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Abstract:

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 qual-

itative) 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 high-

est 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  
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چڪیده:

هدف: مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار  تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطالح نامه ای.

روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کّمی و کیفی است. در این روش، ابتدا منابع معتبر 

تاریخی و دستۀ اول دورۀ قاجار مطالعه و بررسی شد و مفاهیم موضوعی اصلی دیوان ساالری 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 مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی براساس 

پشتوانۀ سندی و انتشاراتی استخراج شد.

یافته ها و نتیجه گیری: از 19771 زیرمقولۀ به دست آمده از اسناد دیوانی، القاب و مناصب دیوانی با 6895 زیرمقوله 

(34/9 درصد)؛ اصطالحات دیوانی با 6811 زیرمقوله (34/2 درصد)؛ نهادهای دیوانی با 3445 زیرمقوله (17/4 درصد)؛ 

عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 2620 زیرمقوله (13/3 درصد) شناسائی شد. مفهوم القاب و مناصب دیوانی، 

پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است. این مفهوم در پنج مقوله و 167 زیرمقوله دارد شامل: 

مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی (34/6 درصد)؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی (22 درصد)؛ مقولۀ القاب 

و مناصب نظامی-دیوانی (21/56 درصد)؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی (12/55 درصد) و مقولۀ القاب 

و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی (9/25 درصد). مناصب مستوفی، مستوفی الممالک، صدراعظم، مال، 

قراسوران از پربسامدترین نمایه های (زیرمقوله های) مفهوم القاب و مناصب دیوانی به شمار می آیند.تمام نمایه های 

موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی با یکدیگر روابط اصطالح نامه ای دارند. پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی 

یعنی القاب و مناصب دیوانی بیشترین ارتباط اصطالح نامه ای را با نمایه های موضوعی مفهوم نهادهای دیوانی دارد.

کلیدواژه ها: اسناد دیوانی؛ روابط اصطالح نامه ای؛ قاجاریه؛ نمایه های موضوعی؛ دیوان ساالری؛ اصطالح نامه ها؛ آرشیو 

ملی ایران.

استناد: نعیمی، صدف، باب الحوائجی، فهیمه، حسینی بهشتی، ملوک الســادات، حریری، نجال. (1400). مطالعۀ 

مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری با هدف مقوله بندی و برقراری روابط اصطالح نامه ای. گنجینۀ 

اسناد، 30(1)، 236-200 
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1. مقدمه و بیان موضوع
مراکز آرشیوی، نهادهای اطالع رسانی ای هستند که جایگاهی شاخص در جامعۀ اطالعاتی 
به ویژه در میان محققان دارند؛ چراکه آن ها شواهدی از فعالیت ها ارائه می دهند و اطالعات 
بیشتری از افراد و نهادها به ما می دهند. آن ها هم چنین احساس هویت و درک ما از 
فرهنگ ها را افزایش می دهند. منابع اصلِی مراکز آرشیوی اسنادی اند که شرکت کنندگان یا 
شاهدان در زمان وقوع رویدادها ایجاد کرده اند. آن ها معموالً بی نظیرند؛ به این دلیل که آن ها 
غالباً مانند بسیاری از منابع ردیف دوم کمتر دیدگاه تعصبی به وقایع دارند و واقعیات را 

بیان می کنند و شواهد و وقایع مهم تاریخی اند )مرکز آرشیو کینگ کالج، 2020(1.
اسناد دیوانی از مهم ترین منابع پژوهش در تحقیقات تاریخی محسوب می شوند؛ 
زیرا حاوی مطالب و نکات بسیاری از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 
حقوقی، نظامی، و مالی جامعه هستند و معموالً در نگارش آن ها دیدگاه باالترین نهاد 

تصمیم گیری حکومت، یعنی نهاد دیوان ساالری نقشی اساسی دارد.
پدیدار  به یک باره  اجتماعی  نهادهای  و  پدیده ها  سایر  دیوان ساالری هم چون  نهاد 
نشده است و دارای ریشه ها و پیشینه های ژرف اجتماعی و فرهنگی است. ازاین رو 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 دیوان ساالری هر جامعه ای 
اقتصادی آن  تاریخی، فرهنگی، و تحوالت سیاسی، اجتماعی و  باید در ریشه های  را 

جست وجو کرد )قوام، 1384(.
پژوهش دربارۀ اسناد دیوان ساالری ایراِن دورۀ قاجار با پیشینه ای چندصدساله به این دلیل 
ضرورت و موضوعیت دارد که: اوالً این دوره مصادف است با تحوالت پرثمر جوامع اروپایی 
و اندیشه های تجددخواهی و رونق بازار خردورزی و تفکر انتقادی در حوزه های سیاسی، 
اداری، اجتماعی و فرهنگی؛ ثانیاً ایران در این دوره برای نخستین بار شاهد فعالیت های جدی 
دولت مردان برجسته ای، نظیر قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و سپه ساالر بوده است که درمقام 
پیش قراوالن تحول و اصالحات، در ساختار سیاسی و اداری کشور نقش آفرین بوده اند؛ ثالثًا 
گسترش روابط خارجی و توسعۀ مناسبات با کشورهای خارجی و مشاهدات مقامات ارشد 
دولت ایران از پیشرفت و رشد این جوامع، به ویژه در قلمرو بوروکراسی، زمینه های ذهنی 

اصالح و تحول را بیش ازپیش در دولت مردان پدید آورد )زاهدی و تنکابنی، 1388(.
با عنایت به اهمیت نهادهای دیوان ساالری و ارزش کاربردی اسناد آرشیوی به نظر 
می رسد که بررسی اسناد دیوانی ابزاری ضروری برای مدیریِت صحیح و منبع اطالعاتی 

مهمی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری است. 1. www.kings.cam.ac.uk/archive-centre

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی
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به دلیل اهمیت اسناد دیوانی، شیوۀ انتقال این اسناد به آیندگان نیازمند بهره گیری 
از روش های نوین سازمان دهی اطالعات است. در مراکز آرشیوی، برای سازمان دهی و 
بازیابی اطالعات اسناد آرشیوی و تاریخی، عمدتاً از نظام های نمایه سازی استفاده می شود 
)وفایی، 1373(. اگرچه نمایه ابزاری ارزشمند است، ولی این حقیقت را نمی توان نادیده 
گرفت که به کارگیری ضعیف نمایه، باعث بی استفاده بودن اسناد، به هدررفتن هزینه ها و 
درنهایت ازبین رفتن اطالعات خواهد شد؛ بنابراین نمایه سازان اسناد ناگزیرند اسناد را 
تحلیل کنند و واژه های موضوعی را استخراج کنند و با کمک ابزارهای نمایه سازی مانند 
اصطالح نامه به تولید نمایه بپردازند. سازمان دهی و ذخیره سازی اطالعات موجود در اسناد 
برای تسهیل در بازیابی و دسترسی به اطالعات بیشتر و مرتبط تر در کمترین زمان ممکن، 

