش پیدا کرده و مورد استفاده قرار می گیرد )َونگ و ِزنگ 2018( .39
سامانه های  فارسی  زبان  در  شده،  انجام  بررسی های  طبق 
جستجوی شرکت سحاب و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی 

)نور( قدم های اولیه ای در این زمینه برداشته اند.

▪  استدالل کاوی در متن

طبیعی  زبان  متون  از  مباحثه ای  ساختارهای  استخراج  و  شناسایی  فرآیند  متن۴0  در  مباحثه  ارکان  تشخیص  یا  استدالل کاوی 
میان  رابطه  و  بحث  مورد  موضوع  نتیجه گیری،  استدالالت،  فرضیه ها،  مانند  ساختارهایی  تشخیص  می باشد.  کامپیوتر  کمک  به 

بحث های فرعی با بحث اصلی از جمله خروجی های این فرآیند می باشد.
در این شکل نمونه ای از خروجی این فرآیند مشاهده می شود:

• نمونه ای از استدالل کاوی در متن

 تشخیص ارکان 
مباحثه در متن

موضوع مورد بحث
ادعا

اشاره به مرجع
فرضیه

استدالل
پاد استدالل
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و  متـن  موضـوع  اطالعـات  به کارگیـری  بـا  تحقیقـی  انگلیسـی،  زبـان  خصـوص  در 
اسـتفاده از مدل هـای یادگیـری عمیـق کـه بـر روی حـدود 25000 نمونـه یادگیـری شـده 
کـه ایـن روش می توانـد روی انـواع متـون نامتجانـس عمـل نمایـد و  بـود، نشـان داده 
کند )اسـتب و  گونه برچسـب اسـتداللی به دقت 75 درصد دسـت پیدا  در تشـخیص دو 

.۴1)2018 همـکاران 

▪ استنتاج در دانش

□ استنتاج پیوندهای جدید در یک گراف
گـراف دانـش،  در ایـن فرآینـد بـا اسـتفاده از پیوندهـا و روابـط موجـود میـان مفاهیـم 
زیـر  مثـال در شـکل  بـرای  کـرد.  اسـتنتاج  مفاهیـم  میـان  را  روابـط جدیـدی  می تـوان 
نمایـش، خطـوط موجـود میـان مفاهیم با خط ممتد و خطوطی که قابل اسـتناج اسـت 
توسـط خطـوط نقطـه چیـن نمایـش داده شـده اسـت. بنابـر روابـط موجـود، از این کـه 
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ زنـی بـه نـام هاجـر دارد و هاجـر نیـز فرزنـدی به نام اسـماعیل؟ع؟ 
کـه هاجـر تنهـا بـا حضـرت ابراهیـم؟ع؟ ازدواج  گـراف دانـش ثبـت شـده اسـت  دارد و در 
گـراف یعنـی  کـرده اسـت، می تـوان رابطـه پـدر- فرزنـدی را میـان دو موجودیـت ایـن 

گرفـت. حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و حضـرت اسـماعیل؟ع؟ نتیجـه 

□ تشخیص تناقض42
کار شـاخصی در این زمینه انجام نشـده اسـت و یکی   هیچ 

ً
کار شـاخصی در این زمینه انجام نشـده اسـت و یکی در فارسـی و عربی تقریبا  هیچ 
ً
در فارسـی و عربی تقریبا

از مناطـق بکـر تحقیقاتـی در حـوزه پردازش زبان طبیعی فارسـی می باشـد.از مناطـق بکـر تحقیقاتـی در حـوزه پردازش زبان طبیعی فارسـی می باشـد.
که از یک شبکه عصبی  کلمات  که از یک شبکه عصبی در انگلیسی با استفاده از مدل تغییر یافته جاسازی  کلمات  در انگلیسی با استفاده از مدل تغییر یافته جاسازی 
عمیـق آمـوزش دیـده اسـت، بـه تشـخیص تناقـض میـان هـر جفـت جملـه پرداختـه عمیـق آمـوزش دیـده اسـت، بـه تشـخیص تناقـض میـان هـر جفـت جملـه پرداختـه 
شـده اسـت و نویسـنده ادعـا نمـوده کـه دقـت روش جدیـد در تشـخیص میـزان جمالت شـده اسـت و نویسـنده ادعـا نمـوده کـه دقـت روش جدیـد در تشـخیص میـزان جمالت 

متناقـض در حـدود متناقـض در حـدود 8282 درصـد می باشـد درصـد می باشـد )لویانـگ و همـکاران  )لویانـگ و همـکاران 20172017(( . .۴3۴3

• نمونه ای از خروجی فرآیند استنتاج رابطه جدید میان مفاهیم



▪  سایر خدمات هوشمند

□ تشخیص نویسنده44
طبیعی  زبان  پردازش  موضوعات  از  یکی  نویسنده،  تشخیص 
است که با افزایش تعداد نویسندگان دچار چالش بیشتری می شود. 
با داشتن یک  که  ارائه شده  ابزاری به صورت برخط  انگلیسی  در 
متن از هر نویسنده، نویسنده متن جدید را از میان دو نفر تشخیص 

می دهد .۴5
با  که  است  شده  ارائه  انگلیسی  زبان  در  تحقیقاتی  مقاله ای 
استفاده از شبکه ها ی عصبی پیچشی یادگیری عمیق به تشخیص 
که از میان 50 نویسنده با داشتن 1000 متن  نویسنده پرداخته است 
برای هر نویسنده، می تواند نویسنده متن را با دقت حدود 76 درصد 

درست تشخیص دهد )شرستا و همکاران 2017( .۴6

مثاًل  است.  گرفته  صورت  پژوهش هایی  نیز  فارسی  زمینه  در 
از عبارات تک  گیری  بهره  و  زبانی  یافته  تغییر  از مدل  استفاده  با 
و دو واژه ای در میان دو مجموعه داده شعر فارسی به تشخیص 

نویسنده پرداخته شده است )وزیریان و زاهدی 2016( .۴7

□ تصحیح خودکار48 
در حوزه تصحیح خودکار متون ابزارهای بسیار متعدد و فراوانی 
که به چند نمونه شاخص اشاره می شود. در زبان  ارائه شده است 
محتوا  هوشمند  تحلیل  پایگاه  سبحه،  فارسی  یاب  غلط  فارسی 
تحقیقات  مرکز  کنویس  پا سامانه  و  ویراستیار  سامانه  همچنین  و 
که به صورت افزونه Word عمل می کند  کامپیوتری اسالمی )نور( 
افزار  نرم  انگلیسی  غلط یاب  نیز  انگلیسی  زبان  برای  دارند.  وجود 

گرامارلی50  موجود می باشند. Word و نرم افزار برخط غلط یاب۴9 و 

• نمونه ای از خروجی غلط یاب خودکار

که به صورت افزونه Word قابل استفاده است. برای  غلط یاب »غلطاوی« نیز در زبان عربی )نسخه برخط و آفالین( وجود دارد 
مثال در شکل ارائه شده مالحظه می شود که غلط های امالیی و نحوی به سادگی توسط این نرم افزارها گرفته شده و به شکل صحیح 

در آمده است.
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دستاوردهای اولیه 
هوش مصنوعی 
در حوزه دین

فصل سوم



بیت  اهل  روایات  و  کریم  قرآن  حوزه  در  ماشینی  پردازش  در 
الفاظ  الیه  در  هم  عامه،  روایات  و هم چنین  طهارت:  و  عصمت 
که می توان به  گرفته است  و هم در الیه معنا تحقیقاتی صورت 

موارد زیر اشاره نمود:

▪  اعراب گذاری

به  می توان  هوشمند،  سامانه های  این  از  یکی  عنوان  به 
سامانه ی آماری و پردازشی روی حرکات، حروف و عبارات قرآنی 
علوم  کامپیوتری  تحقیقات  مرکز  کاوی  متن  )گروه  اعراب گذاری  مانند 

اسالمی(1 اشاره نمود.

▪  تحلیل صرفی و نحوی

Kais dukes در دانشگاه لیدز به تحلیل صرفی و نحوی عبارات 
آن ها  وابستگی  تجزیه  و  گرامری  تحلیل  مانند  قرآنی  جمالت  و 
کامپیوتری  ابزارهای  از آن برای استفاده در   پرداخته و پیکره ای 
کرده اند2. همچنین سامانه تحلیل صرفی زبان عربی مرکز  ایجاد 
تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نیز با دقت باالیی قادر به انجام 

این فرآیند می باشد.

▪  مشابهت یابی آیات و روایات

بر  قرآن  در  مشابه  آیات  خودکار  یافتن  به  تحقیقات  از  یکی  در 
اساس واژه، موضوع و شباهت های تفسیری پرداخته شده است 
تِول(3. سامانه آیه یاب در متن، یافتن آیات 

َ
)عبدالباقی شرف و ِاریک ا

مرتبط با یک متن و مشابه یاب احادیث مرکز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اسالمی نیز از سامانه های این حوزه به شمار می آیند.

▪  دسته بندی خودکار آیات و روایات

مکی- قبیل  از  مختلف  رده های  به  آیات  خودکار  دسته بندی 

یکی  معنایی  و  لغوی  ویژگی های  اساس  بر  انذار-تبشیر  و  مدنی 
بوده  از پژوهشگران  که مد نظر بسیاری  از تحقیقاتی است  دیگر 
است )تحقیقات و پایان نامه های داخل کشور و عبدالباقی شرف(. 
که در آن مرجع ضمایر قرآنی  در تحقیقی با به کارگیری پیکره ای 
مشخص شده است، باهم آیی مفاهیم قرآنی، محاسبه و بستری 
برای جستجوی مفاهیم قرآنی آماده شده است )عبدالباقی شرف و 

تِول(۴.
َ
ِاریک ا

همچنین مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی به دسته بندی 
که از پیش تعریف شده اند،  خودکار متون فقهی در 9 باب فقهی 
مشابه  روایات  ماشینی  تشخیص  همچنین  است5.  پرداخته 
است.  نموده  ارائه  موسسه  این  که  است  کارهایی  از  دیگر  یکی 
به   )2010 )جبرا  دیگری  تحقیق  نیز،  احادیث  رده بندی  راستای  در 
رده بندی احادیث اهل سنت در 13 باب موضوعی پرداخته است6. 
در پژوهشی )سعد و همکاران 2010( چارچوبی برای ذخیره و بازنمایی 
گراف دانش ارائه شده و  دانش اسالمی مبتنی بر هستان شناسی و 

سعی کرده اند متشابهات قرآن را با استفاده از آن توضیح دهند7.

▪  هستان شناسی های دینی

روابط  و  مفاهیم  از  مراتبی  هستان شناسی8 یک ساختار سلسله 
کمک آن می توان یک حوزه دانشی را برای  که به  میان آن هاست 
کامپیوتر قابل فهم نمود. هستان شناسی ها در حقیقت بخش مفاهیم 
که توضیح آن در بخش »گراف  گراف دانش هستند  و مقوله های 
ایجاد شده  از هستان شناسی  گذشت. شکل زیر نمونه ای  دانش« 
برای مفاهیم قرآنی و روابط میان آن ها  را نشان می دهد. برای مثال 
میان نماز ظهر و نمازهای واجب رابطه Is-a یا همان حمل برقرار 
نمازهای واجب است.  از دسته  نماز ظهر  که نشان می دهد  است 
 hasTime هم چنین میان نماز صبح و ابتدای صبح رابطه ای به نام

)دارای زماِن( وجود دارد که زمان نماز صبح را نشان می دهد. 

• نمونه ای از  روابط میان 
مفاهیم قرآنی در قالب هستان شناسی



استخراج و تولید هستان شناسی از مفاهیم قرآنی یکی از چالش 
که به صورت محدود به آن پرداخته  برانگیزترین اقداماتی است 
شده است )kais dukes در دانشگاه لیدز9 و شهاب رهنما برای حدود 
30 مفهوم قرآنی10(. یائوری در سال 2011 هستان شناسی دانشگاه 
کامل تر نمود و از آن در استخراج روابط میان مفاهیم قرآنی  لیدز را 

بهره گرفت11.
از متون روایی یکی از حوزه هایی است  ایجاد هستان شناسی 
به  می توان  جمله  از  پرداخته اند.  آن  به  مختلفی  تحقیقات  که 
که در آن یک هستان شناسی از پیامبران و  تحقیقی اشاره نمود 
کتاب های آن ها  و تعالیم و زندگی آن ها  در قرآن و روایات  رسل، 
روشی  دیگری  تحقیق  در   .)2017.12 )السنسله  است  شده  ساخته 
آنتولوژِی  از  استفاده  با  روایی  متون  معنایی  جستجوی  برای 
ایجاد شده بر روی موضوع »زکات«، ارائه شده است )المصری .13(.
حکمت اهلل خان و همکارانش در سال 2013 یک هستان شناسی 
کردند و با استفاده از  از اسامی حیوانات مورد اشاره در قرآن ایجاد 

آن به جستجوی معنایی آیات قرآنی پرداختند1۴.
کــه در حــوزه معنایــی قــرآن صــورت  یکــی از تحقیقــات دیگــری 
ــی  ــارات قرآن ــزاره ای عب گ ــای  ــد قاب ه ــکان تولی ــی ام ــه، بررس گرفت
کــه در آن یــک فعــل محــور قــرار داده می شــود و تمــام عوامــل  اســت 
ظرفیــت آن فعــل مشــخص می گردنــد )عبدالباقــی شــرف(15. از ایــن 
طریــق می تــوان بــا داشــتن یــک فعــل، عوامــل ظرفیــت آن فعــل را 
گــردد.  ــا دانــش موجــود در مــورد آن فعــل تکمیــل  تکمیــل نمــود ت
بــرای مثــال عوامــل ظرفیــت فعــل »خریــدن« در قالــب یــک قــاب 
کاالی مــورد نظــر 3. فروشــنده  ــدار 2.  ــد از: 1. خری ــزاره ای عبارتن گ

و ۴. ثمــن معاملــه.

داده های  و  صفحات  آن  در  که  است  زیرساختی  معنایی  وب 

موجود در وب بگونه ای استاندارد ساخت یافته و برچسب گذاری 
باشند.  ماشین  توسط  فهمیدن  و  خواندن  قابل  که  می شوند 
بر وب  استیری و همکاران در سال 1392 یک زیرساخت مبتنی 
در  نمودند16.  ایجاد  فرقان  به نام  کریم  قرآن  آیات  برای  معنایی 
همان آزمایشگاه )فناوری وب( فعالیت های پژوهشی دیگری نیز 

در خصوص هستان شناسی قرآن کریم صورت پذیرفته است17.

▪  پیونددهی راویان به پایگاه داده

یکی از تحقیقاتی که در پردازش متون روایی به آن مکرر پرداخته 
شده است، استخراج خودکار نام راویان حدیث از روایت است. صالح 
بالقاسم و زکریا در سال 182017 با ترکیب روش های مبتنی بر قانون 
نام  استخراج  به  درصد   80 دقت  با  توانستند  آماری  معیارهای  و 
عالم در مجموعه 

َ
راویان بپردازند. در این راستا تشخیص خودکار ا

متون روایی )محمود 2017( یکی از تحقیقات دیگری است که انجام 
کامپیوتری علوم اسالمی در  شده است19. همچنین مرکز تحقیقات 

نرم افزارهای درایه این کار را با دقت باالیی انجام داده است.
پژوهش  روایات،  در  ضعیف  و  قوی  حدیث  خودکار  تشخیص 
گرفته است. برای  که در زمینه متون روایی صورت  دیگری است 
کلمات، بار معنایی  از ویژگی های متوسط طول  با استفاده  مثال 
کلمات استفاده شده )الوا 2018(20 و استفاده از طبقه و جایگاه راوی 
و  قوی  حدیث  خودکار  تشخیص  برای  تحقیقاتی   21)201۴ )عزمی 

دیگری،  تحقیق  در  و  راستا  این  در  است.  گرفته  صورت  ضعیف 
مجموعه  از  استفاده  با  وب  از  شده  آوری  جمع  احادیث  صحت 
دادگان از پیش تعریف شده احادیث و انواع آن )شتناوی 2011( مورد 

بررسی قرار گرفته است.22
ترجمه  و  روایات  متون  از  حدیث  راویان  درختواره  ساخت 
دیگری  نقطه   )2۴  2016 الیاس  و   23 )عزمی2010  دیگر  زبان  آن ها  به 
که مورد توجه پژوهشگران است. در این راستا دو تحقیق  است 
گرفته و یک هستان شناسی از روابط میان راویان،  دیگر صورت 
کرده اند )َبَرَکه  نسب آن ها  و ارتباط آن ها  با احادیث مختلف ایجاد 

25201۴ و بشارت 26(.

▪  جستجو بر اساس مترادفات

یکی از سامانه های موجود برای استفاده در علوم اسالمی سامانه 
جستجوی هوشمند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی است 
کلمات  سایر  همچنین  و  کلمات  مترادفات  گرفتن  نظر  در  با  که 
کیفیت  واژگان(  تعبیه  ابزارهای  طریق  )از  کلمه  یک  به  مرتبط 

جستجو را باالتر می برند. 2   |•  نمونه ای از هستان شناسی قرآنی طراحی شده توسط آزمایشگاه فناوری وب
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▪  استخراج اطالعات از متن

صحیح  احادیث  خوانش  برای  روشی  ارائه  به   2013 در  گ  هرا
یافته  ساخت  داده  مجموعه  یک  قالب  در  آن  ذخیره  و  بخاری 
پرداخته است27. در سال 2017 الخطیب و همکاران یک شبکه 
آن ها  روابط  و  مفهوم   8500 حدود  با  روایات  از  عربی  واژگانی28 

 شامل هم معنی، متضاد و ارجاع به کتاب منبع ایجاد کردند29.
در متون روایی به زبان مالزیایی دو تحقیق شاخص وجود دارد:
- تحقیقی پیرامون استفاده از تحلیل موضوع برای پرس وجو در 
مستندات روایی به زبان مالزیایی پیرامون مفهوم »حالل« )هانوم و 

دیگران 30( است.

- تحقیقی در مورد استخراج مستندات روایی مرتبط با استفاده 
از بسط پرس وجوی کاربر توسط دانشنامه مالزیایی )رحمان 2010 31(.
در سال 2016 نجیب، پایگاهی از متون روایی ایجاد نمود که در 
آن، هر یک از روایت ها دارای سلسله راویان، راوی اصلی، شماره 

کتاب و باب آن روایت بود32.

▪  سامانه پرسش و پاسخ

که در حوزه پردازش متون روایی  یکی از جدیدترین تحقیقاتی 
حوزه  در  پاسخ  و  پرسش  سامانه ی  یک  ارائه  است،  شده  انجام 
روایات  روی  بر  موجود  زبانی  دانش های  از  استفاده  با  احادیث 

می باشد )عبدی 2019(
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سامانه های هوشمند
پیشنهادی

فصل چهارم



▪ مقدمه
ــده در  ــه ش ــات عرض ــش و خدم ــای دان ــه از مرزه ــه آن چ ــه ب ــا توج ب
کــه  گفتــه شــد، طرحــواره نجــف بــر خــود الزم می بینــد  حــوزه دیــن 
ســامانه های مــورد نیــاز بــرای علــوم اســالمی را طراحــی و تولیــد نمایــد 
کــه تحقیقــات و ســامانه هایی طراحــی شــده اســت آن هــا  و در مــواردی 

 را بهبــود بخشــد.

