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مقدمه
کــه از دیربــاز ذهــن صاحبــان فکــر و اندیشــه را بــه خود  یکــی از مســائلی 
کــرده، تنظیــم ســاخت یافتۀ دانش هاســت. دسترســی نظام منــد  جلــب 
گاهی هــای در اختیار، دغدغه ای اســت که  بــه اندوخته هــای علمــی و آ
همــواره مــورد توجــه انســان اندیش منــد بــوده اســت. او همــان طــور که با 
گاهی های خود همــت نموده،  شــنیدن و نوشــتن و نشــر، به جابجایــی آ
کرده  گونــی بــرای مدیریت دانش هــای خویش تــاش  گونا بــه روش هــای 
کتاب ها و نوشته ها و  اســت. ســیر مدیریِت دانش مدّون را باید از تنظیم 
عنوان گذاری مطالب آن و سپس تهیه فهرست برای آثار، چکیده و نمایه 
کنــون با تحــوالت و پیشــرفت های قابــل ماحظه ای  کــه ا پیگیــری نمــود 
روبرو شــده است و مســائلی مانند نمایه های موضوعی، فهرست نویسی 
کنترل شده و به کارگیری ابزار فن آورانه  الکترونیکی، استفاده از زبان های 
و عرضه اطاعات در پایگاه های اطاعاتی ساخت یافته، کتابخانه های 
و  اینترنتــی  بــزرگ  درگاه هــای  و  ســامانه ها  دیجیتالــی،  الکترونیکــی، 

اینترانتی از جمله آنهاست.

شبکه مفهومی 
 اصطالحات علوم، 

کاربردها و ویژگی ها
محمد هادی یعقوب نژاد 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

مقــالــه

به  و  علم،  مفاهیم  از  انعکاســی  علمی،  اصطالحات  چکیده: 
عنوان موجود زنده فضای علم به شــمار می آیند؛ که اگر به 
درستی تنظیم شــوند می توانند مجموعه ای از واژگان مهم 
و کلیدی یک علم، و گســتره موضوعی رشته مربوط را با تمام 
جنبه های اصلی، فرعی و وابسته به شکلی ساخت یافته به 
دســت دهند و نهایتا، نظام دانش مدار را شکل داده و شبکه 
مفهومی و درختواره علوم را نمایان سازند. نویسنده در نوشتار 
اصطالحات  مفهومی  شــبکه  ماهیت  که  طور  همان  حاضر، 
کید بر علوم اســالمی  علمی، ویژگی ها و کاربردهای آن با تأ
وی  را بازکاوی می نماید، تجربه های برخی مراکز علمی حوز
یت دانش اسالمی فعالیت های  را که در علم اطالعات و مدیر

اثربخشی داشته اند نیز مورد مداقه قرار می دهد.
کلیدواژه: اصطالحات علمی، شبکه مفهومی، شبکه مفاهیم 
علوم، نظام هــای دانش مــدار، اصطالح نامــه ها، علوم 

اسالمی، شبکه اصطالحات علوم. 
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همان طور که در علم زبان شناسی، زبان وسیله ارتباط بین انسانهاست. 
بــه  مربــوط  مفاهیــم  نامگــذاری  نظام منــد  مطالعــه  اصطاح شناســی 
رشــته های  و  تخصصــی  زبان هــای  در  اســت.2  تخصصــی  رشــته های 
علمی، معانی به وسیله مفاهیم صورت بندی می شوند و از طریق واژه ها 

یا اصطاحاتی خاص به دیگران منتقل می گردند.

کنیم، اما آنچه در ذهن  ممکن اســت حقایق یا اموری را بفهمیم و درک 
که از  مــا پیــدا می شــود مفهوم اســت. مفهــوم تنها ســاخت ذهنی اســت 
انعکاس واقعیت ها یا اشــیای خارجی در ذهن پدید می آید. برای تبادل 
و انتقــال ایــن ســاخت ذهنی، نماد یا نشــانه ای به آن مفهــوم اختصاص 
کــه در واقــع نماینــده آن اســت. ایــن نمــاد در ارتباطــات علمی  می یابــد 
گاه نمادهــای دیگری مانند  معمــواًل اصطــاح یا واژه نــام دارد. )هر چند 

کار رود(.3 اصوات، اشارات و.. ممکن است به 

گاهی درســت از داشته هاِی علمی و تولید و توسعه علم با سازماندهی  آ
و مدیریــت دانــش ممکــن خواهــد شــد.  بــرای مدیریت دانش، مســیری 
جــز مدیریــِت مصطلحــاِت علم و توســعه و تغذیــۀ آنها وجود نــدارد؛ زیرا 
نقــل و انتقــال اندیشــه ها و تفهیــم و تفهّم هــای علمی، همواره به وســیله 
اصطاحــات صــورت می گیــرد و اصطاحــات در ارائــه مفاهیــم علمــی 

نقِش اساسی را بر عهده دارند. 4

برای اینکه:
1. در زبان های تخصصی و رشــته های علمی، معانی به وســیله مفاهیم 
صورت بندی می شوند و از طریق واژه ها یا اصطاحاتی خاص به دیگران 

منتقل می شوند. 5 

2. اصطاحــات علمــی عناصــر اصلــی تشــکیل دهنده  علــم بــه شــمار 
می آیند که با ســازمان دهی آنها هماهنگی و مدیریِت منســجِم اطاعاِت 
علمی ممکن می شود و زمینه ارتقای دانش ها و تولید علم فراهم می گردد.