ازطریق ابزارهای نمایه سازی مانند اصطالح نامه ها انجام می شود )کلیولند، 1385(.
شکسـت  یا موفقیـت نظام بازیـابی اطالعـات  به کیفیـت نمایه سازی و رویه هـای 
جست وجوی مربوطه بستگی دارد. نمایه ها ازجمله نقاط دسترسی مهم در پایگاه اسناد 
آرشیوی اند که با دسترس پذیری به اسناد مرتبط، نیاز استفاده کننده را فراهم می آورند. در 
فرایند نمایه سازی مشکالتی وجود دارد؛ مانند: نامرتبط بودن مدارک بازیابی؛ کاوش نشدن 
اطالعات کافی در یک زمینۀ موضوعی خاص؛ بازیابی نشدن اطالعات تخصصی و عمیق 
موردنیاز کاربران؛ ابهام در روابط مفهومی و دامنۀ موضوعی اصطالحات حوزۀ خاص برای 
استفادۀ نمایه سازان اسناد؛ نبود یکدستی و انطباق میان واژگان مورداستفادۀ نمایه سازان اسناد. 
برای رفع چنین مشکالتی از ابزارهایی مثل اصطالح نامه ها استفاده می کنند که با غنی سازی 
روابط سلسله مراتبی و سایر ساختارهای معنایی، در طراحی نظام های جست وجو و بازیابی 
اسناد در پایگاه آرشیو ملی، این امکان را برای نمایه ساز و جست وجوگر فراهم می کنند 
که مناسب ترین مفهوم را براساس نیاز انتخاب کند. با استفاده از اصطالح نامه، تعریف های 
پنهاِن اصطالحات و روابِط مفهومی آن ها هم آشکار می شود. به این ترتیب، هر مفهوم در 
ساختار روابط اصطالح نامه ای بهتر و دقیق تر نشان داده می شود که این موضوع موجب 

یکدستی در فرایند ذخیره و بازیابی اطالعات می شود.

2. اهداف پژوهش
باتوجه به اهمیت نمایه سازی و استفاده از روابط اصطالح نامه ای در تولید نمایه ها برای 
دسترس پذیری اسناد آرشیوی، هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و شناسایی نمایه های 
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 مقوله بندی 

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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و برقراری روابط اصطالح نامه ای و یکدست کردن روابط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی 
به دست می آید. از اهداف فرعی پژوهش می توان موارد زیر را نام برد:

1. استخراج مقوله ها و مضامین مفاهیم اصلی اسناد دیوانی؛
2. تعیین بسامد نمایه های موضوعی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی و شناسایی پربسامدترین 

مفاهیم اصلی مطرح در اسناد دیوانی؛
3. کشف جهت گیری اصلی هرکدام از مفاهیم اصلی ثبت شدۀ اسناد دیوانی با مقوله ها 

و ارتباط با گرهِ اصلی؛
4. یافتن ارتباط میان مفاهیم اصلی اسناد دیوانی برای یافتن نقاط تمرکز آن ها؛

5. استخراج کلیدواژه های مشترک میان متون و منابع ردیف اول و اسناد دیوانی.
برای دستیابی به اهداف پیش گفته، پژوهش حاضر درنظر دارد به پرسش های مطرح 

در قسمت یافته ها، پاسخ دهد.

3. پیشینۀ پژوهش
باغستانی )1389( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد 
در گنجینۀ اسناد ملی ایران« وضعیت تنظیم و توصیف اسناد را با استفاده از کاربرگه های 
توصیف طراحی شده در آن سازمان از سال 1350 تا سال 1388، بررسی کند. یافته های 
اسناد  توصیفگرهای  ایران، 94/7  ملی  اسناد  در سازمان  که  نشان می دهند  او  پژوهش 
مستندسازی شده اند. ازمیان ابزارهای مستندسازی مورداستفاده، اصطالح نامۀ اصفا بیشترین 
میزان استفاده )52/23 درصد( را داشته است. باغستانی در پژوهش خود تهیۀ اصطالح نامۀ 
تخصصی اسناد آرشیوی را از نیازهای تنظیم و توصیف اسناد در گنجینۀ اسناد ملی ایران 

می داند.
نعیمی )1390( در پایان نامۀ خود با عنوان »بررسی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی 
مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایه سازان با تأکید بر شیوه و کیفیت 
نمایه سازی اسناد آرشیوی« با استفاده از روش پیمایشی وضعیت نمایه سازی اسناد آرشیوی 
را بررسی کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه نمایه سازان، کمترین 
کارایی ابزارهای مورداستفاده در نمایه سازی اسناد مربوط به مطابقت استفاده از این ابزارها 
با محتوای موضوعی اسناد است. بنابراین مراکز آرشیوی در انتخاب ابزار برای نمایه سازی 
اسناد باید منطبق بودن معنای مفاهیم ابزارها با مفاهیم اسناد و میزان سهولت انتخاب نمایه 
برای اسناد توسط کاربران و نمایه سازان را درنظر گیرند. عالوه براین از دیدگاه نمایه سازان، 
برای نمایه سازی اسناد بهتر است از ابزارهایی استفاده شودکه در انتخاب نمایه های تاریخی، 
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زمان تاریخی، زبان طبیعی اسناد، کنترل واژگانی نمایه های اسنادی و زمینه های تاریخی 
برای  ابزاری تخصصی  لزوم طراحی  پژوهش خود،  در  نعیمی  باشد.  آن ها موردتوجه 

نمایه سازی اسناد مانند اصطالح نامۀ اسناد را ضروری می داند.
و  واژه نامه ها  »تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در   )1391( نائینی  پاکدامن  و  اصنافی 
داخل  در  که  دادند  نشان  آرشیو«  و  اسناد  مدیریت  در حوزۀ  پیوسته  اصطالح نامه های 
کشور، واژه نامه و اصطالح نامۀ آرشیوی چاپی یا الکترونیکی وجود ندارد و متخصصان 
حوزۀ آرشیو در داخل کشور می توانند عملکرد و کارایی واژه نامه ها و اصطالح نامه های 
معرفی شده در این پژوهش را ارزیابی کنند و مناسب ترین آن ها را برگزینند و برمبنای آن، 

الگوی بومی شدۀ واژه نامه ها و اصطالح نامه های آرشیوی را به زبان فارسی تدوین کنند.
مواد  اصطالح نامۀ  تدوین  »طرح  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1392( افشار  کشاورز 
واژه های  اصطالح نامۀ  تدوین  برای  را  طرحی  مشاهده  با  و  میدانی  به روش  موزه ای« 
به کاررفته درزمینۀ مواد موزه ای و جمع آوری اطالعات واژگانی غنی در این زمینه عرضه 

کرده است تا مورداستفاده و استناد نمایه سازان و متخصصان این حوزه قرار گیرد.
اصطالح نامۀ  تدوین  »امکان سنجی  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1393( دهسرایی 
مطالعات زنان و خانواده براساس استانداردBS Iso 25964-1 «، با روش تحقیق سندی و 
کتاب خانه ای و ابزار گردآوری اطالعات ازطریق جست وجو در منابع چاپی و الکترونیکی 
به روش کتاب خانه ای و هم چنین مصاحبه با صاحب نظران رشتۀ مطالعات زنان و خانواده، 
ازطریق ایجاد شبکه ای مفهومی بین اصطالحات، ابتدا با استفاده از روش قیاسی، ساختار 
کلی اصطالح نامه را تعیین کرده و سپس ساختار جزئی آن را طراحی کرده است. با استفاده 
از این شبکۀ مفهومی، اصطالحات این حوزه در نظامی خاص مشخص شده و روابط 

