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پیشگفتار
احادیث ،حکایت قول ،فعل و تقریر معصوم هستند .راستی آزمایی این حکایات ،نیازمند بررسیهای
تخصّصی است .هرچند تالش بسیاری صورت گرفته تا میراث حدیثی از آسیب در امان بماند ولی
طبیعت نقل و نگارش ،آسیبپذیر بوده و مکتوبات حدیثی نیز از آن در امان نماندند .پیش از فهم
حدیث و بررسی دِاللی آن بایسته است که عاری بودن متن از عیوب و خطاهای احتمالی بررسی شود.
در دوران گذشته ،با پیگیری نقل های مختلف یک حدیث ،انتخاب نسخه های معتبر و دقّت در راههای
تحمّل حدیث ،برخی از اشکاالتِ پدیدآمده در هنگام استنساخ را مرتفع میکردند .این امور ،بسیار

 .8دانش پژوه سطح چهار حو زه علمیه قم)Rezaataee15@gmail.com( .
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واژگان کلیدی

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

گسترش فنّاوریها ی مدرن ،موجب تغییر در سبک مطالعه ،علم آموزی و پژوهش شده است .در این
دگرگونی ها عرصه حدیث هم از زاویه کمیّت و چگونگی ،تغییراتی را پذیرفته است .تولید نرم افزارهای
حدیثی ،ثمرات متعدّدی چون آسانی پژوهش نسبت به وضعیت صدور حدیث ،یافتن اصل حدیث ،
شناخت احادیث مختلف و  ...را به دنبال داشت .در برابر ،اعتماد به نرم افزارها سبب بروز اشکاالتی
همچون فراموشی نیاز به بررسی نسخه ها ،اضطراب برخی از متون به دلیل نارساییهای حروفچینی
و  ...شده است .از این رو ضرورت دارد که دانشیان حدیث نسبت به آسیبهای بهرهگیری از نرم افزارها
دقّت داشته و این گسترش ماشینی را در ر استای ارتقای شیوه عالمان در عرضه و دریافت حدیث به
کار گیرند .این نگاشته میخواهد برخی از آسیبهای بهرهگیری از نرم افزار ارزشمند جامع االحادیث
را در عرصه پژوهش های حدیثی معرّفی کند.

دانش اه و آموزه اهی

چکیده

زمان بر بوده و پس از عصر معصومان علیهم السّالم و دوران متّصل به ایشان ،معموال با جامعیت در
تتبّع همراه نبود.

آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

در دوران حاضر ،نرم افزارهای علوم اسالمی بهعنوان یکی از دست آوردهای فنّاوری مدرن  ،ثمرات
فراوانی در عرصه دانش حدیث دارد .گسترش امکانات رایانه ای و نرم افزاری مانند یک کتابخانه سیّار،
افزون بر آسانی دست رسی به متون مختلف حدیثی در یافتن نقلهای مختلف و انجام تحقیقات
علم ی دیگر نیز کمک بسیاری کرد .با وجود دست آوردهایی که این فنّاوری مدرن به دنبال داشت  ،در
برابر ،رفتهرفته ،کتابهای غیر دیجیتال  ،کمتر مورد توجّه قرار گرفت تا اینکه بسیاری از این کتابها
در انزوا فرو رفت .این رویدادِ آسیب زا یک بار دیگر نیز در تاریخ مطالعه و پژوهش ،اتّفاق افتاده است.
بهره مندی بشر از صنعت چاپ ،سبب شد تا کمتر به نسخههای خطّی مر اجعه شود و معموالً به
دردسترسترین چاپ از یک کتاب اکتفا گردد .کمکم نسخه های خطّی ،مورد بیمهری قرار گرفت و
اکنون از دسترس عموم خارج شده است.
در دوران گذشته ،راویان حدیث و کاتبان نسخه های خطّی ،واسطه های انتقال میراث بودند .بعدها
بخشی از کار آنها بر عهده ناشران و حروفچینان و چاپخانه ها قرار گرفت .اکنون مقداری از کار
نشر و انتقال حدیث به «تولیدکنندگان نرم افزارها» منتقل شده است.
همانطور که در گذشته  ،امکان خطا برای واسطه های انتقال میراث حدیثی وجود داشت ،امکان
رسوخ خطاهای احتمالی در عصر رایانه نیز وجود د ارد؛ با این تفاوت که خطای در یک نسخه خطّی،
زیان کمتری از خطای در چاپ یا نرم افزار دارد .چراکه نسخه های خطّی تنها در دسترس عالمان و
اهالی اندیشه بود؛ امّا کتاب های چاپی در دسترس همه مردم قرار دارد و اکنون هم نرم افزارها راه
مراجعه همه را به کتاب ها هموار کر ده است .از دیگر سو ،معموال برای یک کتاب ،چند نسخه خطّی
وجود داشت و اگر نسخه ای دارای اشکال بود ،اهالی اندیشه برای یافتن نسخه دیگری تالش
میکردند؛ ولی کتاب چاپ شده از روی نسخه غیر معتبر یا دارای اشکاالت ،در دسترس افراد زیادی
قرار گرفته و معموال مخاطبان گسترده آن در صدد یافتن چاپی دیگر و یا مراجعه به نسخههای خطّی
برنمی آیند .این آسیب در نرم افزارها به جهت تایپ مجدّد و نیز غیر کارشناسبودن تایپیست و گستره
بیشتر دسترسی ،دوچندان است.
پیشتر ،نشستی با عنوان معرّفی و نقد نرم افزار جامع االحادیث در مرکز تحقیقات رایانه ای علوم
اسالمی برگزار شد 1 .همچنین در شماره پیشین مجلّه دانشها و آموزه های قرآن و حدیث ،یادداشتی
درباره برخی از اشکاالت نرم افزار جامع االحادیث منتشر شده است 3 .نگاشته کنونی که همزمان با
 .1به تاریخ  8358/1/11با معرّفی حجّت االسالم و المسلمین محمّد حسین بهرامی و نقد حجّت االسالم و المسلمین حیدر
مسجدی.
 .3یادداشت «برخی ا ز اشکاالت نرم افزار جامع االحادیث» نوشته آقایان حامد فاتح و محسن بختیاری.
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 .3افتادگی حرف و واژه

در عبارت دوم« ،واو» بعد از کلمه «هُوَ» قرار گرفته که باعث روشنشدن معنای جمله میگردد؛
حرفی که در تایپ نرم افزار ،افتاده است.
نمونه های بسیار دیگری هم وجود دارد که هرچند با اندکی دقّت ،واژه درست ،فهمیده میشود؛
امّا از جمله اشکاالت تایپی به شمار می آید .مثالً منظور از جمله « رفتن به زیارت قبر المؤمنین
علیه السّالم» همان « رفتن به زیارت قبر امیر المؤمنی ن» است2 .
 .1كتاب العین  ،ج ، 8ص.895
 .9همان  ،ص.929
 .2كامل الزّیارات  ،ترجمه ذهنى تهرانى  ،ص.51
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معقول و عقل [گاهی] به یک معنا هستند.
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یکی از مشکالتی که در بهرهگیری از نرم افزار جامع االحادیث به چشم میخورد ،افتادگی یک
واژه از متن است .این اشکال ،سبب ابهام در جمله میشود .برای روشن شدن موضوع ،یک نمونه ذکر
میگردد:
در نسخه نرم افزاری کتاب « العین» نوشته خلیل بن احمد فراهیدی در مادّه «عقل» اینگونه آمده
است:
العَقْل  :نقیض الجهل ...و المعقول :ما تَعْقِلُه فی فؤادك ،و یقال :هو
ما یفهم من العَقْل  ،و هو العَقْل واحد1 .
شاهد مثال در «وَ هُوَ العَقلُ واحِدٌ» است که معنای مبهمی دارد :او  -که به معقول بر میگردد -
عقل یگانه است!
با مراجعه به نسخه چاپی کتاب العین ،عبارت به این صورت است:
و هو و العَقْل واحد9 .

