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11
پيش گفتار
د ست يابى آ سان و سريع به درياى بى کران معارف ب شرى آرزو و آرمان هر ان سان حق جو و حقيقت خواهى ا ست;
ليكن اين آرزو هنگامى جامه عمل مى پوشــد که بتوان همه دســت آوردهاى معرفتى را به گونه اى نظام مند ســامان
داد و ارتباطى منطقى ميان آن ها برقرار ســاخت .تهيه اصــطالح نامه ها نيز که چيزى جز کوشــش براى مشــخ
کردن دامنه و حدود و ثغور دانش ها ني ست ،با اين هدف معنا پيدا مى کند و پيش رفت دانش ها ضرورت تدوين و به
روز رسانى اصطالح نامه ها را تبيين مى کند.
مرکز اطالعات و مدارك اســالمى وابســته به معاونت پژوهشــى دفتر تبليغات اســالمى حوزه علميه قم انتقال آخرين
دست آوردهاى معرفتى را ــــ که بتوان از آن ها در راه رشد و گسترش معارف دينى سود جست ــــ وجهه همت خود
ساخته است; و به همين دليل ،تهيه و تنظيم اصطالح نامه علوم اسالمى را ضرورتى انكارناپذير براى شناخت ،طبقه
بندى ،تعيين محدوده علوم اسالمى و رشد و گسترش و تعليم آن ها و ارائه الكترونيكى اطالعات علوم اسالمى مى
داند; از اين رو ،از ساليان پيش طرح تدوين اصطالح نامه کالن علوم اسالمى را تهيه و محققانى براى برآوردن
اين خواسته تربيت کرده است و اينك بخشى از اين طرح کالن در قالب طرحى مستقل ،اما هم ساز با آن ،با عنوان
اصطالح نامه علوم حديث به جامعه فرهنگى کشور عرضه مى شود .اميد که مقبول حضرت ولى عصر ــــ ّ
عجل الله
تعالى فرجه ـ واقع گردد و براى دانش پژوهان سودمند افتد.
از آن جا که اين گونه طرح ها محصول زحمات و خدمات گروهى است و نمى توان هيچ يك از دست اندرکاران به ثمر
رســيدن آن ها را ناديده گرفت و به حق بايد از همه آنان ســپاس گزار بود ،ناگزير از يادکرد کســانى هســتيم ،چون:
آقايان حجج اســالم محمد هادى يعقوب نژاد ،محمدحســين يوســفى که از آغاز تا فرجام اين کار حضــور داشــتند و با
کوشــشــى خســتگى ناپذير براى عرضــه آن ميان بســتند .هم چنين از شــوراى پژوهشــى اصــطالح نامه جامع علوم
اســالمى و ديگر کســانى که در اين حرکت علمى ســهيم بوده اند تشــكر مى کنيم و آماده پذيرش نظرهاى اصــالحى
انديشوران و خوانندگان نكته سنج هستيم.

معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم
مقدمه
فصل اول:
کلياتى در باب اصطالح نامه
تعريف اصطالح نامه ()THESAURUS
اصطالح نامه ،مجموعه اصطالحات استاندارد شده در يك حوزه معرفتى است که فهرستى از واژه هاى کليدى و
کاربردى آن حوزه را ارائه مى دهد و روابط سلسله مراتبى ،ترادف و وابستگى بين مفاهيم را به نمايش مى گذارد و از
نظر ساختارى ،گنجينه واژگان کنترل شده و سازمان يافته از مباحث خاص دانش بشرى است; به عبارت ديگر،
اصطالح نامه ،کليدواژه هاى نظام دار و فشرده ترين صورت چكيده هاى خالصه شده است که در مواردى جاى
کتاب را گرفته و نشان دهنده حداکثر اطالعات با حداقل کلمات و عبارات است .و به عنوان بهترين وسيله براى
ذخيره و بازيابى اطالعات آن حوزه به کار مى رود.
عناصر تشكيل دهنده اصطالح نامه ،مدخل ها و واژه هايى هستند که تبلور اطالعات و يا در برگيرنده مسائل متن و
مدرك مورد نظرند.
اهداف اصطالح نامه
 1ـ اهداف اصلى
ـ تهيه طرحى از حوزه دانشى معين براى نشان دادن روابط منطقى ميان مفاهيم اصطالحات و ترسيمى کلى و
مجموعى از ساختار آن حوزه;
ـ فراهم آوردن واژگانى استاندارد براى حوزه موضوعى خاص ،به منظور يك سان سازى مدخل هاى نظام ذخيره و
بازيابى اطالعات;
ـ ارائه نظام ارجاعات بين اصطالحات مترادف و شبه مترادف ،براى کاربرد اصطالحى واحد از مجموعه مترادفات
و ...در شبكه اصطالحات;