مفهومی میان آن ها منعکس شده است.
سام )1393( در مقاله ای با عنوان »اصحاب فرمان نویسی در عهد قاجار« بیان می کند که 
فرمان از اصیل ترین و معتبرترین اسناد دیوانی دورۀ قاجار است و افراد و مناصب حکومتی و 
دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دورۀ قاجار نقشی بسیار مؤثر داشته اند. الزمۀ صدور 
و اجرای مفاد فرمان نیازمند تأیید صاحب منصبان عالی رتبۀ دیوانی و حکومتی بوده است. 
براساس یافته های این پژوهش مشخص شد که در مرحلۀ نخست، دستور صدور فرمان 
را شخص پادشاه صادر می کرده است و پس ازآن مناصِب صدراعظم، مستوفی الممالک، 
ب باشی و لشکرنویس باشی ازجمله مناصب مهم و  منشی الممالک، مستوفی، ُمهردار، ُمَذهِّ

تأثیرگذار در صدور و اجرای فرمان بوده اند.
تدوین  برای  پیشنهادی  الگوی  »ارائۀ  عنوان  با  پایان نامه ای  در   )1394( ترکاشوند 
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ایجاد شبکۀ  با روش مشاهده ای، و طراحی سیستم و  ایران«  اصطالح نامۀ آرشیو ملی 
مفهومی بین اصطالحات آرشیو، اصطالحات این حوزه را در نظامی خاص مشخص 
کرده است. او پس از بررسی سرشاخه های اصطالح نامۀ الکترونیکی یوکات و اصطالح نامۀ 
اصفا و نظرسنجی، سرشاخه و زیرشاخه ها را تعیین و با نظر کارشناسی استاد راهنما، روابط 

مفهومی میان اصطالحات را منعکس کرده است.
محمدی و ثمرۀ حسینی )1394( در مقاله ای با عنوان »تحلیل ساختار برات های 
دیوانی دورۀ قاجار« بیان کردند که برات، سندی بوده که اغلب پرداخت های دولت به 
کارکنان کشوری و لشکری و به طور کلی، اغلب پرداخت هزینه ها در تمام امور دولتی دورۀ 
قاجار با آن انجام می شده است. در این تحقیق روش پژوهش منابع کتاب خانه ای است و 
100 برات دیوانی از آرشیوهای اسناد تاریخی با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده اند. 
براساس یافته های این پژوهش مشخص شد که برات 54 نوع مختلف دارد که ساختار 
محتوایی آن ها براساس دستورالعمل مستوفیان شکل گرفته است. برات را درنهایت مستوفی 

مُهر می کرده و پس از توشیح شاه، در دفتر ثبت می شده است.
روش پژوهش محمودی و توکلی زادۀ راوری )1395( در مقالۀ »ترسیم نقشۀ موضوعی 
اسناد جنگ تحمیلی: مطالعۀ موردی وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان« »تحلیل 
محتوا« است. آن ها با استفاده از فنون تحلیل متن، نقشۀ مفاهیم به کاررفته در آن وصایا را ترسیم 
کرده اند. تحلیل محتوا روی 68 متن کامل از وصیت نامۀ فرماندهان پاسدار شهید استان کرمان 
انجام شده است. این وصیت نامه ها با رویکرد تحلیل واژگانی و از طریق فن خوشه بندی 
سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داده اند که باتوجه به خوشه های 
حاصل از نمودار سلسله مراتبی، هشت محور اساسی در این وصیت نامه ها وجود دارد که بستر 

و زمینۀ همۀ محورها، دو اصطالح خداوند و اسالم است.
حسومی و همکارانش )1397( در مقاله ای با عنوان »مطالعۀ مفاهیم اخالق اجتماعی 
قرآن کریم به منظور مقوله بندی آیات« با استفاده از روش آمیخته )تحلیل محتوای کّمی و 
کیفی( به تجزیه وتحلیل آیات پرداخته اند. ایشان در بخش کّمی، جداولی از سوره های قرآن 
تهیه کرده اند که در آن ها آیات دارای مفاهیم اخالق اجتماعی به صورت الفبایی تنظیم شده 
و بسامد آیات هر سوره در مقابل آن درج شده است. در بخش کیفی براساس فن تحلیل 
محتوای مضمونی، مقوله های 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 سوره های قرآن کریم در مفهوم اخالق اجتماعی، الگوی معنایی هر 

مقوله را به تفکیک تعداد آیات ترسیم کرده اند.
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کریمی، بابایی و حسینی بهشتی )1398( در مقاله ای با عنوان »بررسی ویژگی های 
معنایی و هستی شناسانۀ نظام های بازیابی اطالعات مبتنی بر اصطالح نامه و هستی شناسی« 
ویژگی های معنایی نظام های بازیابی مطرح دنیا را که از اصطالح نامه و هستی شناسی استفاده 
می کنند بررسی کرده اند. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی استفاده از اصطالح نامه 
در جست وجوی مترادف ها در نیمی از نظام ها به کار رفته است و این اهمیِت اصطالح نامه 
را می رساند. ازمیان تاکتیک هایی که ویژگی های معنایی را حمایت می کنند، تنها حرکت 
سلسله مراتبی اعم )باالتر( و حرکت سلسله مراتبی اخص )فرعی(، موردتوجه این نظام ها 
قرار گرفته است. این تاکتیک ها به روابط اصطالح نامه ای اعم و اخص اشاره دارند و نشان 
می دهند که این نظام ها توانسته اند روابط معنایی در اصطالح نامه ها را در بازیابی اطالعات 

به کار گیرند.
برای  اصطالحات  بانک  »ساخت  عنوان  با  پژوهش خود  در   )2007( اسلوسکی1 
توصیف منابع آرشیوهای دیداری و شنیداری براساس اصطالح نامه« به بررسی سیستم های 
مدیریت درخواست های دیجیتالی می پردازد. این سیستم ها حاوی پرونده هایی غنی از مواد 
دیداری و شنیداری اند. او بیان می کند که استفاده از اصطالح نامه ابهام را ازبین می برد، معانی 
کلمه را روشن می کند و می تواند در ارائۀ پیشنهادهایی برای اصطالحاتی که می توانند برای 
نمایه سازی مواد دیداری-شنیداری )ازجمله تصاویر( استفاده شوند مؤثر باشد. هم چنین 
استفاده از واژگان کنترل شده در قالب اصطالح نامۀ سلسله مراتبی، پیامدهای محکمی برای 

جست وجو و بازیابی مواد دیداری-شنیداری دارد و کیفیت نتایج را بهبود می بخشد.
هالینک2، مالیسه3 و شریبر4 )2010( در مقالۀ خود دربارۀ »غنی سازی اصطالح نامه 
برای گسترش جست وجو در آرشیوهای سمعی وبصری« به بررسی اسناد با استفاده از 
ابردادۀ واژگان ساختاریافته یا اصطالح نامه در آرشیوهای سمعی وبصری پرداخته اند. آن ها 
بیان کردند: بسیاری از این اصطالحات دارای ساختار محدود یا بدون ساختارند. هدف از 
پژوهش آن ها یافتن این است که آیا بازیابی منابع سمعی وبصری از مجموعه ای نمایه شده با 
اصطالح نامه ای داخلی می تواند با غنی سازی ساختار اصطالح نامه بهبود یابد؟ آن ها روشی 
را برای اضافه کردن ساختار به اصطالح نامۀ داخلی با متصل کردن آن به اصطالح نامه ای 
خارجی، برای غنی سازی پیشنهاد کردند. ابتدا اصطالح نامه را به منبعی خارجی یعنی 
WordNet وصل کردند. از طریق این اتصال، بین اصطالحاْت روابِط اصطالح نامه ای برقرار 

شد که نتایج امیدوارکننده ای در بازیابی مجموعۀ داده ها حاصل کرد و بر عملکرد بازیابی 
اطالعات در آرشیوهای سمعی و بصری افزود.