دانش اه و آموزه اهی

آن یادداشت ،تهیه شده بود ،مقاله ای گستردهتر را سامان داده و به جهت اینکه یادداشت مزبور ،زودتر
چاپ شد ،از مشورت نویسندگان آن یادداشت بهره برده است.
نوشتار حاضر با تمرکز بر نرم افزار «جامع االحادیث» در صدد است تا پانزده آسیب پژوهشی
مراجعه به این نرم افزار را شناسایی کرده و آن را فراروی پژوهشگران و مراجعهکنندگان قرار دهد.
همه نمونه های این مقاله مورد مقابله متن نرم افزار با نسخه چاپی (همان نسخه کاغذی مورد استفاده
نرم افزار) قرار گرفته است.
این نگاشته ،اذعان دارد که نرم افزارهای نور ،مجموعا ،بهترین و بزرگترین تالش برای دسترسی
به منابع اسالمی در دوره حاضر بوده و قوّتهای بسیارِ آن ،پاسداشتنی است .همین قوّتها و خدمات
فراوان ،موجب شده تا این نرم افزارها ارزش نقد را داشته و ارتقای آن جزو آرزوهای نویسنده باشد.

امیر المؤمنین علیهماالسّالم از نزدیك مردى عبور كردند كه بسیار
پر حرفى میكرد.
در این جمله منقول از نرم افزار ،باید «علیه السّالم» به جای «علیهماالسّالم» بیاید1 .
اك َان َتتَزَ َّي َن لِلن ِ
َوف ا ّي َ
ّاس» چنین آمده:
در نمونه ای دیگر برای ترجمه روایت «يا ن ُ
دهى1 .

اى نوف مبادا خود را براى دم جلوه
در حالی که درست آن «مردم» به جای «دم» است.

 .2افتادگی حدیث
آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

یکی دیگر از اشکاالتی که شایسته توجّه مراجعهکنندگان به نرم افزار است ،افتادگی کامل متن
عربی یک حدیث میباشد .مثالً در ترجمه نسخه نرم افزاری «عقاب االعمال» متن فارسی حدیث
ذیل وجود دارد ،حال آنکه متن عربی آن دیده نمیشود:
سكّونى از امام صادق علیه السّالم ا ز پدرانش از رسول خدا
صلوات اهللعلیهم روایت كرده كه فرمود :هر كس به اندازه خردلى در
دلش تعصّب بیجا باشد روز قیامت با اعراب جاهلى محشور خواهد
گشت5 .

با مراجعه به کتاب چاپی «عقاب االعمال» ترجمه مرحوم غفاری ،مشاهده میشود که در صفحه
 151متن عربی و ترجمه حدیث م ورد نظر وجود دارد؛ یعنی افتادگی حدیث به دلیل اشکال در نرم افزار
است.

 .1ناسازگاری متن و ترجمه
ناسازگاری بین متن عربی و ترجمه ارائهشده از آن ،اشکال دیگری است که در این نرم افز ار دیده
میشود .مثال ترجمه «ثواب االعمال و عقاب االعمال» با قلم «صادق حسن زاده»  ،انتشارات ارمغان
قال َر ُ
طوبی  ،حدیث «عَن اَبی عَبدِا هللِ علیه السّالم قالََ :
ب َا و
سول اهللِ ص ّلیاهللعليه ونله َمن َي َ
ضغض ُ
ِ
ضغضب َله َف َقد َخ َلع ِر َبق ِ
االيامن] ِمن عُ نُ ِق ِه 81 ».را به این صورت ترجمه کرده است:
االسال ِم [
َ
َي َ ُ ُ

 .1كتاب المواعظ  ،ترجمه عطاردى  ،ص.11
 .1االمالی  ،ترجمه كمره اى  ،ص.181
 .5ترجمه غفارى  ،ص .151همچنین ن .ک :پاداش نیكیها و كیفر گناهان  ،ترجمه مجاهدی  ،ص 921؛ ترجمه انصارى  ،ص 138؛
ترجمه حسن زاده  ،ص 915؛ ترجمه ریگی  ،ص.119
 .81ثواب اال عمال و عقاب االعمال  ،ص.111
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امام صادق علیه السّالم روایت نموده كه پیامبر خدا صلّى اهللعلیهوآله
فرمود :هركه [بر سنّتى نادرست] تعصّب ورزد یا دیگران درباره او تعصّب
ورزند ریسمان اسالم را از گردنش گسسته

است88 .

سوال نَبيا» ََل ي ُكن اِ
كان صادِ َق الو ِ
اِ
َ
كان َر ً
عد َو َ
سامعيل اِ َّن ُه َ
َ
سامعيل
َ
َ

ئتَ .ف َ
َب َع َثنی اِ َل َ
سو ٌة بِام ُيصن َُع
يك َف ُمرنی بِام ِش َ
قال :لی ُا َ

ي81 .
بِاحس ِ

َُ

اما ترجمه ای که برای این حدیث آمده کامال بی ارتباط با متن بوده و درباره زیارت مزار امیر
مؤمنان علیه السالم است .این ترجمه در اصل ،ترجمه احادیث « اَ لبابُ التّاسِعُ :اَ لدِّال لَةُ عَلى' قَبرِ اَمیرِ
ال مُؤمِنی نَ علیه السالم» است .یعنی دو ترجمه با هم جابهجا شده اند8183 .
در سومین نمونه ،حدیث اینچنین است:
ِ
ِ
ِ
َناو َل َشي ًئا ِمن ُه َا َك َّب ُه اهللُ فی
زار ُه َف َمن ت َ
داء اهللِ َو الكربي ُاء ا ُ
َالعزُّ ِر ُ
َج َهن ََّم.
امّا ترجمه آن ،از مرحوم غفاری چنین آمده:
هركس تعصّب بی جا ورزد خداوند در روز رستخیز او را با اعراب جاهلى
و مشركین محشور گردان.

