
 ٢/١٣ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

  

  

  ∗احمد تنديور: نوشته

  

تاريخچه /  ساختار اصطالحنامه:ها آليدواژه

/ آاوش/ سازي نمايه/ روابط اصطالحنامه/ اصطالحنامه

الخط  رسم/ مديريت اصطالحنامه/ ويرايش اصطالحنامه

  اصطالحنامه

  چكيده

مشتمل بر تعريف   اصطالحنامه∗ساختار   

 اصطالحات، روابط معنايي، ويرايش و اصطالحنامه، تعريف

. هاي اصلي اين مقاله است مديريت اصطالحنامه از بحث

» سلسله مراتبي«، »ارز هم«روابط معنايي از سه رابطه 

بررسي . تشكيل شده است) موردي(» مصداقي«و 

مفصل اين سه نوع رابطه بخش مهمي ا زمتن را تشكيل 

مديريت تخصصي نياز به ويرايش اصطالحنامه و . دهد مي

  .ناپذير است رساني نوين امري اجتناب آن در اطالع

بررسي شكلي اصالحنامه از نظر دستوري و 

اي از قواعد ضروري بحث پاياني مقاله  خطي و بيان پاره

  .است

  مقدمه

ــارك روژه ــدان ) ١٨١٩-١٧٧٩ (١پيترمــــ فيزيكــــ

اي تهيـه آـرد و آن را          نامه   واژه ١٨٥٢انگليسي در سال    

.  ناميـد  ٢»هاي انگليسي    آلمات و عبارت   اصطالحنامه«

هــاي گفتــار   نامــه مترادفهــا و معــادل   وي در ايــن واژه

بنـدي    شفاهي لغات انگليسي را به طـور جـامع طبقـه          

  .نموده بود

ناميد واقعًا يك   » اصطالحنامه«آنچه را آه روژه     

و از طرف ديگـر  . اصطالحنامه به مفهوم امروزي آن نبود     

اي   نامـه   ايي نيـز نبـود، بلكـه واژه       نامه الفبـ    صرفًا يك واژه  

بنـدي    يافتـه بـود آـه براسـاس آن مترادفهـا طبقـه              نظام

  .شده بود

تــوان  هــاي زبــان فارســي مــي از اصــطالحنامه

را نام برد آـه در      » اصطالحنامه توسعه فرهنگي آسيا   «

هــايي آــه در  اصــطالحنامه.  منتــشر شــد١٣٥٧ســال 

كـي  انـد ي    هاي اخير به زبان فارسي منتشر شـده         سال

                                                 
  مالك اشتر صنعتي رساني دانشگاه واطالع علمي آتابداري  عضو هيئت ∗

اسـت آـه در     » )اصفا(اصطالحنامه فرهنگي فارسي    «

نظام مبادله  « منتشر شده است و ديگري       ١٣٧٤سال  

  .»)نما(اطالعات 

درك طبيعــت اطالعــات، ســازماندهي و بازيــابي   

آن و چگونگي استفاده افراد از آن مقـوالتي اسـت آـه             

رســاني را بــه خــود مــشغول آــرده  فكــر عالمــان اطــالع

بندي بيشتر به فكـر       خصصين رده در اين ميان مت   . است

اي از آتابداران در      سازماندهي اطالعات هستند و عده    

  . آنند  اطالعات آوشش ميه اشاعهحوز

شـويد آـه هـم        در اين مقاله با ابزاري آشنا مـي         

 اطالعـات   ه اشـاع  ه سازماندهي و هم در حـوز      هدر حوز 

بنــدي را بــا فنــون بيــشتر  آــاربرد دارد و متخصــصين رده

گـران اطالعـات را       اندهي اطالعات و اشـاعه    براي سازم 

  .آند  اطالعات آشنا ميهبا اشاع

  اصطالحنامه چيست؟

اي از واژگان آنتـرل شـده         اصطالحنامه مجموعه   

اي از    واژگـان آنتـرل شـده زيرمجموعـه       . و منظم اسـت   

امـا  . زبان اصلي اسـت مـشتمل بـر اصـطالحات خـاص           

رل همانگونـه آـه در تعريـف بيـان شـد ايـن واژگـان آنتـ        

آنترل واژگان با ايجاد روابط مختلف بـين        . شده هستند 

 آن توضـيح داده خواهـد       هگيـرد آـه دربـار       آنها انجام مي  

  .شد

هـــــدف اصـــــطالحنامه ايجـــــاد يكدســـــتي در   

ــه ــات     نماي ــاوش اطالع ــناد و ســهولت در آ ســازي اس

منظور از يكدسـتي ايجـاد معيارهـايي بـراي          . باشد  مي

  .تانتخاب واحد از بين چند انتخاب اس

وظيفـــه اصـــطالحنامه تهيـــه نقـــاط دسترســـي   

مــؤثري اســت آــه از طريــق آن نقــاط موضــوع مــوردنظر 

بــين هــدف و وظيفــه اصــطالحنامه . شــود بازيــابي مــي

تواند    نزديكي وجود دارد؛ اصطالحنامه زماني مي      هرابط

به هدف خـود برسـد آـه وظيفـه خـود را بـه نحـو مـؤثر           

ــود   . انجــام دهــد  ــن صــورت وج ــر اي ــاط «در غي ــؤثر نق م

  .مفهومي نخواهد داشت» دسترسي

  ساختار و شكل: اصطالحنامه
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مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                ساختار و شكل                                                                          :  اصطالحنامه  

