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Abstract:

Research paper

Purpose: To explore concepts in government documents of Qajarids from early times (1789) until
the end of the Naser a-Dinshah reign (1898) to form categories and subcatogories for establishing
relations among them.
Method and Research Design:Iintegrated (cumulative, ie a combination of quantitative and qualitative) content analysis was carried out. Important published historical sources of the period were
identified and examined carefully to extract concrpts and construct categories and subcategories.
Then a purposeful sample wastaken from 19000 government archival documents indexed at the
National Archives of Iran were selected and contents were analysed and assighed the categories
and subcategoies.
Findings and conclusion: 19771subcategories were obtained from archival documents.The highest frequency belonged to titles and beurocratic positions (34.9%), beurocratic terms (34.2%),
government offices (17.4%) elements and types of documents (13.2%) accordingly. Administrative
titles and official positions claimed for 5 categories and 166 subcategories. Categories of titles and
financial positions with (34%) occurred the most. Thesaurus relations among subject indexes
show main concepts of governmental documents. All thematic indexes of the main concepts of
governmental documents are related with each other.
Keywords: Governmen Documents, Subject Categorization, Thesaurus Relations، Qajarids
(1789-1925) ،Subject Index, Bureaucracy.
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عهد نارصی با هدف مقولهبندی و برقراری روابط
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چڪیده:
هدف:مطالعۀمفاهیماسناددیوانیدورۀقاجار تاپایانعهدناصریباهدفمقولهبندیوبرقراریروابطاصطالحنامهای.
روش /رویکرد پژوهش :روش پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای ک ّمی و کیفی است .در این روش ،ابتدا منابع معتبر
تاریخی و دستۀ اول دورۀ قاجار مطالعه و بررسی شد و مفاهیم موضوعی اصلی دیوانساالری دورۀ قاجار تا پایان
عهد ناصری شناسایی شد .سپس با تحلیل محتوا و چکیدۀ اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه
اسناد آرشیو ملی ایران ،مفاهیم موضوعی اصلی و فرعی همراه با فراوانی مقولهها و زیرمقولههای موضوعی براساس
پشتوانۀ سندی و انتشاراتی استخراج شد.
یافت هها و نتیج هگیری :از  19771زیرمقولۀ بهدستآمده از اسناد دیوانی ،القاب و مناصب دیوانی با  6895زیرمقوله
( 34/9درصد)؛ اصطالحات دیوانی با 6811زیرمقوله ( 34/2درصد)؛ نهادهای دیوانی با 3445زیرمقوله ( 17/4درصد)؛
عناصر و گونههای اسناد دیوانی با  2620زیرمقوله ( 13/3درصد) شناسائی شد .مفهوم القاب و مناصب دیوانی،
پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است .این مفهوم در پنج مقوله و  167زیرمقوله دارد شامل:
مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی ( 34/6درصد)؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی ( 22درصد)؛ مقولۀ القاب
و مناصب نظامی-دیوانی ( 21/56درصد)؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی ( 12/55درصد) و مقولۀ القاب
و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی ( 9/25درصد) .مناصب مستوفی ،مستوفیالممالک ،صدراعظم ،مال،
قراسورانازپربسامدتریننمایههای(زیرمقولههای)مفهومالقابومناصبدیوانیبهشمارمیآیند.تمامنمایههای
موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی با یکدیگر روابط اصطالحنامهای دارند .پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی
یعنی القاب و مناصب دیوانی بیشترین ارتباط اصطالحنامهای را با نمایههای موضوعی مفهوم نهادهای دیوانی دارد.
کلیدواژ هها:اسناددیوانی؛روابطاصطالحنامهای؛قاجاریه؛نمایههایموضوعی؛دیوانساالری؛اصطالحنامهها؛آرشیو
ملی ایران.
استناد :نعیمی ،صدف ،بابالحوائجی ،فهیمه ،حسینی بهشتی ،ملوکالســادات ،حریری ،نجال .)1400( .مطالعۀ
مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقولهبندی و برقراری روابط اصطالحنامهای .گنجینۀ
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مراکز آرشیوی ،نهادهای اطالعرسانیای هستند که جایگاهی شاخص در جامعۀ اطالعاتی
بهویژه در میان محققان دارند؛ چراکه آنها شواهدی از فعالیتها ارائه میدهند و اطالعات
بیشتری از افراد و نهادها به ما میدهند .آنها همچنین احساس هویت و درک ما از
فرهنگها را افزایش میدهند .منابع اصلیِ مراکز آرشیوی اسنادیاند که شرکتکنندگان یا
شاهدان در زمان وقوع رویدادها ایجاد کردهاند .آنها معموالً بینظیرند؛ بهایندلیل که آنها
غالب ًا مانند بسیاری از منابع ردیف دوم کمتر دیدگاه تعصبی به وقایع دارند و واقعیات را
بیان میکنند و شواهد و وقایع مهم تاریخیاند (مرکز آرشیو کینگ کالج.1)2020 ،
اسناد دیوانی از مهمترین منابع پژوهش در تحقیقات تاریخی محسوب میشوند؛
زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری از ساختارهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
حقوقی ،نظامی ،و مالی جامعه هستند و معموالً در نگارش آنها دیدگاه باالترین نهاد
تصمیمگیری حکومت ،یعنی نهاد دیوانساالری نقشی اساسی دارد.
نهاد دیوانساالری همچون سایر پدیدهها و نهادهای اجتماعی بهیکباره پدیدار
نشدهاست و دارای ریشهها و پیشینههای ژرف اجتماعی و فرهنگی است .ازاینرو برای
شناخت علمی و دقیق وضعیت آن ضرورت دارد که در حوزۀ اسناد و مستندات این حوزه
تبارشناسی و بازکاوی انجام شود .درواقع ،مشخصات نظام دیوانساالری هر جامعهای
را باید در ریشههای تاریخی ،فرهنگی ،و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی آن
جستوجو کرد (قوام.)1384 ،
پژوهش دربارۀ اسناد دیوانساالری ایرا ِن دورۀ قاجار با پیشینهای چندصدساله بهایندلیل
ضرورت و موضوعیت دارد که :اوالً این دوره مصادف است با تحوالت پرثمر جوامع اروپایی
و اندیشههای تجددخواهی و رونق بازار خردورزی و تفکر انتقادی در حوزههای سیاسی،
اداری ،اجتماعی و فرهنگی؛ ثانی ًا ایران در این دوره برای نخستینبار شاهد فعالیتهای جدی
دولتمردان برجستهای ،نظیر قائممقام فراهانی ،امیرکبیر و سپهساالر بودهاست که درمقام
پیشقراوالن تحول و اصالحات ،در ساختار سیاسی و اداری کشور نقشآفرین بودهاند؛ ثالث ًا
گسترش روابط خارجی و توسعۀ مناسبات با کشورهای خارجی و مشاهدات مقامات ارشد
دولت ایران از پیشرفت و رشد این جوامع ،بهویژه در قلمرو بوروکراسی ،زمینههای ذهنی
اصالح و تحول را بیشازپیش در دولتمردان پدید آورد (زاهدی و تنکابنی.)1388 ،
با عنایت به اهمیت نهادهای دیوانساالری و ارزش کاربردی اسناد آرشیوی بهنظر
ِ
مدیریت صحیح و منبع اطالعاتی
میرسد که بررسی اسناد دیوانی ابزاری ضروری برای
مهمی برای برنامهریزی و تصمیمگیری است.
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مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

