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Abstract:
Purpose: To identify the conceptual-lexical network and the semantic relationships of
the thesaurus at Iran National Archives.

Method and Research Design: Qualitative Contents Analysis applied in order to

identify and analyse ontological relationships. Data was collected using a checklist and
analysed using RaverMatrix software to make matrix of concept-word and protege 5 for
extracting, analysing and delineating lexical concepts.

Findings and Conclusion: Qualitative Contents Analysis is suitable for determining
"ultra-category, sub-category" in constructing ontologies for religious documents. For
the Network conceptualization, the semantic, horizontal, lexical relationships between
the indexes and the descriptors of the religious records were constructed and drawn up
using Protege 5 software in the standard languages of O.W.L. and R.D.F. The conceptual
network of religious records was designed to be used as a standard tool for information
storage and retrieval.
Keywords: Conceptual Network, Qualitative Contents Analysis, Knowledge Representation, Religious Records (Documents), Iran National Archives.

Citation:
Esfandiari, F., Mirhosseini, Z., Bobolhavaeji, F. (2020). The Conceptual Network of Descriptors of Religious Records (At the Iran National Archives). Ganjine-ye Asnad, 30(2),
142-164. doi: 10.22034/ganj.2020.2426

Ganjine-Ye Asnad
»118«
Peer-reviewed Journal | National Library & Archives of I. R. Iran, Archival Research Institute
ISSN: 1023-3652 | E-ISSN: 2538-2268
Digital Object Identifier(DOI): 10.22034/ganj.2020.2426
Indexed by Google Scholar, Researchgate, ISC, SID & Iran Journal | http://ganjineh.nlai.ir
Vol. 30, No. 2, Summer 2020 | pp: 142 - 164 (23) | Received: 24, Mar. 2020 | Accepted: 31, May. 2020
Archival studies

1.PhD Student of Information
Science and Knowledge, Islamic
Azad University, Science & Research
Branch, Tehran,I. R. Iran
Esfandiari4326@yahoo.com
2.Associate Professor, Department of
Information Science and Knowledge
Islamic Azad University, Tehran
North Branch, Tehran, I. R. Iran,
(Corresponding Author)
zmirhosseini@yahoo.com
3.Associate Professor, Department of
Information Science and Knowledge
Islamic Azad University, Science &
Research Branch, Tehran, I. R. Iran
f.babalhavaeji@gmail.com
Copyright © 2020, NLAI (National
Library & Archives of I. R. Iran).
This is an Open Access article
distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution 4.0
International, which permits others
to download this work, share it with
others and adapt the material for
any purpose.

شبک ۀمفهومیتوصیفگرهایاسنادرشعی
در آرشیو ملی ایران
فاطمه اسفندیاری  |1زهره میرحسینی  | 2فهیمه بابالحوائجی

