کنکاشی در باره نرمافزار مقتل الحسین

(علیه السالم)

به کوشش :علی جباری *
اشاره

10

پس از انتشار نسخه ّاول نرمافزار مقتلالحسین(ع) از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی ،دستاندرکاران
تولید این برنامه در چند مقطع به توضیح مراحل ساخت و تبیین محتوای آن اقدام نمودند که از آن جمله ،میتوان
به اقدامات ذیل اشاره کرد:
ـ برگزاری نشست خبری نرمافزار مقتلالحسین(ع) با حضور اصحاب رسانههای جمعی و توضیحات مدیر
پژوهشی نرمافزار()1؛
ـ برگزاری رونمایی نرمافزار مقتلالحسین(ع)( )2با حضور اساتید و پژوهشگران .در این جلسه ،پیام کتبی آیتاهلل
العظمی مکارم شیرازی در باره برنامه مذکور قرائت شد و در ادامه ،آیتاهلل یوسفی غروی از اساتید رشته تاریخ،
به توضیحاتی درباره بحث مقتل و سیر مقتلنویسی پرداختند و پس از آن ،مدیر پژوهشی این نرمافزار برای
حاضران در جلسه در باره چگونگی ساخت برنامه و فرایندهای گزینش محتوا و دیگر مباحث مربوطه به ایراد
سخن پرداخت.
ـ مصاحبههای متعدد مدیر پژوهشی نرمافزار با شبکههای رادیویی و تلویزیونی درباره برنامه؛
ـ ارائه دو گزارش در باره مراسم رونمایی و توضیحات محتوایی برنامه در فصلنامه رهآورد نور)3(.
گفتنی است ،در دسترس قرارگرفتن نرمافزار مقتلالحسین(ع) و استقبال بسیار خوب عالقهمندان ،بهخصوص
عاشوراپژوهان ،موجب طرح سؤاالتی از سوی برخی کاربران و محققان در زمینه برنامه شد که این نوشتار در
صدد پاسخگویی به پرسشهایی است که در این زمینه از سوی کاربران محترم مطرح شده است.
* پژوهشگر گروه تاریخ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و مدیر پژوهشی نرمافزار مقتل الحسین(ع).

چرا در نرمافزار مقتلالحسین(ع) عناوین
غیرمرتبط با موضوع برنامه ،از فهرستها و متون ارائهشده در
برخی از کتابهای گزینشی حذف نشده است؟ به عنوان مثال ،با آنکه
عنوان «اوالد الحسین(ع)» در فهرست کتاب تاریخ یعقوبی( )4در برنامه قابل مشاهده
است ،متن زیرمجموعه آن به صورت نیمهکاره پایان مییابد .در باره عنوان «عبیداهللبنزبیر» در انتهای
کتاب اخبار الطوال( )5نیز همین سؤال قابل طرح است.

با تمام تالش صورتگرفته از سوی دستاندرکاران پژوهشی و فنی برنامه ،در این نسخه امکان گزینش متنها از منابع به
صورت خطی و عنوانمحور میسر نشد و ناگزیر مطالب از البهالی متون تاریخی و غیرتاریخی به صورت صفحهمحور انجام
گرفت .به همین جهت ،گاهی عنوان یا مطلب نامربوطی ممکن است در انتهای متن مربوط با مقتل در صفحه ابتدایی یا انتهایی
متون گزینشی برنامه مشاهده شود که به یاری حق در نسخه بعدی اصالح خواهد شد.
چرا در فهرستی که برای کتاب بحار االنوار در برنامه ارائه شده ،سرفصل «ابواب مایختص بتاریخ الحسین(ع)»( )6قسیم
جلد «الجزء الخامس و االربعون»( )7قرار گرفته است؟ و چرا با آنکه تمام روایات مرتبط با امام حسین(ع) در همه
مجلدات کتاب بحار االنوار قابل استخراج است ،تنها روایات موجود در دو جلد این کتاب در برنامه آورده شده است؟
به عنوان نمونه ،زیارت عاشورا و دیگر زیارات موجود در کتاب بحار االنوار( )8در نرمافزار موجود نیست.