 ٢ و ١ ه، شمار١٩ ه، دوررساني علوم اطالع/١٤
 

اي اساســي اســت بــراي  اصــطالحنامه وســيله  

ــه ــه   نماي ــام نماي ــه در هنگ ســازي در دســترس   ســاز آ

ــه. اوســت ــاب واژه   نماي ــراي انتخ ــاز ب ــدي   س ــاي آلي ه

آند بايد اصـولي را رعايـت         سازي مي   مدارآي آه نمايه  

ــي       ــار يعن ــزار آ ــود اب ــا وج ــط ب ــن اصــول فق ــه اي ــد آ آن

ــادر  . شــود رعايــت مــياصــطالحنامه  ــا جــستجوگر ق آي

نخواهد بود موضوع جـستجو را بـا ترآيـب اصـطالحاتي            

ساز انتخاب آرده است، پيدا آند؟ آيا اصطالح          آه نمايه 

انتخاب شده داراي جامعيـت و مانعيـت آـافي اسـت؟            

آيا اصـطالح انتخـاب شـده تأآيـد آننـده موضـوع مـدرك               

سـازي    باشد؟ رعايت اين اصول و ساير اصول نمايه         مي

باشـد آـه همـان        منوط بـه وجـود ابـزاري مناسـب مـي          

  .اصطالحنامه است

همچنين اصطالحنامه يك ابـزار اساسـي اسـت           

ــات  ــابي اطالع ــراي بازي ــه    . ب ــراي رســيدن ب آاوشــگر ب

موضوع مـورد آـاوش خـود نيـز بايـد قواعـدي را بـه آـار              

يافته مسلمًا دسترسي سـريع و        جستجوي نظام . ببرد

. وردنيـاز بـه وجـود خواهـد آورد        صحيحي را به مـدارك م     

ــي    ــك م ــه آاوشــگر آم ــد    اصــطالحنامه ب ــا بتوان ــد ت آن

تـرين اصـطالح را بــراي بازيـابي مـدارك موردنيــاز      صـحيح 

خود به آار ببرد تا گرفتار جامعيت و مانعيت ناخواسـته           

  .نشود

  ساختار اصطالحنامه

  آشنايي با اصطالحات

  اصطالح ارائه دهنده مفاهيم: ٣توصيفگر

اصــطالح انتخــاب شــده بــراي بيــان : ٤رگزيــدهاصــطالح ب

  موضوع

  اصطالح انتخاب نشده: ٥اصطالح نابرگزيده

  تعريف، توضيح و يا توصيف اصطالح: ٦يادداشت دامنه

  تر اصطالح عام: ٧اصطالح اعم

  تر اصطالح خاص: ٨اصطالح اخص

اصطالحي آـه بـه اصـطالح برگزيـده         : ٩اصطالح وابسته 

  به نوعي ارتباط دارد

ارجـاع از اصـطالح نابرگزيـده بـه         :  آـار ببريـد    اصطالح به 

  برگزيده

ارجــاع بــه اصــطالح  : اصــطالح بــه آــار ببريــد بــه جــاي  

بـراي  . (نابرگزيده آه با اصطالح برگزيده متـرادف اسـت        

  )اطالع از اصطالح نابرگزيده

توصــيفگرها اصــطالحاتي هــستند آــه در  : توصــيفگرها

. هنـد د  اصطالحنامه وجود دارند و مفـاهيم را ارائـه مـي          

توصيفگرها چه برگزيده باشند و چه نابرگزيده در رديـف        

  .گيرند الفبائي خود قرار مي

  يادداشت دامنه

تـرين نـوع راهنمـايي بـراي بـه آـار بـردن             معمول  

. ها يادداشـت دامنـه اسـت        اصطالحات در اصطالحنامه  

شـود بايـد      اطالعاتي آه در يادداشت دامنـه ارائـه مـي         

راي آاوشــگران مفيــد ســازان و هــم بــ هــم بــراي نمايــه

يادداشت دامنه چنـد وظيفـه مهـم را بـه عهـده             . باشد

  .دارد

يادداشـت دامنـه حـوزه و       : شرح دامنه يـك اصـطالح     . ١

ايـن  . وسعت آاربرد اصطالح موردنظر را بايد بيان نمايـد        

تحديد ممكن است در دامنه اصطالح باشـد و يـا خـارج             

  :براي مثال. از دامنه اصطالح

  احزاب

  زاب سياسيفقط اح. د.ي

آه از نوع اول است و محـدوديت اسـتفاده از توصـيفگر             

  .را با محدود آردن دامنه اصطالح بيان نموده است

  بازيابي اطالعات

  .شود هاي دستي را شامل نمي روش. د.ي

آه از نوع دوم است و محدوديت اسـتفاده از توصـيفگر            

ــا اشــاره بــه مفهــومي آــه از  » بازيــابي اطالعــات« را ب

  .وع خارج است، بيان نموده استدامنه موض

در : از بين بردن شك و ابهام در مفهوم يـك اصـطالح           . ٢

صورتي آه مفهوم اصطالح به آار بـرده شـده متـضمن            

شك و ابهام باشـد بـراي از بـين بـردن آن از يادداشـت                

  :براي مثال. شود دامنه استفاده مي

  نوزادان

  . هفته٤آودآان تا سن . د.ي

اشت دامنه ممكن است براي بيان      يادد. ارائه تعريف . ٣

بــه . مفهــوم دربرگيرنــده يــك اصــطالح، آنــرا تعريــف آنــد

عبارت ديگـر يـك اصـطالح در اصـطالحنامه بايـد بـه يـك                

  :براي مثال. مفهوم مفرد اشاره داشته باشد
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ساختار و شكل:               اصطالحنامه         مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                                                                    