3

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

چکیده:
هدف :استخراج و ترسیم شبکۀ مفهومی اسناد شرعی موجود در آرشیو ملی ایران
روش /رویکرد پژوهش .:دادهها با استفاده از سیاهۀ وارسی گردآوری شد .برای ماتریسسازی مفهوم-واژه
از نرمافزار را َورماتریس  ، 4و برای استخراج ،تحلیل و ترسیم مفاهیم از نرمافزار پروتژۀ  55استفاده شد.
اتب «فرارده-
یافتهها و نتیجهگیری :استفاده از تحلیل محتوای کیفی روش مناسب برای تعیین سلسلهمر ِ
افقی
زیررده» در ساخت هستیشناسی اسناد شرعی است .برای مفهومشناسی شبکهای ،روابط معنایی ِ
واژگانی بین نمای هواژهها و توصیفگرهای اسناد شرعی با استفاده از نرمافزار پروتژۀ  5در قالب زبانهای
استاندارد ُا.دبلیو.اِل 6و آر.دی.اف7پیادهسازی و ترسیم و شبکۀ مفهومی طراحی شد تا بهعنوان ابزاری
استاندارد برای ذخیره و بازیابی اطالعات بهکار گرفته شود.
کلیدواژهها:
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نظامهای سنتی سازماندهی دانش ،طیفی گسترده از نظامهای ردهبندی ،فهرستهای
واژگان ،اصطالحنامهها و ...را دربر دارد .نظامهای ردهبندی ،منابع دانش را در گروههایی
گسترده طبقهبندی میکنند .فهرست واژگان هم فهرستی ساده از اصطالحات مستند است.
اصطالحنامههای سنتی نیز نمایانگر روابط اعم-اخص ،مترادفها و یا واژههای مرتبطاند.
این ابزارها و سایر نظامهای سنتی سازماندهی دانش ،برای محیط چاپی طراحی شدهاند و
توسعه یافتهاند .با گسترش محیطهای الکترونیکی ،نهتنها ابزارهای سنتی برای انطباق با این
محیط جدید در تالشاند ،بلکه ابزارهای نوین سازماندهی و بازنمایی دانش هم به شبکۀ
مفهومی ،1وب معنایی ،2هستیشناسیها 3و سایر نظامهای فناورانۀ سازماندهی تغییر شکل
دادهاند (هودگی و دیگران)2003 ،4؛ بنابراین اینگونه فناوریها را میتوان بهعنوان ابزارهای
مهم سازماندهی دانش بهشمار آورد.
یکی از ابزارهای معناشناسی و روابط معنایی که قادرند مفاهیم و روابط میان آنها
را بهصورت دقیقتر نمایش دهد ،شبکههای مفهومیاند؛ زیرا شبکههای مفهومی در
مهندسی دانش مطرحاند و برای بیان مفاهیم و روابط معنایی در ایجاد رابطهها ،نمونهها،
نمایش تصویری مفاهیم و ساختار مفهومی کارکردی اساسی دارند (احمدی و همکاران،
 ،1396صص  .)187-186اگر در اصطالحنامهها ،واژگان دانش به روش صحیح و
ساختارمند سازماندهی شوند ،میتوانند اصطالحنامهای مهم با تمام ویژگیهای اصلی
و فرعی را در حوزههای گوناگون تخصصیِ دانش بهوجود آورند و شبکۀ واژگانی را با
مجموعهای از مفاهیم هممعنی و وابسته به هم به یکدیگر ربط دهند تا شبکۀ مفهومی آن
حوزه شکل گیرد .شبکۀ مفهومی مجموعهای از گرههای معنایی و روابط مفهومی میان
واژگان در متون و مدارک است که ازطریق شاخصهای شبکۀ اجتماعی تفسیر و تحلیل
میشود و بهعنوان پایگاهی بزرگ در بازنمون دانش ،برپایۀ مفهومسازی اشاره دارد .این
شبکهها ،مصطلحات علم ،و طراحی نظامهای دانشمدار (اصطالحنامههای تخصصی
خرد و کالن) که برپایۀ اصول علمی استوار شدهاند و مبتنیبر الگوریتمهای سیستماتیک
و همخوان با ابزارهای فناوری تعریف شدهاند ،تأثیری فوقالعاده بر مدیریت ساختیافتۀ
دانشها گذاشتهاند و ذهن بسیاری از اندیشوران را به خود متوجه کردهاند (یعقوبنژاد،
 ،1394ص .)6ازاینروی طرح تبدیل اصطالحنامهها به شبکۀ مفهومی ،از مهمترین
طرحهایی است که در سازمانهای تخصصی در دست تدوین است .در سازمان اسناد
و کتابخانۀ ملی ایران تاکنون الگویی از شبکۀ مفهومی در موضوعات مختلف علوم
آرشیوی عرضه نشدهاست .یکی از موضوعات موردنیاز تحقیق در سازمان اسناد ،بررسی
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روابط مفهومی در اسناد شرعی برای بازیابی سریعتر اطالعات آنهاست.
قائممقامی ( )1350اسناد تاریخی را شامل کلیۀ فرمانهای سلطنتی ،مکاتبات و اسناد
سیاسی ،معاهدات ،نوشتههای اداری و اسناد قضایی و مالی و حقوقی ،گزارشهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی و نظامی و برخی از مکاتبات خصوصی ،دوستانه و خانوادگی میداند
که در قدیم به آنها سلطانیات ،دیوانیات و اِخوانیات میگفتند (قائممقامی ،1350 ،صص
 .)6-5اسناد شرعی هم نوشتهجاتیاند که بنابر نظرات فقهی و (معامالت ،احکام و عبادات)
تنظیم و سندنویسی شدهاند و شامل دو نوع عقود و ایقاعاتاند .اسنادی مانند عقدنامه،
وقفنامه ،مبایعهنامه ،وکالتنامه ،مقاطعهنامه ،مراهنهنامه ،وصیتنامه و ...جزو عقودند
و اسنادی چون طالقنامه ،هبهنامه و ...جزو ایقاعات (فسخ یکطرفه) بهشمار میآیند.
از اسناد شرعی در تعامالت اجتماعی و رفع نیازهای مالی و حقوقی طبقات گوناگون
بهره میجستهاند .اسناد شرعی معموالً ازنظر نوع خط و نگارش و عناصر سندشناختی،
پیچیدگیهای ویژهای دارند و همچنین در بین اسناد قدیمی و خطی آرشیو ایران بیشترین
تعداد را دارند؛ بنابراین یکی از اولویتها برای این حوزه ،عرضۀ الگویی برای ایجاد شبکۀ
مفهومی در حوزۀ اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران است .ازسوی دیگر
کمبود ابزارهای معناشناسی در حوزۀ اسناد شرعی ،یکی دیگر از دالیلی است که کار بر روی
شبکۀ مفهومی را توجیه میکند.

 .2بیان موضوع و رضورت پژوهش

اسناد حقوقی بخش عمدهای از اسناد آرشیوی محسوب میشوند .این اسناد در روزگار پیشاز
عهد رضاشاه با عنوان اسناد شرعی نیز نامیده میشدهاند .اسناد مالکیت ،استشهادنامهها،
اجارهنامهها ،مصالحهنامهها ،وقفنامهها و نظایر آنها در این زمره قرار دارند .این اسناد
هم ازجهت حقوقی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارند و هم ازجهت تاریخ اجتماعی ،تاریخ
فرهنگی ،و آدابورسوم بسیار اهمیت دارند.
آرشیو جایگاهی ویژه در حفظ هویت ملی و تاریخی هر کشور دارد؛ چنانکه
آرشیویستهای بومی ایران ،آرشیو ملی یا سازمان اسناد وکتابخانة ملی ایران را مطابق با
شرایط جغرافیایی و موجودی اسناد مخازن ،اینگونه توصیف میکنند :آرشیو ملی همان
سازمانی است که از دیرباز وظیفۀ نگهداری از اسناد و مدارک ملی ،دولتی و مجموعههای
شخصی دارای ارزش مانایی را بهعهده داشتهاست .مورخان ،کاربران پژوهشهای اسنادی و
شجرهشناسان ،این اسناد را دستمایۀ طرحهای تحقیقاتی و مستند خویش قرار میدهند .برای
آنکه اسناد موردنیاز بهدست محققان برسد مراحل گوناگونی در آرشیو ملی طی میشود.
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بهطور خالصه این منازل چندگانۀ آرشیوی را بدین گونه میتوان ترسیم کرد .1 :شناسایی،
جمعآوری ،ارزشیابی ،انتقال ،ثبت موجودی و تهیۀ شناسنامه؛  .2تنظیم و توصیف اسناد
(فهرستنویسی و نمایهسازی اسناد)؛  .3ذخیرهسازی ،ورود اطالعات و بازیابی اسناد؛  .4تهیۀ
نسخ پشتیبان (دیجیتالسازی) بهعنوان وظیفهای مکمل و درعینحال حیاتی برای آرشیو ملی؛
و  .5خدماترسانی بهینه به اربابان رجوع و . ...تمام این فعالیتها در چهارچوب مدیریت
اسناد و الگوی سیاستگذاری کالن آرشیو ملی اجرا میشود (روستایی  ،1389صص .)43-42
برای تسهیل در بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبطتر در کمترین زمان،
سازماندهی و ذخیرهسازی اطالعات موجود در اسناد ازطریق اصطالحنامهها انجام میشود.
هدف محقق از انجام پژوهش حاضر ،بررسی ساختار موضوعی اسناد شرعی با
ابزارهای شبکۀ مفهومی و تحلیل محتوای کیفی این اسناد درزمینۀ وابستگیهای دانش
اجتماعی و فرهنگی به اصطالحات درونمتنیِ اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران است .این
مقاله میکوشد تا ضمن توصیف نقش شبکۀ مفهومی در بازنمون دانش ،پیوندی را میان
شبکۀ مفهومی و اسناد شرعی آشکار سازد.
مزایای پژوهش حاضر عبارتاند از .1 :استخراج مفاهیم اصطالحات اجتماعی،
اقتصادی-مالی ،فرهنگی و ...در اسناد شرعی؛  .2بهکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی
در تعیین روابط سلسلهمراتبی در یک حوزۀ خاص؛  .3ایجاد اولین شبکۀ مفهومی در حوزۀ
اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران؛ و  .4ایجاد الگوی شبکۀ مفهومی برای سایر حوزههای
علوم آرشیوی در آرشیو ملی ایران.

