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Abstract:

Purpose: To organize a lexical group of Shari’a records of National Archives of Iran with a thesau-

rus approach in order to identify and extract semantic relations.

Method and Research Design: Data for the analysis was gathered from library resources, obser-

vations, 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 re-

trieval” resulted in 100%, “domain note” and “concepts” resulted in 90%, and “relationships” re-

sulted 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 alpha-

betical form structures and tree and circular indexes.

Keywords: National Archives of Iran; Sharia records; Thesaurus design; Lexical Group; Alphabeti-

cal Index; Tree Index; Revolving/ Circular Index.

Citation: Esfandiari, FAtemeh, Mirhosseini, Zohreh. (2021). Organizing the Lexical Group of 

Sharia Records held at the National Archives of Iran with a Thesaurus Approach. Ganjine-ye 

Asnad, 31(1),138-163| doi: 10.22034/GANJ.2021.2630

Fatemeh Esfandiari1 | Zohreh Mirhoseini2

Organizing the Lexical Group of Sharia 

Records held at the National Archives of Iran 

with a Thesaurus Approach

1. PhD Student of Information Science 

and Knowledge, Islamic Azad 

University, Science and Research 

Branch, Tehran, I. R. Iran, 

Esfandiari4326@yahoo.com

2. Associate Professor, Department of 

Information Science and Knowledge, 

Islamic Azad University, North Tehran 

Branch, Tehran, I. R. Iran, (Corre-

sponding Author)

z_mirhoseini@iau-tnb.com

Copyright © 2021, NLAI (National Li-

brary & Archives of I. R. Iran). This is 

an Open Access article distributed un-

der the terms of the Creative Commons 

Attribution 4.0 International, which 

permits others to download this work, 

share it with others and adapt the mate-

rial for any purpose.

Archival research

Research paper



فاطمه اسفندیاری1 | زهره میرحسینی2 

سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد رشعِی آرشیو ملی 
ایران با رویکرد اصطالح نامه ای

اطالعـــات  علــم  دکرتی  دانشجــوی   .1

تحقیقات،  و  علوم  واحد  دانش شناسی،   و 

دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

Esfandiari4326@yahoo.com  

دانش شناسی،   و  اطالعات  علم  دانشیار   .2

واحد تهران شامل، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، 

ایران، )نویسندۀ مسئول(

z_mirhoseini@iau-tnb.com 

چڪیده:

هدف: سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد شرعِی آرشیو ملی ایران با رویکرد اصطالح نامه ای به منظور شناسایی 

و استخراج روابط معنایی آنان.

روش/ رویکرد پژوهش: هدف پژوهش کاربردی است و روش آن سندی (کتابخانه ای) و نیز مشاهده و 

مصاحبۀ حضوری با 10 تن از متخصصان و صاحب نظران نمایه سازی اسناد است. داده ها ازطریق سیاهۀ 

وارسی گردآوری شده است و در دو بخِش تحلیل محتوایی برای ساختارهای شکلی اصطالح نامه با آرایه های 

»نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی« و »نمایۀ گردشی/ چرخشی«؛ و  در بخش آزمون استفاده پذیری برای 

معیارهای پنج گانۀ: »مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در 

طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، با نرم افزار SPSS ارزیابی، توصیف آماری و تحلیل استنباطی شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: ازنظر کاربران برای طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، معیارهای »درک کاربر« و 

»جست وجو و بازیابی« با 100 درصد کامل ترین میزاِن مطلوبیت را دارند؛ معیارهای »یادداشت دامنه« 

و »مفاهیم« 90 درصد مطلوبیت دارند و معیار »روابط« با 80 درصد مطلوبیت کمتری از سایر معیارها 

دارد. روابط معنایی در گروه واژگاِن اسناد شرعی با رویکرد اصطالح نامه ای در نمایه های الفبایی، درختی و 

گردشی دارای مطلوبیت است.

کلیدواژه ها: آرشیو ملی ایران؛ اسناد شرعی؛ اصطالح نامه؛ گروه واژگان؛ نمایۀ الفبایی؛ نمایۀ درختی؛ نمایۀ 

گردشی/ چرخشی.
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1. مقدمه
توصیف  که  دارد  اشاره  ابزارهایی  به  و  است  عام  اصطالحی  دانش1،  سازمان دهی 
ساختارهای علوم بشری را امکان پذیر می کنند. عبارت نظام های سازمان دهی دانش، شامل 
انواع طرح های سامان دهی اطالعات و مدیریت دانش است و هرگونه شیوۀ نمایه سازی، 
چکیده نویسی، فهرست نویسی، طبقه بندی، اصطالح نامه ها، کتاب شناسی و ایجاد پایگاه های 

دادۀ متنی یا کتاب شناختی را برای بازیابی اطالعات دربر می گیرد.
ازآنجاکه اسناد آرشیوی با کتاب و سایر مدارک آرشیوی و کتاب خانه ای ماهیتی 
متفاوت دارند، به نظر می آید که نمی توان آمار و محاسبه ای مشخص از کمیت و کیفیت 
آن ها در مراکز آرشیوی ارائه داد؛ به ویژه در فرهنگ و تمدن ایران که به دلیل تنوع فرهنگی 
و فرازوفرودهای تاریخی، انواع متفاوتی از اسناد آرشیوی ایجاد شده اند. دراین میان اسناد 
شرعی به دلیل اینکه با پیوندهای اجتماعی و مردمی سروکار دارند، از کثرت چندمیلیونی و 
تنوعی بی شمار برخوردارند. برای سازمان دهی این نوع از اسناد،  شیوه هایی متفاوت وجود 
دارد که یکی از آن ها نمایه سازی در قالب اصطالح نامه نگاری است. از دیدگاه سلطانی و 
راستین، به عمل ثبت وضبط محتوای اطالعاتی مدارک با استفاده از روش های گوناگون 
برای سازمان دهی داده ها، به قصد سهولت در بازیابی، نمایه سازی گفته می شود )سلطانی و 

راستین، 1379، ص319(.
زمان  در  مرتبط تر  و  بیشتر  اطالعات  به  دسترسی  و  بازیافت  در  تسهیل  برای 
کمتر، سازمان دهی و ذخیره سازی اطالعات مفهومی و مصداقی اسناد شرعی ازطریق 
اصطالح نامه ها انجام می شود. این روش راه را برای دستیابِی پژوهش گراِن مراکز آرشیوی 

به این دسته از منابع هموارتر می کند.

