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پیام رئیس شورای سیاست گذاری همایش 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ملِت حماسه ساز ایران، طی 4 
کشور،  با وجود مشکالت فراوان، مراحل رشد و توسعه  گذشت،  که  دهه ای 
از  ما  کشور  و  است  شده  طی  به خوبی  والیت فقیه،  مترقی  اصل  سایه  در 
کرد. انقالب  عقب ماندگی های بسیاری که به ناحق متحمل آن شده بود عبور 
یرساخت های  کشور در عرصه علم و فّناوری و ایجاد ز اسالمی موتور پیشران 
حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که همچنان ثمرات آن موجب بالندگی کشور 

است. 
گام دوم انقالب شکوهمند اسالمی، پرداختن به علم و پژوهش  در طلیعه 
یژه نخبگان حوزوی و  اولین مطالبه مقام معظم رهبری از جوانان جامعه اسالمی بو
فرهیختگان دانشگاهی است تا این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون 
که سنگ بنای یک انقالب علمی در  پیش گیرند و در شرایطی  یک جهاد در
کشور گذاشته شده و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز داده 
است، به پاخیزند و دشمن بدخواه و کینه توز را که از جهاد علمی ایشان بشّدت 
بیمناک است ناکام سازند  و مرزهای جدید انقالب را با نگاه تمدنی، کالن و با 

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

مبتال به پاسخ دهد.
از جمله فعالیت های صورت گرفته در حوزه علمیه در راستای توسعه مرزهای 
یی به نیازهای نظام و جامعه اسالمی، راه اندازی شورای  دانش فقه و پاسخگو
یب  فقهی و فقه معاصر با کرسی های متعدد در حوزه علمیه قم و طراحی و تصو

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

اسالم داشته باشد.
فرصت شناسی هوشمندانه و تحلیل دقیق فرصت ها و تهدیدهای پیش روی 
ین گام در سیر تحول ابزارهای تولید علوم اسالمی  این حرکت، نخستین و مهم تر
یان متدین و  است. از طالب و فضالی حوزه های علمیه و اساتید و دانشجو
انقالبی انتظار می رود با ایجاد حلقه های علمی و فنی، در سایه رهنمودهای 
به  را  یان خروشان علمی  این جر منافع  مراجع عظام تقلید،  و  مقام معظم رهبری 
سمت اهداف متعالی اسالم ناب محمدی هدایت کنند ؛تا این حرکت جهادی 
که با همکاری تعدادی از اساتید و طالب و با همکاری مراکز دانشگاهی مرتبط 

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

بهره مند سازد.                
بعونه و مّنه

علیرضا اعرافی
رئیس شورای سیاست گذاری همایش
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پیام دبیر علمی همایش
دارند  نیاز  پژوهشگران  اسالمی،  متون  از  باالیی  حجم  انتشار  با  امروزه 
اطالعات به صورتی هوشمندانه و ساخت  یافته در اختیار آنان قرار گیرد تا فرایند 
یع نماید. همچنین با ظهور ابزارهای پردازش هوشمند  استنباط را تسهیل و تسر
یحی را که از متن قابل استخراج  متون، می  توان برخی از تحلیل  های اولیه و صر
است، در کسری از ثانیه انجام داد. اما چالش  ها و نیز آسیب  هایی در بهره  گیری از 
این ابزارها وجود دارد که باید به دقت مورد بازبینی و تدقیق قرار گیرند. از این رو 
نیاز است با انجام پژوهش  های همه  جانبه و برگزاری هم  اندیشی  ها، قابلیت  ها و 
چالش  های این ابزارها در تحلیل و پردازش متون اسالمی مورد بررسی قرار بگیرد.
با استعانت از خداوند متعال و لطف و عنایت ذوات مقدسه معصومین علیهم 
السالم، نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی در این راستا 
برگزار می  گردد تا فرصتی برای هم  افزایی اندیشمندان علوم اسالمی و متخصصان 
هوش مصنوعی بوجود بیاید و موجبات رشد و توسعه علوم اسالمی فراهم شود. 
بحمداهلل این همایش با حضور جمع کثیری از پژوهشگران و عالقمندان حوزه 
کمیته  پردازش متون اسالمی برگزار شد. در این همایش حدود 73 مقاله به 
علمی داوران ارسال شد که از این تعداد 31 عدد  جهت ارائه شفاهی و 24 عدد 
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برای ارائه پوستری پذیرفته شدند. عمده مقاالت ارسالی در دو بخش ابزارهای 
پردازشی هوشمند و مباحث فقهی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. حدود 45 
استاد و عضو هیئت علمی از 25 دانشگاه در کمیته علمی داوران حضور داشتند 