3. اصطاحات علمی انعکاســی از مفاهیم علم و به عنوان موجود زنده 
گر به درســتی تنظیم شــوند، می توانند  که ا فضــای علم به شــمار می آینــد 
کلیدی6 یک علم وگســتره موضوعی رشــته  مجموعــه ای از واژگان مهم و 
مربوط را با تمام جنبه هاى اصلی، فرعی و وابسته به شکلی ساخت یافته 

به دست دهند. 

کتابداری و اطاع رســانی؛ عباس حری؛ تهــران: کتابخانه ملی جمهوری  2. ر.ک بــه: دائرةالمعارف 
اسالمی، 1381، ج 1، ذیل واژه اصطالح شناسی.

3. همان با تغییر و اضافات.
4. آموزش فلسفه، محمدتقی مصباح، ج 1، صص 275، 278 و 282.

کتابداری و اطاع رسانی، ص 212.  5. دائرةالمعارف 
6 . کلیــد واژه: )Keyword(کلمــه مهمــی از یــک عنــوان یــا از یــک متــن کــه بــه عنــوان اولیــن کلمــه 
ى یــا فهرســت به کار برده می شــود. در عرف اطالع رســانی کلیــد واژه به  یــک شناســه در نمایه ســاز
ین کتاب یا مقاله، چکیده و دیگر متون اطالعاتی  اصطالحاتی اطالق می شود که از مدارک، عناو

ى قرار می گیرند. استخراج می گردند و پایه نمایه ساز

ماننــد  نهاده هایــی  میــان،  ایــن  در 
مصطلحــات  مفهومــی  شــبکه های 
علــم، طراحــی نظام هــای دانش مدار 
)اصطاح نامه هــای تخصصی خرد و 
کان( و هستی شناسی های مفهومی 
که بر پایه اصول علمی اســتوار شده و 
یتم های سیستماتیک  مبتنی بر الگور
فنــاوری  ابزارهــای  بــا  همخــوان  و 
تعریف شــده اند، تأثیــر فوق العاده ای 
بــر مدیریــت ســاخت یافتۀ دانش هــا 
گذاشــته و ذهن بسیاری اندیش وران 

کرده اند. را به خود متوجه 

کــز  مرا برخــی  تجربه هــای  ی  کاو وا
علــم  حــوزه  در  کــه  ســازمان هایی  و 
اطاعــات و مدیریت دانش اســامی 
کی از آن اســت  فعالیــت می کنند حا
بیــن  اســتانداردهای  بــه  توجــه  کــه 
المللــی و بومــی ســازی آنهــا می تواند 
محتــوای  تنظیــم  و  ســازماندهی 
معــارف و اندیشــه های اســامی را تســهیل نمــوده منجــر بــه تولیــد ارزش 
افزوده شود. و بستر مناسبی برای ایجاد نظام های هستی شناسانه فراهم 
کــز مختلف پژوهشــی و اطاع رســانی،  کــه اســتفاده از آنهــا در مرا نمــوده 
تولیــد دانــش را بــه جــای تجمیــع اطاعــات در پــی خواهــد داشــت. در 
که ماهیت شــبکه مفهومی اصطاحات علمی،  این نوشــتار همان طور 
ی می شــود، از  کید برعلوم اســامی بازکاو کاربردهــای آن با تأ ویژگی هــا و 
که در علــم اطاعات و مدیریت  ی  کز علمی حوزو تجربه هــای برخــی مرا

دانش اسامی فعالیت های اثربخشی داشته اند نیز یاد خواهد شد. 1

گفتار اول: اهمیت اصطالحات در علوم 
و معقــوالت،  بــا مفاهیــم ســروکار دارد. مفاهیــم  انســانی همــواره  عقــل 
ابــزار اصلــی اندیشــیدن و اســتدالل کردن هســتند، ولی انتقال و انتشــار 
اندیشــه ها و تفهیــم و تفّهم هــای علمــی، بیشــتر بــه وســیله اصطاحات 
انجــام می شــود. بنابرایــن اصطاحــات در ارائــه معانی و مفاهیــِم علوم، 

کلیدی دارند. نقش بنیادی و 

در علــم اصطاح شناســی، اصطاحات وســیله ارتباط بین علماســت؛ 

1. تجربه های مرکز اطالعات و مدارک اســالمی وابســته به پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی - دفتر 
یه ها و اصــول پذیرفته شــده بین المللی در  تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیه قــم - در اســتفاده از رو
ین اصطــالح نامه ها، فرهنــگ نامه ها و جز آن  مدیریــت اطالعــات و دانش های اســالمی و نیز تدو
ری اطالعات در مدیریت اطالعات علوم نمونه های  همچنین تالش های پژوهشگاه علوم و فناو

قابل توجهی در این باره است.