2. بیان موضوع و رضورت پژوهش
سند نوعی منبع مستند محسوب می شود و در انجام پژوهش های تاریخی نقشی اساسی 
دارد. اسناد شرعی نوعی از اسنادند که عقود و پیوندهای حقوقی- مالِی طبقات مختلف 
اجتماعی با آن ها انجام می شده است. ازطریق این اسناد می توان به اطالعات فراوانی از 
اوضاع تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، جغرافیایی و ... دست 
یافت. گونه های اسناد شرعی عبارت اند از: مصالحه نامه، وقف نامه، حبس نامه، نذرنامه، 

اقرارنامه، شهادت نامه، اظهارنامه، ورقۀ َحَکمیه و ... .
به دلیل متفاوت بودن ماهیت اسناد آرشیوی با منابع مکتوب و سایر مدارک آرشیوی، 
فرایند تنظیم و توصیف و استخراج کلیدواژه های این نوع منابع با کتاب و سایر مواد  1. Knowledge Organization System

فاطمه اسفندیاری
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موزه ای و آرشیوی تفاوت ماهوی دارد. اسناد آرشیوی حاصل تولید و دریافت از نظام 
اداری و خاندان های اجتماعی است و از بدو تولید حاصِل دانش بشری نیست؛ بلکه نتیجۀ 
فعالیت ها و تعامالت روزمرۀ افراد با خودشان، هم نوعانشان و نهادهای قدرت حاکمه 
در نظام دیوانی و اجتماعی است. ازاین رو استنباط، استخراج و تفهیم توصیفگرها و نیز 
چگونگی تهیه و تدوین اصطالح نامۀ اسناد آرشیوی به لحاظ روابط واژگانی و شکل گیری 
کتابداری  تدوین یافته در علم  انواع اصطالح نامه های  با  نمایه واژه های تاریخی  ساختار 

اختالف مفهومی و روش شناختی دارد.
نمایه ها، اصطالحات، مفاهیم و روابط میان آن ها در اسناد  در این مقاله منحصراً 
تاریخی-اجتماعی و آرشیوی محسوب می شوند-  امروزه جزو مکتوبات  شرعی -که 
تحلیل می شود و ساختار اصطالح نامۀ آن ها مطابق با فرایند دانش شناسی و تجربۀ علمی 

به یادگارمانده از علوم کتابداری و آرشیو ملی تدوین و تنظیم می شود.

3. اصطالح نامۀ اسناد رشعی و ویژگی های آن
اسناد به عنوان 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 اصطالح نامه را ضروری کرده است )فاطمی مقدم، 
1391، ص121(. یکی از فواید علمی و تخصصِی توسعۀ دانش، گسترش اطالعات مبنایی 
و الگوسازی در تولید منابع مرجع و دانش نامه ای است که می تواند به جزءشناسی علوم 
مختلف بشری منجر شود. بنابراین، اصطالح نامه ها از این موضوع مستثنا نیستند و تدوین 
هر نوع گرایش علمی می تواند به سایر رشته های موجود کمک زیادی بکند؛ ازاین روی، 
اصطالح نامۀ اسناد شرعی پس از نگارش می تواند در مسیر الگوبخشی به سایر مفاهیم 

علمی و آرشیوی نقشی مؤثر ایفا کند.
اصطالح نامه، مجموعه ای از واژه ها و اصطالحات، و روابط معنایی بین مفاهیم نظیر 
رابطۀ هم ارزی1 )مترادف2(، رابطۀ سلسله مراتبی3 و رابطۀ هم بسته4 )وابسته( )رجبی و 
سمائی، 1398، ص202(، و تضاد، و مشترک )رأس( را به نمایش می گذارد. حسینی بهشتی 
)1391( از اصطالح نامه مفهوم بهتری ارائه می دهد: »اصطالح نامه نوعی زبان مستندسازی 
است که ساختار مفهومی حوزۀ خاصی از دانش را بازنمایی می کند.« اصطالح نامه ساختاری 
معناشناختی را ارائه می کند و عمدتاً روابط حاکم میان مفاهیم و درنهایت اصطالحاتی را 
که بازنمودی از آن مفاهیم هستند بیان می کند. مفاهیم به وسیلۀ اصطالحات گزینش شده 
ارائه می شوند که خود نوعی واژگان نظارت شده است و »ترادف« و »چندمعنایی5« را که 

1. Equivalence Relationship
2. Synonym
3. Hierarchical Relationship
4. Associative Relationship
5. Polysemy

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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هر دو از ویژگی های زبان طبیعی هستند ارزیابی می کند )حسینی بهشتی، 1391، ص150(.
بنابرایْن اصطالح نامه، گزینشی از واژگان پایه در یک حوزۀ موضوعی همراه با اطالعاتی 
دربارۀ مترادف ها، متضادها، واژگان وابسته/ مرتبط و ... است. براین اساس اصطالح نامۀ اسناد 
شرعی عبارت است از مجموعه واژگانی که گروه خاصی از لغات و ترکیبات و مفاهیم 
اجتماعی برگرفته از نهادهای اداری، مردمی، مالی و محضرهای شرع را معرفی می کند و روابط 
لفظی و معنایی آن ها را آشکار می کند. منظور از اصطالح نامۀ اسناد شرعی، مجموعه نمایه های 
توصیفگر و کلیدواژه هایی است که براثر تعامالت اجتماعی مردم، مبتنی بر معامالت، احکام 
و عبادات به شکل اسناد شرعی نوشته شده است و در محتوای آن ها مفاهیم خاص حقوقی- 
قضایی و فقهی به وفور وجود دارد. به بیان دیگر اصطالح نامۀ اسناد شرعی گروهی خاص از 
لغات و ترکیبات و شاخصه های مربوط به اسناد شرعی است که این لغات همراه با مترادف ها 
و وابستگان معنایی شان به صورت سلسله مراتبی )عمودی( و از اعم به اخص حرکت می کنند 
)اسفندیاری و دیگران، 1399، صص 148-149( و رابطۀ سلسله مراتبی در قالب روابط اعم 

