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Abstract:
Purpose: To organize a lexical group of Shari’a records of National Archives of Iran with a thesaurus approach in order to identify and extract semantic relations.
Method and Research Design: Data for the analysis was gathered from library resources, observations, and face-to-face interviews with 10 archival records indexing professionals. A two-part
checklist was designed for recording the data. Part one was used for thesaurus form structures
with “alphabetical structure”, “tree index” and “revolving/ circular index” arrangements. Part two
was used for usability test for five criteria including “concepts”, “relationships”, “domain notes”,
“user perception”, and “search and retrieval”. To design thesaurus for Sharia records SPSS software
was used for evaluation and analysis.
Findings and conclusion: Evaluation of the indicators of “user perception” and “search and retrieval” resulted in 100%, “domain note” and “concepts” resulted in 90%, and “relationships” resulted in 80% desirability for the design of Shari’a thesaurus. It can be concluded that semantic
relations in the lexical group of Sharia records with a thesaurus approach are desirable in alphabetical form structures and tree and circular indexes.
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چڪیده:
شرعی آرشیو ملی ایران با رویکرد اصطالحنامهای بهمنظور شناسایی
هدف :سازماندهی گرو هواژگانِ اسناد ِ
و استخراج روابط معنایی آنان.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

روش /رویکرد پژوهش :هدف پژوهش کاربردی است و روش آن سندی (کتابخانهای) و نیز مشاهده و
مصاحبۀ حضوری با  10تن از متخصصان و صاحبنظران نمایهسازی اسناد است .دادهها ازطریق سیاهۀ
بخش تحلیل محتوایی برای ساختارهای شکلی اصطالحنامه با آرایههای
وارسی گردآوری شدهاست و در دو ِ
«نمایۀ الفبایی»« ،نمایۀ درختی» و «نمایۀ گردشی /چرخشی»؛ و در بخش آزمون استفادهپذیری برای
معیارهای پنجگانۀ« :مفاهیم»« ،روابط»« ،یادداشت دامنه»« ،درک کاربر» و «جستوجو و بازیابی» در
طرح اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،با نرمافزار  SPSSارزیابی ،توصیف آماری و تحلیل استنباطی شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :ازنظر کاربران برای طرح اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،معیارهای «درک کاربر» و
«جستوجو و بازیابی» با  100درصد کاملترین میزانِ مطلوبیت را دارند؛ معیارهای «یادداشت دامنه»
و «مفاهیم»  90درصد مطلوبیت دارند و معیار «روابط» با  80درصد مطلوبیت کمتری از سایر معیارها
دارد .روابط معنایی در گرو هواژگانِ اسناد شرعی با رویکرد اصطالحنامهای در نمایههای الفبایی ،درختی و
گردشی دارای مطلوبیت است.
کلیدواژ هها :آرشیو ملی ایران؛ اسناد شرعی؛ اصطالحنامه؛ گرو هواژگان؛ نمایۀ الفبایی؛ نمایۀ درختی؛ نمایۀ
گردشی/چرخشی.
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 .1مقدمه

سازماندهی دانش ،1اصطالحی عام است و به ابزارهایی اشاره دارد که توصیف
ساختارهای علوم بشری را امکانپذیر میکنند .عبارت نظامهای سازماندهی دانش ،شامل
انواع طرحهای ساماندهی اطالعات و مدیریت دانش است و هرگونه شیوۀ نمایهسازی،
چکیدهنویسی ،فهرستنویسی ،طبقهبندی ،اصطالحنامهها ،کتابشناسی و ایجاد پایگاههای
دادۀ متنی یا کتابشناختی را برای بازیابی اطالعات دربر میگیرد.
ازآنجاکه اسناد آرشیوی با کتاب و سایر مدارک آرشیوی و کتابخانهای ماهیتی
متفاوت دارند ،بهنظر میآید که نمیتوان آمار و محاسبهای مشخص از کمیت و کیفیت
آنها در مراکز آرشیوی ارائه داد؛ بهویژه در فرهنگ و تمدن ایران که بهدلیل تنوع فرهنگی
و فرازوفرودهای تاریخی ،انواع متفاوتی از اسناد آرشیوی ایجاد شدهاند .دراینمیان اسناد
شرعی بهدلیل اینکه با پیوندهای اجتماعی و مردمی سروکار دارند ،از کثرت چندمیلیونی و
تنوعی بیشمار برخوردارند .برای سازماندهی این نوع از اسناد ،شیوههایی متفاوت وجود
دارد که یکی از آنها نمایهسازی در قالب اصطالحنامهنگاری است .از دیدگاه سلطانی و
راستین ،به عمل ثبتوضبط محتوای اطالعاتی مدارک با استفاده از روشهای گوناگون
برای سازماندهی دادهها ،بهقصد سهولت در بازیابی ،نمایهسازی گفته میشود (سلطانی و
راستین ،1379 ،ص.)319
برای تسهیل در بازیافت و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبطتر در زمان
کمتر ،سازماندهی و ذخیرهسازی اطالعات مفهومی و مصداقی اسناد شرعی ازطریق
اصطالحنامهها انجام میشود .این روش راه را برای دستیابیِ پژوهشگرا ِن مراکز آرشیوی
به این دسته از منابع هموارتر میکند.

 .2بیان موضوع و رضورت پژوهش

1. Knowledge Organization System
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سند نوعی منبع مستند محسوب میشود و در انجام پژوهشهای تاریخی نقشی اساسی
دارد .اسناد شرعی نوعی از اسنادند که عقود و پیوندهای حقوقی -مالیِ طبقات مختلف
اجتماعی با آنها انجام میشدهاست .ازطریق این اسناد میتوان به اطالعات فراوانی از
اوضاع تاریخی ،جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،قضایی ،جغرافیایی و  ...دست
یافت .گونههای اسناد شرعی عبارتاند از :مصالحهنامه ،وقفنامه ،حبسنامه ،نذرنامه،
اقرارنامه ،شهادتنامه ،اظهارنامه ،ورقۀ َح َکمیه و . ...
بهدلیل متفاوتبودن ماهیت اسناد آرشیوی با منابع مکتوب و سایر مدارک آرشیوی،
فرایند تنظیم و توصیف و استخراج کلیدواژههای این نوع منابع با کتاب و سایر مواد

گنجینۀ اسناد ،سال  ،31دفرت اول ،بهار  ،1400شامرۀ پیاپی 121

سازماندهی گروهواژگانِ
اسناد رشعیِ آرشیو ...