ـ تهيه راهنما براى محققان ،نمايه سازان و استفاده کنندگان ،به منظور انتخاب اصطالح صحيح براى موضوع مورد
جست وجو.
 2ـ اهداف کاربردى
ـ در دست داشتن فهرستى سازمند از واژه هاى يك موضوع براى انتخاب آسان ،صحيح و هم آهنگ نمايه ها
(خالصه ها) ،نظارت به روز بر واژگان نمايه سازى ،اطمينان بخشيدن به نمايه ساز در استفاده مناسب از
ّ
اصطالحات و حد و مرز دادن به جاى گاه کاربردى آن ها;
ـ زبان نمايه اى ساخت دار و کنترل شده و قابل استفاده در نظام نمايه سازى پس همارا;
ـ وسيله ذخيره و بازيابى اطالعات در هر رشته علمى يا ّفنى;
ـ آسان کردن بهره گيرى از کامپيوتر از طريق فراهم آوردن زبان منطقى و نظام مند براى موضوع و يا علم مورد نظر
که از نخستين گام هاى ضرورى در بهره گيرى بهينه از رايانه است;
ـ کمك به محققانى که در رشته خاص به پژوهش مى پردازند ،به عنوان ابزار ،منبع و مرجع;
ـ اصطالح نامه مى تواند در تهيه پايان نامه ها به دانش پژوهان اطالع دهد که براى تحقيق خود ،کدام موضوع و تا
چه مقدار از مباحث آن را بايد مورد مطالعه قرار دهند .بدين سبب ،مى توان از اصطالح نامه در تحقيق و تدريس
سود جست;
ـ اصطالح نامه به عنوان زبان ارتباطى نمايه سازى ،داراى اهداف و کاربردهاى زير است:
الف ـ ارائه اصطالحات استاندارد در يك زمينه معين;
ب ـ برقرارى ارتباط ميان نمايه ساز و استفاده کنندگان ،ايجاد هم آهنگى ميان آن ها در ذخيره و بازيابى اطالعات و
به کارگيرى مفاهيم معين;
ج ـ کنترل مترادفات و شبه مترادفات ،تعيين اصطالحات مجاز و مشخ
ّ
يك دستى و دقت در نمايه سازى.