و اخص در میان این اصطالحات مشخص می شود.
ساختار اصطالح نامۀ اسناد شرعی به صورت مفهومی است که در آن توصیفگرهای 
اسناد شرعی، بیانگر مدخل های واژگانی است و گروه واژگان های هر توصیفگر، بیانگر روابط 
معنایی آن است. برخی معناشناسان معتقدند واژه های مرتبط، یک حوزۀ معنایی تشکیل 
می دهند که ویژگی های آن را اعضای این مجموعه تعریف می کنند؛ به عبارت دیگر، معنای هر 
واژه تابعی از روابط معنایی آن واژه با واژه های دیگر در حوزۀ مشترک است )نامور فرگی و 
پهلوان نژاد، 1390، ص54(. در این مقاله، منظور از روابط واژگانی، روابط معنایی مطرح در 
سطح واژه است. به طورکلی در طرح این اصطالح نامه، نُه رابطۀ معنایی میان واژگان درنظر 
گرفته شده است که عبارت اند از: یادداشت دامنه1 )ی.د(، مرّجح2 )بک(، غیرمرّجح3 )بج(، 
رابطه های سلسله مراتبِی اعم4 )ا.ع( و اخص5 )ا.خ(، متضاد6 )ا.ض(، وابسته7/ مرتبط8 )ا.و(، 
مشترک )رأس9(، و رابطۀ معادل انگلیسی )ان(، که با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر 
خود به شیوۀ الفبایی طبقه بندی می شوند. اینک روابط معنایِی موجود در گروه واژگان های اسناد 

شرعی به همراه مثال بررسی می شود:

• رابطۀ یادداشت دامنه: عبارتی کوتاه که ممکن است برای تعیین استفادۀ مدنظر از اصطالح 
یا معنای آن، به دنبال توصیفگرهای اصطالح نامه بیاید )وتر، 1387، ص82(. این رابطه برای 
افزودن توضیحات الزم به توصیفگرهای اسناد شرعی استفاده می شود و معنی و کاربرد آن ها 

را روشن تر می کند. مثال:

1. Scope note
2. Preferred
3. Non-Preferred
4. Broader
5. Narrower
6. Antonym
7. Associative
8. Relative
9. Top

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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اجاره نامه
ی.د: سندی که موضوع و شرایط اجارۀ جایی یا چیزی در آن ثبت شده باشد و به 
امضای طرفیِن اجاره رسیده باشد. این سند با اسامی گوناگونی مانند: »اجاره نامه«، »اجارۀ 
خط«، »مقاطعه نامه«، »سند اجاره )ایجابی(«1 و »کاغذ اجاره« نام برده شده است. ساختار 

اجاره نامه: 1( عبارت صحیح در اجاره )اظهار صیغه(؛ 2( مشخصات کامل موجر؛
 3( مشخصات کامل مستأجر؛ 4( عین مستأجره؛ 5( حدود اربعۀ عین مستأجره؛

 6( مدت اجاره؛ 7( مال االجاره؛ 8( الفاظ تشریفاتی؛ 9( شروط ضمن عقد؛ و
 10( تاریخ تحریر )رضایی، 1387، صص 89-87(.

• رابطه های مرّجح و غیرمرّجح: به اصطالحی که برای بیان مفهومی در اصطالح نامه مجاز 
یا پذیرفته شده باشد، اصطالح مرّجح یا توصیفگر می گویند. به اصطالحی هم که 
به عنوان توصیفگر به کار نمی رود، ولی به منزلۀ اصطالح منبع2 تهیه می شود )وتر، 1387، 
ص69( اصطالح غیرمرّجح گفته می شود. غیرتوصیفگرها، راهنمای نمایه سازان و 
کاربران هستند؛ زیرا آن ها را به اصطالح مرّجح هدایت می کنند )وتر، 1387، ص69(. 
در ساختار اصطالح نامۀ اسناد شرعی، ارجاع از اصطالح گزیده )مرّجح( به ناگزیده 
)غیرمرّجح( با عالمت اختصاری »بج«، و ارجاع از اصطالح ناگزیده )غیرمرّجح( به 

گزیده )مرّجح( با عالمت اختصاری »بک« نشان داده می شود؛ مانند:
اجاره نامه

بج: اجاره نامچه  
انتقال نامه  

مقاطعه نامه  
اجاره نامچه

بک: اجاره نامه  
انتقال نامه

بک: اجاره نامه  
مقاطعه نامه

بک: اجاره نامه  
• رابطه های سلسله مراتبی اعم و اخص: یکی از ویژگی های بارز اصطالح نامه، رابطۀ 
به  سلسله مراتبی )اعمی و اخصی( است که شاکله و ساختار اصلی یک علم را 
نمایش درمی آورد. این نوع رابطه به دلیل اینکه از منطقی معین تبعیت می کند، موجب 
ترسیم ساختار و بدنۀ اصلی یک علم با تمامی جزئیات و ریزِ موضوعات می شود 

1. سند قبول اجاره
2. Source Terms
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)یعقوب نژاد، 1394، ص8(. این رابطه ها، اصطالح نامه را از واژه نامه های معمولی جدا 
می کند. این رابطه ها با عالمت های اختصاری »ا.ع« و »ا.خ« نشان داده می شوند؛ مانند:

اجاره نامه

ا.ع: اجیرنامه  
اجارۀ خط  

رهن اجاره ای  
سند اجاره  

سند اجاره )ایجابی(  
عین مستأجره  

کاغذ اجاره  
مال االجاره  

مستأجر  
مدت اجاره  

منفعت اجاره  
موجر  

ا.خ: قبالۀ اجارۀ کاالیی  
قبالۀ اجارۀ مِلکی  

رابطۀ متضاد: این رابطه برای بیان عکس توصیفگرها به کار می رود و به کلماتی گفته 
می شود که ازنظر معنی و مفهوم مخالف یکدیگرند. متضاد هر کلمه واژه ای است که 
معنای مخالف را به ذهن القا کند. خداپرستی )1376( ازلحاظ کاربردی، تعریفی جامع 
و قابل اعتمادتر برای کلمات متضاد ارائه داده است: »دو کلمه که به مقولۀ دستوری مشابه 
تعلق داشته باشند و پاره ای از مؤلفه های معنایی آن ها مشترک باشد، چنان که یکی از روابِط 
تالزم، تتمیم )یا تکامل(، و تضاد بین آن ها برقرار باشد، متضاد نامیده می شوند. رابطۀ تالزم، 
وقتی بین دو واژه وجود خواهد داشت که حضور یکی از آن ها منوط و موقوف به وجود 
دیگری باشد؛ بدین معنا که امکان وجود انحصاری یکی از آن ها نامعقول و غیرمنطقی 
است؛ مانند: فروختن ¹ خریدن که جفت واژۀ مالزم اند؛ چون بدون فروش، خریدی در 
کار نخواهد بود و همین طور 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 ضرورتاً صادق 
نخواهد بود؛ مانند: آزاد  اسیر؛ زیرا کلمۀ »آزاد« می تواند چند متضاد داشته باشد، نظیر: 
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زندانی، بَرده، درگیر و مشغول. به عبارت ساده تر می توان گفت که تالزْم تقابِل اثباتی است؛ 
تتمیم و مکمل سازْی تقابِل سلبی و تضاد، تقابِل سلبِی ایجابی است« )خداپرستی، 1376، 
ص11 پیشگفتار(. در اصطالح نامۀ اسناد شرعی رابطۀ متضاد با عالمت اختصاری »ا.ض« 