و  علمــی  رشــته های  در 
گســترۀ  آنچه  معرفتــی 
نشــان  را  علوم  مفهومــیِ 
اصطالحــات  می دهــد، 
این  هرگاه  علمی  اســت. 
اصولی  طبــق  اصطالحات 
شبکه ای  فرم  در  مشخص، 
حال  عین  در  و  درهم تنیده 
شــوند،  نمایان  منســجم 
قادر خواهنــد بود محتوای 
نظر  مــورد  دانش  علمــی 
وابط  را منعکــس کــرده و ر
نظام منــِد  و  سیســتمی 
وِن علــم را ارائــه کنند. در

شبکهمفهومیاصطالحاتعلوم،کاربردهاوویژگیها
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دانش هــا، یعنــی فراهم آوری، ســازماندهی، ذخیره، پردازش، جســتجو و 
یج اطاعات به صورتی منسجم  یابی منتهی شــده و برای اشاعه و ترو باز

کمک شایان توجهی خواهد شد. و روزآمد 

گاهــی درســت از محتوا هــای علمــی، همچنیــن ســازماندهی  ازایــن رو آ
توســعه  و  مدیریــت  باســازماندهی،  جــز  دانش هــا،  بــر  نســبی  تســلط  و 
کــه نظام های دانش مــدار مانند  مصطلحــات آنها ممکن نخواهد شــد12 
زیــرا  یکــرد طراحــی و تدویــن شــده اند؛13  بــا همیــن رو اصطاحنامه هــا 
اصطاح نامــه مجموعــه ای اســت نظام منــد از اصطاحــات 14و واژگاِن 
کلیدی15 یک علم که موضوع آن رشته را با تمام جنبه هاى اصلی، فرعی 

و وابسته به شکلی نظام یافته عرضه می کند. 

ینی از   اصطاح نامــه بــا فرهنگ نامــه، دانش نامــه، دائرةالمعــارف و عناو
ایــن دســت تفــاوت اساســی دارد. اصطاح نامــه منبــع و مرجعی اســت 
یابی اطاعات  کــه هــر یک از اجزاى آن کلیدى اســت براى گشــودن و باز
مجــازی.  و  فیزیکــی  مختلــف  محمل هــای  در  انبــوه  و  انباشته شــده 
کــه تبلور  واحــد تشــکیل دهنده ایــن منبــع، مدخل هــا و واژه هایی اســت 
اصطاحــات یــا دربرگیرنــدۀ مســائل متــون و مــدارک مــورد نظــر  باشــد.16 
اصطاح نامه هــا در ارائــۀ مفهومــِی اصطاحــاِت علمــی نقــش محــوری 
کیــد بــر علــوم  کاربردهــای آن را بــا تأ دارنــد. اینــک برخــی از ویژگی هــا و 

یم.  اسامی می آور

ویژگی ها 
گان مترادف و شــبه متــرادف و تعیین واژه رایج تر و  1. ثبــت و ضبط واژ

گان به آن.  ارجاع سایر واژ
کــه بــه نوعــی نســبت بــه همدیگــر  در ســاختار اصطاح نامــه، واژگانــی 
همپوشــانی معنایــی دارند مترادف تلقی می شــود و از میان آنها یک واژه 
بــه عنــوان واژه مرّجــح انتخــاب و ســایر اصطاحــات بــه آن ارجــاع داده 
مــی شــود. به همین دلیــل مفهوم ترادف در اصطاح نامــه عام تر از مفهوم 
ترادف در لغت است. ثبت و ضبط واژگان مترادف و ایجاد رابطه میان 
کارآمد اســت و هم در  یابی اطاعات بســیار مفید و  آنها هم در هنگام باز
ذخیره اطاعات )هنگام نمایه ســازی اطاعات (؛ زیرا چه بســیار اتفاق 

ســالن  مــدار؛  دانــش  نظام هــای  و  دیجیتالــی  کتابخانــه  همایــش  ســخنرانی،  مبلغــی؛  احمــد   .12
همایش های دفتر تبلیغات اسالمی، مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، آبان 1390.  

ین اصطالح نامه علوم اســالمی«؛ کتاب  یکردهای دانش مدار در تدو 13. طاهری، ســیدمهدی؛ »رو
کلیات، سال،15 شماره 3، اسفند، 1390، ص8. ماه 

کامال« دقیق و محدود  که در مواردى خاص، معنایى  14 . »اصطالح« )term( واژه یا عبارتی اســت 
یژه علم، هنر، حرفه، تجارت یا موضوعی خاص باشد. کند یا و را بیان 

15 . کلیــد واژه: )Keyword( کلمــه مهمــی از یک عنوان یا از یک متــن که به عنوان اولین کلمه یک 
کار برده می شود. ى یا فهرست به  شناسه در نمایه ساز

یــن کتاب، یا  کــه از مدارک، عناو در عــرف اطالع رســانی، کلیــدواژه به اصطالحاتی اطالق می شــود 
ى قرار می گیرد. مقاله، چکیده و دیگر متون اطالعاتی استخراج می گردد و پایه نمایه ساز

یــل ، پیتــر؛ راهنمــای تهیــه و گســترش اصطــاح نامــه یکزبانــه؛ ترجمه عباس  16. آوســتین، درک ، و
حــری؛ تهــران: مرکز اســناد و مــدارک علمــی ایــران، 1365. یعقوب نــژاد، محمدهــادی؛ درآمدی بر 

مبانی اصطالح نامه علوم اسالمی؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی،1375. 