▪   تحلیل سامانه های هوشمند موجود در علوم اسالمی

سـامانه های هوشـمند مـورد نیـاز در علوم اسـالمی یا سـامانه هایی سـامانه های هوشـمند مـورد نیـاز در علوم اسـالمی یا سـامانه هایی 
کـه موجـود نیسـتند، یـا در صـورت وجـود از جنـس پیش نیـاز  کـه موجـود نیسـتند، یـا در صـورت وجـود از جنـس پیش نیـاز هسـتند  هسـتند 
گر جزء  گر جزء یـا پایـه بـرای پژوهش های هوشـمند پیشـرفته می باشـند، یـا ا یـا پایـه بـرای پژوهش های هوشـمند پیشـرفته می باشـند، یـا ا
قبولـی  قابـل  غیـر  دقـت  هسـتند،  پیشـرفته  هوشـمند  قبولـی سـامانه های  قابـل  غیـر  دقـت  هسـتند،  پیشـرفته  هوشـمند  سـامانه های 
می دانیـم  همچنیـن  دارنـد.  فنـاوری  کنونـی  مرزهـای  نسـبت  می دانیـم بـه  همچنیـن  دارنـد.  فنـاوری  کنونـی  مرزهـای  نسـبت  بـه 
مرزهـای  در  موجـود  دقیـق  هوشـمند  سـامانه های  اسـتخدام  مرزهـای کـه  در  موجـود  دقیـق  هوشـمند  سـامانه های  اسـتخدام  کـه 
ارتقـای  ارتقـای فنـاوری دنیـا توسـط اسـالم پژوهان نقـش تحول آفرینـی در  فنـاوری دنیـا توسـط اسـالم پژوهان نقـش تحول آفرینـی در 
پژوهش هـای آنـان خواهـد داشـت. امـا تولیـد سـامانه های هوشـمند پژوهش هـای آنـان خواهـد داشـت. امـا تولیـد سـامانه های هوشـمند 
نقش آفرینـی  بـا  تنهـا  فنـاوری،  و  دانـش  مرزهـای  در  موجـود  نقش آفرینـی دقیـق  بـا  تنهـا  فنـاوری،  و  دانـش  مرزهـای  در  موجـود  دقیـق 

قابـل حصـول هسـتند. کشـور  ح  قابـل حصـول هسـتند.پررنـگ دانشـگاه های مطـر کشـور  ح  پررنـگ دانشـگاه های مطـر
چنین  تولیدکننده  اسالمی  موسسات  ارتباط  وجود،  این  چنین با  تولیدکننده  اسالمی  موسسات  ارتباط  وجود،  این  با 
مرزهای  از  و  بوده  محدود  بسیار  دانشگاهی  فضای  با  تی  مرزهای محصوال از  و  بوده  محدود  بسیار  دانشگاهی  فضای  با  تی  محصوال
با پیوند مرکز  لذا طرحواره نجف  با پیوند مرکز فناوری فاصله محسوسی دارند.  لذا طرحواره نجف  فناوری فاصله محسوسی دارند. 
موسسه  امکاناتی(،  و  معنوی  )حامی  علمیه  حوزه های  موسسه مدیریت  امکاناتی(،  و  معنوی  )حامی  علمیه  حوزه های  مدیریت 
داده کاوی  آزمایشگاه  و  مالی(  و  معنوی  )حامی  عرفان  و  داده کاوی اشراق  آزمایشگاه  و  مالی(  و  معنوی  )حامی  عرفان  و  اشراق 
که  که دانشگاه علم و صنعت )حامی معنوی و علمی( پایه ریزی شد  دانشگاه علم و صنعت )حامی معنوی و علمی( پایه ریزی شد 

ح آن سامانه ها اختصاص می یابد. گزارش به شر ح آن سامانه ها اختصاص می یابد.این فصل از  گزارش به شر این فصل از 

▪   تقسیم بندی خدمات هوشمند

که طرحواره نجف در  کلی می توان مجموعه ی خدماتی  به طور 
کوتاه مدت و میان مدت ارائه می نماید را در یک تقسیم بندی  افق 

جامع این چنین ارائه نمود.

سامانه های هوشمند

سامانه های برخط تعاملی تولید متن بازیابی دانش استدالل ورزی پردازش متن

• خدمات هوشمند طرحواره نجف می
سال
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▪  پردازش متن

که پردازش های رایانشی  با توجه به پیشرفت قابل مالحظه ای 
متن داشته اند می توان بسیاری از نیازهای علوم اسالمی و انسانی 
را به کمک آن ها  برطرف کرد. این خدمات را به ادبیات علوم دینی 

و حوزوی در حیطه های مختلفی می توان این چنین بیان کرد:

□ حیطه الفاظ
با پردازش های ماشینی می توان تحریفات و تصحیفات احتمالی 
تبدیل  رجالی  مباحث  در  نمونه  طور  به  کرد.  کشف  را  متن  یک 
عن به او، تبدیل بن به عن و ... را می توان با مشابهت یابی ها در 
نیز  رجالی  مباحث  غیر  در  کرد.  پیدا  اطالعات  از  زیادی  گستره ی 
ممکن است در متن یک حدیث بتوان تصحیف احتمالی را نشان 
داد. به طور نمونه می توان در عبارت )ال یطل دم امرئ مسلم (، با 
کثرت )ال یبطل دم امرئ مسلم ( احتمال تصحیف لفظی  توجه به 

را به طور خودکار پیشنهاد داد.

□ حیطه استناد
کتاب به یک نویسنده عدم امکان استناد یک 

در بخش »تشخیص نویسنده« در مورد تحلیل هوشمند برای 
تشخیص نویسنده سخن گفته شد. از همین امکان استفاده کرده 
و با توجه به الگوی نگارشی یک نویسنده و یا الگوی نگارشی یک 
کتاب به  قرن خاص می توان در مورد انتساب یا عدم انتساب یک 

یک نویسنده اظهار نظراتی داشت.

کتاب □ بررسی وحدت دو 
را  کتاب  یک  یکتایی  می توان  متنی  تحلیل های  از  برخی  با 
کتاب  کتاب جعفریات همان  که  گفته می شود  تشخیص داد؛ مثال 
که به مصر رفته است و این از مقایسه میراث باقی  سکونی است 
کتاب جعفریات مطرح  با  روایی شیعه  کتب  از سکونی در  مانده 
کبری نیازمند  شده است. البته اثبات این ادعا از حیث صغری و 

تحلیل های ساده و پیشرفته است.1 
 

□ حیطه داللت و محتوا
تشخیص اعالم داخل یک متن

به  متن  موجودیت های  »پیونددهی  بخش  در  که  همان طور 
گفته شد الفاظ متفاوتی ممکن است نسبت به یک  گراف دانش« 
که این  شخص خاص، یک زمان خاص و ... وجود داشته باشد 

که آن الفاظ، شناسایی شده و تمامی آن ها  به  امکان وجود دارد 
که آن موجودیت خاص در پایگاه دانش، توصیف شده  صفحه ای 
است متصل شوند؛ به طور نمونه در اسناد روایات، »ابن ابی عمیر« 
با اسامی متعددی هم چون »محمد بن ابی عمیر«، »محمد بن 
وجود  امکان  این  است.  شده  برده  نام   ... و  احمد«  »ابو  زیاد«، 
که به صورت ماشینی، این عناوین تشخیص داده شود و در  دارد 
عمیر  ابی  ابن  از  توضیحاتی  و  مشخصات  که  صفحه ای  به  ادامه 
وجود دارد، متصل شود. همچنین سامانک تشخیص اعالم مرکز 
به  قادر  باالیی  دقت  با  نیز  اسالمی  علوم  کامپیوتری  تحقیقات 

تشخیص اعالم در زبان عربی می باشد.

□ کشف مقوله احتمالی کلمات جدید
کنون در پایگاه دانش ثبت  که تا  کلمه ی جدیدی  که  در صورتی 
نشده باشد، در متنی وجود داشته باشد، با توجه به جایگاه کلمه و 
تعامل آن با سایر کلمات می توان نوع موجودیت آن کلمه را با دقت 
باشد:  نوشته شده  متنی  در  گر  ا مثال  به طور  کرد؛  کشف  خوبی 
»کاشف اللثام در این مسئله فقهی با شیخ انصاری هم نظر است« 
کاشف اللثام را در پایگاه دانش فقها ثبت نکرده باشیم ولی  گرچه  ا
کرد خصوصًا  کشف  به طور ماشینی می توان فقیه بودن ایشان را 

کلمه از نظر لفظی ظاهر اسم خاص را ندارد. آنکه این 

□ استظهار بسیط از روابط موجود در متن
که در خوانش ماشینی در فصل قبل  با توجه به توانایی هایی 
کرد. به  شمرده شد، می توان روابط متعددی را از متون استنتاج 
کتابش  گر در عبارتی نوشته شده باشد »شیخ مفید در  طور مثال ا
که  المقنعه می نویسد: ...« . به صورت ماشینی می توان فهمید 
کتاب است و  شیخ مفید یک انسان و نویسنده است، المقنعه یک 

کتاب برای شیخ مفید است. این 

□ کشف معنای مرجح یک مشترک لفظی
و  کمک بررسی سیاق  با یک مشترک لفظی، به  در مواجهه ی 
کلمه را به طور  مورد استعمال شده، می توان معنای ترجیحی یک 

کرد و قرائن این ترجیح را ارائه داد. خودکار، مشخص 

□ کشف لوازم متن و پیشنهاد مفاهیم
گر از جمله »فی الغنم السائمه زکاه«، زکات داشتن  به طور مثال ا
غنم سائمه به طور ماشینی در بیاید، زکات نداشتن غنم غیر سائمه 
2   |نیز ممکن است بر اساس قائل بودن به مفهوم وصف، استنتاج و 
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به عنوان یک واقعیت احتمالی به طور خودکار پیشنهاد شود. هم چنین ممکن است بر اساس 
پایگاه دانش موجود، این احتمال تضعیف و یا تقویت نیز بشود.

گراف دانش علوم اسالمی □ توسعه 
ارائه شده در مورد »سامانه یادگیری مداوم زبان« و خوانش مداوم آن  با توجه به توضیح 
کارگیری چنین قابلیتی در سامانه نجف به صورت  نسبت به صفحات اینترنت، می توان با به 
مداوم مفاهیم و روابط تولید شده در کتب تازه تالیف شده را به منظور تکمیل گراف دانش علوم 

گراف دانش علوم اسالمی بیفزاییم. اسالمی استخراج نموده و به 
 

□ حیطه تحلیل نحوی
کشف متعلق هوشمند، اعراب گذاری خودکار، ارجاع خودکار ضمیر  تجزیه و ترکیب ماشینی، 
و  است  متن  پردازش  پژوهشگران  توجه  محل  امروزه  که  است  مواردی  از   ... و  اشاره  اسم  و 
دستاوردهای قابل مالحظه ای در آن ها  محقق شده است. با این حال بسترها و موضوعات 

متنوعی برای توسعه آن نیز وجود دارد.

□ حیطه تحلیل نویسندگان و راویان
تشخیص میزان تأثیرپذیری نویسندگان از یکدیگر

که در بخش »جستجوی متنی با عنایت به معنا« مطرح شد، امکان بررسی و  همان طور 
تشخیص متون مشابه با یک متن از نظر معنایی یا مضمونی وجود دارد. از این طریق می توان 
کتاب، میزان تاثیرپذیری یک نویسنده از استادش و یا  با بررسی هم بستگی های مضمونی چند 
کرد. به طور نمونه با یک پردازش رایانشی می توان  کتاب خاص را بررسی  تاثیرپذیری او از یک 

گرفت. کتاب اسفار، از مباحث المشرقیه فخر رازی را نتیجه  تاثیرپذیری زیاد مالصدرا در 

□ تحلیل همبستگی راویان و کرسی درس آن ها
با تحلیل همبستگی مضمونی مجموعه روایات چند راوی می توان احتماالت جدی برای 
کرد. مثاًل در روایتی  کرسی درس را بررسی  کرسی درس معصوم و حضور آن روات در آن  کشف 
عبداهلل بن میمون که خودش شیعه است وجود دارد ولی با یک بررسی ماشینی کشف می شود 
کلوب از امام  که اهل تسنن مثل سکونی و غیاث بن  که نقل های عبد اهلل بن میمون با مطالبی 
صادق؟ع؟ نقل می کنند خیلی مشابهت دارد و به احتمال زیاد این جلسات، جلساتی عمومی 
که امام صادق؟ع؟ آن را اداره می کرده اند. در این جلسات عمومی هم بحث تقیه  بوده است 
که مجلس درس امام صادق؟ع؟  کسانی  که ممکن است خیلی از  می تواند مطرح باشد. چرا 
که امام  را تشکیل می داده اند از اهل تسنن بوده باشند و همین مطلب شاید مؤید این باشد 
کنند و می خواستند فتوا را  صادق؟ع؟ به خاطر این که نمی خواسته اند فتوای خودشان را نقل 

از طریق پدرشان به حضرت علی؟ع؟ برسانند این مطلب را »عن ابیه عن علی« بیان می کنند.

□ رفتار شناسی یک راوی
به کمک نسبت سنجی موضوعی روایات یک راوی می توان حدودی از موضوعات مورد توجه 
کدام  کدام راوی بیشتر به مباحث فقهی می پرداخته است و  که مثاًل  یک راوی را بدست آورد 

راوی توجه بیشتری به مسائل اعتقادی داشته است.



▪  استدالل ورزی

کمک پردازش ماشینی و یا به صورت مستقیم  از آنکه به  بعد 
کردیم، این  توسط خبره ی انسانی، دانش را به زبان ماشین مدل 
که با ابزارهای موجود و سامانه هایی  امکان وجود خواهد داشت 
شویم؛  استدالل ورزی  مرحله ی  وارد  شد،  خواهد  طراحی  که 
هوش  موجود  دستاوردهای  بررسی  فصل  در  که  همان طور  البته 
گذشت، امکان استدالل کاوی و تشخیص ساختارهایی  مصنوعی 
و  بحث  مورد  موضوع  نتیجه گیری،  استدالالت،  فرضیه ها،  مانند 
رابطه میان بحث های فرعی با بحث اصلی به صورت ماشینی نیز 
ممکن است و نیازمند مدل سازی تمام اطالعات به زبان ماشین 
که در این مرحله بدست می آوریم  نخواهد بود. برخی از امکاناتی 

از این قرار است: 

گزاره □ کشف توالی و لوازم یک 
عدم  دارد،  وجود  پژوهشگران  روی  پیش  که  موانعی  از  یکی 
کمک  به  است.  گزاره  یک  لوازم  و  نتایج  به  همه جانبه  التفات 
که به صورت قابل فهم برای ماشین مدل شده  فناوری و دانشی 
که با  گزاره را هر چند  که لوازم یک  است، این امکان وجود دارد 
کنیم. به طور مثال در نظر  واسطه های زیادی باشد، بتوانیم رصد 
لم  لم یجب  اذا  »الشیء  قاعده ی  فیلسوف در بحث  بگیرید یک 
خ  گر هر واقعه ای ر که ا کند  یوجد«، این قاعده را به نحوی تصویر 
خ دادن آن نبوده   واجب شده بوده است و چاره ای جز ر

ً
داد، حتما

که  است. در این صورت ممکن است به این نکته ملتفت نباشد 
کرده است، در  که ذکر  این تصویر از این قاعده با این عمومیتی 
مورد مقدمات فعل اختیاری، به روشنی جاری نیست. اما هنگامی 
که به کمک فناوری و دانش مدل شده، در عرصه ی استدالل ورزی 
را  گزاره  لوازم یک  از  گستره ی خوبی  تا  وارد می شویم، می توانیم 

بررسی و مشاهده کنیم و به خوبی به آن ها  ملتفت باشیم.

□ کشف تناقض
در دانش مدل شده، به سادگی می توان روابط ناسازگار را پیدا 

کرد؛ این ناسازگاری به شکل های مختلفی قابل بروز است:

□ ناسازگاری صریح
ممکن است این ناسازگاری به صورت صریح و مستقیم باشد 
گفته شود، نماز جمعه واجب است و در جایی  مانند آنکه در جایی 

دیگر گفته شود واجب نیست.

□ ناسازگاری التزامی
ممکن است این ناسازگاری به کمک داللت التزامی و لوازم یک 
گزاره بدست می آید  که سرانجام لوازم فاسد یک  کشف شود  گزاره 
گفته شود نماز جمعه واجب است و در جای  مانند آنکه در جایی 
دیگری گفته شود نماز جمعه مکروه است که در این صورت بخاطر 
آنکه می دانیم هر آنچه واجب است مکروه نیست، ناسازگاری دو 

جمله بدست می آید.

□ ناسازگاری تضّمنی
روابط  و  تضمنی  داللت  کمک  به  ناسازگاری  این  است  ممکن 
عام و خاص یا اطالق و تقیید موجود بین مفاهیم باشد مانند آنکه 
بگوییم نماز جمعه در عصر غیبت بر مردان واجب است و در جای 

دیگری بگوییم نماز جمعه واجب نیست.

□ بررسی لوازم تغییر مبنا
در موارد متعددی یک فقیه یا پژوهشگر مشتاق است که بررسی 
کند، چه اثری در باورهایش خواهد  گر یکی از مبانیش تغییر  کند ا
گر تمام روات  ا گذاشت. به طور مثال ممکن است بخواهد بداند 
کامل الزیارات توثیق شوند به چه واقعیت هایی باید پایبند شود و 

گر چنین توثیقی محقق نشد، به چه لوازمی باید پایبند باشد. ا

□ پیشنهاد حلقه های گمشده ی یک استدالل
گزاره، به دنبال راه های  گاهی یک محقق برای اثبات یا رد یک 
با  و  فناوری  کمک  به  است.  خود  استنباط  فرآیند  برای  مختلفی 
بهره گیری از دانش مدل شده، می توان ایده هایی برای این فرآیند 
استداللی پیشنهاد داد. به طور نمونه در نظر بگیرید شخصی به 
دنبال بررسی این واقعیت است که آیا می توان ثابت کرد که »هدیه 
دادن به مادر واجب است« یا خیر. در این صورت با توجه به این که 
گر چیزی مورد نذر واقع شود،  در پایگاه دانش، ثبت شده است که »ا
واجب می شود« یکی از پیشنهادهایی که به طور خودکار عرضه می 
گیرد.  که هدیه دادن به مادر، مورد نذر قرار  شود این خواهد بود 
گرچه این مثال ساده ای است ولی در عمل ممکن است راه های  ا
پیچیده تری برای اثبات یا رد یک گزاره در مجموع پیشنهاد شود.