نشان داده می شود؛ مانند:
اجاره نامه

ا.ض: مالک نامه  
مِلک نامه  

• رابطۀ هم بسته/ وابسته/ مرتبط: رابطۀ هم بسته یا وابسته، پیوند میان اصطالحات مرتبط 
را که در قالب روابط هم ارزی و سلسله مراتبی نمی گنجد، برقرار می کند )آوستین و 
دیل 1365(. رابطۀ هم بسته، بیان روابط وابسته میان واژگان است و واژگانی را دربر 
می گیرد که هم پوشانی معنایی دارند و ازنظر مفهومی به یکدیگر وابسته اند؛ ولی 
هیچ گونه رابطۀ سلسله مراتبی )اعم و اخص( با یکدیگر ندارند. به این معنا که وقتی 
یکی از آن دو اصطالح بیان می شود، دیگری نیز به یاد آورده می شود. در اصطالح نامۀ 

اسناد شرعی این نوع رابطه با عالمت اختصاری »ا.و« نشان داده می شود. مثال:
اجاره نامه

ا.و: َصک  
مقاطعه نامه  

• رابطۀ مشرتک یا رأس: عام ترین رده ای است که اصطالحاِت خاِص مدنظر به آن تعلق 
دارند؛ به عبارت دیگر این اصطالح سرمقولۀ مجموعه ای از اصطالحات است. مثال:

اجاره نامه

رأس: عقدنامه  
مقاطعه نامه

رأس: عقدنامه  
• رابطۀ معادل انگلیسی: این رابطه با عالمت اختصاری »ان« برای بیان معادل انگلیسی 

توصیفگرهای اسناد شرعی به کار می رود. مثال:
اجاره نامه

Lease :ان  
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4. پیشینۀ پژوهش
پژوهش  اندک است و  بسیار  اسناد شرعی  انجام شده در حوزۀ  پژوهش های  ایران  در 
مستقل و جامعی در حوزۀ اصطالح نامۀ اسناد شرعی انجام نشده است؛ ولی دراین میان 
ازلحاظ روش شناسی، به پژوهش روستایی )1395( که به بررسی دانش نامه اِی تعدادی 
ازلحاظ  و  پرداخته است  تیموریان  و  مغول  دوران  در  شرعی  اسناد  اصطالحات  از 
ساختارشناسی، به پژوهش رضایی )1387( که به طور مستقیم به معرفی ساختار اسناد 
به شیوۀ دانش نامه ای پرداخته است، می توان اشاره کرد. در خارج  شرعی دورۀ قاجاریه 
از ایران نیز، به پژوهش های سورگل1 و دیگران )2004( و کاتراکول2 و دیگران )2005( 
می توان اشاره کرد که به بررسی رابطه های اصطالح نامه ها پرداخته اند و روابط معنایی 
بیشتری را پیشنهاد داده اند؛ ولی پژوهشی که با موضوِع محورِی اصطالح نامۀ اسناد شرعی 

هم خوانی و هم پوشانی داشته باشد، یافت نشد.

5. پرسش پژوهش
ساختار سلسله مراتبی در روابط معنایِی واژگان بین توصیفگرهای اسناد شرعی چگونه 

است؟
برای پاسخ به این پرسش در درجۀ اول باید به مفهوم و چیستی اسناد شرعی به شکل کلی 
و جزئی توجه ویژه داشت و در درجۀ دوم مصادیق انواع سند شرعی را به خوبی شناخت 
تا بتوان روابط اصطالح نامه ای این اسناد را به شکل: درختی، اعم و اخص، مترادف، متضاد، 
ضرورت یادداشت دامنه و ... دریافت کرد. درِک محتوایی و جزءشناسی عناصر اسناد 
شرعی از ضروریات و عوامل مفهومی در گروه واژگانی محسوب می شود. هر سند شرعی 
عالوه بر مشترکات زبان معیار که برگرفته از احکام فقهی است، بنابر مقتضای کاربردی اش 
لغات و اصطالحاتی اختصاصی دارد که آن را از نمونۀ مشابهش تفکیک می کند. مثاًل 
کارکرد مفهوم شناسی و واژه های درون متنی ِهبه نامه، مصالحه نامه با یکدیگر متفاوت است. 
با جزءنگری به سند »وقف نامه« به عنوان یکی از اسناد مهم شرعی، با مفاهیمی چون: وقف، 
موقوفه، موقوفٌ علیه، رقبات، خالصه جات، متولی، ناظر، اوالد ذکور و اناث آشنا می شویم 
و می توانیم آن را با سند مشابهی چون »حبس نامه« و واژه های مرتبط با آن مقایسه کنیم و 
ازاین طریق هدف از قالب گروه واژگاِن اصطالح نامۀ اسناد شرعی را مشخص و رونمایی 
کنیم. دراصْل توصیفگرهای اسناد شرعی شامل واژگانی کاربردی اند که به لحاظ مفهومی، 
ساختاری و روابط معنایی این قابلیت را دارند که در قالب روابط معناشناسی واژگانی و 

اصطالح نامه ای قرار گیرند و نهایتاً ازنظر ساختاری سامان دهی شوند.
1. Soergel
2. Kawtrakul
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6. روش پژوهش
پژوهش از نوع کاربردی است و روش آن سندی )کتاب خانه ای( و نیز مشاهده و مصاحبۀ 
حضوری با متخصصان و صاحب نظران حوزۀ اسناد شرعی است. در این روش در تعیین 
طرِح اصطالح نامه و ساختار آن ازطریق مصاحبه با صاحب نظران حوزۀ نمایه سازی اسناد سعی 
شده است تا در جمع آوری داده ها سلیقه اعمال نشود و نتایج به دست آمده با واقعیات منطبق باشد. 
در ارزیابی اصطالح نامه نیز از آزموِن استفاده پذیری1 استفاده شد. آزمون استفاده پذیری نوعی 
روش آزمایشِی طرح است که برای سنجش میزان رضایت کاربران از محصول تدوین شده به کار 
می رود و هدف آن، مشخص کردن محتوا، ساختار و ویژگی های نمایشی ابزار مدنظر است که تا 