گفتار دوم: شبکه اصطالحاِت علوم   
گســترۀ مفهومــِی علــوم را نشــان  در رشــته های علمــی و معرفتــی آنچــه 
می دهــد، اصطاحــات علمــی  اســت. هــرگاه ایــن اصطاحــات طبــق 
اصولی مشــخص، در فرم شــبکه ای درهم تنیده و در عین حال منســجم 
نمایان شوند، قادر خواهند بود محتوای علمی دانش مورد نظر را منعکس 
کــرده و روابط سیســتمی و نظام منِد دروِن علــم را ارائه کنند و نهایتًا نظاِم 

دانش مدار را شکل داده و درختواره ای از علوم را نمایش دهند.

کــه در »علم اطاعات و دانش شناســی« اصطاحنامه ها7  گفتنی اســت 
بــه همیــن منظور طراحی شــده اند و در ردیــِف منابِع مرجــِع بااهمیت در 
ســاماندهی و مدیریت اطاعات در دانش های مدّون به شــمار آمده اند؛ 
زیــرا منظومــه ای از واژگان کلیــدی و مفاهیــم مرتبــط با حــوزه موضوعی و 
دانشــی را ارائــه می کننــد و دســتیابی ســریع و آســان به اطاعــات علمی 
کــه نخســتین گام در مســیِر تولید و توســعه دانش به شــمار مــی رود - را   -
فراهــم می ســازند.8 اصطاح نامه هــا معیارهایی علمی به شــمار می آیند 
کــه هماننــد شــاخص و الگــو در هماهنگ ســازی یک پارچــه اطاعات 
و دانش هــا بــه صورتــی پویــا و مســتمر در محیط هــای فیزیکــی و مجازی 

کارآیی مؤثری دارند: 

پایــه  بــر  معرفتــی  و  دانشــی  حوزه هــای  ومباحــث  گزاره هــا  گاه  هــر 
گام هــاِی  شــوند،  ارائــه  و  ســازماندهی  فراهــم آوری،  اصطاح نامه هــا، 
بنیادیــن در یکپارچه ســازی و مدیریــِت اطاعــات، به درســتی برداشــته 
شده و زمینه مدیریِت دانش و مسیِر الزم برای تولیِد دانش جدید گشوده 

خواهد شد. 

بنابراین بایســته است اطاعات حوزهای دانشِی اسامی و معارف آن بر 
پایه اصطاح نامه های مرتبط از قبیل اصطاح نامه های علوم اسامی9و10 
سازماندهی و ارائه شود تا بدین سان اطاعات و معارف اسامی همزمان 
بــا تولیــد به وجهی هماهنــگ مدیریت شــوند و بر محمل ها و بســترهای 

گسترش پذیِر مجازی به درستی انتشار یابند.  متنوع از قبیل فضاهای 

تدویــن  بــه  از دیربــاز  بــزرگ   و ســازمان های علمــی  اندیــش وران  توجــه 
در  را  آن  نقــش  کــه  اســت  نشــانه هایی  از  یکــی  نیــز  اصطاح نامه هــا11 
ســازماندهی و توســعه علــوم تأییــد می کند. با ایــن اســتاندارد، مدیریِت 
اصطاحــات علمی بر اســاس اصولی مشــخص، بــه مدیریت اطاعاِت 

که به واژگان نامه، گنج واژه و  تینی تزاروس )THESAURUS( اســت  7. اصطالح نامه معادل کلمه ال
کنزاالصطالح نیز معروف است. 

کتابداری و اطاع رســانی؛ دکتر عباس حری؛ کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران،  8. دانشــنامه 
1381، ج 1، ص 212.

کتــاب )انتشــارات دفتــر  یــد، قــم: بوســتان  9. اصطالح نامه هــای منتشرشــده علــوم اســالمی را بنگر
تبلیغالت اسالمی حوزه علمیه قم(.

10. درباره اصطالح نامه علوم اسالمی  Islamicdoc.org، آثار مکتوب و الکترونیکی آن را بنگرید
کتابشناســی  و  همــان  کتابــداری،  و  رســانی  اطــاع  دانشــنامه  بــه:  ر.ک  بیشــتر  گاهــی  آ بــرای   .11

اصطاح نامه ها؛ اشرف السادات فوالدی؛ تهران: مرکز اطالعات و مدارک علمی، 1372.

شبکهمفهومیاصطالحاتعلوم،کاربردهاوویژگیها



8

مقاله

سال بیست و ششم،مشارۀدوم، خــــرداد و تیـــر1394 152

گان  4. کشــف مشــترکات لفظی و تبیین وجوه تمایز از طریق ارائه واژ
دارای توضیح گر 

یکــی از معضات علوم انســانی، وجود مشــترکات لفظــی از یک طرف و 
عدم عنایت صاحبان فکر و اندیشه به این مشترکات لفظی است. نقش 
کشــف مشــترکات لفظی و منعکس نمودن  اصطاح نامه در این بخش، 
آن بــا عامــت مشــخص )توضیحگــر( اســت. توضیحگر یعنــی مطالب 
مختصرى که بین دو هال قرار گرفته و موجب می شود مشترکات لفظی 