 .3وابستگی دانش اجتامعی و فرهنگی در اسناد رشعی

 .1رصیحُامللک  :sariholmelk/قباله و
سندملک.
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متقدمین و منشآتنویسان ایرانی معتقد بودند که اسناد آرشیوی بهطور کلی به دو گروه اسناد
سلطانی و اخوانی تقسیم میشوند؛ ولی در مسیر تحوالت کاربردی ،اسناد بهطور متعارف به
چهار گروه سلطانی ،دیوانی ،اِخوانی ،و اسناد مالی-حقوقی تقسیم شدند .هرکدام از این اسناد
نیز انواع متنوع و بیشماری دارند .ازسوی دیگر بعضی از مورخان و آرشیویستها اسناد
را به دو دستۀ عرفی و شرعی تقسیم کردهاند و در این تقسیمبندی به تمامی اسنادی که در
نظام دیوانی و درباری تولید شدهاند اسناد عرفی (نوشتهجات عرفیه) گفتهاند و اسنادی را که
برای رفع نیازهای اجتماعی طبقات مختلف و با استفاده از عقد و ایقاعات فقهی سندنویسی
شدهاند اسناد شرعی محسوب کردهاند .ازجمله اسناد عرفی میتوان به فرمانها ،منشورات،
الملکها ،1فصولنامهها ،فتحنامهها،
احکام ،رقمات ،تیولنامهها ،اسناد فرد مالی،
ُ
صریح ُ
ترسالت خاندانی و رجال و شخصیتها،
شکستنامهها ،مکاتبات تجاری و اِخوانیّ ،
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گزارشهای سیاسی ،اساسنامهها و ...اشاره کرد .اسناد دیوانی و سلطانی ادبیاتی رسمی
دارند؛ ولی اسناد اِخوانی قدری سادهترند و دارای عباراتی ّ
تلطفآمیزند.
آرشیو ملی ایران و سایر آرشیوهایی که در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران رسمیت
دارند ،مثل آرشیو سازمان اوقاف ،آستان قدس رضوی و ...سرشار از اسنادیاند که اسناد
شرعی نامیده میشوند .این اسناد هم منعکسکنندۀ فرهنگ اجتماعی مردم ایران در طول
تاریخاند و هم ازنظر مالی و حقوقی بسیار اهمیت دارند و میتوان گفت که بیشترین
تعامالت اجتماعی و پیوندهای مبتنیبر شرع انور در میان افراد جامعه ازطریق این اسناد
ایجاد شدهاند.
زندگی و تعامالت اجتماعی و شهروندی مردم کام ً
ال به این اسناد وابسته بودهاست.
عالوهبر عنوان و محتوای اسناد شرعی ،این اسناد دارای عناصری منحصربهفرد هم هستند
که نشانۀ تعهدات و تأییدات طرفین بر محتوای اسناد شرعی بودهاست .مهمترین این عناصر
عبارتاند از .1 :سجالت (تصدیقات) :گواهی و تصدیق متن را گویند که در حواشی اسناد
شرعی نگاشته میشود .2 .متممنویسی :عباراتی است که تکمیلکنندۀ متن اصلی و رکن
کالم سند ،محسوب میشود .3 .سوادگیری :تهیۀ رونوشت از اصل سند و گزارشی از این
واقعه که با عباراتی خاص بیان میشود .4 .سجعیابی :یعنی مشخصکردن جایگاه ُمهرها
و بازخوانی هریک از آنان که در تأیید متن و حواشی سند نقشی مؤثر ایفا میکند .5 .نسخ
همسنگ :این مؤلفه از آداب اسناد شرعی است و حاکی از یک یا چند سند همطراز با سند
اصلی است که محرران آن(ها) را رونویسی میکردهاند و برای اطمینان از انجام معامله ،در
اختیار طرفین عقود و شاهدان و ...قرار میدادهاند .6 .تجدید سند :تولید مجدد سندی که
مفقودالخبر شدهاست .این کار در شرایط ویژه و استثنایی بهدست عالمان و مجتهدان تیزبین
و همچنین مطلعان از محتوای سند مفقودالخبرشده انجام میشدهاست .7 .ظهرنویسی :یعنی
پشتنویسی مطالبی برای جبران جاافتادگیها و بیان حدود اربعۀ ملک و اراضی متصرفی،
و تلخیص رکن کالم سند و .8 . ...دفتریکردن (ثبت سند شرعی) :اسناد شرعی برای
خود ارکانی داشتهاند که بدون رعایت آنها معامله ناممکن بودهاست .این ارکان بهطور کلی
عبارت بودهاند از :احراز هویت ،احراز مالکیت ،اصلیت ،رعایت اجزا و چهارچوبهای
فقهی هر عقد یا ایقاع ،و وقوع عقد؛ بنابراین محضر دارالشرع و دارالحکمه ، 1خانۀ مجتهد و
خانۀ یکی از متعامالن محل ثبت و دفتریکردن سند بودهاست .ازاینرو علما در سجالت
دی (نزد من) استفاده کردهاند .معموالً
خود اغلب بدون هر تشریفاتی از لغت کلی و سادۀ ل َ ِ
دفتریکردن عقود شرعی با عباراتی چون ثبت َم ْح َک ِمۀ ُم ْح َک ِمۀ (فالن) شد در رویۀ قباله و یا
در ظهر آن روبهرو بودهاستُ .9 .مهرکِشی (الشهکردن) :در مواقعی که قرارداد مطابق ارکان