بهدلیل اهمیت اسناد دیوانی ،شیوۀ انتقال این اسناد به آیندگان نیازمند بهرهگیری
از روشهای نوین سازماندهی اطالعات است .در مراکز آرشیوی ،برای سازماندهی و
بازیابی اطالعات اسناد آرشیوی و تاریخی ،عمدت ًا از نظامهای نمایهسازی استفاده میشود
(وفایی .)1373 ،اگرچه نمایه ابزاری ارزشمند است ،ولی این حقیقت را نمیتوان نادیده
گرفت که بهکارگیری ضعیف نمایه ،باعث بیاستفادهبودن اسناد ،بههدررفتن هزینهها و
درنهایت ازبینرفتن اطالعات خواهد شد؛ بنابراین نمایهسازان اسناد ناگزیرند اسناد را
تحلیل کنند و واژههای موضوعی را استخراج کنند و با کمک ابزارهای نمایهسازی مانند
اصطالحنامه به تولید نمایه بپردازند .سازماندهی و ذخیرهسازی اطالعات موجود در اسناد
برای تسهیل در بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبطتر در کمترین زمان ممکن،
ازطریق ابزارهای نمایهسازی مانند اصطالحنامهها انجام میشود (کلیولند.)1385 ،
ت به کیفیـت نمایهسازی و رویههـای
شکسـتیا موفقیـت نظام بازیـابی اطالعـا 
جستوجوی مربوطه بستگی دارد .نمایهها ازجمله نقاط دسترسی مهم در پایگاه اسناد
آرشیویاند که با دسترسپذیری به اسناد مرتبط ،نیاز استفادهکننده را فراهم میآورند .در
فرایند نمایهسازی مشکالتی وجود دارد؛ مانند :نامرتبطبودن مدارک بازیابی؛ کاوشنشدن
اطالعات کافی در یک زمینۀ موضوعی خاص؛ بازیابینشدن اطالعات تخصصی و عمیق
موردنیاز کاربران؛ ابهام در روابط مفهومی و دامنۀ موضوعی اصطالحات حوزۀ خاص برای
استفادۀ نمایهسازان اسناد؛ نبود یکدستی و انطباق میان واژگان مورداستفادۀ نمایهسازان اسناد.
برای رفع چنین مشکالتی از ابزارهایی مثل اصطالحنامهها استفاده میکنند که با غنیسازی
روابط سلسلهمراتبی و سایر ساختارهای معنایی ،در طراحی نظامهای جستوجو و بازیابی
اسناد در پایگاه آرشیو ملی ،این امکان را برای نمایهساز و جستوجوگر فراهم میکنند
که مناسبترین مفهوم را براساس نیاز انتخاب کند .با استفاده از اصطالحنامه ،تعریفهای
ِ
روابط مفهومی آنها هم آشکار میشود .بهاینترتیب ،هر مفهوم در
پنها ِن اصطالحات و
ساختار روابط اصطالحنامهای بهتر و دقیقتر نشان داده میشود که این موضوع موجب
یکدستی در فرایند ذخیره و بازیابی اطالعات میشود.

 .2اهداف پژوهش

باتوجهبه اهمیت نمایهسازی و استفاده از روابط اصطالحنامهای در تولید نمایهها برای
دسترسپذیری اسناد آرشیوی ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،مطالعه و شناسایی نمایههای
موضوعی و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد
آرشیو ملی ایران است .این هدف ازطریق تحلیل محتوایی اسناد دیوانی با هدف مقولهبندی
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و برقراری روابط اصطالحنامهای و یکدستکردن روابط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی
بهدست میآید .از اهداف فرعی پژوهش میتوان موارد زیر را نام برد:
 .1استخراج مقولهها و مضامین مفاهیم اصلی اسناد دیوانی؛
 .2تعیین بسامدنمایههای موضوعیمفاهیم اصلی اسناد دیوانی و شناسایی پربسامدترین
مفاهیم اصلی مطرح در اسناد دیوانی؛
 .3کشف جهتگیری اصلی هرکدام از مفاهیم اصلی ثبتشدۀ اسناد دیوانی با مقولهها
و ارتباط با گره ِ اصلی؛
 .4یافتن ارتباط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی برای یافتن نقاط تمرکز آنها؛
 .5استخراج کلیدواژههای مشترک میان متون و منابع ردیف اول و اسناد دیوانی.
برای دستیابی به اهداف پیشگفته ،پژوهش حاضر درنظر دارد به پرسشهای مطرح
در قسمت یافتهها ،پاسخ دهد.