موزهای و آرشیوی تفاوت ماهوی دارد .اسناد آرشیوی حاصل تولید و دریافت از نظام
اداری و خاندانهای اجتماعی است و از بدو تولید حاصلِ دانش بشری نیست؛ بلکه نتیجۀ
فعالیتها و تعامالت روزمرۀ افراد با خودشان ،همنوعانشان و نهادهای قدرت حاکمه
در نظام دیوانی و اجتماعی است .ازاینرو استنباط ،استخراج و تفهیم توصیفگرها و نیز
چگونگی تهیه و تدوین اصطالحنامۀ اسناد آرشیوی بهلحاظ روابط واژگانی و شکلگیری
ساختار نمایهواژههای تاریخی با انواع اصطالحنامههای تدوینیافته در علم کتابداری
اختالف مفهومی و روششناختی دارد.
در این مقاله منحصرا ً نمایهها ،اصطالحات ،مفاهیم و روابط میان آنها در اسناد
شرعی -که امروزه جزو مکتوبات تاریخی-اجتماعی و آرشیوی محسوب میشوند-
تحلیل میشود و ساختار اصطالحنامۀ آنها مطابق با فرایند دانششناسی و تجربۀ علمی
بهیادگارمانده از علوم کتابداری و آرشیو ملی تدوین و تنظیم میشود.

 .3اصطالحنامۀ اسناد رشعی و ویژگیهای آن

اسناد بهعنوان میراث مکتوب گذشتگان بخشی از تاریخ و تمدن ایران است و حاوی
اطالعاتی مفید در موضوعات مختلف است .توجه به بازیابی اطالعات موجود در این
مدارک ،نیاز به استفاده از ابزارهایی نظیر اصطالحنامه را ضروری کردهاست (فاطمیمقدم،
 ،1391ص .)121یکی از فواید علمی و تخصصیِ توسعۀ دانش ،گسترش اطالعات مبنایی
و الگوسازی در تولید منابع مرجع و دانشنامهای است که میتواند به جزءشناسی علوم
مختلف بشری منجر شود .بنابراین ،اصطالحنامهها از این موضوع مستثنا نیستند و تدوین
هر نوع گرایش علمی میتواند به سایر رشتههای موجود کمک زیادی بکند؛ ازاینروی،
اصطالحنامۀ اسناد شرعی پساز نگارش میتواند در مسیر الگوبخشی به سایر مفاهیم
علمی و آرشیوی نقشی مؤثر ایفا کند.
اصطالحنامه ،مجموعهای از واژهها و اصطالحات ،و روابط معنایی بین مفاهیم نظیر
رابطۀ همارزی( 1مترادف ،)2رابطۀ سلسلهمراتبی 3و رابطۀ همبسته( 4وابسته) (رجبی و
سمائی ،1398 ،ص ،)202و تضاد ،و مشترک (رأس) را به نمایش میگذارد .حسینی بهشتی
( )1391از اصطالحنامه مفهوم بهتری ارائه میدهد« :اصطالحنامه نوعی زبان مستندسازی
است که ساختار مفهومی حوزۀ خاصی از دانش را بازنمایی میکند ».اصطالحنامه ساختاری
معناشناختی را ارائه میکند و عمدت ًا روابط حاکم میان مفاهیم و درنهایت اصطالحاتی را
که بازنمودی از آن مفاهیم هستند بیان میکند .مفاهیم بهوسیلۀ اصطالحات گزینششده
ارائه میشوند که خود نوعی واژگان نظارتشده است و «ترادف» و «چندمعنایی »5را که

1. Equivalence Relationship
2. Synonym
3. Hierarchical Relationship
4. Associative Relationship
5. Polysemy
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1. Scope note
2. Preferred
3. Non-Preferred
4. Broader
5. Narrower
6. Antonym
7. Associative
8. Relative
9. Top
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هر دو از ویژگیهای زبان طبیعی هستند ارزیابی میکند (حسینی بهشتی ،1391 ،ص.)150
بنابراین اصطالحنامه ،گزینشی از واژگان پایه در یک حوزۀ موضوعی همراه با اطالعاتی
ْ
دربارۀ مترادفها ،متضادها ،واژگان وابسته /مرتبط و  ...است .برایناساس 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 آنها را آشکار میکند .منظور از اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،مجموعهنمایههای
توصیفگر و کلیدواژههایی است که براثر 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 شرعی است که این لغات همراه با مترادفها
و وابستگان معناییشان بهصورت سلسلهمراتبی (عمودی) و از اعم به اخص حرکت میکنند
(اسفندیاری و دیگران ،1399 ،صص  )149-148و رابطۀ سلسلهمراتبی در قالب روابط اعم
و اخص در میان این اصطالحات مشخص میشود.
ساختار اصطالحنامۀ اسناد شرعی بهصورت مفهومی است که در آن توصیفگرهای
اسناد شرعی ،بیانگر مدخلهای واژگانی است و گروهواژگانهای هر توصیفگر ،بیانگر روابط
معنایی آن است .برخی معناشناسان معتقدند واژههای مرتبط ،یک حوزۀ معنایی تشکیل
میدهند که ویژگیهای آن را اعضای این مجموعه تعریف میکنند؛ بهعبارتدیگر ،معنای هر
واژه تابعی از روابط معنایی آن واژه با واژههای دیگر در حوزۀ مشترک است (نامور فرگی و
پهلواننژاد ،1390 ،ص .)54در این مقاله ،منظور از روابط واژگانی ،روابط معنایی مطرح در
سطح واژه است .بهطورکلی در طرح این اصطالحنامه ،نُه رابطۀ معنایی میان واژگان درنظر
غیرمرجح( 3بج)،
مرجح( 2بک)،
ّ
گرفته شدهاست که عبارتاند از :یادداشت دامنه( 1ی.د)ّ ،
رابطههای سلسلهمراتبیِ اعم( 4ا.ع) و اخص( 5ا.خ) ،متضاد( 6ا.ض) ،وابسته /7مرتبط( 8ا.و)،
مشترک (رأس ،)9و رابطۀ معادل انگلیسی (ان) ،که با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر
خود بهشیوۀ الفبایی طبقهبندی میشوند .اینک روابط معناییِ موجود در گروهواژگانهای اسناد
شرعی بههمراه مثال بررسی میشود:
• رابطۀ یادداشت دامنه :عبارتی کوتاه که ممکن است برای تعیین استفادۀ مدنظر از اصطالح
یا معنای آن ،بهدنبال توصیفگرهای اصطالحنامه بیاید (وتر ،1387 ،ص .)82این رابطه برای
افزودن توضیحات الزم به توصیفگرهای اسناد شرعی استفاده میشود و معنی و کاربرد آنها
را روشنتر میکند .مثال:
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اجارهنامه