 .1دادگاه و محل قضاوت
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و شروط مندرج پایان مییافت ،بهجای ازبینبردن اصل سند ،سجع ُمهرها را میکشیدند
و میسوزاندند .بهعبارتی در این نوع اسناد جای مهرها سوراخ است .بدین معنی که سند
فسخ شدهاست و متعامالن درقبال هم تعهدی ندارند؛ ولی متن و محتوای سند همچنان
باقی است.

 .4زبان معیار اسناد رشعی

عمدهترین وجهتمایز اسناد شرعی با سایر اسناد تاریخی رعایت زبانی خاص موسوم به زبان
حقوقی و فقهی است .این زبان زیرمجموعۀ زبان علمی است و فرایند تعامالت اجتماعی را
تضمین میکند .زبان حقوقی همانند هر زبان دیگر ،ابزاری دقیق برای فعالیت اندیشه و ابالغ
حاصل کار فرهنگی و جامعهشناختی است.
اسناد شرعی ،هم بهلحاظ کارکرد و هم ازنظر ساختار واژگانی و محتوایی با روشی
نگاشته میشدهاند که در تمامی جوانب ،آیینۀ زندگی ،نیازها و کنشهای اجتماعی مردمانی
بودهاند که برای ادامۀ حیات و دوری از مناقشات ممکنه به آنها متوسل میشدهاند .چگونگی
معامالت ،وصیتنامهها ،تقسیمنامچههای ملکی ،وقفنامهها ،مقاطعهنامهها ،توبهنامهها،
مبایعهنامهها ،نذرنامهها و همۀ اسناد شرعی دیگر ،نمایانگر اجتماعیات و فرهنگ صنوف و
طبقات گوناگون مردمی است که با تسامح و توافق با یکدیگر عهد و پیمان میبستند تا بتوانند
در کنار یکدیگر به خواستههای مشروط و مشروع خود نائل آیند .عالوهبراین مهمترین منبع
و مرجعی که میتوان ازطریق آن به شناخت واژگان اوزان و مقادیر ،مسکوکات ،محالت
شهری و روستایی ،اقلیمات ،قلعهجات ،قناتها ،آداب زراعت و کشاورزی ،القاب رجال
مختلف ،و سوگیری طبقات فرودست و باالدست اجتماعی دست یافت ،همین اسناد شرعی
است که در اصل بخش اعظمی از تاریخ اجتماعی-فرهنگی ما در جایجای آن انعکاس
یافتهاست.
تدوین اصطالحنامهای درزمینۀ اسناد شرعی میتواند ابزاری مناسب برای درک مفاهیم
و مصادیق اسناد شرعی باشد.

 .5اصطالحنامۀ اسناد رشعی

اصطالحنامۀ اسناد شرعی عبارت است از مجموعهواژگانی که گروه خاصی از لغات و
ترکیبات و مفاهیم اجتماعی برگرفته از نهادهای اداری ،مردمی ،مالی و محضرهای شرع
را معرفی میکند و روابط لفظی و معنایی و هستیشناسی آنها را آشکار میکند .منظور
از اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،مجموعهنمایههای توصیفگر و کلیدواژههایی است که براثر
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تعامالت اجتماعی مردم ،مبتنیبر معامالت ،احکام و عبادات بهشکل اسناد شرعی نوشته
شدهاست و در محتوای آنها مفاهیم خاص حقوقی-قضایی و فقهی بهوفور وجود دارد.
بهبیاندیگر اصطالحنامۀ اسناد شرعی گروهی خاص از لغات و ترکیبات و شاخصههای
مربوط به اسناد شرعیاند که همراه با مترادفها و وابستگان معنایی آنها بهصورت
سلسلهمراتبی (عمودی) و اعم به اخص حرکت میکنند.