.3پیشینۀ پژوهش

باغستانی ( )1389در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد
در گنجینۀ اسناد ملی ایران» وضعیت تنظیم و توصیف اسناد را با استفاده از کاربرگههای
توصیف طراحیشده در آن سازمان از سال  1350تا سال  ،1388بررسی کند .یافتههای
پژوهش او نشان میدهند که در سازمان اسناد ملی ایران 94/7 ،توصیفگرهای اسناد
مستندسازی شدهاند .ازمیان ابزارهای مستندسازی مورداستفاده ،اصطالحنامۀ اصفا بیشترین
میزان استفاده ( 52/23درصد) را داشتهاست .باغستانی در پژوهش خود تهیۀ اصطالحنامۀ
تخصصی اسناد آرشیوی را از نیازهای تنظیم و توصیف اسناد در گنجینۀ اسناد ملی ایران
میداند.
نعیمی ( )1390در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی وضعیت نمایهسازی اسناد آرشیوی
مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایهسازان با تأکید بر شیوه و کیفیت
نمایهسازی اسناد آرشیوی» با استفاده از روش پیمایشی وضعیت نمایهسازی اسناد آرشیوی
را بررسی کردهاست .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه نمایهسازان ،کمترین
کارایی ابزارهای مورداستفاده در نمایهسازی اسناد مربوط به مطابقت استفاده از این ابزارها
با محتوای موضوعی اسناد است .بنابراین مراکز آرشیوی در انتخاب ابزار برای نمایهسازی
اسناد باید منطبقبودن معنای مفاهیم ابزارها با مفاهیم اسناد و میزان سهولت انتخاب نمایه
برای اسناد توسط کاربران و نمایهسازان را درنظر گیرند .عالوهبراین از دیدگاه نمایهسازان،
برای نمایهسازی اسناد بهتر است از ابزارهایی استفاده شودکه در انتخاب نمایههای تاریخی،
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زمان تاریخی ،زبان طبیعی اسناد ،کنترل واژگانی نمایههای اسنادی و زمینههای تاریخی
آنها موردتوجه باشد .نعیمی در پژوهش خود ،لزوم طراحی ابزاری تخصصی برای
نمایهسازی اسناد مانند اصطالحنامۀ اسناد را ضروری میداند.
اصنافی و پاکدامن نائینی ( )1391در مقالهای با عنوان «تحلیل واژهنامهها و
اصطالحنامههای پیوسته در حوزۀ مدیریت اسناد و آرشیو» نشان دادند که در داخل
کشور ،واژهنامه و اصطالحنامۀ آرشیوی چاپی یا الکترونیکی وجود ندارد و متخصصان
حوزۀ آرشیو در داخل کشور میتوانند عملکرد و کارایی واژهنامهها و اصطالحنامههای
معرفیشده در این پژوهش را ارزیابی کنند و مناسبترین آنها را برگزینند و برمبنای آن،
الگوی بومیشدۀ واژهنامهها و اصطالحنامههای آرشیوی را به زبان فارسی تدوین کنند.
کشاورز افشار ( )1392در پایاننامهای با عنوان «طرح تدوین اصطالحنامۀ مواد
موزهای» بهروش میدانی و با مشاهده طرحی را برای تدوین اصطالحنامۀ واژههای
بهکاررفته درزمینۀ مواد موزهای و جمعآوری اطالعات واژگانی غنی در این زمینه عرضه
کردهاست تا مورداستفاده و استناد نمایهسازان و متخصصان این حوزه قرار گیرد.
دهسرایی ( )1393در پایاننامهای با عنوان «امکانسنجی تدوین اصطالحنامۀ
مطالعات زنان و خانواده براساس استاندارد ،» BS Iso 25964-1با روش تحقیق سندی و
کتابخانهای و ابزار گردآوری اطالعات ازطریق جستوجو در منابع چاپی و الکترونیکی
بهروش کتابخانهای و همچنین مصاحبه با صاحبنظران رشتۀ مطالعات زنان و خانواده،
ازطریق ایجاد شبکهای مفهومی بین اصطالحات ،ابتدا با استفاده از روش قیاسی ،ساختار
کلی اصطالحنامه را تعیین کرده و سپس ساختار جزئی آن را طراحی کردهاست .با استفاده
از این شبکۀ مفهومی ،اصطالحات این حوزه در نظامی خاص مشخص شده و روابط
مفهومی میان آنها منعکس شدهاست.
سام ( )1393در مقالهای با عنوان «اصحاب فرماننویسی در عهد قاجار» بیان میکند که
فرمان از اصیلترین و معتبرترین اسناد دیوانی دورۀ قاجار است و افراد و مناصب حکومتی و
دیوانی در نگارش و صدور فرمانهای دورۀ قاجار نقشی بسیار مؤثر داشتهاند .الزمۀ صدور
و اجرای مفاد فرمان نیازمند تأیید صاحبمنصبان عالیرتبۀ دیوانی و حکومتی بودهاست.
براساس یافتههای این پژوهش مشخص شد که در مرحلۀ نخست ،دستور صدور فرمان
ِ
مناصب صدراعظم ،مستوفیالممالک،
را شخص پادشاه صادر میکردهاست و پسازآن
منشیالممالک ،مستوفیُ ،مهردارُ ،م َذ ِّهبباشی و لشکرنویسباشی ازجمله مناصب مهم و
تأثیرگذار در صدور و اجرای فرمان بودهاند.
ترکاشوند ( )1394در پایاننامهای با عنوان «ارائۀ الگوی پیشنهادی برای تدوین
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اصطالحنامۀ آرشیو ملی ایران» با روش مشاهدهای ،و طراحی سیستم و ایجاد شبکۀ
مفهومی بین اصطالحات آرشیو ،اصطالحات این حوزه را در نظامی خاص مشخص
کردهاست .او پساز بررسی سرشاخههای اصطالحنامۀ الکترونیکی یوکات و اصطالحنامۀ
اصفا و نظرسنجی ،سرشاخه و زیرشاخهها را تعیین و با نظر کارشناسی استاد راهنما ،روابط
مفهومی میان اصطالحات را منعکس کردهاست.
محمدی و ثمرۀ حسینی ( )1394در مقالهای با عنوان «تحلیل ساختار براتهای
دیوانی دورۀ قاجار» بیان کردند که برات ،سندی بوده که اغلب پرداختهای دولت به
کارکنان کشوری و لشکری و بهطور کلی ،اغلب پرداخت هزینهها در تمام امور دولتی دورۀ
قاجار با آن انجام میشدهاست .در این تحقیق روش پژوهش منابع کتابخانهای است و
 100برات دیوانی از آرشیوهای اسناد تاریخی با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شدهاند.
براساس یافتههای این پژوهش مشخص شد که برات  54نوع مختلف دارد که ساختار
محتوایی آنها براساس دستورالعمل مستوفیان شکل گرفتهاست .برات را درنهایت مستوفی
م ُهر میکرده و پساز توشیح شاه ،در دفتر ثبت میشدهاست.
روش پژوهش محمودی و توکلیزادۀ راوری ( )1395در مقالۀ «ترسیم نقشۀ موضوعی
اسناد جنگ تحمیلی :مطالعۀ موردی وصیتنامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان» «تحلیل
محتوا» است .آنها با استفاده از فنون تحلیل متن ،نقشۀ مفاهیم بهکاررفته در آن وصایا را ترسیم
کردهاند .تحلیل محتوا روی  68متن کامل از وصیتنامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان
انجام شدهاست .این وصیتنامه ها با رویکرد تحلیل واژگانی و از طریق فن خوشهبندی
سلسهمراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان دادهاند که باتوجهبه خوشههای
حاصلاز نمودار سلسلهمراتبی ،هشت محور اساسی در این وصیتنامهها وجود دارد که بستر
و زمینۀ همۀ محورها ،دو اصطالح خداوند و اسالم است.
حسومی و همکارانش ( )1397در مقالهای با عنوان «مطالعۀ مفاهیم اخالق اجتماعی
قرآن کریم بهمنظور مقولهبندی آیات» با استفاده از روش آمیخته (تحلیل محتوای ک ّمی و
کیفی) به تجزیهوتحلیل آیات پرداختهاند .ایشان در بخش ک ّمی ،جداولی از سورههای قرآن
تهیه کردهاند که در آنها آیات دارای مفاهیم اخالق اجتماعی بهصورت الفبایی تنظیم شده
و بسامد آیات هر سوره در مقابل آن درج شدهاست .در بخش کیفی براساس فن تحلیل
محتوای مضمونی ،مقولههای دربرگیرندۀ آیات با مفهوم اخالق اجتماعی تفکیک شد و با
تعیین بسامد آیات در هر مقوله در قالب نمودار ترسیم شد .ایشان در پژوهش خود ضمن
بررسی بسامد آیات و سورههای قرآن کریم در مفهوم اخالق اجتماعی ،الگوی معنایی هر
مقوله را بهتفکیک تعداد آیات ترسیم کردهاند.
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کریمی ،بابایی و حسینی بهشتی ( )1398در مقالهای با عنوان «بررسی ویژگیهای
معنایی و هستیشناسانۀ نظامهای بازیابی اطالعات مبتنیبر اصطالحنامه و هستیشناسی»
ویژگیهای معنایی نظامهای بازیابی مطرح دنیا را که از اصطالحنامه و هستیشناسی استفاده
میکنند بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی استفاده از اصطالحنامه
ِ
اهمیت اصطالحنامه
در جستوجوی مترادفها در نیمی از نظامها بهکار رفتهاست و این
را میرساند .ازمیان تاکتیکهایی که ویژگیهای معنایی را حمایت میکنند ،تنها حرکت
سلسلهمراتبی اعم (باالتر) و حرکت سلسلهمراتبی اخص (فرعی) ،موردتوجه این نظامها
قرار گرفتهاست .این تاکتیکها به روابط اصطالحنامهای اعم و اخص اشاره دارند و نشان
میدهند که این نظامها توانستهاند روابط معنایی در اصطالحنامهها را در بازیابی اطالعات
بهکار گیرند.
1
اسلوسکی ( )2007در پژوهش خود با عنوان «ساخت بانک اصطالحات برای
توصیف منابع آرشیوهای دیداری و شنیداری براساس اصطالحنامه» به بررسی سیستمهای
مدیریت درخواستهای دیجیتالی میپردازد .این سیستمها حاوی پروندههایی غنی از مواد
دیداری و شنیداریاند .او بیان میکند که استفاده از اصطالحنامه ابهام را ازبین میبرد ،معانی
کلمه را روشن میکند و میتواند در ارائۀ پیشنهادهایی برای اصطالحاتی که میتوانند برای
نمایهسازی مواد دیداری-شنیداری (ازجمله تصاویر) استفاده شوند مؤثر باشد .همچنین
استفاده از واژگان کنترلشده در قالب اصطالحنامۀ سلسلهمراتبی ،پیامدهای محکمی برای
جستوجو و بازیابی مواد دیداری-شنیداری دارد و کیفیت نتایج را بهبود میبخشد.
هالینک ،2مالیسه 3و شریبر )2010( 4در مقالۀ خود دربارۀ «غنیسازی اصطالحنامه
برای گسترش جستوجو در آرشیوهای سمعیوبصری» به بررسی اسناد با استفاده از
ابردادۀ واژگان ساختاریافته یا اصطالحنامه در آرشیوهای سمعیوبصری پرداختهاند .آنها
بیان کردند :بسیاری از این اصطالحات دارای ساختار محدود یا بدون ساختارند .هدف از
پژوهش آنها یافتن این است که آیا بازیابی منابع سمعیوبصری از مجموعهای نمایهشده با
اصطالحنامهای داخلی میتواند با غنیسازی ساختار اصطالحنامه بهبود یابد؟ آنها روشی
را برای اضافهکردن ساختار به اصطالحنامۀ داخلی با متصلکردن آن به اصطالحنامهای
خارجی ،برای غنیسازی پیشنهاد کردند .ابتدا اصطالحنامه را به منبعی خارجی یعنی
ِ
روابط اصطالحنامهای برقرار
اصطالحات
 WordNetوصل کردند .از طریق این اتصال ،بین
ْ
شد که نتایج امیدوارکنندهای در بازیابی مجموعۀ دادهها حاصل کرد و بر عملکرد بازیابی
اطالعات در آرشیوهای سمعی و بصری افزود.
بوئر 5و همکارانش ( )2016در مقالهای با عنوان «کاوش در آرشیوهای دیداری و