 ٢/١٥ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

  رساني اطالع

ــع. د.ي ــاعه    جمـ ــابي و اشـ ــازماندهي، بازيـ آوري، سـ

  اطالعات

نـده تعريـف اصـطالح      اما يادداشت دامنه زير آه دربرگير     

است صحيح نيست زيرا دو معناي      » نويسي  فهرست«

  .ارائه داده است» نويسي فهرست«متفاوت از 

  نويسي فهرست

ــواي   . د.ي ــل محت توصــيف مشخــصات فيزيكــي و تحلي

  .آتاب؛ بيان مشخصات آتاب در قالب آلمات آليدي

هــــدف يادداشــــت دامنــــه از تعريــــف يــــك اصــــطالح 

 ارائه يك تعريف ساده بـا       بنابراين. بخشي است   آگاهي

تكرار خود اصطالح براي مدخل نامفهوم مفيـد نخواهـد           

  .بود

هــاي  يادداشــت دامنــه ممكــن اســت دســتورالعمل . ٤

سازان بدهد و ساير انواع اصـطالحاتي         اضافي به نمايه  

بـراي  . تواننـد تخـصيص دهنـد، يـادآوري آنـد           را آه مـي   

  :مثال

  سازي آماده

سـازي مـواد و منـابع         دهدر صورت امكان براي آمـا     . د.ي

خاص اصطالحات ديگري را به آار ببريـد ايـن يادداشـت            

دهد آه در صورتي آه       ساز پيشنهاد مي    دامنه به نمايه  

آند، اصـطالح خـاص آن        سازي مي   ماده خاصي را آماده   

  .»مونتاژ«براي مثال؛ . سازي را به  آار ببرد نوع آماده

ــم      ــه مهـ ــه وظيفـ ــت دامنـ ــه يادداشـ ــا آـ از آنجـ

ساز و يا آاوشگر را دارد بايد به     بخشي به نمايه    يآگاه

هــاي اماليــي  عــاري از غلــط. خــوبي شــكل داده شــود

باشد، دستور زبـان و خـط آـامًال در آن رعايـت شـود و                

. هــاي اســمي اســتفاده گــردد االمكــان از عبــارت حتــي

  :براي مثال

  سازي نمايه

  اختصاص دادن اصطالحات زبان طبيعي به اسناد. د.ي

داشــت دامنــه از عبــارت فعلــي اســتفاده آــرده ايــن ياد

است آه بهتر است از عبارت اسمي استفاده گـردد و           

  .آند در نتيجه يادداشت دامنه به صورت زير تغيير مي

  سازي نمايه

  تخصيص اصطالحات زبان طبيعي به اسناد. د.ي

ادامه بررسي ساختار اصطالحنامه را ضمن بيان روابـط         

  .يمآن در اصطالحنامه دنبال مي

  روابط در اصطالحنامه

اصـــطالحنامه بـــا وجـــود روابـــط معـــين بـــين        

توانـد بـه      آنـد و مـي      اصطالحات است آه معنا پيدا مي     

در واقـع   . هدف خود برسد و وظايف خود را انجـام دهـد          

ــرين مبحــث در اصــطالحنامه  ــودن   مهمت هــا مــشخص ب

بايـد  . روابط دقيق و تعريف شده بين اصطالحات اسـت        

و مـــرتبط بـــا اصـــطالح را در   تمـــام روابـــط منطقـــي   

اصـطالح ممكـن اسـت فقـط        . اصطالحنامه بـه آـار بـرد      

  :براي مثال. داراي يك ارجاع باشد

  تعليم و تربيت

      بك آموزش و پرورش

  

. و يا ممكـن اسـت بيـشتر از يـك ارجـاع داشـته باشـد                

  :براي مثال

  پزشكي

  بج طب

  علوم عملي. ع.ا

  پزشكي آودآان. خ.ا

  روانشناسي. و.ا

در اصـــطالحنامه بـــه ســـه دســـته تقـــسيم     روابـــط 

  :شوند مي

  ١٠ارز روابط هم .١

 ١١روابط سلسله مراتبي .٢

 ١٢روابط مصداقي .٣

 خود به روابط فرعـي      ههر آدام از اين سه رابطه به نوب       

  .شود تقسيم مي

  ارز روابط هم. ١

روابطي هستند آـه بـين اصـطالحات متـرادف و             

بين اين روابط همچنين    . شود  مترادف برقرار مي    يا شبه 

. انـد برقـرار اسـت       ارز تعريـف شـده      اصطالحاتي آه هـم   

» بـج «و  » بـك «ارز    نشانه رسمي بين دو اصـطالح هـم       

  :براي مثال. است

  تعليم و تربيت

     بك آموزش و پرورش

  آموزش و پرورش
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مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                ساختار و شكل                                                                          :  اصطالحنامه  

