نکردندبازار ایران
چینی در
خودروهایاذیتم
پیکان ممنونم که
جدید برای
پورامینی :از
رقیبی

هافبک پیکان بدون هیچ گونه دردسری از این تیم جدا شد.
حسین پورامینی کاپیتان سابق پیکان تصمیم به جدایی از این تیم در پایان نیم فصل اول گرفت.
پــور امینــی در ایــن مــورد بــه خبرنــگار مــا گفــت :در ابتــدای فصــل از باشــگاه تمــاس گرفتنــد کــه بنــده بــرای تمدیــد قــرارداد بــروم و خیلــی اصــرار داشــتند کــه مــن
قــرارداد ببنــدم و مــن هــم ایــن کار را انجــام دادم ولــی فرصــت زیــادی در اختیــارم بــرای بــازی کــردن قــرار نگرفــت و در نهایــت تصمیــم گرفتــم جــدا بشــوم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بــدون هیــچ مشــکلی از باشــگاه پیــکان رضایــت نامــه گرفتــه ادامــه داد :آقــای محمــدی و هیــات مدیــره پیــکان کمــال همــکاری را با بنده داشــتند
و مــن را اذیــت نکردنــد و از آنهــا خیلــی تشــکر مــی کنــم کــه بــدون دردســر رضایتنامــه را صــادر کردند.
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گفت و گو با مدیر ویکی فقه و مدرسه فقاهت و ویکی پرسش

فرهنگی

دریچههایبروزبهسویفقهوفقاقت

گفت و گوی صمیمانه با مدیر ویکی
فقه و ویکی پرسش و مدرسه فقاهت
که محل رجوع بسیاری از حوزویان و
دانشگاهیان است و تولیدات بسیار زیادی در
زمینه های علوم انسانی و اسالمی دارد که
تقدیم می گردد:

لطفامختصریدربارهخودتان
بفرمایید:

بســم اهلل الرحمــن الرحیــم از فرصتــی کــه در اختیــار
مــا قــرار دادیــد تشــکر و قدردانی میکنــم ،انشــااهلل در
مســیر اســام و انقالب و نشــر آن مســتمر و ثابت قدم
باشــید؛ بنــده محمــد ظریفــی طلبــه حــوزه علمیه قم
و مدیــر دانشــنامه علــوم اســامی ویکی فقه
( )https://fa.wikifeqh.irو ســایت ویکــی
پرســش ( )https://wikiporsesh.irهســتم .از
ســال  89بــا موسســه صــدای بهــار همــکاری داشــته
و مــدت  6ســال اســت کــه مدیریــت ایــن دانشــنامه و
ویکــی پرســش را برعهــده دارم.