بوئر5 و همکارانش )2016( در مقاله ای با عنوان »کاوش در آرشیوهای دیداری و 

1. Slawsky
2. Hollink
3. Malaisé
4. Schreiber
5.  Boer
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شنیداری ازطریق اصطالح نامۀ ترازشده« به بررسی برقراری ارتباط بین دو مجموعه از 
آرشیوهای دیداری و شنیداری و امکان جست وجوی مواد آرشیوی پرداخته اند. آن ها از 
واژگان ساختاریافته که دیتاهای پیوندی1 نامیده می شوند، به عنوان نقاط اتصال اصطالحات 
دو مرکز آرشیوی استفاده کردند و با هم ترازکردن اصطالحات و نمایه های جست وجو و 
ارتباط آن ها باهم، ابزاری تعاملی به نام CultuurLINK را معرفی کردند. این ابزار حاصل از 
تعامِل ابزارهای موجود یعنی اصطالح نامه با پیوندهای تولیدشده از سیستم سادۀ سازمان دهی 
دانشSKOS( 2(3، برای مرور و جست وجوی یکپارچه در مجموعه های مختلف )فرعی( از 

دو مرکز آرشیوی، استفاده می شود.
مطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان می دهد که در ایران دربارۀ سازمان دهی اسناد و ابزارهای 
سازمان دهی اسناد دیوانی کمتر پژوهش شده است و اکثر پژوهش های انجام شده، دربارۀ 
پایگاه های اطالعاتی و مواد دیداری-شنیداری است و ازطرفی در پژوهش های انجام شده، 
برقراری روابط اصطالح نامه ای اسناد در نمایه های موضوعی اسناد دیوانی به طور خاص 
بررسی نشده است؛ بنابراین انجام پژوهشی درجهت کشف روابط میان مفاهیم و برقراری 
روابط اصطالح نامه ای بین آن ها و بازیابی بهتر و دقیق تر اسناد دیوانی در راستای تأمین 

نیازهای اطالعاتی پژوهش گران اسناد می تواند مفید باشد.

4. روش شناسی پژوهش
یکی از روش های مناسب و علمی تحقیق برای کشف الیه های درونی اسناد دیوانی، 
تحلیل محتواست. »تحلیل محتوا« یکی از مهم ترین روش های شناسایی و جمع آوری 
داده ها )اطالعات(، باتوجه به موضوع، شرایط و هدف پژوهش است؛ به عبارت دیگر، یکی 
از روش های مناسب برای تبیین دیدگاه ها و اندیشه ها، استفاده از روش تحلیل محتواست. 
روش تحلیل محتوا با تجزیه وتحلیل مفاهیم و گزاره های استخراج شده از متن، جهت گیری 
و نقش هرکدام را بیان و چارچوب حاکم بر آن ها را کشف می کند. تحلیل محتوا درحقیقت 
فن پژوهش عینی، اصولی و کّمی برای تفسیر و تحلیل محتواست و تفکر بنیادی تحلیل 
محتوا عبارت است از: قراردادن اجزای متن )کلمات، جمالت، پاراگراف ها و امثالهم 
برحسب واحدهایی که انتخاب می شوند( در مقوالت ازپیش تعیین شده )باردن، 1375، 
ص29(. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی استفاده شده است. 
این روش با ترکیب رویکردهای کمی و کیفی پدیده های اجتماعی، به شناختی عمیق تر 
منجر می شود. این ترکیب که از دهۀ 1990 میالدی به عنوان یکی از پارادایم های مطرح 
فلسفی-روشی علوم اجتماعی صورت می گیرد، آغازگر مرحله ای نوین از توسعۀ روشی 

1. Linked Data
2. Simple Knowledge Organization 
System

استفاده  از  حامیت  استاندارد   SKOS  .3
مانند  دانش  سازمان دهی  سیستم های  از 
و  طبقه بندی،  طرح های  اصطالح نامۀ 
سیستم های دارندۀ ارتباطات سلسله مراتبی 

در چارچوب وب معنایی است.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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در علوم اجتماعی است و با عنوان جنبش سوم روش شناسی مطرح شده است )قائدی و 
گلشنی، 1395(.

هم چنین این روش این قابلیت را نیز دارد که مفاهیم به دست آمده را ازلحاظ ساختاری 
بسط دهد و طبقه بندی کند و در قالب جدول، نمودار و مدل ارائه دهد. این روش در 
فضای رشته های حوزۀ علوم انسانی، به ویژه رشتۀ علم اطالعات و دانش شناسی که با 
طبقه بندی دانش برای بازیابی اطالعات مواجه است، بسیار اثرگذار است )جانی پور و 

لطفی، 1394، ص55(.
به نظر می رسد که اسناد دیوانی دورۀ قاجار الیه ای درونی و پنهانی دارند که برای درک 
واقعیاتشان باید با روش علمی مطالعه و بررسی شوند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل 
محتوا استفاده شده است که روشی مناسب و علمی برای کشف و بازکاوی و استخراج 
مفاهیم درونی اسناد دیوانی و درک حوزۀ مفهومی اصطالحات به کاررفته در این اسناد 
است. برای گردآوری داده های پژوهش از روش کتاب خانه ای و تحلیل محتوای کمی و 
کیفی استفاده شد و جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی و برمبنای 

مفاهیم اصلی اسناد دیوانی به صورت کّمی و کیفی تشکیل شد.
منظور از تحلیل های کّمی، بررسی فراوانی مضامین و موضوعات اصلی و فرعی 
مطرح شده در متن است که محقق را با ساختار عناصر و مؤلفه های به کاررفته در آن بیشتر 
آشنا می کند. تحلیل های کّمی راه ورود تحلیل های کیفی را هموار می کنند و دراصل نشان 
می دهند که محقق براساس چه مبنایی به تحلیل های کیفی پرداخته است )کریپندورف، 
1383، ص26( و طی آن، فراوانی نمایه های موضوعی مقوله بندی شده تعیین و شمارش 

می شود.
»مقوله«، عنوانی کلیدی و کلی است و دسته ای از مفاهیم مرتبط یا مشابه است که 
به عنوان بخش اصلی یا بخش فرعی1 از واژگانی طبقه بندی شده2 به کار می رود. درواقع، 
واحدهای بنیادین واژگان طبقه بندی شده با مفاهیم اصطالح نامه متناظرند. گاهی اوقات، 
معنای مقوله، متشکل از مفهومی واحد یا ترکیبی از مفاهیم، در وجه امری بیان می شود تا 
مضمون را به شکلی متقاعدکننده منتقل کند )ایزو 259643، 2013(. مقوله ها در پژوهش 
حاضر، عناویِن کلی و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی اند و اعم تر از زیرمقوله ها درنظر گرفته 

شده اند.
»زیرمقوله«، عنوانی است که هرکدام از موضوعات مطرح شده در متن را شامل می شود؛ 
به عبارت دیگر برای سهولت بررسی هر متن، موضوع های استخراج شده در مرحلۀ اول، در 
قالب عناوینی جزئی تر درج می شوند که به آن عناوین، موضوع های فرعی می گویند. این 

1. subdivision
2. taxonomy
3. ISO 25964

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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موضوع ها که توسط تحلیل گر استخراج شده اند، الیه های درونی متن را آشکار می کنند. در 
پژوهش حاضر، زیرمقوله ها هم تراز نمایه های موضوعی اسناد هستند.