 ٢ و ١ ه، شمار١٩ ه، دوررساني علوم اطالع/١٦
 

     بج تعليم و تربيت

اختصارات فارسي و معادل التين آن . ١جدول شماره 

  .را نشان داده است

اختصارات فارسي و معادل . ١جدول شماره 

  التين آنها

 اصطالح التين اصطالح فارسي التينفارسي

 Scope Note  يادداشت دامنه .S.N .د.ي

 Use به آار ببريد Use  بك

به آار ببريد به  .U.F  بج

 جاي

Use For 

 Browder term اصطالح اعم .B.T  .ع.ا

 Narower term اصطالح اخص .N.T  .خ.ا

.و.ا  R.T. ح وابستهاصطال related term 

آه بـين دو    . ارز روابطي دوسويه است     روابط هم   

بـه ايـن    . باشـد   اصطالح برگزيده و نابرگزيده برقـرار مـي       

معنا آه وقتي بين اصطالح نابرگزيده و اصطالح برگزيده   

شـود الزم اسـت آـه     رابطـه برقـرار مـي   » بك«از طريق   

» بـج «بين همان اصطالح برگزيده و نابرگزيده از طريـق          

نيــز رابطــه برقــرار گــردد و بتــوان بــه هــر دو اصــطالح در 

  .رديف الفبايي خود دسترسي داشت

 اصطالحاتي هستند آه در     ١٣اصطالحات مترادف   

ــاوت، معنـــاي يكـــساني را ارائـــه   قالـــب اماليـــي متفـ

بنـــدي و  دهنـــد، ماننـــد پزشـــك و طبيـــب؛ رده    مـــي

اصطالحات مترادف هرچنـد از نظـر اماليـي         . بندي  طبقه

آنند آه    يكديگر متفاوتند اما به يك مفهوم اشاره مي       با  

از ميان آنها يكـي بـه عنـوان اصـطالح برگزيـده انتخـاب               

  .شود مي

از . گيرد هاي متفاوتي قرار مي  اصطالح مترادف در قالب   

  :جمله

ــالء دارد    ‐ ــد ام ــه چن ــه آ ــك آلم ــد. ي ــران و : مانن ته

 .طهران

دو آلمه آه با امالي متفاوت داراي معني يكسان          ‐

اينگونه مترادفها ممكن اسـت مـشتق از        . ستنده

يك زبان طبيعي باشند مانند پژواك صوت و بازتـاب          

صورت و يا ممكن است مشتق از دو زبان طبيعي          

 باشند مانند نمابر و فاآس، هواپيما و طياره

ــام ‐ ــام  ن ــد نمــك و   هــاي عــام و ن هــاي علمــي مانن

 هيدرات سديم

ــرادف اصــطالحات شــبه ــد دســته تقــس ١٤مت ــه چن يم  ب

  .شود مي

اصطالحاتي آه همپوشاني معنايي دارند مانند       .١

 .تيزهوش و زيرك

گيــرد  اصــطالحاتي آــه يكــي ديگــري را دربرمــي  .٢

 .مانند فلز و استيل

ــضاد    .٣ ــاي مت ــد داراي معن اصــطالحاتي آــه هرچن

ارز محـسوب     هستند اما به عنوان دو اصطالح هـم       

ارز بـا     زيرا مفهـوم موجـود در يكـي هـم         . شوند  مي

ماننـد خـوردگي و     . اي ديگـري اسـت    ها بر   پرسش

 .ضدخوردگي

نويسي   مانند فهرست . اصطالح اسمي و فعلي    .٤

 .نويسي آردن و فهرست

ــد    ــا چن ــين دو ي ــده از ب انتخــاب يــك اصــطالح برگزي

ــاربرد       ــه و آ ــدف، وظيف ــوع، ه ــه ن ــستگي ب ــرادف ب مت

ــا   . اصــطالحنامه دارد ــا اصــطالحنامه علمــي اســت ي آي

از يـك رشـته      خاصـي    هعمومي؟ آيـا اصـطالحنامه حـوز      

 علمـي   هگيرد و يا نسبت به آن رشت        علمي را دربر مي   

 هاصطالحنامه پزشكي و يا حوز    : عام است؟ براي مثال   

  .خاصي از پزشكي مثًال دندانپزشكي

هــاي آنتــرل  از آنجــا آــه يكــي از مهمتــرين روش  

واژگــان در يــك اصــطالحنامه اســتفاده از اصــطالحات     

زم بايـد اعمـال     برگزيده اسـت، در انتخـاب آنهـا دقـت ال          

در اينجا بعضي از اصول انتخاب اصطالح برگزيـده         . شود

  .شود از ميان چند مترادف بيان مي

 بندي آردن بندي بجاي رده رده: مثال. ١٥آاربرد .١

 اتيلن ها بجاي پولي پالستيك: مثال. ١٦وسعت .٢

هواپيماي ملي ايران بجـاي     : مثال. ١٧عدم ابهام  .٣

ري بـه   هما ممكن است براي مفاهيم ديگ     (هما  

 )آار رود

ــي .٤ ــال. ١٨نزديكـ ــستگاه راه: مثـ ــاي   ايـ ــن بجـ آهـ

 ايستگاه قطار

به آاربردن يك آلمه بجاي دو يـا چنـد           (١٩اجمال .٥

 -سـازمان علمـي   «يونسكو بجاي   : مثال). آلمه

 »فرهنگي ملل متحد
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ساختار و شكل:               اصطالحنامه         مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                                                                    