ی.د :سندی که موضوع و شرایط اجارۀ جایی یا چیزی در آن ثبت شده باشد و به
امضای طرفینِ اجاره رسیده باشد .این سند با اسامی گوناگونی مانند« :اجارهنامه»« ،اجارۀ
خط»« ،مقاطعهنامه»« ،سند اجاره (ایجابی)» 1و «کاغذ اجاره» نام برده شدهاست .ساختار
اجارهنامه )1 :عبارت صحیح در اجاره (اظهار صیغه)؛  )2مشخصات کامل موجر؛
 )3مشخصات کامل مستأجر؛  )4عین مستأجره؛  )5حدود اربعۀ عین مستأجره؛
 )6مدت اجاره؛  )7مالاالجاره؛  )8الفاظ تشریفاتی؛  )9شروط ضمن عقد؛ و
 )10تاریخ تحریر (رضایی ،1387 ،صص .)89-87
غیرمرجح :به اصطالحی که برای بیان مفهومی در اصطالحنامه مجاز
مرجح و
ّ
• رابطههای ّ
مرجح یا توصیفگر میگویند .به اصطالحی هم که
یا پذیرفتهشده باشد ،اصطالح ّ
بهعنوان توصیفگر بهکار نمیرود ،ولی بهمنزلۀ اصطالح منبع 2تهیه میشود (وتر،1387 ،
غیرمرجح گفته میشود .غیرتوصیفگرها ،راهنمای نمایهسازان و
ص )69اصطالح
ّ
مرجح هدایت میکنند (وتر ،1387 ،ص.)69
کاربران هستند؛ زیرا آنها را به اصطالح ّ
(مرجح) به ناگزیده
در ساختار اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،ارجاع از اصطالح گزیده
ّ
(غیرمرجح) به
(غیرمرجح) با عالمت اختصاری «بج» ،و ارجاع از اصطالح ناگزیده
ّ
ّ
(مرجح) با عالمت اختصاری «بک» نشان داده میشود؛ مانند:
گزیده
ّ

اجارهنامه

بج :اجارهنامچه
انتقالنامه
مقاطعهنامه

اجارهنامچه

بک :اجارهنامه

انتقالنامه

بک :اجارهنامه

مقاطع هنامه

بک :اجارهنامه

• رابطههای سلسلهمراتبی اعم و اخص :یکی از ویژگیهای بارز اصطالحنامه ،رابطۀ
سلسلهمراتبی (اعمی و اخصی) است که شاکله و ساختار اصلی یک علم را به
نمایش درمیآورد .این نوع رابطه بهدلیل اینکه از منطقی معین تبعیت میکند ،موجب
ترسیم ساختار و بدنۀ اصلی یک علم با تمامی جزئیات و ری ِز موضوعات میشود

 .1سند قبول اجاره
2. Source Terms
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(یعقوبنژاد ،1394 ،ص .)8این رابطهها ،اصطالحنامه را از واژهنامههای معمولی جدا
میکند .این رابطهها با عالمتهای اختصاری «ا.ع» و «ا.خ» نشان داده میشوند؛ مانند:

اجارهنامه

ا.ع :اجیرنامه
اجارۀ خط
رهن اجارهای
سند اجاره
سند اجاره (ایجابی)
عین مستأجره
کاغذ اجاره
مالاالجاره
مستأجر
مدت اجاره
منفعت اجاره
موجر
ا.خ :قبالۀ اجارۀ کاالیی
قبالۀ اجارۀ مِلکی
رابطۀ متضاد :این رابطه برای بیان عکس توصیفگرها بهکار میرود و به کلماتی گفته
میشود که ازنظر معنی و مفهوم مخالف یکدیگرند .متضاد هر کلمه واژهای است که
معنای مخالف را به ذهن القا کند .خداپرستی ( )1376ازلحاظ کاربردی ،تعریفی جامع
و قابلاعتمادتر برای کلمات متضاد ارائه دادهاست« :دو کلمه که به مقولۀ دستوری مشابه
ِ
روابط
تعلق داشته باشند و پارهای از مؤلفههای معنایی آنها مشترک باشد ،چنانکه یکی از
تالزم ،تتمیم (یا تکامل) ،و تضاد بین آنها برقرار باشد ،متضاد نامیده میشوند .رابطۀ تالزم،
وقتی بین دو واژه وجود خواهد داشت که حضور یکی از آنها منوط و موقوف به وجود
دیگری باشد؛ بدینمعنا که امکان وجود انحصاری یکی از آنها نامعقول و غیرمنطقی
است؛ مانند :فروختن  ¹خریدن که جفت واژۀ مالزماند؛ چون بدون فروش ،خریدی در
کار نخواهد بود و همینطور بدون بدهکار ،طلبکاری در کار نخواهد بود .در رابطۀ تتمیم،
تأیید هرکدام از دو واژه متضمن نفی دیگری خواهد بود؛ مانند :مرده و زنده .در رابطۀ
تضاد ،تأیید هر عنصر ،نفی دیگری را درپی خواهد داشت ،ولی عکس آن ضرورت ًا صادق
نخواهد بود؛ مانند :آزاد اسیر؛ زیرا کلمۀ «آزاد» میتواند چند متضاد داشته باشد ،نظیر:

144

گنجینۀ اسناد ،سال  ،31دفرت اول ،بهار  ،1400شامرۀ پیاپی 121

سازماندهی گروهواژگانِ
اسناد رشعیِ آرشیو ...

زندانی ،بَرده ،درگیر و مشغول .بهعبارت سادهتر میتوان گفت که تالز ْم تقابلِ اثباتی است؛
سازی تقابلِ سلبی و تضاد ،تقابلِ سلبیِ ایجابی است» (خداپرستی،1376 ،
تتمیم و مکمل ْ
ص 11پیشگفتار) .در اصطالحنامۀ اسناد شرعی رابطۀ متضاد با عالمت اختصاری «ا.ض»
نشان داده میشود؛ مانند:

اجارهنامه

ا.ض :مالکنامه
مِلکنامه

• رابطۀ همبسته /وابسته /مرتبط :رابطۀ همبسته یا وابسته ،پیوند میان اصطالحات مرتبط
را که در قالب روابط همارزی و سلسلهمراتبی نمیگنجد ،برقرار میکند (آوستین و
دیل  .)1365رابطۀ همبسته ،بیان روابط وابسته میان واژگان است و واژگانی را دربر
میگیرد که همپوشانی معنایی دارند و ازنظر مفهومی به یکدیگر وابستهاند؛ ولی
هیچگونه رابطۀ سلسلهمراتبی (اعم و اخص) با یکدیگر ندارند .به این معنا که وقتی
یکی از آن دو اصطالح بیان میشود ،دیگری نیز بهیاد آورده میشود .در اصطالحنامۀ
اسناد شرعی این نوع رابطه با عالمت اختصاری «ا.و» نشان داده میشود .مثال:

اجارهنامه

ا.وَ :صک
مقاطعهنامه

ِ
ِ
خاص مدنظر به آن تعلق
اصطالحات
• رابطۀ مشرتک یا رأس :عامترین ردهای است که
دارند؛ بهعبارتدیگر این اصطالح سرمقولۀ مجموعهای از اصطالحات است .مثال:

اجارهنامه

رأس :عقدنامه

مقاطعهنامه

رأس :عقدنامه

• رابطۀ معادل انگلیسی :این رابطه با عالمت اختصاری «ان» برای بیان معادل انگلیسی
توصیفگرهای اسناد شرعی بهکار میرود .مثال:

اجارهنامه

انLease :
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.4پیشینۀ پژوهش

در ایران پژوهشهای انجامشده در حوزۀ اسناد شرعی بسیار اندک است و پژوهش
مستقل و جامعی در حوزۀ اصطالحنامۀ اسناد شرعی انجام نشدهاست؛ ولی دراینمیان
ازلحاظ روششناسی ،به پژوهش روستایی ( )1395که به بررسی دانشنامه ِ
ای تعدادی
از اصطالحات اسناد شرعی در دوران مغول و تیموریان پرداختهاست و ازلحاظ
ساختارشناسی ،به پژوهش رضایی ( )1387که بهطور مستقیم به معرفی ساختار اسناد
شرعی دورۀ قاجاریه بهشیوۀ دانشنامهای پرداختهاست ،میتوان اشاره کرد .در خارج
از ایران نیز ،به پژوهشهای سورگل 1و دیگران ( )2004و کاتراکول 2و دیگران ()2005
میتوان اشاره کرد که به بررسی رابطههای اصطالحنامهها پرداختهاند و روابط معنایی
ِ
محوری اصطالحنامۀ اسناد شرعی
بیشتری را پیشنهاد دادهاند؛ ولی پژوهشی که با موضو ِع
همخوانی و همپوشانی داشته باشد ،یافت نشد.

 .5پرسش پژوهش

1. Soergel
2. Kawtrakul
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ساختار سلسلهمراتبی در روابط معناییِ واژگان بین توصیفگرهای اسناد شرعی چگونه
است؟
برای پاسخ به این پرسش در درجۀ اول باید به مفهوم و چیستی اسناد شرعی بهشکل کلی
و جزئی توجه ویژه داشت و در درجۀ دوم مصادیق انواع سند شرعی را بهخوبی شناخت
تا بتوان روابط اصطالحنامهای این اسناد را بهشکل :درختی ،اعم و اخص ،مترادف ،متضاد،
ضرورت یادداشت دامنه و  ...دریافت کردِ .
درک محتوایی و جزءشناسی عناصر اسناد
شرعی از ضروریات و عوامل مفهومی در گروهواژگانی محسوب میشود .هر سند شرعی
عالوهبر مشترکات زبان معیار که برگرفته از احکام فقهی است ،بنابر مقتضای کاربردیاش
لغات و اصطالحاتی اختصاصی دارد که آن را از نمونۀ مشابهش تفکیک میکند .مث ً
ال
کارکرد مفهومشناسی و واژههای درونمتنی ِهبهنامه ،مصالحهنامه با یکدیگر متفاوت است.
با جزءنگری به سند «وقفنامه» بهعنوان یکی از اسناد مهم شرعی ،با مفاهیمی چون :وقف،
ٌ
موقوفعلیه ،رقبات ،خالصهجات ،متولی ،ناظر ،اوالد ذکور و اناث آشنا میشویم
موقوفه،
و میتوانیم آن را با سند مشابهی چون «حبسنامه» و واژههای مرتبط با آن مقایسه کنیم و
ازاینطریق هدف از قالب گروهواژگا ِن اصطالحنامۀ اسناد شرعی را مشخص و رونمایی
ْ
دراصل توصیفگرهای اسناد شرعی شامل واژگانی کاربردیاند که بهلحاظ مفهومی،
کنیم.
ساختاری و روابط معنایی این قابلیت را دارند که در قالب روابط معناشناسی واژگانی و
اصطالحنامهای قرار گیرند و نهایت ًا ازنظر ساختاری ساماندهی شوند.
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 .6روش پژوهش

پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن سندی (کتابخانهای) و نیز مشاهده و مصاحبۀ
حضوری با متخصصان و صاحبنظران حوزۀ اسناد شرعی است .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.
در ارزیابی اصطالحنامه نیز از آزمو ِن استفادهپذیری 1استفاده شد .آزمون استفادهپذیری نوعی
روش آزمایشیِ طرح است که برای سنجش میزان رضایت کاربران از محصول تدوینشده بهکار
میرود و هدف آن ،مشخصکردن محتوا ،ساختار و ویژگیهای نمایشی ابزار مدنظر است که تا
چهاندازه ازنظر کاربران رضایتبخش و مفید است (.)Sanatjoo, 2007
ِ
ِ
روش آزمون استفادهپذیری ،از  10نفر از
انتخاب
برای جامعۀ پژوهش ،باتوجهبه
پژوهشگران و متخصصان حوزۀ نمایهسازی برای طرح اصطالحنامه و ساختار آن استفاده
شد .در روش آزمون استفادهپذیری ،تعداد اندکی از افراد بهعنوان جامعۀ پژوهش انتخاب
میشوند؛ زیرا شرکتکنندگان در پژوهش باید قادر باشند موضوع موردمطالعه را کامل و
دقیق توصیف کنند (پلکینگهورن ،1989 ،2ص )47و ارتباطی نزدیک با پدیدۀ موردمطالعه
داشته باشند (رتز و وان زورن ،1987 ،3ص .)11اگر تمام شرکتکنندگان در پژوهش دارای
ویژگیهای یادشده باشند ،میتوان گفت که پژوهش از گروه مناسبی از شرکتکنندگان
برخوردار است (حریری ،1385 ،ص.)133
طرح اصطالحنامه 3 ،نفر از پژوهشگران و متخصصان حوزۀ اسناد
برای ارزیابی
ِ
آرشیوی و  7نفر از نمایهسازان ،حداقل با  8سال سابقۀ کارِ نمایهسازی و مستندسازی در
بخش تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی در معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
ایران برای استفاده از سیاهۀ وارسی و ارزیابی اصطالحنامۀ اسناد شرعیِ تدوینیافته درنظر
گرفته شدند.
برای جامعۀ آماری این پژوهش ،طبق مطالعات بهعملآمده ،به متن بهعنوان نوعی
زبان و ابزار نگریسته میشود که بازگوکنندۀ واقعیتها و پدیدههای اجتماعی است (وبر،
ِ
روش بیا ِن ایدهها و ارتباط با سایر
 ،1390صص  .)124-122متون علمی اگرچه تنها
دانشمندان نیست ،ولی بهترین راه ممکن محسوب میشود؛ بنابراین مطالعۀ متون میتواند
نشانگر فرایند انتقال ایدهها از آزمایشگاهها به جامعه باشد (هی .)1999 ،4متون علمی یا
منابع اطالعاتی ،به تمام انتشارات نظری و پژوهشی موجود در کتابهای مرجع و تألیفی،
مجالت علمی ،گزارشهای دولتی و بیانیههای مربوط به سیاستگذاری و نیز سایر اسناد
مرتبط با جنبههای نظری ،علمی و نتایج پرسشگری علمی اطالق میشود (احمدی،