همانگونهکه در پاسخ سؤال نخست اشاره شد ،برای استخراج فهرست متون گزینشی از میان فهرست مطالب کتاب،
محدودیتهایی به لحاظ فنی وجود داشت که اصالح خواهد شد و این بدان معنا نیست که متولیان امر ،عنایتی به نکات ذکرشده
نداشتهاند .دیگر اینکه بنای کار ما استخراج تمام مطالب مربوط به زندگی و سیره امام حسین(ع) از کتاب شریف بحار األنوار
نبوده است و هدفمان صرف ًا ارائه بخش مربوط به قیام و شهادت ایشان بوده است .حال آنکه اگر چنین بنایی در کار بود ،در
میان کتابهای دیگر نیز مطالب بسیاری در موضوع زندگی و سیره امام حسین(ع) وجود داشت که باید در برنامه عرضه میشد.

چرا در برنامه مقتلالحسین(ع) فهرستی از کتب معتبر مربوط به زندگانی و سیره امام حسین(ع) مانند آنچه در نرمافزار
دانشنامه نبوی درباره پیامبر اکرم(ص) وجود دارد ،در برنامه عرضه نشده تا محققان و عالقهمندان بتوانند در مطالعات
و تحقیقات خود از آن استفاده کنند؟

به لحاظ خارج بودن بحث زندگی و سیره امام حسین(ع) از موضوع برنامه ،تهیه چنین فهرستی در این برنامه مد نظر نبوده
است؛ ولی فهرستی از مقاتل دیگر که به دالیل مختلف در برنامه عرضه نشده بود ،آماده گردیده است که در آینده نزدیک در
برنامه عرضه خواهد شد.

کتاب مقاتل الطالبیین( )9در نرمافزار سیره معصومان(ع) وجود دارد؛ ولی در برنامه مقتلالحسین(ع) هم ارائه شده
است .دلیل آن چیست؟

با توجه به محتوای کتاب مقاتل الطالبیین و وجود اطالعات مربوط به شهادت امام حسین(ع) در این کتاب( ،)10اگر بنا بر
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استفاده از آن در برنامهای باشد،
شایستهترین برنامه ،نرمافزار مقتلالحسین(ع) است و
طبع ًا فقدان چنین کتابی در برنامه مقتل ،نیاز به استدالل دارد؛
نه وجود آنها و عدم ارائه کتابهای این چنینی ،موجب نقص و کاستی در
برنامه خواهد گردید.
نکته دیگر اینکه برخی از کتابها به لحاظ موضوع و محتوا و اعتبار و اهمیت آن در بین اهل
فن ،کتابهای بینرشتهای محسوب میشوند و از مطالب و اطالعات آنها در چند رشته علمی استفاده
میشود .از همین رو ،در ساخت برنامههای نرمافزاری نیز با همین استدالل میتوان از یک کتاب در چند برنامه با موضوعات مختلف،
ولی مرتبط استفاده کرد؛ به عنوان مثال ،کتاب فرق الشیعه نوبختی( )11در زمینه فرقهشناسی ،تاریخ و کالم شیعی مورد استفاده
محققان و نویسندگان قرار گرفته است و به همین جهت ،مرکز نور نیز در برنامههای نرمافزاری مختلفی از جمله کتابخانه کالم و
تاریخ تشیع ،از این کتاب ارزشمند بهره برده است .پس ،استفاده از کتاب مذکور در برنامههای نرمافزاری غیر مقتل ،نمی تواند دلیل
بر عدم استفاده از آن کتاب در برنامه مقتلالحسین(ع) باشد.
چرا از کتاب مرآة الجنان و عبرة الیقظان( )12فقط  5صفحه که مرتبط به حوادث سالهای  59تا  61هجری بوده ،در