 ٢/١٧ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

آتابها : مثال. جمع اصطالحات قابل شمارش .٦

 بجاي آتاب

يكدستي و پيوستگي در انتخاب . ٢٠وحد داخلي .٧

براي مثال در . ربرد قواعد در اصطالحنامهو آا

 جمع آلمات

هماهنگي با ساير . ٢١وحدت خارجي .٨

 ها اصطالحنامه

گفتيم آه رابطه بين اصطالح برگزيده و نابرگزيده يك 

يعني زماني آه اصطالح برگزيده .  دوسويه استهرابط

بجاي يك اصطالح نابرگزيده به آار » بج«را با اختصار 

يگر اصطالح نابرگزيده را نيز با از طرف د. بريم مي

اين . آنيم به اصطالح برگزيده مرتبط مي» بك«اختصار 

 دوسويه را از اين جهت در اصطالحنامه به آار هرابط

بريم تا به آاربر آمك آنيم تا اصطالح برگزيده  مي

مناسب را پيدا آند و از طرف ديگر دامنه اصطالح 

  .برگزيده را تشخيص دهد

  ٢٢ مراتبيروابط سلسله. ٢

روابطي است آه بين دو اصطالح برقرار   

تر بودن آن دو اصطالح را  تر يا خاص گردد تا عام مي

 هبه آاربردن رابط. نسبت به يكديگر مشخص آند

سلسله  مراتبي از اين جهت اهميت دارد آه چنانچه 

در يك موضوع اصطالحات متعددي داشته باشيم و 

ح برگزيده بيان تمام آن اصطالحات را با يك اصطال

آنيم، آن اصطالح برگزيده دربرگيرنده فهرست بزرگي 

اي  از آن موضوع خواهد بود و چنين اصطالح برگزيده

بنابراين براي بيان . براي آاوش مناسب و مفيد نيست

موضوعات تحت پوشش موضوع اصلي بايد از 

در اين حالت از ارجاع . تري سود برد اصطالحات خاص

براي . آنيم   و خاص استفاده ميسلسله مراتبي عام

مثال پرندگان زيرمجموعه بزرگي را دربر دارد و چنانچه 

بخواهيم تمام آن زيرمجموعه را تحت اصطالح برگزيده 

پرندگان وارد آنيم در هنگام جستجوي پرندگان خاص 

مثل عقاب، گنجشك، پرستو جستجوي  ما از جامعيت 

بنابراين . ودزيادي برخوردار است آه جوابگو نخواهد ب

براي مفيد بودن آاوش براي آاوشگر از اصطالحات 

  .آنيم تر استفاده مي برگزيده خاص

اي آه در به آار بردن اصطالح اخص مهم  نكته  

است اين است آه اصطالح اخص بايد حالت خاصي از 

اصطالح اعم باشد و قادر باشد خصوصيات اصطالح 

ت آه براي مثال درست نيس. اعم را به ارث ببرد

را مانند يك اصطالح اخص تحت اصطالح » ها اتوبوس«

آورد؛ هرچند بعضي از » وسايل نقليه ديزلي«

  . ها ديزلي هستند اتوبوس

 اعم و اخص بين هبراي نشان دادن رابط  

اصطالح «به معناي » ع.ا«اصطالحات از اختصارات 

استفاده » تر اصطالح اخص«به معناي » خ.ا«و » تر عام

 : ي مثالبرا. آنيم مي

  پرندگان

  عقاب. خ.    ا

        پرستو

        قناري

  و

     عقاب

  پرندگان. ع.    ا

     قناري

  پرندگان. ع.   ا

  .گيرد آه هرآدام در رديف الفبايي خود قرار مي

يك رابطه معكوس » .خ.ا«و » .ع.ا«ارتباط بين   

» ب«اصطالح اعم » الف«به عبارت ديگر اگر . است

  يعني. است» الف«ح اخص اصطال» ب«باشد، پس 

  الف

  ب. خ.    ا

  و

     ب

  الف.ع.      ا

  :براي مثال

  افزار نوشت

  مدادها. خ.    ا

و در اينجا آاوشگر انتظار دارد آه مدخل زير را نيز در 

  :اصطالحنامه بيابد

  مدادها

    افزار نوشت. ع.    ا
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مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                ساختار و شكل                                                                          :  اصطالحنامه  

 ٢ و ١ ه، شمار١٩ ه، دوررساني علوم اطالع/١٨
 

سه نوع رابطه سلسله مراتبي وجود دارد آه عبارت 

  :است از

 ٢٣نس و نوعرابطه و ج .١

 ٢٤رابطه آل و جزء .٢

 )٢٥موردي(رابطه مصداقي  .٣

  رابطه جنس و نوع. ١

اين رابطه ميان يك جنس و انواع آن به آار برده   

  :براي مثال. شود مي

  سانان گربه

  ببرها. خ.ا

در صورتي نسبت به اصطالح » الف«اصطالح   

در صورتي آه تمام ) و برعكس(تر است  عام» ب«

به . موجود باشد» الف«در » ب«عناصر مشتمل در 

  )١شكل . (زيرمجموعه الف است» ب«عبارت ديگر 

  

  

  

  

  ١شكل شماره 

سانان  در مثال باال تمام ببرها زيرمجموعه گربه  

  .هستند و نه بعضي از آنها

ها رابطه سلسله  در بعضي از اصطالحنامه  

و » .ج.ع.ا«ختصاري مراتبي جنس و نوع را با عالئم ا

  :براي مثال. دهند نشان مي» .ج.خ.ا«

  خزندگان

  مارها. ج.خ.  ا

  و

     مارها

  خزندگان. ج.ع.      ا

براي تشخيص اين مطلب آه آيا رابطه سلسله   

است يا » جنس و نوع«مراتبي بين دو اصطالح از نوع 

را به صورت زير » است؟... آيا «توان سئوال  نه مي

  :آزمايش نمود

  :است؟ براي مثال.... نوعي از .... ا آي

الجثه است؟  آيا فيل نوعي از حيوانات عظيم  

چنانچه جواب مثبت است رابطه سلسله مراتبي بين 

رابطه جنس و نوع » الجثه حيوانات عظيم«و » فيل«

  .باشد مي

  رابطه آل و جزء. ٢

. در اين رابطه جزء قسمتي از آل است  

و (آل است » ب«نسبت به اصطالح » الف«اصطالح 

جزئي » ب«در صورتي آه عناصر مشتمل در ) برعكس

» سر«جزئي از » چشم«: براي مثال. باشد» الف«از 

  .است

در اين نوع رابطه  نيز اصطالح جزء بايد در   

بنابراين ). ١شكل (زيرمجموعه اصطالح آل قرار گيرد 

. نيست» ها درخت«اصطالح آلي » ها جنگل«اصطالح 

براي تشخيص . زئي از جنگل نيستزيرا هر درختي ج

اين مطلب آه آيا رابطه سلسله مراتبي بين دو 

... اصطالح رابطه آل و جزء است يا نه از پرسش آيا 

  :براي مثال. آنيم است؟ استفاده مي.... بخشي از 

  آيا بيني بخشي از سر است؟

  آيا انگشت بخشي از دست است؟

طه چنانچه جواب به اين سئوال مثبت باشد راب  

 آل و هرابط. بين دو اصطالح رابطه آل و جزء است

هاي  جزء تنها مرتبط با اعضاي بدن نيست، بلكه حوزه

. از جمله مناطق جغرافيايي. گيرد ديگر را نيز دربر مي

براي مثال ايران جزئي از خاورميانه است و خاورميانه 

  .آلي ايران است

  ايران

  خاورميانه. ع.    ا

  و

     خاورميانه

  ايران. خ. ا    

تر درياي  اما از طرف ديگر ايران اصطالح عام

زيرا تنها بخشي از درياي آاسپين . آاسپين نيست

  .جزء ايران است

  )موردي(روابط مصداقي . ٣

در اين رابطه اصطالح خاص مصداقي و موردي   

  :براي مثال. از عام است

  آوهها

  آوه الوند. خ.   ا

 الف            ب
الفب
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ساختار و شكل:               اصطالحنامه         مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                                                                    