کردن حدود معانى اصطالحات و ايجاد

ـ با توجه به اين که اصطالحات اخ

و وابسته در اصطالح نامه به طور کامل ارائه مى شود ،مى توان در تهيه سر

عنوان موضوعى از آن بهره گرفت.
ويژگى ها و تفاوت اصطالح نامه با سر عنوان ها و واژه نامه ها
 1ـ برخى ويژگى هاى اصطالح نامه:
ـ در هر اصطالح نامه ،روابط معنايى ،يعنى روابطى که جداى از هر متن و مدرکى به قوت خود باقى است ،مورد
ّ
توجه اند; به عبارت ديگر ،در اصطالح نامه ،روابط هميشه صادق ميان اصطالحات و واژه ها برقرار مى شود که
ا
معمول از طريق رابطه هم ارز (مترادف) ،رابطه سلسله مراتبى کلى و جزئى ،کل و جزء ،مفهوم و مصداق و ،)...و
وابسته نشان داده مى شود.
ا
ـ اصطالحات گزيده شده معمول اصطالحات رايج آن رشته خاص است و اصطالحات متروك ذکر نمى شوند و در
صورت لزوم هم چون اصطالحات مترادف ،به اصطالحات رايج يا مرجح ارجاع داده مى شوند.
ّ
ـ اصطالح نامه قابل گسترش است و هرگز بسته و پايان يافته تلقى نمى شود ،و شكل و اندازه آن تابع زمان است.
ـ اصطالح نامه به شكل هاى الفبايى ،ترسيمى و نظام يافته و چرخشى تنظيم مى شود که هر کدام کاربرد خاص
خود را دارد و هرگاه به شكل نظام يافته به همراه متمم الفبايى تنظيم گردد ،اصطالحات و واژه هاى کاربردى آن
حوزه به صورتى سازمان دهى و طبقه بندى مى شود که ويژگى هايى نظير موارد ذيل را به دست خواهد داد:
الف ـ مجموعه اصطالحات هر رشته را به صورت سلسله مراتبى از عام به خاص (حاکم به تابع) و با حفظ همه جنبه
هاى اصلى و فرعى و وابسته ،به شكلى نظام دار نشان مى دهد; به گونه اى که ،تمامى اصطالحات حاکم و تابع و
زير بخش هاى منطقى آن ها با يك نگاه کلى به نمايش در مى آيد.
ب ـ جاى گاه اصلى و جنبى تمام اصطالحات آن رشته ،در ساختار کلى به همراه روابطى که با يك ديگر دارند ،تعيين
مى شود .در واقع ،هيچ اصطالحى در اصطالح نامه نيست ،مگر اين که رابطه موضوعى آن با اصطالحات ديگر
مشخ

شده باشد.

 2ـ تفاوت اصطالح نامه با سرعنوان موضوعى()Subject heading

سرعنوان موضوعى عبارت است از:
واژه و يا گروهى از واژه هاى نشان دهنده يك موضوع ،که تحت آن ،تمام مواد و آثار مربوط به آن موضوع در
ا
فهرست يا کتاب شناسى وارد مى شود ،و ترتيب آن بر حسب حروف الفبا است و معمول براى فهرست نويسى
موضوعى کتاب خانه ها ،از سرعنوان موضوعى استفاده مى شود.
برخى از تفاوت هاى اساسى بين اصطالح نامه و سر عنوان موضوعى عبارت است از:
ـ اصطالح نامه به خاطر روابط معنايى که دارد ،توانايى آن را دارد که موضوع هر بخشى از علم را با تمام جنبه هاى
اصلى ،فرعى و وابسته به شكل نظام يافته و به منظور ذخيره و بازيابى اطالعات ،يا مقاصد ديگر ارائه دهد ،در حالى
که سرعنوان موضوعى فاقد چنين توانايى است;
ـ اصطالح نامه ابزارى مهم براى نمايه سازى و خالصه زبان نمايه سازى است; اما سرعنوان موضوعى تنها در
فهرست نويسى به کار مى آيد;
18
ـ سرعنوان موضوعى در برگيرنده عناوين مقلوب و جابه جا شده است ،برخالف اصطالح نامه;
ـ اصطالح نامه به شكل سلسله مراتبى و ترسيمى نيز تنظيم مى شود ،ولى سرعنوان موضوعى تنها به شكل الفبايى
است;
ـ اصطالح نامه روابط معنايى ،ترادف ،اعم ،اخ

هر اصطالح را به طور دقيق نشان مى دهد ،برخالف سر عنوان

موضوعى.
 3ـ برخى تفاوت هاى اصطالح نامه با واژه نامه و لغت نامه
ـ در اصطالح نامه ،رايج ترين اصطالح مرجح و رابطه آن با ساير اصطالحات سنجيده مى شود ،و به روش الفبايى،
سلسله مراتبى و ترسيمى نشان داده مى شود ،اما در واژه نامه ها اصطالحات رشته مربوط بدون رعايت ارجحيت
گردآورى شده و تنها به روش الفبايى مرتب مى شود.