گردند؛ مانند آیات)معجزه(- آیات)قرآن(.  از هم متمایز 

 بــا توجــه بــه اینکــه ماهیــت اصطاح نامه ها بــرای ارائــه نحــوه ارتباطات 
میان واژگان و اصطاحات طرح ریزی شــده اســت، هیچ اصطاحی در 
اصطاح نامــه نیســت، مگر اینکه بــا یک واژه یا واژگان متعــدد در ارتباط 
ک لفظی هســتند، منطقًا  اســت. به همین علت واژگانی که داری اشــترا
نمی تواننــد بدون تعیین حــدود و ثغور معنایی خود در اصطاح نامه وارد 
شــوند، بر خــاف دایرة المعارف هــا، فرهنگ هــا و لغت نامه ها که ممکن 
اســت مشــترکات لفظــی بــدون تعییــن حــدود معنایــی در این دســته از 
منابــع مرجع وارد شــوند. برای مثــال واژه »رهن« در فقــه را نمی توان بدون 
گاهی از این واژه عقد رهن  کرد؛ زیرا  توضیحگر در اصطاح نامه فقه وارد 
گاهی هم  که زیر مجموعه عقد الزم از طرف واحد است،  را اراده می کند 
به معنای عوض مســابقه اســت که با واژه مســابقه در ارتباط اســت، پس 
حتمــًا بایــد از طریق توضیحگر از همدیگر متمایز شــوند تــا اجازه ورود به 

اصطاح نامه را داشته باشد.18

رهن ) عقد ( 
       اعم: عقد الزم از طرف واحد 

رهن ) مرهون (
       اعم: محل رهن 

رهن ) عوض مسابقه ( 
      بک: عوض مسابقه  

کاربردها 
که در قالب اصطاح نامه ها ارائه می شــود،  شــبکه مفهومی  اصطاحات 
کار آید و  بــرای ســازماندهی اطاعــات می تواند در مــواردی مانند ذیل بــه 
محققان و دانش پژوهان را در دستیابی به اطاعات مورد نیاز یاری کند.19

جامعیت نمایه سازی موضوعی 

18. اصطالح نامه فقه، همان.
تولیــد دانــش )همایــش علمــی(، مرکــز  و  یــد: اصطالح نامــه  بنگر را  بردهــای اصطالح نامــه  کار  .19
همایش های دفتر تبلیغات اســالمی، مرکز اطالعات و مدارک اســالمی، 1389، مقاله آقایان دکتر 
عباس حری و دکتر محمدتقی سبحانی درwww.islamicdoc.org   . همچنین ر.ک به: مجموعه 
کاربردهــای آن در محیــط الکترونیکــی؛ محمد هــادی  مقــاالت همایــش ملــی اصطــاح نامــه و 

کتابدار، 1391. یعقوب نژاد، سیدمهدی طاهری؛ تهران: 

که نمایه ســاز با وجود تخصص و هوش باال، به دلیل عدم تمرکز  می افتد 
گاه نمی شــود. براى  گســتردگی اصطاحات، از وجود ترادف بین آنها آ و 
مثــال در »فقــه« از »رهــن« به »ارتهان« یا »رهانه« نیز تعبیر شــده اســت که 
چه بســا نمایه ســاز با دیدن آنها به »رهن« منتقل نمی شــود و در سیســتم 
که در شــیوه نمایه ســازى بدون اصطاح نامه وجود دارد نیز به  ارجاعات 
گستردگی اصطاحات و عدم امکان مراجعه دوباره به متون، به  واســطه 
کاذب اطاعات  که در نتیجه منجر به ریزش  این ترادف توجه نمی شود 

می گردد. در اصطاح نامه فقه آمده است: 17
       رهن 

                    بج: ارتهان
                         رهانه

                         عقد رهن

2. تعیین رابطه ساختاری و  سلسله مراتبی میان اصطالحات  
 یکــی از ویژگی هــای بــارز اصطاح نامــه رابطــه سلســله مراتبــی ) اعــم و 
کله و ســاختار اصلــی یک علــم را بــه نمایش در  کــه شــا اخصــی ( اســت 

می آورد.

کند موجب  این نوع از رابطه به دلیل اینکه از  منطق معینی تبعیت می 
ترسم ساختار و بدنه اصلی یک علم با تمامی جزئیات و ریز موضوعات 

ترسیم شود. 

3. بیان ارتباطات متنی و بحثی و تداعی میان اصطالحات 
 یکــی از مشــخصه های اصلــی اصطاح نامه بیــان روابط وابســته ) رابطه 
تداعــی و پیوند هــای بحثــی ( میان واژگان اســت. این نــوع از رابطه که با 
عامــت اختصــاری »ا. و:« نمایش داده می شــود، منعکس کننده هر نوع 
ارتباطــی میــان دو واژه، غیر از رابطه ترادف و اعم و اخصی اســت؛ مانند 

رابطه اصطاح والیت فقیه با واژگان ذیل:

والیت فقیه

     ا. و: ولی فقیه

           آیات والیت فقیه

           اثر والیت فقیه

           جعل منصب والیت فقیه

           روایات والیت فقیه

           اجرای احکام الهی

           اختیارات ولی فقیه

           ادله والیت فقیه

17. برگرفته از مقدمه اصطالح نامه فقه. اصطاح نامه فقه، جمعی از محققان، قم: پژوهشــگاه علوم 
وفرهنگ اسالمی، 1393.

شبکهمفهومیاصطالحاتعلوم،کاربردهاوویژگیها
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خویــش را تهیه نمــوده و فرایند انجام 
پژوهش را پشت سر بگذارند.