»مفهوم« یعنی واحد اندیشه1، و گروهی از مفاهیم که براساس معیاری مشخص، مثاًل 
ارتباط با حوزۀ موضوعی خاصی گزینش شده باشند، گروه مفهومی نامیده می شوند )ایزو 
25964، 2013(. در پژوهش حاضر نیز گروهی از مفاهیم به دلیل تعلق به حوزۀ موضوعی 
مشخص، مثاًل مفهوم نهادهای دیوانی و مفهوم یا القاب و مناصب دیوانی، به عنوان گروه 

مفهومی یا مفاهیم نامیده می شوند.
برای انجام این پژوهش، جداول تحلیل محتوا براساس فن تحلیل محتوای مضمونی 

تشکیل شد و سپس مقوله ها و زیرمقوله های مفاهیم اسناد دیوانی استخراج شد.
به طور کلی، فرایند انجام این تحقیق و جامعۀ پژوهش و ابزارهای هر مرحله به شرح 

زیر است:
از  عبارت اند  است  قاجار  دورۀ  تاریخ  اول  دسته  منابع  پژوهش،  اولیۀ  جامعۀ   .1
کتاب های: »المآثرواآلثار«؛ »نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار«؛ 
»شرح زندگانی من«؛ »وزارت و وزیران در ایران«؛ »القاب رجال دورۀ قاجاریه«؛ »بنیان 
حکومت قاجار: نظام سیاسی ایلی و دیوان ساالری مدرن«؛ »فرهنگ اصطالحات دورۀ 
قاجار: قشون و نظمیه« و »درآمدی بر اسناد شرعی دورۀ قاجار«. از این منابع برای شناسایی 
مفاهیم اصلی دیوان ساالری دورۀ قاجار و مقوله ها و زیرمقوله های موضوعی استفاده شد و 

مقوله ها استخراج، فیش برداری و طبقه بندی شدند.
2. مقوله ها و زیرمقوله های به دست آمده 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 تاج گذاری آقامحمدخان قاجار تا پایان عهد ناصری )1210-1313 قمری( 
در پایگاه آرشیو ملی نمایه سازی شده بود. همۀ اسناد دیوانی این دورۀ تاریخی بررسی 
شدند. در این مرحله، جامعۀ پژوهش به صورت هدفمند و بدون نمونه گیری انتخاب شد.

3. بررسی محتوای عناوین اسناد و چکیدۀ محتوای اسناد و توصیفگرهای موضوعی 
پیشنهادی و مورداستفادۀ نمایه سازان، و استخراج فراوانی نمایه های موضوعی از اسناد 

دیوانی پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران.
4. ثبت وضبط واژگان مترادف و شبه مترادف و تعیین نمایه های رایج تر و ارجاعی 
نمایه ها  فراوانی  میزان  و  جامعه شناسی«  »اصطالح نامۀ  و  اصفا«  »اصطالح نامۀ  براساس 

براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آن ها.
5. کشف مشترکات لفظی بین نمایه ها و منعکس کردن آن ها با عالمت مشخص  1. Unit of thought

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی
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برمبنــای اصول »اصطالح نامـۀ اصفـا« و »اصطـالح نامۀ  )توضیح گر( درصورت  لزوم 
جامعه شناسی«.

6. بررسی و تحلیل حوزه های موضوعی نمایه های موضوعی برای ایجاد دسته بندی 
موضوعی واحد و مفاهیم اصلی اسناد دیوانی براساس پشتوانۀ سندی و انتشاراتی آن ها.

7. بررسی و تحلیل موضوعات اصلی و فرعی نمایه های موضوعی برای قرارگرفتن 
در طبقه ای مشترک.

8. استخراج اطالعات آماری از مقوله های مفاهیم اصلی و فرعی اسناد دیوانی در 
قالب جداول و تعیین پربسامدترین مفهوم از مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد 

ناصری.
9. تعیین روابط معنایی اصطالح نامه ای بین نمایه های موضوعی که شامل روابط 
سلسله مراتبی و همبستگی )وابستگی( براساس اصول »اصطالح نامۀ اصفا« و »اصطالح نامۀ 

جامعه شناسی« است.
10. یکسان سازی و یکدست کردن نمایه ها ازنظر نکات دستوری و نوشتاری براساس 

واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
11. ایجاد فهرستی سازمان یافته از نمایه های موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا 
پایان عهد ناصری براساس روابط معنایی اصطالح نامه ای )رابطۀ سلسله مراتبی، همبسته، 

هم ارزی( در قالب جداول.
 ،SPSS برای تجزیه وتحلیل داده ها و ترسیم نمودارهای مفهومی از نسخۀ 20 نرم افزار

و نرم افزار Excel استفاده شد.

5. یافته های پژوهش
 1. مفاهیم اصلی نمایه های موضوعی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری موجود 

در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران کدم اند؟

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصیردیف
فراوانی

درصدتعداد

689534/9القاب و مناصب دیوانی1

681134/4اصطالحات دیوانی2

344517/4نهادهای دیوانی3

262013/3عنارص و گونه های اسناد دیوانی4

19771100جمع

   

جدول 1
مفاهیم اصلی منایه های موضوعی در 
اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد 

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

گونه های اسناد دیوانی است.

با مالحظۀ نمودار فراوانی مفاهیم اصلی اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری 
مشخص شد که پربسامدترین مفاهیم اسناد دیوانی به ترتیب عبارت اند از: مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی با 34/9 درصد؛ مفهوم اصطالحات دیوانی با 34/4 درصد؛ مفهوم نهادهای 

دیوانی با 17/4 درصد؛ و مفهوم عناصر و گونه های اسناد دیوانی با 13/3 درصد است.
2. مقوله های اصلی مفهوم القاب و مناصب دیوانی در اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا 

پایان عهد ناصری کدم اند؟

   

شکل  1
اسناد  اصلی  مفاهیم  فراوانی  منودار 

دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 



213
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت اول، بهار 1400، شامرۀ پیاپی 121

براساس جدول 2 پربسامدترین نمایه های موضوعِی مفهوم القاب و مناصب در اسناد 
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری به ترتیب عبارت اند از: مقولۀ القاب و مناصب 
مالی-دیوانی با 34/64 درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی با 22 درصد؛ مقولۀ 
القاب و مناصب نظامی-دیوانی با 21/56 درصد؛ مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی با 
12/55 درصد؛ و مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی با 9/25 درصد.