1. Usability Test
2. Polkinghorne
3. Wretz & Van Zuuren
4. He

گنجینۀ اسناد ،سال  ،31دفرت اول ،بهار  ،1400شامرۀ پیاپی 121

147

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی

 ،1394ص .)108بنابراین اطالعاتی را که بتوان با آن ،نیازهای خود و سازمان را استخراج
کرد ،منابع اطالعاتی جامعۀ آن حوزه محسوب میشود؛ مانند )1 :منابع چاپی و خطی نظیر:
کتاب ،مقاله ،روزنامه ،سند؛  )2منابع غیرچاپی نظیر :منابع الکترونیکی و برخط؛ و  )3منابع
دیداری -شنیداری.
ِ
مکتوبات اسناد شرعی
برایناساس جامعۀ آماری بهکاررفته در پژوهش حاضر متون و
موجود در فهرست آرشیو ملی ایران است که برای تدوین اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،برای
شناسایی روابط مفهومی کلیدواژهها و استخراج اصطالحات به چهار طریق زیر استفاده
شدهاند:
 .1شناسایی و استخراج کلیدواژههای اسناد شرعی در مکتوبات و اسناد تاریخی
موجود در فهرست آرشیو ملی ایران شامل :اسناد دیوانی ،اِخوانی ،سلطانی و اسناد شرعی و
اجتماعی -حقوقی و مالی نظیر« :التزامنامچه»« ،انتقالنامچه»« ،مبایعهنامه»« ،مصالحهنامه»،
(ح َکمیت)»« ،وقفنامه» و ...؛
«مقاطعهنامه»« ،ورقۀ َح َکمیه َ
 .2شناسایی و استخراج کلیدواژههای اسناد شرعی در سیستم جامع سازمان اسناد و
کتابخانۀ ملی ایران بهنام «رسا»؛
 .3شناسایی و استخراج کلیدواژهها ازطریق فهرستبرگههای توصیفی اسناد شرعی
که آرشیویستها در سازمان آرشیو ملی فهرستنویسی کردهاند؛
 .4کتابهای تألیفی در حوزۀ اسناد شرعی ،فرهنگنامهها و اصطالحنامههای عمومی
و تخصصی در حوزۀ مسائل شرعیِ فقه و حقوق که با موضوع حوزۀ اسناد شرعی
همخوانی داشتند.

.7یافت هها

در این قسمت ،یافتههای بهدستآمده از تحلیل سیاهۀ وارسی و نیز اطالعات کیفی
برگرفته از مصاحبههای انجامشده ،در دو بخش ارائه میشود :بخش اول) بررسی و
تحلیل محتوایی گروهواژگا ِن اسناد شرعی در اصطالحنامه؛ بخش دوم) تجزیهوتحلیل آمار
توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوینشده در حوزۀ اسناد شرعی.

اژگان اسناد رشعی در اصطالحنامه
بخش اول) بررسی و تحلیل محتوایی گرو هو ِ

برای طراحی اصطالحنامه در حوزۀ اسناد شرعی ،ابتدا طرح اولیۀ اصطالحنامه با 238
توصیفگر و  2444گروهواژگان و درمجموع  2682واژه (بهشرح جدول  )1بهروش
ِ
عمودی واژگانی بهصورت سلسلهمراتبی در آرایههای «نمایۀ الفبایی»« ،نمایۀ درختی»،
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و «نمایۀ گردشی /چرخشی» بین نمایهواژهها و توصیفگرهای اسناد شرعی تدوین شد و
سپس با استفاده از سیاهۀ وارسی با هدف ارزیابی مفاهیم اسناد شرعی از جنبۀ محتوایی
و مفهومی ،با متخصصان موضوعیِ علوم آرشیوی مطالعه و بررسی شد و درنهایت
اصطالحنامۀ اسناد شرعی تولید شد.

ردیف

مفاهیم

فراوانی

1

توصیفگرهایاسنادرشعی(مفاهیماصلی)

238

2

گرو هواژگانهای اعم (ا.ع) ،اخص (ا.خ) ،متضاد
(ا.ض) و معادل انگلیسی (ان)

3

گرو هواژگانهای مرتبط (ا.و) و مشرتک (رأس)

187

4

گرو هواژگانهایتوضیحی/تفسیری(ی.د)

117

5

غیرمرجح (بج)
مرجح (بک) و
ّ
گرو هواژگانهای ّ

339

ا.ع و ا.خ

ا.ض

ان

1466

176

159

جمع1801 :

فراوانی توصیفگرها و گروههای واژگانی را2682
جدول  1توزیعجمع کل
در اصطالحنامۀ اسناد
شرعی نشان میدهد .ازمیان  2682واژه 238 ،واژه متعلق به توصیفگرها؛  1466واژه
بهعنوان رابطههای اعم (ا.ع) و اخص (ا.خ) 176 ،واژه بهعنوان رابطۀ متضاد (ا.ض) ،و
 159واژه بهعنوان رابطۀ معادل انگلیسی (ان) (و درمجموع  1801واژه) شناسایی شدند.
همچنین  187واژه بهعنوان رابطههای وابسته (ا.و) و مشترک (رأس) 117 ،واژه بهعنوان
رابطۀ توضیحی /تفسیری (ی.د) (همان یادداشت دامنه) ،و  339واژه بهعنوان رابطههای
غیرمرجح (بج) شناسایی و استخراج شدند.
مرجح (بک) و
ّ
ّ
برای ایجاد «نمایۀ الفبایی» ،در زیر هر توصیفگر ،گروهواژگا ِن مربوط به آن قرار
گرفتهاست .گروههای واژگان ،همراه با رابطههای« :یادداشت دامنه» با عالمت «ی.د»،
«بهجای» با عالمت «بج»« ،بهکار برید» با عالمت «بک»« ،اعم» با عالمت «ا.ع»« ،اخص»
با عالمت «ا.خ»« ،متضاد» با عالمت «ا.ض»« ،وابسته /مرتبط» با عالمت «او»« ،رأس» ،1و
«انگلیسی» با عالمت «ان» هستند و با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر خود ،بهشیوۀ
الفبایی تنظیم شدهاند.