ـ اصطالح نامه با داشتن يادداشت دامنه ،روابط اعم و اخ  ،ارجاعات و تدابير ديگر ،کاربرد هر اصطالح را به دقت
تعيين مى کند ،ولى در واژه نامه ها نمى توان راهنماى کاربرد مورد به مورد واژه ها را يافت.
ـ فرهنگ لغت ،تعريف واژه ها را به دست مى دهد ،در حالى که اصطالح نامه اين جنبه را مد نظر ندارد ،بلكه
اصطالحات را به گونه اى منظم مى کند که روابط ميان آن ها مبين معانى خاص باشد ،و تنها اصطالحاتى که
داراى نوعى ابهام و اجمال در زبان نمايه اى باشند با يادداشت دامنه مشخ

مى شوند.

ـ در لغت نامه ممكن است يك واژه با تعاريف مختلفى همراه باشد که در عرف مردم متداول است ،و در واقع لغت
ا
نامه موارد استعمال واژه را بيان مى کند ،در صورتى که در اصطالح نامه اصطالحات ،عمدا از لحاظ دامنه به معناى
تعيين شده اى محدود و مقيد مى شوند ،و از اين جهت کنترل و مهار مى گردند.
تاريخچه اصطالح نامه
جمع آورى اصطالحات در قالب فرهنگ نامه ها و تسريع در تدوين واژه نامه ها و دائرة المعارف ها ،در قرن هاى
شانزده و هفده ميالدى آغاز شد ،و با گسترش روز افزون علوم و فنون و به موازات آن رشد ،توسعه و ارتباطات جوامع
بشرى ،لزوم معادل يابى براى واژه هاى جديد علوم و فنون و يا اصطالحات بيگانه بيش تر احساس شد ،و به طور
کلى مباحث زبان شناسى جدى تر دنبال شد.
فكر تنظيم اصطالح نامه در قرن نوزده ميالدى به وجود آمد و اولين نشانه از اصطالح نامه در اثر «پير مارك
روژه»( )1به نام (واژه ها و عبارات انگليسى) پديد آمد ،گرچه هدف «روژه» تهيه ابزار نمايه سازى نبود ،و تنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Pier Mark Roget = P. M. Roget .1

هدفش کمك به کسانى بود که نياز به يافتن اصطالحات دقيق داشتند ،اما شيوه کار وى با اصطالح نامه هاى
امروزين هم آهنگى داشت.
مرکز اطالع رسانى مهندسى «دپونت» در سال  1959م .اولين اصطالح نامه را با شكل و هدف امروزى منتشر
ساخت ،و از آن پس توسط سازمان ها و اشخاص مختلف ،اقدام به تهيه و تدوين اصطالح نامه هايى در زمينه هاى