 .88ترجمه حسن زاده  ،ص.915
 .81ص.21
 .83ن .ک :كامل الزّیارات  ،ترجمه ذهنى تهرانى  ،ص.52
 .81همان  ،ص.851
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جه ِه َف َاتا ُه َم َل ٌك ِ
رو َة َر ِس ِه َو َو ِ
َبار َك َو تَعاىل' َف َ
قال :اِ َّن اهللَ
َف َ
عَن اهللِ ت َ
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نبياء بع َثه اهللُ اِىل' َق ِ
كان نَبيا ِمن االَ ِ
بن اِ
براهيم؛ َ
وم ِه َف َا َخذو ُه َف َس َلخوا
ََ ُ
َ
َ
َ

دانش اه و آموزه اهی

در حقیقت ،مترجم ،نسخه «تعصّب» را ترجمه نموده ولی در متن عربی ،نسخه «یغضب» آمده
است .به عبارت دیگر ،تولیدکنندگان نرم افزار به تطابق ترجمه انتخابی با متن انتخابی ،توجّه نکرده اند.
نمونه دیگر ،حدیثی است که در « اَ لبابُ التّاسِعَ عَشَرَ :عِلمُ االَنبیاءِ بِقَتلِ الحُسَینِ بنِ عَلیٍّ علیه السّالم»
کتاب کامل الزّیارات از امام صادق علیه السالم چنین نقلشده:
اِ َّن اِ
اذكر فِی الكِ ِ
سامعيل ا َّلذی َ
َ
قال اهللُ تَعاىل' فی كِتابِ ِه « َو ُ
تاب

در حقیقت ،ترجمه حدیث دیگری به جای ترجمه این حدیث ،ثبت شده که در تصویر زیر قابل
مشاهده است:

آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

نمونه های متعدّد دیگری هم از این اشکال ،وجود دارد.

 .4اشتباه در نمایش رنگ آیات قرآن
نمایش آیات قرآن کریم در این نرم افزار با رنگ اختصاصی است .در موارد زیادی ،این روش
ِ
ِ
ِ ِ
صا َكام
رعایت نشده است .مثالً آیه « َر َّبنا ال ُتآخذنا ان نَسينا َا و َاخ َطأناَ ،ر َّبنا َو ال ََتمل عَ َلينا ا ً
اعَ عَ نّا و ِ
نت
ارَحنا َا َ
اغفر َلنا َو َ
ذين ِمن َقبلِناَ ،ر َّبنا َو ال َُت َِّملنا ما ال طا َق َة َلنا بِ ِه َو ُ
َ
ََحَل َت ُه عَ ََل ا َّل َ
القو ِم الكافِرين ».به نقل از کتاب « االقبال» بدون رنگ قرآنی آمده است89 .
انُصنا عَ ََل َ
َ
َموالنا َف ُ
همچنین آیه « ُقل ُه َو اهللُ َا َحدٌ » در موارد زیادی بدون رنگ سبز که ویژه آیات قرآن است ،دیده
میشود؛  82حال آن که در موارد متعدّدی حتّی یک واژه از قرآن که در بین جمالت آمده ،با رنگ سبز
ِ
الذاريات» « ،ال ّط ِ
مشخص شده است؛ مانند «يـٰـس» ّ « ،
العاديات» 81 .آیات « ُقل يا َا ُّ َّیا
ور» و « َو
انف َطرت» « ،اِذا زُ ِلز َل ِ
ِ
تاك َح ُ
ت» َ « 85 ،هل َا َ
الكافِ َ
رون» « 81 ،اِ َذا َّ
ديث
الش ُ
الس َام ُء َ َ
مس ُك ِّو َرت» « ،ا َذا َّ

 .89االقبال (ط الحدیثة)  ،ج ، 8ص.831
 .82ن .ک :الصّحیفة السّجّادیة  ،ص 121؛ الفقه المنسوب ا لى االمام الرّضا ×  ،ص 811 ، 811؛ الكافی (دارالحدیث) ،ج، 2ص891و
. ...
 .81االقبال (ط القدیمة)  ،ج ، 8ص.151
 .81الفقه المنسوب الى االمام الرّضا ×  ،ص 811؛ الكافی (دارالحدیث)  ،ج ، 2ص.891
 .85الفقه المنسوب الى االمام الرّضا ×  ،ص.811
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ِ
ِ
َُص اهللِ»  11نمونه های دیگری است که قاعده رنگ
اسم َر ِّب َك»  18و «اذا َ
الضغاش َية» َ « 11 ،س ِّب ِح َ
جاء ن ُ
در آنها رعایت نشده است.
گاهی برخی از آیات با رنگ سبز آمده و همان آیات در جایی دیگر با رنگ مشکی13 .
نمونه دیگر این اشکال ،وجود یک آیه در بین حدیث در دو کتاب است؛ مثال مرحوم کلینی دعایی
از امام صادق علیه السّالم نقل میکند:
يا ِ
واحدُ يا ِ
ماجدُ يا َا َحدُ يا َص َمدُ يا َمن ََل َيلِد َو ََل يو َلد َو ََل َي ُكن

 .5اشکال در آدرسدهی ماشینی آیات قرآن

 .6اشکال در نمایش رنگ احادیث
نمایش احادیث در این نرم افزار با رنگ اختصاصی آبی است .این روش در موارد زیادی رعایت
نشده است .مثالً متون حدیثی در کتاب «شرح االخبار فی فضائل االئمّة االطهار علیهم السّالم» و
«غرر االخبار و درر اآلثار فی مناقب ابی االئمّة االطهار علیهم السّالم» بدون رنگ احادیث آمده است.
در برخی موارد ،بخشی از حدیث با رنگ آبی و بخشی با رنگ مشکی آمده است؛ بهگونه ای که
پژوهشگر خیال می کند ادامه جمله ،جزو روایت نبوده و متن مؤ لّف است .در کتاب «تأویل اآلیات
الظّاهرة فی فضائل العترة الطّاهرة» روایتی از امام صادق علیه السّالم اینچنین نقل شده است:

 .11همان  ،ص .833
 .18همان  ،ص.831
 .11همان  ،ص.899
اسم َر ِّب َك».
 .13ن .ک :همان  ،ص  833و 831نسبت به آیه « َس ِّب ِح َ
 .11ج ، 1ص.911
 .19ج ، 1ص.991
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یکی از قابلیتهای نرم افزار جامع االحادیث این است که وقتی عالمت ماوس ()Mouse
کامپیوتر بر روی آیه ای قرار میگیرد نام سوره و شماره آیه نمایش داده میشود؛ امّا در آیاتی که به
رنگ سبز درنیامده اند ،این قابلیت ،قابل بهرهبرداری نیست .حتّی در برخی از آیاتی که به رنگ سبز
هستند نیز چنین قابلیتی فعّال نشده است .مانند کتاب پیكار صفین  ،ترجمه وقعة صفین ،ص.381

قرآ ن و حدیث

آیه سه و چهار سوره توحید که در این دعا وجود دارد ،از کتاب « الکافی» چاپ « االسالمیة»  11به
به صورت رنگی و در چاپ «دارالحدیث»  19غیر رنگی است.