به موسسه صدای بهار اشاره کردید،
ارتباطاینموسسهبادانشنامهویکی
فقهچیست؟

موسســه صــدای بهــار بــه عنــوان یــک شــرکت دانش
بنیــان و تنهــا شــرکت دانــش بنیــان کــه در حــوزه
علــوم اســامی فعالیــت دارد در پــارک علــم و فنــاوری
پردیــس مســتقر میباشــد .ایــن موسســه فعالیــت
خــود را از ســال  83آغــاز و از ســال  85بــه صــورت
رســمی فعالیــت خــود را شــروع کــرد .صــدای بهــار بــا
هــدف دیجیتــال ســازی تولیــدات علمی حــوزه علمیه
قــم تأســیس و تــاش میکنــد تــا علــوم تولیــد شــده
دانشــمندان حــوزوی را بــه صــورت مطلوبی در ســطح
جهــان نشــر دهــد.
مدیــر موسســه صــدای بهــار جنــاب آقــای مهنــدس
جــواد جــوادی اســت.
اولیــن محصــول این موسســه ســایت مدرســه فقاهت
( )https://eshia.irبــود کــه بــا هــدف ارتبــاط
عالمــان بــا عالمــان و نیــز پخــش زنــده دروس خــارج
حــوزوی آغــاز بــه کار کــرد؛ در ادامــه بــه خاطــر
سیاســت مســتند ســازی –کــه از سیاســتهای
اصلــی موسســه اســت -کتابخانــه مدرســه فقاهــت
( )https://lib.eshia.irو پــس از آن دانشــنامه
ویکــی فقــه ( )https://fa.wikifeqh.irدر
ســال  89بــا هــدف ایجــاد یــک دانشــنامه متقــن
و قابــل اعتمــاد در حــوزه علــوم اســامی شــروع
بــه کار کــرد .و پــس از ویکــی فقــه ،ســایت ویکــی
پرســش ( )https://wikiporsesh.irبــا هــدف
پاســخگویی بــه شــبهات در حــوزه علــوم اســامی بــا
روش و ســبک مســتند ســازی ایجــاد شــد.
عــاوه بــر تولیــد و اداره ایــن  4ســایت ،تولیــدات نــرم
افــزاری مرتبــط بــا مدرســه فقاهــت و کتابخانــه نیــز
انجــام شــده اســت کــه اگــر فرصــت شــد در ادامــه
توضیحاتــی ارائــه خواهــم کــرد.

لطفادربارهدانشنامهویکیفقه
توضیحاتالزمراارائهبفرمایید.

همانطــور کــه عــرض کــرد دانشــنامه ویکــی فقــه از
ســال  89بــا هــدف ایجــاد یــک دانشــنامه متقــن و
قابــل اعتمــاد در حــوزه علــوم اســامی شــروع بــه کار
کرد .مســتحضر هســتید کــه در ســال  89نیــاز جدی
بــه دانشــنامهای در حــوزه علــوم اســامی داشــتیم و
عمــا دانشــنامه ای کــه محــل رجــوع اســاتید ،طالب،
دانشــجویان و محققیــن باشــد وجــود نداشــت ،لــذا
ضــرورت ایــن کار احســاس شــد و ایــن دانشــنامه کار
خــودش را آغــاز کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلمــه فقه در اســم دانشــنامه
ویکــی فقــه ناظــر بــه معنای عــام آن اســت که شــامل
همــه علــوم اســامی میشــود و نیــز شــامل علومــی
کــه بــه نوعــی بــا علــوم اســامی ارتبــاط دارنــد ،مثــل
حقــوق بین الملــل ،روانشناســی ،اقتصــاد و ...

روند تولید مداخل ویکی فقه به چه
صورت است؟

در جلســات آغازیــن شــروع ویکــی فقــه ایــن مســأله
مطــرح و مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه آیا مــا مداخل
مــورد نیــاز را تولیــد کنیــم یــا از علــوم تولیــد شــده
معتبــر اســتفاده کنیــم .نظــر اول فــی الجمله رد شــد،
بــا ایــن اســتدالل که علــوم در حــوزه و دانشــگاه تولید
میشــود ولــی رونــد دیجیتالســازی آن کنــد اســت
و اینکــه مجــددا تولیــد شــدهها را تولیــد کنیــم هــم
هزینــه اضافــی اســت و هــم مــوازیکاری خواهــد
بــود .لــذا مصــوب شــد کــه ویکــی فقــه در وهلــه اول
از علــوم تولیــد شــده توســط مراکــز معتبــر حــوزوی
و دانشــگاهی اســتفاده کنــد و در صــورت نیــاز بــه
مداخلــی کــه توســط مراکــز علمــی تولیــد نشــده
اســت ،اقــدام بــه تولیــد آنهــا نمایــد .البتــه اســتفاده از
مداخــل تولیــد شــده بــا داشــتن ایــن شــرایط مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد:
.1حتمــا اعتبــار تولیــدات مرکــز تولیــد کننــده ،احراز
شــده باشــد.
.2حفــظ امانتــداری اصــل بــوده و بایــد مقــاالت بــه
منبــع اصلــی دریافــت شــده لینــک شــوند.
.3در صورتــی کــه مقــاالت تولیــد شــده نشــر آزاد
ندارنــد ،اســتجازه از مرکــز تولیــد کننــده صــورت
بگیــرد.
.4حتمــا ارزش افــزودهای بــر روی مقــاالت انجــام
شــود (کــه ایــن کار بــا مســتند ســازی پاورقیهــا بــه
کتابخانــه مدرســه فقاهــت و نیــز اصــاح خطاهــای
احتمالــی و ویکیســازی میباشــد)
امــا همانطــور کــه عــرض شــد تولیــد مقــاالت فــی
الجملــه انجــام نمیشــود ولــی در مــواردی کــه
مداخــل مــورد نظــر توســط مراکــز علمــی تولیــد
نشــده باشــد ،ایــن مداخــل توســط محققیــن ویکــی
فقــه تولیــد میشــود.