.(Sanatjoo, 2007) چه اندازه ازنظر کاربران رضایت بخش و مفید است
برای جامعۀ پژوهش، باتوجه به انتخاِب روِش آزمون استفاده پذیری، از 10 نفر از 
پژوهش گران و متخصصان حوزۀ نمایه سازی برای طرح اصطالح نامه و ساختار آن استفاده 
شد. در روش آزمون استفاده پذیری، تعداد اندکی از افراد به عنوان جامعۀ پژوهش انتخاب 
می شوند؛ زیرا شرکت کنندگان در پژوهش باید قادر باشند موضوع موردمطالعه را کامل و 
دقیق توصیف کنند )پلکینگ هورن2، 1989، ص47( و ارتباطی نزدیک با پدیدۀ موردمطالعه 
داشته باشند )رتز و وان زورن3، 1987، ص11(. اگر تمام شرکت کنندگان در پژوهش دارای 
ویژگی های یادشده باشند، می توان گفت که پژوهش از گروه مناسبی از شرکت کنندگان 

برخوردار است )حریری، 1385، ص133(.
برای ارزیابی طرِح اصطالح نامه، 3 نفر از پژوهش گران و متخصصان حوزۀ اسناد 
آرشیوی و 7 نفر از نمایه سازان، حداقل با 8 سال سابقۀ کارِ نمایه سازی و مستندسازی در 
بخش تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی در معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی 
ایران برای استفاده از سیاهۀ وارسی و ارزیابی اصطالح نامۀ اسناد شرعِی تدوین یافته درنظر 

گرفته شدند.
برای جامعۀ آماری این پژوهش، طبق مطالعات به عمل آمده، به متن به عنوان نوعی 
زبان و ابزار نگریسته می شود که بازگوکنندۀ واقعیت ها و پدیده های اجتماعی است )وبر، 
1390، صص 122-124(. متون علمی اگرچه تنها روِش بیاِن ایده ها و ارتباط با سایر 
دانشمندان نیست، ولی بهترین راه ممکن محسوب می شود؛ بنابراین مطالعۀ متون می تواند 
نشانگر فرایند انتقال ایده ها از آزمایشگاه ها به جامعه باشد )هی4، 1999(. متون علمی یا 
منابع اطالعاتی، به تمام انتشارات نظری و پژوهشی موجود در کتاب های مرجع و تألیفی، 
مجالت علمی، گزارش های دولتی و بیانیه های مربوط به سیاست گذاری و نیز سایر اسناد 
مرتبط با جنبه های نظری، علمی و نتایج پرسش گری علمی اطالق می شود )احمدی، 

1. Usability Test
2. Polkinghorne
3. Wretz & Van Zuuren
4. He
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1394، ص108(. بنابراین اطالعاتی را که بتوان با آن، نیازهای خود و سازمان را استخراج 
کرد، منابع اطالعاتی جامعۀ آن حوزه محسوب می شود؛ مانند: 1( منابع چاپی و خطی نظیر: 
کتاب، مقاله، روزنامه، سند؛ 2( منابع غیرچاپی نظیر: منابع الکترونیکی و برخط؛ و 3( منابع 

دیداری- شنیداری.
براین اساس جامعۀ آماری به کاررفته در پژوهش حاضر متون و مکتوباِت اسناد شرعی 
موجود در فهرست آرشیو ملی ایران است که برای تدوین اصطالح نامۀ اسناد شرعی، برای 
شناسایی روابط مفهومی کلیدواژه ها و استخراج اصطالحات به چهار طریق زیر استفاده 

شده اند:
1. شناسایی و استخراج کلیدواژه های 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: »التزام نامچه«، »انتقال نامچه«، »مبایعه نامه«، »مصالحه نامه«، 

»مقاطعه نامه«، »ورقۀ َحَکمیه )َحَکمیت(«، »وقف نامه« و ...؛
2. شناسایی و استخراج کلیدواژه های اسناد شرعی در سیستم جامع سازمان اسناد و 

کتاب خانۀ ملی ایران به نام »رسا«؛
3. شناسایی و استخراج کلیدواژه ها ازطریق فهرست برگه های توصیفی اسناد شرعی 

که آرشیویست ها در سازمان آرشیو ملی فهرست نویسی کرده اند؛
4. کتاب های تألیفی در حوزۀ اسناد شرعی، فرهنگ نامه ها و اصطالح نامه های عمومی 
با موضوع حوزۀ اسناد شرعی  و تخصصی در حوزۀ مسائل شرعِی فقه و حقوق که 

هم خوانی داشتند.

7. یافته ها
نیز اطالعات کیفی  از تحلیل سیاهۀ وارسی و  به دست آمده  یافته های  این قسمت،  در 
ارائه می شود: بخش اول( بررسی و  انجام شده، در دو بخش  برگرفته از مصاحبه های 
تحلیل محتوایی گروه واژگاِن اسناد شرعی در اصطالح نامه؛ بخش دوم( تجزیه وتحلیل آمار 

توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوین شده در حوزۀ اسناد شرعی.

بخش اول( بررسی و تحلیل محتوایی گروه واژگاِن اسناد رشعی در اصطالح نامه
برای طراحی اصطالح نامه در حوزۀ اسناد شرعی، ابتدا طرح اولیۀ اصطالح نامه با 238 
به روش  )به شرح جدول 1(  واژه  درمجموع 2682  و  گروه واژگان  و 2444  توصیفگر 
عمودِی واژگانی به صورت سلسله مراتبی در آرایه های »نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی«، 

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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و »نمایۀ گردشی/ چرخشی« بین نمایه واژه ها و توصیفگرهای اسناد شرعی تدوین شد و 
سپس با استفاده از سیاهۀ وارسی با هدف ارزیابی مفاهیم اسناد شرعی از جنبۀ محتوایی 
بررسی شد و درنهایت  آرشیوی مطالعه و  با متخصصان موضوعِی علوم  مفهومی،  و 

اصطالح نامۀ اسناد شرعی تولید شد.