مقوله بندی نمایه های موضوعی در پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی )مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی( چگونه است؟

ردیف
مقوله های اصلِی

مفهوِم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

فراوانی

درصدتعداد

151822مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی1

148721/56مقولۀ القاب و مناصب نظامی-دیوانی2

6389/25مقولۀ القاب و مناصب رشعی-دیوانی و قضایی-دیوانی3

238634/64مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی4

86612/55مقولۀ القاب و مناصب دیوانی-دیوانی5

6895100جمع
   

جدول 2
فراوانی منایه های موضوعی در مقوله های 
مفهوم القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار 

تا پایان عهد نارصی

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

1. القاب و مناصب 

درباری-دیوانی

50/3آبدارباشی1-1

20/1آغاباشی2-1

261/7آغا1-2-1

50/3امیرآخور3-1

50/3امین الُصّه4-1

110/7امین الحرم5-1

241/57امین حضور6-1

614امین خلوت7-1

171/1ایشیک آقاسی باشی8-1

30/19ایشیک آقاسی1-8-1

10/06باشامق چی باشی9-1

10/06باشامق چی1-9-11

50/3چورک چی باشی18-1

352/3حکیم باشی19-1

50/3خازن رصف جیب20-12

10/06خاصه تراش باشی21-13

70/45خواجه باشی22-1

1369/37خواجه1-22-1

50/3خوان ساالر23-1

1. کفشدار
2. رصف جیب: وجهی که برای بخشش شاه 

با دست خود منظور کنند.
و  شاه  مخصوص  سلامنی  خاصه تراش:   .3

حاکم

   

جدول 3
فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

50/3خیّام باشی1-24

20/1رختدار1-25

60/38زیندارباشی1-26

40/2زرگرباشی1-27

402/62ساری اصالن1-281

241/57رسایدارباشی1-29

10/06رسکشیک چی باشی1-30

70/45سقاباشی1-31

70/45شاطرباشی1-32

30/19شیخ املشایخ1-33

1-34
صاحب جمعِ دواب 

دیوانی
60/38

39426/1صدراعظم1-35

271/77صندوقدار1-36

150/98عکاس باشی1-37

241/57عملۀ خلوت1-38

20/1عملۀ حضور1-39

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

1. ساری اصالن یا سارواصالن به معنای »شیر 
زرد« لقبی بود که شاهان قاجار به بعضی 
به سبب شجاعت و دالوری  نزدیکان خود 

اعطا می کردند.

   

ادامۀ جدول 3
درباری-دیوانی  مقولۀ موضوعی  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

372/43غالم شاهی1-40

90/6غالم مهدیه1-41

100/65غالم منصور1-42

40/2غالم زرین کمر1-43

40/2غالم بچه باشی1-44

110/7غالم بچه1-44-1

956/36فراش (دربار)1-45

573/74فراش باشی1-46

70/45قاپوچی باشی1-47

40/2قاپوچی1-47-11

30/19قوش چی باشی1-48

150/98قوش چی1-48-1

50/3قوللرآقاسی1-49

120/77قهوه چی باشی1-50

120/77کشیک چی باشی1-51

40/2لَله باشی1-52

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

فراوانی مقولۀ موضوعی درباری-دیوانی    
براساس زیرمقوله ها

1. دربان؛ دروازه بان.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 

ادامۀ جدول 3
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1. القاب و مناصب 

درباری –دیوانی

30/19محرر (دیوانی)1-53

ب باشی1-54 10/06ُمَذهِّ

40/2معین الحرم1-55

50/3منجم باشی1-56

100/65منشی املاملک1-57

/412میرشکار1-58

30/19مهردار1-59

20/1میرغضب1-60

20/1نسق چی باشی1-61

120/77نسق چی1-61-1

1518100جمع

درصد فراوانیفراوانیزیرمقولهکدمقوله

درباری-دیوانی     مقولۀ موضوعی  فراوانی 
براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

ادامۀ جدول 3
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

271/85آجودان باشی کل نظام2-1

422/9آجودان باشی2-1-1

573/8آجودان2-1-1-1

221/5آجودان مخصوص2-2

20/13آردل باشی2-3

100/7آردل2-3-11

40/27اسلحه دارباشی2-4

251/7امیرتومان2-5

1399/3امیرنظام2-6

20/13امیرنویان2-72

20/13بیرق دار2-8

10/06پنجاه باشی2-9

20/13تابین2-103

70/5توپ چی باشی2-11

1026/8توپ چی2-11-1    

جدول 4
فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. مأمور اجرا؛ فراشی که برای خواندن و 
احضار سپاهیان یا گناهکاران و یا مدعیٌ علیه 

می فرستادند.
amirnoyān' .2/: باالترین منصب سپاهی 
در زمان قاجاریه؛ مقامی باالتر از امیرتومان 

در سپاه.
3. زیردست؛ فرمان بردار؛ رسبازی که درجه 

ندارد.

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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141زنبورک چی باشی2-15

251/7زنبورک چی2-16

161/1رستیپ اول2-16-1

20/13رسجوخه2-17

90/6رسدار کل2-18

1248/3رسهنگ2-19

130/9شمخال چی2-201

20/13شیپورچی2-21

50/35قراسوران باشی2-22

21714/6قراسوران2-22-1

20/13قراول باشی2-23

302داروغه21-2

80/55گزمه31-2

241/64دریابیگی1-31-2

60/4دَه باشی41-2

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

   
نظامی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. شمخال: تفنگ رسپر و سنگین.

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

ادامۀ جدول 4
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80/55ناظم خلوت2-28

201/36وزیر جنگ2-29

30/2وزیر قورخانه2-30

40/27قورچی2-30-1

382/6وزیرنظام2-31

10/06وکیل باشی2-32

1006/7یاور2-331

906یوزباشی2-34

1487100جمع

1117/4قراول2-23-1

463/15کالنرت2-24

50/35لشگرنویس باشی2-25

523/4لشگرنویس2-25-1

90/6مرشف2-26

20/13موزیکان چی باشی2-27

573/8موزیکان چی2-27-1

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

   

ادامۀ جدول 4
فراوانی مقولۀ موضوعی نظامی-دیوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. افرس ارتش باالتر از رسوان؛ رسگرد

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

3. القاب و مناصب رشعی-دیوانی 

و قضایی-دیوانی

233/6امیر دیوان خانه3-1

599/3شیخ االسالم3-2

152/3صدرالرشیعه3-3

153/2صدر دیوان خانه3-4

20/3قاضی عسگر3-51

304/7متولی باشی3-6

13921/8متولی3-6-1

213/3مالباشی3-7

31048/6مال3-7-1

71/1نایب الصدر3-8

71/1نقیب السادات3-9

101/6وزیر عدلیه3-10

   638100جمع
رشعی-دیوانی،  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

قضایی-دیوانی براساس زیرمقوله ها

1. قاضی عسگر )قاضی عسکر(: قاضی ای که 
در میان سپاهیان قضاوت کند.

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 5
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جدول 6
مالی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 

براساس زیرمقوله ها

1. عیارگر؛ کسی که عیار پول را بسنجد.
2. بقایا: مالیات پس افتاده.

3. رسائل: مکتوبات و نامه ها.

درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

4. القاب و مناصب مالی-دیوانی

341/4امین الرضب1-4

542/3امین مالیه2-4

20/08برات دار3-4

30/1برات گیر4-4

301/3پیشکار مالیه5-4

261/1رسرشته دار6-4

100/4عزب باشی7-4

40/2عزب دفرت1-7-4

30/1محصل مالیاتی8-4

54822/9مستوفی املاملک9-4

158166/22مستوفی1-9-4

231معیّراملاملک10-4

441/8معیّر1-10-41

130/6وزیر بقایا11-42

40/2وزیر دفرت12-4

30/1وزیر رسائل13-43

40/2وزیر مالیه14-4

2386100جمع

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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درصد فراوانیفروانیزیرمقولهکدمقوله

5. القاب و 

مناصب دیوانی-

دیوانی

40/5احتساب آقاسی1-5

10/1عملۀ احتساب1-1-5

192/2امین تذکره2-5

50/6امین وظایف3-5

485/6ایل چی4-5

9010/4ایل خانی5-5

607ایل بیگی1-5-5

70/8بلوک باشی6-5

445/1بیگلربیگی7-5

384/4پیشکار کل8-5

202/3تلگراف چی9-5

91حافظ الِصّحه01-5

30/3خفیه نویس11-5

283/2شه بندر21-5

30/3میزان آقاسی31-5

18321/1نایب السلطنه41-5

18521/3نایب الحکومه51-5

344وزیر امور خارجه61-5

10/1وزیر تجارت71-5

50/6وزیر علوم، تلگراف و معادن81-5

728/3وزیرمختار91-5

70/8وزیر وظایف و اوقاف02-5

866100جمع
   

دیوانی-دیوانی  موضوعی  مقولۀ  فراوانی 
براساس زیرمقوله ها

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 7
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مقوله های مرتبط با پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی یعنی مفهوم القاب و مناصب 
دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری درمجموع در 5 مقوله و 167 زیرمقوله مقوله بندی 
شده اند که در جداول 3-7 قابل مشاهده اند. همان گونه که قباًل ذکر شد، برای شناسایی 
مفاهیم و مقوله ها و زیرمقوله ها 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 مقوله های استخراج شده از اسناد دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری 
از پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران در جداولی تنظیم شدند. در جداول 3-7 مفهوم القاب و 
مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری در 5 مقولۀ اصلی طبقه بندی شده است. 
مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی به 71 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین 
فراوانی به زیرمقوله های »صدراعظم« )26/1 درصد(، »خواجه« )9/37 درصد(، »فراش 
)دربار(« )6/36 درصد(، و »چاپار« )5/4 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب 
نظامی-دیوانی به 45 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های 
»قراسوران« )14/6 درصد(، »امیرنظام« )9/3 درصد(، »سرهنگ« )8/3 درصد(، و »قراول« 
)7/4 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب شرعی-دیوانی و قضایی-دیوانی 
به 12 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های »مال« )48/6 
درصد(، »متولی« )21/8 درصد(، »شیخ االسالم« )9/3 درصد(، و »متولی باشی« )4/7 درصد( 
اختصاص دارد. مقولۀ القاب و مناصب مالی-دیوانی به 17 زیرمقوله طبقه بندی شده است 
که بیشترین فراوانی به زیرمقوله های »مستوفی« )66/22 درصد(، »مستوفی الممالک« )22/9 
درصد(، »امین مالیه« )2/3 درصد(، و »معیّر« )1/8 درصد( اختصاص دارد. مقولۀ القاب 
و مناصب دیوانی-دیوانی به 22 زیرمقوله طبقه بندی شده است که بیشترین فراوانی به 
زیرمقوله های »نایب الحکومه« )21/3 درصد(، »نایب السلطنه« )21/1 درصد(، »ایل خانی« 

)10/4 درصد(، و »وزیرمختار« )8/3 درصد( اختصاص دارد.
4.  روابط اصطالح نامه ای بین پربسامدترین نمایه های موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی 

دورۀ قاجار تا پایان عهد ناصری چگونه است؟
در جدول 8 نمونه هایی از برقراری روابط اصطالح نامه ای بین نمایه های موضوعی 
مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمده است. هدف از برقراری روابط اصطالح نامه ای تعیین 
چارچوب مفهومی در تعیین حدود و دامنۀ موضوعی در نمایه های موضوعی مفهوم القاب 
و مناصب دیوانی به شکلی است که هم نمایه سازان مراکز آرشیوی و هم پژوهش گران 
)متخصصان موضوعی( بتوانند از گستردگی این زمینه، ارتباط میان مفاهیم آن و اندیشه های 
مرتبط با این مفاهیم را به خوبی دریابند. مهم ترین اصول انتخاب اصطالح نمایه ای، پشتوانۀ 

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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سندی، پشتوانۀ انتشاراتی، و پشتوانۀ کاربردی است. برای گزینش نمایه های موضوعی 
در پژوهش حاضر از منابع دسته اول تاریخ دورۀ قاجار و پایگاه اسناد آرشیو ملی استفاده 
شده است. پاالیش واژگان خام و تعیین حدود موضوعی و مقوله بندی موضوعی نمایه ها 
باعث می شود تا نمایه ها در حوزه ها و مقوالت موضوعی مختص خود طبقه بندی شوند و 
این امر زمینه ساز برقراری روابط معنایی اصطالح نامه ای است. در جدول 8 نمونه هایی از 
نمایه های مفهوم القاب و مناصب دیوانی آمده است. نمایۀ امین الضرب در مقولۀ القاب و 
مناصب مالی-دیوانی و نمایۀ امیرآخور در مقولۀ القاب و مناصب درباری-دیوانی طبقه بندی 
شده اند. هم چنین برای ثبت وضبط واژگان مترادف و شبه مترادف و تعیین نمایه های رایج تر 
و ارجاعی، براساس استانداردهای اصطالح نامه ای، رابطۀ هم ارزی تعریف می شود که 
درواقع این رابطه، رابطۀ بین اصطالحات مرّجح و نامرّجح است. در جایی که مفهومی 
یکسان با دو یا چند اصطالْح قابل بیان باشد، یکی از آن ها به عنوان اصطالح مرّجح انتخاب 
می شود. اصالح مرّجح اصطالحی است که برای نشان دادن مفهوم مدنظر در نمایه سازی 

گزینش شده است.

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

روابط اصطالح نامه ای

 ی.د. در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

  هدْف بیشرت انتخاِب مناصب دیوانی به عنوان توصیفگر بوده است

 و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

احتساب آقاسی

احتساب آقاسی

مرتبط: ادارۀ احتسابیۀ دارالخالفه

اعم: القاب و مناصب دیوانی (اداری)

اخص: عملۀ احتساب

آردل باشی

آردل باشی

اعم: القاب و مناصب نظامی

اخص: آردل

آردل
آردل

اعم: آردل باشی
   

منونه هایی از برقراری روابط اصطالح نامه ای 
بین منایه های موضوعی مفهوم القاب و 

مناصب دیوانی

مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی 
دورۀ قاجار تا پایان عهد...

جدول 8
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اسلحه دارباشی
اسلحه دارباشی

مرتبط: اسلحه خانه

امیرآخور

امیرآخور

بج:

آخورساالر

ساالرآخور

میرآخور

میرآخورباشی

امیرآخورباشی

اعم: القاب و مناصب درباری

مرتبط: اصطبل خاصه

امیرتومان

امیرتومان

اعم: امیرنویان

اخص: رستیپ

امیر دیوان خانه
امیر دیوان خانه

 بک: وزیر عدلیه

امیرنظام

امیرنظام

بج: رئیس قشون آذربایجان

اعم: وزیر جنگ

امیرنویان

امیرنویان

اعم: وزیر جنگ

اخص: امیرتومان

امین الصّه

امین الصّه

بج: خازن رصف جیب

اعم: القاب و مناصب درباری

مرتبط: ادارۀ رصف جیب

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

روابط اصطالح نامه ای

 ی.د. در انتخاب القاب و مناصب دیوانی دورۀ قاجار تا پایان عهد نارصی

  هدْف بیشرت انتخاِب مناصب دیوانی به عنوان توصیفگر بوده است

 و انتخاب مناصب در اولویت قرار دارد.