ضمنصحبتهااشارهبهبحثمستند

سازیداشتید،لطفاتوضیحبفرمایید.

همانطــور کــه عــرض کــردم مســتند ســازی از
سیاس ـتهای اصلــی موسســه اســت .مســتند ســازی
بــه معنــای لینــک دادن پاورقیهــای مقــاالت بــه
کتابخانههــای مدرســه فقاهــت اســت .توضیــح اینکــه:
شــما طبیعتــا در مقــاالت علمــی پاورقیها و مســتندات
علمــی زیــادی داریــد کــه اعتباربخــش مقــاالت اســت.
در ایــن پاورقیهــا عمدتــا بــه اشــاره بــه اســم کتــاب
و جلــد و صفحــه و شناســنامه کتــاب کفایــت میشــود
ولــی اینکــه مطلــب مــورد ادعــا واقعــا در همــان بخــش
کتــاب هســت یــا نــه ،مشــخص نیســت .در مســتند
ســازی شــما بــا کلیــک بــر روی پاورقــی مــورد نظــر
بــه کتابخانــه منتقــل شــده ،همــان کتــاب مــورد نظــر
بــا جلــد و صفحــه مــورد نظــر بــاز شــده و یــک کلمــه
از محــل شــاهد بــه رنــگ قرمــز در میآیــد تــا یافتــن
محــل شــاهد آســانتر شــود .بــا ایــن روش ،شــما از بودن
مطلــب مــورد ادعــا در کتــاب اطمینــان صددرصــدی
پیــدا میکنیــد.
مســتند ســازی بــه کتابخانــه از اختصاصــات ویکــی فقه
و مدرســه فقاهــت اســت و مــا تــاش داریــم تــا ایــن
ســنت بیــن مجموعههــای علمــی دیگــر نیــز رواج یابــد.
لــذا در جلســات و ارتبــاط هایــی کــه بــا مجموعههــای
علمــی داریــم بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنیم .مثــا این
پیشــنهاد بــه دانشــنامههای برخــط دیگــر کــه در حوزه
علــوم اســامی فعالیــت دارنــد داده شــده اســت یــا بــه
برخــی از مجــات علمــی پیشــنهاد شــد کــه میتواننــد
از ایــن بســتر اســتفاده کــرده و محققین مقاالت خــود را
بــه صــورت مســتند ســازی شــده تحویــل مجلــه دهند
کــه مــورد اســتقبال برخــی از مراکــز نیــز قــرار گرفتــه
اســت.
بــر ایــن مهــم بــاور داریــم کــه یکــی از مشــکالت امــروز
مخصوصــا در فضــای مجــازی حرفهــای بــدون ســند
اســت کــه مشــکالت خیلــی زیــادی را ایجــاد و بــه
شــبهات دامــن میزنــد .اگــر بحــث مســتند ســازی بــه
بــاور عمومــی تبدیــل شــود ،هــر کســی هــر حرفــی را
نخواهــد زد و بخــش مهمــی از مشــکالت حــل خواهــد
شــد.
بــرای مســتند ســازی مقــاالت زمــان زیــادی صــرف
میشــود ولــی بــه نظــر مــا ارزش ایــن مقــدار صــرف
زمــان را دارد.