جدول 1 توزیع فراوانی توصیفگرها و گروه های واژگانی را در اصطالح نامۀ اسناد 
ازمیان 2682 واژه، 238 واژه متعلق به توصیفگرها؛ 1466 واژه  شرعی نشان می دهد. 
به عنوان رابطه های اعم )ا.ع( و اخص )ا.خ(، 176 واژه به عنوان رابطۀ متضاد )ا.ض(، و 
159 واژه به عنوان رابطۀ معادل انگلیسی )ان( )و درمجموع 1801 واژه( شناسایی شدند. 
هم چنین 187 واژه به عنوان رابطه های وابسته )ا.و( و مشترک )رأس(، 117 واژه به عنوان 
رابطۀ توضیحی/ تفسیری )ی.د( )همان یادداشت دامنه(، و 339 واژه به عنوان رابطه های 

مرّجح )بک( و غیرمرّجح )بج( شناسایی و استخراج شدند.
برای ایجاد »نمایۀ الفبایی«، در زیر هر توصیفگر، گروه واژگاِن مربوط به آن قرار 
با عالمت »ی.د«،  با رابطه های: »یادداشت دامنه«  گرفته است. گروه های واژگان، همراه 
»به جای« با عالمت »بج«، »به کار 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«1، و 
»انگلیسی« با عالمت »ان« هستند و با مقداری تورفتگی نسبت به توصیفگر خود، به شیوۀ 

الفبایی تنظیم شده اند.

فراوانیمفاهیمردیف

238توصیفگرهای اسناد رشعی (مفاهیم اصلی)1

2
گروه واژگان های اعم (ا.ع)، اخص (ا.خ)، متضاد 

(ا.ض) و معادل انگلیسی (ان)

انا.ضا.ع و ا.خ

1466176159

جمع: 1801

187گروه واژگان های مرتبط (ا.و) و مشرتک (رأس)3

117گروه واژگان های توضیحی/ تفسیری (ی.د)4

339گروه واژگان های مرّجح (بک) و غیرمرّجح (بج)5

2682جمع کل
   

جدول 1
توزیع فراوانی توصیفگرها و گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

1. رابطۀ رأس عالمت اختصاری ندارد. این 
رابطه در سایر اصطالح نامه های تخصصی 
نظیر: فقه، علوم اسالمی، فیزیک، شیمی، 
»رأس«  شکل  به  هم   ... و  زیست شناسی 

به کار رفته است.

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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در »نمایۀ درختی« اصطالحات در مجموعه ها و گروه های هم موضوع دسته بندی 
شده اند. این بخش تمام روابط سلسله مراتبی را از عام ترین تا خاص ترین واژه در یک گروه 

اصطالحات نمایش می دهد.
»نمایۀ گردشی/ چرخشی« مفاهیِم اسناد شرعی، برای دستیابی به واژه های دوم، 
سوم و ... یک اصطالِح چندکلمه ای شکل گرفته است؛ به طوری که هر بار یکی از واژه های 
گروه واژگان )توصیفگر و غیرتوصیفگر(، مدخل قرار گرفته و همراه با سایر واژه هایی که 
در ترکیب آن منظور شده است، به صورت چرخشی گردش می کند. این نمایه، برای امکان 
بازیابی کلیدواژه هایی تهیه می شود که بار معنایی دارند و ممکن است اول، وسط و یا آخر 

اصطالح بیایند.
در »نمایۀ الفبایی«، مفاهیم دارای رابطه های مشابه ازنظر مکانی جداگانه می آیند؛ 
ولی همین مفاهیم در »نمایۀ گردشی/ چرخشی«، به صورت الفبایی در یکجا گردآوری 
گردشی/  »نمایۀ  درختی«، و  »نمایۀ  الفبایی«،  »نمایۀ  آرایه های  از  گزیده ای  می شوند. 
چرخشی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی در جدول 2 آمده است. گفتنی است که در این 
مثال گروه واژگان های »سند اجاره«، »سند اجاره )ایجابی(« و »رهن اجاره ای« مربوط به 
توصیفگر »اجاره نامه«، در گروه واژگاِن توصیفگرِ »رهن« نیز به کار رفته است که با حالت 

آندرالین و ایتالیک مشخص شده اند.

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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منایۀ گردشیمنایۀ درختیساختار الفبایی

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

ثبت شده باشد و به امضای طرفیِن اجاره رسیده باشد.

بج: اجاره نامچه

انتقال نامه  

مقاطعه نامه  

ا.ع: اجیرنامه

اجارۀ خط

رهن اجاره ای

سند اجاره

سند اجاره (ایجابی)

عین مستأجره

کاغذ اجاره

مال االجاره

مستأجر

مدت اجاره

منفعت اجاره

موجر

ا.خ: قبالۀ اجارۀ ملکی/ کاالیی

ا.ض: مالک نامه

ملک نامه  

ا.و: چک

مثن  

َصک  

ُصکوک  

رأس: عقدنامه

Lease :ان

*اجاره نامه
. قبالۀ اجارۀ کاالیی

. قبالۀ اجارۀ ملکی

اجازه نامچه

اجازه نامه

. اجازه نامۀ مخترصه

. اجازه نامۀ متوسطه

. اجازه نامۀ کبیره

* رهن
مــدت  بــا  رهــن   .

معیــن

. رهن اجاره ای

رهن نامه

*رهن
رهن اجاره ای

رهن نامه

 سند رهن

عقد رهن

فسخ نامۀ رهن

سند

سند اجاره

سند اجاره (ایجابی)

سند اجازه

سند احضاریه

سند اخبار

سند اخطاریه

   

جدول 2
گزیده ای از منایۀ الفبایی، منایۀ درختی و 
منایۀ گردشی/ چرخشی در اصطالح نامۀ 

اسناد رشعی

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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بخش دوم( تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی اصطالحات تدوین شده در حوزۀ 
اسناد رشعی

در این بخش با استفاده از آزمون استفاده پذیری در تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از 
سیاهۀ وارسی، برای شاخص های معیارهای »مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، »درک 
کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی با نرم افزار SPSS ارزیابی، 

توصیف آماری و تحلیل استنباطی انجام شد.
(P-Value)  مطلوب نیست
(P-Value)                               مطلوب است