.6پیشینۀ پژوهش

طی سالهای اخیر در داخل و خارج از کشور پژوهشهایی با موضوع هستیشناسی و
شبکۀ مفهومی در جهت بازنمون دانش و فرایند جستوجو و کارآمدی ذخیره و بازیابی
اطالعات در حوزههای گوناگون بهغیراز حوزۀ اسناد تاریخی (دیوانی و شرعی) انجام
شدهاست که برخی از آنان بهشرح زیرند.
صفری ( )1383در پژوهش خود به شباهت و تفاوت میان اصطالحنامهها و
هستیشناسیها ،بهعنوان کاربرد مدلسازی مفهومی در بازنمون دانش پرداختهاست .او ضمن
تعریف اصطالحنامهها بهعنوان یکی از ابزارهای بازنمون دانش ،مفاهیم و روابط میان آنها را
با شیوهای نظاممند شبیه به هستیشناسیها میداند و تفاوت این دو ابزار را در سطح انتزاع،
روابط میان مفاهیم ،قابلیت فهم ماشینی ،بهخصوص سطح بیانگری هستیشناسی را برپایۀ
مفهومسازی میشمارد .سالمی و کوشا ( )1392در پژوهش خود به مقایسۀ دو روش تحلیل
هماستنادی و تحلیل همواژگانی با قصد چگونگی قابلیت در تعیین چارچوب حوزههای
علمی برای ترسیم نقشههای کتابشناختی پرداختهاند .نتایج پژوهش آنان نشان دادهاست:
بهکارگیری همزمان این دو روش برای ترسیم نقشههای کتابشناختی قابلاعتمادتر است؛
چراکه خوشههای هماستنادی و همواژگانی حاصلشده ،ازنظر اندازه باهم تفاوت دارند و
ِ
اغلب خوشههای هماستنادی ،در نقشۀ همواژگانی در یک خوشه ادغام شدهاند .یعقوبنژاد
( )1394در پژوهشی با عنوان «شبکۀ مفهومی اصطالحات علوم :کاربردها و ویژگیها»
به این نتیجه رسیدهاست :اصطالحات علمی ،انعکاسی از مفاهیم علماند و موجود زندۀ
فضای علم بهشمار میآیند و اگر بهدرستی تنظیم شوند ،میتوانند مجموعهای از واژگان
مهم و کلیدی یک علم و گسترۀ موضوعی رشتۀ مربوط را با تمام جنبههای اصلی ،فرعی
و وابسته بهشکلی ساختیافته بهدست آورند و نهایت ًا ،نظام دانشمدار را شکل دهند و
شبکۀ مفهومی و درختوارۀ علوم را نمایان کنند .روستایی ( )1395در پژوهش خود با
مفهومسازی علم سندشناسی در قالب دانشنامهگونهای مستند به تشریح مفهوم لغات و
اصطالحات برگزیده از وقفنامۀ ربع رشیدی پرداخته است .در پژوهش حاضر عالوهبر
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وقفنامۀ ربع رشیدی ،از بسیاری از مداخل درون متنِ اصلی روستایی نیز استفاده شده
است که برخی از آنها شامل اصطالحاتیاند که از واژگان اسناد حقوقی یا اسناد شرعی
محسوب میشوند و جنبۀ مفهومشناسی ،ریشهشناسیِ لغوی ،شناخت لفظی و معنایی لغات
را دربر دارند .این لغات عبارتاند از« :هِشتهنامه (طالقنامه)»« ،وقفنامه»« ،مبایعهنامه»،
«سند صریحالملک»« ،خراجی (خراجالمقاسمه)» و «مصالحهنامه» و . ...نامور ()1398
در پژوهش خود به بازنمایی اصطالحات و مفاهیم و ترسیم ساختار حوزۀ مهندسی عمران
در قالب یک هستیشناسی ،با رویکرد تحلیل حوزه و براساس مراحل یازدهگانۀ روش
متاآنتولوژی پرداخته و هستیشناسی  Civilontoایجاد کردهاست .در یافتههای این پژوهش
تالش شدهاست تا با شناخت و بهرهگیری از دانش عینی موجود در حوزۀ مهندسی عمران،
هستیشناسیای تخصصی و ساختاری مفهومی از این حوزه براساس پشتوانۀ انتشاراتی آن
(مقاالت علمی) بهدست آید .در نتایج یافتهها نشان داده شد که هستیشناسی در بازنمون و
بازیابی مفاهیم کارآمدتر از اصطالحنامۀ فنی و مهندسی است.
یانگ ،وو ،و گوی )2012( 1در پژوهش خود با هدف دیداریسازی شبکۀ مفهومی و
توسعۀ رشتهها و زمینههای علمی در حوزۀ انفورماتیک پزشکی ،ساختارهای موضوعی را
ِ
روش گروه درختی ،نمودار راهبردی و نقشههای شبکۀ
با روش تحلیل همواژگانی با سه
اجتماعی مطالعه و مقایسه کردهاند .مقایسۀ این سه روش نشان دادهاست که گروه درختی،
ساختار موضوعی را نشان میدهد؛ نمودار راهبردی ،اهمیت موضوعی را در ساختار منعکس
میکند و نقشههای شبکۀ اجتماعی ،روابط درونی میان موضوعات را تفسیر میکند .نتایج
کلی پژوهش نشان میدهد که تلفیق این سه روش باعث کیفیت طرحها ،وضوح تصویر،
و قابلاجراشد ِن ساختارهای موضوعی در شبکۀ مفهومی و توسعۀ موضوعات زمینههای
خاص میشود .در کشور چین ،هو و همکاران )2013( 2در پژوهشی با استفاده از فنون
تحلیل همواژگانی در بررسی ساختار حوزۀ علم اطالعات و دانششناسی ،به این نتیجه
رسیدهاند که بعضی از موضوعات نظیر «خدمات اطالعاتی»« ،بازیابی اطالعات»« ،کتابخانۀ
دیجیتال» و «هوش رقابتی» همراه با کاربرد فناوری با مفاهیمی نظیر «هستانشناسی» و
«هوش رقابتی» درحال تکاملاند .راوی کوما ،اگراهاری ،و سینگ )2014( 3در پژوهش
خود با هدف بررسی روند تحول مفهومی و روش تحلیل همرخدادی واژگان ،به بررسی
و ترسیم ساختار فکری مجلۀ علمسنجی در سالهای  2005تا  ،2010پرداختند .نتایج آنان
نشان داد :مفاهیم «تحلیل استنادی»« ،خوشههای هماستنادی»« ،تحلیل شبکه»« ،تحلیل
پیوند وبی»« ،همنویسندگی»« ،تحلیل متنی»« ،تحلیل همواژگانی»« ،تحلیل خوشهای» و
«همکاری علمی» از پرکاربردترین مفاهیم در دورۀ زمانیِ مدنظر ،در مجلۀ مذکور بودهاست.
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ِ
ِ
مقاالت
رخدادی کلیدواژهها در
چن و همکاران )2015( 4در پژوهشی با تهیۀ ماتریس هم
 19مجلۀ هسته و با درنظرگرفتن رخداد کلیدواژهها در انتشارات هر مؤسسه ،در مقایسه
با سایر مؤسسات ،به شناسایی موضوعات موردعالقۀ  8مؤسسۀ پژوهشی معروف کشور
چین و خوشهبندی موضوعات پرداختند .نتایج حاصلاز این پژوهش نشان داد :در هر
مؤسسه به چه موضوعاتی بیشتر توجه شدهاست و درنتیجۀ آن ،روابط موضوعیِ بین
مؤسسات به تصویر کشیده شد (چن و همکاران ،2015 ،نقل در :حاضری ،مکیزاده و
بیک خورمیزی ،1395 ،ص .)53مرور پژوهشها نشان میدهد که بیشتر تجزیهوتحلیلهای
پژوهشیِ انجامشده ،در راستای تبدیل اصطالحنامهها به هستیشناسیها در حوزههای
تخصصی علمی است؛ بنابراین بهدلیل گسترش دانش تخصصی و ابزارهای فناوری ،در
حوزۀ اسناد شرعی نیز به تحلیل واژگانی اصطالحنامۀ موضوعی نیاز است .در پژوهش
حاضر سعی شدهاست تا با کمک مفهومشناسی شبکهای ،و وابستگیهای دانش اجتماعی و
فرهنگی ،اصطالحات درونمتنی اسناد شرعی در ایران بررسی شود تا ازمنظر علم اطالعات
و دانششناسی دیدگاهی جدید از این مهارتها عرضه شود و نتایجی واقعیتر حاصل شود.