ویکــی فقــه از چــه زبانهــای
پشــتیبانی میکنــد و تعــداد
ـت؟
ـدر اسـ
ـدام چقـ
ـل هرکـ
مداخـ

ویکــی فقــه کار خــود را بــا زبــان فارســی شــروع کــرد
و ســپس زبــان عربــی بــه آن اضافــه شــد .بــه خاطــر
مشــکالتی زبــان عربــی متوقف شــده بــود که از  2ســال
قبــل مجــددا فعالیــت شــده اســت .زبــان اردو نیــز از 2
ســال قبــل شــروع شــده و زبــان ترکی اســتانبولی نیــز از
حــدود  6مــاه قبــل فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
بنابرایــن ویکــی فقــه امــروز بــه  4زبــان فارســی ،عربــی،
اردو و ترکــی اســتانبولی فعالیــت دارد .اضافــه شــدن
زبانهــای دیگــر مثــل انگلیســی از برنامههــای آینــده
ویکــی فقــه اســت.
زبان فارسی نزدیک به  61000مقاله
زبان عربی نزدیک به  3500مقاله
زبان اردو نزدیک به  900مقاله
و زبــان ترکــی نزدیــک بــه  200مقالــه مســتند ســازی
شــده را در خــود جــای دادهانــد.
مقــاالت زبــان اردو و ترکــی عمدتــا از مداخــل زبــان
فارســی ویکــی فقــه ترجمــه میشــود ولــی زبــان عربــی
منابــع مســتقل خــود را دارد.
طبــق بررســیهایی کــه انجــام دادیــم میتوانیــم در
حــال حاضــر ویکــی فقــه را بزرگتریــن دانشــنامه علــوم
اســامی جهــان اســام بدانیــم.

چه تعداد افراد از ویکی فقه و دیگر
سایتهایموسسهصدایبهاراستفاده
میکنند؟

طبــق آخریــن مشــاهدهای کــه داشــتیم ویکــی فقــه
روزانــه بیــش از  60000نفــر بازدیدکننــده منحصــر بــه
فــرد دارد کــه حــدودا  350000الــی  400000صفحــه
را مشــاهده میکننــد.
مدرســه فقاهــت و کتابخانــه مدرســه فقاهــت نزدیک به
همیــن میــزان بازدید کننــده را به خــود اختصــاص داده
است.
لــذا بــا احتســاب بازیدهــای ویکــی پرســش ،روزانــه
میزبــان بیــش از  130000نفــر منحصــر به فرد هســتیم
کــه نزدیــک بــه یــک میلیــون صفحــه را بــاز میکننــد
و از مطالــب ســایتهای موسســه اســتفاده میکننــد.

ایجاد حساب کاربری در ویکی فقه
آزاد است؟

ایجــاد حســاب کاربــری بــه صــورت محــدود و تســت در
ویکــی فقــه انجــام میشــود .همانطــور کــه اشــاره کردم
تــاش ویکــی فقــه بــر ایجــاد دانشــنامه متقــن و قابــل
اعتمــاد اســت؛ لــذا بــرای دســتیابی بــه این هــدف امکان
آزاد گذاشــتن مطلــق ایجــاد کاربــری و ویرایــش مقاالت
وجــود نــدارد .امــا کاربرهــا میتواننــد اقــدام بــه ایجــاد
حســاب کاربــری و درج مقــاالت کننــد؛ ایــن مقــاالت
پــس از بررســی و رفــع اشــکاالت ســاختاری و محتوایــی
توســط مدیــران فعالســازی شــده و نشــر عمومــی پیــدا
میکنــد و کاربــر میتوانــد مقــاالت ایجــادی خــود را بــه
صــورت نامحــدود ویرایــش و اصــاح کنــد.

