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توسعه اصطالحنامه 
جامع علوم اسالمی در 
پاسخ به نيازهايی كه 
در هنگام نمايه سازی 
منابع اسالمی 
به وجود آمدند از يك 
سو، و عدم وجود 
اصطالحنامه هايی 
مشابه در ديگر 
زبان ها از سوی ديگر، 
موجب شد در هنگام 
تدوين آنها قابليت ها 
و ويژگی هايی خاص 
مورد توجه قرار گيرند

تدوین و گسترش اصطالحنامه های حوزه علوم اسالمی در اواخر دهه 
1360، به علت نیاز به ابزار کنترل واژگان در فرآیند نمایه س��ازی منابع 
اسالمی، در دس��تور کار معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمی��ه قم قرار گرفت. همزمان ب��ا این تالش ها، تهیه دیگر ابزارهای 
مستندسازی محتوای سایر عناصر فرادادهای، از جمله عنصر پدیدآورنده 
)حقیقی و حقوقی( � که به عنوان پدیدآورنده یا موضوع منابع اس��المی 
بوده اند � نیز مد نظر قرار گرفت. اولین محصول فعالیت های یادش��ده، 
تولی��د 3000 اصط��الح موضوعی، و 8000 س��رعنوان نام اش��خاص 
حقیقی و حقوقی بود که در سال 1371 منتشر شد. از آن سال تا کنون، 
اصطالحنامه های مربوط به نُه حوزه دانشی زیرمجموعه علوم اسالمی 
در قال��ب بی��ش از 200 هزار اصطالح، و بیش از 20 هزار س��رعنوان 
مربوط به اش��خاص حقیقی و حقوقی اس��تخراج و عرضه شده است. 
عالوه بر روزآمدس��ازی ابزارهای معنایی و مس��تند تولیدشده، تدوین 

اصطالح نامه های سه حوزه دیگر نیز در حال انجام است.
توس��عه اصطالحنامه جامع علوم اس��المی در پاس��خ به نیازهایی که 
در هن��گام نمایه س��ازی منابع اس��المی به وجود آمدند از یک س��و، و 
عدم وجود اصطالحنامه هایی مش��ابه در دیگر زبان ها از س��وی دیگر، 
موجب ش��د در هنگام تدوین آنها قابلیت ها و ویژگی هایی خاص مورد 
توج��ه قرار گیرند. مطابقت این قابلیت ها با معیارها و ش��اخصهایی که 
منابع و اس��تانداردهای معتبر برای نس��ل جدید اصطالحنامه ها، یعنی 
اصطالحنامه های بازیابی )یا کاربران( و هستی شناس��ی های مفهومی 
برشمرده اند، نکات جالبی را نشان می دهد. به عبارت دیگر، ویژگی های 
خاص اصطالحنامه جامع علوم اسالمی، حرکت آن را از اصطالحنامه 
نمایه س��ازی )کالسیک(1 به تولید اصطالحنامه بازیابی،2 و ایجاد نظام 

هستی شناسی مفهومی3 علوم اسالمی نشان میدهد. 
اصطالحات »اصطالحنامه بازیابی« و »هستی شناس��ی مفهومی« که 
بر مفهومی واحد داللت دارند، به ترتیب در علم اطالعات و علم رایانه 
)و سپس علم اطالعات( به موازات یکدیگر ظهور یافتند. پیدایش آنها، 
متناس��ب با تحوالت اخیر حوزه فناوری های اطالعاتی، و به دنبال آن، 
افزای��ش انتظارات کاربران از نظام های ذخیره و بازیابی اطالعات بود. 
همانند دیگر اصطالحات، دو اصطالح یادش��ده نیز براساس رویکردی 

خاص ش��کل گرفتند. رویکرد مورد نظر بر تولید و ارائه دانش به جای 
اطالعات صرف توسط نظامهای اطالعاتی تأکید می نمود. این رویکرد 
در منابع مختلف، رویکرد دانش مدار4 نامیده ش��ده است. براساس این 
رویکرد، کشف شبکه های ارتباطی و برقراری و ثبت ارتباطات معنادار 
میان پاره های اطالعاتی )مفاهیم، فراداده ها، و ...( منجر به تولید دانش 
می گ��ردد. تالش های مبتن��ی بر این رویکرد، به گس��ترش نظام های 
هستی شناسانه منتهی خواهد شد. رویکرد دانش مدار بر روی نظام های 
معنایی5 )مانند اصطالحنامه ها( که برمبنای روابط اس��توار بودند، تأثیر 
ویژه ای گذاش��ت؛ به نحوی که س��اختار آنها را دستخوش تغییر نمود. 
برخی از ویژگی هایی که پیشتر برای نظام های معنایی نقص محسوب 