و مقاالت را بررسی کردند.
از پیش نشست  های علمی  امور همایش، مجموعه  ای  در خالل پیشبرد 
توسعه علوم اسالمی  و  توضیح جایگاه هوش مصنوعی در رشد  و  تبیین  در 
که هم  اکنون  گردید  در دانشگاه  ها و مؤسسات حوزوی و علمی مختلف برگزار 
این  افتتاح  روز  در  است.  عالقمندان  دسترس  در  نشست  ها  این  کتابچه 
همایش با حضور رئیس حوزهای علمیه حضرت آیت اهلل اعرافی، سامانه  های 
ُجهد)موتور جستجوی هوشمند دانش(، سحاب)ابر اطالعاتی متون اسالمی( 
یرایشگر خاص منظوره برای پژوهش های اسالمی( به عنوان سکوی  یر)و و تحر
سامانه بزرگ نجف)ناصر جامع فقیه( و به عنوان نمونه ای از سامانه  های هوشمند 
مدیریت و پردازش متون اسالمی رونمایی می شود. امید است با برگزاری این 
یع در  گامی کوچک در غنی  سازی، تسهیل و تسر همایش و اقدامات یاد شده 

استفاده از علوم اسالمی برداشته باشیم.
و من اهلل التوفیق

بهروز مینایی
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مقدمه
یات حکیمانه مقام  با عنایت پروردگار قادر متعال و در راستای عمل به منو
معظم رهبری دام ظله العالی در راستای تعمیق و توسعه علوم اسالمی و طراحی 
نظامات اجتماعی برخاسته از آن برای تأمین نرم افزار حکومت دینی با استفاده 
ین و فناوری های برتر نظیر هوش مصنوعی، نخستین همایش ملی  از ابزارهای نو
هوش مصنوعی و علوم اسالمی با پیام مراجع عظام تقلیددامت برکاتهم و به 
یاست مدیر محترم حوزه های علمیه با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی همچون  ر
مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی، جامعه 
کاوی دانشگاه علم و صنعت و  المصطفی العالمیه، آزمایشگاه تحقیقاتی داده 
موسسه اشراق و عرفان و با همکاری قریب به 50 مرکز علمی و اجرایی در بدنه 

حوزه، دانشگاه و دستگاه های اجرایی بنا نهاده شد.
مهمترین هدف همایش آماده سازی زمینه توسعه ابزارهایی است که ضمن 
یع بخشد و  افزایش دقت و تعمیق داده های خروجی، روند تولید علم را تسر
کند تا بر مبنای اهداف، آرمان ها و  یان کمک  یژه حوزو به جامعه علمی و به و
ضرورت های جامعه، از جمله تمدن سازی و توسعه علمی و فرهنگی، خدمات 

چشمگیر و مؤثری ارائه دهند.
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با عنایت به اهمیت موضوع، دبیرخانه همایش ضمن جلب حمایت گسترده 
مؤسسات علمی و دستگاه های اجرایی، با برگزاری پیش نشست های متعدد و 
تبیین موضوع همایش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، زمینه را برای آشنایی 

بیشتر جامعه علمی کشور با موضوع و اهداف همایش فراهم نمود.
برگزاری 12پیش نشست در مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و یک نشست 
یدادها از طریق خبرگزاری های رسمی کشور،  یژه بین المللی و انتشار اخبار این رو و
یات و دغدغه های جدی علمی و فرهنگی رهبر معظم انقالب  باعث انتقال منو
یژه جامعه علمی کشور به اهمیت استفاده از فناوری های  دام ظله العالی و توجه و
یژه هوش مصنوعی در پیشبرد اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری  ین به و نو

یج اسالم ناب محمدی گردید. اسالمی و ترو
یان سازی با استفاده از ابزار نشست های خبری در خبرگزاری های مطرح  جر
همچون فارس، تسنیم و حوزه و یک نشست علمی تخصصی در خبرگزاری رسا 
یونی و فضای مجازی  یز یی، تلو و پوشش زنده مراسم از طریق شبکه های رادیو
کنار ضبط بیش از 10 مصاحبه با شخصیت های علمی و اساتید حوزه و  در 
گفت و  دانشگاه در قالب نهضت مصاحبه و ضبط و پخش بیش از 10برنامه 
گو محور و نیز تیزر همایش در صداوسیمای جمهوری اسالمی از جمله شبکه 
قرآن و معارف سیما، شبکه چهار و افق سیما، شبکه استانی نور، رادیو معارف و 
شبکه های برون مرزی صدا و سیما و همچنین شرکت دبیر علمی و نائب رئیس 
شورای سیاست گذاری همایش در گفت و گوی خبری شبکه نور و خبر قرآنی شبکه 
یژه خبری شبکه دو سیما از جمله برنامه هایی  قرآن و معارف سیما و گفتگوی و
بود که به همت دبیرخانه همایش محقق شد. در کنار این برنامه ها انتشار مکرر 
در  همایش  موضوع  با  مرتبط  محتواهای  و  همایش  مسئولین  مصاحبه های 
مطبوعات و خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی موجب اگاهی بخشی جامعه 
فرهیخته حوزه و دانشگاه نسبت به موضوع، ضرورت ها و دستاوردهای همایش 