 .7پرسشهای پژوهش

معنایی واژگان بین منای هواژهها و توصیفگرهای
 .1-7ساختار هستیشناسی در روابط
ِ
اسناد رشعی چگونه است؟
 .2-7منونۀ ساختار مفاهیم استخراجشده از اسناد رشعی در قالب شبکۀ مفهومی
چگونهاست؟

برای پاسخ به این پرسشها در درجۀ اول باید به مفهوم و چیستی اسناد شرعی توجه
ویژه داشته باشیم و سپس در درجۀ دوم مصادیق انواع اسناد شرعی را بهخوبی بشناسیم تا
بتوانیم روابط درختی ،اعم و اخص ،مترادفی و ...را در اینگونه اسناد بیابیمِ .
درک محتوایی
و جزءشناسی اسناد شرعی از ضروریات و عوامل هستیشناسی آنها محسوب میشود.
برای نمونه نسبت سند «وقفنامه» با کلیت اسناد شرعی ،و مفاهیمی چون :وقف ،موقوفه،
ٌ
موقوفعلیه ،رقبات ،خالصجات ،متولی ،ناظر ،اوالد ذکور و اناث و نیز اسناد مشابهی چون
«حبسنامه» و دیگر وابستگان این سند ،هدف از قالب شبکۀ مفهومی اصطالحنامۀ اسناد
شرعی را مشخص و رونمایی میکند .در ْ
اصل هستیشناسی توصیفگرهای اسناد شرعی،
حاکی از روابط معناشناسی واژگانی عمودی و افقی است که هر نوع اسناد شرعی را همراه
با شکل ،محتوا ،ساختار و لغات مرتبط با آن درمیآمیزد و درنهایت ساماندهی میکند.
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 .8روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است؛ چون نتایج حاصلاز آن میتواند بهصورت کاربردی
درزمینۀ پیادهسازی الگوی شبکۀ مفهومیِ اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
ایران استفاده شود .روش پژوهش از یک سو بهصورت سندی (کتابخانهای) و نیز مشاهده
و مصاحبۀ حضوری با متخصصان و صاحبنظران حوزۀ اسناد شرعی است؛ زیرا در
این روش در تعیین طرح اصطالحنامه و ساختار آن ازطریق مصاحبه با صاحبنظران
حوزۀ نمایهسازی اسناد سعی شدهاست تا در جمعآوری دادهها سلیقه اعمال نشود و نتایج
بهدستآمده با واقعیات منطبق باشد .ازسوی دیگر روش پژوهش روش تحلیل محتوای
کیفی است؛ زیرا مسیر حرکت این روش ،عمدت ًا بیرونکشیدن مقوالت از متن و سپس ایجاد
الگوها و نقشههای مفهومی است (تبریزی ،1393 ،ص .)114تحلیل محتوای کیفی با واکاوی
مفاهیم ،اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی دارد تا الگوهای نهان در مصاحبهها،
مشاهدات و اسناد مکتوب را استنباط و آشکار کند (مؤمنی راد ،1392 ،ص .)187از این
روش ،بیشتر در تحلیل محتوا با هدف شناسایی و تحلیل روابط اصطالحنامهای در حوزۀ
اسناد شرعیِ آرشیو ملی ایران استفاده شدهاست .تحلیل محتوای کیفی برای استنباط معنایی
خاص از متن ،ازطریق طبقهبندی کلمات و پیبردن به شباهتها ،تفاوتها و روابط بین
آنها بهصورت سلسلهمراتبی مناسب است .سلسلهمراتب مفاهیم ،اطالعات را به ردههایی
ساختاردهی میکند تا امکان جستوجو ،استفادۀ مجدد و درک آنها تسهیل شود .همچنین
میتوان ازطریق فرایند سلسلهمراتبیِ مفاهیم ،ناسازگاریهای شبکههایی را که با اختالالت
الگوسازی مفهومی دانش روبهرو هستند ،شناسایی و رفع کرد.