مختلف صورت گرفت; همانند :علوم اجتماعى ،کتاب دارى و اطالع رسانى ،فلسفه ،روان شناسى ،جامعه شناسى،
حقوق ،سياسى ،علم اقتصاد ،مديريت و بازرگانى ،رفاه اجتماعى ،آموزش و پرورش ،فرهنگ و مردم شناسى ،علوم
تكنولوژى ،علوم زمين شناسى ،کشاورزى و دام پرورى ،زيست شناسى ،شيمى ،فيزيك ،پزشكى و ....
در پى انتشار گسترده اصطالح نامه ها ،سازمان هاى بين المللى ،انجمن ها و مراکز تحقيقاتى ملى براى قانون مند
کردن اصطالح نامه نگارى ،دستورالعمل ها و خط مشى هايى ارائه کردند ،و براى تدوين اصطالح نامه ها عالوه بر
به کارگيرى اين دستورالعمل ها ،از تجربه هاى به دست آمده از اصطالح نامه هاى پيشين نيز بهره بردند .در سال
« 1974سازمان بين المللى استاندارد» نخستين استاندارد بين المللى تهيه تزاروس (اصطالح نامه) را منتشر ساخت
و در سال « 1976يونسكو» راهنماى تهيه تزاروس هاى چند زبانه را ارائه داد و از آن پس نيز اهتمام در تدوين
اصطالح نامه ها و ويرايش اصطالح نامه هاى قبلى با استفاده از استانداردهاى جهانى و تجربه هاى پيشينيان
سرعتى هم گام با رشد علم و صنعت داشته است.
اصطالح نامه به زبان فارسى
در سال  1358اصطالح نامه هاى «توسعه فرهنگى ،اطالع رسانى و دکومانتاسيون» به همت مرکز اسناد فرهنگى
آسيا ترجمه و منتشر شد.
در سال  1368مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمى (وابسته به معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه
قم) در حد رفع نياز خود به منظور ذخيره و بازيابى اطالعات ،اقدام به تهيه و تنظيم اصطالح نامه عمومى نمود.
در سال  1374سازمان مدارك فرهنگى انقالب اسالمى،اولين ويرايش اصطالح نامه «اصفا» را منتشر ساخت.
در سال  1375مرکز اطالعات و مدارك علمى ايران اصطالح نامه «( »SPINESنظام مبادله اطالعات در زمينه
سياست هاى علمى و فنى) از انتشارات يونسكو را با عنوان اصطالح نامه «نما» ترجمه کرده و نشر داد و ويرايش
دوم آن در سال  1377نيز صورت گرفت.
در بهار سال  1376مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمى وابسته به معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسالمى حوزه
علميه قم اولين اصطالح نامه در زمينه علوم اسالمى را تحت عنوان اصطالح نامه فلسفه اسالمى انتشار داد و
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بعد از گذشت چند ماه دومين اثر خود به نام اصطالح نامه علوم قرآنى و سپس اصطالح نامه هاى اصول فقه،
منطق ،کالم اسالمى و اخالق اسالمى را نيز عرضه داشت و اينك اصطالح نامه علوم حديث و در آينده نزديك
اصطالح نامه «فقه» تقديم صاحب نظران و پژوهش گران مى شود.
همچنين سال  1377اصطالح نامه بين المللى توسعه فرهنگى از يونسكو ،توسط استاد ارجمند جناب آقاى دکتر
عباس ّ
حرى ترجمه و منتشر شد.
مرکز اطالعات و مدارك علمى ايران اصطالح نامه هايى در شاخه هاى مختلف علوم از قبيل جامعه شناسى ،فنى
مهندسى ،شيمى ،زمين شناسى ،زيست شناسى ،فيزيك ،کشاورزى از سال  1380به بعد انجام داده است و ويرايش
هايى نيز منتشر کرده است .اصطالح نامه جامعه شناسى سال  1382ويرايش اول  /اصطالح نامه شيمى 1383
ويرايش اول  /اصطالح نامه فنى و مهندسى  1383ويرايش اول.
يكى از آثار ديگر اصطالح نامه پزشكى فارسى است که با استفاده از اصطالح نامه « »Meshاز سوى کتابخانه ملى
جمهورى اسالمى ايران در سال  1377منتشر شد و در سال  1384ويرايش دوم آن انجام شده است.
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فصل دوم:
اصطالح نامه علوم اسالمى
با گسترش سريع علوم و نشر اطالعات علمى از طرق مختلف ،جهانى شدن تحقيقات علمى ،دست رسى به
اطالعات امرى ضرورى است .امروز بايد به شيوه اى انديشيد که از صرف وقت زياد دريافتن مطلب جلوگيرى نمايد تا
محققان بتوانند درباره مطالب بينديشند ـ نه پى جوى آن باشند ـ لذا کاربرد يافته هاى نوين در اطالع رسانى علوم و
معارف اسالمى يك ضرورت است.
امروزه اطالع رسانى در زمينه سامان دادن و اداره منطقى اطالعات ،ره آوردهاى مؤثر و موفقى را ارائه مى دهد ،و
ابتدايى ترين وسيله کار با ابزار جديد اطالع رسانى ،تهيه اصطالح نامه ها (تزاروس) در حوزه هاى علوم اسالمى