دانش اه و آموزه اهی

ريم ...
َل ُه ُك ُف ًوا َا َحدٌ يا عَزيزُ يا َك ُ

عَن زُرارَةَ عَن حُمرانَ قالَ :سَاَلتُ اَباعَبدِا هللِ علیه السّالم عَمَّا یُفرَقُ
در ُة اهللِ اِ ّال
توص ُ
فی لَیلَةِ القَدرِ هَل هُوَ ما یُقَدِّرُ ا هللُ فیها؟ قالَ :ال َ
َ ُق َ
فر ُق ُك ُّل َا ٍ
يَ َي ُ
مر َح ٍ
َا َّن ُه َ
كيام اِ ّال ما ُف ِّر َق
كيم» َف َك َ
كون َح ً
قال« :فيها ُي َ
ِ
ِ
شاء.
وص ُ
َو ال ُت َ
در ُة اهللِ ُسبحا َن ُه الَ َّن ُه ُُید ُث ما َي ُ
َ ُق َ
ادامه متن این روایت ،با رنگ مشکی درج شده است:

در َخی ِمن َا ِ
الق ِ
لَ َش ٍ
َو َا ّما َقو ُل ُهَ « :لي َل ُة َ
هرَ ».يعنی فاطِ َم َة َو
ٌ

آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

ِ
وح فيها» َو «الـ َمالئِ َك ُة» فی هـٰـ َذا
الر ُ
َقو ُل ُهَ « :تنَزَّ ُل الـ َمالئ َك ُة َو ّ
نل ُ َ ٍ
وض ِع َالـم ِ
ِ
الـ م ِ
كون ِعلم ِ
ؤم َ
وح»
الر ُ
نون ا َّل َ
ُم َّمدَ .و « ّ
ذين َي مل َ َ
ُ
َ
قول ِمن ُك ِّل َا ِ
س َو ُه َو فی فاطِ َم َة « ِمن ُك ِّل َا ٍ
القدُ ِ
الم» َي ُ
روح ُ
مر
ُ
مر َس ٌ
جر » ي عنی ح ّتى ' ي قوم القائِم12 .
الف ِ
«حتّى' مط َل ِع َ

ٍ
ُم َس َّل َمة َ

َ

َ

َ

َ

َ

ُ

الَّش ِف و الت ِ
الف ِ
ُشحنا ِم َن َ
َّقد َم ِة
همچنین در روایتی دیگر ،وقتی جمله « َو فيام َا َ
ضل َو َّ َ َ
وضحنا َو َ َ
فاء َلنا ما ال ينكِره اِ ّال معانِدُ اهللِ تَعاىل' و ل ِ ّلـٰ ِ
االصطِ ِ
و ِ
ـه احَمدُ عَ َل' ذ'ل ِ َك 11 ».به خطّ بعدی منتقل
َ
َ
ُ ُ ُ ُ
شده ،دیگر ،رنگ اختصاصی ندارد .این اشکال هم پرتعداد است.
در پاورقی ها نیز این اشکال دیده می شود .مثال در پاورقیهای کتاب « ارشاد القلوب ،ترجمه
سلگى»  ،روایاتی به صورت مرتّب همراه با اِعراب آمده است؛ امّا در نرم افزار  ،این روایات ،بدون رنگ
خاص و بدون اعراب و به صورت نامرتّب نوشته شده است11 .

 .0اشکال در مشابهیابی روایات
یافتن احادیث مشابه بر پایه میزان تشابه لفظی ،یکی از قابلیتهای مهم نرم افزار جامع االحادیث
است؛ امّا این امکان در همه روایات و منابع ،وجود ندارد .به عنوان مثال ،اگر روایت « َاما ت ََرىض' َان

هارون ِمن موسى' حيَ َخ َّل َفه فی َق ِ
َ
ت َ
وم ِه؟» مشابه یابی شود ،کتاب «شرح االخبار
َكون ِمنّی بِ َم ِنز َل ِة
ُ
 .12ص.158
 .11تأویل اآلیات الظّاهرة  ،ص( .112این جمله  ،ادامه سخن امام رضا × در پاسخ به دانشمندان حاضر در مجلس مأمون است).
 .11ن .ک :ج ، 1ص 81و 89و 11و . ...
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فی فضائل االئمّة االطهار علیهم السّالم» که جزو منابع این حدیث است (ج ، 8ص 51و ج ، 1ص859
و 181و )311یافت نمیشود.
نمونه دیگر ،چنین است:

َرك الت ِ ِ
الع َ
ت ُ
قل.
ص َ
ِّجارة ُينق ُ
َ

در همین بخش احادیث مشابه ،سند احادیث نمایان نمی شود و در نتیجه ،امکان مقا یسه سندها
با یکدیگر وجود ندارد.

 .3اشکال در جستوجوی واژگان
جستوجوی سریع در نرم افزار از جمله امکاناتی است که یافتن مطلب مورد نظر را آسانتر
می کند .سوگمندانه این بخش از نرم افزار ،قابل اعتماد کامل نیست؛ چون برخی از عبارتها را در
شهدُ َان ال اِلـٰـ َه اِ َّال اهللُ َوحدَ ُه
شماری از منابع پیدا نمیکند .مثال وقتی عبارت «فَاَطرَقَ مَلیًّا ثُمَّ قالََ :ا َ
ال َُش َ
يك َله» جستوجو شود ،کتاب « الکافی» چاپ دارالحدیث« ،صافى در شرح كافى» (مولى
خلیل قزوینى) و « الهدایا لشیعة ائمّة الهدى» (شرح اصول الكافی للمجذوب التّبریزی) یافت نمیشود.
حال اگر از درون متن یکی از این سه کتاب ،بخشی از عبارت در بخش جستوجو کپی شده و سپس
87
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االخبار» و « الدّرّ النّظیم» است که پژوهشگران با جستوجو و مشابهسازی آن میتوانند به این اشکال
پی ببرند.
این اشکال محدود به کتابهای نام برده نیست؛ بلکه هر متنی که با رنگ مشکی ،درج شده باشد
در بخش «حدیث» در « احادیث مشابه» یافته نمیشود.

قرآ ن و حدیث

َض َب بِ ِه َو ِ
جل َرب َ
ُّور؟» نمونه ای برای دو کتاب «غرر
جهیَ ،ف ُق ُ
َف َر َا ُ
ئيل :ما هـٰـ َذا الن ُ
لت ِ َ
يت ً
نورا َ َ
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در مشابهیابی این حدیث ،کتاب « الکافی» چاپ دارالحدیث ،دیده نمی شود؛ حال آن که این حدیث
در جلد  ، 81صفحه  1کتاب از امام صادق علیه السّالم ذکر شده است.
این اشکال در برخی از کتابها مانند « الکافی» چاپ دارالحدیث« ،شرح االخبار فی فضائل االئمّة
االطهار علیهم السّالم»  « ،الكشف الوافی فی شرح اصول الكافی ( للشریف الشیرازی)» « ،عوالم العلوم
و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار و االقوال» « ،غرر االخبار و درر اآلثار فی مناقب ابی االئمّة
االطهار علیهم السّالم» و « الدّرّ النّظیم فی مناقب االئمّة اللّهامیم» بیشتر دیده میشود .به عبارت
دیگر ،عنوان « احادیث مشابه» در پنجره نمایش این کتاب ها فعّال نیست .به همین دلیل ،نهتنها
احادیث این کتاب ها به عنوان احادیث مشابهِ احادیث دیگر یافت نمی شود ،بلکه هیچ حدیث مشابهی
نیز برا ی احادیث این چهار کتاب یافت نمیگردد .حدیث « َلـام ُارسی بی اِ َىل الس ِ
جلنَّ َة
امء َد َخ ُ
َ
لت ا َ
َّ
ّ