.9یافت هها

 .1اصطالح /مفهوم /واژه.
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در این بخش یافتههای مربوط به شبکۀ مفهومی اسناد شرعی در آرشیو ملی ایران عرضه
شده و در قالب هستیشناسی و نقشههای مفهومی با نرمافزار پروتژۀ نسخۀ  5تحلیل و
ِ
مدیریت هستیشناسیهاست
بررسی شدهاست .این نرمافزار یکی از قدرتمندترین ابزارهای
و قابلیتهای فراوانی درزمینۀ ایجاد و ویرایش هستیشناسیها دارد .برای طراحی شبکۀ
مفهومی در حوزۀ اسناد شرعی ،ابتدا اصطالحنامهای با  238کالس 1و  2444زیرکالس به
ِ
عمودی واژگانی بین نمایهواژهها و توصیفگرهای اسناد شرعی تدوین شد و سپس با
روش
استفاده از سیاهۀ وارسی با هدف ارزیابی مفاهیم اسناد شرعی از جنبۀ محتوایی و مفهومی،
با متخصصان موضوعی علوم آرشیوی مطالعه و بررسی شد و درنهایت برای ساختار
هستیشناسی ،روابط معناییِ افقیِ واژگانیِ بین نمایهواژهها و توصیفگرهای اسناد شرعی با
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استفاده از نرمافزار پروتژه در قالب زبانهای استاندارد اُ.دبلیو.اِل و آر.دی.اف پیادهسازی شد
و شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی تولید شد .مراحل الگوسازی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد
شرعی در نمودار  1آمدهاست.

منودار 1
مراحل الگوسازی شبکۀ مفهومی حوزۀ
اسناد رشعی
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1. Class hierarchy
2. Object property hierarchy
3. Annotations
4. Description
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مؤلفههای اصلیِ شبکۀ مفهومی عبارتاند از:
 .1کالس (رده /مفهوم) :مجموعهای از نمونههایی است که ویژگیهایی مشترک دارند.
هر کالس دارای زیرکالسهایی است که مفاهیم خاصتر آن کالس را توصیف میکند .در
الگوی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی 238 ،کالس و  2444زیرکالس براساس مقولهبندی
تحلیل واژگان و استخراج دادههای مصاحبهها و مطالعۀ منابع مرتبط ایجاد شدهاست که برای
نمایش مفاهیم اصلی و فرعی طراحی شدهاست .در این مؤلفه ،ابتدا مقولهبندی بهصورت
سلسلهمراتبی (عمودی) و تعیین اصطالحات اعم و اخص (وراثت) براساس محتوا /تکنیک
ِ
رخدادی واژگان با استفاده از نرمافزار راورماتریس انجام شدهاست و سپس در نرمافزار
هم
پروتژه روابط شبکۀ مفهومی کالسها و زیرکالسها بهصورت افقی معین شدهاست.
 .2رابطه :ارتباطات میان نمونهها است که در یک الگوی سلسلهمراتبی «فرارده-زیررده»
قرار گرفتهاست و نمونهها را به هم پیوند میدهد .هریک از رابطهها چند اصطالح خاص
و خاصتر وابسته به هم دارند که نحوۀ ارتباطشان با یکدیگر را بیان میکنند .رابطههای
بهکاررفته در الگوی شبکۀ مفهومی حوزۀ اسناد شرعی عبارتاند از :یادداشت« :ی.د»:
بهجای« :بج»؛ بهکار برید« :بک»؛ اعم« :ا.ع»؛ اخص« :ا.خ»؛ متضاد« :ا.ض»؛ مرتبط «او»؛ رأس؛
و انگلیسی« :ان».
 .3ویژگیها :مشخصاتی است که کالسها /مفاهیم میتوانند داشته باشند.
 .4نمونهها :نمونهها از مهمترین مؤلفههای الگوی شبکۀ مفهومیاند و بیانگر اطالعات
واقعی از مفاهیم و کالسهای بهکاررفته در پایگاه اطالعاتاند.
در ادامه ،تصاویری از الگوی هستانشناسی حوزۀ اسناد شرعی در نرمافزار پروتژه در
1
شکلهای  1و  2نمایش داده میشود که در بخشهای «ساختار سلسلهمراتبی کالسها»
«،ویژگیها و روابط شیء»« ،2توضیحات و یادداشتها»3و «ویژگیهای توصیفی» 4با هدف
توصیف کالسها ،روابط و نمونهها در حوزۀ اسناد شرعی استفاده شدهاست.
در شکل  ،1در پنجرۀ ساختار سلسلهمراتبی کالسها ،کالس «اجارهنامه» با
زیرکالسهای خود قرار گرفتهاست .همانطورکه مشاهده میشود ،در باالی وسط صفحه،
پنجرۀ ویژگیها و روابط شیء قرار دارد که هریک از این روابط ،نمونههایی از کالسهای
مختلف را به یکدیگر مرتبط میسازند .روابط «اجارهنامه» (شکل  )1با روابط «مقاطعهنامه»
(شکل  )2به یکدیکر مرتبطاند و همانند بخش کالسها ،ساختار سلسلهمراتبی دارند؛ به
این معنی که یک رابطه یا ویژگی میتواند دارای ویژگیهای فرعی باشد .در باالی سمت
راست ،بخش «توضیحات و یادداشتها» قرار دارد که در آن به تعریف رابطه یا ویژگیهای
«اجارهنامه» و «مقاطعهنامه» پرداخته شدهاست .در پایین سمت راست ،بخش «نمونهها» قرار
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دارد که نمونههای مفاهیم «اجارهنامه» (شکل  )1و «مقاطعهنامه» (شکل  )2را نشان میدهد.