اگرنسبتبهویکیفقهتوضیحات
دیگریداریدبفرمایید.

بــا لطــف خداونــد متعــال و عنایــت اهــل بیــت ع
موفقیتهــای خوبــی بــه دســت آوردهایــم ولــی راضــی
بــه وضعیــت موجــود نیســتیم .تــا تبدیــل شــدن بــه
دانشــنامه تــراز اســامی فاصلــه زیــادی داریــم و انشــااهلل
بــا قــدرت ایــن مســیر را ادامــه خواهیــم داد.
دســت یــاری دراز میکنیــم و از همــه اســاتید حــوزه و
دانشــگاه ،طــاب ،دانشــجویان و همــه محققیــن دعــوت
میکنیــم کــه بــا درج مقــاالت و نیــز بــا ارائــه انتقــادات
و پیشــنهادات مــا را در رشــد هرچــه بیشــتر و بهتــر این
دانشــنامه اســامی یــاری کنند.

لطفــا دربــاره ویکــی پرســش
ـد.
ـات الزم را بفرماییـ
ـم توضیحـ
هـ

ســایت ویکــی پرســش بــه دنبــال جمــع آوری و نشــر
پاســخ هــای مســتدل بــه شــبهات در حــوزه علــوم
اســامی اســت .سیاســت مســتند ســازی در ویکــی
پرســش نیــز انجــام میشــود و لــذا پاســخهای داده
شــده دارای اتقــان بیشــتری اســت.
هــم اکنــون بیــش از  11000پرســش و پاســخ در ایــن
ســایت موجــود اســت و ایــن تعــداد در حــال افزایــش
میباشــد.

لطفادربارهمدرسهفقاهتتوضیحات
الزمرابفرمایید.