1. Slawsky
2. Hollink
3. Malaisé
4. Schreiber
5. Boer
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شنیداری ازطریق اصطالحنامۀ ترازشده» به بررسی برقراری ارتباط بین دو مجموعه از
آرشیوهای دیداری و شنیداری و امکان جستوجوی مواد آرشیوی پرداختهاند .آنها از
واژگان ساختاریافته که دیتاهای پیوندی 1نامیده میشوند ،بهعنوان نقاط اتصال اصطالحات
دو مرکز آرشیوی استفاده کردند و با همترازکردن اصطالحات و نمایههای جستوجو و
ارتباط آنها باهم ،ابزاری تعاملی بهنام  CultuurLINKرا معرفی کردند .این ابزار حاصلاز
تعاملِ ابزارهای موجود یعنی اصطالحنامه با پیوندهای تولیدشده از سیستم سادۀ سازماندهی
دانش ،3)SKOS( 2برای مرور و جستوجوی یکپارچه در مجموعههای مختلف (فرعی) از
دو مرکز آرشیوی ،استفاده میشود.
مطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که در ایران دربارۀ سازماندهی اسناد و ابزارهای
سازماندهی اسناد دیوانی کمتر پژوهش شدهاست و اکثر پژوهشهای انجامشده ،دربارۀ
پایگاههای اطالعاتی و مواد دیداری-شنیداری است و ازطرفی در پژوهشهای انجامشده،
برقراری روابط اصطالحنامهای اسناد در نمایههای موضوعی اسناد دیوانی بهطور خاص
بررسی نشدهاست؛ بنابراین انجام پژوهشی درجهت کشف روابط میان مفاهیم و برقراری
روابط اصطالحنامهای بین آنها و بازیابی بهتر و دقیقتر اسناد دیوانی در راستای تأمین
نیازهای اطالعاتی پژوهشگران اسناد میتواند مفید باشد.

 .4روششناسی پژوهش

1. Linked Data
2. Simple Knowledge Organization
System
 SKOS .3استاندارد حامیت از استفاده
از سیستمهای سازماندهی دانش مانند
اصطالحنامۀ طرحهای طبق هبندی ،و
سیستمهای دارندۀ ارتباطات سلسلهمراتبی
در چارچوب وب معنایی است.
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یکی از روشهای مناسب و علمی تحقیق برای کشف الیههای درونی اسناد دیوانی،
تحلیل محتواست« .تحلیل محتوا» یکی از مهمترین روشهای شناسایی و جمعآوری
دادهها (اطالعات) ،باتوجهبه موضوع ،شرایط و هدف پژوهش است؛ بهعبارتدیگر ،یکی
از روشهای مناسب برای تبیین دیدگاهها و اندیشهها ،استفاده از روش تحلیل محتواست.
روش تحلیل محتوا با تجزیهوتحلیل مفاهیم و گزارههای استخراجشده از متن ،جهتگیری
و نقش هرکدام را بیان و چارچوب حاکم بر آنها را کشف میکند .تحلیل محتوا درحقیقت
فن پژوهش عینی ،اصولی و ک ّمی برای تفسیر و تحلیل محتواست و تفکر بنیادی تحلیل
محتوا عبارت است از :قراردادن اجزای متن (کلمات ،جمالت ،پاراگرافها و امثالهم
برحسب واحدهایی که انتخاب میشوند) در مقوالت ازپیشتعیینشده (باردن،۱۳۷۵ ،
ص .)۲۹در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شدهاست.
این روش با ترکیب رویکردهای کمی و کیفی پدیدههای اجتماعی ،به شناختی عمیقتر
منجر میشود .این ترکیب که از دهۀ  ۱۹۹۰میالدی بهعنوان یکی از پارادایمهای مطرح
فلسفی-روشی علوم اجتماعی صورت میگیرد ،آغازگر مرحلهای نوین از توسعۀ روشی
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در علوم اجتماعی است و با عنوان جنبش سوم روششناسی مطرح شدهاست (قائدی و
گلشنی.)۱۳۹5 ،
همچنین این روش این قابلیت را نیز دارد که مفاهیم بهدستآمده را ازلحاظ ساختاری
بسط دهد و طبقهبندی کند و در قالب جدول ،نمودار و مدل ارائه دهد .این روش در
فضای رشتههای حوزۀ علوم انسانی ،بهویژه رشتۀ علم اطالعات و دانششناسی که با
طبقهبندی دانش برای بازیابی اطالعات مواجهاست ،بسیار اثرگذار است (جانیپور و
لطفی ،1394 ،ص.)55
بهنظر میرسد که اسناد دیوانی دورۀ قاجار الیهای درونی و پنهانی دارند که برای درک
واقعیاتشان باید با روش علمی مطالعه و بررسی شوند .در پژوهش حاضر از روش تحلیل
محتوا استفاده شدهاست که روشی مناسب و علمی برای کشف و بازکاوی و استخراج
مفاهیم درونی اسناد دیوانی و درک حوزۀ مفهومی اصطالحات بهکاررفته در این اسناد
است .برای گردآوری دادههای پژوهش از روش کتابخانهای و تحلیل محتوای کمی و
کیفی استفاده شد و جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی و برمبنای
مفاهیم اصلی اسناد دیوانی بهصورت ک ّمی و کیفی تشکیل شد.
منظور از تحلیلهای ک ّمی ،بررسی فراوانی مضامین و موضوعات اصلی و فرعی
مطرحشده در متن است که محقق را با ساختار عناصر و مؤلفههای بهکاررفته در آن بیشتر
آشنا میکند .تحلیلهای ک ّمی راه ورود تحلیلهای کیفی را هموار میکنند و دراصل نشان
میدهند که محقق براساس چه مبنایی به تحلیلهای کیفی پرداختهاست (کریپندورف،
 ،۱۳83ص )۲۶و طی آن ،فراوانی نمایههای موضوعی مقولهبندیشده تعیین و شمارش
میشود.
«مقوله» ،عنوانی کلیدی و کلی است و دستهای از مفاهیم مرتبط یا مشابه است که
بهعنوان بخش اصلی یا بخش فرعی 1از واژگانی طبقهبندیشده 2بهکار میرود .درواقع،
واحدهای بنیادین واژگان طبقهبندیشده با مفاهیم اصطالحنامه متناظرند .گاهی اوقات،
معنای مقوله ،متشکل از مفهومی واحد یا ترکیبی از مفاهیم ،در وجه امری بیان میشود تا
مضمون را بهشکلی متقاعدکننده منتقل کند (ایزو  .)2013 ،259643مقولهها در پژوهش
حاضر ،عناوینِ کلی و مفاهیم اصلی اسناد دیوانیاند و اعمتر از زیرمقولهها درنظر گرفته
شدهاند.
«زیرمقوله» ،عنوانی است که هرکدام از موضوعات مطرحشده در متن را شامل میشود؛
بهعبارتدیگر برای سهولت بررسی هر متن ،موضوعهای استخراجشده در مرحلۀ اول ،در
قالب عناوینی جزئیتر درج میشوند که به آن عناوین ،موضوعهای فرعی میگویند .این

