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▪ سخن اول
ّ
از دو سال پیش پروژه بزرگی تحت عنوان پروژه «نجف» مخفف «ناصر جامع فقیه» در حوزه
علمیه شروع شد .هدف این پروژه آن است که دستیاری قوی برای فقیه و محقق علوم اسالمی
ایجاد کند.
امروزه استفاده از دستیارها در دنیای هوش مصنوعی و پیشرفتهایی که برای کسی که
یک هدف را دنبال میکند خیلی رایج شده است .حتی در امور شخصی نیز میتواند کمککار
شخص باشد.
در حال حاضر  35یا  36کشور برای هوش مصنوعی برنامهریزی بلندمدت یا کوتاهمدت
داشتهاند و برخی معتقدند که هر کشوری که تا سال  2030سردمدار هوش مصنوعی شود ،در
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
جمهوری کارگروه مخصوص در این زمینه ایجاد کردهاند و برنامهریزی راهبردی میانمدت
و بلندمدت در این زمینه تدوین میکنند .به بیان دیگر ،در نهادهای علمی دانشگاهی کشور
به هوش مصنوعی اهمیت داده میشود .اما حوزه در این زمینه باید پیشتاز باشد و باید نقاط
قوتی را که هوش مصنوعی برای یک حوزوی بما هو حوزوی ایجاد میکند ،منبرهای جدیدی
را که در اختیارش قرار میدهد و آن پردازشهای هوشمندی را که در پشت صحنه میتواند به
کاربرها کمک کند فراهم سازد .این امکانات خاص بحث پژوهش نیست و در آموزش و تبلیغ نیز
میبایست شناسایی و استفاده شود.
پیشرفتهای 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
نباشد .هم چنین توجه به این مطلب ضروری است که استفاده از چنین امکاناتی (که از آن
تعبیر به هوش مصنوعی میشود) میتواند با بهرهگیری از تحلیل و درک هوشمند متون توسط
ماشین ،دستیار هوشمندی برای کمک به فقیه ایجاد کند .البته مدتها این ایده در ذهن ها
بود که سامانهای به وجود بیاید که بتواند این دستیاری را برای فقیه به نحو احسن انجام دهد؛
اما با توجه به پیشرفتهای چند سال اخیر در حوزه هوش مصنوعی ،اکنون میتوان در راستای
این امر مهم گام برداشت.
بیشتر فعالیت محققان حوزوی بر روی متونی مثل قرآن و روایات است که به عنوان منبع
استفاده میشود و یا بر روی متونی است که پیشینه فعالیت فقهای معظم و برداشت فقها
را نشان میدهد .تجمیع این متون و در اختیار قرار دادن آن توسط ماشین میتواند کمک
ارزندهای در روند استدالل فقیه باشد.
هوش مصنوعی میتواند مبانی فقیه را گرفته و بر طبق آن گزارههایی که الزم دارد را برای او
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 واژههای 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.