جستوجو شود ،عبارت مورد نظر در همان سه کتاب یافت می شود .در برابر ،کتاب « الكشف الو افی
فی شرح اصول الكافی» ( الشّریف الشّیرازی) نیز دربردارنده این روا یت است؛ امّا نه با جستوجوی
کلّی این عبارت و نه با متن انتخاب شده از سه کتاب یادشده ،یافت نمی شود؛ بلکه باید آن را ا ز درون
همین کتاب به قسمت جستوجو کپی کرد تا صرفا به همین منبع ،دست یافت.
اشکال دیگر آن است که در موارد متعدّدی ،ادامه جمله ،بدون دلیلی موجّه ،به خط بعدی منتقل شده
است .این اشکال ،موجب بروز مشکالت دیگری می شود .مثال اگر کلمه آخر خطّ قبلی با کلمه اوّل
خطّ بعدی کنار هم کاوش شود ،یافته نمی شود .مثال حدیث زیر در دو خط به این صورت آمده است:
فِی حَدِیثِ الْمِعْرَاجِ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِی
ص عَلَّ مَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْأَذَان 15 ...
آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

و یا حدیث:
قال :رأیت علیا علیه السّالم و علیه قمیص زری إذا مدّه بلغ الظفر ،و إذا أرسله كان مع
نصف

الذراع3 1 .

َّبی ص عَ َّل َم ُه» از حدیث اوّل و «مَعَ نِصفِ» از حدیث دوم،
در این احادیث ،با تایپ واژگان « بِالن ِّ

نمیتوان متون یادشده را در کتاب «تأویل اآلیات الظّاهرة» یافت.
یکی دیگر از نکاتی که دقّت پژوهشگران را برای بهرهگیری از بخش جستوجوی این نرم افزار،
ضروری میسازد ،فاصله ای است که شماره پاورقی ها میان واژگان یک متن یا حدیث ،ایجاد میکنند.
حال اگر کلمات پیش و پس این پاورقی ،برای جستوجو کنار هم قرار گیرند ،یافته نمیشوند .مثال
يه َا َليس هو ِمن ن ِ
مرحوم شیخ صدوق عبارت «ما َل َك ال تَسجدُ عَ َل ِ
ال ِ
َبات ا َ
رض؟»  3 8را از امام رضا
َ َ
ُ

علیه السّالم نقل می کند؛ توضیحات پاورقی این کتاب ،در این نرم افزار ،میان سه کلمه « ِمن ن ِ
َبات
رض» و عبارت قبل از آن ،فاصله انداخته است .حال اگر عبارت « َليس هو ِمن ن ِ
َبات االَ ِ
االَ ِ
رض»
َ َ

جستوجو شود ،این روایت در «من ال یحضره الفقیه» پیدا نمی شود .در حقیقت ،پژوهشگران باید
واژگان مختلف یک متن را جستوجو کنند تا مطمئن شوند که آدرسهای یافتهشده ،مشمول خطای
«فاصله پاورقی» نشده اند.

 .7اشکال در تنظیم دامنه
 .15تأویل اآلیات الظّاهرة  ،ص.151
 .31حلیة االبرار  ،ج ، 1ص.131
 .38من ال یحضره الفقیه  ،ج ، 8ص.121
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َو ال طاعَ َت ُه» در کتاب « غرر االخبار و درر اآلثار فی مناقب ابی االئمّة االطهار علیهم السّالم» مشاهده

جداسازی متن حدیث از افزوده های نویسندگان ،یکی از ضرورتهای نرم افزارنویسی در حوزه
حدیث است .بی توجّهی به این مسأله سبب شده تا گاهی توضیحات نویسنده با «قلم حدیث» در
نرم افزار دیده شود .مثالً شیخ صدوق در کتاب معانی االخبار جمله ای را بهصورت ذیل از اَنَس نقل
میکند:
حَدَّثَنا اَبوالحَسَنِ قالَ :حَدَّثَنا عَلیُّ بنُ اَحمَدَ الطَّبَریُّ قالَ :حَدَّثَنا
اَبوسَعیدٍ قالَ :حَدَّثَنا خِراشٌ قالَ :حَدَّثَنا مَوالیَ اَنَسٌ قالَ :كانَ اَصحابُ
رَسولِ ا هللِ یَتَّجِرونَ فِی البَحرِ3 1 .
او بعد از ذکر این جمله ،توضیحی آورده و میگوید:
یَعنی اَنَّ التِّجارَةَ فِی البَحرِ وَ رُكوبَهُ وَ لَیسَ یَهیجُ ،لَیسَ مِنَ المَكروه ِ
وَ هُوَ مِنَ االِنتِشارِ وَ االِبتِغاءِ ا لَّذی اَذِنَ ا هللُ عَزّوَجَلَّ فیهِ بِقَو لِهِ عَزَّوَجَلَّ:
ِ
ِ
الصال ُة َفانت ََِّش وا فِی االَ ِ
رض َو ابتَضغوا ِمن َف ِ
ضل اهللِ»
« َفاذا ُقض َيت َّ
وَ قَد رُوِیَ فی رُكوبِ البَحرِ وَ النَّهیُ عَنهُ حَدیثٌ.
یعنى بازرگانان وقتى دریا طوفانى نبود با كشتى ،كاالى خود را جابهجا
مى نمودند و مكروه نبود و آن از موارد رفتن در پى روزى و از مصداقهای
 .31ص.181
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کرد.
در همین بخش ،اگر تنها گزینه «محدود به» عالمت زده شود ،متون سیاهرنگ از دامنه جستوجو
بیرون می رود .برای نمونه میتوان افزون بر منابع پیشگفته ،کتابهای «نوادر المعجزات» « ،مشارق
انوار الیقین» و «کنز الفوائد» را نیز بررسی کرد.