□ مفروض یابی
گزاره ی  که یک  کرد  کمک خدمات هوشمند می توان بررسی  به 
استدالل شده، بر پایه ی چه باورها و مقدماتی است و در تعامل با 
2   |یک نظریه دیگر به چه نحوی می توان به تفاهم رسید. هم چنین 
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که بخاطر تفاوت مبنایی، این دو  کرد  در طرف مقابل در تقابل دو مکتب آیا می توان اعالم 
مکتب هیچ گاه به تفاهم نمی رسند؟

□ بازنمایی درختی استدالل
گزاره های موجود در پایگاه دانش، تنها محدود به گزاره هایی نیست که به صورت مستقیم 
کمک  از متن استخراج شده اند و یا توسط خبره ی انسانی وارد شده اند، بلکه ممکن است به 

استدالل ورزی ماشینی بخشی از دانش حاصل شده باشد.
کرد و نسبت به پشتوانه و روند  گر در یک نگاه بتوان تمام سیر یک استدالل را مشاهده  ا
که می تواند در  آورده ایم  توانایی قابل مالحظه ای بدست  کرد،  کلی پیدا  استدالل یک دید 

ادامه، جایگاه گزاره های کلیدی، کبریات پر کاربرد و ... را نیز به تصویر بکشاند.

□ تجمیع مویدها و مضعف ها
گزاره هایی به صراحت آن واقعیت را اثبات یا رد نکنند  در مورد یک واقعیت، ممکن است 
کنار هم بتوانند موثر باشند. چه بسا بتوان  گزاره ها در جهت اثبات یا رد آن واقعیت در  ولی آن 
کرد. به طور مثال  کمک تجمیع مؤیدها و مضعف ها، تواترهای اجمالی متعددی را ثابت  به 
می توان تمام قرائنی که داللت بر حسی بودن گزارش های دانشیان رجال دارد را در یک طرف 
را در طرف دیگر قرار داد و  گزارش های آن هاست  بر حدسی بودن  که دال  و قرائن دیگری 

سپس به تحلیل نهایی پرداخت.

□ رصد جایگاه یک مفهوم
که بین مفاهیم وجود دارد، می توان جایگاه  در قیاس های محمولی و مجموعه ی روابطی 
مفاهیم مختلف را بررسی کرد و از اهمیت حد وسط های مختلف در استدالل ها با خبر شد. مثال 
کلی شده  که چه میزان »تلف در زمان خیار« حد وسط در استدالل های  کرد  می توان بررسی 

کلی چه اثری دارد. است و در مباحث 

▪   بازیابی دانش

کمک هوش مصنوعی   گون و نوینی می توان به  گونا در خصوص بازیابی دانش، خدمات 
که یا بسیار پرهزینه و زمان بر  که به شدت مورد نیاز پژوهشگران است؛ خدماتی  کرد  ارائه 
این  از  موارد  این  نیست.  ممکن  عماًل  فناوری  از  کردن  استفاده  بدون  یا  و  می شود  انجام 
قرار هستند: )در هر مورد تنها به نمونه هایی اشاره شده است و محدود به موارد ذکر شده 

نیست(.

□ پرس و جوی دانش
پرس و جو بر اساس مصادیق

کمک  که در روز چهارشنبه مستحب باشد، به  که به دنبال عبادتی هستیم  در صورتی 
 انجام دهیم و الزم نیست یک بار 

ً
جست وجوی معنایی می توانیم این جست وجو را مستقیما

گانه با ترکیب روز چهارشنبه جست وجو کنیم. نماز، یک بار روزه، یک بار اعتکاف و ... را جدا می
سال
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□ پرس وجو بر اساس موقعیت نحوی
الجمعه«  »یوم  عبارت  دنبال  به  که  هنگامی  است  ممکن 
یوم  که  کنیم  پیدا  را  الجمعه«هایی  »یوم  بخواهیم  می گردیم، 
یا  و  اعمال  به  سریع تر  نحوی  به  و  باشد  آن ها  ظرف  در  الجمعه 
با   

ً
اساسا عمل  در  ترتیب  این  به  برسیم.  جمعه  روز  رویدادهای 

عبارات توصیفی یوم الجمعه هم چون »یوم الجمعه عید« روبرو 
نمی شویم.

□ پرس وجو بر اساس ترکیب های پیچیده مفاهیم
به  پایگاه دانش، ممکن است  به دانش مدل شده در  توجه  با 
کمک خصوصیات و روابط بخواهیم به طور مستقیم مطلبی را پیدا 
که »استاد  کنیم. مثاًل می خواهیم به دنبال نام یک راوی بگردیم 
صادق؟ع؟  امام  از   

ً
مستقیما باشد،  السجستانی  عبداهلل  بن  حریز 

کوفه باشد و در قرن دوم وفات  روایت می کرده، ممکن است متولد 
یافته« و به طور مستقیم به آن راوی برسیم. به عبارت دیگر می توان 

 به آن مطلوب مورد نظر رسید.
ً
با گذاشتن قیود مختلف، دقیقا

□ پرس و جوهای آماری
گذشته رفتاری آماری  در دانش مدل شده، می توان ساده تر از 
نسبت به بعضی از قسمت های دانش داشت. متاسفانه در حال 
 
ً
غالبا آماری،  تحلیل های  بودن  زمان بر  و  سخت  به دلیل  حاضر 

این تحلیل ها صورت نمی گیرد.

□ پرس وجو به زبان طبیعی
کنار  که در این بخش توضیح داده شد در  با توجه به ظرفیتی 
که  دارد  وجود  ما  پیش روی  امکان  این  متن،  پردازش  توانایی 
ح  بتوانیم به صورت مستقیم و با زبان طبیعی سوال خود را مطر
بپرسیم:  دانش مان  پایگاه  از  مستقیم  طور  به  آنکه  مانند  کنیم. 
 از 

ً
که استاد حریز بن عبداهلل است و مستقیما »کدام راوی است 

امام صادق؟ع؟ روایاتی دارد؟«

□ جست وجوی معنایی
به  خود  منابع  میان  در  نظر،  مورد  لفظ  یک  از  فراتر  می توان 

جست وجو بپردازیم:

□ جست وجو بر اساس مترادفات و متضادها
که  کردن یک مفهوم، تمام الفاظی  گاهی الزم است برای پیدا 
حال  در  شوند.  لحاظ  جست وجو  در  می کنند  معنایی  بر  داللت 
گر این نیاز بخواهد با جست وجوی لفظی محقق شود،  ا حاضر، 
زمان زیادی می خواهد؛ به طور نمونه در نظر بگیرید می خواهیم 
تحقیق  بالغین  غیر  برای  روزه  رجحان  عدم  یا  رجحان  مورد  در 
گر می خواهیم جست وجوی جامعی داشته  کنیم، در این صورت ا
)یستحب  هم چون  گونی  گونا ترکیب های  می بایست  باشیم 
را جست وجو   ... و  ک + صبی(  امسا )ینبغی +  + صوم + غالم(، 
که در عمل با تعداد حاالت بسیار زیادی روبرو هستیم. اما  کنیم 



کمک داشتن بانک مترادفات و متضادها و ... با دقت خوبی می توان به طور مستقیم به آنچه  به 
می خواستیم برسیم.

□ جست وجو برای رسیدن به معنای انصرافی
معنای  امروزه  ولی  است  کالم  ظهور  فهم  برای  مهم  مولفه های  از  یکی  انصرافی  معنای  کشف 
ح می شود. در  یا تنها به صورت یک ادعا مطر کشف می شود و  یا با زحمت بسیاری  الیه  منصرف 
میان  و  فهمید  خودکار  طور  به  را  لفظ  یک  شده  استعمال  معنای  می توان  ماشینی  پردازش های 
کرد. به طور مثال واژه ی »عین« چه میزان در معنای طال و  معانی استعمال شده، نسبت سنجی 

گرفته شده است و چه میزان در معنای جاسوس. کار  نقره به 

□ جست وجو برای رسیدن به معنای مطرد یک لفظ
اطراد، مهم ترین روش برای فهم معنای موضوع له است و حال آن که در عمل به ندرت از این 
کلماتی  معنای  قرینه  بدون  و  دقیق  فهم  می شود.  استفاده  له  موضوع  معنای  کشف  برای  روش 

هم چون »وطن«، »استحاله« و ... از موارد ضروری در استظهار است.

□ جست وجو برای کشف ظاهر حال و فضای عرف
عصر  در  عرف  رفتاری  غلبه ی  و  می شود  انجام  رفتاری  چه  معمول  طور  به  عرف  در  این که 
معصومین؟مهع؟ در شرایط مختلف بر اساس تمام شواهد تاریخی به چه صورتی است، در فهم تاریخ 
و سیره و هم چنین به عنوان قرینه ی استظهار به شدت مفید است. به طور مثال، اعتماد به معنای 
معنا،  آن  تغییر  احتمال  صرف  به  الفاظ  معانی  برای  جست وجو  عدم  و  وقف نامه ها  عبارات  ظاهر 

کرد. که می توان به صورت آماری پیرامون آن تحقیق  موضوعی است 

□ باز تبویب علوم
اهمیت  از  شده اند،  تنظیم  خاص  موضوع  یک  پیرامون  که  موسوعه هایی  نگارش  گذشته  از 
که موضوعات خاص دیگری به منظومه ی مباحث دینی افزوده  ویژه ای برخوردار بوده اند. امروزه 
را  دانش  پایگاه  از  خاصی  دامنه ی  شده،  انتخاب  خاص  موضوعات  اساس  بر  می توان  شده اند 
کرد و به عبارتی وسائل الشیعه را در موضوعات جدیدی تعمیم داد و یا مستدرک نویسی  بازنمایی 

گسترش داد. کتب فعلی را  برای 

▪   تولید متن

مدل  دانش  می توان  ماشین،  به  ادبیاتی  قواعد  آموزش  با  شده  حاصل  دانش  ماشینی  نگارش 
شده در یک پایگاه دانش را به رشته ی تحریر در آورد.

 
گون گونا □ ترجمه دانش به زبان های 

با توجه به این که دانش مدل شده ، پدیده ای فرازبانی است، می توان با برچسب گذاری واژگانی 
در یک زبان دیگر و به همراه آموزش قواعد صرفی و نحوی آن زبان، دانش را به آن زبان منتقل 
بودن  مصداق  شد،  معرفی  عبادت  یک  به عنوان  نماز  دانش،  پایگاه  در  وقتی  مثال  طور  به  کرد.  می
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گر متناظر این  نماز برای عبادت به زبان خاصی وابسته نیست و ا
الفاظ را در هر زبانی بدانیم، می توانیم این واقعیت را در آن زبان 

کنیم. با توجه به قواعد آن زبان مدل 

▪   سامانه های برخط تعاملی

در زمینه ی تعامل شبکه ای اطالعات بین طالب و پژوهشگران، 
این خدمات متصور است:

□ فهم جایگاه یک واژه در نگاه یک پژوهشگر
نگاه  در  علم  واژه ی  معنای  شد  روشن  تا  کشید  طول  سال ها 
متفاوت  طوسی  شیخ  نگاه  در  واژه  این  معنای  با  مرتضی  سید 
ح شده  که در باب حجیت خبر غیر علمی، مطر است و اختالفی 
بود ناشی از تفاوت معنایی واژه ی علم در نظر این دو عالم بود. 
نظام  در  را  واژه  یک  جایگاه  متنی،  پردازش های  کمک  به  گر  ا
گام بلندی در تفاهم سریع تر  کنیم،  کشف  فکری یک پژوهشگر 
انتقالی از دستگاه  برداشته ایم. در همین راستا می توان نگاشت 
نیز  را  به دستگاه فکری پژوهشگر دیگری  فکری یک پژوهشگر 
گر مراد نویسنده ی اول از واژه ی علم،  کرد؛ به طور مثال ا کشف 
و علم  اطمینان  واژه،  این  از  نویسنده ی دوم  مراد  و  یقین است 
عرفی است می توان برای تفاهم بهتر این نویسنده، متن هر کدام 

کرد. را برای دیگری، بر اساس نگاه شخص دوم بازنویسی 

□ کشف استظهارات نوعی
 در اصول فقه، اعتبار به استظهارات نوعی داده می شود 

ً
مکررا

به  رسیدن  برای  می توان  که  کاری  نزدیک ترین  عمل  در  ولی 
کند  سعی  فقیه،  یک  که  است  این  داد  انجام  نوعی  استظهار 
همان  با  و  بگذارد  کناری  به  استظهار  در  را  خود  شخصی  قرائن 
کار دشواری است  گرچه  کار ا کند. این  نگاه نوعی خود، استظهار 
 بهترین دقت را نخواهد داشت. در یک رفتار تعاملی و 

ً
ولی لزوما

کاربران خبره، می توان به  کردن از استظهارات عمومی  استفاده 
استظهارات نوعی نزدیک تر شد.

□ اطالع رسانی فعالیت ها
در بسیاری از موارد، پژوهشگران زیادی در حالی به موضوعی 
موضوع  آن  به  نیز  دیگری  افراد  حال،  همان  در  که  می پردازند 
این  بخاطر  زیادی  هزینه ی  ترتیب  این  به  و  هستند  مشغول 
موازی کاری و عدم هم افزایی تلف می شود. در سامانه ی هوشمند 

مؤسسات  موازی  پژوهش های  اجتماعی  شبکه ی  بستر  در 
با توصیه و جهت دهی در  و  یافته  کاهش  المقدور  مختلف حتی 

جهت هم افزایی پژوهش ها تالش می شود.

□ تولید اطالعات ساختاریافته جهت غنی سازی هوشمند
خواهـد  ثمـر  بـه  زمانـی  هوشـمند،  پردازش هـای  از  بسـیاری 
کـه بـا حجـم باالیـی از اطالعـات غنی شـده روبـرو باشـیم  نشسـت 
شـود.  تکمیـل  غنی سـازی  هوشـمند  پردازش هـای  کمـک  بـه  تـا 
گـر بـدون بسـتر شـبکه ی اجتماعـی و حضـور پژوهشـگران متعـدد  ا
بـه سـمت ایـن غنی سـازی برویـم، هزینـه مـادی و زمانـی بسـیاری 

داشـت. خواهـد 

□ نظم ارجاع دهی و موفقیت سنجی
که فعالیت ها در بستر یک شبکه ی اجتماعی تنظیم  هنگامی 
شود، ارجاعات و منابع تحقیق، قابلیت ردگیری خواهند داشت و 
عالوه بر تدقیق تحقیقات، می توان منابع و مقاالت ارزشمند را نیز 
موفقیت  میزان  ترتیب  این  به  کرد.  شناسایی  جمعی  صورت  به 
نقایص  رفع  برای  می توان  حتی  و  می شود  ارزیابی  پژوهش ها 
بعضی از پژوهش ها، با توجه به بازخوردها یا میزان اثرگذاری بر 

کرد. جامعه های هدف پیشنهاد هایی ارائه 

□ ارتباط دهی بین پژوهش ها
بین  ارتباط  ایجاد  امکان  کاربران،  بین  تعاملی  بستر  ایجاد  با 
جهت  مقدمه ای  و  می شود  میسر  پژوهشی  مختلف  خدمات 
حرکت به سمت نظام جامع پژوهشی حوزوی و دانشگاهی فراهم 
می گردد. به عبارت دیگر نه تنها موازی کاری از بین می رود بلکه 
که می توانند به نحوی با یکدیگر مرتبط باشند و  پژوهش هایی 
کنند نیز به سمت یکدیگر هدایت می شوند. به نحوی هم افزایی 

□ کشف نیاز های پژوهشی
دانش  پایگاه  در  موجود  دانش  مجموعه ی  به  جامع  نگاه  با 
مصرفی  و  پژوهشی  نیازهای  به  می توان  اجتماعی،  شبکه ی  و 
کاربران به طور دقیق دست یافت و نسبت به فعالیت های جدید 
گر با رصد  کرد. به طور مثال ا پژوهشی موضوعات آن ها  را توصیه 
مباحث  پررنگ  وجود  اجتماعی،  شبکه ی  بستر  در  دانش  کردن 
به عنوان  موضوع  این  پیرامون  عناوین  شود،  رصد  هرمنوتیکی 
پژوهشی  موضوع  عالقه مندان  به  دانش  مهم  موضوعات 

2   |پیشنهاد می شود.
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فصل پنجمپیوست ها



▪  مشروح بندهای مرتبط در اسناد باالدستی
بیانات مقام معظم رهبری

کارها به صورت دسته جمعی  کار جمعی و انجام دادن    □
ما در حوزه همیشه روش فردى را دنبال می کردیم. به نظر من، هنوز هم 
کار فردى  که شما مالحظه می کنید، یک  روش ها فردى است. همین درسی 
که صد نفر، هزار نفر پاى درسی نشسته اند، اما هریک از  است. درست است 
می رود  هم  بعد  است؛  استاد  مخاطب  و  روبه روست  استاد  با  گانه  آن ها  جدا
کارى فردى است. عجیب  ما  کار خودش می شود. حّتی مباحثه  و مشغول 
گوینده است، او شنونده؛  گرد؛ این  است! یک روز این آقا استاد می شود، او شا
گوینده می شود، این شنونده!  گرد؛ او  یک روز هم او استاد می شود، این شا
کار فردى است.  کاِر باهم و دسته جمعی نیست، تعامل فکرى نیست؛  یعنی 
البته این کار فردى جهات حسنی هم دارد، که محسنات این کار و این شکل 
نباید از دست برود؛ اما روش هاى دسته جمعی هم در دنیا معمول است؛ چرا 
ج فقه - 31/ 06/ 1370[ ما از این روش ها استفاده نکنیم؟ ]بیانات در آغاز درس خار

 
□  ضرورت به روز بودن و تحول دائمی به جهت عقب نماندن از حوادث
شیوه  در  پژوهش،  شیوه  در  آموزش،  شیوه  در  کردید  بیان  آقایان  حاال 
سال  ده  نگوئید  می خواهد.  تحول  این ها  همه  درسی؛  کتاب  در  پذیرش، 
آن  خوب،  خیلی  نوشتیم.  را  برنامه  این  بود،  الزم  پیش  سال  پانزده  پیش، 
برنامه مال ده سال پیش بود، ببینید شکل تکمیل  یافته این برنامه چیست؟ 
از حوادث عقب  رفتن،  به هنگام جلو  بودن،  به روز  یعنی  این؛  یعنی  تحول 
غان و پژوهشگران 

ّ
نماندن. ]بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از اساتید، فضال، مبل