شکل1
کالسبندی مفهوم «اجارهنامه» در حوزۀ اسناد
رشعی با نرمافزار پروتژه
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شکل2
کالسبندی مفهوم «مقاطعهنامه» در حوزۀ
اسناد رشعی با نرمافزار پروتژ

در این طراحی برای دقیقترکردن روابط معناییِ مفاهیم حوزۀ اسناد شرعی ،پساز
گردآوری واژهها ،برای هر کالس مجموعهای از مفاهیم مترادف ،متضاد و وابسته درنظر
گرفته شد که بهصورت سلسلهمراتبی بهعنوان روابط معنایی و کالسهای فرعی آن کالس
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اصلی است و مجموع آنها تشکیل شبکهای واژگانی 1میدهد .حسینی بهشتی شبکۀ
واژگانی را ترکیبی از مجموعهمترادفها توصیف میکند که هرکدام شامل یک یا چند کلمۀ
دارای معنی مشترکاند (حسینی بهشتی ،1386 ،ص )30و نیز نشاندهندۀ روابط معنایی
گوناگوناند .این رویکرد ،همانند رویکرد استرماند )1994( 2است .استرماند الگوریتمی
ساده برای ساختار مجموعهزنجیرههای واژگانی طراحی کردهاست .در این طراحی ابتدا
تمام واژههای متن گردآوری میشوند ،سپس مجموعهای از اصطالحات نزدیک به هر
واژه در «شبکۀ واژگانی» ایجاد میشود و درنهایت زنجیرههای واژگانی با یافتن اتصاالت
میان این مجموعهاصطالحات تعمیمیافته ایجاد میشود (استرماند 1994 ،نقل در حسینی
بهشتی ،1386 ،ص.)31
طراحی فرایند شبکۀ مفهومی اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران،
گامی مهم در تدوین اصطالحنامههای تخصصی علوم آرشیوی و دسترسپذیری آنها در
سطح وب است که با توصیف الگوی معناشناختی کالسها در یک الگوی سلسلهمراتبی
«فرارده-زیررده» و روابط میان آنها در قالب نقشۀ شبکۀ مفهومی ،امکان ایجاد پیوند
رابطههای مفاهی ِم مرتبط را فراهم میکند .برای ایجاد نقشۀ شبکۀ مفهومی در حوزۀ اسناد
شرعی ،مفاهیم این حوزه بههمراه روابط مفهومی آنها در قالب زبانهای استاندارد اُ.دبلیو.
اِل و آر.دی.اف با ابزار آنتوگرافی در نرمافزار پروتژه استخراج شد .نمونههایی از حالتهای
گرافیکیِ شعاعی و توری ،همراه با نمایش روابط مفهومی مرتبط و مشترک برای دو
نمایهواژه و توصیفگ ِر «اجارهنامه» و «مقاطعهنامه» در شکلهای  3و  4مشاهده میشود.

 .10نتیج هگیری

با گسترش نظامهای دانشمدار و تحول نظامهای ردهبندی علوم با استفاده از ابزارهای
فناوری و اطالعرسانی ،استانداردهایی نظیر هستیشناسیها و شبکههای مفهومی در
حوزههای مختلف تخصصیِ دانش ضمن دقت بیشتر در گزینش واژهها با ساختار نظاممن ِد
اصطالحنامهای ،همراه با شبکۀ معنایی و روابط بینواژگانی در میان مفاهیم ،بهوسیلۀ ابزارهای
مفهومشناسی ،مزایای زیادی در فرایند جستوجو ،ذخیره و بازیابی با سرعت باالیی دارد.
مقالۀ حاضر برای طراحی مفهومشناسی شبکهای در حوزۀ مدنظر ،با استفاده از تحلیل
محتوای کیفی در استخراج و شناخت روابط معنایی مفاهیم ،روشی مناسب برای تعیین
سلسلهمراتب «فرارده-زیررده» در ساخت هستیشناسی حوزۀ اسناد شرعی به کاربران
عرضه میکند .عالوهبراین در این طراحی ،با بررسی روابط هستیشناسی «شیء ،نوع داده
و تفسیری» و ترسیم آنتوگرافی مفاهیم در قالب زبانهای استاندارد اُ.دبلیو.اِل و آر.دی.

1. WordNet
2. Stairmand
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اِف همراه با نمایش دو نمونه از مفاهیم شرعی «اجارهنامه» و «مقاطعهنامه» در حالتهای
مختلف ،به تفاوت روابط مفاهیم عمودی (اصطالحنامهای) و افقی (هستیشناسی) درجهت
سازماندهی و بازنمون حوزۀ دانش مدنظر پی برده شد.
پیشنهاد میشود معاونت اسنادِسازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران از نتیجۀ این تحقیق
برای تشکیل گروه تخصصی گسترش هستیشناسی اسناد شرعی بهرهجویی کند.

شکل3

آنتوگرافی مفهومی حوزۀ اسناد رشعی با منای
دو مفهوم مشرتک و مر ِ
تبط «اجارهنامه» و
«مقاطعهنامه» در گراف شعاعی
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شکل4

آنتوگرافی مفهومی حوزۀ اسناد رشعی با منای
دو مفهوم مشرتک و مر ِ
تبط «اجارهنامه» و
«مقاطعهنامه» در گراف تور

کتاب

منابع

روستایی ،محسن .)1395( .ادبیات تاریخی و دیوانساالری ایران «عهد مغول تا سرآغاز دولت صفویه» با
تکیهبر متون نثر فارسی و اسناد مکتوب (تاریخی) و محوریت بررسی لغات و اصطالحات دیوانی-
اجتماعی و سندشناسی (قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری)( .چ .)1تهران :ندای تاریخ.

قائممقامی ،جهانگیر .)1350( .مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی .تهران :انجمن آثار ملی.
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