 ٢/١٩ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

 جز است و نه در يك رابطه مصداقي آل تنها داراي

  .بيشتر

براي تشخيص اين مطلب آه آيا رابطه سلسله   

مراتبي دو اصطالح از نوع مصداقي است يا نه از 

است؟ استفاده ... مصداقي از .... پرسش آيا 

  :براي مثال. آنيم مي

ها است؟  آيا خيابان وليعصر مصداقي از خيابان  

چنانچه جواب به اين سئوال مثبت باشد رابطه 

  .مراتبي از نوع مصداقي استسلسله 

يك اصطالح ممكن است داراي چندين اصطالح   

اعم باشد و اين بدان معناست آه يك اصطالحنامه 

  :براي مثال.  باشد٢٦ممكن است چند سلسله مراتبي

  روانشناسي اجتماعي

  روانشناسي. ع.  ا

        جامعه شناسي

چند سلسله مراتبي متضمن دو برداشت 

ها همه در يك سطح  لسله مراتبيكي اينكه س. است

ها در بيشتر از يك  هستند ديگر اينكه سلسله مراتب

تر نسبت  در مثال باال و اصطالح عام. سطح قرار دارند

  :اما در مثال. به يكديگر در يك سطح قرار دارند

  آبوترها

  پرندگان. ع.   ا

          جانوران

دو اصطالح عام نسبت به يكديگر در دو سطح قرار 

  .رنددا

تعيين يك سطحي بودن و يا چند سطحي بودن   

آنندگان  مشي تهيه ها بستگي به خط سلسله مراتب

  .اصطالحنامه دارد

در يك اصطالحنامه ممكن است اصطالحي   

. وجود داشته باشد آه اصطالح عام نداشته باشد

براي مثال . ندارد» .ع.ا«چنين اصطالحي ارجاع 

به .  ورزشيدر يك اصطالحنامه» ورزش«اصطالح 

  .شود گفته مي» ٢٧اصطالح راس«چنين اصطالحي

  روابط وابسته

گيرد آه  اين رابطه اصطالحاتي را دربر مي  

اين اصطالحات هيچ گونه . همپوشاني معنايي دارند

رابطه سلسله مراتبي و موردي با يكديگر ندارند، اما از 

به اين معنا آه . نظر مفهومي وابسته به يكديگرند

شود، ديگري نيز   از آن دو اصطالح بيان ميوقتي يكي

زماني آه از : براي مثال. شود به ياد آورده مي

نيز به » پرواز«شود اصطالح  صحبت مي» پرندگان«

و » پرواز«و هر چند اصطالح . آند ذهن خطور مي

هيچ گونه رابطه سلسله مراتبي و » پرندگان«

  :ييعن. مصداقي با يكديگر ندارند اما وابسته هستند

  پرندگان

  پرواز. و.    ا

اي است دو  رابطه دو اصطالح وابسته رابطه

باشد، » ب«اصطالح وابسته » الف«يعني اگر . جانبه

  :براي مثال. است» الف«نيز اصطالح وابسته » ب«

  خوشنويسي

  مدادها. و.   ا

  و

     مدادها

  خوشنويسي. و.     ا

براي نشان دادن وابستگي بين دو  اصطالح از   

يعني اصطالح وابسته استفاده » .و.ا«ار اختص

  .آنند مي

تشخيص و تصميم در مورد اينكه رابطه   

وابستگي بين دو اصطالح وجود دارد يا نه با آزمايش 

ساز يا آاوشگر  وقتي آه نمايه: شود زير مشخص مي

به » ب«برد آيا اصطالح  را به آار مي» الف«اصطالح 

  آند؟ ذهن وي خطور مي

ه سئوال باال مثبت بود رابطه چنانچه پاسخ ب  

و . وجود دارد» ب«و » الف«وابستگي بين دو اصطالح 

چنانچه جواب منفي بود رابطه وابستگي بين دو 

  .وجود ندارد» ب«و » الف«اصطالح 

هاي معنايي متعددي تحت پوشش  مقوله  

ها  بعضي از اين مقوله. گيرند وابستگي قرار مي

  :عبارتند از

  لعه در اوقات فراغتمطا: مثال. زمان. ١

  اوقات فراغت. و.ا

  هاي خارجي زبان: مثال. مكان. ٢

  آزمايشگاههاي زبان. و.ا

  سازي آشتي: مثال. محصول. ٣
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مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                ساختار و شكل                                                                          :  اصطالحنامه  