مدرســه فقاهــت بــا هــدف ارتبــاط عالمــان بــا عالمــان
ایجــاد شــد .دروس خــارج حــوزوی کــه در حوزههــای
مختلــف علــوم اســامی توســط اســاتید مبــرز حــوزه
ارائــه میشــود ،دیتــای بســیار بزرگــی از علــوم اســامی
را فراهــم ســاخته اســت .امــا متأســفانه بــه علــت کنــد
بــودن دیجیتــال ســازی ایــن علــوم ،عمدتــا ایــن مطالب
محــدود بــه قشــر خــاص و شــاگردان خــاص اســتاد
میشــد .همچنیــن علمــای بالد مختلــف یا کشــورهای
مختلــف اســامی از مباحــث همدیگــر کماطــاع یــا
بیاطــاع بودنــد.
مدرســه فقاهــت بــا ایجــاد زمینــه نشــر فایــل صوتــی
و تقریــر متنــی مســتند ســازی شــده دروس خــارج و
نیــز تضــارب آراء اســاتید توســط جســتجوی هوشــمند
ســایت -کــه از پــردازش زبــان طبیعــی ( )NLPبهــره
میبــرد -توانســته ارتبــاط عالمــان بــا عالمــان را بیشــتر
ســازد .امروز مدرســه فقاهت بــا پشــتیبانی از  345درس
از بیــش از  193اســتاد درس خــارج و بــا نزدیــک بــه
 80000تقریــر متنــی مســتند ســازی شــده و نزدیــک
بــه  140000صــوت درســی از اقصــی نقــاط کشــورهای
اســامی یــک حــوزه علمیــه مجــازی بســیار بزرگــی را
ایجــاد کــرده اســت.
ارتبــاط عالمــان بــا عالمــان در ایــران ،عــراق ،لبنــان،
ســوریه ،بخشهایــی از عربســتان ،افغانســتان و
بخشهایــی از آفریقــا برقــرار شــده اســت.
درسهــای مدرســه فقاهــت اگرچــه اکثــرا درسهــای
فقــه و اصــول اســت ولــی منحصــر بــه ایــن نبــوده
و دروس خــارج کالم ،فلســفه ،طــب ،حدیــث و  ...نیــز
برقــرار اســت.
از ابتــدای ســال گذشــته دروس ســطوح عالــی نیــز بــه
پشــتیبانی مدرســه فقاهــت اضافــه و در یــک صفحــه
مجزایــی بــه آدرس ()eshia.ir.https://sath3
میزبانــی گردیــد کــه شــامل  175درس از  62اســتاد و با
نزدیــک بــه  4000تقریــر متنی مســتند ســازی شــده و
نزدیــک بــه  11500فایــل صوتــی دروس تــاش دارد تــا
ســنت تقریرنویســی را در ســطوح عالــی نیز زنده ســازد.
جســتجوی پیشــرفته و هوشــمند ســایت مدرســه
فقاهــت کــه از هــوش مصنوعــی بهــره میبــرد امــکان
ارتبــاط و تضــارب آراء علمــا را فراهــم ســاخته و بســتر
بســیار مناســبی را بــرای تحقیقــات علمــی ایجــاد کرده
اســت .ایــن روش جســتجو عــاوه بر ســرعت بســیار باال
میتوانــد ریشــهها را شناســایی کــرده ،اصطالحــات
دیگــر مرتبــط را پیشــنهاد داده و جســتجوی خوبــی را
ارائــه دهــد.
پخــش زنــده دروس خــارج کمــک بــه طالبــی بــود کــه
بــه خاطــر مشــکالت کاری یــا تبلیغــی در مراکــز علمی
حضــور ندارنــد و مثــا در شهرســتان هســتند و امــکان
شــرکت در دروس قــم را ندارنــد .همچنیــن اســاتید
شــهرهای دیگــر یــا کشــورهای دیگــر میتواننــد از ایــن
بســتر اســتفاده کــرده و از مباحــث مطــرح در دروس
اســاتید مطلــع شــوند .پخــش زنــده از طریــق نــرم
افــزار اختصاصــی پخــش زنــده مدرســه فقاهــت انجــام
میشــود.
روش پشــتیانی از دروس در مدرســه فقاهــت بــه
اینصــورت اســت کــه اســاتید پــس از تأییــد از ســوی
حــوزه ،رابطــی را معرفــی میکننــد کــه آموزشهــای
الزم بــه ایــن رابــط داده میشــود .ایــن رابــط طبــق
آموزشهــا درس اســتاد را ضبــط کــرده و بــه ســامانه
مدرســه فقاهــت ارســال میکنــد و نیــز تقریــر متنــی
درس بــه همــراه رنــگ بنــدی و مســتند ســازی کــه
توســط افزونــه اختصاصــی ورد انجــام میشــود ،انجــام
داده و بــه ســامانه ارســال میکنــد و پــس از تأییــد در
ســایت مدرســه فقاهــت بارگــذاری میشــود.
همانگونــه کــه راهانــدازی مدرســه فقاهــت و فعالیــت آن
طــی  15ســال توانســت ارتبــاط عالمــان بــا عالمــان را
بیشــتر کنــد ،اعتقــاد مــا بر اینســت کــه همیــن تضارب
آراء میتوانــد بیــن علمــای شــیعه و علمــای اهل تســنن
نیــز اتفــاق بیفتــد .در همیــن راســتا در حــال رایزنــی و
مشــورت بــا اســاتید و بــزرگان حــوزه هســتیم کــه در
صــورت صالحدیــد ســامانهای بــرای پشــتیبانی از دروس
علمــای طــراز اول اهــل تســنن ایجــاد و قابلیــت تضارب
آراء آنهــا بــا علمــای شــیعه فراهــم شــود.
همانطــور کــه مســتحضرید نزدیــک بــه  90درصــد
مباحــث فقهــی مــا بــا اهــل تســنن یکســان یــا نزدیــک
بــه هــم اســت و چــه بســا مســتند ســازی و تضــارب
آراء علمــا بتوانــد در نزدیکتــر آراء مذاهــب اســامی
بــه همدیگــر کمــک کنــد و همیــن مهــم قــدم بزرگــی
در وحــدت اســامی و وحــدت بیــن مذاهــب اســامی
خواهــد بــود انشــااهلل