است .اصطالح نامه علوم اسالمى ابزار مهمى است که به کمك نظام اطالع رسانى علوم اسالمى آمده ،و بهرهورى
بيش تر ،بهتر ،دقيق تر و سريع تر را فراهم مى کند .اصطالح نامه و سازمان دهى اطالعات علوم و معارف اسالمى
براى سازمان دهى ،بازيابى و گسترش اطالعات علوم و معارف اسالمى بايد نكات ذيل را مورد توجه قرار داد:
ـ انتقال سريع و آسان اطالعات و سهولت دست يابى به آن;
ـ امكانات لزم براى بازيابى اطالعات مورد نياز و کنار گذاشتن مدارك نامربوط با موضوع مورد تقاضا;
ـ توجه به نيروى انسانى;
ـ بهره گيرى از امكانات رايانه اى.
ّ
با تدوين اصطالح نامه علوم اسالمى ،زمينه تحقق موارد فوق فراهم آمده و اساسى ترين فرايند در سازماندهى
اطالعات علوم اسالمى بوجود آمده است.
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الف ـ نمايه سازى به روش اصطالح نامه
براى رسيدن به اهداف پيش گفته ،در دانش اطالع رسانى که از وظايف اصلى آن برنامه ريزى براى سازماندهى و
ذخيره و بازيابى اطالعات است;نمايه سازى با استفاده از اصطالح نامه پيش نهاد مى شود; زيرا:
ـ اين شيوه نمايه سازى; روشى است براى راهنمايى مشخ

به اطالعات مورد نياز;

ـ ابزار ارتباطى بين منابع اطالعات وکسانى است که مى خواهند از اطالعات آن استفاده کنند;
ـ راهى است براى هدايت روش مند به يك متن از طريق ثبت و ضبط محتواى اطالعاتى آن با استفاده از شيوه اى
خاص و ارجاعات لزم و معين براى بازيابى آسان;
ـ مجموعه اى است از روش هاى از پيش تعيين شده براى تنظيم ،بازيابى و ارائه اطالعات .در اين نظام مى توان
محتواى هر مدرك را به يك سلسله مفاهيم اساسى تجزيه کرد و اين مفاهيم را با کمك واژه هاى از قبيل تعيين شده
(کنترل شده) و يا در مواردى عبارت کوتاه نشان داد.
نمايه سازى همارا