برنامه ارائه شده است؟

از جمله کارهای خوب علمی که با زحمات زیاد برای اولینبار در مرکز نور و در برنامه مقتلالحسین(ع) انجام گرفت ،گزینش و
ارائه مطالب مربوط به شهادت و مقتل امام حسین(ع) از میان دیگر منابع مهم تاریخی و غیر تاریخی بود .این مطالب ،از بخش
مربوط به شهادت و مقتل امام حسین(ع) در کتابهایی با موضوعاتی همچون :تاریخ ،کالم ،جغرافیا و تراجم ،انتخاب شد و در
برنامه به کاربران و محققان عرضه گردید.
مخاطب اصلی نرمافزارهای مرکز نور ،پژوهشگران رشتههای مختلف علوم
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اسالمی هستند و با توجه به این موضوع ،تالش متکفالن و سازندگان
برنامهها ،بر این امر مبتنی است که منابع مربوط به برنامههای
نرمافزاری ،به صورت حداکثری در دسترس کاربران محترم قرار گیرد تا
بستر تحقیق و تحلیل و نقد فراهم گردد

برخی از این منابع یک جلد یا بیشتر و برخی دیگر تعداد صفحات کمتری را به موضوع برنامه اختصاص داده بودند که پس از بررسی،
تصمیم بر این شد کتابهایی که بیش از سه صفحه مطلب مربوط با موضوع برنامه داشته باشد ،مورد استفاده قرار گیرد.
این نکته که گاهی منبع مهمی صفحات محدودی را به موضوع مورد نظر ما اختصاص داده باشد ،نمیتواند دلیل بر کنار گذاشتهشدن
آن منبع ،از چرخه مطالعاتی و تحقیقاتی گردد .چه بسا در کتابی چند گزارش بسیار مهم وجود داشته باشد که بتواند باعث افزایش غنای
علمی تحقیق مکتوب و یا دیجیتالی و حتی تغییر مسیر علمی پژوهش مورد نظر و بروز تغییرات جدی در نتیج هگیری پژوهشگر گردد.
ازاینرو ،از کتاب مرآة الجنان و عبرة الیقظان و سایر کتابهایی که مطالب آنها به صورت گزینشی در برنامه ارائه شده ،مطالب
مربوط به شهادت و مقتل امام حسین(ع) و یاران ایشان استخراج و استفاده شده است.

حذف مطالب غیر مربوط با
موضوع برنامه از منابعی که به صورت
اختصاصی در مورد موضوع برنامه نگاشته نشده
است ،محقق را در دسترسی سریعتر به بخش مربوط به
موضوع برنامه کمک خواهد نمود و در پارهای موارد ،به علت سبک
خاص برخی مؤلفان در چینش مطالب ،محقق را از سردرگمی برای پیداکردن
مطلب مورد نظر نجات خواهد داد و با ارائه بخش مربوط به موضوع برنامه ،محقق از
مراجعه و جستوجو در کتابهای مهم بینیاز خواهد بود؛ چراکه این کار ،قب ً
ال صورت گرفته است.
چرا در نرمافزار مقتلالحسین(ع) نام برخی از مؤلفان تغییر کرده است و نام غیرمشهور به عنوان نویسنده در کنار نام
کتاب در برنامه قرار داده شده است؟ به عنوان مثال ،نام نویسنده کتاب کامل بهایی که در نرمافزار سیره معصومان(ع)

با عنوان «عماد طبری» ثبت شده ،در نرمافزار مقتلالحسین(ع) به عنوان «حسنبنعلی طبرسی»( )13تغییر کرده است.

با هدف یکسانسازی و هماهنگی ثبت اسامی و اَعالم نویسندگان و صاحبان آثار در کتابخانه مرکز نور ،با مراکز مهم علمی و
کتابخانهای کشور از جمله کتابخانه ملی مرتبط بودهایم و کتابخانه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی(نور) ،مدتی است
این طرح را در دستور کار خود قرار داده و طبیعت ًا در ثبت و نمایش برخی از اَعالم و اسامی با دورههای قبل از آغاز این طرح و
برنامههایی که پیشتر تولید شده ،اختالفاتی مشاهده میشود که بهمرور زمان با اصالح اسامی در همه برنامهها ،این اختالفات
رفع خواهد شد.
علت قراردادن کتابهایی چون :المنتخب طریحی( ، )14الدمعة الساکبة( )15و ناسخ التواریخ( )16در برنامه
مقتلالحسین(ع) که کتبی نامعتبر در ذکر مصائب اهلبیت(ع) به شمار میروند ،چیست؟