دانش اه و آموزه اهی

یکی از ویژگیهای بخش جستوجو ،امکان تنظیم دامنه است که به کمک آن میتوان جستوجو
را به متن یا مقدّمه یا پاورقی ها محدود کرد .همچنین میتوان حوزه جستوجو را به عناوینی مانند
احادیث ،سرفصل (عناوین) ،سند احادیث ،آیات ،شعرها و بیانات ،ویژه نمود .این توانمندی در همه جا
قابل اجرا نیست .مثال در «جستوجوی ساده»  ،با اعمال محدودیت بر گزینه «بیشتر» و «محدود
به» تمام متن کتاب هایی که با رنگ مشکی هستند از دامنه جستوجو خارج میشوند .برای ن مونه
«تفسیر كنز الدّقائق و بحر الغرائب»  « ،البرهان فی تفسیر القرآن» « ،تفسیر القمی» و «تفسیر فرات
الكوفی» قابل بررسی است.
متن احادیثی که به اشتباه ،رنگ اختصاصی ندارد نیز با ایجاد محدودیت یادشده ،از دامنه بیرون
می رود .نمونه آن را میتوان در روایت « َلو عَ لِموا متى' سمی عَ لی َامی الـم ِ
ؤمنيَ ََل ُينكِروا ِخال َف َت ُه
َ ُ
ُ ّ َ
َ

پراكندهشدن و روزى جستن هست كه خداى عزّوج لّ به آن اذن داده است
ِ
ِ
الصال ُة َفان َت َِّشوا فِی ا الَ ِ
رض َو اب َتضغوا ِمن
در فرموده اشَ « :فاذا ُق ض َيت َّ
َف ِ
ضل اهللِ» و درباره مسافرتهاى دریایى و نهى از آن ،حدیثى وارد شده
است3 3 .

توضیح شیخ صدوق در نرم افزار جامع االحادیث ،قسمت کتاب «بحار االنوار» جزو حدیث ش مرده
شده و با قلم حدیث ،آمده است3 1 .
نمونه دیگر این اشکال پُرتعداد آن است که شیخ صدوق در «باب االعتقاد فی االنبیاء و ا لرّسل و
الحجج علیهم السّالم» کتاب « االعتقادات» میگوید:
قالَ الشَّیخُ رَحِمَهُ ا هللُ :اِعتِقادُنا فِی االَنبیاءِ وَ الرُّسُلِ وَ الحُجَجِ
آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

صَلَواتُ ا هللُعَلَیهِم اَنَّهُم اَفضَلُ مِنَ

ال مَالئِكَةِ3 9 .

سپس به آیاتی استناد کرده و در پایان میگوید:
فَهـٰ ـذا كُلُّهُ یوجِبُ تَفضیلَ آدَمَ عَلَى المَالئِكَةِ وَ هُوَ نَبیٌّ لَهُم بِقَولِ
ا هللِ تَعالى'َ « :ا نبِئهم بِ َاسامئِ ِهم3 2 ».
ُ
آمده 3 1

این جملهها و آیات قرآن در نرم افزار ،قسمت کتاب «بحار االنوار»  ،جزو شمارگان احادیث
بهگونه ا ی که اگر کسی به کتاب « اعتقادات االمامیة» مراجعه نکند ،برداشت میکند که این متن،
ادامه حدیث است.
همچنین در موارد متعدّدی از نقل قولهای «تفسیر قمی» در «بحار االنوار»  ،به رنگ اختصاصی
حدیث و جزو شمارگان احادیث آمده است .به عنوان مثال در تفسیر قمی ،مو لّف چنین میگوید:
وَ « الهِدایَةُ» فی كِتابِ ا هللِ عَلى' وُجوهٍ اَربَعَةٍ ،فَمِنها ما هوَ لِلبَیانِ
لِلَّذینَ یُؤمِنونَ بِالغَیبِ؛ قالَ :یُصَدِّقونَ بِالبَعثِ وَ النُّشورِ وَ الوَعدِ وَ الوَعیدِ.
وَ « االیمانُ» فی كِتابِ ا هللِ عَلى' اَربَعَةِ اَوجُهٍ ،فَمِنهُ اِقرارٌ بِاللِّسانِ قَد
سَمّاهُ ا هللُ ایمانًا وَ مِنهُ تَصدیقٌ بِالقَلبِ وَ مِنهُ االَداءُ وَ مِنهُ التّأییدُ ( .اَالَوَّلُ)

 .33ترجمه محمّدی  ،ج ، 1ص.191
 .31ج  ، 13ص.119
 .39ابن بابویه رحمة ال لَّه علیه گوید :اعتقاد ما در شأن پیغمبران و رسوالن و حجّتهاى خدا^ آن است كه ایشان افضل ا ز
مالئكه اند.
 .32اعتقادات االمامیة  ،ص.15
 .31ج ، 12ص.311
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اَالیمانُ ا لَّذی هوَ اِقرارٌ بِاللِّسانِ وَ قَد سَمّاهُ ا هللُ تَبارَكَ وَ تَعالى' ایمانًا وَ
نادى' اَهلَهُ بِهِ

3 1 ...

در نرم افزار  ،قسمت «بحار االنوار»  ،همین جمالت به عنوان حدیث با رنگ آبی و با شماره حدیث
ثبت شده است3 5 .
در قسمت کتاب «تفسیر قمی» هم نمونه های متعدّدی وجود دارد که توضیحات مؤ لّف به عنوان
متن حدیث ،تلقّی شده و یا متن حدیث با رنگ توضیح مؤ لّف آمده

است11 .

همین اشکال در کتابهایی مانند «شرح االخبار فی فضائل االئمّة االطهار علیهم السّالم» « ،حلیة
االبرار فی احوال محمّد و آله االطهار علیهم السّالم» و  ...به دلیل این که نمایش احادیث ،بدون رنگ

دانش اه و آموزه اهی

«توضیحات حدیث» به اشتباه جزو متن حدیث شمرده شود.

قرآ ن و حدیث

اختصاصی است ،مشاهده می شود؛ در نتیجه اگر پژوهشگر ،دقّت الزم را به کار نبَرد ممکن است

 .33درج ناقص عنوان کتاب
اشکاالت نرم افزار است .مثال کتاب « غرر االخبار و درر اآلثار فی مناقب ابی االئمّة االطهار
علیهم السّالم» در متن و قسمت نسخه شناسی به صورت «غرر االخبار» آمده؛ حال آنکه در حاشیه
نرم افزار ،قسمت جستوجوی نام کتاب ،به صورت کامل نمایش داده می شود .اگر قرار بر درج نام
کامل ،در جایی از نرم افزار باشد ،قسمت نسخه شناسی برای چنین کاری مناسبتر است.
همچنین کتاب «معجم مقاییس اللّغة» در داخل متن کتاب و پنجره نسخه شناسی به صورت
«معجم المقاییس اللّغة» نوشته شده که اشکالی ادبی دارد و ناشی از خطای تایپیست است.

 .32چندجلدانگاری کتابهای تکجلدی
در نرم افزار جامع االحادیث از چاپ تکجلدی برخی از کتاب ها استفاده شده و یا اینکه برخی از
کتاب ها اصال چاپ چندجلدی ندارند؛ امّا هنگام آدرسدهی برای اینها «ج »8درج میشود .چنین
اشتباهی ،پژوهشگر را به خطا انداخته و اگر همین خطا به مقاالت و کتاب هایی که بر پایه این
نرم افزار نوشته شده اند ،راه یابد ،موجب می شود تا مخاطبان ،تصوّر کنند که از چاپ چند جلدی این
کتاب استفاده شده است .این اشکال در آدرسدهی کتابهای «غرر الحكم و درر الكلم» « ،تصنیف
 .31ج ، 8ص.31
 .35ج ، 29ص .113
 .11ن .ک :ج ، 8ص 311و . ...
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درج نکردن نام کامل برخی کتاب ها در صفحات و بخش نسخه شناسی کتاب ،یکی دیگر از

غرر الحكم و درر الكلم»  « ،ارشاد القلوب» (ترجمه طباطبایى)« ،معدن الجواهر و ریاضة الخواطر» ،
«مكارم االخالق»  « ،اعالم الدّین فی صفات المؤمنین»  « ،العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیة» « ،نزهة
الناظر و تنبیه الخاطر»  « ،االربعون حدیثا» ( الرّازی) « ،قصص االنبیاء علیهم السّالم» ( الرّاوندی) ،
«عیون الحكم و المواعظ» ( اللّیثی) « ،ثواب االعمال و عقاب االعمال» (ترجمه غفارى) و «نهج
الفصاحة» در قسمت مشابهسازی ،دیده میشود.