کشور - 08/ 09/ 1386[ حوزه هاى علمیه 

 
□  پیشرفت دادن به دانش و روش در علوم حوزوی 

آن  است.  حوزه  این  در  دانش  به  دادن  پیشرفت  ارزش ها،  از  دیگر  یکی 
باید  بدهند،  پیشرفت  علم  به  می توانند  که  هستند  سطوحی  در  که  کسانی 
کار را بکنند. علم را باید پیش برد؛ فقه را باید پیش برد. فقه ما اسلوب  این 
که به آن فقاهت  بسیار متقن و محکمی دارد؛ آن اسلوب همان چیزى است 
اسالمی  و  الهی  احکام  درک  و  استنباط  براى  شیوه  یک  فقاهت،  می گوییم. 
که چگونه و با چه ابزارى  کتاب و سنت،  است. شیوه فهم معارف احکام از 
مطلب را بفهمیم، شیوه فقاهت نام دارد. این شیوه، شیوه بسیار رسایی است 
کتاب و سنت و دستاوردهاى  که در اختیار ماست یعنی  و این منبع عظیمی 
گذشتگان مواد اولیه آن است. با این شیوه و در این قالب ها، می شود  فکرى 
گذاشت. امروز  گمراه  کرد و در اختیار بشریت  تمام نیازهاى بشر را استخراج 
کسانی  البته  کنیم.  بهینه  استفاده  شیوه  این  از  که  داریم  احتیاج  خیلی  ما 
باید  هم  را  شیوه  این  خود  برخوردارند،  علمی  باالى  مراتب  و  فضل  از  که 

گران بهایی حوزه علمیه، مشتمل بر میراث 
 از روش ها و تجربه ها 
و اندوخته هاى علمی است. 
براى بهره بردن از این میراث فنی و علمی 
و افزودن بر آن، باید از نیروى ابتکار 
کرد.  و خالقیت استفاده 
که اسالف صالح نیز همان گونه 
که توانستند  با ابتکار و خالقیت خود بود 
کنونی برسانند.  دانش هاى دینی را به سطح 
حوزه باید راه را بر نوآورى  علمی و فنی 
کند و تازه هاى بازار  فرزندان خود باز 
رایج علم دین را به چشم تقدیر بنگرد 
کند. و صاحبان آن را تشویق 



که تکمیل پذیر نباشد؛ همه چیز  کنند. هیچ چیزى نیست  تکمیل 
در این عالم به سمت تکامل پیش می رود؛ حّتی ذوات مقدسه 
تکامل پیدا می کردند.  و  کامل تر می شدند  روز  به  روز  معصومین 
قابل  حّتی  ما  براى  که  عظمتی  آن  با  معصوم  مقدس  وجود 
لحاظ  از  می بینید  می کنید  نگاه  شما  امروز  که  نیست  هم  تصور 
ما نمی توانیم  را هم  ابعادش   

ً
که  اصال عظمت، خورشیدى است 

زد فرداى  را خواهد  بکنیم، چشممان  نگاه هم  بفهمیم؛ درست 
که حّتی در آن مراحل،  کامل تر است. پس می بینید  او از امروزش 
ما  و در همه شیوه ها تکامل هست.  تکامل هست. در همه چیز 
در  که  شیوه  این  بعد  بدهیم؛  تکامل  هم  را  فقاهت  شیوه  باید 
دست قرار گرفت، آن وقت وارد بشویم، کتاب و سنت را باز کنیم و 
کنیم. ]سخنرانی در اجتماع طالب و فضالى حوزه علمیه  از آن ها  استفاده 

قم - 01/ 12/ 1370[

□  داشتن روحیه نوآوری علمی 
مسأله  حوزه هاست،  در  دوم  اصل  هم  آن  که  بعدى،  نکته 
آقایان!  است.  علمی  بودِن  روز  به  و  علمی  تطّور  و  پیشرفت 
صاحب  قبیل  از  بزرگی  فقهاى  که  کنم  عرض  می خواهم  من 
جواهرى«  »فقه  را  فقهمان  امام؟ق؟،  تعبیر  به  ما  که  »جواهر«- 
در  تحّول  اهل  که  بود  این  عمده اش  خصوصیت  گفتیم- 
اندیشه هاِى رایِج فقهِی زماِن خود بود. اعتنا به شهرت و اجماع 
و این ها، از خصوصیات افراِد خیلی معتنی است. بعضی از فقها، 
مرحوم  ندارند.  اهتمامی  منقوله،  اجماعاِت  و  شهرت  به  چندان 
تکیه  اجماع  و  شهرت  به  مختلف،  مسائل  در  »جواهر«،  صاحب 
است.  جدید  و  نو  افکاِر  داراِى  مرد،  این  درعین حال،  می کند. 
ایشان فتاوایی دارد- یا آنجاها هم که به فتوا نرسیده، حرف هاى 
نزدیک به فتوا دارد- که شاید قبل از ایشان، احدى از فقها نگفته 
است، یا الاقل معروف نیست. یکی همین مسأله »جهاد ابتدایی 
متأّخر  فقهاِى  بین  معروف  و  مشهور  که  است،  غیبت«  زمان  در 
که  که »مشروع نیست.« اما ایشان طورى بحث می کند  این است 
که »مشروع است.« خوب؛ این نوآورى است.  نتیجه این می شود 
است.  همین طور  »جواهر«  صاحب  مرحوم  گون،  گونا مسائل  در 
چنین  داراى  که  باشد،  بزرگ  و  برجسته  الگو،  می تواند  فقیهی 
خودش  زمان  در  که  بروجردى؟ق؟  آیت اهلل  مرحوم  باشد.  روحی 
ه فقاهت شیعه شد، از این قبیل بود. امام؟ق؟ از این قبیل بود. 

ّ
قل

ج فقه«- 20/ 06/ 1373[ ]بیانات در شروع درس »خار

□   استنباط احکام فرعی از اصول به عنوان اساسی ترین کار حوزه 
بکند.  پیشرفت  باید  فقه  است.  فقاهت  اساس،  حوزه ها،  در 
معناى  به  فقه  ماست.  نظر  مورد  خود  خاص  معناى  به  فقاهت 
 مورد بحث ما نیست؛ 

ً
گاهی از دین است در اینجا فعال که آ عام 

و  فروع دینی  و  از علم دین  گاهی  آ یعنی  به معناى خاص،  فقه 
متون  مجموعه  از  انسان  اجتماعی  و  فردى  وظایف  استنباط 

که خیلی هم مهم است. دینی، 
انسان از قبل از والدت تا بعد از ممات احوالی دارد، و این احوال 
شامل احوال فردى و زندگی شخصی اوست، و نیز شامل احوال 
اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادى و اجتماعی و بقیه شئون 
می شود.  معلوم  فقه  در  این ها  همه  سرنوشت  و  تکلیف  اوست. 
که اسمش همان احکام فرعی  فقه به این معنا مورد نظر ماست، 
است؛ استنباط احکام فرعی از اصول. این، اساس حوزه هاست. 

ج فقه - 31/ 06/ 1370[ ]بیانات در آغاز درس خار

 
فقه  از  اسالم  اجتماعی  نظام  نظری  و  فکری  نیاز  تأمین    □
سیاست  نظامی،  مسائل  اقتصاد،  حوزه ها ی  در  اسالمی 

خارجی، ارتباطات اخالقی و...
ارتباطات  و  خارجی  سیاست  و  نظامی  و  اقتصادى  مسائل  ما 
مسائل  از  خیلی  بیاوریم؛  در  دین  از  بایستی  را  خود  اخالقی 
طول  در  ما  نداریم.  که  تعارف  کنیم؛  بازنگرى  باید  را  فردیمان 
حکومت  براى  شکلی  و  قالب  به عنوان  فقه  و  دین  به  زمان، 
بودیم؛  محکومی  گروه  گذشته،  دوران هاى  در  ما  نکردیم.  نگاه 
کار خودشان را می کردند و ... ما هم در این  حکومت ها داشتند 
که حکومت ها تشکیل داده بودند و در این اتوبوس یا  چارچوبی 
قطارى که حکومت ها مردم را سوار کرده بودند و به سمتی حرکت 
که خودمان هم با این اتوبوس یا قطار حرکت  می دادند، در حالی 
می کردیم، می خواستیم چیزى در خصوص ارتباطات فردى افراد 
الاقل  بوده؛  این طورى  ما  فقه  بدهیم؛  آن ها  یاد  به  مسافران  و 
شکلی  فقه،  امروز  است.  بوده  این طورى  اخیر  قرن  چند  این  در 
براى حکومت و شکلی براى نظام اجتماعِی منها الحکومة است. 
فقها  از  کدامیک  است.  اجتماعی  نظام  یک  از  جزیی  حکومت 
ُرفته  و  شسته  و  تازه  و  تر  را  این ها  همه  ما  که  بگویند  می توانند 
 هیچکس چنین 

ً
درآورده ایم، بفرمایید در اختیار شماست؛ قطعا

ادعایی نکرده و نمی کند؛ خیلی خوب، باید برویم این ها را پیدا 
و  مدّرسان  و  علما  جمع  در  ]بیانات  است.  الزم  جدید  فکر  پس  کنیم؛ 
 - مهدى؟جع؟  حضرت  میالد  سالروز  خجسته  در  قم،  علمیه  حوزه  فضالى 
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□  حفظ شیوه ی مرسوِم اجتهادی یعنی اجتهاد متکی به علم 
و یقین در حوزه

گر تحول را به معناى تغییر خطوط اصلی حوزه ها بدانیم- مثل  ا
 این یک انحراف است. تحول است، اما 

ً
تغییر متد اجتهاد- قطعا

حوزه هاى  در  امروز  که  اجتهادى  شیوه  سقوط.  سمت  به  تحول 
از  یکی  هستند،  متکی  آن  به  دین  علماى  و  است  رائج  علمیه 
قوى ترین و منطقی ترین شیوه هاى اجتهاد است؛ اجتهاد متکی به 
یقین و علم، با اتکاى به وحی؛ یعنی از ظن به دور است و استنباط 
ما استنباط علمی و یقینی است. این ظنون خاصه اى هم که وجود 
دارد، همه این ها حجیتش باید یقینی و قطعی باشد. حّتی اعتبار 
که ما در فقه از آن استفاده می کنیم، باید اعتبار  اصول عملیه اى 
جزمی و قطعی باشد. تا وقتی که از دلیل قطعی به معتبر بودن این 
یا اشتغال، هرکدام در مجارى  یا برائت  اصل عملی- استصحاب 
خودشان- جزم پیدا نکنیم، نمی توانیم از این اصل استفاده کنیم. 
بنابراین یا بی واسطه یا به واسطه، همه شیوه هاى استنباط ما در 
و  در دیدار طالب، فضال  ]بیانات  یقین.  و  به قطع  منتهی می شود  فقه 

اساتید حوزه علمیه قم - 29/ 07/ 1389[

و  ناشیانه  تصرف  باید  نوآوری  از  تقدیر  عین  در  حوزه    □
خودسرانه در بنیادهاى سنتی را مجاز نشمرد

حوزه علمیه، مشتمل بر میراث گران بهایی از روش ها و تجربه ها 
و اندوخته هاى علمی است. براى بهره بردن از این میراث فنی و 
علمی و افزودن بر آن، باید از نیروى ابتکار و خالقیت استفاده کرد. 
که  که اسالف صالح نیز، با ابتکار و خالقیت خود بود  همان گونه 
کنونی برسانند. حوزه باید  توانستند دانش هاى دینی را به سطح 
کند و تازه هاى بازار  راه را بر نوآورى  علمی و فنی فرزندان خود باز 
رایج علم دین را به چشم تقدیر بنگرد و صاحبان آن را تشویق کند 
و درعین حال، تصرف ناشیانه و خودسرانه در بنیادهاى سنتی را 
مجاز نشمرد و به اعمال نظرهاى جاهالنه و مغرضانه، میدان رشد 
و جوالن ندهد. ]پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل 

شوراى سیاست گذارى حوزه - 2۴/ 08/ 1371[

 
□  ضرورت تحول در فقاهت و شیوه استنباط فقه

عدم تحّول، یعنی عدم پرداختِن فقه به خود مسأله فقاهت. 
ما  که  استنباط آن چیزی است  برای  فقاهت، یک شیوه و روش 
را  درس  این  تا  که  است  چیزی  همان  می گذاریم.  فقه  را  اسمش 
کتاب و سّنت استنباط  که چگونه باید از  نخوانید، یاد نمی گیرید 
کرد. فقاهت یعنی شیوه استنباط. خوِد این هم به پیشرفت احتیاج 

کاملی نیست؛ بلکه متکامل است. نمی شود ادعا  دارد. این که چیز 
ه فقاهت رسیده ایم و این شیوه، 

ّ
قل امروز دیگر به اوج  که ما  کرد 

»شیخ  است؟  معلوم  کجا  از  نه؛  شد.  نخواهد  این  از  بهتر  دیگر 
ایشان  فتاوای  به آن عظمت - فقاهت داشت.  ی 

ّ
طوسی« - مال

کدام مجتهد حاضر است آن  را در یک مسأله فقهی ببینید! امروز، 
امروز،  فتاوا، ساده و سطحی است. مجتهِد  آن  کند؟  گونه بحث 

هرگز راضی نمی شود آن طور کار کند و استنباط نماید.
کرده است. انسان،  فقاهت، در دوره های متعّددی تکامل پیدا 
که به تاریخ فقاهت نگاه می کند، مقاطعی را می یابد.  همین طور 
البته نظرات، مختلف است. من تصّورم این است که زماِن »شیخ«، 
مه« 

ّ
»عال است.  دیگری  مقطع  »عاّلمه«،  زمان  و  است  مقطع  یک 

این ها یکی   
ً
قاعدتا که  می گوییم، »محّقق« نمی گوییم؛ در حالی 

هستند؛ برای این که بحث استداللی در بساط »عاّلمه« زیادتر است 
و انسان بیشتر می تواند بفهمد که با مسأله چگونه برخورد می کرده 
فهمید.  نمی شود  روشنی  این  به  »محّقق«  مورد  در  ولی  است؛ 

]بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی - 137۴/09/13[ 

□  روش فقاهت احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد
گسترش  و  بکند  پیشرفت  بایستی   سطح  لحاظ  از  هم  ]فقه[ 
فقاهتی  روش  همین  روش.  لحاظ  از  هم  و  نماید،  پیدا  بیشترى 
باید  دارد.  پیشرفت  و  نوآورى  تهذیب،  به  احتیاج  شد،  عرض  که 
کارایی بیشترى به  کار بکنند، تا اینکه بشود  فکرهاى نو روى آن 

ج فقه - 31/ 06/ 1370[ آن داد. ]بیانات در آغاز درس خار

برنامه ریزى  آینده در  نیازهاى سی سال  به  نگاه  □  ضرورت 
براى حوزه 

نداشته  نفت  ما  کشور  که  می کنیم  را  روزى  فکر  داریم  امروز  ما 
شاید  ندارد،  نفت  که  کشورى  نفت.  بدون  انرژِى  انرژى،  باشد؛ 
در منابع دنیا هم نفت باقی نماند. دنیا دارد فکر انرژى آن روز را 
می کند. ما هم با این دردسرهائی که مالحظه می کنید، ایستاده ایم 
روزى  آن  نکنیم،  گر  ا کنیم.  تأمین  امروز  را،  آینده  آن  اینکه  براى 
که نفت تمام می شود، ما نیستیم، اما اثر سوء این عمل ما آن روز 
خواهد بود. ما مسئول خواهیم بود. باید این فکر را در حوزه نهادینه 
کنید. هم مدیران حوزه، هم شوراى عالی حوزه، هم بزرگان حوزه، 
که ما  کنند  هم حضرات مراجع باید این را بدانند و به این توجه 
امروز باید به فکر حوزه قم یا اصفهان یا مشهد یا بقیه شهرها در 
بیست سال آینده باشیم؛ در سی سال آینده باشیم. سی سال آینده 
 هیچ شباهتی با امروز ندارد؛ از 

ً
که احتماال یعنی چه؟ یعنی دنیائی  می
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لحاظ امکان اثرگذارى، امکان تسخیر دل ها، امکان تسخیر سرزمین ها. بیست 
که این آقاى عزیز به این خوبی آمدند اینجا  سال قبل این فناورى اطالعات 
ح دادند، وجود نداشت؛ چیزکی بود، امروز ببینید چه خبر است! آن روز ما  شر
وقتی که فکر امروز را بکنیم، امروز در خأ باقی نمی مانیم. امروز در هر خانه اى، 
گوشه اى، به قول یکی از آقایان شاید در هر روستائی  در هر مدرسه اى، در هر 
گر برویم، از فناورى اطالعات یک چیزى آنجا مشاهده ى کنیم. حوزه علمیه  ا
کنید؛ البته با یک  می خواهد عقب بماند؟ سی سال آینده را به همین قیاس 
 بمراتب 

ً
شتاب بیشترى. یعنی شتاب علم در این بیست سالی که گذشت، یقینا

که  از شتاب علم و پیشرفت علم و فناورى در بیست سالی  کمتر خواهد بود 
که پیش روى ماست. آن روز اى بسا صاحبان  پیش روى ماست؛ در سی سالی 
گون، نحله هاى منحرف، صاحبان اغراض فاسده  گونا گون، مکاتب  گونا افکار 
کالس هاى درس دانشگاههاى شما را، مدرسه هاى شما  بتوانند خیلی آسان 
را، فرزندان شما را در خانه هایتان در مشت بگیرند، در تصرف بگیرند؛ شما هم 
کار نتوانید بکنید. فکر آن روز را حوزه علمیه باید بکند. مسئول، حوزه  هیچ 
علمیه است. مسئول دین دارى مردم، روحانیت است. روحانیت هم مولود و 
ساخته دست حوزه علمیه است. با این نگاه مسئولیت را بسنجید؛ این جورى 
توزین بکنیم مسئولیت را تا بفهمیم بر دوش ما، بار سنگینی که هست، چیست. 
این یک نکته؛ مسئله آینده نگرى. ]بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از اساتید، 

غان و پژوهشگران حوزه هاى علمیه کشور - 08/ 09/ 1386[
ّ
فضال، مبل

در  اسالمی  علوم  دیگر  از  نباید  است،  امر  اساس  فقاهت  که  حالی  عین  در 
 ... حدیث، آشنایی با حدیث، علم حدیث، شناخت 

ً
حوزه ها غفلت بشود. مثال

فهرست بندی هاى  خوب،  دسته بندى هاى  به  علم،  این  در  غور  که  حدیث، 
اآلن  آن ها  ما  همه  از  متأسفانه  که  بشود  منتهی  خوب  استفاده هاى  و  خوب 