جدول 1

توزیعفراوانیتوصیفگرهاوگرو هواژگانِ
اسناد رشعی در اصطالحنامه

 .1رابطۀ رأس عالمت اختصاری ندارد .این
رابطه در سایر اصطالحنامههای تخصصی
نظیر :فقه ،علوم اسالمی ،فیزیک ،شیمی،
زیستشناسی و  ...هم به شکل «رأس»
ب هکاررفت هاست.
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در «نمایۀ درختی» اصطالحات در مجموعهها و گروههای همموضوع دستهبندی
شدهاند .این بخش تمام روابط سلسلهمراتبی را از عامترین تا خاصترین واژه در یک گروه
اصطالحات نمایش میدهد.
«نمایۀ گردشی /چرخشی» مفاهی ِم اسناد شرعی ،برای دستیابی به واژههای دوم،
اصطالح چندکلمهای شکل گرفتهاست؛ بهطوریکه هر بار یکی از واژههای
سوم و  ...یک
ِ
گروهواژگان (توصیفگر و غیرتوصیفگر) ،مدخل قرار گرفته و همراه با سایر واژههایی که
در ترکیب آن منظور شدهاست ،بهصورت چرخشی گردش میکند .این نمایه ،برای امکان
بازیابی کلیدواژههایی تهیه میشود که بار معنایی دارند و ممکن است اول ،وسط و یا آخر
اصطالح بیایند.
در «نمایۀ الفبایی» ،مفاهیم دارای رابطههای مشابه ازنظر مکانی جداگانه میآیند؛
ولی همین مفاهیم در «نمایۀ گردشی /چرخشی» ،بهصورت الفبایی در یکجا گردآوری
میشوند .گزیدهای از آرایههای «نمایۀ الفبایی»« ،نمایۀ درختی» ،و «نمایۀ گردشی/
چرخشی» در اصطالحنامۀ اسناد شرعی در جدول  2آمدهاست .گفتنی است که در این
مثال گروهواژگانهای «سند اجاره»« ،سند اجاره (ایجابی)» و «رهن اجارهای» مربوط به
توصیفگر «اجارهنامه» ،در گروهواژگا ِن توصیفگ ِر «رهن» نیز بهکار رفتهاست که با حالت
آندرالین و ایتالیک مشخص شدهاند.
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ساختارالفبایی
* اجار هنامه

منایۀدرختی
*اجار هنامه

منایۀگردشی
*رهن

ی.د :سندی که موضوع و رشایط اجارۀ جایی یا چیزی در آن

 .قبالۀ اجارۀ کاالیی

رهن اجارهای

طرفین اجاره رسیده باشد.
ثبت شده باشد و به امضای ِ

 .قبالۀ اجارۀ ملکی

ره ننامه

اجازهنامچه

سند رهن

انتقالنامه

اجازهنامه

عقد رهن

مقاطعهنامه

 .اجازهنامۀ مخترصه

فس خنامۀرهن

ا.ع:اجیرنامه

.اجازهنامۀمتوسطه

سند

اجارۀ خط

 .اجازهنامۀ کبیره

سند اجاره

بج:اجار هنامچه

رهن اجار های

* رهن

سند اجاره (ایجابی)

سند اجاره

 .رهــن بــا مــدت

سند اجازه

سند اجاره (ایجابی)

معیــن

سنداحضاریه

عینمستأجره

 .رهن اجارهای

سنداخبار

کاغذ اجاره

ره ننامه

سنداخطاریه

ما لاالجاره
مستأجر
مدت اجاره
منفعتاجاره
موجر
ا.خ :قبالۀ اجارۀ ملکی /کاالیی
کنامه
ا.ض:مال 
ملکنامه
ا.و :چک
مثن
َصک
ُصکوک
رأس:عقدنامه
انLease :

جدول 2

گزیدهای از منایۀ الفبایی ،منایۀ درختی و
منایۀ گردشی /چرخشی در اصطالحنامۀ
اسناد رشعی
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بخش دوم) تجزیهوتحلیل آمار توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوینشده در حوزۀ
اسناد رشعی

در این بخش با استفاده از آزمون استفادهپذیری در تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از
سیاهۀ وارسی ،برای شاخصهای معیارهای «مفاهیم»« ،روابط»« ،یادداشت دامنه»« ،درک
کاربر» و «جستوجو و بازیابی» در اصطالحنامۀ اسناد شرعی با نرمافزار  SPSSارزیابی،
توصیف آماری و تحلیل استنباطی انجام شد.
)(P-Value
مطلوب نيست
)(P-Value
مطلوب است
ابتدا برای تمام شاخصها ،توصیف آماری ازجمله میانگین و انحراف معیار
محاسبه شد و سپس برای تحلیل استنباطی از آزمون  tبا تعیین سطح اطمینان  %95برای
شاخصهای مدنظ ِر معیارهای پنجگانه در گروهواژگا ِن اسناد شرعی استفاده شد .در این
آزمون ،میانگین شاخصها ،برابر با  1و بیشتر از  1با مقدار معناداری ( ).sig =0.000بهدست
آمد و نیز ،در محاسبۀ آزمون  ،tمقدار بحرانی  t0.05برابر با  1/96است که اگر مقدار آزمو ِن
 tبهدستآمده ،از مقدار بحرانی ( )1/96بیشتر باشد و نیز میزا ِن حداقل و حداکثر فاصلۀ
ِ
نظرات کاربران از اصطالحنامۀ
اطمینان از صفر هم بیشتر بود ،نشاندهندۀ مطلوببودن
مدنظر است .شایانذکر است برای شاخصهایی که انحراف معیار آنها صفر باشد،
آزمون  tنمیتواند تعیین شود و این بدینمعناست که شاخص مدنظر از دیدگاه کاربران
بهطورکامل درحد مطلوب بودهاست .در ادامه تجزیهوتحلیل دادههای مربوط به پاسخهای
کاربران در دو روش توصیفی و استنباطی ،مطابق با جداو ِل معیارهای مربوطه ارائه میشود.

روشتوصیفی
معیار

جدول 3

ارزیابـــی معیـــار «مفاهــیم» برای
گرو هواژگانِ اسنادرشعیدراصطالحنامه
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مفاهیم

روشاستنباطی

شاخصهایمعیار
«مفاهیم»

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
t

فاصلۀاطمینان

مقدارمعناداری
().sig

حداقل

حداکرث

کاربردمفاهیمموضوعی

1

0/000a

0

0/000

0

0

مستندبودنمفاهیم

1/2

0/616

8/718

0/000

0/91

1/49

الفباییبودنمفاهیم

1

0/000a

0

0/000

0

0
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براساس نتایج مندرج در جدول  ،3شاخص «مستندبودن مفاهیم» با میانگین 1/2
درصد و مقدار معناداری ( ).sig= 0.000بهدستآمده که از سطح خطای ( )0/05کوچکتر
است ،نشاندهندۀ مثبتبودن نظر کاربران دربارۀ مفاهیم اصطالحنامۀ اسناد شرعی است.
این امر میتواند بهدلیل مقدار آزمون  t=8/718که بزرگتر از مقدار بحرانی ( t0.05یعنی
 1/96درصد) است ،همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آنها که از صفر بزرگتر
هستند ،مفاهی ِم مستندشده از دیدگاه کاربران را درحد مطلوب ثابت کند.