مخاطب اصلی نرمافزارهای مرکز نور ،پژوهشگران رشتههای مختلف علوم اسالمی هستند و با توجه به این موضوع ،تالش
متکفالن و سازندگان برنامهها ،بر این امر مبتنی است که منابع مربوط به برنامههای نرمافزاری ،به صورت حداکثری در دسترس
کاربران محترم قرار گیرد تا بستر تحقیق و تحلیل و نقد فراهم گردد و به این علت ،گاهی کتابهایی که از اعتبار علمی کمتری
برخوردارند نیز در کنار کتابهای معتبر و مستند در نرمافزارها قرار میگیرند؛ چنانکه در همه نرمافزارهای مرکز نور ،چنین
سیاستی رعایت شده است.
گونهشناسی نویسندگان مختلفی که درباره حادثه عاشورا قلم زدهاند و آشنایی با تحلیلها ،نقدها و رویکردها و دیدگاههای
متفاوت تاریخی و عرفانی و اجتماعی درباره قیام سید الشهداء(ع) و تطبیق و مقایسه گزارشها و آشنایی با سیر تاریخی و
فرازونشیبهای فرهنگی و اعتقادی قابل استخراج از نقلهای مختلف مربوط به موضوع برنامه ،نیز از دیگر دالیلی است که
بر لزوم ارائه برخی از منابع نامعتبر تأکید دارد .البته با تمام مزایا و محاسنی که درج محتوای کتابهای این چنینی ،برخی از
کتابهای مربوط به شهادت و مقتل امام حسین(ع) که مطالب ضعیف و نامعتبر آنها بر مطالب معتبر و صحیح غلبه داشته و
جنبه تحریفسازبودن آنها شهرت بیشتری داشت ،در برنامه مورد استفاده قرار نگرفت.
چرا کتاب عبرات المصطفین( )17بدون فهرست و بهصورت تصویری ( )PDFدر نرمافزار ارائه شده است؟

جهت آماده نبودن متن تایپی برخی از کتابها برای درج در برنامه ،بین ارائه پی.دی.اف آن کتاب یا حذف آن از برنامه ،گزینه
ا ّول اختیار شد .واضح است کتبی که بتوان روی آنها عملیات پژوهشی انجام داد ،نسبت به متون پی.دی.اف مفیدتر و کاربردیتر
هستند؛ ولی وقتی متن تایپشده کتاب در اختیار نباشد ،گنجاندن پی.دی.اف کتاب مورد نظر میتواند حداقل برای مطالعه و
استناد محققان قابل استفاده باشد.
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بیشتر کتابهای فارسی بخش
کتابخانه برنامه مقتلالحسین(ع) ،ترجمه کتابهایی
است که متن عربی آنها در برنامه موجود است .علت استفاده

از ترجمهها در برنامه چیست؟

آشنانبودن تمامی مخاطبان برنامه مقتلالحسین(ع) با زبان عربی و ایجاد قابلیت
مقایسه متن عربی و ترجمه آن جهت مطالعه و تحقیق ،و بررسی سیر تاریخ گزارشهای
نویسندگان در زمینه قیام و شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان ،این ضرورت را ایجاب میکند که
ترجمه کتابهایی که به زبان عربی در برنامه موجود هستند نیز ارائه شود.
علت استفاده از کتاب ظفرنامه مستوفی( )18که محتوای آن صرف ًا اشعار فارسی است چیست؟ چرا این کتاب در