ـه
ـه مدرسـ
ـاره کتابخانـ
ـا دربـ
لطفـ
ـد.
ـح بفرماییـ
ـت توضیـ
فقاهـ

پــس از آنکــه یکــی از سیاسـتهای اصلــی موسســه بــر
مســتند ســازی اســتوار شــد ،نیــاز بــه کتابخانه مســتقل
کــه قابلیــت فنــی مســتند ســازی داشــته باشــد ،کامــا
احســاس گردیــد .برهمیــن اســاس کتابخانــه مدرســه
فقاهــت بــا ارجحیــت کتابخانــه متنــی بــا امــکان فنــی
قرمــز کــردن یــک کلمــه از محــل شــاهد ایجــاد شــد.
کتابخانــه یــا درســتتر بگــم ،کتابخانههــای مدرســه
فقاهــت دارای  4کتابخانــه اســت:
.1کتابخانــه اصلــی :شــامل  7152عنــوان کتــاب در
 16380جلــد https://lib.eshia.ir
.2کتابخانــه  pdfاصلــی :شــامل  2598عنــوان کتاب در
 4360جلــد https://pdf.lib.eshia.ir
.3کتابخانــه اهــل تســنن :شــامل  6838عنوان کتــاب در

 27424جلــد https://lib.efatwa.ir
.4کتابخانــه  pdfاهــل تســنن :شــامل  3867عنــوان
کتاب در  8432جلــد https://pdf.lib.efatwa.ir
کــه مجمــوع ایــن  4کتابخانــه شــامل  20455عنــوان
کتــاب در  56596جلــد کتــاب کــه بــه صــورت رایــگان
در اختیــار محققیــن گرامــی میباشــد .امــکان دانلــود
کتابهــا یــه صــورت یکجــا بــه خاطــر حفــظ حقــوق
معنــوی مؤلفیــن مقدور نیســت ولــی مطالعه ،مســتند
ســازی و کپــی متــن صفحــه مانعــی نــدارد.
جســتجوی پیشــرفته و نیــز کمــک گرفتــن از هــوش
مصنوعــی و پــردازش طبیعــی زبــان ( )NLPبســتر
بســیار خوبــی بــرای جســتجوی ســریع و آســان و
دســتیابی بــه مطالــب و تحقیــق جامــع را فراهــم
ســاخته اســت.
جســتجو در کل کتابخانــه ،جســتجو در کتــاب خــاص،
جســتجو در موضــوع خــاص ،جســتجو در موضــوع
خاصتــر ،جســتجو در آثــار نویســنده خــاص و  ...از
قابلیتهــای جســتجوی کتابخانــه مدرســه فقاهــت
اســت.
تعــداد بــاالی کتابهــای موجــود و کتابهــای مرجــع
و در کنــار آن امــکان جســتجو در موضوعــات خــاص
(مثــل تفســیر ،تاریــخ ،حدیــث و  )...عمــا نیــاز بــه
اســتفاده از نــرم افزارهــای مختلــف را مرتفــع ســاخته
اســت.
ی بــا
تعــداد کتابهــا در حــال افزایــش اســت و بــا رایزنـ 
اســاتید و صاحبــان اثــر ،مؤسســات و  ...امیدواریــم کــه
تعــداد کتابهــا را بــه  200000کتاب برســانیم.