ج فقه - 31/ 06/ 1370[ محروم هستیم همین طور است. ]بیانات در آغاز درس خار
 حوزه علمیه، مشتمل بر میراث گرانبهایی از روش ها و تجربه ها و اندوخته هاى 
علمی است. براى بهره بردن از این میراث فنی و علمی و افزودن بر آن، باید از 
نیروى ابتکار و خالقیت استفاده کرد. همان گونه که اسالف صالح نیز، با ابتکار و 
خالقیت خود بود که توانستند دانش هاى دینی را به سطح کنونی برسانند. حوزه 
کند و تازه هاى بازار رایج علم  باید راه را بر نوآورى  علمی و فنی فرزندان خود باز 
دین را به چشم تقدیر بنگرد و صاحبان آن را تشویق کند و درعین حال، تصرف 
ناشیانه و خودسرانه در بنیادهاى سنتی را مجاز نشمرد و به اعمال نظرهاى 
جاهالنه و مغرضانه، میدان رشد و جوالن ندهد. ]پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم به مناسبت تشکیل شوراى سیاست گذارى حوزه - 2۴/ 08/ 1371[

که امروز به یک معنا چشم امید جهانی به اوست، باید   همین مجموعه اى 
همین  کند؛  هماهنگ  زمان  پیشرفت هاى  و  امکانات  و  شرایط  با  را  خودش 
درس را بخواند، همین علم را بیاموزد، همین سلوک اخالقی و معنوى را داشته 
کند. ... ما فقه هم می خوانیم، اما از  باشد؛ اما از ابزارهاى جهان هم استفاده 
شیوه هاى جدید تحقیق هم استفاده می کنیم. در دنیا روش هاى ویژه و بسیار 



علوم  از  فقه  دارد  وجود  تجربی  غیر  علوم  تحقیق  براى  جدیدى 
که نیست از آن ها  هم استفاده می کنیم. ]سخنرانی در اجتماع  تجربی 

طالب و فضالى حوزه علمیه قم - 01/ 12/ 1370[

□  لزوم آشنایی با سبک های نوین تحقیق
آشنا  تحقیق  نوین  سبکهاى  با  باید  حوزه  اینکه  ششم  مطلب 
که می گوییم، منظورمان، هم تحقیق عمقی است  بشود. تحقیق 
که ما در حوزه به آن تحقیق می گوییم؛ یعنی  یعنی همان چیزى 
روش هاى  در  که  است،  عرضی  تحقیق  هم  و  مطلب  در  تعمق 
اروپایی به آن هم تحقیق می گویند، و ما به آن تتبع می گوییم. در 
اسم گذارى بحثی نداریم؛ این هم یک نوع تحقیق است؛ تحقیق 
عرضی است، تحقیق سطحی است؛ یعنی در سطح و در عرض، 
گشتن. امروز هر دو نوع تحقیق، روش هاى نوینی  دنبال مطلبی 
کار  می کنند؛  هدایت  را  دانشجویانی  می نشینند،  استادانی  دارد. 
می شود.  عرضه  دسته جمعی  تحقیقی  و  می گیرد  انجام  گروهی 
تحقیق دسته جمعی، خاطرجمع تر از تحقیق فردى است؛ اختالفات 
کمتر می شود و پیشرفت ها بیشتر می گردد. این روش ها را باید در 

ج فقه - 31/ 06/ 1370[ کار بیندازیم. ]بیانات در آغاز درس خار حوزه به 

□  بهره بردن از ضابطه ها، قوانین و روش های پیشرفته روز 
در تحقیقات

گر یک نفر  این حوزه بایستی دستگاه هاى تحقیق داشته باشد. ا
کار  کند، البته چیز باارزشی است؛ اما  بنشیند براى خودش تحقیق 
این مجموعه عظیم این نیست. ... امروز در یک مجموعه علمی، 
کار تحقیقات، ضابطه و قانون و روش هاى پیشرفته دارد؛ کامپیوتر 
هست؛ تحقیق دستجمعی هست؛ تحقیق در چیزهاى الزم هست؛ 
که الزم نیست، تحقیق می کند؛ دو نفر  اما در حوزه، یکی در امرى 
در امر واحدى تحقیق می کنند و تولید واحدى را به وجود می آورند! 
در باب تحقیق، سازماندهی و نظم الزم است؛ این نظم در حوزه 
علمیه وجود ندارد! ]بیانات در جمع علما و مدّرسان و فضالى حوزه علمیه 

قم، در خجسته سالروز میالد حضرت مهدى؟جع؟ - 30/ 11/ 1370[

کامپیوتر برای صرفه جویی در وقت و انرژی □  لزوم استفاده از 
این نمی شود که در دنیا کامپیوتر باشد؛ سرعت از ساعت و دقیقه 
حساب  انرژى  و  وقت  ذره هاى  ذره  براى  باشد؛  رسیده  ثانیه  به 
و  براى دانشجویان  پژوهشی عالم  کز  مرا و  دانشگاهها  بشود؛  باز 
محققان و خرده محققاِن خودشان امکانات تحقیق را فراهم کنند؛ 
که یک روز بزرگان ما )قّدس  اما ما طبق همان شیوه هاى قدیمی 

بود  خالی  دستشان  چون  می کردند  عمل  الّشریفه(  اسرارهم  اهلل 
 جایز نیست. 

ً
عمل بکنیم؛ مگر چنین چیزى ممکن و رواست؟ اصال

استفاده  هم  سریع الّسیر  وسیله  از  اما  می خوانیم،  هم  فقه  ما   ...
از  اما  می کنیم؛ مگر مانع و منافاتی دارد؟ ما فقه هم می خوانیم، 
کامپیوتر هم براى فقه استفاده می کنیم.  ]سخنرانی در اجتماع طالب و 

فضالى حوزه علمیه قم - 01/ 12/ 1370[

□  لزوم استفاده از رایانه برای صرفه جویی در وقت و انرژی 
کردن یک روایت، مّدتی  براى پیدا  کنید استاد ما، االن  فرض 
بودند،  این جا  آقایان  از  یکی  روز  آن  می کند-  صرف  را  وقتش 
اقوال  و  روایت  دنبال  گشتن  به  من  وقت  بیشترین  می گفتند 
از  دارم،  رایانه  بنده  هست.  رایانه  االن  که  حالی  در  می گذرد- 
چند  ظرف  در  را  روایات  مهجورترین  می کنم؛  استفاده  رایانه 
که طبق این نرم افزاِر نه  دقیقه پیدا می کنم. خیلی از روایات است 
که در قم تهیه شده- این نرم افزارها، به نظر من  کاملی  چندان 
که باید و شاید، پخته  نرم افزارهاى ابتدایی است؛ یعنی آن چنان 
کاغذ نوشته می شود و با  کامل نیست- با زدن چند تکمه، روى  و 
گر انسان بخواهد، می تواند  آدرس در اختیار انسان قرار می گیرد. ا
 مراجعه هم بکند. چرا باید از این استفاده نشود؟! ]بیانات 

ً
احتیاطا

در دیدار اعضاى شوراى عالی حوزه علمیه قم- 29/ 06/ 1376[

کاشفان و مخترعان و نظریه سازان در این   در جهت حمایت از 
علوم و در فنون و صنایع نیز چنین فضائی پدید بیآید. ]پاسخ به نامه 

جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه علمیه - 16/ 11/ 1381[

 بایستی 
ً
که حتما  وحدت حوزه و دانشگاه، معنایش این نیست 

دانشگاهی  تخصص هاى  و  دانشگاه  در  حوزه اى  تخصص هاى 
به  دانشگاه  و  حوزه  گر  ا ندارد.  لزومی  نه،  بشود.  دنبال  حوزه  در 
یکدیگر  با  و  بکنند  کمک  به هم  و  باشند  و خوش بین  هم وصل 
هستند.  دین  و  علم  مؤسسه  یک  از  شعبه  دو  نمایند،  همکارى 
مؤسسه علم و دین، یک مؤسسه است و علم و دین با باهمند. 
مؤسسه، دو شعبه دارد: یک شعبه، حوزه هاى علمیه و شعبه دیگر، 
دانشگاه ها هستند؛ اما باید باهم مرتبط و خوش بین باشند، باهم 
را  کنند. علومی  از یکدیگر استفاده  و  از هم جدا نشوند  کنند،  کار 
که امروز حوزه هاى علمیه می خواهند فرابگیرند، دانشگاهی ها به 
که دانشگاهی ها  را هم  آن ها  تعلیم بدهند. دین و معرفت دینی 
و  ب 

ّ
طال بدهند...  آن ها  تعلیم  به  حوزه  علماى  دارند،  احتیاج 

دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر آشنا و مرتبط باشند، 
احساس بیگانگی نکنند، احساس خویشاوندى و برادرى را حفظ 
کنند  کوشش   -

ً
- قبل از قوال

ً
کنند و روحانیون در دانشگاه ها عمال می
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و  به طالب  را  و طلبه علوم دینی  کامل عالم دین  نمونه هاى  که 
دو  هر  که  دهند  نشان  و  بدهند  ارایه  دانشگاهیان  و  دانشجویان 
نسبت به یکدیگر، با حساسیت مثبت و با عالقه همکارى می کنند. 
کار،  این، همکارى و وحدت حوزه و دانشگاه است. البته براى این 
باید برنامه ریزى و سازماندهی بشود. ]سخنرانی در دیدار با جمع کثیرى از 

ب حوزه هاى علمیه - 29/ 09/ 1368[
ّ

دانشگاهیان و طال

□  لزوم استفاده از ابزار تسهیل کننده )رایانه و اینترنت و فضای 
مجازی( برای استفاده از فرصت وجود مستمعین بسیار زیاد

الی اهلل  داعیان  اختیار  در  را  عظیمی  امکان  یک  اسالمی  نظام 
بود؟  شما  اختیار  در  چیزى  چنین  ِکی  داده.  قرار  اسالم  غان 

ّ
مبل و 

امروز یک طلبه ى فاضل در تلویزیون می نشیند نیم ساعت حرف 
می زند، ده میلیون، بیست میلیون مستمع از روى شوق به حرف 
ِکی چنین چیزى براى من و شما در طول تاریخ  گوش می دهند.  او 
روحانیت، از اول اسالم تا حاال، وجود داشته؟ این اجتماعات بزرگ 
ِکی وجود داشت؟ ... عالوه بر  ِکی وجود داشت؟ این نمازجمعه ها 
اینترنتی و  ارتباطات  رایانه ها و  ابزارهاى تسهیل کننده، مثل  این، 
گر بتوانید  فضاى مجازى و سایبرى هم که االن در اختیار شماست. ا
این ها را یاد بگیرید، می توانید یک کلمه حرف درسِت خودتان را به 
هزاران مستمعی که شما آن ها  را نمی شناسید، برسانید؛ این فرصت 

گر ضایع شد،  فوق العاده اى است؛ مبادا این فرصت ضایع شود. ا
کرد: از فرصت  خداى متعال از من و شما روز قیامت سؤال خواهد 
به  شوق  و  میل  همه  این  استبصار،  همه  این  جوان،  همه  این 
کردید؟  دانستن، شما براى ترویج معارف اسالمی چه استفاده اى 
کرده.  نظام اسالمی یک چنین خدمتی به ما معممین و روحانیون 
با روحانیون  ]بیانات در دیدار  بگیریم؟  کنار  را  مگر می توانیم خودمان 

استان خراسان شمالی - 1391/07/19[

□  لزوم ایجاد نظام ملی نوآوری
یک خأیی وجود دارد - و همین خأ موجب شده نقشه جامع 
علمی هم آنچنان که باید و شاید عملیاتی نشود - و آن عبارت است 
که عبارت است از یک شبکه ای  از همین خأ نظام ملِی نوآوری، 
کالن و میانی  از فعالیت ها، تعامل های زنجیره ای، در سطح های 
کشور؛ چه در درون محیط علمی،  و خرد، بین دستگاه های علمی 
چه بیرون محیط علمی. یک تعامل اینچنینی باید به وجود بیاید، 
که این به عنوان نظام ملِی نوآوری شناخته شود؛ کارش هم عبارت 
کند،  کند، رصد  که جریان دانش و نوآوری را مدیریت  است از این 
کند. این امروز یک چیز الزمی است و به نظر  کند، هدایت  ارزیابی 
من مسئوالن و مدیران باید به این مسئله فکر کنند. ]بیانات پیرامون 

فرهنگ اقتصاد مقاومتی 1391/5/22[



▪   اسناد باالدستی حوزوی

□  سند چشم انداز حوزه ها ی علمیه2 
در این افق، حوزه علمیه برخوردار از ویژگی ها ی ذیل است:

بهره مند از فناوری ها ی مناسب و روزآمد با حفظ شیوه و سنت ها ی سلف صالح؛
•  مبانی و ارزش ها ی اساسی حوزه ها ی علمیه:

پیشبرد علوم و اندیشه اسالمی از طریق اجتهاد و خالقیت؛
کالن حوزه ها ی علمیه: •  سیاست ها ی 

کید بر حفظ هویت حوزه ها ی علمیه هوشمندی و مراقبت در بهره برداری از علوم و تجارب بشری و فناوری ها ی نوین با تا



کالن، راهبردها و اقدامات □   اهداف 

فعال در فهم اجتهادی و جامع دین، با تکیه بر فقه حکومتی و رویکرد فقه جواهری کالن  1 هدف 

زمینه سازِی تقویت و توسعه بنیان ها ی اجتهاد و مجتهد پروری کالن  1 راهبرد 

اقدامات راهبردی محور ها ی اساسی اقدامات

ارزیابی،  گردآوری،  تدوین،  عرصه ها ی  در  اسالمی  تراث  احیای  نظام مند سازی   •
بزرگان  و  نخبگان  و  صالح  سلف  انباشته  تجربه  دانش  به کارگیری  و  بازیابی  پاالیش، 

معاصر حوزه
با  و فرهنگ حوزه ها ی علمیه،  اندیشه  و  پایش علم  و  بومی سنجش  ایجاد سامانه   •

شاخص ها  و استانداردهای بومی

احیای تراث اسالمی 
و پایش علمی

ایجــاد زمینه هــا ی الزم بــرای حضــور عالمانــه و اجتهــادی حــوزه و حوزیــان در عرصه ها ی 
کمیتــی در ســطوح ملــی و  گــون بــرای تامیــن نیازهــای دینــی فــردی و اجتماعــی و حا گونا

فراملی
کالن 2 راهبرد 

و  جامع  فهم  با  مرتبط  مباحث  در  پیشرو  و  فعال  علمی  مجامع  با  هم افزا  تعامل   •
اجتهادی دین

• بهره مندی سامان یافته و هوشمندانه از توانایی ها ی اندیشمندان و بزرگان رشته ها ی 
علمی مختلف

تعامل با مجامع علمی 
و اندیشمندان رشته ها ی 

علمی مختلف

تامین و تولید علم و اندیشه و فرهنگ متقن و متناسب با نیاز جوامع هدف و در طراز 
جهانی، مبتنی بر آموزه ها ی قرآن و مکتب اهل بیت ؟مهع؟

کالن 3 هدف 

کز  مدیریت و توسعه پژوهش ها  و فعالیت ها ی فکری-فرهنگی حوزه ها ی علمیه در مرا
پژوهشی و مطالعاتی و فرهنگی حوزوی و پیرامونی حوزه

کالن 1 راهبرد 

• طراحـــی و اســـتقرار ســـامانه پیمایـــش محیطـــی )محیـــط شناســـی، مخاطـــب شناســـی، 
موضـــوع شناســـی، نیـــاز ســـنجی، مســـئاله یابـــی و پیامـــد ســـنجی( علمـــی و فکـــری و 

فرهنگـــی
با  علمیه  حوزه ها ی  فرهنگ  و  اندیشه  و  علم  پایش  و  سنجش  بومی  سامانه  ایجاد   •

شاخص ها  و استاندارهای حوزوی
کارآمد آینده پژوهی در عرصه ها ی علم و اندیشه و فرهنگ  کار متناسب و  • ایجاد سازو 

اسالمی

پایش محیطی و آینده پژوهی 
در عرصه علم و اندیشه فرهنگ

و  پژوهشگران  به  هدفمند  علمی-پژوهشی  دهی  خدمات  و  پشتیبانی  گسترش   •
اندیشوران و فعاالن فرهنگی حوزوی

تربیت و تقویت پژوهشگران حوزوی
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اقدامات راهبردی محور ها ی اساسی اقدامات

کار گیری یافته ها  و نتایج  کارآمد برای مستند سازی و به  کار مناسب و  • ایجاد ساز و 
تحقیقات علمی و فکری و فرهنگی مجموعه ها ی حوزوی و پیرامونی حوزه

• تبیین علمی-اجتهادی مبانی، اصول، ابعاد و شاخص ها ی اسالم ناب محمدی؟ص؟ 
برای مواجهه هوشمندانه و بصیرت مدارانه با جریان ها ی انحرافی از اسالم )به ویژه 

تفکر سلفی-تکفیری(
و  علـــوم  گزینشـــی  ورود  بـــرای  کارآمـــد  و  مناســـب  کار  ســـازو  اســـتقرار  و  طراحـــی   •
فناوری هـــا ی جدیـــد بـــه حـــوزه )بـــا پاالیـــش، بومـــی ســـازی، غنـــی ســـازی، آمـــوزش و بـــه 

گیـــری آن هـــا( کار 

بهره گیری موثر از مبانی علوم اسالمی 
و یافته ها ی علوم جدید

مــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  انســانی،  ســرمایه ها ی  متــوازن  و  منــد  نظــام  گســترش 
علمیــه حوزه هــا ی 

کالن 2 راهبرد 

آرمان ها  و  کارگیری هدفمند عناصر فرهیخته و متعهد به  • جذب و سازماندهی و به 
ارزش ها ی حوزه علمیه و نظام اسالمی

فرهنگی  و  علمی  مجموعه ها ی  گسترش  و  ایجاد  از  حوزه  حمایت  و  زمینه سازی   •
حوزوی

ســرمایه ها ی  به عنــوان  نخبــگان  و  محققــان  از  صیانــت  و  حمایــت  و  ســاماندهی   •
حــوزه راهبــردی 

جذب و سازمان دهی 
و حمایت مادی و معنوی 

از عناصر فرهیخته 
و نخبه حوزه

برای  نیاز  نرم افزاری مورد  افزاری و  امکانات سخت  تامین و تجهیز و به روز رسانی   •
فعالیت ها ی پژوهشی و فکری و فرهنگی

ورود  برای  هوشمندانه  و  کارآمد  و  مناسب  سازوکار  استقرار  و  طراحی  و  پیش بینی   •
گزینشی علوم و فناوری ها ی جدید به حوزه

توسعه زیرساخت ها ی مورد نیاز برای 
فعالیت ها ی علمی -پژوهشی

ایجاد تحول در فرآیند ها  و شکل و محتوای فعالیت ها ی علمی و فکری-فرهنگی حوزه کالن 3 راهبرد 

• ایجاد و توسعه سازوکارهای مناسب برای حضور موثر و نقش آفرین حوزه در تعامالت 
علمی و فرهنگی در عرصه ها ی داخلی و بین المللی

• برنامه ریزی و ساماندهی نظام مند به پیام رسانی علمی و فرهنگی با رویکرد فرآیندی 
به مخاطب

بهره گیری  و  ممیزی  و  تولید  فرآیند ها ی  بر  نظارت  و  ارزیابی  نظام  ارتقاء  و  ایجاد   •
محصوالت علمی-فرهنگی با محتوای دینی