 ٢ و ١ ه، شمار١٩ ه، دوررساني علوم اطالع/٢٠
 

  ها آشتي. و.ا

  جنگ خليج فارس: مثال. علت. ٤

  نفت. و.ا

  مربيگري: مثال. عامل. ٥

  مربي. و.ا

  نقاشي: مثال. وسيله. ٦

  موها قلم. و.ا

  هرايان: مثال. آاربرد. ٧

  پردازي واژه. و.ا

  والدين: مثال. مكمل. ٨

  فرزندان. و.ا

  دستورزبان و خط اصطالحنامه

به دليل اينكه هدف و منظور اين مقوله آشنايي   

با ساختار اصطالحنامه است و نه اصول توليد 

اصطالحنامه لذا در اين بخش از تفصيل آالم احتراز 

  .شود آرده و به قدر نياز بحث مي

 زبان و دستور خط، اصطالحات از نظر دستور  

اين ويژگيها از . بايد از ويژگيهاي خاصي برخوردار باشد

بيان . شود قواعد مدون شده هر زبان مشتق مي

آامل اين قواعد خارج از بحث اين مقاله است اما 

بعضي از اين اصول آه به طريق اولي آگاهي از آنها 

  .شود ضرورت دارد، بيان مي

ت توصيفگر بايد اسم و يا تا آنجا آه ممكن اس  

عبارت اسمي باشد و از به آار برده شدن فعل و 

براي مثال . عبارت فعلي و صفت خودداري شده باشد

يا » آشتي ساختن«و نه » سازي آشتي«

  » ريسيدن«و نه » ريسندگي«

توصيفگرهاي قابل شمارش به صورت جمع به   

  .ها ها؛ عقاب آتاب: مثل. آار برده شده باشد

. مع را به صورت جمع به آار نبرده باشداسم ج  

  ها ها و گله انسان؛ گله و نه انسان: مثل

. فرآيندها، خواص و شرايط به صورت مفرد باشد  

  .جلوگيري از حادثه، وزن، قدرت: مثل

توصيفگرها به صورت مقلوب به آار برده نشده   

و نه » مديريت دانشكده«: براي مثال. باشد

  »دانشكده، مديريت«

ي بيان مفاهيم آه با يك واژه قابل بيان برا  

نيست چگونه عمل شده است؟ مثًال مفاهيم 

» شترمرغ«، »مديريت آتابخانه«، »موتورهاي ديزلي«

اصطالحات مرآبي هستند آه براي بيان موضوعها به 

را به » مديريت آتابخانه«اصطالح . شود آار برده مي

اينكه همين صورت مرآب وارد اصطالحنامه آنيم؟ و يا 

و » مديريت«دهنده آن يعني  آن را به عوامل تشكيل

  تجزيه آنيم؟» آتابخانه«

از نظر دستور زبان فارسي از آنجا آه آلمات   

مرآب مفاهيم جديدي را مستقل از عوامل بسيط 

آنند بايد به صورت ترآيبي به آار برده  خود ايجاد مي

از دو » مديريت آتابخانه«مثًال ترآيب اضافه . شوند

تشكيل شده است » آتابخانه«و » مديريت«اصطالح 

را » مديريت آتابخانه«آه هيچ آدام به تنهايي مفهوم 

اما به آار بردن اين اصطالح مرآب به صورت . دربر ندارد

اي بستگي  دو آلمه بسيط از نظر قواعد اصطالحنامه

آنندگان   اي دارد آه تدوين مشي اوليه به خط

  .آنند اصطالحنامه مشخص مي

از نظر دستور خط نيز قواعدي بر اصطالحنامه   

حاآم است آه براساس آن قواعد اماليي توصيفگرها 

در اينجا به طور اختصار بعضي از . شود مشخص مي

  .شود اين قواعد بيان مي

صورت مفرد » ها«در صورتي آه عالمت جمع   

. آند بهتر است جدا نوشته شود آلمه را گنگ مي

ت ترآيب با يك پسوند ساخته آلمه مرآبي آه در حال

شده است و اتصال آن دو صورت ظاهر آلمه را 

براي . آند بايد جدا نوشته شده باشد نامانوس مي

آه بهتر است به صورت » زيستشناسي«: مثال

پيشوند به آلمات . نوشته شود» شناسي زيست«

  .چسبد مرآب نمي

  نمايش اصطالحنامه

ر نمايش اصطالحات در اصطالحنامه از نظ  

. باشد ترآيب و از نظر شكل حائز اهميت مي

اصطالحنامه در هنگام نمايش بايد تمام روابط بين 

اين روابط ممكن است فقط . اصطالحات را نمايان سازد

  :مانند. يك رابطه باشد

  تعليم و تربيت
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ساختار و شكل:               اصطالحنامه         مرآز اطالعات و مدارك علمي ايران                                                                                    

 ٢/٢١ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

     بك آموزش و پرورش

  :مانند. و يا ممكن است چندين رابطه باشد

  رساني اطالع

  ري اطالعاتاو جمع. ج.   ا

        سازماندهي

        اشاعه اطالعات

  توسعه. و.ا

       پژوهش

ها براي نشان دادن  در بعضي از اصطالحنامه

براي . آنند ارجاعات يك توصيفگر از نقطه استفاده مي

  :مثال

  جانداران.. 

  گياهان. 

  ها گل

  گل سرخ   . 

  گل ناز   . 