   

ادامۀ جدول 8
روابـــــط  برقـــراری  از  منونــه هایــی 
اصطالح نامه ای بین منایه های موضوعی 

مفهوم القاب و مناصب دیوانی

صدف نعیمی
فهیمه  باب الحوائجی
 ملوک السادات حسینی بهشتی

نجال حریری 
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قواعد زیر برای بیان رابطۀ هم ارزی به کار برده می شوند:
بج: »به کار برید به جای«

به صورت پیشوند برای اصطالح نامرّجح نوشته می شود.
بک: »به کار برید«

به صورت پیشوند برای اصطالح مرّجح نوشته می شود.
و  میرآخورباشی،  میرآخور،  ساالرآخور،  آخورساالر،  نمایه های   8 جدول  در 
امیرآخورباشی به عنوان اصطالح های نامرّجح و نمایۀ امیرآخور به عنوان اصطالح مرّجح و 

توصیفگر انتخاب شده است.
رابطۀ سلسله مراتبی یکی از مهم ترین روابط اصطالح نامه ای است. این رابطه مبتنی بر 
درجات با سطوح حاکمیت1 و تابعیت2  است و بین دو اصطالح برقرار می شود تا عام تربودن 
یا خاص تربودن 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 
می شود. در جدول 8 نمایۀ آردل باشی اصطالح اعِم نمایۀ آردل و نمایۀ سرتیپ اصطالح 
اخِص نمایۀ امیرتومان است. یکی دیگر از روابط اصطالح نامه ای، رابطۀ همبسته است. این 
رابطه دشوارترین نوع رابطۀ معنایی است و مبنای ایجاد آن، تبادری است که در ذهن ایجاد 
می شود. این رابطه امکان دارد بین دو اصطالح غیرمعادل و هم ارزش و یا اصطالحاتی که 
به چند مقولۀ متفاوت تعلق دارند ایجاد شود. براساس قواعد برای بیان این رابطه از »ا.و.« 
یا »ا.ه.« یا مرتبط استفاده می شود. در جدول 8 این رابطه در نمایۀ امین الصّره با ادارۀ صرف 

جیب، و در نمایۀ امیرآخور با اصطبل خاصه نشان داده شده است.

6. نتیجه گیری
نهاد دیوان ساالری از پدیده هایی است که تحوالت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
جامعه را می توان در آن جست وجو کرد. تشکیالت اداری در سلسله های مختلف، تغییرات 
بسیاری داشته است؛ ولی باوجود تمام این تحوالت و فرازوفرودها، به عنوان عاملی مهم 
در ادارۀ حکومت ها، پایدار و تأثیرگذار بوده است. این نهاد در تنظیم روابط با گروه های 
اجتماعی، حفظ امتیازات و شئونات طبقات حاکم، نگاه داشتن روابط اجتماعی به صورت 
دلخواه حکومت گران و نیز شکل گیری و فروپاشی حاکمیت ها نقشی اساسی ایفا کرده است. 
در پژوهش حاضر تجزیه وتحلیل و مقوله بندی مفاهیم استخراج شده از اسناد دیوانی دورۀ 
قاجار تا پایان عهد ناصری به روش تحلیل محتوا مبیّن این موضوع است که این مفاهیم، 
انسجامی بسیار دقیق و عمیق با یکدیگر داشته اند و برمبنای وحدت موضوعی که همان 

1. Superordination
2. Subordination
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اسناد دیوان ساالری دورۀ قاجار است بیان شده اند. پژوهش حاضر مفاهیم اسناد دیوانی 
را در زیرمقوله های متعدد، تحت مقوله های اصلی مرتبط و با درنظرگرفتن پربسامدترین 
مفهوم )القاب و مناصب دیوانی( بررسی کرده است و ضمن بیان بسامد زیرمقوله ها به 
شناسایی مقوله ها و مفاهیم مرتبط پرداخته است و درپایان با برقراری روابط اصطالح نامه ای 
به انجام تحقیقاتی گسترده تر در این حوزه درجهت تسهیل در امر بازیابی و دسترسی 

نمایه سازی کمک کرده است.
بسیاری از منابع مرجع دسته اول دورۀ قاجار بعداز قدرت سیاسی شخص شاه، 
صاحب منصبان دیوانی را به عنواِن عناصر اصلی در ساختار قدرت و از مهم ترین ارکان 
حکومتی دورۀ قاجار معرفی کرده اند. در این منابع، مناصب صدراعظم و مستوفی الممالک 
و مستوفی در رأس نظام دیوان ساالری قرار دارند و نماد بارز دیوان ساالری در عصر قاجار 

به ویژه در عهد ناصری »دفتر استیفا« یا »وزارت استیفا« است.
یافته های پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که مفهوم القاب و مناصْب پربسامدترین 
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 نمایه ها 
نمایه های مستوفی و مستوفی الممالک و صدراعظم است. برقراری روابط اصطالح نامه ای 
در نمایه های موضوعی مفهوم القاب و مناصب مبیّن این نکته است که نمایه های موضوعی 
این مفهوم بیشترین رابطۀ هم بستگی را با نمایه های موضوعی نهادهای دیوانی دارند. 
درنهایت باید گفت، کشف روابط مفهومی میان مفاهیم موضوعی یک حوزۀ علمی و 
پژوهشی، فرایندی پیچیده است؛ بنابراین نتایج حاصل از آن نیز به درکی عمیق احتیاج 
دارد. این مشکل در حوزه های میان رشته ای بیشتر دیده می شود؛ بنابراین تجزیه وتحلیل 
این حوزه از هر دیدگاهی، چه ازطریق روش های ارائه شده در این پژوهش و چه سایر 
روش های دیگر، دارای چالش است؛ ولی ادامۀ این نوع پژوهش ها که با هدف شناخت 
مفاهیم و مقوله بندی آن ها انجام می شود درنهایت سبب تقویت بازیابی و مدیریت نیازهای 

اطالعاتی پژوهش گران می شود.

پیشنهاد برای پژوهش های آتی
برای گزینش و یکدست کردن نمایه های موضوعی با انطباق به زبان طبیعی و تاریخی اسناد 
و کنترل واژگان در پایگاه اسناد آرشیو ملی پیشنهادهایی براساس نتایج پژوهش حاضر 

عرضه می شود:
1. مطالعۀ مفاهیم اسناد دیوانی دورۀ مظفری تا پایان قاجار برای مقوله بندی و برقراری 
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روابط اصطالح نامه ای؛
روابط  برقراری  و  مقوله بندی  برای  دورۀ صفوی  دیوانی  اسناد  مفاهیم  مطالعۀ   .2

اصطالح نامه ای؛
3. مطالعۀ مفاهیم ایالت و عشایر دورۀ قاجار برای مقوله بندی و برقراری روابط 

اصطالح نامه ای.
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