کارآمد، برای  • طراحی و پیاده سازی ومدیریت هدفمند شبکه ها ی اجتماعی بومی و 
شبکه ها ی  دیگر  فکری-فرهنگی  سوء  پیامدهای  مهار  و  جهت دهی  و  تاثیر گذاری 

اجتماعی، در سطح مخاطبان و جوامع هدف
• ایجاد شبکه ها ی پیشرفته و هم افزای واحد ها ی اطالع رسانی حوزوی و همسو، برای 

ارائه محتوا و اطالعات در سطوح ملی و فراملی

بهبود فرآیند ها ی مرتبط 
به فعالیت ها ی فکری-فرهنگی
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اقدامات راهبردی محور ها ی اساسی اقدامات

استقرار  راستای  در  وحیانی،  آموزه ها ی  پایه  بر  انسانی  و  اجتماعی  علوم  به  دستیابی 
تمدن جهانی اسالم

کالن 8 هدف 

حضور عالمانه و اجتهادی حوزه و حوزویان در عرصه علوم اجتماعی و انسانی کالن 1 راهبرد 

بــا  علمی-فرهنگــی،  نخبــگان  و  نهاد هــا   مجــازی  علمــی  شــبکه  توســعه  و  ایجــاد   •
انسانی-اســالمی علــوم  تولیــد  محوریــت 

کمک به ارتقای علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی   •
ایران در فرهنگ و تمدن اسالمی

گیــری یافتــه ه و نتایــج  کار  کارآمــد بــرای مســتند ســازی و بــه  کار مناســب و  • ایجــاد ســازو 
تحقیقــات علمــی و فکــری و فرهنگــی

سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی 
برای رشد علوم انسانی- اسالمی

از نیازها و ظرفیت ها ی علمی نهادها و  • طراحی سامانه نیازسنجی و اولویت سنجی 
کز علمی، در بخش علوم اجتماعی و انسانی مرا

ایجاد زمینه ها ی الزم برای 
نیاز سنجی و پایش محیطی 

در عرصه تولید علوم انسانی-اسالمی

• شناسایی، جذب، پرورش، حفظ و سامان دهی نظام مند استعداد ها  و نخبگان علوم 
انسانی-اسالمی

و  فضال  اطالعات  رسانی  روز  به  و  مهارتی  توانمندسازی  دانش،  تعمیق  و  تقویت   •
پژوهشگران سرآمد حوزه در تولید علوم انسانی

• توسعه پشتیبانی و خدمات دهی علمی-پژوهشی هدفمند به پژوهشگران و اندیشوران 
در عرصه علوم انسانی-اسالمی

شناسایی و توانمندسازی 
و بهره مندی از استعداد ها  

و پژوهشگران نخبه حوزوی

ایفای نقش مؤثر در طراحی و زمینه سازی و استقرار نظام ها ی اجتماعی اسالم کالن 9 هدف 

حضور مؤثر و نقش آفرینی محوری حوزه در زمینه طراحی سبک زندگی فردی و اجتماعی 
گون گونا اسالمی در عرصه ها ی 

کالن 1 راهبرد 

در  توسعه ای  و  کاربردی  تحقیقات  و  مطالعاتی  ح ها ی  طر تشویق  و  حمایت   •
پژوهش ها ی علوم انسانی-اسالمی

• تشویق و هدایت مؤسسات علمی و آموزشی در توسعه علوم انسانی-اسالمی، برای 
گسترش مرزهای علم و پاسخگویی به نیازهای جامعه

از تاســیس انجمن هــا  و پژوهشــگاه ها  و قطب هــا ی علمــی مشــترک میــان  • حمایــت 
گیــری و پیدایــش دیدگاه هــا  و نظریــات اســالمی در عرصــه  حــوزه و دانشــگاه، بــرای شــکل 

علــوم انســانی

حمایت و تشویق و پشتیبانی 
ح ها ی مطالعاتی  از اندیشمندان، طر

و مؤسسات فعال در علوم اسالمی
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اقدامات راهبردی محور ها ی اساسی اقدامات

• شبکه سازی مؤسسات آموزشی و پژوهشی در عرصه انسانی-اسالمی، برای افزایش 
و  امکانات  ک  اشترا راه  از  رشته ای  میان  تحقیقات  تقویت  و  همکاری  و  هماهنگی 

کارهای پژوهشی و جذب نخبگان علمی تجیهزات، تقسیم 
و  و نخبگان علمی- فرهنگی در سطح ملی  نهاد ها   از  • طراحی شبکه علمی مجازی 

فراملی با محوریت حوزه، برای تبیین نظریات اسالمی در عرصه علوم انسانی-اسالمی
و  پژوهشگران  و  دانشمندان  فراملی  و  ملی  مناسبات  شبکه ها ی  تقویت  و  توسعه   •

کشورهای اسالمی همکاری بین المللی با آنان، با اولویت 
• بهره مندی سامان یافته و هوشمندانه از توانایی ها ی اندیشمندان و بزرگان رشته ها ی 

مختلف علمی در سطح ملی و فراملی، برای طراحی نظام ها ی اجتماعی اسالم
• شناسایی و طراحی رشته ها ی علمی-آموزشی جدید، متناسب با نیازهای کنونی و آینده

تقویت تعامالت و همکاری ها ی 
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال 

در عرصه علوم انسانی

حضور مؤثر و نقش آفرینی محوری حوزه در زمینه سازی و استقرار نظام ها ی اجتماعی 
اسالم در عرصه ها ی ملی و فراملی

کالن 2 راهبرد 

• ایجاد شبکه ها ی پیشرفته و هم افزا از واحدهای اطالع رسانی حوزوی و همسو برای 
ارائه محتوا و اطالعات در سطوح ملی و فراملی

گسترش  برای  روزآمد  از علوم و فن آوری ها ی  برداری  بهره  • مدیریت هوشمندانه در 
فعالیت ها ی علمی-فرهنگی حوزه ها ی علمیه

مدیریت و بهره برداری مؤثر 
از فن آوری ها ی اطالعاتی و روزآمد
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▪   منشور حوزه ها ی علمیه 3

□  سیاست ها و برنامه های کالن مدیریتی و فرابخشی 
- حفاظت و حراست از تراث عظیم حوزه های علمیه در عین 

به روزرسانی روش ها و استفاده از ظرفیت های فنی جدید؛

□  سیاست ها و برنامه های کالن آموزشی
- بهره مند از تجارب و فناوری های نوین و متناسب با مبانی و 

ارزش های حوزه ای

□  سیاست ها  و برنامه های کالن پژوهشی
ج و شبکه سازی  - بهره گیری از ظرفیت تقریرات درس های خار
به  ج  خار درس  الگوی  توسعه  و  یکدیگر  آن ها  با  مرتبط سازی  و 

رشته های غیرفقهی؛ 
- زمینه سازی جهت دیجیتال سازی و هوشمند پردازی منابع و 

متون اسالمی با بهره گیری از مؤسسات تخصصی؛

▪    نظام جامع فناوری اطالعات حوزه 4

□  مأموریت 
تأمین  فرهنگ سازی،  یکپارچه ،  مدیریت  سیاست گذاری ،   -
در  اطالعات،  فناوری  کاربری  توسعه  و  زیرساخت ها   تقویت  و 

راستای تحقق سند چشم انداز حوزه ها ی علمیه.

کالن  □   اهداف 
- ایجاد وتوسعه زیرساخت ها  و سامانه های فناورانه به منظور:
اساتید،  طالب،  به  حوزه  خدمات رسانی  کیفیت  ارتقای   -

پژوهشگران، مبلغان و سایر مخاطبان
و  سازمانی  داده های  جریان  نظام مند  و  یکپارچه  مدیریت   -

اطالعات علمی 

کاری مرکز فناوری اطالعات5 □  مأموریت ها  و اولویت ها ی 
- بهره گیری از ظرفیت ها ی کارشناسی در عرصه فناوری جهت 
حوزه ها ی  نیاز  با  متناسب  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  توسعه 

کلیه سطوح علمیه در 
- تالش برای بازآفرینی حوزه در فضای مجازی

▪    اسناد باالدستی کشوری

□  سند چشم انداز 20 ساله
بـا اتـکال بـه قـدرت الیـزال الهـی و در پرتـو ایمـان و عـزم ملـی 
کوشـش برنامه ریـزی شـده و مدبرانـه جمعـی و در مسـیر تحقـق  و 
بیست سـاله،  چشـم انداز  در  اساسـی ،  قانـون  اصـول  و  آرمان هـا 
اقتصـادی،  اول  جایـگاه  بـا  یافتـه  توسـعه  اسـت  کشـوری  ایـران 
انقالبـی،  بـا هویـت اسـالمی و  علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه 
الهام بخـش در جهـان اسـالم و بـا تعامـل سـازنده و موثـر در روابـط 

بین الملـل.
جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد 

داشت:
و  جغرافیایی  فرهنگی،  مقتضیات  با  متناسب  توسعه یافته، 
تاریخی خود، متکی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، ملی 
اجتماعی،  عدالت  دینی،  مردم ساالری  بر  کید  تأ با  انقالبی،  و 
کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی  آزادی های مشروع، حفظ 

از امنیت اجتماعی و قضایی.
فناوری،  و  علم  تولید  در  توانا  پیشرفته،  دانش  از  برخوردار 
متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

بازدارندگی  بر  مبتنی  دفاعی  سامان  با  مقتدر  و  مستقل  امن، 
همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

برخــوردار از ســالمت، رفــاه، امنیــت غذایــی، تأمیــن اجتماعــی، 
مســتحکم  نهــاد  درآمــد،  مناســب  توزیــع  برابــر،  فرصت هــای 
بــه دور از فقــر، تبعیــض و بهره منــد از محیــط زیســت  خانــواده، 

مطلــوب.
برخوردار  رضایت مند،  مؤمن،  ایثارگر،  مسئولیت پذیر،  فعال، 
اجتماعی،  سازگاری  و  تعاون  روحیه  انضباط،  کاری،  وجدان  از 
ایران و مفتخر به  انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی  متعهد به 

ایرانی بودن.
در  فناوری  و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  به  یافته  دست 
قفقاز،  میانه،  آسیای  )شامل  غربی  جنوب  آسیای  منطقه  سطح 
کید بر جنبش نرم افزاری و  کشورهای همسایه( با تأ خاورمیانه و 
تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح 

کامل. درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 
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▪   سند نقشه جامع علمی کشور

□  وضعیت مطلوب علم و فناوری
کشور □  اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری 

کشور در: )هدف شماره 8( تثبیت جایگاه 
کسب جایگاه اول در حوزه علم و فناوری در جهان اسالم؛ فناوری اطالعات به منظور 

□  اولیت ها ی الف در فناوری6
...، فناوری اطالعات و ارتباطات، ....

کاربردی □  اولیت ها ی ب در علوم پایه و 
...، محاسبات نرم و سیستم ها ی فازی، ...

کشور  کالن توسعه علم و فناوری در  □  راهبردهای 

کالن 5 □  راهبرد 
کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرآیند ها ی اسالمی شدن نهادهای آموزشی و  نهادینه 

پژوهشی
و  انسانی  علوم  دانشمندان  میان  مشترک  اندیشی ها ی  هم  و  نشست ها   برگزاری  از  حمایت   .6

علوم پایه و طبیعی با دانشمندان علوم دینی برای بررسی چالش ها ی حوزه علم و دین.

کالن7 □  راهبرد 
جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و 
اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی

اقدامات ملی
6. حمایت از توسعه علوم و فناوری ها ی میان رشته ای

کز دانشگاهی و تحقیقاتی ممتاز در راستای تحقق مرجعیت علمی 9. حمایت ویژه از مرا

کالن10 □  راهبرد 
کیفی در علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی کمی و  متحول سازی و ارتقای 

راهبردهای ملی:
توسعه هدفمند علوم انسانی برپایه فطرت الهی انسان ها  و معارف اسالمی و ساماندهی آموزش ها  

و پژوهش ها ی آن؛
تقویت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛

کرسی ها ی نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی و هنر و  گسترش  ترویج و تعمیق نقد و مناظره و 
معارف اسالمی؛

گرایش ها ی میان رشته ای در درون علوم انسانی و بین رشته ها ی علوم انسانی با سایر  گسترش 
علوم، بر اساس نگرش اسالمی با رویکرد رفع نیازهای علمی و اجتماعی؛

اقدامات ملی:
)اقدام شماره 6( طراحی و توسعه برنامه ها ی پژوهشی، فرصت ها ی مطالعاتی و آموزشی مشترک 

کز پژوهشی و آموزشی مشترک میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مرا می
سال
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بین  رشته ای  میان  گرایش ها ی  ایجاد   )12 شماره  )اقدام 
شاخه ها ی علوم اسالمی و علوم انسانی و سایر علوم؛

کالن 13 □  راهبرد 
توسعه و تعمیق تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه

راهبردهای ملی:
علوم  توسعه  در  آموزشی  و  علمی  مؤسسات  هدایت  و  تشویق 
نیازهای  به  پاسخ گویی  و  علم  مرزهای  گسترش  منظور  به  پایه 

جامعه؛
افزایش بهره وری نهادها و زیر ساخت ها  در حوزه علوم پایه؛

اقدامات ملی:
حوزه ها ی  در  آن ها   از  حمایت  و  ملی  کالن  ح ها ی  طر تعریف 
بازار  و  صنعت  بخش ها ی  گذاری  سرمایه  افزایش  و  دار  اولویت 

در آن ها ؛
و  کاربردی  تحقیقات  و  مطالعاتی  ح ها ی  طر تشویق  و  الزام 
کرد بخشی از اعتبارات خود در پژوهش ها ی  توسعه ای به هزینه 

علوم پایه مرتبط
مسیر ها ی  کشف  برای  پایه  علوم  در  نظریه پردازی  تشویق 

جدید و میانبر علمی

▪   نقشه مهندسی فرهنگی

□  چشم انداز فرهنگی
کشوری است با هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی و پویای  ایران 
دارای  حسنه،  رفتار  و  اخالق  در  پیشتاز  مهدوی،  جامعه  طریق 
تربیت،  و  تعلیم  هنر،  و  فرهنگ  عرصه ها ی  در  نخست  جایگاه 
منطقه  سطح  در  رسانه  و  ارتباطات  اطالعات،  و  فناوری  و  علم 
تعامل  با  مسضعفان  و  اسالمی  امت  الهام بخش  اسالم،  جهان  و 
به نظام  یافته  فرهنگی مؤثر و سازنده در سطح جهانی و دست 
و  شئون  تمامی  هدایت گر  فرهنگی  منسجم  و  کارامد  گیر،  فرا

نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه.
ویژگی ها یی  چنین  چشم انداز،  افق  در  ایران  جامعه  فرهنگ   

خواهد داشت:
دارای جایگاه نخست در عرصه ها ی؛

ونقشه  ایرانی  اسالمی-  فرهنگ  بر  مبتنی  فناوری؛  و  علم   -
کشور جامع علمی 

کننـــده  تعییـــن  حضـــور  رســـانه؛  و  ارتباطـــات  اطالعـــات،   -
بـــر  ارتباطـــات مبتنـــی  در فضـــای نویـــن ســـایبری، اطالعـــات و 

اصـــل  و  اســـالمی  انقـــالب  گفتمـــان  اســـالمی،  شـــعائر  ارزش هـــا ، 
ــل ارتباطـــی- ــا ی اصیـ ــد از نهاد هـ ــره منـ ــی و بهـ ــؤلیت اجتماعـ مسـ

تبلیغـــی بازآفرینـــی شـــده.

□  اهداف کالن فرهنگی
کارآمد و متعالی و دستیابی  - برخوردار از نظام تعلیم و تربیت 

به جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه و جهان اسالم؛
و  افزاری  نرم  تامین  و  تولید  در  برتر  جایگاه  به  یابی  دست   -
و  کارآمد  رسانه ای  و  ارتباطات  اطالعات،  نظام  افزاری  سخت 
مشارکت مؤثر در مدیریت جریان منطقه ای و جهانی اطالعات، 

ارتباطات و رسانه؛

□  راهبردهای کالن فرهنگی
کارآمد اطالعات، ارتباطات و  - طراحی و استقرار نظام جامع و 
رسانه ای مبتنی بر آموزه ها ی دینی، انقالبی و ارزش ها ی اخالقی، 

کلی نظام؛ کشور و سیاست ها ی  مقتضیات راهبردری 

▪   سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نقشه  اجرای  و  پیاده سازی  بنیان،  دانش  اقتصاد  پیشتازی  
منظور  به  نوآوری  ملی  نظام  ساماندهی   و  کشور  علمی  جامع 
صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و  کشور  جهانی  جایگاه  ارتقاء 
محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه.

کلی »علم و فناوری« □  ابالغ سیاست های 
نرم افزاری  جنبش  و   علم  تولید  گفتمان  گسترش  و  تقویت   •

کشور. در 
• ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و 

کید بر: فناوری با سایر بخش ها با تأ
• • افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد 

کارآمدی. توان ملی و ارتقاء 
• • حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول 
دانش  بر  مبتنی  خدمات  و  محصوالت  تولید  سهم  افزایش  و 
هدف  با  داخلی  ناخالص  تولید  در  داخلی  فناوری  و  پیشرفته 

دستیابی به سهم 50 درصد.
تقویت  و  دانشگاه  و  حوزه  پیوند  تعمیق  و  تحکیم   •  •
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▪   الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت 

□  رسالت
رسالت ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت عقالنی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد 

تمدن نوین اسالمی متناسب با آرمان ها در زیست بوم ایران است.