ها براي نشان دادن  بعضي از اصطالحنامه  

هاي خاصي را به آار  الحات نابرگزيده روشاصط

براي مثال ممكن است اصطالح نابرگزيده را . برند مي

تر استفاده  رنگ با حروف آج بنويسند و يا از حروف آم

آه اين يك روش مكمل است براي نمايش . آنند

  .اصطالحات

معموًال در نمايش اصطالحات ارجاعات به اندازه   

  .شوند يچند فاصله به داخل برده م

  :براي مثال

  خوردگي

  شيمي. ع.   ا 

  خوردگي در آب دريا. خ.   ا

  جلوگيري از خوردگي. و.  ا

از نظر ترتيبي اصطالحات به سه طريق در   

ها  بعضي از اصطالحنامه. گيرند اصطالحنامه قرار مي

ممكن است فقط يكي از اين سه حالت را داشته 

 باشد و بعضي ديگر ممكن است هر سه روش را

  :اين سه روش عبارت است از. اعمال آند

  ترسيمي. ٣نظام يافته       . ٢الفبايي       . ١

  :الفبايي. ١

در اين روش اصطالحات مدخل به صورت   

گيرد و ارجاعات در زير آنها نمايش  الفبايي قرار مي

هر ارجاعي نيز به نوبه خود در رديف . شود داده مي

  .گيرد الفبايي قرار مي

  :يافته نظام. ٢

شوند و  ها مشخص مي در اين روش حوزه  

اصطالحات همراه با روابط آنها در زير مربوطه قرار 

اين نوع ترتيب بايد داراي يك نمايه الفبايي . گيرد مي

يافته به  نيز باشد و ارتباط اين نمايه با بخش نظام

طريقي مشخص شود تا دسترسي به اصطالحات 

  .آسان بشود

  :نمايش ترسيمي. ٣

اين نوع نمايش معموًال همراه با يكي از دو   

در اين روش . آيد و حالت مكمل را دارد روش باال مي

روها  توصيفگر و ارجاعات مرتبط با آن از طريق نشانه

  .اند مشخص شده

  ويرايش اصطالحنامه

اآتشافات و . اصطالحنامه پاياني ندارد  

 آنچه قبًال  اختراعات جديد، تفاسير جديد و دوباره

ناخته شده، همپوشاني علوم همه و همه بيانگر ش

شوند و اين  اين است آه اصطالحات جديد متولد مي

اصطالحات بايد به اصطالحنامه اضافه شوند، 

اصطالحات موجود تغيير يابند و توضيح داده شوند و 

با توجه به اين موضوع . حتي حذف شوند

ر اي مورد ويرايش قرا اي آه به طور دوره اصطالحنامه

  .نگيرد يك اصطالحنامه مرده است

اصطالحات در حاالت زير مورد حك و اصالح قرار 

  .گيرند مي

  تعريف معني اصطالح و دامنه آن ‐

 اضافه شدن يادداشت توضيحي ‐

 تبديل شدن به يك اصطالح برگزيده ‐

 نياز به حذف ‐

 تغيير امالي اصطالح ‐

 هماهنگي با ويرايش قبلي ‐

  مديريت اصطالحنامه

 نگهداري اصطالحنامه شخص براي مديريت و  

اصطالحنامه بعد از . يا اشخاصي بايد مسئول باشند
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مدير اصطالحنامه داراي . ايجاد نياز به مديريت دارد

  :باشد وظايفي به شرح زير مي

  .دوره ويرايش اصطالحنامه را مشخص آند .١

هماهنگ نمودن طراحي اصطالحنامه با اصول  .٢

 رساني نوين اطالع

 جديد پيشنهادي رد يا قبول اصطالحات .٣

 سازان نمايه

 هاي زماني مشخص ها در دوره انتشار تكمله .٤

ها در پايان هر  درهم آردن متن اصلي و تكمله .٥

 سال

تقسيم اصطالحات با ارجاعات طوالني به  .٦

 تر اصطالحات اخص

مديريت تخصصي و خوب اصطالحنامه اين 

آند آه اصطالحنامه در طول زمان  اطمينان را ايجاد مي

همچنين مديريت .  قابل استفاده باشدمتناسب و

صحيح اصطالحنامه باعث تداوم ساختار ساده 

ساز و آاوشگر  اصطالحنامه بوده و براي نمايه

  .باشد رضايتمند و قابل استفاده مي

  

  گيري نتيجه

اي از سرعنوانهاي  اصطالحنامه مجموعه  

  .موضوعي با ارتباطات سازماندهي شده است

هاي  ت زرين از واژهاصطالحنامه تسبيحي اس  

هاي  انتخاب شده آه به سه گروه از متخصصين آمك

سازان براي سرعت و  اول به نمايه. آند شاياني مي

هاي  سازي مدارك و انتخاب سرعنوان دقت در نمايه

دوم به آاوشگران به . موضوعي مناسب و صحيح

منظور تدارك راهبرد صحيح و دقيق آاوش و دسترسي 

سوم به نويسندگان . وع موردنظرجامع و خاص به موض

  .تر پيامهاي خود به منظور بيان دقيق

اصطالحنامه وظايف خود را با ايجاد روابط   

ارز، سلسله مراتبي و وابسته ميان  معنايي هم

  .دهد توصيفگرها، انجام مي

رعايت قواعد دستوري و اماليي نه تنها در   

شكيل بودن و يكدستي اصطالحنامه موثر است، بلكه 

  .آند دسترسي موضوعي را نيز تسهيل مي

براي رسيدن به اهداف اصطالحنامه دو اصل بايد بر آن 

  .حاآم باشد

  ويرايش اصطالحنامه در طول زمان .١

 مديريت تخصصي .٢

ويرايش دائم اصطالحنامه تازگي و همگامي آن 

آند و مديريت تخصصي و  را با دانش روز بيمه مي

ن را با اصول صحيح هماهنگي اصطالحنامه و طراحي آ

  .بخشد رساني تحقق مي نوين اطالع

در زير يك صفحه از يك اصطالحنامه چاپ نشده 

  :نمايش داده شده است

 امنيت هواپيما

  بك ايمني هواپيما

Aircraft safty

  انبساط سنجي

  بج ديالآومتري

 اندازه گيري. و.ا    

Dilatometry

  اندازه گيري

  گيري پيوسته اندازه. خ.ا    

  آشكارسازي. و.ا    

  سنجي انبساط       

  شمارش       

Measurement

  ايرفريم

  بك بدنه هواپيما

Airframes

  ايرفويل

  بك سطح مقطع بال

Airfoils

  ٠٠١٢ايرفول ناآا

بك سطح مقطع بال ناآا    

٠٠١٢  

   ....  

0012 Naca airfoil

  )هواپيماها(بال 

  سطح مقطع بال. ع.ا    

  چرخانهاي  بال. خ.ا    

  هاي خميده بال       

  سازه هواپيما. و.ا    

Wings

  بالواره

  بك سطح مقطع بال

Airfoils

Rotary wings  هاي چرخان بال
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 ٢/٢٣ و ١ ه، شمار١٩ هرساني، دور علوم اطالع

  هاي گردان   بج بال

  )هواپيماها(بال . ع.ا  

  گردنده    

  پروانه دمي بالگرد. و.ا

  پروانه بالگرد    

  پتانس خوردگي

  بج پتانسيل خوردگي آزاد   

  پتانسيل مدار باز      

  خوردگي. و.ا   

خوردگي       

  الكتروشيميايي

Corrosion potential

 Freely Corrosion  پتانسيل خوردگي آزاد

  بك پتانسيل خوردگي    

.....  

Potential

  پروانه بالگرد

  هاي چرخان بال. و.ا   

  پروانه دمي بالگرد      

Helicopter blades
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