در  بخواهــد  کســی  گــر  ا مثــال  بــرای 
کنــد، تردید  بــاره اعجــاز قرآن تحقیق 
کجــا و از چــه مســئله ای  کــه از  دارد 
گر به  کند، امــا ا کجا ختــم  آغــاز و بــه 
گاه  آ کنــد،  مراجعــه  اصطاح نامــه 
کــه ایــن واژه چــه واژه هــای  می شــود 
واژه هــای  همچنیــن  و  دارد  فراتــری 

متــرادف و ارجاعــی آن و ســاختار معنایــی میــان واژگان ایــن بحث را به 
درستی در می یابد. 

از همه مهم تر اصطاح نامه نشان می دهد که اعجاز قرآن رده های فروتری 
دارد:

اعجــاز بیانی قــرآن / اعجاز ترکیبی قــرآن / اعجاز زیبایی قــرآن / اعجاز 
علمی قرآن / اعجاز معنوی قرآن.

و هر یک از آنان چند اصطاح خاص و خاص تر یا وابسته دارند که نحوه 
ارتباطشان به درستی بیان شده است.

کــه اصطاح نامه در تدوین یــک پژوهش علمی  گفت  بنابرایــن می تــوان 
کند  کمک شــایانی به محقق  همانند پایان نامه ها می تواند در موارد ذیل 

کند: ی را مفیدتر و روان تر  و تحقیق و

1. انتخاب دقیق و جامع موضوع 

یخچه بحث 2. پیشینه و تار

3. پرسش ها و فرضیه های تحقیق 

4. تنظیم طرح تحقیق

گردآوری درست اطاعات  .5

گاهی از دامنه مباحث صورت گرفته در زمینه موضوع و...  6. آ

مدیریت اطالعات با هدف مدیریت دانش )علم(
 اصطاح نامــه قادر اســت برای هرگونه اطاعــات در هر حجم و هر قالب 
گــردآوری، ســازماندهی و اشــاعه و  اطاعاتــی، نقــش مدیریــت )یعنــی 
که در عصر ارتباطات و تکنولوژی یکی از دغدغه های  کند  یابی( ایفا  باز

اصلی دانشمندان است.

کنون با انواع ابداعات و اختراعات نتوانســته اســت  تکنولوژی موجود تا 
اطاعات را مدیریت نماید و برعکس بهره مندی از تکنولوژی ارتباطات 
گاه به انبارســازی اطاعات و ســردرگمی بیشــتر  و شــبکه های اینترنتی، 

محققان و نیازمندان به اطاعات منتهی شده است.

 نمایــه ســازی موضوعــی و فهرست نویســی منابــع و مــدارک بــه صــورت 
کاربردی ترین شیوه های سازماندهی  دستی و الکترونیکی از رایج ترین و 

در جهان است.

 نمایه ســازی )Indexing(: عبــارت اســت از ثبــت و ضبــط محتــوای 
اطاعاتــی مدارک با اســتفاده از روش های مشــخص برای ســازمان دادن 

یابی. اطاعات به قصد سهولت باز

گونــی دارد که به لحاظ نحوه  انــواع نمایه ها: نمایه تقســیم بندی های گونا
پرداختن به مدرک به دو دسته تقسیم می شود

Descriptive  Index   1. نمایه توصیفی
پرداختــن بــه ویژگی هــای اطاعاتی یک مــدرک که معمواًل بــه اطاعات 
در  کــه  می گوینــد  توصیفــی«  »نمایــه  را  می باشــد  موســوم  کتابشــناختی 
کتابخانه ها و اشــیای دیجیتالی  ســازمان دهی منابع و مدارک موجود در 

گرفته می شود. کار  به 

Subject  Index    2. نمایه موضوعی
که بــار موضوعی دارد  ســاخت و پرداخــت زمینه هــای اطاعاتی مــدرک 

و دسترسی به محتوای مدارک را از طریق موضوع امکان پذیر می سازد. 

هــرگاه چنیــن نمایه هایــی بــرای مــدارک طبــق اصطاح نامه تهیــه گردد، 
بی تردیــد ضمــن جامعیت بخشــی بــه نمایه هــا، یافتــن آنهــا را بــر اســاس 
موضوع آسان می نماید و به پژوهشگر امکان می دهد که ساختار درختی 
و نظام یافته موضوعی هر رده از علوم را مشــاهده و مدارک و منابع مربوط 

کند. به هر رده را به راحتی پیدا 

ساماندهی مدخل های فرهنگ نامه ای و دایرة المعارفی
دایرة المعارف نــگاری  یــا  و  فرهنگ نامه نویســی  می توانــد  اصطاح نامــه 
کــرده و آنهــا را نیز بر اســاس ســاختار طبیعی هر علــم یا هر رده  را متحــول 

علمی مرتبط با آن سازمان دهد.

معمــواًل فرهنگ نامه هــا و دایرة المعارف هــا بر اســاس الفبــا تهیه و تنظیم 
گاهی پیش می آید دو واژه مربوط به هم )وابسته  می شوند و بدین جهت 
بــه یک دیگر( به دلیــل اختاف الفبایی در جاهای دور قرار می گیرند که 
دسترســی به آنها مشــکل یا غیرممکن می شــود و چه بســا به فکر و خاطر 
گر  کنــد، اما ا محقــق یــا جوینــده نمی رســد تا بــرای جســتجوی آن اقــدام 
ایــن دو نیــز بر اســاس اصطاح نامــه تهیه و تدوین شــوند، ســازماندهی و 
کاربر نیز می تواند اصطاحات  یابــی اطاعات متفاوت خواهد شــد و  باز