می شد، اکنون نقطه قوت قلمداد می شوند. 
همان طور که پیشتر اشاره شد، اصطالحنامه جامع علوم اسالمی دارای 
ویژگیهایی اس��ت که زمین��ه را برای تحقق هستی شناس��ی در حوزه 
علوم اس��المی فراهم نموده اس��ت. ویژگی های یادشده، اصطالحنامه 
جامع علوم اس��المی را به مفه��وم »اصطالحنامه بازیاب��ی« یا همان 
هستی شناس��ی مفهومی نزدیک کرده است. بس��یاری از ویژگی های 
که برای هستی شناس��ی های مفهوم��ی )اصطالحنامه های بازیابی( � 
به عنوان نس��ل جدید اصطالحنامه ها که با محیط الکترونیکی سازگار 
است � برشمرده اند، در این اصطالحنامه به چشم می خورد. در ادامه، به 

برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
ع��دم محدودیت در تعداد اصطالح��ات نامرجح مربوط به  ●●
هر اصطالح مرجح متناس��ب با دامن��ه حوزه علمی هدف که باعث 
افزای��ش جامعی��ت در مرحله بازیاب��ی اطالعات می گ��ردد.6 مانند 
اصطالح مرجح »وجود« در اصطالحنامه فلسفه اسالمی که دارای 

40 اصطالح نامرجح است؛
عمق روابط معنایی )سلس��له مراتبی( که ساختار دانشی7●● 
)درخت��واره( حوزه علم��ی هدف را به صورت جامع نش��ان می دهد. 
به عنوان نمونه، اصطالح »حرکت حسی غضبی«، در جایگاه هفده 
رده فروتر8 نسبت به اصطالح »امور عامه« در حوزه فلسفه اسالمی 
قرار گرفته است. استفاده از عامل »نگرش )لحاظ(« در طبقه بندی 
مفهومی اصطالحات نیز بر این عمق افزوده اس��ت.9 عامل مذکور، 
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رويکردهای دانش مدار در تدوين اصطالحنامه جامع علوم اسالمی

ويژگی های موجود در اصطالحنامه 
جامع علوم اسالمی، اگر چه 
برمبنای تجربيات به دست آمده در 
هنگام فرآيند تدوين بوده است، 
با قابليت هايی كه برای نسل 
جديد نظام های معنايی در متون 
علمی بيان شده، در سطح بااليی 
همخوانی و سازگاری دارد

دلی��ل قرار گرفتن اصطالحات خ��اص )فروتر( در ذیل اصطالحات 
عام )فراتر( را در س��اختار سلس��له مراتبی بی��ان می کند. به عبارت 
دیگ��ر، جای��گاه هر اصطالح را ب��ر مبنای نگرش ه��ای موجود در 
حوزه ای خاص نس��بت به مفهوم اصطالح مورد نظر تعیین می کند. 
بهره مندی از ای��ن نگرش ها در رده بندی مفاهیم را »رویکرد بافت 
� م��دار«10 گویند. رویکرد بافت � مدار بر اش��یاء محتوای، کاربران، 
و کیفی��ت )چگونگ��ی( اس��تفاده از اصطالح��ات و مفاهیم در یک 
ح��وزه خاص تأکید دارد. عمق روابط معنایی، بیانگر میزان کش��ف 
ارتباطات میان مفاهیم )و اصطالحات( یک حوزه اس��ت، و گرایشی 

هستی شناسانه دارد؛
تدوی��ن فرهنگنام��ه عل��وم اس��المی برمبن��ای واژگان  ●●
اصطالحنامه جامع علوم اس��المی به منظور ارائه تعاریف هر یک از 
اصطالحات، رویکرد دانش � مدارانه دیگری است، که در تدوین و 
روزآمدسازی اصطالحنامه علوم اسالمی مشاهده می شود. توصیف 
و تبیین هر اصطالح � به عنوان نماینده11 مفهومی خاص � به صورت 
جداگانه در قالب مداخل فرهنگنامه ای12 در راستای مفهوم سازی13 
اصطالحات حوزه هدف، و نیز استفاده از نظام ارجاعات برای نشان 
دادن روابط معنایی میان مداخل فرهنگنامه علوم اسالمی، افزایش 
درك و ش��ناخت کاربران، یعنی متخصصان سازماندهی در مرحله 
ذخیره س��ازی )پردازش( اطالعات و دان��ش، و کاربران نهایی را در 
مرحل��ه بازیابی اطالعات و دانش در پی خواهد داش��ت. چنانچه در 
بس��یاری از منابع معتبر علم اطالعات و علم رایانه، هستی شناسی 
مفهوم��ی، نظامی دربردارن��ده اصطالحات )مفاهی��م(، تعاريف آن 
اصطالحات، و روابط میان آنها تعریف ش��ده است )گروبر14، 1993؛ 
اصطالحنامه اگرووك15، 2008(. بنابراین، ارائه تعاریف اصطالحات 
اصطالحنامه جامع علوم اس��المی در قال��ب فرهنگنامه نیز، فرآیند 

