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یک مشکل جدی دیگری که وجود دارد اصالحات در طول زمان
است .به این معنی که فقیه مبنایی را اخذ می کند ولی در طول
زمان تغییر روش میدهد و در این حالت صاحب مبنا باید با جستجو
اثرات مبنایش را بیابد و تغییر بدهد که به شدت سخت و زمانبر
است .مانند تغییر نظر آیتاهللالعظمی خویی؟ق؟ در بحث روات که
این تغییر اثرات اگر بهصورت دستی وارد گردد خیلی زمانبر است و
حتی ممکن است نتوان همه آنها را یافت و تغییر داد .در تمامی
این موارد ماشین با سرعت و دقت باال می تواند به تجمیع یافتهها و
سازماندهی آنها بپردازد.
اما آیا قرار است در این فرایند ،ماشین جای فقیه تصمیم بگیرد؟
خیر .ابدا این ادعا مطرح نیست .اگرچه به لحاظ عقلی امکان
جایگزینی تمامعیار ماشین به جای انسان منتفی نیست؛ اما به
لحاظ عملی ،جایگزینی ماشین به جای انسان دانشمند -آنهم
دانشمند علم ثقیل و پیچیدهای همچون فقه -از ابتدا منتفی است.
هوش مصنوعی در تمام حوزههایی که یک فقیه در ارتباط با
خودش و حتی با مردم دارد میتواند به نوعی کمک کننده وی
باشد .برای مثال در مراجعهای که یک فقیه به قرآن ،تفسیر و
روایات انجام میدهد تا یک متن اخالقی را برای مردم بیان کند
یا فهم خودش را راجع به یک نکته دینی تقویت نماید و همچنین
در زمینههای مختلف کتاب شناسی و علوم جغرافیا ،طب قدیم و
هر دامنه از دامنههایی که پژوهشگر با آن سروکار دارد ،میتوان
اطالعات مورد نیاز را به نحو مطلوب پردازش نموده و در اختیار وی
قرار دهد.
در فرایند اخالقی ،ماشین میتواند تذکردهنده خوبی باشد،
رفتارها را بشناسد و توصیه کند؛ به عنوان مثال ماشین میتواند
کسی را که سخن رکیک میگوید تشخیص دهد .اکنون تمام
شخصیت یک فرد در لبه علم بررسی میشود .ماشین میتواند حتی
بحث فرایند دادهکاوی و متنکاوی را در مسایل اقتصادی عهدهدار
شود .همچنین بهبود برنامهها ،طر حهای راهبردی و تامین منابع
را هوش مصنوعی میتواند انجام دهد .تمام این هدفگذاریها
میتواند توسط هوش مصنوعی ساماندهی و مدیریت شود و در اداره
جامعه کمک کند.
آنچه در پروژه نجف هدفگیری شده است ،در حوزه پردازش
متن می باشد .اگرچه پردازش تصویر و صوت از حوزه علوم دینی
خارج نیست ،اما در گام نخست پروژه نجف بیشتر بر بحث پردازش
متن تمرکز کردهایم .در حال حاضر بیشتر تمرکز پروژه نجف بر روی
پردازش جمالت زبان عربی است .برای نمونه ماشین در تشخیص
اینکه چه کلمهای مفعول و کدام فاعل است و قیود کدام هستند به

دقت  95درصد رسیده است.
مرکز نور در حوزه معنا و جستجوی معنایی گامهای اولیهای را
برداشته است که قرار است در پروژه نجف به صورت عمیقتر و
گستردهتر به آن پرداخته و در اختیار فقیه قرار داده شود.
عالوه بر موارد مطرح شده ،پروژه نجف در حوزه آموزش نیز
میتواند تحوالت شگرفی را رقم زده و نحوه آموزش را در حوزه
علمیه تغییر دهد .در حوزه پژوهش نحوه تتبعات دستی و ذهنی با
کارهای انجام شده توسط نور متحول شده است و بهصورت خیلی
دقیقتر توسط ماشین انجام میشود .اما در گامهای بعد با استفاده
از پیشرفتهای کنونی هوش مصنوعی میتوان به مقایسه و تطبیق
مبانی فقهی با یکدیگر پرداخت .مثال تناقضهای 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 ،میتوان ارتباط میان فقیه و مردم و فرایند
پاسخگویی در این مسیر را به نحو قابل توجهی تسهیل و تسریع
نمود .برای مثال شاید بتوان با توجه به مبنای فقیه یا پاسخهای
قبلی ،میلیونها سوال که از سراسر جهان از فقیه ممکن است
پرسیده شود را پاسخ داد .یعنی ماشین بتواند با مرسوم کردن این
هماهنگیها ،مقصود پرسشگر را دریافته و چنانچه پاسخ مناسبی
وجود دارد  ،آن را به نحو مناسبی به کاربر منتقل کند تا وقت فقیه
بر روی مسائلی فراتر از این سواالت صرف شود و به سمت سواالت
تحلیلی و چرایی و ماهیت متمرکز شود ،حتی زمینهسازیهای اولیه
برای فهم سواالت پیچیده هم میتواند توسط ماشین انجام گیرد.
این فناوریها همچنان که آوردهای دارد ،مضراتی هم دارد
و پیش از آنکه این مضرات بخواهد بهوجود آید باید شناسایی و
ً
برای آن چارهاندیشی شود .مثال ممکن است محقق را به تنبلی و
ً
رکود بکشاند .این تهدیدها باید مدیریت و کنترل شود .مثال آموزش
مجازی خیلی خوب است اما یک سری نکات منفی هم دارد.
پرداختن به این نکات منفی و مثبت در کنار هم چیزی است که
فعاالن این حوزه باید انجام داده و آسیبشناسی کنند .ما نگاه
منفعالنه نداریم که بگوییم خواه ناخواه این فناوری از راه میرسد
و باید به تبعات آن تن در داد؛ از طرفی نگاه بدبینانه هم نداریم که
ً
بگوییم کامال این فناوری باید کنار گذاشته شود .بلکه دیدگاه ما
دیدگاه تبدیل تهدید به فرصت است .چرا نباید پیام دین و انقالب
از این طریق معرفی شود؟ اگر از طریق این ابزارها هجمه به دین
میشود ،چرا ما از همین ابزار برای تبلیغ دین استفاده نکنیم؟ همه
اینها صنعتی و فرهنگی است و به صورت فراگیر و بین رشتهای
رشد میکند پس باید به عنوان فرصت از آن استفاده کنیم.