کند. یا واژه های مرتبط و وابسته به یکدیگر را به راحتی مشاهده 

روان سازی فرایند تحقیق 
که برای تحقیق و پژوهش های خود اصطاح نامه را برگزینند،  محققانــی 
بی تردیــد بــا وســعت نظــر بیشــتر و دیــد کامل تــر می تواننــد طــرح تحقیــق 

و  تخصصی  زبان هــای  در 
به  معانی  علمی،  رشته های 
صورت بندی  مفاهیم  وسیله 
واژه ها  یق  طر از  و  می شوند 
به  خاص  اصطالحاتــی  یا 
می گردند. منتقــل  دیگران 
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گرفته اند و بدین ســبب تعامل و ترابط خود  جاهــا و دانش هــای دیگر وام 
کرده اند. یعنی وجوِد رابطه های سببی موجود میان  را با علوم دیگر برقرار 
مصطلحات، بیشــتر حکایت از وابســته بودن یک شاخه علمی می کند؛ 
که رابطه شجره ای )نسبی( و سلسله مراتبی حکایت از رابطه  همان طور 
که هر  معنایی و هرمی و ســاخت یافته در یک رشــته علمی خواهد نمود 

یافت می شود.  ی اینها از ساختار اصطاح نامه ها در دو

مطالعه روابط میان رشته ای
اســتدالل های  و  تفکــرات  علــوم،  تحــوالت  در  مهــم  مباحــث  از  یکــی 
کــه عمدتــًا از دالالت التزامــی )نــه مطابقــی وحتــی نــه  اســتعاری اســت 
کنایــی وبه شــیوۀ تداعــِی معانی  یافت هــای غیرمســتقیِم  تضمنــی( و در
یافت ها زمینه های اصلی برای اندیشه های  برداشت می شود. این نوع در
جدیــد، نظریه هــای علمــی، تفکــرات بنیــادی و تغییــر و تکامــل علــوم را 
که هر  فراهــم می آورنــد. از ایــن رو برای متفکِر هوشــمند مهم اســت بداند 
کردن خود چقــدر از علوم دیگر بهره برده اســت. یعنی  علمــی برای ســرپا
کاربردی دیگر در علم جدید  گرفته شــده و با  چه مفاهیمی از یک رشــته 
کــه در اصطاح نامه ها قــرار می گیرد،  اســتقرار یافته اســت. اصطاحاتی 
هر کدام نماینده طیفی از منابع اســت. با مطالعه اصطاح نامه و بررسی 
که شــجره یک  روابــط وابســته میــان اصطاحــات )نــه سلســله مراتبی - 
دانش را ترســیم می کند( به روشنی می توان میان رشته ای بودِن یک دانش 
که امروز از طریق بررسی منابع و با ابزار  را از غیر آن بازشناخت؛ در حالی 
علم سنجی و تحلیل استنادی به مطالعه روابط بین رشته ای پی می برند 

یاد و زمان طوالنی را نیاز دارد. کار فرصت ز و این 

نتیجه
کــه همواره  دسترســی نظام منــد به اندوخته های علمی، پرسشــی اســت 
مــورد توجــه انســان بــوده اســت. او نــه تنها با شــنیدن و نوشــتن و نشــر به 
گونی  گونا گاهی های خــود همت نموده، بلکه بــه روش های  جابجایــی آ
که تنظیــم آثار  کرده اســت  بــرای ســازماندهی دانش هــای خویــش تاش 
گذاری هــا و همچنیــن تهیه فهرســت آثــار، چکیده  و نوشــته ها و عنــوان 
و اینــک بــا پیشــرفت هایی مانند نمایه هــای موضوعی، فهرست نویســی 
کنترل شــده و به کارگیــری  توصیفــی - تحلیلــی، اســتفاده از زبان هــای 
ابزار فن آورانه و عرضه اطاعات به صورت ســاخت یافته در ســامانه ها و 

درگاههای بزرگ فیزیکی و مجازی روبرو شده است. 

ایــن دغدغــه  بــزرگ از دیربــاز مــورد توجــه اندیــش وران مســلمان نیــز بوده 
اســت. بررســی و پژوهــش دربــارۀ تنظیــم علــوم در مطالعــات علمــی و 
اسامی پیشــینه ارزشمندی دارد. سازماندهی و طبقه بندی های منظم 
گاه  کرده انــد و  کــه بســیاری از دانشــمندان مســلمان ارائــه  کارآمــدی  و 

دانشمندان غربی نیز از آنها اقتباس نموده اند دلیل این مدعا است.

در  تحــول  پدیدارشــدن  و  علمــی  و  تخصصــی  رشــته های  گســترش  بــا 

بــه  اصطاح نامــه  از  بهره منــدی  بــا 
در  اساســی  زیرســاخت  عنــوان 
مدیریــت اطاعات، می تــوان افزون بر 
مجموعه سازی و گردآوری اطاعات، 
به ســازماندهی آنهــا پرداخــت و برای 
عرضه و ارائه آن به مخاطبان مختلف 
در ســطح ملــی و جهانــی برنامه ریزی 
کــرد و با تحقق ایــن فرایند به مدیریت 
دانش ها نیز دست یافت. روشن است 
که تسلط نسبی بر داشته های علمی  و 
گشودن افق های جدید از لوازم اصلی 

تولید علم به شمار می آید. 