1. subdivision
2. taxonomy
3. ISO 25964
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1. Unit of thought
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موضوعها که توسط تحلیلگر استخراج شدهاند ،الیههای درونی متن را آشکار میکنند .در
پژوهش حاضر ،زیرمقولهها همتراز نمایههای موضوعی اسناد هستند.
«مفهوم» یعنی واحد اندیشه ،1و گروهی از مفاهیم که براساس معیاری مشخص ،مث ً
ال
ارتباط با حوزۀ موضوعی خاصی گزینش شده باشند ،گروه مفهومی نامیده میشوند (ایزو
 .)2013 ،25964در پژوهش حاضر نیز گروهی از مفاهیم بهدلیل تعلق به حوزۀ موضوعی
مشخص ،مث ً
ال مفهوم نهادهای دیوانی و مفهوم یا القاب و مناصب دیوانی ،بهعنوان گروه
مفهومی یا مفاهیم نامیده میشوند.
برای انجام این پژوهش ،جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی
تشکیل شد و سپس مقولهها و زیرمقولههای مفاهیم اسناد دیوانی استخراج شد.
بهطور کلی ،فرایند انجام این تحقیق و جامعۀ پژوهش و ابزارهای هر مرحله بهشرح
زیر است:
 .1جامعۀ اولیۀ پژوهش ،منابع دسته اول تاریخ دورۀ قاجار است عبارتاند از
کتابهای« :المآثرواآلثار»؛ «نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار»؛
«شرح زندگانی من»؛ «وزارت و وزیران در ایران»؛ «القاب رجال دورۀ قاجاریه»؛ «بنیان
حکومت قاجار :نظام سیاسی ایلی و دیوانساالری مدرن»؛ «فرهنگ اصطالحات دورۀ
قاجار :قشون و نظمیه» و «درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ قاجار» .از این منابع برای شناسایی
مفاهیم اصلی دیوانساالری دورۀ قاجار و مقولهها و زیرمقولههای موضوعی استفاده شد و
مقولهها استخراج ،فیشبرداری و طبقهبندی شدند.
 .2مقولهها و زیرمقولههای بهدستآمده از منابع دسته اول تاریخی ،در پایگاه اسناد
آرشیوی ملی ایران بررسی شدند .جامعۀ آماری این مرحله از پژوهش 19000 ،سند دیوانی
بود که از تاریخ تاجگذاری آقامحمدخان قاجار تا پایان عهد ناصری ( 1313-1210قمری)
در پایگاه آرشیو ملی نمایهسازی شده بود .همۀ اسناد دیوانی این دورۀ تاریخی بررسی
شدند .در این مرحله ،جامعۀ پژوهش بهصورت هدفمند و بدون نمونهگیری انتخاب شد.
 .3بررسی محتوای عناوین اسناد و چکیدۀ محتوای اسناد و توصیفگرهای موضوعی
پیشنهادی و مورداستفادۀ نمایهسازان ،و استخراج فراوانی نمایههای موضوعی از اسناد
دیوانی پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران.
 .4ثبتوضبط واژگان مترادف و شبهمترادف و تعیین نمایههای رایجتر و ارجاعی
براساس «اصطالحنامۀ اصفا» و «اصطالحنامۀ جامعهشناسی» و میزان فراوانی نمایهها
براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آنها.
 .5کشف مشترکات لفظی بین نمایهها و منعکسکردن آنها با عالمت مشخص
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(توضیحگر) درصورت لزوم برمبنــای اصول «اصطالحنامـۀ اصفـا» و «اصطـالحنامۀ
جامعهشناسی».
 .6بررسی و تحلیل حوزههای موضوعی نمایههای موضوعی برای ایجاد دستهبندی
موضوعی واحد و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آنها.
 .7بررسی و تحلیل موضوعات اصلی و فرعی نمایههای موضوعی برای قرارگرفتن
در طبقهای مشترک.
 .8استخراج اطالعات آماری از مقولههای مفاهیم اصلی و فرعی اسناد دیوانی در
قالب جداول و تعیین پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد
ناصری.
 .9تعیین روابط معنایی اصطالحنامهای بین نمایههای موضوعی که شامل روابط
سلسلهمراتبی و همبستگی (وابستگی) براساس اصول «اصطالحنامۀ اصفا» و «اصطالحنامۀ
جامعهشناسی» است.
 .10یکسانسازی و یکدستکردن نمایهها ازنظر نکات دستوری و نوشتاری براساس
واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
 .11ایجاد فهرستی سازمانیافته از نمایههای موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا
پایان عهد ناصری براساس روابط معنایی اصطالحنامهای (رابطۀ سلسلهمراتبی ،همبسته،
همارزی) در قالب جداول.
برای تجزیهوتحلیل دادهها و ترسیم نمودارهای مفهومی از نسخۀ  20نرمافزار ،SPSS
و نرمافزار  Excelاستفاده شد.

 .5یافتههای پژوهش

 .1مفاهیم اصلی نمایههای موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری موجود
در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران کدماند؟
ردیف

مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

1
2
3
4

القاب و مناصب دیوانی
اصطالحاتدیوانی
نهادهایدیوانی
عنارص و گونههای اسناد دیوانی
جمع

تعداد
6895
6811
3445
2620
19771

فراوانی

درصد
34/9
34/4
17/4
13/3
100

جدول 1

مفاهیم اصلی منایههای موضوعی در
اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد
نارصی
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نتایج جدول  1بیانگر آن است که از مجموع  19771زیرمقوله دربارۀ اسناد دیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران ،بهترتیب فراوانی 6895
( 34/9درصد) زیرمقوله مرتبط با مفهوم القاب و مناصب دیوانی 34/2( 6811 ،درصد)
زیرمقوله مرتبط با مفهوم اصطالحات دیوانی 17/4( 3445 ،درصد) زیرمقوله مرتبط
با مفهوم نهادهای دیوانی ،و  13/3( 2620درصد) زیرمقوله مرتبط با مفهوم عناصر و
گونههای اسناد دیوانی است.

شکل 1

منودار فراوانی مفاهیم اصلی اسناد
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

با مالحظۀ نمودار فراوانی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری
مشخص شد که پربسامدترین مفاهیم اسناد دیوانی بهترتیب عبارتاند از :مفهوم القاب و
مناصب دیوانی با  34/9درصد؛ مفهوم اصطالحات دیوانی با  34/4درصد؛ مفهوم نهادهای
دیوانی با  17/4درصد؛ و مفهوم عناصر و گونههای اسناد دیوانی با  13/3درصد است.
 .2مقولههای اصلی مفهوم القاب و مناصب دیوانی در اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا
پایان عهد ناصری کدماند؟
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فراوانی

مقولههایاصلیِ
مفهوم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی
ِ

تعداد

درصد

1

مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی

1518

22

2

مقولۀ القاب و مناصب نظامی-دیوانی

1487

21/56

3

مقولۀ القاب و مناصب رشعی-دیوانی و قضایی-دیوانی

638

9/25

4

مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی

2386

5

مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی

866

12/55

6895

100

ردیف

جمع

34/64

جدول 2
فراوانی منایههای موضوعی در مقولههای
مفهوم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار
تا پایان عهد نارصی

براساس جدول  2پربسامدترین نمایههای موضوعیِ مفهوم القاب و مناصب در اسناد
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری بهترتیب عبارتاند از :مقولۀ القاب و مناصب
مالی-دیوانی با  34/64درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی با  22درصد؛ مقولۀ
القاب و مناصب نظامی-دیوانی با  21/56درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی با
 12/55درصد؛ و مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی با  9/25درصد.
مقولهبندی نمایههای موضوعی در پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی (مفهوم القاب و
مناصب دیوانی) چگونه است؟
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مقوله

 .1القاب و مناصب
درباری-دیوانی

 .1کفشدار
 .2رصف جیب :وجهی که برای بخشش شاه
با دست خود منظور کنند.
 .3خاصهتراش :سلامنی مخصوص شاه و
حاکم