گردید.
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  مقدمه   

در جهت اعتباربخشی علمی به همایش مجوزهای الزم از جمله پایگاه 
یافت و همایش در این پایگاه نمایه شد.  استنادی علوم جهان اسالم)ISC( در
همچنین اثر پیش روی خواننده که مجموعه مقاالت این همایش می باشد، با 

همکاری موسسه اشراق و عرفان به چاپ رسید.
از دیگر اقدامات راهبردی دبیرخانه همایش می توان به تأسیس دبیرخانه در 

تهران و قم، تشکیل شورای راهبری همایش و تشکیل شورای رسانه اشاره کرد.
همکاری موفق گروه علمی و اجرایی همایش در تولید محتوا منجر به تألیف و 
چاپ کتاب همایش، کتاب مقاالت و کتابی با عنوان کاربردهای هوش مصنوعی 
یژه نامه تخصصی در هفته نامه افق حوزه شد که  در علوم اسالمی و چاپ یک و
یزی صورت گرفته 3محصول  در روز همایش رونمایی شدند. همچنین با برنامه ر
تولیدی تیم علمی نجف به نام های جهد)جستجوگر هوشمند دانش(، سحاب و 

یر رونمایی شدند. تحر
گاهی بخشی  ین دستاوردهای هوش مصنوعی با هدف آ نمایشگاه ارائه آخر
ین نوآوری ها و ابزارهای ساخته شده در  کشور نسبت به آخر به جامعه علمی 
این زمینه با حضور بیش از 20 مرکز علمی و تحقیقاتی در حاشیه همایش جهت 
بازدید عالقمندان برگزار گردید و در زمینه جلب نظر موسسات پژوهشی به سمت 
یژه هوش مصنوعی در تولید دانش اسالمی  ین و به و به کارگیری فناوری های نو

نقش موثری داشته است.
یت شورای راهبری همایش، در  امیداست با استقرار دبیرخانه دائمی و تقو
ادامه راه، موفقیت های چشمگیر بیشتری حاصل شود و خدمات ارزنده ای در 
زمینه تولید علوم انسانی اسالمی به جامعه علمی و بدنه حاکمیتی و اجرایی 

کشور ارائه گردد.
پس از برگزاری همایش نیز مقرر است به منظور تبیین طرح ها و مقاالتی که 
قابلیت تبدیل به طرح تجاری یا پروژه ملی را داشته باشند، ادامه جلسات و 
یاست  زمینه سازی انعقاد تفاهم نامه ها با نهاد های مرتبط نظیر معاونت علمی ر
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جمهوری برگزار شود تا دستاوردهای این همایش در خدمت حل مسائل عینی 
کشور به کارگیری شوند.

گذشته با تمام ظرفیت خود و با  مجموعه دبیرخانه همایش در یک سال 
وجود محدودیت های موجود از جمله همه گیری بیماری کرونا و خأل وجود سابقه 
برگزاری همایش یا پژوهش سازمان یافته ای با موضوع مشابه، تجربه و توان 
خود را به کار گرفت تا ضمن برگزاری باشکوه همایش و نمایشگاه تا حد امکان، 
دستاوردها و ارتباطات مهم و تأثیرگذاری برای ادامه راه همایش و جامعه علمی 
کشور برجای گذارد و از این راه نقشی در توسعه علمی کشور و خدمت به اسالم 

یز داشته باشد. عز
با حمد و سپاس بی کران به درگاه خداوند متعال و قدردانی از اعتماد مدیر 
دانشمند و فرزانه حوزه های علمیه به این حقیر و تشکر فراوان از همکاران گرامی در 
دبیرخانه نخستین همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسالمی، برای ایشان و 
یز توفیق روز افزون از درگاه ربوبی مسئلت می نمایم.  کلیه دغدغه مندان اسالم عز

محمدرضا قاسمی
دبیر اجرایی همایش