معیار  انحراف  و  میانگین  ازجمله  آماری  توصیف  شاخص ها،  تمام  برای  ابتدا 
محاسبه شد و سپس برای تحلیل استنباطی از آزمون t با تعیین سطح اطمینان 95% برای 
شاخص های مدنظرِ معیارهای پنج گانه در گروه واژگاِن اسناد شرعی استفاده شد. در این 
آزمون، میانگین شاخص ها، برابر با 1 و بیشتر از 1 با مقدار معناداری (sig =0.000.) به دست 
آمد و نیز، در محاسبۀ آزمون t، مقدار بحرانی t0.05 برابر با 1/96 است که اگر مقدار آزموِن 
t به دست آمده، از مقدار بحرانی )1/96( بیشتر باشد و نیز میزاِن حداقل و حداکثر فاصلۀ 
اطمینان از صفر هم بیشتر بود، نشان دهندۀ مطلوب بودن نظراِت کاربران از اصطالح نامۀ 
باشد،  آن ها صفر  معیار  انحراف  که  برای شاخص هایی  است  شایان ذکر  است.  مدنظر 
آزمون t نمی تواند تعیین شود و این بدین معناست که شاخص مدنظر از دیدگاه کاربران 
به طورکامل درحد مطلوب بوده است. در ادامه تجزیه وتحلیل داده های مربوط به پاسخ های 
کاربران در دو روش توصیفی و استنباطی، مطابق با جداوِل معیارهای مربوطه ارائه می شود.

   

جدول 3
برای  »مفاهــیم«  معیـــار  ارزیابـــی 
گروه واژگاِن اسناد رشعی در اصطالح نامه

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی

معیار
شاخص های معیار 

»مفاهیم«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار

آزمون 

t

مقدار معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

مفاهیم

10/000a00/00000کاربرد مفاهیم موضوعی

1/20/6168/7180/0000/911/49مستندبودن مفاهیم

10/000a00/00000الفبایی بودن مفاهیم
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براساس نتایج مندرج در جدول 3، شاخص »مستندبودن مفاهیم« با میانگین 1/2 
درصد و مقدار معناداری (sig= 0.000.) به دست آمده که از سطح خطای )0/05( کوچک تر 
است، نشان دهندۀ مثبت بودن نظر کاربران دربارۀ مفاهیم اصطالح نامۀ اسناد شرعی است. 
این امر می تواند به دلیل مقدار آزمون t=8/718 که بزرگ تر از مقدار بحرانی t0.05 )یعنی 
1/96 درصد( است، همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آن ها که از صفر بزرگ تر 

هستند، مفاهیِم مستندشده از دیدگاه کاربران را درحد مطلوب ثابت کند.

»مستندبودن  روابط«،  »کارآمدی  شامل:  »روابط«  معیار  شاخص های   ،4 جدول 
روابط«، »کاربرد رابطۀ یادداشت دامنه«، »کاربرد رابطه های 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 اصطالح نامۀ اسناد شرعی نشان 
می دهد. طبق نتایج این جدول، شاخص »مستندبودن روابط« با میانگین 1/6 درصد، 
شاخص »کاربرد رابطۀ اخص« با میانگین 1/1 درصد و شاخص های »کاربرد رابطۀ 

معیار
شاخص های معیار 

»روابط«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
t آزمون

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

روابط

10/000a00/00000کارآمدی روابط

1/60/9407/6100/0001/162/04مستندبودن روابط

کاربرد رابطۀ یادداشت 
دامنه

10/000a00/00000

10/000a00/00000کاربرد رابطه های بج و بک

10/000a00/00000کاربرد رابطۀ اعم

1/10/30815/9830/0000/961/24کاربرد رابطۀ اخص

1/30/6578/8500/0000/991/61کاربرد رابطۀ متضاد

کاربرد رابطۀ وابسته/ 
مرتبط

1/30/6578/8500/0000/991/61

1/30/7337/9350/0000/961/64کاربرد رابطۀ رأس

10/000a00/00000کاربرد رابطۀ انگلیسی
   

جدول 4
ارزیابی معیار »روابط« برای گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

سازمان دهی گروه واژگاِن 
اسناد رشعِی آرشیو ...
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متضاد«، »کاربرد رابطۀ وابسته/ مرتبط« و »کاربرد رابطۀ رأس« هرکدام با میانگین 1/3 
درصد که با مقدار معناداری (sig= 0.000.) به دست آمده از سطح خطای )0/05( کوچک تر 
است، نشان دهندۀ مثبت بودن نظر کاربران دربارۀ روابط فوق در اصطالح نامۀ اسناد شرعی 
است. هم چنین باتوجه به مقدار آزمون t به دست آمده برای شاخص های فوق )15/983 
 t0.05 درصد، 8/850 درصد، 8/850 درصد و 7/935 درصد( که بزرگ تر از مقدار بحرانی
)یعنی 1/96 درصد( است، همراه با حداقل و حداکثر فاصلۀ اطمینان آن ها که از صفر 
بزرگ تر هستند، می توان گفت که شاخص های مستندبودن روابط، کاربرد روابط اخص، 
متضاد، وابسته/ مرتبط و رأس در اصطالح نامۀ اسناد شرعی از دیدگاه کاربران درحد 

مطلوب است.

طبق جدول 5 شاخص »کارآمدی یادداشت دامنه« با میانگین 1/4 درصد و مقدار 
معناداری (sig= 0.000.) به دست آمده که از سطح خطای )0/05( کوچک تر است، نشان دهندۀ 
 t مثبت بودن نظر کاربران به مفاهیم اصطالح نامۀ اسناد شرعی است و نیز نتیجۀ آزمون
به دست آمدۀ 8/304 درصد که بزرگ تر از مقدار بحرانی t0.05 )یعنی 1/96 درصد( است، 
تأثیر و کارآمدی معیار »یادداشت دامنه« را ازنظر کاربرد مفهومی برای توصیفگرها و 

گروه واژگاِن اسناد شرعی، درحد مطلوب ثابت می کند.