جدول 3

فراوانیمقولۀموضوعیدرباری-دیوانی
براساسزیرمقولهها

214

کد

زیرمقوله

فراوانی

درصد فراوانی

1-1

آبدارباشی

5

0/3

2-1

آغاباشی

2

0/1

1-2-1

آغا

26

1/7

3-1

امیرآخور

5

0/3

4-1

الصه
امی ن ُ ّ

5

0/3

5-1

امی نالحرم

11

0/7

6-1

امینحضور

24

1/57

7-1

امی نخلوت

61

4

8-1

ایشیکآقاسیباشی

17

1/1

1-8-1

ایشیکآقاسی

3

0/19

9-1

باشام قچیباشی

1

0/06

1-9-1

باشامقچی

1

0/06

18-1

کچیباشی
چور 

5

0/3

19-1

حکیمباشی

35

2/3

20-1

2

خازن رصف جیب

5

0/3

21-1

3

خاصهتراشباشی

1

0/06

22-1

خواج هباشی

7

0/45

1-22-1

خواجه

136

9/37

23-1

خوا نساالر

5

0/3
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مقوله

 .1القاب و مناصب
درباری –دیوانی

کد

زیرمقوله

فراوانی

درصد فراوانی

1-24

خ ّیامباشی

5

0/3

1-25

رختدار

2

0/1

1-26

زیندارباشی

6

0/38

1-27

زرگرباشی

4

0/2

1-28

1

ساریاصالن

40

2/62

1-29

رسایدارباشی

24

1/57

1-30

کچیباشی
رسکشی 

1

0/06

1-31

سقاباشی

7

0/45

1-32

شاطرباشی

7

0/45

1-33

شیخاملشایخ

3

0/19

1-34

صاحبجمعِدواب
دیوانی

6

0/38

1-35

صدراعظم

394

26/1

1-36

صندوقدار

27

1/77

1-37

عکاسباشی

15

0/98

1-38

عملۀخلوت

24

1/57

1-39

عملۀحضور

2

0/1

 .1ساریاصالن یا سارواصالن بهمعنای «شیر
زرد» لقبی بود که شاهان قاجار به بعضی
نزدیکان خود بهسبب شجاعت و دالوری
اعطامیکردند.

ادامۀ جدول 3

فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی
براساسزیرمقولهها
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مقوله

 .1القاب و مناصب
درباری –دیوانی

 .1دربان؛ دروازهبان.

ادامۀ جدول 3

فراوانیمقولۀموضوعیدرباری-دیوانی
براساسزیرمقولهها

216

کد

زیرمقوله

فراوانی

درصد فراوانی

1-40

غالم شاهی

37

2/43

1-41

غالممهدیه

9

0/6

1-42

غالممنصور

10

0/65

1-43

غالمزری نکمر

4

0/2

1-44

غالمبچهباشی

4

0/2

1-44-1

غالمبچه

11

0/7

1-45

فراش (دربار)

95

6/36

1-46

شباشی
فرا 

57

3/74

1-47

قاپوچیباشی

7

0/45

1-47-1

قاپوچی

4

0/2

1-48

شچیباشی
قو 

3

0/19

1-48-1

شچی
قو 

15

0/98

1-49

قوللرآقاسی

5

0/3

1-50

قهوهچیباشی

12

0/77

1-51

کچیباشی
کشی 

12

0/77

1-52

لَل هباشی

4

0/2
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مطالعۀمفاهیماسناددیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
مقوله

 .1القاب و مناصب
درباری –دیوانی

کد

زیرمقوله

فراوانی

درصد فراوانی

1-53

محرر(دیوانی)

3

0/19

1-54

ُم َذ ِّهبباشی

1

0/06

1-55

معی نالحرم

4

0/2

1-56

منجمباشی

5

0/3

1-57

منشیاملاملک

10

0/65

1-58

میرشکار

41

2/

1-59

مهردار

3

0/19

1-60

میرغضب

2

0/1

1-61

نس قچیباشی

2

0/1

1-61-1

نس قچی

12

0/77

1518

100

جمع

ادامۀ جدول 3
فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی
براساسزیرمقولهها
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217

صدفنعیمی
بالحوائجی
فهیمه با 
ملوکالساداتحسینیبهشتی
نجالحریری
مقوله

 .1مأمور اجرا؛ فراشی که برای خواندن و
مدعیعلیه
احضارسپاهیانیاگناهکارانویا ٌ
م یفرستادند.
 :/amirnoyān' .2باالترین منصب سپاهی
در زمان قاجاریه؛ مقامی باالتر از امیرتومان
در سپاه.
 .3زیردست؛ فرمانبردار؛ رسبازی که درجه
ندارد.

جدول 4

فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی
براساسزیرمقولهها

218

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

2-1

آجودانباشی کل نظام

27

1/85

2-1-1

آجودا نباشی

42

2/9

2-1-1-1

آجودان

57

3/8

2-2

آجودانمخصوص

22

1/5

2-3

آردلباشی

2

0/13

2-3-1

آردل

10

0/7

2-4

اسلحهدارباشی

4

0/27

2-5

امیرتومان

25

1/7

2-6

امیرنظام

139

9/3

2-7

امیرنویان

2

0/13

2-8

بیر قدار

2

0/13

2-9

پنجاهباشی

1

0/06

2-10

تابین

2

0/13

2-11

پچ یباشی
تو 

7

0/5

1

2

3

2-11-1
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توپچی

102

6/8

مطالعۀمفاهیماسناددیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

مقوله

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

21-2

داروغه

30

2

31-2

گزمه

8

0/55

1-31-2

دریابیگی

24

1/64

41-2

َدهباشی

6

0/4

2-15

کچیباشی
زنبور 

14

1

2-16

زنبورکچی

25

1/7

2-16-1

پاول
رستی 

16

1/1

2-17

رسجوخه

2

0/13

2-18

رسدار کل

9

0/6

2-19

رسهنگ

124

8/3

2-20

شمخا لچی1

13

0/9

2-21

شیپورچی

2

0/13

2-22

قراسورانباشی

5

0/35

2-22-1

قراسوران

217

14/6

2-23

قراولباشی

2

0/13

 .1شمخال :تفنگ رسپر و سنگین.

ادامۀ جدول 4

فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی
براساسزیرمقول هها
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صدفنعیمی
بالحوائجی
فهیمه با 
ملوکالساداتحسینیبهشتی
نجالحریری
مقوله

 .1افرس ارتش باالتر از رسوان؛ رسگرد

ادامۀ جدول 4

فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی
براساسزیرمقولهها

220

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

2-23-1

قراول

111

7/4

2-24

کالنرت

46

3/15

2-25

لشگرنویسباشی

5

0/35

2-25-1

لشگرنویس

52

3/4

2-26

مرشف

9

0/6

2-27

موزیکا نچیباشی

2

0/13

2-27-1

موزیکا نچی

57

3/8

2-28

ناظمخلوت

8

0/55

2-29

وزیر جنگ

20

1/36

2-30

وزیرقورخانه

3

0/2

2-30-1

قورچی

4

0/27

2-31

وزیرنظام

38

2/6

2-32

وکیلباشی

1

0/06

2-33

یاور

100

6/7

2-34

یوزباشی

90

6

1487

100

1

جمع
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مطالعۀمفاهیماسناددیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
مقوله

 .3القاب و مناصب رشعی-دیوانی
وقضایی-دیوانی

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

3-1

امیردیوا نخانه

23

3/6

3-2

شیخاالسالم

59

9/3

3-3

صدرالرشیعه

15

2/3

3-4

صدردیوا نخانه

15

3/2

3-5

1

قاضیعسگر

2

0/3

3-6

متولیباشی

30

4/7

3-6-1

متولی

139

21/8

3-7

مالباشی

21

3/3

3-7-1

مال

310

48/6

3-8

نایبالصدر

7

1/1

3-9

بالسادات
نقی 

7

1/1

3-10

وزیرعدلیه

10

1/6

 .1قاضیعسگر (قاضیعسکر) :قاضیای که
در میان سپاهیان قضاوت کند.

638

100

فراوانی مقولۀ موضوعی رشعی-دیوانی،
قضایی-دیوانیبراساسزیرمقولهها

جمع

جدول 5
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صدفنعیمی
بالحوائجی
فهیمه با 
ملوکالساداتحسینیبهشتی
نجالحریری

مقوله

 .4القاب و مناصب مالی-دیوانی

 .1عیارگر؛ کسی که عیار پول را بسنجد.
 .2بقایا :مالیات پسافتاده.
 .3رسائل :مکتوبات و نامهها.