 .31اشتباهات اِعرابی

آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

دست اندرکاران تولید نرم افزار جامع االحادیث ،برخی از روایات یا منابع را اعرابگذاری کرده اند.
این اعرابها  ،چندان قابل اعتماد نیست .زیرا اشتباه اعراب گذار و یا تایپیست ،موجب شده تا خطاهای
متعدّدی در این کار ،مشاهده شود.
در کتاب «قصص االنبیاء» راوندی جمله ا ی از ابن عبّاس از حضرت عُزیر پیامبر علیه السالم
بهصورت زیر آمده است:
قَالَ عُزَیرٌ یا رَبِّ إِنِّی نَظَرْتُ فِی جَمِیعِ أُمُورِكَ وَ أَحْكَامِهَا فَعَرَفْتُ
عَدْ لِكَ بعقلی وَ بَقِی بَابُ لَمْ أَعْرِفُهُ إِنَّكَ تَسْخَطْ عَلَى أَهْلِ الْبَلِیةِ فتعمهم
بِعَذَابِكَ وَ فِیهِمُ الْأَطْفَالِ فَأَمَرَهُ اللَّهِ تَعَا لَى أَنْ یخْرُجَ إِ لَى الْبَرِیةِ وَ كَانَ
اْلحُرِّ شَدِیدًا فَرَ أَى شَجَرَةٍ فَاسْتَظَلَّ بِهَا وَ نَامَ فَجَاءَتْ نَمْلَةً فَقَرَصَتْهُ
فَدَ لَكَ الْأَرْضِ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَ مِنْ النَّمْلِ كَثِیرًا فَعَرَفَ أَنَّهُ مِثْلَ ضَرَبَ فَقِیلَ
لَهُ یا عُزَیرٌ إِنْ الْقَوْمِ إِذَا اسْتَحَقُّوا عَذَابِی قَدَرْتَ نُزُو لِهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ آجَالٍ
الْأَ طْفَالِ فَ مَاتَ أُو لَئِكَ بِآجَا لِ هِمْ وَ هَلَكَ هَؤُ لَاءِ بعذابی18 .
در این متن ،اشکاالت زیادی دیده میشود که با خط کشی مشخّص شده است .همین متن در
کتاب «بحار االنوار» موجود در نرم افزار به صورت درست اعراب گذاری شده است11 .
ِ
نمونه دیگر ،روایت «اِنَّام ج ِع َل ِ
ت التَّق َّي ُة ل ِ َي َ
يس ت َِق ٌية»  13است .شاهد
حق َن ِ َِبا الدَّ ُم َفاذا َب َل َغ الدَّ َم َف َل َ
ُ

ِ
يس تَق َّي ًة» درست است و اگر کسی بخواهد « َتق ّية» را
يس تَق ٌية» میباشد که « َف َل َ
مثال ،عبارت « َف َل َ
مرفوع بیاورد باید از فعل « لیست» استفاده کند.

 .34اشکال در عالمتگذاری

 .18ص.111
 .11ج ، 9ص.112
 .13الكافی (ط االسالمیة)  ،ج ، 1ص .111در برخی منابع مانند «هدایة االمة»  ،ج ، 9ص 958به صورت صحیح آمده است.
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نداشتن قاعده خاصی در استفاده از عالئم و نشانه ها از دیگر اشکاالت نرم افزار جامع االحادیث
است .مثال بین آیات قرآن کریم در کتاب «تفسیر فرات الكوفي» عالمت (*) گذاشته شده؛ ولی در
نرم افزار از عالمت ( ).استفاده شده و در برخی موارد ،هیچ عالمتی نیامده است11 .
در کتاب «بحار االنوار» معموال بین آیات با عالمت (*) فاصله شده است؛ امّا در نرم افزار هیچ
عالمتی نیامده است19 .
این اشکال ،بسیار پُرشمار است و موارد زیر ،تنها نمونه هایی از آن است:

 .11ن .ک :ص  913و 199و 192و 191و . ...
 .19ن .ک :ج ، 9ص 821و  823و ج ، 81ص 311و . ...
 .12بحار االنوار  ،ج ، 81ص.111
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دانش اه و آموزه اهی

 ص :بِالْإِسْنَادِ إِ لَى الصَّدُوقِ ،عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ ،عَنِ اْلحِمْیَرِيِّ ،عَنِ ابْنِ عِیسَى ،عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ ،عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَا لِحٍ ،عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ ،عَنْهُ علیه السالم مِثْلَهُ مَعَ اخْتِصَارٍ.
بیان :قوله( :یفسخ) الفسخ بالسین المهملة و الخاء المعجمة :الطرح و النقض و التفریق؛ و بالشین
المعجمة و الحاء المهملة :تفریج ما بین الرجلین ،و یقال :فشح عنه أي عدل؛ و بالشین المعجمة و
الجیم أیضا معناه قریب مما ذكر ،و یقال :أفسج عني  -بالسین المهملة و الجیم -أي تركني و خال

قرآ ن و حدیث

 ص ،قصص األنبیاء علیهم السالم بِالْإِسْنَادِ إِ لَى الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ اْلحِمْیَرِيِّ عَنِابْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَا لِحٍ عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ اخْتِصَارٍ
بیان قوله یفسخ الفسخ بالسین المهملة و الخاء المعجمة الطرح و النقض و التفریق و بالشین
المعجمة و الحاء المهملة تفریج ما بین الرجلین و یقال فشح عنه أي عدل و بالشین المعجمة
و الجیم أیضا معناه قریب مما ذكر و یقال أفسج عني بالس ین المهملة و الجیم أي تركني
و خال عني و الكل ال یخلو من مناسبة و الجذع الناقة الشابة أو ما دخلت في الخامسة و
الفشل الضعف و الجبن و أجفلوا إلیه أي انقلعوا و أسرعوا إلیه.
همین متن در کتاب ،با عالمت هایی چنین آمده است:
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 قال السیوطي  ...في ذكر أقسام النار نار الحرتین كانت في بالد عبس تخرج من األرضفتؤذي من مر بها و هي التي دفنها خالد بن سنان النبي ص.
قال خلیل كنار الحرتین لها زفیر تصم مسامع الرجل السمیع انتهى.
همین متن در کتاب با این عالمت ها آمده است:
 قال السیوطي  ...في ذكر أقسام النار :نار الحرّتین كانت في بالد عبس تخرج من األرضفتؤذي من مّر بها ،و هي التي
قال خلیل « :كنار الحرّتین لها زفیر* تصم مسامع الرجل السمیع» انتهى12 .
نمونه دیگری در نرم افزار ،چنین است:

عنّي ،و الكل ال یخلو من مناسبة .و الجذع :الناقة الشابة أو ما د خلت في الخامسة .و الفشل :الضعف
و الجبن .و أجفلوا إلیه أي انقلعوا و أسرعوا إلیه11 .
نمونه ای دیگر:
 شي ،تفسیر العیاشي عن أبي بصیر مثله بیان یمكن توجیه الخبر بوجهین األولاین متن در کتاب ،چنین آمده:
 شي :عن أبي بصیر مثله.بیان :یمكن توجیه الخبر بوجهین :األول

11 ...