اشــارهای بــه نــرم افزارهــای تولیــد شــده توســط
موسســه داشــتید؛ دربــاره آنهــا توضیــح دهیــد
بلــه ،موسســه صــدای بهــار اقــدام بــه تولید برخــی نرم
افزارهــای مــورد نیــاز نمــوده کــه اشــاره میکنــم:
.1نــرم افــزار پخــش زنــده دروس :نســخه اندرویــد و
وینــدوز
.2اپلیکیشــن آرشــیو مدرســه فقاهــت :برای دسترســی
آســانتر بــه متــن و صــوت دروس
.3افزونــه ورد بــرای ســاخت درس و تقریــرات و مســتند
ســازی پاورقــی هــا
.4اپلیکیشــن فیــش نــگار مدرســه فقاهــت :برنامــه
فیــش نــگار بــا قابلیــت مختلــف از جملــه مســتند
ســازی فیشهــا
بــرای دانلــود ایــن نــرم افزارهــا بــا ورود بــه ســایت
مدرســه فقاهــت و کلیــک بــر گزینــه نــرم افــزار در
بــاالی صفحــه بــه صفحــه دانلــود منتقــل میشــوید یا
اینکــه از ایــن لینــک اســتفاده کنیــد:
https://www.eshia.ir/DownLoad
همــه نــرم افزارهــا رایــگان بــوده و هزینــه ای بابــت
خدمــات دریافــت نمیشــود.
بــه نظــر میرســد کــه مجموعــه عریــض و طویلــی
داشــته باشــید؟
اگرچــه در نــگاه اول اینطــور بــه نظــر میرســد ولــی
در واقــع اینطــور نیســت و مجموعــه صــدای بهــار بــا
کمتریــن امکانــات و بــا عنایــت خداوند متعال توانســته
اســت ایــن فعالیتهــا را انجــام دهــد .الحمــدهلل مدیران
و نیروهــای فنــی و علمــی موسســه از روحیــه جهــادی
برخــوردار هســتند و همیــن مســأله باعــث گردیــده که
بــا کمترین امکانــات خروجی خوب و مناســبی داشــته
باشیم.
دفتــر فنــی موسســه در پــارک علــم و فنــاوری پردیس
واقــع اســت کــه نیروهــای فنــی مجموعــه در آنجــا
مشــغول بــه کار هســتند .دفتــر علمــی ویکــی فقــه در
قــم مســتقر اســت .در ویکــی فقــه فارســی  12نفــر،
ویکــی فقــه عربــی  2نفــر ،ویکــی فقــه اردو  2نفــر،
ویکــی فقــه ترکــی  2نفــر و ویکی پرســش نیــز  20نفر
مشــغول بــه کار هســتند که مجموعــا  20نفر مشــغول
فعالیــت هســتند .چنــد نفــر هــم کارهــای کتابخانــه و
مدرســه فقاهــت را عهــدهدار هســتند.
بــه غیــر از نیروهــای فنــی کــه از مهندســین علــوم
کامپیوتــری و نــرم افــزاری هســتند ،بقیــه نیروهــا از
طــاب علــوم دینــی در ســطوح بــاالی حــوزوی و
دانشــگاهی هســتند.
آیــا هزینــهای بابــت خدمــات از کاربــران دریافــت
میکنیــد ؟
تمــام خدمــات موسســه صــدای بهــار بــه صــورت
رایــگان ارائــه میشــود و هیــچ هزینــهای از کاربــران
دریافــت نمیشــود.

آیادرشبکههایاجتماعیهمفعال
هستید؟

بلــه ،فعــا در پیــام رســان ایتــا بــه آدرس wikifeqh
فعالیــت داریــم .البتــه قبــا در اینســتاگرام هــم فعــال
بودیــم کــه صفحــه ویکی فقه توســط ایــن پیام رســان
مســدود شــد و پــس از آن فعالیتــی در ایــن پیامرســان
نداریم.

از زحمات شما و دیگر همکاران در روزنامه سراج
تقدیر و تشکر میکنم که این فرصت را در اختیار
مجموعه قرار دادند.
موفقباشید.