□  افق
پیامبر؟ص؟  سنت  کریم،  قرآن  پیرو   

ً
عموما دیندار،  ایران  مردم  شمسی  هجری   1۴۴۴ سال  در 

پاسدار  قانون مدار،  روحیه جهادی،  و  ایرانی  اسالمی  و خانواده  زندگی  با سبک  و  اهل بیت؟مهع؟  و 
ارزش ها، هویت ملی و میراث انقالب اسالمی، تربیت یافته به تناسب استعداد و عالقه تا عالی ترین 
مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، 

سالمت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.
سطح  در  متعالی  فرهنگ  و  اسالمی  انسانی  علوم  تولید  در  پیشتاز  به  ایران   1۴۴۴ سال  تا 
کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای  بین المللی تبدیل شده و در میان پنج 
گرفته و از اقتصادی دانش بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقالنیت و معنویت اسالمی برخوردار، و دارای 
یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سالمت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، 
کشف منابع، خلق مزیت ها  کشور فراهم شده؛  انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در 
است.  شده  حاصل  نسلی  بین  عدالت  رعایت  با  همگان  برای  نعمت  وفور  و  جدید  فرصت های  و 
گیر و  گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فرا کشور ریشه کن  فقر، فساد و تبعیض در 

دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادالنه تأمین شده است.
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▪   دوره ی تخصصی هوش مصنوعی برای طالب

کلیات برنامه   □
کامپیوتری  فناوری های  از  پیشرفته  کشورهای  سیاست،  عالم  در  حتی  و  تجارت ها  و  صنایع  فنون،  و  علوم  از  بسیاری  در  امروزه 
 وزارت خانه ای 

ً
کشور امارات اخیرا که به طور مثال،  و سیستم های خبره، استفاده می کنند. این استفاده تا بدان جا پیش رفته است 

نه تنها سیاست مداران و صاحبان صنایع و تجارت، بلکه در علوم انسانی و فلسفی نیز  را به هوش مصنوعی اختصاص داده است.7 
برخی از دانشمندان غربی در پی استخدام هوش مصنوعی در توسعه علوم خود هستند و مباحثی هم چون آنتولوژی را بر این اساس 
کافی را نداشته باشیم، ممکن است با شکست های  که نسبت به این مسئله اهتمام و توجه  گسترش داده اند. در این شرایط در صورتی 
گر به دنبال تمدن سازی و  جبران ناپذیری در عرصه های مختلف فلسفی، کالمی، تاریخی، فرهنگی، تربیتی و ... مواجه شویم. از طرفی ا
گرفتن از این ابزار قدرتمند  که پیمودن این مسیر بدون بهره  نظام سازی اسالمی هستیم، به جامعیت، سرعت و دقت باالیی نیازمندیم 

کار بسیار دشواری است.
گر اجتهاد را »استفراغ الوسع فی تحصیل الظن  از طرف دیگر در فقه و اصول نیز حضور هوش مصنوعی، معادالت سابق را بر هم می زند؛ ا
بالحکم الشرعی« یا با عباراتی مشابه تعریف کردیم8 ، مصداق استفراغ وسع در این شرایط توجه به این ابزار توانمند است و بی تردید کسی 
گر در این ورطه وارد نشود، نهایت تالشش را نکرده است. که بتواند به کمک هوش مصنوعی، به مرتبه باالتری از جامعیت و دقت برسد، ا
هم چنین در مورد رجوع به اصول عملیه، این امکان وجود دارد که توانایی های هوش مصنوعی، مرزهای یاس را جابه جا کرده و بدون 
کافی است تا لزوم آشنایی،  کم همین امکان  خ داده است. دست  که فحص تمامی ر کرد  توجه به این امکان برای فحص، نتوان ادعا 
توجه و بررسی پیرامون هوش مصنوعی از اولویت باالیی برخوردار شود و حتی شبهه وجوب یادگیری آن، از باب مقدمه واجب به طور 

ح شود. جدی مطر
که فناوری در علوم حوزوی و اسالمی وارد شده است، برکات و ثمرات روشنی را از آن مشاهده  گذشته از آنکه امروزه به همین مقداری 
که یا تا قبل از آن شدنی نبود و یا با صرف هزینه مادی و زمانی باالتری ممکن می شد. به طور نمونه در خصوص  می کنیم؛ نتایجی 
جست وجوهای پیچیده، برچسب نگاری های خودکار، کشف مشابهت های لفظی و معنایی، تحقیق کتب و آدرس دهی، کارهای آماری، 
که طالب و اساتید محترم را  کارهای ارزشمندی شده است  گذاری های خودکار و ...  فهرست نگاری ها، ارجاع دادن های متنی، اعراب 
که طعم شیرین جست وجوهای حدیثی آسان و سریع را  کمتر محققی باشد  کرده است؛ شاید  در رسانیدن به اهدافشان به خوبی یاری 

نچشیده باشد.



ابواب  حوزوی،  علوم  در  فناوری  حضور  با  گاه  آنکه  دیگر  جالب  نکته 
مورد  چنین  این  آن  از  پیش  شاید  که  می شود  گشوده  علم  از  جدیدی 
کشف رابطه های استاد- توجه نمی بود. به طور مثال در مورد علم رجال، 
کارهای آماری با سرعت و دقت باال، روند تحقیقات رجالی را  گردی و  شا
که ناظر به محصول و بهره گیری از  کرده است. عالوه بر مسائلی  متفاوت 
فناوری است، خود آشنایی با علوم روز در زمینه ی ریاضی و علوم کامپیوتر 
فقهی  پیچیده ی  مسائل  یادگیری  برای  را  آن  گیران  فرا ذهن  می تواند 
را  و اصولی ورز دهد و در مواردی، باعث شود سریع تر و دقیق تر مطلبی 

تحلیل کنند.

□  نگاه آرمانی 
مباحث  به  کامل  اشراف  هم  که  هستند  کسانی  انجمن  این  خروجی 
حوزوی داشته باشند و هم با علوم مرتبط کامپیوتری آشنا باشند تا بتوانند 
به لطف خداوند متعال و عنایات اهل بیت ؟مهع؟، پدیده های شگفت آوری 
خلق کنند. به عبارت دیگر با توجه به اهتمامی که طراحان این انجمن، بر 
علوم حوزوی دارند، ثمره این انجمن طالب خوش فکر و نمونه ای هستند 
که با علوم حوزوی  کامپیوتری نیز آشنایند و نه دانشجویانی  که با علوم 
که پیشنهاد تعلیم متخصصان آشنا با علوم  آشنا هستند؛ از همین روست 
گردید و نه در  ح  کامپیوتر در حوزه و در مجتمع صدر مطر حوزوی و علوم 
 آنکه حجم دروس حوزوی بیشتر از دروس دانشگاهی 

ً
دانشگاه. خصوصا

مورد نیاز است و افزودن دروس حوزوی به درسنامه ی یک واحد آموزشی 
کم نشود عماًل  کیفیت دروس حوزوی  از  گر بخواهد  ا کامپیوتر،  در علوم 
گیری  ح، به طور جد، دغدغه ی فرا شدنی نیست. بنابرین طراحان این طر
ح در نظر دارند  دقیق و سطح باالیی از علوم حوزوی را برای طالب این طر
و به هیچ قیمتی از این خواسته یشان کوتاه نخواهند آمد. از همین روست 
ارائه شده  پیشنهاده  این  ادامه  در  که  زمان بندی ها یی  و  در طراحی  که 
کامپیوتر عالوه  گرفت تا دروس ریاضی و علوم  است، نهایت تالش صورت 
بر آنکه مزاحمتی برای تحصیل حوزوی طالب ایجاد نکند، باعث رشد و 

پویایی آن ها  نیز بشود.
و  حوزوی  علوم  بین  تعامل  شکوفایی  و  تحول  که  است  ذکر  به  الزم 
کامپیوتری زمانی به اوج خود می رسد که طالبی که به طور تخصصی هر دو 
گاه هستند دست به کار شده و ایده های نو و مشکل گشا طراحی  جهت را آ
که هم زبان و هم فضا شدن دو متخصصی  کنند. تجربه نشان داده است 
گاهی ندارند، هزینه و زمان زیادی  که به طور پایه ای از تخصص یکدیگر آ
در  امروزی  رشته اِی  بین  متنوع  رشته های  ایجاد  شاید  برد.  خواهد  را 
دانشگاه ها از همین جهت باشد؛ به طور مثال چند سالی است که رشته ی 
زبان شناسی رایانشی، در برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه صنعتی شریف 
تا حلقه ی اتصال محکم تری بین دستاوردهای دو رشته  راه اندازی شد 



صورت گیرد.
که از اثر اجتماعی این حرکت بر اذهان عموم مردم  گفتنی است 
و جلب اعتماد بیشتر مردم در ِبروز بودن رفتار حوزه ی علمیه نیز 

نباید غافل شد.
مدارس  در  نخبه  طالب  حضور  یک سو  از  این که  ذکر  شایان 
 در رشته های مهندسی و در بهترین دانشگاه های 

ً
مشکوة که عمدتا

کشور تحصیل کرده اند و از سوی دیگر مدیریت مدیران تحول خواه 
قلب  به عنوان  علمیه  حوزه  جایگاه  به  راهبردی  تفکر  و  نگاه  که 
تپنده تفکر دینی دارند و آن را متصدی تولید علوم انسانی اسالمی 
تنها  و شاید  بهترین  را  این مجتمع  نظام های فقهی می دانند،  و 

محمل برای تشکیل انجمن هوش مصنوعی کرده است.

□  مأموریت
ماموریت این انجمن ایجاد بستری آموزشی و پژوهشی از طریق 
1- فعالیت های ترویجی 2. فعالیت های آموزشی 3. فعالیت های 
منظور  به  نظر  صاحب  و  توانمند  طالبی  تربیت  جهت  پژوهشی 
ایجاد نگاه سیستمی )منظومه ای(، الگوریتمی و ساختار یافته به 
علوم حوزوی به وسیله دانش هایی مانند ریاضیات، علوم کامپیوتر 

و منطق ریاضی است. 
گرانسنگ  ثمره این نگاه، تدقیق و ساختاریافتگی بیشتر تراث 
و  نمادین  بازنمایی  مانند  نتایجی  که  بود  خواهد  حوزوی  علوم 
کامپیوتر را به  کردن علوم مذکور و قابلیت به کارگیری  گونه  ریاضی 
که به نظر می رسد برای تولید علوم انسانی  همراه خواهد داشت 
اسالمی و زمینه سازی نظام های جدید فقهی مفید واقع خواهد شد.

کالن □  اهداف 
هوش  پایه  دانش ها ی  با  طالب  عموم  اجمالی  کردن  آشنا   .1

کاربرد ها ی آن در رجال، فقه و اصول مصنوعی و 
الذکر در  پیرامون موضوعات فوق  آموزش طالب عالقه مند   .2

سطح مقدماتی )معادل کارشناسی(
3. تربیت طالب پژوهشگر و صاحب نظر در علوم مذکور و انجام 

فعالیت ها ی پژوهشی تطبیقی )معادل کارشناسی ارشد(
در  مصنوعی  هوش  به کارگیری  حوزه  در  پرداز  نظریه  ۴.تربیت 

فرآیند تفقه و تولید علوم انسانی اسالمی )معادل دکتری(
□  راهبردها به تفکیک مخاطب

پیش از تبیین راهبردها الزم است اصطالحات زیر توضیح داده 
شود:

عالی  مدرسه  پژوهشی  آیین نامه های  با  مطابق  ناظر:  استاد 

کریمه اهل بیت؟اهع؟، انجمن می تواند از استادی مورد تایید مدرسه 
جهت همراهی اعضاء انجمن و عالقه مندان به موضوعات انجمن 
راه  نقشه  تعیین  در  طالب  راهنمای  استاد،  این  نماید.  استفاده 

آموزشی و پژوهشی انجمن خواهد بود. 
مجتمع  در  تحصیل  به  شاغل  طالب  همه  طالب:  عموم 
حوزه ای صدر را شامل می شود. اعم از افرادی که بالفعل عالقه مند 
یا متخصص در حیطه علمی مرتبط با انجمن هستند یا نه. شایان 
که  مواردی  در  مجتمع،  سیاست های  با  متناسب  این که  ذکر 
مخاطب و جامعه هدف انجمن، عموم طالب هستند، این عنوان 

ج از مجتمع صدر )مشکوة( نیز هست. قابل تعمیم به طالب خار
به  مرتبط  دانش های  به  هنوز  که  طلبه ای  عالقه مند:  طلبه 
حال  عین  در  و  ندارد  تفصیلی  آشنایی  انجمن  علمی  موضوعات 
اطالعات  دارد  تمایل  و  است  عالقه مند  موضوعات  قبیل  این  به 
کسب نماید. طلبه عالقه مند، به لحاظ  بیشتری در این خصوص 
ج نشده است. سطح حوزوی طلبه ای است که هنوز وارد مقطع خار
ج فقه و اصول شده  طلبه پژوهشگر: طلبه ای که وارد مقطع خار
گذرانده  است و مراحل مقدماتی مورد نیاز در دروس تخصصی را 

است )معادل کارشناسی( و توانایی های زیر را دارد:
• آشنایی با فقه و اصول فقه در سطح طلبه پایان سطح سه

• توانایی خواندن متون اصولی و فقهی به زبان عربی
• توانایی خواندن متون تخصصی ریاضیات و هوش مصنوعی 

به زبان انگلیسی
که آموزش های اولیه را دیده است  طلبه نظریه پرداز: طلبه ای 
شرکت  حین  و  سال  سه  مدت  به  حداقل  و  کارشناسی(  )معادل 
هوش  رشته ای  بین  حوزه های  در  پژوهش  به  ج،  خار دروس  در 
است  پرداخته  مربوطه  اساتید  نظر  زیر  اصول  و  فقه  و  مصنوعی 

)معادل کارشناسی ارشد(.

□  برنامه پیشنهادی برای عموم طالب
هوش  انجمن  طالب،  از  گروه  این  تربیت  و  آموزش  منظور  به 
کوتاه مدت و برگزاری  کارگاه های  مصنوعی بر آن است تا با ارائه 
نشست های علمی پیرامون موضوعات انجمن برای عموم طالب 
ایجاد دغدغه و انگیزه نماید و پایه های علمی طالب را در حوزه 
فناوری هوش مصنوعی تقویت نماید. به عبارت دیگر، دستیابی به 
کالن انجمن با دو راهبرد زیر میسر  هدف اول ذکر شده در اهداف 

خواهد شد:
1. ایجاد انگیزه و توجه دادن به ظرفیت های هوش مصنوعی در 
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اقداماتی مانند برگزاری کارگاه ها  و نشست ها ی علمی در خصوص تبیین امکان به کارگیری هوش مصنوعی برای خدمت به فقه و اصول 
در راستای این راهبرد خواهد بود.

2. تقویت پایه ی علمی طالب در حوزه ی فناوری
به این منظور برنامه های کلی کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. آشنایی هر چه بیشتر با خدمات عمومی فناوری و تعامل با دامنه های 
گر طلبه ای عالقه ای به مباحث هوش  دانش، زمینه ی تعامل و استفاده از قله های دانش در زمینه های فناورانه را مهیا می کند. لذا حتی ا
مصنوعی و فناوری نداشت، هم چنان آشنایی او با حداقل های فناوری ضروری است. در همین راستا برنامه ی پیشنهادی ذیل، در جهت 

آموزش عمومی پیشنهاد می شود:

▪   برنامه پیشنهادی برای طالب عالقه  مند

مدرسه  برای  شده  ارائه  درسی  برنامه ی  بررسی  به  توجه  با 
دروس  از  برنامه ای  تحصیلی،  سال   7 طول  در  مشکوة  علمیه ی 
که عالقه مند به یادگیری مباحث مرتبط با  مورد نیاز برای طالبی 
هوش مصنوعی هستند طراحی شده است. در این طراحی، میزان 
گرفته  ح، دیپلم ریاضی در نظر  تحصیالت طلبه ی ورودی این طر
شده که در صورت آشنایی هر طلبه با مباحث آن مقطع و یا در مورد 
طالب ورودی مقطع کارشناسی به باالتر، برخی از دروس به صورت 

اختیاری برگزار خواهد شد.
در برنامه ریزی تحصیلی دروس مورد نیاز برای فرآیند ها ی هوش 

گونی در نظر گرفته شد: مصنوعی، پارامترهای گونا
- دروس، تحلیلی و پایه ای باشند تا باعث ورزیده شدن ذهن طالب 

و گرفتن ایده های جدید برای تحلیل برخی از مسائل حوزوی باشد.
- دروس به میزان حداقل مورد نیاز و ضروری برای فرآیند ها ی 

هوش مصنوعی و تحقق هدف سوم انتخاب شد.
- در هر سال، مثال ها و تمارین آن درس ریاضی و علوم کامپیوتر، 
تا حد امکان بر اساس محتوای تحصیلی حوزوی آن سال انتخاب 
صورت  به  زمینه،  دو  هر  در  علمی  هم افزایی  بر  عالوه  تا  می شود 
احساس  بیشتر  دینی  علوم  عرصه ی  به  فناوری  خدمات  واقعی 
منطق های  عرض  در  ریاضی  منطق  تعلیم  مثال  طور  به  شود. 
گردد؛ آشنایی  ارائه شده می تواند باعث هم افزایی آموزش منطق 
و  آماری  محاسبات  از  برخی  زمینه ساز  احتمال،  و  آمار  مبانی  با 
احتمالی در فقه و اصول خواهد شد و از آن پایه به بعد بی تردید 
تمامی مقاطع به این علم نیازمند هستند؛ آشنایی با پایگاه های 
داده کمک خواهد کرد تا حجم داده های زیادی که با جدی شدن 

فقه و اصول به طالب می رسد، مدیریت شوند و ... .9
برنامه  پیشنهادی برای 7 سال تحصیلی حوزه از این قرار است 
که 3 واحد دانشگاهی )معادل ۴8 ساعت( در یک سال تحصیلی 

توزیع می شود تا بار درسی طالب نیز آنچنان زیادتر نشود:

عنوان سطح آموزش

کارگاه مهارت تایپ سریع مقدماتیمقدماتی

کارگاه آشنایی با MS Word پیشرفته
متوسطهمتوسطه

کارگاه آشنایی با MS PowerPoint پیشرفته

کارگاه آشنایی با MS Excel پیشرفته

RR کارگاه آشنایی با نرم افزار کارگاه آشنایی با نرم افزار

کارگاه آشنایی با نرم افزار کارگاه آشنایی با نرم افزار ProtegeProtegeپیشرفتهپیشرفته

کارگاه آشنایی با الگوریتم نویسیکارگاه آشنایی با الگوریتم نویسی

کارگاه آشنایی با هستان شناسیکارگاه آشنایی با هستان شناسی
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کتاب های مرجع و فهرست مباحث و ... در  توضیحات جامع تر نسبت به عناوین این دروس، همراه با بیان اهداف و نتایج درس، 
قسمت پیوست تقدیم می گردد. در کنار این دروس، آشنایی با زبان انگلیسی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است که با توجه به این که این 

گیری آن طراحی می شود. نیاز، نیاز مشترک بین انجمن های متعددی می باشد با همکاری سایر انجمن ها راهبردهایی برای فرا

▪   برنامه پیشنهادی برای طالب پژوهشگر

که با عموم مسائل مورد نیاز آشنایی دارند، آماده ی پژوهش های فناورانه در حوزه ی علوم اسالمی هستند. برای  این سطح از طالب 
تکمیل علوم مرتبط با حوزه ی هوش مصنوعی، حداقل نیازمند آشنایی با این دروس می باشند:

▪   برنامه پیشنهادی برای طالب نظریه پرداز

ح برای طالب نظریه پرداز فراهم نشده است. با توجه به این که این سطح از دوره طلبگی در انجمن، باالترین  در حال حاضر جزئیات طر
سطح و معادل دوره دکتری است دستیابی به برنامه این گروه از طالب نیازمند مشورت بیشتر با اساتید و شروع مقاطع قبلی است.