روشتوصیفی
معیار

روابط

روشاستنباطی

صهایمعیار
شاخ 
«روابط»

میانگین

انحراف
معیار

آزمون t

مقدار
معناداری
().sig

حداقل

حداکرث

کارآمدی روابط

1

0/000a

0

0/000

0

0

مستندبودنروابط

1/6

0/940

7/610

0/000

1/16

2/04

کاربرد رابطۀ یادداشت
دامنه

1

0/000a

0

0/000

0

0

کاربرد رابطههای بج و بک

1

0/000a

0

0/000

0

0

کاربرد رابطۀ اعم

1

0/000a

0

0/000

0

0

کاربرد رابطۀ اخص

1/1

0/308

15/983

0/000

0/96

1/24

کاربردرابطۀمتضاد

1/3

0/657

8/850

0/000

0/99

1/61

کاربردرابطۀوابسته/
مرتبط

1/3

0/657

8/850

0/000

0/99

1/61

کاربرد رابطۀ رأس

1/3

0/733

7/935

0/000

0/96

1/64

فاصلۀاطمینان

های 1
انگلیسی
کاربردرابطۀ
0
«کارآمدی روابط»0،
0/000
0
«مستندبودن
شامل:
«روابط»
شاخص
جدول ،4
معیار 0/000a
روابط»« ،کاربرد رابطۀ یادداشت دامنه»« ،کاربرد رابطههای بج و بک»« ،کاربرد رابطۀ
اعم»« ،کاربرد رابطۀ اخص»« ،کاربرد رابطۀ متضاد»« ،کاربرد رابطۀ وابسته /مرتبط»،
«کاربرد رابطۀ رأس» و «کاربرد رابطۀ انگلیسی» را در اصطالحنامۀ اسناد شرعی نشان
میدهد .طبق نتایج این جدول ،شاخص «مستندبودن روابط» با میانگین  1/6درصد،
شاخص «کاربرد رابطۀ اخص» با میانگین  1/1درصد و شاخصهای «کاربرد رابطۀ

جدول 4

ارزیابی معیار «روابط» برای گروهواژگانِ
اسنادرشعیدراصطالحنامه
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متضاد»« ،کاربرد رابطۀ وابسته /مرتبط» و «کاربرد رابطۀ رأس» هرکدام با میانگین 1/3
درصد که با مقدار معناداری ( ).sig= 0.000بهدستآمده از سطح خطای ( )0/05کوچکتر
است ،نشاندهندۀ مثبتبودن نظر کاربران دربارۀ روابط فوق در اصطالحنامۀ اسناد شرعی
است .همچنین باتوجهبه مقدار آزمون  tبهدستآمده برای شاخصهای فوق (15/983
درصد 8/850 ،درصد 8/850 ،درصد و  7/935درصد) که بزرگتر از مقدار بحرانی t0.05
(یعنی  1/96درصد) است ،همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آنها که از صفر
بزرگتر هستند ،میتوان گفت که شاخصهای مستندبودن روابط ،کاربرد روابط اخص،
متضاد ،وابسته /مرتبط و رأس در اصطالحنامۀ اسناد شرعی از دیدگاه کاربران درحد
مطلوب است.

معیار

جدول 5

ارزیابی معیار «یادداشت دامنه»
برای گرو هواژگانِ اسناد رشعی در
اصطال حنامهه

154

یادداشت
دامنه

صهایمعیار
شاخ 
«یادداشتدامنه»

روشاستنباطی

روشتوصیفی

مقدار
معناداری
().sig

حداقل

حداکرث

8/304

0/000

1/05

1/75

0

0/000

0

0

میانگین

انحراف
معیار

آزمون t

کارآمدی یادداشت دامنه

1/4

0/754

مستندبودنیادداشتدامنه

1

a

0/000

فاصلۀاطمینان

مقدار
یادداشت
شاخص
جدول
درصد و 0
میانگین 0 1/4
دامنه» با 0/000
0
1
دامنه
بهرت با5یادداشت
طبق درک
«کارآمدی 0/000a
معناداری ( ).sig= 0.000بهدستآمده که از سطح خطای ( )0/05کوچکتر است ،نشاندهندۀ
مثبتبودن نظر کاربران به مفاهیم اصطالحنامۀ اسناد شرعی است و نیز نتیجۀ آزمون t
بهدستآمدۀ  8/304درصد که بزرگتر از مقدار بحرانی ( t0.05یعنی  1/96درصد) است،
تأثیر و کارآمدی معیار «یادداشت دامنه» را ازنظر کاربرد مفهومی برای توصیفگرها و
گروهواژگا ِن اسناد شرعی ،درحد مطلوب ثابت میکند.
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روشتوصیفی
معیار

روشاستنباطی

شاخصهای معیارهای «درک کاربر» و
«جستوجو و بازیابی»

میانگین

انحراف
معیار

آزمون
t

مقدار
معناداری
().sig

فاصلۀاطمینان

درک کاربر
جستوجو و بازیابی

حداقل

حداکرث

درک کاربر از منایۀ الفبایی

1

0/000a

0

0/000

0

0

درک کاربر از منایۀ درختی

1

0/000a

0

0/000

0

0

درک کاربر از منایۀ گردشی /چرخشی

1

0/000a

0

0/000

0

0

منایۀ الفبایی در جستوجو و بازیابی

1

0/000a

0

0/000

0

0

منایۀ درختی در جستوجو و بازیابی

1

0/000a

0

0/000

0

0

منایۀ گردشی /چرخشی در جستوجو
معیار برای 0شاخص0های
میانگین و 0انحراف0/000
اطالعات جدول  6نشان میدهد1 ،میزان 0/000a
و بازیابی
دو معیار «درک کاربر» و «جستوجو و بازیابی» صفر است و آزمون  tنمیتواند برای
آنها محاسبه شود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاربران ،معیارهای «درک کاربر» و
«جستوجو و بازیابی» را برای آرایۀ نمایههای الفبایی ،درختی و گردشی /چرخشی ،در
مطلوبیت بسیار کامل ارزیابی کردهاند.
برای ارزیابیِ کلی از نتایج جداو ِل فوق ،مطلوبیت معیارهای «مفاهیم»« ،روابط»،
«یادداشت دامنه»« ،درک کاربر» و «جستوجو و بازیابی» در اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،در
قالب نمودار خطی (نمودار  )1نمایش داده میشود .این نمودار با نرمافزار اکسل طراحی
شدهاست.