جدول 6

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

1-4

امی نالرضب

34

1/4

2-4

امینمالیه

54

2/3

3-4

تدار
برا 

2

0/08

4-4

براتگیر

3

0/1

5-4

پیشکارمالیه

30

1/3

6-4

رسرشتهدار

26

1/1

7-4

عزبباشی

10

0/4

1-7-4

عزبدفرت

4

0/2

8-4

محصلمالیاتی

3

0/1

9-4

مستوفیاملاملک

548

22/9

1-9-4

مستوفی

1581

66/22

10-4

معیّراملاملک

23

1

1-10-4

مع ّیر1

44

1/8

11-4

وزیربقایا2

13

0/6

12-4

وزیر دفرت

4

0/2

13-4

وزیر رسائل3

3

0/1

14-4

وزیرمالیه

4

0/2

2386

100

فراوانی مقولۀ موضوعی مالی-دیوانی
براساسزیرمقولهها
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جمع

مطالعۀمفاهیماسناددیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
مقوله

 .5القاب و
مناصبدیوانی-
دیوانی

کد

زیرمقوله

فروانی

درصد فراوانی

1-5

بآقاسی
احتسا 

4

0/5

1-1-5

عملۀاحتساب

1

0/1

2-5

امینتذکره

19

2/2

3-5

امینوظایف

5

0/6

4-5

ای لچی

48

5/6

5-5

ایلخانی

90

10/4

1-5-5

ایلبیگی

60

7

6-5

بلوکباشی

7

0/8

7-5

بیگلربیگی

44

5/1

8-5

پیشکارکل

38

4/4

9-5

تلگرافچی

20

2/3

01-5

حافظا ِلص ّحه

9

1

11-5

خفیهنویس

3

0/3

21-5

شهبندر

28

3/2

31-5

میزانآقاسی

3

0/3

41-5

نایبالسلطنه

183

21/1

51-5

بالحکومه
نای 

185

21/3

61-5

وزیر امور خارجه

34

4

71-5

وزیر تجارت

1

0/1

81-5

وزیر علوم ،تلگراف و معادن

5

0/6

91-5

وزیرمختار

72

8/3

02-5

وزیر وظایف و اوقاف

7

0/8

866

100

جمع

جدول 7

فراوانی مقولۀ موضوعی دیوانی-دیوانی
براساسزیرمقولهها
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صدفنعیمی
بالحوائجی
فهیمه با 
ملوکالساداتحسینیبهشتی
نجالحریری

مقولههای مرتبط با پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی یعنی مفهوم القاب و مناصب
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری درمجموع در  5مقوله و  167زیرمقوله مقولهبندی
شدهاند که در جداول  7-3قابلمشاهدهاند .همانگونه که قب ً
ال ذکر شد ،برای شناسایی
مفاهیم و مقولهها و زیرمقولهها ابتدا طبق نظر متخصصان موضوعی ،از منابع دسته اول
تاریخ دورۀ قاجار استفاده شد و سپس این مفاهیم در پایگاه اسناد آرشیوی ملی ایران بررسی
شدند .مفاهیم و مقولههای استخراجشده از اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری
از پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران در جداولی تنظیم شدند .در جداول  7-3مفهوم القاب و
مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در  5مقولۀ اصلی طبقهبندی شدهاست.
مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی به  71زیرمقوله طبقهبندی شدهاست که بیشترین
فراوانی به زیرمقولههای «صدراعظم» ( 26/1درصد)« ،خواجه» ( 9/37درصد)« ،فراش
(دربار)» ( 6/36درصد) ،و «چاپار» ( 5/4درصد) اختصاص دارد .مقولۀ القاب و مناصب
نظامی-دیوانی به  45زیرمقوله طبقهبندی شدهاست که بیشترین فراوانی به زیرمقولههای
«قراسوران» ( 14/6درصد)« ،امیرنظام» ( 9/3درصد)« ،سرهنگ» ( 8/3درصد) ،و «قراول»
( 7/4درصد) اختصاص دارد .مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی
به  12زیرمقوله طبقهبندی شدهاست که بیشترین فراوانی به زیرمقولههای «مال» (48/6
درصد)« ،متولی» ( 21/8درصد)« ،شیخاالسالم» ( 9/3درصد) ،و «متولیباشی» ( 4/7درصد)
اختصاص دارد .مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی به  17زیرمقوله طبقهبندی شدهاست
که بیشترین فراوانی به زیرمقولههای «مستوفی» ( 66/22درصد)« ،مستوفیالممالک» (22/9
درصد)« ،امین مالیه» ( 2/3درصد) ،و «معیّر» ( 1/8درصد) اختصاص دارد .مقولۀ القاب
و مناصب دیوانی-دیوانی به  22زیرمقوله طبقهبندی شدهاست که بیشترین فراوانی به
زیرمقولههای «نایبالحکومه» ( 21/3درصد)« ،نایبالسلطنه» ( 21/1درصد)« ،ایلخانی»
( 10/4درصد) ،و «وزیرمختار» ( 8/3درصد) اختصاص دارد.
 .4روابط اصطالحنامهای بین پربسامدترین نمایههای موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری چگونه است؟
در جدول  8نمونههایی از برقراری روابط اصطالحنامهای بین نمایههای موضوعی
مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمدهاست .هدف از برقراری روابط اصطالحنامهای تعیین
چارچوب مفهومی در تعیین حدود و دامنۀ موضوعی در نمایههای موضوعی مفهوم القاب
و مناصب دیوانی بهشکلی است که هم نمایهسازان مراکز آرشیوی و هم پژوهشگران
(متخصصان موضوعی) بتوانند از گستردگی این زمینه ،ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشههای
مرتبط با این مفاهیم را بهخوبی دریابند .مهمترین اصول انتخاب اصطالح نمایهای ،پشتوانۀ
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مطالعۀمفاهیماسناددیوانی
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

سندی ،پشتوانۀ انتشاراتی ،و پشتوانۀ کاربردی است .برای گزینش نمایههای موضوعی
در پژوهش حاضر از منابع دسته اول تاریخ دورۀ قاجار و پایگاه اسناد آرشیو ملی استفاده
شدهاست .پاالیش واژگان خام و تعیین حدود موضوعی و مقولهبندی موضوعی نمایهها
باعث میشود تا نمایهها در حوزهها و مقوالت موضوعی مختص خود طبقهبندی شوند و
این امر زمینهساز برقراری روابط معنایی اصطالحنامهای است .در جدول  8نمونههایی از
نمایههای مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمدهاست .نمایۀ امینالضرب در مقولۀ القاب و
مناصب مالی-دیوانی و نمایۀ امیرآخور در مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی طبقهبندی
شدهاند .همچنین برای ثبتوضبط واژگان مترادف و شبهمترادف و تعیین نمایههای رایجتر
و ارجاعی ،براساس استانداردهای اصطالحنامهای ،رابطۀ همارزی تعریف میشود که
نامرجح است .در جایی که مفهومی
مرجح و
ّ
درواقع این رابطه ،رابطۀ بین اصطالحات ّ
مرجح انتخاب
یکسان با دو یا چند
اصطالح قابلبیان باشد ،یکی از آنها بهعنوان اصطالح ّ
ْ
مرجح اصطالحی است که برای نشاندادن مفهوم مدنظر در نمایهسازی
میشود .اصالح ّ
گزینش شدهاست.

