محورهای علمی نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی
▪ .1بررسی فقهی و تحلیلی
حضور هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی از جمله فرآیند
تولید و تحلیل علوم اسالمی ،ممکن است همراه با بایستههایی
فقهی باشد؛ تحلیل و بررسی مال کهای متعددی که با حضور هوش
مصنوعی مطرح میشوند نیز تبیین کنندهی راهکار مناسب برای
خروج از تزاحمهای پیش آمده خواهد بود .در حقیقت در این محور
انتظار میرود که عناوین و مسائلی که ممکن است در یک درس
خارج فقه هوش مصنوعی ارائه شود ،معرفی و تحلیل گردند.
▪  .۲نظریهپردازی و الگوسازی
چگونگی حضور و استفاده از سامانههای هوشمند و جایگاه
تعلیم و تعلم آن در علوم اسالمی مسئلهای پژوهشی است .اینکه آیا
هوش مصنوعی میبایست در متن حوزهی علمیه و مراکز اسالمی
قرار بگیرد یا نباید چنین باشد  ،و اگر قرار است حضور یابد چگونه
استفاده از هوش مصنوعی سازماندهی شود ،نیازمند تحلیلی دقیق
و هوشمندانه توسط نخبگان حوزوی و دانشگاهی است .الگوسازی
در حرکت به سمت بهرهگیری از فناوری از آن جهت مهم است که
امروزه در ابتدای این مسیر قرار داریم و با ارائهی راهکارهای دقیق و
فنی ،بازدهی استفاده از این ابزار افزایش مییابد و آسیبشناسی آن
دقیقتر خواهد بود.
▪ .3تحلیل فرصتها و تهدیدها
بیتردید حرکت به سمت بهرهگیری از فناوری در جهت اعتالی هر
چه بیشتر علوم اسالمی ،همچون سایر فعالیتهای علمی-اجتماعی
نیازمند بصیرت کافی است .توجه دقیق و عمیق به بایستههای این
مسیر الزم مینماید چرا که حوزهی علمیه ،یک شرکت تجاری نیست
تا تنها به دنبال محصولی مشتریپسند باشد و مادامیکه از جوانب
فرهنگی و اجتماعی آن اطمینان حاصل نکند ،پای در عرصهی تولید
سامانههایهوشمندنخواهد گذاشت.
▪  .4طراحی الگوریتم و هستاننگار
امروزه روشهای متعددی برای مدلسازی دانش مطرح شده
است که یکی از مهمترین آنها هستاننگارها (آنتولوژی) هستند.
طراحی هستاننگار هر علمی (در هر ردهای از هستیشناسی و
هر دامنهای) نیازمند حضور خبرگان آن علم است تا با توجه به

شناخت عمیقی که از مفاهیم و موجودیتهای آن علم پیدا کردهاند
بتوانند آن علم را به خوبی مدل کنند .پس از مدلسازی ،روشها و
الگوریتمهایی که برای حرکت از دانش مدلشده به سمت استنتاج و
تحلیل نیاز است میبایست توسط عالمان و پژوهشگران این عرصه
تدوین و تولید شود.
▪  .5استدال لورزی و مدلسازی منطقی
بعد از رشد چشمگیر ریاضیات و استفاده از نمادها برای افزایش
دقت بیان گزارهها ،منطقهای متعدد و پردازشهایی نمادین
شکل گرفتهاند که فرآیند استدالل را آسانتر و دقیقتر میکنند.
تحلیل و بررسی منطقهای مطرح امروزی ،آشنایی و معرفی
نرمافزارهایی که برای استفاده از این منطقها طراحی و ساخته
شدهاند و مزیتسنجی منطقهای موجود برای مدلسازی
علوم اسالمی از زمینههایی است که محققان میتوانند نتایج
دستاوردهایشان را ارائه دهند.
▪ .6برنامههای کاربردی و تعاملی هوشمند
تاکنون برنامههای متنوعی طراحی شده است که زمینهساز
حرکت به سمت بهرهگیری بیشتر از فناوری در حوزهی علوم اسالمی
و انسانی است.از مهمترین شاخصههای برخی از این برنامهها
طراحی و ساخت آنها به صورت اجتماعی و تعاملی است که زمینه
پژوهشهای گروهی را بیش از پیش فراهم میآورد و از این رو،
آشنایی مخاطبان و رصد کردن نیازها و موارد مورد عالقهی آنها از
اهمیت باالیی برخوردار است.
▪ .۷ساخت پیکره و طراحی ابزارهای پایهای و میانی
پیکرگان و متون غنیشده ،از مهمترین مقدمات برخی از خدمات
هوشمند است .ساخت یک پیکرهی مناسب توسط خبرگان هر
علمی و با طراحی یک شیوهی کارآمد ،صورت میگیرد که زمینهساز
پردازشهای هوشمند و در برخی موارد مقدمهای برای یادگیری
ماشینی خواهد بود .همچنین ابزارهایی که برای پردازش زبان
طبیعی و یا مدلسازی ،برچسبزنی و حاشیهنویسی متن طراحی
میشوند کمککنندهیحرکتبهسمتبهرهگیریاز هوشمصنوعی
خواهند بود .این همایش بستری برای ارائه پیکرههای تولید شده
توسط پژوهشگران این عرصه خواهد بود.