طبقه بندی علوم
یکی از دغدغه هــای بزرگ مطالعات 
گذشــته تمدن اســامی بسیاری از  اســامی طبقه بندی علوم اســت. در 
دانشمندان مسلمان، طبقه بندی های منظم و جاافتاده ای ارائه کرده اند 
که گاه دانشمندان غربی نیز از آنها اقتباس نموده اند؛ مانند احصاء علوم 
گســترش شــاخه های علمی، قهرًا  الدین فارابی. پس از تحوالت علوم و 
تحوالتی در نظام طبقه بندی دانش ها پدید آمده اســت و می بایســت آن 
گردد. اصطاح نامه های علوم اسامی به دلیل  نظام شناســایی و ترسیم 
اینکه از منطق سلســله مراتبی تبعیــت می کنند، ارتباطات درون علمی 
را نشــان می دهند و قابلیت این را نیز دارند که ارتباطات میان رشــته ای و 
بســامد وام گیری علوم از یکدیگر را به درســتی ارائه کنند و در طبقه بندی 

کلیدی و زیرساختی ایفا نمایند. علوم نقشی 

انعکاس تحوالت رشته های علوم
اصطاح نامــه بازنمود رشــته تخصصی موضــوع خود اســت. بنابراین هر 
تحولــی که در رشــته مربــوط رخ نماید در اصطاح نامه هــا بازتاب خواهد 
کــه در رشــته های پویــا، الزامــًا در هــر دوره ای  یافــت. بــرای همین اســت 
می بایســت اصطاح نامه آن ویرایش مجدد شــود تا به روزرســانی شــده و 
انعکاســی از وضعیت آن رشــته باشــد. با مقایســه دو یا چنــد ویرایش در 
چنــد بازه زمانــی، تغییر و تحــوالت، موضوعات جدیــد و مباحث متورم 

شده و... به درستی نشان داده می شود. 

ارزشیابی دانش ها
به دلیل برقراری رابطه های سببی و نسبی )شجره ای( در اصطاح نامه ها، 
امــکان ایــن تحلیــل وجــود دارد که رشــته های علــوم چه تعــداد مباحث 
هســتۀ اصلــی و انحصــاری دارنــد که به وســیله آنها شــکل گرفته اند و به 
مجموعــه ای منســجم بــا عنــوان رشــته ای علمــی و متمایز از رشــته های 
که از  گرفته انــد و چــه بخــش مباحــث مرتبــط و وابســته دارنــد  دیگــر نــام 

علوم  معضــالت  از  یکــی 
مشترکات  وجود  انســانی، 
عدم  و  طــرف  یک  از  لفظی 
و  فکر  صاحبــان  عنایــت 
مشترکات  این  به  اندیشــه 
نقــش  اســت.  لفظــی 
بخش،  این  در  اصطالح نامه 
و  لفظی  مشــترکات  کشف 
منعکس نمودن آن با عالمت 
مشخص )توضیحگر( است.
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نظام های طبقه بندی علوم، اســتانداردهایی مانند شــبکه های مفهومی 
اصطاحــات علمــی و نظام های دانش مدار )از قبیــل اصطاح نامه های 
کــه بــر پایــه اصــول علمــی و همخــوان بــا ابزارهــای فناوری  خــرد و کان( 
استوار شده است، تأثیر فوق العاده ای بر مدیریت ساخت یافته دانش ها 

کرده است. گذاشته و ذهن بسیاری اندیش وران را متوجه خود 

اصطاح نامه های علوم اســامی به دلیل اینکه از منطق سلســله مراتبی 
تبعیــت می کننــد و ارتباطــات درون علمی را نشــان می دهنــد و قابلیت 
کــه ارتباطات میان رشــته ای و بســامد وام گیــری علوم از  ایــن را نیــز دارنــد 
کنند و در مدیریت و طبقه بندی علوم نقشــی  یکدیگر را به درســتی ارائه 
کلیــدی و زیرســاختی ایفــا نماینــد، عنصــری اثربخــش در ایجاد شــبکه 
مفهومی اصطاحات این علوم شــناخته شــده و می توانند سازماندهی و 
مدیریت محتوای معارف و اندیشه های اسامی را تسهیل نموده و منجر 

به تولید ارزش افزوده شوند. 

مرکــز اطاعــات و مدارک اســامی وابســته به پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
اســامی - دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم - بــا اســتفاده از 
یه هــا و اصــول پذیرفته شــده بین المللــی در تدویــن اصطاح نامه های  رو
علوم اســامی و مســتندکردن اصطاحــات مزبور و تدویــن آنها در قالب 
فرهنگ نامه هــای تخصصــی و ارائــۀ این همــه بــر محمل هــا و بســترهای 
متنــوع از قبیــل فضاهای گســترش پذیِر مجازی و جز آن، بســتر مناســبی 
کنــون بیش از  که تا  بــرای ایجــاد نظام های هستی شناســانه فراهــم نموده 
بیســت مرکز و سازمان بزرگ اسامی برای سازماندهی آثار علمی خویش 
بــه صــورت رســمی از آنها بهــره برده اند. بدیهی اســت اســتفاده از آنها در 
کز مختلف پژوهشــی و اطاع رســانی، زمینه های تحقــِق تولید دانش  مرا
را در پــی خواهــد داشــت و آســیِب توقــف در تجمیع اطاعــات به جای 

گسترش علوم را خواهد زدود. مدیریت، تولید و 
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