معیار
شاخص های معیار 

»یادداشت دامنه«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار
t آزمون

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

یادداشت 

دامنه

1/40/7548/3040/0001/051/75کارآمدی یادداشت دامنه

10/000a00/00000مستندبودن یادداشت دامنه

10/000a00/00000درک بهرت با یادداشت دامنه

   

جدول  5
دامنه«  »یادداشت  معیار  ارزیابی 
در  رشعی  اسناد  گروه واژگاِن  برای 

اصطالح نامهه

فاطمه اسفندیاری
زهره میرحسینی
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اطالعات جدول 6 نشان می دهد، میزان میانگین و انحراف معیار برای شاخص های 
دو معیار »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« صفر است و آزمون t نمی تواند برای 
آن ها محاسبه شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاربران، معیارهای »درک کاربر« و 
»جست وجو و بازیابی« را برای آرایۀ نمایه های الفبایی، درختی و گردشی/ چرخشی، در 

مطلوبیت بسیار کامل ارزیابی کرده اند.
نتایج جداوِل فوق، مطلوبیت معیارهای »مفاهیم«، »روابط«،  از  ارزیابِی کلی  برای 
»یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« در اصطالح نامۀ اسناد شرعی، در 
قالب نمودار خطی )نمودار 1( نمایش داده می شود. این نمودار با نرم افزار اکسل طراحی 

شده است.

نتایج نمودار: ازنظر کاربران، معیارهای »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« 100 
درصد مطلوبیت )کامل ترین میزاِن مطلوبیت(، معیارهای »یادداشت دامنه« و »مفاهیم« 

معیار

شاخص های معیارهای »درک کاربر« و 

»جست وجو و بازیابی«

روش استنباطیروش توصیفی

میانگین
انحراف 

معیار

آزمون 

t

مقدار 

معناداری 

).sig(

فاصلۀ اطمینان

حداکرثحداقل

ربر
 کا

رک
د

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ الفبایی

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ درختی

10/000a00/00000درک کاربر از منایۀ گردشی/ چرخشی

بی
زیا

و با
جو 

ت و
جس

10/000a00/00000منایۀ الفبایی در جست وجو و بازیابی

10/000a00/00000منایۀ درختی در جست وجو و بازیابی

منایۀ گردشی/ چرخشی در جست وجو 

و بازیابی
10/000a00/00000

   

جدول 6
و  کاربر«  »درک  معیارهای  ارزیابی 
»جست وجو و بازیابی« برای گروه واژگاِن 

اسناد رشعی در اصطالح نامه

   

منودار 1
معیارهای  جداول  نتایج  ارزیابی 
»مفاهیم«، »روابط«، »یادداشت دامنه«، 

»درک کاربر« و »جستجو و بازبابی«
در اصطالح نامۀ اسناد رشعی
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90 درصد مطلوبیت، و معیار »روابط« 80 درصد مطلوبیت را برای اصطالح نامۀ اسناد 
شرعی با آرایه های »نمایۀ الفبایی«، »نمایۀ درختی« و »نمایۀ گردشی/ چرخشی« داشته اند 

)اسفندیاری، 1399، صص 135-127(.

8.  نتیجه گیری
هدف از نظام های سازمان دهی دانش، کمک به بازیابی مؤثر اطالعات است. نظام بازیابی، 
متأثر از نظام ذخیره سازی است؛ بنابراین ابزارهای ذخیره و بازیابی دانش، باید با دانش 
و تغییرات آن همگام شوند )اخوتی و دیگران، 1392، ص174(. اصطالح نامه ابزاری 
است.  میان گروه واژگان  روابِط  مفاهیم و  دقیق  ارائۀ  در  دانش،  بازیابی  و  برای ذخیره 
پژوهش حاضر برای سازمان دهی گروه واژگاِن اسناد شرعِی آرشیو ملی ایران با رویکرد 
اصطالح نامه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که کارآمدی روابط معنایی در 
طرح اصطالح نامۀ اسناد شرعی، همانند سایر اصطالح نامه های تخصصی می تواند برای 
تسهیل در بازیافت و دسترسی به اطالعات بیشتر در زمان کمتر کمک زیادی بکند و راه را 

برای دستیابِی پژوهش گراِن مراکز آرشیوی به این دسته از منابع هموارتر کند.
طبق ارزیابِی یافته های به دست آمده از تحلیل معیارهای پنج گانۀ »مفاهیم«، »روابط«، 
»یادداشت دامنه«، »درک کاربر« و »جست وجو و بازیابی« )نمودار 1(، روابط معنایی 
و ساختار شکلی در اصطالح نامۀ اسناد شرعی مطلوب است. معیارهای »درک کاربر« و 
»جست وجو و بازیابی«، با 100 درصد بیشترین مطلوبیت را داشته اند و معیار »روابط« با 

80 درصد کمترین مطلوبت را داشته است.

9.  پیشنهادها
پیشنهاد می شود انتشارات سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران، اصطالح نامۀ اسناد شرعی 
را چاپ کند تا از این طریق پشتوانه ای مناسب برای اصطالح نامه نویسی در آرشیو ملی 
ایران حاصل شود. هم چنین معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران و تمام 
مراکز آرشیوی برای پیوستن به پایگاه تخصصی اصطالح نامه در پژوهشگاه اطالعات 
و مدارک علمی ایران، شرایط و زیرساخت های الزم را برای تأسیس پایگاه تخصصی 
اصطالح نامۀ انواع اسناد تاریخی به صورت شبکه های پیوسته فراهم کنند. شاخص ترین 
اصطالح نامه هایی که با پیروی از اصطالح نامۀ اسناد شرعی می توانند برای توسعۀ نمایه سازی 
و خدمات رسانی در مراکز آرشیوی در ایران کمک کنند عبارت اند از: اصطالح نامه هایی 
درزمینۀ سامان دهی اسناد دیوانی، نمایه های ایالت و عشایر، مناصب دیوانی- سیاسی، 
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ِحَرف و مشاغل، اسامی جغرافیای تاریخی ایاالت و والیات.
این مسیر در اولویت اول می تواند تدوین اصطالح نامۀ اسناد دیوانی باشد که به 
پژوهش اسناد شرعی بسیار نزدیک است و مکمل آن به حساب می آید؛ مانند اسناد درباری 
و دیوانی شامل: »فرامین سلطانی«، »منشورات«، »ارقام«، »لقب نامه ها«، »عهدنامه ها«، 

»استعفانامه ها«، »تقدیرنامه ها« و ... .
در مراحل بعدی می توان به سامان دهی مفاهیم و کلیدواژه های اجتماعی، جغرافیایی، 
نهادهای اداری، ِحَرف و مشاغل، اسناد دیوانی و ... نایل آمد که در این میان پژوهش گران 
مستندساز و آرشیویست های نمایه ساز باید کمال دقت را همراه با کسب مهارت های 

سندشناسی در تدوین اصطالح نامۀ آن ها به کار گیرند.
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