دستهبندیهای برنامه در منابع تاریخ عمومی گنجانده شده است؟

حمداهلل مستوفی در کتاب ظفرنامه که تاریخ اتمام آن در سال  735هجری قمری است ،تاریخ ایران را در  75000بیت بر وزن
شاهنامه فردوسی به نظم کشیده است .تاریخ عرب ،تاریخ عجم و تاریخ مغول ،بخشهای سهگانه این کتاب است .نویسنده در قسم
اإلسالمیه کتاب ظفرنامه 25000 ،بیت شعر در زمینه تاریخ اسالم آورده است که به رویدادهای تاریخی زندگی پیامبر گرامی اسالم،
خالفت ابو بکر ،عمر ،عثمان ،امام علی(ع) ،امام حسن(ع) ،بنیامیه و بنیعباس میپردازد )19(.در جلد دوم این کتاب و تحت عنوان
«پادشاهی یزیدبنمعاویه» ،مطالب مربوط به قیام و شهادت امام حسین(ع) به زبان شعر انعکاس یافته است)20(.
قرار گرفتن برخی کتابها در یک میز پژوهشی ،توجیه علمی ندارد؛ مانند واقعشدن کتاب موسوعه عاشورا( )21در

دستهبندی قیام کربال و بازتابها .مالک و معیار دستهبندی کتابهای در برنامه مقتلالحسین(ع) چیست؟

در ابتدا کتابهای برنامه پس از بررسی محتوا و موضوع ،در دستهبندیهایی مشخص قرار داده شد؛ ولی در ادامه ،پس از
حذفشدن تعدادی از کتابها به دالیل مختلف از برنامه و منحصرشدن برخی از دستهبندیها به یک کتاب ،ناگزیر کتاب مورد
نظر در نزدیکترین دستهبندی از نظر موضوع قرار داده شد.
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آیا با ایجاد یک سیر تاریخی بین مطالب ،امکان تفکیک و نشاندادن روضههای معتبر و نامعتبر در برنامه وجود نداشت؟

هدف از تولید برنامه مقتلالحسین(ع) در فاز نخست ،تهیه و گردآوری متون کهن مربوط به قیام و شهادت امام حسین(ع) و
یاران ایشان بوده است و انشاءاهلل در گامهای بعدی ،با گسترش کمی و کیفی امکانات و قابلیتهای پژوهشی و فنی ،مخاطبان
برنامه بهره بیشتری از نرمافزار خواهند برد.

آیا ایجاد ترتیب و چینش اطالعاتی در مورد افراد حاضر در کربال ممکن نبود؟ و یا امکان ایجاد فهرست دقیقی از
اَعالم در برنامه وجود نداشت؟ همچنین ،درباره تاریخ زندگانی و سیره امام حسین(ع) و نیز فضائل و مناقب ایشان،
کتابهای معتبر بسیاری از سوی نویسندگان شیعی و سنّی نوشته شده که برخی از آنها به صورت مستقل و برخی نیز به
صورت مشترک با سائر معصومین(ع) است .دلیل استفادهنکردن این نوع کتابها در برنامه مقتلالحسین(ع) چیست؟

پرسش دیگر اینکه چرا کاری که در بخش زندگانی امام حسین(ع) در نرمافزار سیره معصومان(ع) صورت گرفته است ،در این
برنامه با جامعیت و تتبع بیشتری انجام نشده است؟

با توجه به موضوع و هدف
برنامه در فاز نخست که ارائه مهمترین
کتابهای مربوط به مقتل امام حسین(ع) و یاران
فداکار ایشان در قالب نرمافزاری کتابخانهای بوده است،
تمام تالش دستاندرکاران معطوف رسیدن به هدف فوق گردید و
برخی از درخواستهای مخاطبان محترم برنامه ،خارج از اهداف و رسالت این
برنامه میباشد؛ ولی ذکر این نکته میتواند نوید بسیار خوبی برای عالقهمندان به امام
حسین(ع) باشد که مرکز نور قصد دارد برنامه جامع و شامل تمامی ابعاد و زوایای تاریخ زندگانی
و سیره امام حسین(ع) را تهیه کند که به امید الهی ،درخواستهای فنی و محتوایی و پژوهشی محققان را بهخوبی پوشش
خواهد داد .بنابراین ،با توجه به هدف مرکز نور در تهیه نرمافزار دانشنامه جامع امام حسین(ع) و رسالت برنامه مقتلالحسین(ع)
که پرداختن به گوشهای از زندگانی نورانی سید الشهداء(ع) بوده است ،میتوان شاهد برآوردهشدن سایر درخواستها در برنامه
دانشنامه جامع امام حسین(ع) بود.
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