گسترش هستی شناسی علوم اسالمی را تسهیل می نماید؛
پوش��ش گس��ترده مفاهی��م دیگ��ر حوزه ه��ای مرتبط با  ●●
ح��وزه علوم اس��المی، و ثبت ارتباط��ات آنها با یکدیگ��ر، از دیگر 
ویژگی های اصطالحنامه جامع علوم اس��المی اس��ت. در برخی از 
اصطالحنامه ه��ای حوزه علوم اس��المی مانن��د اصطالحنامه فقه، 
به دلیل وابس��تگی دانش »فقه« با حوزه های مختلف دانش بشری 

)پزش��کی، عل��وم پای��ه، و ...(، به منظ��ور توجیه و پاس��خ فقهی به 
پیشرفت ها و دس��تاوردهای حوزه های یادشده )مسائل مستحدثه(، 
حجم اصطالحات اصطالحنامه بس��یار گس��ترش یافته اس��ت. در 
ح��ال حاض��ر، اصطالحنام��ه فق��ه به تنهای��ی 60000 اصطالح را 
ش��امل می ش��ود. اهمیت این ویژگی از آن جهت است که در بافت 
تولید دانش، نظام های هستی شناس��انه بر پایه فرآیند مفهوم سازی 
طراحی می ش��وند؛ بدین معنی که در هستی شناسی های مفهومی، 
ه��ر موجودیت مفهومی از طریق شناس��ایی مفاهیم مرتبط با آن، 
و نیز رابط��ه آن مفاهیم با یکدیگر مدل س��ازی انتزاعی می گردد 
)گروب��ر، 1993(. بنابراین، شناس��ایی مفاهیم مرتبط به یک مفهوم 
در یک حوزه دانش��ی خاص، و حوزه های دانش��ی وابس��ته )فرآیند 
مفهوم س��ازی(، تبیی��ن دقیق ت��ر و جامع ت��ر مفهوم م��ورد نظر را 
امکان پذیر می سازد. این مهم به نوبه خود گامی است بسیار مؤثر در 
تولید هستی شناسی های مفهومی. از سوی دیگر، تعدد اصطالحات 
وابس��ته در اصطالحنامه، کارآیی آن را در مرحله بازیابی اطالعات 
بهبود می بخشد. ارائه اصطالحات )مفاهیم( وابسته با یک اصطالح 
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در فرآیند بازیابی، موجب بس��ط شناخت و دانش کاربران نهایی، و 
نیز بسط جست وجو خواهد شد.

ویژگی های موجود در اصطالحنامه جامع علوم اسالمی، اگر چه برمبنای 
تجربیات به دس��ت آمده در هنگام فرآیند تدوین بوده است، با قابلیت هایی 
که برای نس��ل جدید نظام ه��ای معنایی )اصطالحنامه ه��ای بازیابی یا 
هستی شناس��ی های مفهومی، و ...( در متون علمی بیان ش��ده، در سطح 
باالیی همخوانی و س��ازگاری دارد. ش��اید مهم تری��ن دالیل رعایت این 
ویژگی ها، توس��عه اصطالحنامه برمبنای روش کاماًل بنیادی، و شناخت 
نس��بتاً عمیق باف��ت اطالعاتی م��ورد مطالعه از س��وی تدوین کنندگان 
اصطالحنامه بوده اس��ت. حساسیت بسیار در هنگام تصویب اصطالحات 
و روابط آنها نیز مزید بر علت است. ویژگی های بیان شده می تواند الگوی 
طراحی و توسعه دیگر نظام های معنایی تولیدشده در داخل کشور باشد.16 
اگرچه اصطالحنامه جامع علوم اسالمی در سازماندهی و بازیابی بیش از 
100 هزار شیء دیجیتالی ارائه شده در برخی کتابخانه های دیجیتالی کشور 
)تبیان، مرکز اطالعات و مدارك اسالمی، و ...( با موفقیت نسبی روبرو بوده 
است، ارزیابی دقیق این اصطالحنامه ها با توجه به ویژگی های دانش مدار 
آنه��ا در دیگر نظام های بازیابی اطالعات، و نیز براس��اس اس��تانداردها و 
معیارهای مرتبط مطرح شده در متون علمی ضروری است. این فرآیند در 
قالب پایان نامه های دانشگاهی و طرح های پژوهشی قابل اجرا است. امید 

است در آینده ای نزدیک شاهد گسترش نظام های 
هستی شناس��انه، و به ط��ور کلی دانش م��دار در 

محیط های اطالعاتی ایرانی � اسالمی باشیم. 
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