که صالحیت ورود جّدی تر و یا  گونه ای باشد  که طلبه به لحاظ سطح علمِی حوزوی و دروس تخصصِی انجمن به  توجه: در مواردی 
شرکت در دوره های باالتری از دروس تخصصی را داشته باشد، در صورتی که با دروس حوزوی طلبه تزاحمی وجود نداشته باشد، این امر با 

تایید استاد ناظر امکان پذیر است.

هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

پایگاه داده ها
طراحی 

و تحلیل 
الگوریتم ها

مبانی آمار
 و احتمال

ساختمان های  
داده

برنامه نویسی
مبانی منطق 

و نظریه 
مجموعه ها

ریاضیات 
عمومی و 

گسسته

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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سطح آموزش تعداد واحد عنوان درس

۴ نظریه زبان ها و ماشین ها

۴ وب معنایی

نظریه زبان ها و ماشین ها، طراحی و تحلیل الگوریتم ها، مبانی آمار و احتمال ۴ یادگیری ماشین

یادگیری ماشین ۴ پردازش متن

یادگیری ماشین ۴ داده کاوی
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: حرف دل ▪   سخن آخر

دوم  دوره  طباطبایی  محمد  سّید  آیت اهلل  زعامت  دوران  در 
زعامت  به  روحانیت  و  گردید  آغاز  روس  و  ایران  جنگ های 
ایشان در آن نقش مؤثر را به عهده داشتند و به همین سبب نیز 
ایشان به آیت اهلل مجاهد شهرت یافت. دوران سلطنت فتحعلی 
بود، یکی  آیت اهلل مجاهد  زندگی  با  از آن معاصر  که بخشی  شاه 
جهان  و  ایران  تاریخ  مراحل  بحرانی ترین  و  حساس ترین  از 

محسوب می شود.
پس از جنگ های دوره اول ایران و روسیه و شکست ایران در 
سال 1228 ق. پیمان متارکه جنگ، موسوم به عهدنامه گلستان 
کو،  بین ایران و روسیه به امضا رسید و به موجب آن، دربند، با
ک ایران جدا و به روسیه ملحق  شیروان، قراباغ و قسمتی از خا
و  گرجستان  به  نسبت  ادعایی  گونه  هر  از  ایران  دولت  و  شد 

کرد. داغستان و مینگرلی و آبخازی صرف نظر 
تا  گلستان  عهدنامه  )از  ساله ای  سیزده  صلح  آن،  از  پس 
آمد.  وجود  به  روسیه  و  ایران  بین  دوم(  دوره  جنگ های  آغاز 
از طریق  بود  کرده  بارها سعی  فتحعلی شاه  سال ها  این  در طی 
دولت  اما  بگیرد،  پس  باز  را  ایران  اشغالی  مناطق  مسالمت آمیز 
گواری  روسیه از این امر خودداری می کرد. در سال 12۴1 اخبار نا

تهران را برآشفت. روس ها محصوالت زراعت کاران اهالی مناطق 
را  مسلمانان  روس ها  می گرفتند.  آنان  از  اجبار  به  را  شده  اشغال 
کودکان خود را به مدارس مسیحی بفرستند.  که  مجبور می کردند 
آنان به مساجد و قرآن اهانت می کردند و اهالی مسلمان را از هر 
ارسال  با  اشغالی  مناطق  اهالی  بودند.  داده  قرار  تنگنا  در  جهت 
آیت اهلل سید محمد مجاهد وضع  زمان،  به مرجع دینی  نامه ای 
خود را تشریح کرده و از او خواستند که فکری به حال آن ها  بکند.
خود  نزدیکان  از  برخی  توسط  نیز  میرزا  عباس  دیگر  سوی  از 
کرد و از وی استمداد  آیت اهلل مجاهد را از وضعیت موجود مطلع 
کار جلب نظر مرجعیت شیعه و  از این  نمود. هدف عباس میرزا 
کردن شاه به مقابله با تجاوزات و تعدیات قوای روس  آنگاه وادار 
که شاه و ولی عهدش در جنگ دوره اول نیز از  گونه  بود. همان 

کردند. علما استمداد 
در آن برهه، علمائی از جمله شیخ جعفر کاشف الغطا نیز با نوشتن 
نیروهای روسیه،  با  رساله های جهادیه و ترغیب مردم به جنگ 
حیاتی تازه به قوای ایران بخشیدند. در چنین موقعیتی آیت اهلل 
کرد و همه در صدور فتوای  از وقایع مطلع  را  مجاهد، دیگر علما 
جهاد علیه روسیه متفق شدند. پس از آن، وی با ارسال نامه هایی 
تا جلو ظلم و تعدی قوای روس را  از او خواست  به فتحعلی شاه 

کار را نکند، خود برای آن قیام خواهد کرد. گر او این  بگیرد؛ که ا
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جمعی  همراه  به  مجاهد  آیت اهلل  جهاد،  فتوای  صدور  از  پس 
به  را  علما  تهران  در  و  کرد  مهاجرت  ایران  به  طالب  و  علما10  از 
گرد  تهران  این دعوت علما در  به دنبال  پایتخت دعوت نمود. 

گردیدند. آمدند و در جنگ با روسیه متفق 
جنگ های دوره دوم ایران و روسیه بدون اعالن رسمی شروع 
اغلب  شدند  موفق  هفته  سه  در  ایران  نیروهای  عوض  در  شد. 
گلستان به روسیه تسلیم شده  که به موجب عهدنامه  نقاطی را 
با  بعد  مرحله  در  اما  بگیرند.  پس  باز  محل  اهالی  کمک  به  بود 
توجه به قدرت ارتش تزاری در داشتن سالح، نیروهای روسی به 
پیروزی های فراوانی دست یافتند و قسمت های زیادی از ایران 
خوی  و  شد  اشغال  تبریز  و  گذشتند  ارس  رود  از  کرده  اشغال  را 
عهدنامه  سرانجام  و  درآمد  روس  ارتش  اشغال  به  نیز  ارومیه  و 
از  برخی  خیانت  و  شاه  بی کفایتی  گرچه  ا شد،  امضا  ترکمنچای 

دولتی ها نیز بی تاثیر نبود.11 
شاید این رخداد از تاریخ ایران و تشیع، تنها موردی نباشد که در 
طول تاریخ، گروهی بخاطر داشتن ابزار قوی تر بر گروهی دیگر پیروز 
شدند.12 اما بی تردید درنگ در این رویداد تاریخی، بسیار اثربخش 
گر گروهی از ابزار جنگی  است. این یک سنت الهِی روشن است که ا
یارای  کنیم،  شمشیر  رزِم  هم،  چقدر  هر  کنند،  استفاده  پیشرفته 
مقابله با آن جماعت را نخواهیم داشت. لذا به ناچار می بایست از 

باب آمادگی تا سر حد توان ، به ابزار جدید مسلح شویم.
از  زیادی  بهره های  غرب  دنیای  ناخواسته،  یا  خواسته 
فناوری های  آخر،  دست  شاید  و  گرفت  خواهد  مصنوعی  هوش 
برای  دیگر  ولی  کند  عرضه  سایرین  به  را  خود  تاریخ گذشته 
گستردگی  مشکالت  با  گر  ا باشد.  شده  آن ها  دیر  از  استفاده 
اطالعات، فرسوده شدن اطالعات در ذهن، تغییر پذیری مبانی، 
عدم التفات کامل به جوانب مختلف و ... روبرو هستیم و در طرف 
آماری،  تحقیق های  علم،  کردن  ساخت یافته  دنبال  به  دیگر 
بهره گیری از نیروی جمعی، جست وجوهای دقیق و عمیق و ... 
غافل  مصنوعی  هوش  قدرتمند  ابزار  و  فناوری  از  نباید  هستیم، 
کنون بسترهای آن، هم از جهت دانش روز   آنکه ا

ً
شویم خصوصا

و هم از جهت شرایط حوزه مهیاست.
عالوه بر آن که وجود چنین توانایی هایی مرزهای استفراغ وسع 
کرده و شاید با بی توجهی به  و یاس از رسیدن به دلیل را جابه جا 

این ابزار، نزد خداوند متعال معذور نباشیم.
کیفیت باالتر انجام  این اهداف نیز در صورتی با سرعت بیشتر و 
که طالب با استعداد و با پشتکاری به طور پایه ای هم با  می شود 

گاهی یابند.13 دروس حوزوی آشنا شوند و هم از علوم کامپیوتری آ

▪  پی نوشت ها

می تواند  مطابقت  میزان  چه  که  شود  روشن  باید  کبری  حیث  از  مثاًل   .1
که یگانگی برقرار است و چه  گمان قابل توجه برساند  انسان را به اطمینان یا 
میزان شخص را در تردید نگاه می دارد و چه میزان از عدم تطابق، برای نفی 
کافی است. همچنین الزم است وزن دیگر قراین شناخته شود. مانند  یگانگی 
کتاب مورد نظر و ... . تاریخ نسخه موجود، اقوال حول آن، سرگذشت منقول 

تاریخ  179؛  جلسه:  شماره  علمیه؛  های  حوزه  عالی  شورای  مصوبه   .2
جلسه: 139۴/10/25؛ تاریخ ثبت: 1395/01/21

کالن«؛ »با مالحظه  3. منشور حوزه های علمیه؛ »سیاست ها و برنامه های 
مد ظلهم ،  تقلید   عظام  مراجع  رهبری مدظله العالی ،  معظم  مقام  رهنمودهای 
مهرماه  علمیه«؛  حوزه های  چشم انداز  سند  ویژه  به  عالی  شورای  مصوبات 

1395
۴. این سند شهریور 1398 از مرکز فناوری اطالعات حوزه دریافت شد.
5. این سند شهریور 1398 از مرکز فناوری اطالعات حوزه دریافت شد.

سه  در  ترتیب  به  ها  دانش  اولویت  کشور  علمی  جامع  نقشه  سند  در   .6
سطح الف و ب و ج تنظیم شده اند. این دسته بندی ناظر بر نحوه و میزان 

تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئوالن است.
 10 آزاد،  دانشنامه  ویکی پدیا،  عربی«،  متحده  امارات  دولت  7.  »هیئت 

دسامبر 2018،                      
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=هیئت_دولت_امارات_

                  .250275۴7 =oldid&متحده_عربی
کفایة األصول ) طبع آل البیت (  کاظم بن حسین آخوند خراسانی،  8.  محمد 

)موسسة آل البیت؟مهع؟  إلحیاء التراث: قم، بی تا(، ۴63.
و  حوزوی  مباحث  در  کامپیوتر  و  ریاضی  علوم  تطبیقات  از  مثال هایی   .9

هم افزایی دو رشته در پیوست تقدیم می گردد.
10. پس از آمادگی و اعزام نیروها، آیت اهلل مجاهد و جمعی از علما از جمله 
عبدالوهاب  میرزا  برغانی،  تقی  محمد  مال  استرآبادی،  جعفر  محمد  آیت اهلل 
سید  قزوینی،  محمد  سید  استرآبادی،  نصراهلل  سید  نراقی،  احمد  مال  قزوینی، 
کردند.  عزیزاهلل مجتهد طالشی و آخوند مال محمد مامقانی به تبریز مهاجرت 
سید محمد مجاهد و همراهان، برای برانگیزاندن مردم آذربایجان و وانمود 
همگامی  و  همراهی  تأیید،  پشتیبانی  با  خیزش،  و  حرکت  این  که  این  کردن 
گرفته و مردم باید از جان و دل مایه بگذارند، به سوی آذربایجان  علما شکل 
حرکت می کند. )رضا قلیخان هدایت، روضه الصفا، انتشارات ج 8، ص 6۴2، 

کتابفروشی مرکزی. )به نقل از ویکی پدیا((
ویکی پدیا،  مقاله: »سید محمد مجاهد«،  از  تلخیص  و  کمی تصرف  11.  با 

کتبر 2018،         دانشنامه آزاد، 2۴ ا
ol&سید_محمد_مجاهد=https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title

             . 2۴706552 =did
اهلُل  َو  اهلِل  ِن 

ْ
ِبِإذ َکثیَرًة  ِفَئًة  َبْت 

َ
َغل ٍة 

َ
لیل

َ
ق ِفَئٍة  ِمْن  )َکْم  که  نیست  شکی   .12

گروه اندک وظیفه خود  گر آن  که ا اِبرین ( اما سخن پیرامون آن است  َمَع الّصَ
کثیر  گروه   بر آن 

ً
در نحوه آماده شدن در برابر دشمنان خود را بشناسند، حتما

چیره خواهند شد.
ٍة ّوَ

ُ
ُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ق

َ
وا ل

ُ
ِعّد

َ
13. األنفال : 60 َو أ
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دستگاه های  و  علمی  جامعه  مشارکت  افزایش  راستای  در   ▪
اجرایی در نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم  اسالمی 
کنون فهرستی بیش از 150 مؤسسه و نهاد علمی و اجرایی تهیه  تا
قرارگرفته  بررسی  مورد  همایش  دبیرخانه  کارشناسان  توسط  و 

است. 
 با 110 مرکز مکاتباتی انجام 

ً
کرونا تقریبا ▪ با وجود شیوع بیماری 

که حاصل   با50 مرکز جلساتی برگزارگردید 
ً
که در نهایت تقریبا شد 

آن امضای چند تفاهم نامه هم کاری و مصوباتی است که در فرایند 
که از آن استخراج خواهد شد بسیار مفید و  همایش و پروژه هایی 

مؤثر خواهند بود.
در زمان فراخوان ارسال مقاالت و پس از آن 10پیش نشست   ▪
موضوع   شدن  روشن  و  علمی-پژوهشی  جریان سازی  هدف  با 

برگزارگردید.
بین المللی  کنفرانس  پنجمین  و  بیست  نمایشگاه   در  شرکت   ▪
پاسخ  و  اثر،  ارائه  برای  دعوت  و  همایش  معرفی  ضمن  کامپیوتر، 
به سواالت شرکت کنندگان در مورد نحوه ارتباط دهی میان هوش 
گرفته  که صورت  اقداماتی بود  از جمله   مصنوعی و علوم اسالمی 

است.
نخبگان  نظرات  دادن  مشارکت  و  افکارسنجی  راستای  در   ▪
حوزوی و دانشگاهی در این همایش حدود 15 مصاحبه با اساتید 
که در آینده منتشر خواهد  گرفت  و فضالی حوزه و دانشگاه صورت 

شد. 
▪ پوشش رسانه ای اخبار رویدادهای همایش با برقراری ارتباط 
مهر،  فارس،  حوزه،  خبرگزاری های  جمله  از  خبرگزاری  چند  با 
رسا،تسنیم، نسیم و... میسر شد و بازخورد بسیار مثبتی از هم کاری 

با این خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دریافت شد.
و  فارس  حوزه،  خبرگزاری های  در  خبری  نشست  برگزاری3   ▪
چند  و  رسا  خبرگزاری  در  تخصصی  علمی  نشست  یک  و  تسنیم 
گرفته  نشست تخصصی در روزهای آینده حاصل توافقات صورت 

کز خبری و اطالع رسانی است.  با مرا

گزارشی از روند اقدامات انجام شده از 

نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی
اولین همایش ملی»هوش مصنوعی و علوم اسالمی« به منظور هم افزایی و تبیین بیشتر اهداف و توانایی ها

در 27 مهرماه در قم برگزار خواهد شد. متن حاضر گزارشی فشرده از اقدامات صورت گرفته 
در خصوص نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی است که تقدیم شما مخاطبان ارجمند می گردد.



با مدیران بخش های مختلف صدا و سیمای جمهوری  کره  مذا  ▪
اسالمی منجر به ضبط برنامه فقه پویا، رادیو معارف، در سه قسمت، 
برنامه نقد و نظر، در دو قسمت، برنامه در مسیر پیشرفت، در 2قسمت 
گوی ویژه  گفت و  و حضور دکتر بهروز مینایی دبیر علمی همایش در 
قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما و حضور حجت االسالم و المسلمین 
در  همایش،  سیاست گذاری  شورای  رئیس  نایب  بهرامی،  دکتر 
ح شدن  که باعث مطر گفت و گوی خبری شبکه نور )استان قم( شد  
گیری این  موضوع همایش به عنوان یک دغدغه و هدف جدی و فرا

دغدغه در بین فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی شد.
در  هوش مصنوعی  کاربردهای  عنوان  با  کتابی  چاپ  و  تألیف   ▪
شده  ح  مطر مطالب  و  نکات  محتوای  با  کتابچه ای  و  علوم اسالمی 
کاری تیم علمی و اجرایی همایش از جمله  در پیش نشست  ها با هم 

فعالیت هایی است که انجام شده است.
که قابل تبدیل  ح ها و مقاالتی   پس از همایش به منظور تبیین طر
ح تجاری یا پروژه ملی باشند جلساتی با معاونت علمی ریاست  به طر
جمهوری برگزار خواهد شد و در تالشیم دستاوردهای این همایش در 

خدمت حل مسائل کشور به کارگیری شوند.
کز و رسانه ها ▪ همکاری های مشترک با برخی مرا

که با آن ها جلسات مشترک برگزار شده و زمینه ها و  کزی  برخی مرا
برنامه های هم کاری مشترک، بررسی و طراحی شده است عبارتند از:

مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران،جامعة المصطفی 
العالمیه، جامعةالزهرا؟اهع؟، مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی،دانشگاه 
علم و صنعت ایران،دانشگاه قم، دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه 
مالک  دانشگاه  حسین؟ع؟،  امام  جامع  دانشگاه  مشهد،  فردوسی 
اندیشه  و  فرهنگ  دانشگاه،پژوهشگاه  و  حوزه  پژوهشگاه  اشتر، 
اسالمی،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مرکز پژوهش های اسالمی 
سازمان صدا وسیما، پژوهشگاه فضای مجازی، قطب علمی رایانش 
مجازی،  فضای  ملی  مرکز  مشهد،  اطالعات  هوشمند  پردازش  و  نرم 
موسسه علوم نوین اسالمی)معنا(، معاونت علمی ریاست جمهوری، 
اقتصاد و دارایی، وزارت  امور  ارشاد اسالمی، وزارت  وزارت فرهنگ و 
علوم تحقیقات و فناوری، خبرگزاری حوزه، خبرگزاری رسا، خبرگزاری 

فارس، سازمان صدا وسیما، روزنامه صبح نو و...
 ▪ دیدارها و بازدیدها

کی و رجبی اعضای شورای عالی حوزه های  دیدار با حضرات آیات؛ ارا
علمیه. بازدید از سامانه پاسخ گویی به سئواالت شرعی دفتر آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، مدرسه 
فناوری  کانون  )مشکات(،  صدر  حوزه ای  مجتمع  معصومیه،  علمیه 

اطالعات استان قم و ستاد شهر هوشمند شهرداری قم.

▪ اهم اقدامات دبیرخانه همایش
تشکیل  همایش؛  توسعه  ح  طر تدوین  کارگروه  تشکیل 
رسانه؛  شورای  تشکیل  رسانه ای؛  پیوست  تدوین  کارگروه 
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