جدول 6

ارزیابی معیارهای «درک کاربر» و
«جستوجو و بازیابی» برای گرو هواژگانِ
اسنادرشعیدراصطالحنامه

منودار 1
نتایج نمودار :ازنظر کاربران ،معیارهای «درک کاربر» و «جستوجو و بازیابی» 100
درصد مطلوبیت (کاملترین میزا ِن مطلوبیت) ،معیارهای «یادداشت دامنه» و «مفاهیم»

ارزیابی نتایج جداول معیارهای
«مفاهیم»« ،روابط»« ،یادداشت دامنه»،
«درک کاربر» و «جستجو و بازبابی»
دراصطالحنامۀاسنادرشعی
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 90درصد مطلوبیت ،و معیار «روابط»  80درصد مطلوبیت را برای اصطالحنامۀ اسناد
شرعی با آرایههای «نمایۀ الفبایی»« ،نمایۀ درختی» و «نمایۀ گردشی /چرخشی» داشتهاند
(اسفندیاری ،1399 ،صص .)135-127

 .8نتیج هگیری

هدف از نظامهای سازماندهی دانش ،کمک به بازیابی مؤثر اطالعات است .نظام بازیابی،
متأثر از نظام ذخیرهسازی است؛ بنابراین ابزارهای ذخیره و بازیابی دانش ،باید با دانش
و تغییرات آن همگام شوند (اخوتی و دیگران ،1392 ،ص .)174اصطالحنامه ابزاری
ِ
روابط میان گروهواژگان است.
برای ذخیره و بازیابی دانش ،در ارائۀ دقیق مفاهیم و
پژوهش حاضر برای سازماندهی گروهواژگا ِن اسناد شرعیِ آرشیو ملی ایران با رویکرد
اصطالحنامهای انجام شدهاست .یافتههای پژوهش نشان داد که کارآمدی روابط معنایی در
طرح اصطالحنامۀ اسناد شرعی ،همانند سایر اصطالحنامههای تخصصی میتواند برای
تسهیل در بازیافت و دسترسی به اطالعات بیشتر در زمان کمتر کمک زیادی بکند و راه را
برای دستیابیِ پژوهشگرا ِن مراکز آرشیوی به این دسته از منابع هموارتر کند.
طبق ارزیابیِ یافتههای بهدستآمده از تحلیل معیارهای پنجگانۀ «مفاهیم»« ،روابط»،
«یادداشت دامنه»« ،درک کاربر» و «جستوجو و بازیابی» (نمودار  ،)1روابط معنایی
و ساختار شکلی در اصطالحنامۀ اسناد شرعی مطلوب است .معیارهای «درک کاربر» و
«جستوجو و بازیابی» ،با  100درصد بیشترین مطلوبیت را داشتهاند و معیار «روابط» با
 80درصد کمترین مطلوبت را داشتهاست.

 .9پیشنهادها

پیشنهاد میشود انتشارات سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران ،اصطالحنامۀ اسناد شرعی
را چاپ کند تا از این طریق پشتوانهای مناسب برای اصطالحنامهنویسی در آرشیو ملی
ایران حاصل شود .همچنین معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران و تمام
مراکز آرشیوی برای پیوستن به پایگاه تخصصی اصطالحنامه در پژوهشگاه اطالعات
و مدارک علمی ایران ،شرایط و زیرساختهای الزم را برای تأسیس پایگاه تخصصی
اصطالحنامۀ انواع اسناد تاریخی بهصورت شبکههای پیوسته فراهم کنند .شاخصترین
اصطالحنامههایی که با پیروی از اصطالحنامۀ اسناد شرعی میتوانند برای توسعۀ نمایهسازی
و خدماترسانی در مراکز آرشیوی در ایران کمک کنند عبارتاند از :اصطالحنامههایی
درزمینۀ ساماندهی اسناد دیوانی ،نمایههای ایالت و عشایر ،مناصب دیوانی -سیاسی،
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ِح َرف و مشاغل ،اسامی جغرافیای تاریخی ایاالت و والیات.
این مسیر در اولویت اول میتواند تدوین اصطالحنامۀ اسناد دیوانی باشد که به
پژوهش اسناد شرعی بسیار نزدیک است و مکمل آن به حساب میآید؛ مانند اسناد درباری
و دیوانی شامل« :فرامین سلطانی»« ،منشورات»« ،ارقام»« ،لقبنامهها»« ،عهدنامهها»،
«استعفانامهها»« ،تقدیرنامهها» و . ...
در مراحل بعدی میتوان به ساماندهی مفاهیم و کلیدواژههای اجتماعی ،جغرافیایی،
نهادهای اداریِ ،ح َرف و مشاغل ،اسناد دیوانی و  ...نایل آمد که در این میان پژوهشگران
مستندساز و آرشیویستهای نمایهساز باید کمال دقت را همراه با کسب مهارتهای
سندشناسی در تدوین اصطالحنامۀ آنها بهکار گیرند.

منابع

کتاب
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فاطمیمقدم ،زهرا« .)1391( .بررسی نقش اصطالحنامهها در تسهیل دسترسی به مستندات فرهنگی
(موردمطالعه اصطالحنامۀ اسناد آستان قدس رضوی)» .پژوهشنامه ،سال اول ،شمارۀ ( 2ارتقای
کیفیت آثار و فعالیتهای فرهنگی) ،صص .124-121

نامور فرگی ،مجتبی؛ پهلواننژاد ،محمدرضا« .)1390( .بررسی حوزههای معنایی واژگان زبان فارسی و

ارائۀ معیارهای جدید در تعیین حوزههای معنایی» .مجلۀ زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه

فردوسی مشهد ،شمارۀ  ،4صص .70-51

وتر ،مریم« .)1387( .اصطالحنامه ابزاری مهم برای نمایهسازی منابع آرشیوی» .فصلنامۀ گنجینۀ اسناد،
شمارۀ  ،71صص .84-63

یعقوبنژاد ،محمدهادی« .)1394( .شبکۀ مفهومی اصطالحات علوم :کاربردها و ویژگیها» .دوماهنامۀ آینۀ
پژوهش ،)2( 26 ،شمارۀ  ،152صص .11-5

پایا ننامه

احمدی ،حمید« .)1394( .ترسیم و تحلیل شبکۀ مفهومی و هستیشناسی ساختار دانش حوزۀ علمسنجی
ایران براساس رویکرد تحلیل حوزه»( .پایاننامۀ دکتری علم اطالعات و دانششناسی) ،دانشگاه شهید
چمران اهواز ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی.
اسفندیاری ،فاطمه« .)1399( .طراحی فرآیند شبکۀ مفهومی اسناد شرعی در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی
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