نمونه ای دیگر:
 بیان :ثابر واظب.آسیبهای پژوهشی بهرهگیری از نرمافزار « جامع االحادیث»

متن کتاب ،اینگونه است:
واظب15 .

 بیان :ثابر:رعایت نکردن عالئم ویرایشی به صورت صحیح و یا متناسب با نسخه کاغذی ،سبب پیوستگی -
های ناصحیح بین عبارت ها و در نتیجه فهم اشتباه از متن میشود.

 .35اشکال در فاصلهگذاری
برای فاصله گذاری بین واژگان ،قاعده یکسانی در نرم افزار جامع االحادیث وجود ندارد؛ مثال اگر
واژه «می دهد» را با فاصله بین «می» و «دهد» جستوجو کنیم 11 ،رکورد را نشان میدهد .حال
اگر به صورت «میدهد» جستوجو کنیم  81111رکورد را می یابد و جالب اینکه «میدهد» بهصورت
نیمفاصله را نیز نشان میدهد .این اشکال در جستوجوی همه واژگانی که پیشوند «می» دارند،
دیده میشود.
همچنین در کلمات دوبخشی مانند « آل محمّد» اگر با فاصله بین دو کلمه ،جستوجو صورت
گیرد 82593 ،رکورد و اگر بدون فاصله و به شکل « آلمحمد» و « آلمحمد» جستوجو شود 81
مورد یافت میشود « .اهل بیت»  « ،ابی عبداهلل»  « ،ابی جعفر» « ،کتاب اهلل» و  ...نمونه این اشکال
پرشمار است.
این اشکال افزون بر ایجاد مشکل در یافتن برخی نمونه ها ،پژوهشگران را در آمارگیری با مشکل
مواجه میکند .مثال عبارت « لَا إِلهَ إ لّا اللَّه» بهجز ا ین شکل ،بهصورت « لَا إِ لَهَ إِ لَّا اللَّه» و «ال إله إ لّااللَّه»
نیز تایپ شده است .حال اگر مخاطب در جستوجوی جمله « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِ لَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَ
 .11بحار االنوار  ،ج ، 81ص.355
 .11همان  ،ج ، 81ص.312
 .15همان  ،ج ، 81ص.322
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لَه» با سه گونه نوشتاری باشد به ترتیب با سه آمار  8111 ، 9و  82مواجه خواهد شد؛ افزون بر اینکه
هر کدام از این شکل ها در منابع خاصّی یافت میشود.

پیشنهاد پژوهشی
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دانش اه و آموزه اهی

در پژوهشهای متنمحور و بهویژه پژوهش های حدیثی ،نیاز است که محقّقان از درستی متن
مورد پژوهش خویش مطمئن شوند .الزمه این اطمینان آن است که به متون کپیشده از نرم افز ار،
تکیه نکرده و حتمًا آن را دست کم با نسخه چاپی مقابله نمایند .همچنین نسخه چاپی مطمئن و
معتبر را به عنوان مرجع خود انتخاب نمایند .اکنون که به آسانی میتوان با جستوجویی سریع ،از
وجود یک متن در کتب متعدّد مطلع شد ،شایسته است که یک حدیثپژوه با مراجعه به منابع مختلف،
آسیب های احتمالی متوجّه حدیث را بشناسد .نرم افزار جامع االحادیث ابزاری سودمند و کاربردی در
پژوهش های حدیثی است .این برنامه در کنار قوّت های بسیارش ،نارسایی هایی دارد که خوب است
پژوهشگران به آن توجّه کنند .افتادگی واژه و حر ف ،افتادگی حدیث ،ناسازگاری متن و ترجمه ،اشتباه
در نمایش رنگ آیات ،اشکال در آدرسدهی ماشینی آیات ،اشتباه در نمایش رنگ احادیث ،اشکال
در مشابه یابی ،اشکال در جست وجوی واژگان ،اشکال در تنظیم دامنه ،پیوست غیر حدیث به حدیث،
درج ناقص عنوای کتاب ،چندجلدانگاری کتابهای تک جلدی ،اشتباهات اعرابی ،اشکال در
عالمتگذاری و اشکال در فاصله گذاری ،مجموعه خطاهایی است که نیاز پژوهشگر را برای دقّت
بیشتر ،فزونتر میکند.

قرآ ن و حدیث

نتیجه

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

به صورت کلی حرف «ال» با کلمه بعد در برخی موارد بدون فاصله و در برخی موارد با فاصله
ثبت شده است .مثال جمله «الیَكفی مِنكَ شَیءٌ» اگر بدون فاصله جستوجو شود فقط در کتاب
الكافي (دارالحدیث)  ،جلد  ، 1صفحه  911 ، 355و  911یافت می شود .حال اگر همین جمله با فاصله
جستوجو شود در  38منبع از جمله کتاب الكافی ( االسالمیة) مشاهده میگردد .نمونه دیگر حدیث
« اَلغِناءُ مَجلِسٌ ال یَنظُرُ ا هللُ اِلى' اَهلِهِ» است .اگر «ال یَنظُرُ» با فاصله جستوجو شود در کتاب الکافی
چاپ االسالمیه و اگر بدون فاصله باشد در الکافی چاپ دارالحدیث یافت میشود.
همراهی « أ» (همزه) با «ما» هم اشکاالت متعدّدی را رقم زده است .اگر حدیث معروف «یا عَلیُّ
اَ ما تَرضى' اَن تَكونَ مِنّی بِمَنزِ لَةِ هارونَ مِن موسى'؟» با فاصله دو کلمه « أ» و «ما» جستوجو شود
 811رکورد پیدا می شود .حال اگر بدون فاصله میان همزه و «ما» جستوجو شود  31دیگر یافت
میشود.
هرچند تولید نرم افزار «جامع االحادیث» اقدامی بسیار پسندیده و شایسته تقدیر بوده و مزیتهای
فراوانی در عرصه پژوهش حدیث ایجاد کرده؛ امّا برطرف کردن اشکاالت یادشده نیز شایسته است.

ماهیت نرم افزار پژوهشی و تفاوت آن با نرم افزار ابزاری در عرصه علوم و معارف حدیث
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