روابطاصطالحنام های
مفهوم القاب و مناصب دیوانی

ی.د .در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی
انتخاب مناصب دیوانی بهعنوان توصیفگر بودهاست
هدف بیشرت ِ
ْ
و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

احتسابآقاسی

احتسابآقاسی
مرتبط:ادارۀاحتسابیۀدارالخالفه
اعم :القاب و مناصب دیوانی (اداری)
اخص:عملۀاحتساب

آردلباشی

آردلباشی
اعم :القاب و مناصب نظامی
اخص :آردل

آردل

آردل
اعم :آرد لباشی

جدول 8

منونههاییازبرقراریروابطاصطالحنامهای
بین منایههای موضوعی مفهوم القاب و
مناصبدیوانی
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صدفنعیمی
بالحوائجی
فهیمه با 
ملوکالساداتحسینیبهشتی
نجالحریری
روابطاصطالحنام های
مفهوم القاب و مناصب دیوانی

ادامۀ جدول 8
منونــههایــی از برقـــراری روابـــــط
اصطال حنام های بین منایههای موضوعی
مفهوم القاب و مناصب دیوانی

226

ی.د .در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی
انتخاب مناصب دیوانی بهعنوان توصیفگر بودهاست
هدف بیشرت ِ
ْ
و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

اسلحهدارباشی

اسلحهدارباشی
مرتبط:اسلح هخانه

امیرآخور

امیرآخور
بج:
آخورساالر
ساالرآخور
میرآخور
میرآخورباشی
امیرآخورباشی
اعم :القاب و مناصب درباری
مرتبط:اصطبلخاصه

امیرتومان

امیرتومان
اعم:امیرنویان
اخص :رستیپ

امیردیوا نخانه

امیردیوا نخانه
بک :وزیر عدلیه

امیرنظام

امیرنظام
بج :رئیس قشون آذربایجان
اعم :وزیر جنگ

امیرنویان

امیرنویان
اعم :وزیر جنگ
اخص:امیرتومان

رصه
امی نال ّ
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قواعد زیر برای بیان رابطۀ همارزی بهکار برده میشوند:
بج« :بهکار برید بهجای»
نامرجح نوشته میشود.
بهصورت پیشوند برای اصطالح
ّ
بک« :بهکار برید»
مرجح نوشته میشود.
بهصورت پیشوند برای اصطالح ّ
در جدول  8نمایههای آخورساالر ،ساالرآخور ،میرآخور ،میرآخورباشی ،و
مرجح و
امیرآخورباشی بهعنوان اصطالحهای
نامرجح و نمایۀ امیرآخور بهعنوان اصطالح ّ
ّ
توصیفگر انتخاب شدهاست.
رابطۀ سلسلهمراتبی یکی از مهمترین روابط اصطالحنامهای است .این رابطه مبتنیبر
درجات با سطوح حاکمیت 1و تابعیت 2است و بین دو اصطالح برقرار میشود تا عامتربودن
یا خاصتربودن آن دو اصطالح را نسبت به یکدیگر مشخص کند .براساس قواعد برای
بیان اصطالح اعم« ،ا.ع ».یا (اعم) و برای بیان اصطالح اخص« ،ا.خ ».یا (اخص) استفاده
میشود .در جدول  8نمایۀ آردلباشی اصطالح اع ِم نمایۀ آردل و نمایۀ سرتیپ اصطالح
ِ
اخص نمایۀ امیرتومان است .یکی دیگر از روابط اصطالحنامهای ،رابطۀ همبسته است .این
رابطه دشوارترین نوع رابطۀ معنایی است و مبنای ایجاد آن ،تبادری است که در ذهن ایجاد
میشود .این رابطه امکان دارد بین دو اصطالح غیرمعادل و همارزش و یا اصطالحاتی که
به چند مقولۀ متفاوت تعلق دارند ایجاد شود .براساس قواعد برای بیان این رابطه از «ا.و».
الصره با ادارۀ صرف
یا «ا.ه ».یا مرتبط استفاده میشود .در جدول  8این رابطه در نمایۀ امین ّ
جیب ،و در نمایۀ امیرآخور با اصطبل خاصه نشان داده شدهاست.

.6نتیج هگیری

نهاد دیوانساالری از پدیدههایی است که تحوالت تاریخی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
جامعه را میتوان در آن جستوجو کرد .تشکیالت اداری در سلسلههای مختلف ،تغییرات
بسیاری داشتهاست؛ ولی باوجود تمام این تحوالت و فرازوفرودها ،بهعنوان عاملی مهم
در ادارۀ حکومتها ،پایدار و تأثیرگذار بودهاست .این نهاد در تنظیم روابط با گروههای
اجتماعی ،حفظ امتیازات و شئونات طبقات حاکم ،نگاهداشتن روابط اجتماعی بهصورت
دلخواه حکومتگران و نیز شکلگیری و فروپاشی حاکمیتها نقشی اساسی ایفا کردهاست.
در پژوهش حاضر تجزیهوتحلیل و مقولهبندی مفاهیم استخراجشده از اسناد دیوانی دورۀ
قاجار تا پایان عهد ناصری بهروش تحلیل محتوا مبیّن این موضوع است که این مفاهیم،
انسجامی بسیار دقیق و عمیق با یکدیگر داشتهاند و برمبنای وحدت موضوعی که همان

1. Superordination
2. Subordination
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اسناد دیوانساالری دورۀ قاجار است بیان شدهاند .پژوهش حاضر مفاهیم اسناد دیوانی
را در زیرمقولههای متعدد ،تحت مقولههای اصلی مرتبط و با درنظرگرفتن پربسامدترین
مفهوم (القاب و مناصب دیوانی) بررسی کردهاست و ضمن بیان بسامد زیرمقولهها به
شناسایی مقولهها و مفاهیم مرتبط پرداختهاست و درپایان با برقراری روابط اصطالحنامهای
به انجام تحقیقاتی گستردهتر در این حوزه درجهت تسهیل در امر بازیابی و دسترسی
نمایهسازی کمک کردهاست.
بسیاری از منابع مرجع دسته اول دورۀ قاجار بعداز قدرت سیاسی شخص شاه،
صاحبمنصبان دیوانی را بهعنوا ِن عناصر اصلی در ساختار قدرت و از مهمترین ارکان
حکومتی دورۀ قاجار معرفی کردهاند .در این منابع ،مناصب صدراعظم و مستوفیالممالک
و مستوفی در رأس نظام دیوانساالری قرار دارند و نماد بارز دیوانساالری در عصر قاجار
بهویژه در عهد ناصری «دفتر استیفا» یا «وزارت استیفا» است.
مناصب پربسامدترین
یافتههای پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که مفهوم القاب و
ْ
مفهوم اسناد دیوانی در دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری است .پربسامدترین مقوله در
مفهوم القاب و مناصب ،مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی است و پربسامدترین نمایهها
نمایههای مستوفی و مستوفیالممالک و صدراعظم است .برقراری روابط اصطالحنامهای
در نمایههای موضوعی مفهوم القاب و مناصب مبیّن این نکته است که نمایههای موضوعی
این مفهوم بیشترین رابطۀ همبستگی را با نمایههای موضوعی نهادهای دیوانی دارند.
درنهایت باید گفت ،کشف روابط مفهومی میان مفاهیم موضوعی یک حوزۀ علمی و
پژوهشی ،فرایندی پیچیده است؛ بنابراین نتایج حاصلاز آن نیز به درکی عمیق احتیاج
دارد .این مشکل در حوزههای میانرشتهای بیشتر دیده میشود؛ بنابراین تجزیهوتحلیل
این حوزه از هر دیدگاهی ،چه ازطریق روشهای ارائهشده در این پژوهش و چه سایر
روشهای دیگر ،دارای چالش است؛ ولی ادامۀ این نوع پژوهشها که با هدف شناخت
مفاهیم و مقولهبندی آنها انجام میشود درنهایت سبب تقویت بازیابی و مدیریت نیازهای
اطالعاتی پژوهشگران میشود.

پیشنهاد برای پژوهشهای آتی

برای گزینش و یکدستکردن نمایههای موضوعی با انطباق به زبان طبیعی و تاریخی اسناد
و کنترل واژگان در پایگاه اسناد آرشیو ملی پیشنهادهایی براساس نتایج پژوهش حاضر
عرضه میشود:
 .1مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ مظفری تا پایان قاجار برای مقولهبندی و برقراری
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روابط اصطالحنامهای؛
 .2مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ صفوی برای مقولهبندی و برقراری روابط
اصطالحنامهای؛
 .3مطالعۀ مفاهیم ایالت و عشایر دورۀ قاجار برای مقولهبندی و برقراری روابط
اصطالحنامهای.
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