در ميان روش هاى موجود براى نمايه کردن موضوعات ،دو گروه مستقل نمايه سازى «پيش همارا» و نمايه سازى
«پس همارا» وجود دارد که در هر دو روش از زبان مقيد و کنترل شده (اصطالح نامه) استفاده مى شود و همارايى
در هر دو وجود دارد .اساس نمايه سازى هما را بر آن است که مى توان محتواى هر مدرك
را به تعداد مفاهيم بنيادى تجزيه و تحليل کرد و گاهى هم به وسيله عبارت کوتاه مفاهيم مورد نظر را نمايش داد.
ـ نمايه سازى پيش همارا :در اين روش ،واژه ها و مفاهيم اصطالحات به هنگام نمايه سازى با يك ديگر ترکيب مى
شوند ،مانند :فهرست سرعنوان هاى موضوعى و رده بندى ها.
ـ نمايه سازى پس همارا :در اين روش ،اصطالحات و مفاهيم هنگام بازيابى (نه نمايه سازى) با يك ديگر ترکيب مى
شوند« ،اصطالح نامه ها به نمايه هاى پس همارا معروف اند» .در پيش همارا اصطالحات و اجزاى تشكيل دهنده
ا
يك مفهوم ،قبل از بازيابى با يك ديگر ترکيب مى شوند تا از ابهام و نارسايى هنگام پس همارايى جلوگيرى شود; مثال
ا
در مورد دو اصطالح «اعمال» و «عالم آخرت» ،اگر منظور «اعمال اخروى» باشد ،در وقت نمايه سازى ،مجموعا به
عنوان يك اصطالح پذيرفته مى شود ،و اين در کم کردن ريزش کاذب مؤثر است.
ـ اصطالحات علوم اسالمى و پيش همارايى در نظام پس همارا :همه توان مندى هاى اصطالح نامه ،در نظام پس
ا
همارا است .و معمول بنا بر تجزيه اصطالحات است; ولى على رغم اين که اصطالح نامه بايد اصطالحات مورد نياز
نظام پس همارا را فراهم کند ،در اصطالح نامه علوم اسالمى به لحاظ طبيعت خاص مفاهيم علوم آن،
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اصطالحات زيادى را به صورت ترکيبى حفظ کرده ،و به واقع آن ها را در نظام بازيابى پس همارا به نوعى پيش
هماراسته است.
مانند:
ارسال حديث = ارسال  +حديث
خبر متواتر = خبر  +متواتر

مدبج = حديث ّ +
حديث ّ
مدبج
ب ـ دستورالعمل کاربردى اصطالح نامه در نمايه سازى علوم اسالمى
ـ براى نمايه سازى از قسمت اصلى اصطالح نامه (بخش الفبايى) استفاده کنيد.
ـ از مقلوب کردن واژه ها ،يا وارونه سازى خوددارى کنيد; مانند «حديث محكم» نه «محكم ،حديث».
ـ مفاهيم انتخاب شده از مدرك را به اصطالحات پذيرفته شده در اين استاندارد تبديل کنيد.
به اين منظور ،اولين اصطالح به دست آمده از مدرك را در اصطالح نامه جست وجو کنيد .اگر اصطالح مورد نظر
شما به صورت مرکب باشد ،ممكن است در جست وجو نيز آن را پيدا کنيد ،در غير اين صورت آن را به تكواژه ها
تجزيه نموده و سپس تك تك آن ها را در اصطالح نامه

جست وجو نماييد تا به نتيجه برسيد.
ـ اگر اصطالح مقدماتى به دست آمده شما در مدارك کم تر به کار مى رود ،سعى کنيد شكل متداول و کاربردى آن را
پيدا کنيد و مفهوم خواسته شده را به کمك آن جست وجو نماييد.
ـ از تجزيه و يا ترکيب اصطالحات ،بدون مراجعه به اين استاندارد ،خوددارى کنيد.
ـ اگر اصطالح مورد نظر شما در «بخش الفبايى» به دست آمد ،به اصطالح نمايه اى ـ در زبان ّ
مقيد ـ دست پيدا
کرده ايد و در همه اصطالحات مورد نياز خود همين روش را تكرار کنيد.
ـ اگر از بررسى در «بخش الفبايى اصطالح نامه» نتيجه اى به دست نيامد ،فكر کنيد ،ممكن است مترادف هايى
براى اصطالح مقدماتى شما وجود داشته باشد ،از طريق آن جست وجو را ادامه دهيد.
ـ در غير اين صورت به بخش هاى نظام يافته و سلسله مراتبى (و يا درختى) اصطالح نامه مراجعه کنيد ،و از راه اعم
ّ
و اخ  ،يا رده کلى تر که اصطالح مورد نظر شما به آن تعلق دارد،جست وجو را دنبال کنيد تا به اصطالح مطابق با
مفهوم انتخابى از مدرك دست پيدا کنيد.
ا ّ
ـ در متشابه هاى لفظى ،و مترادف ها کامال دقت کنيد و هر کدام را در جاى خود به کار ببريد.

ا
معمول در ذيل اصطالحات ّ
مرجح قرار گرفته اند ،نگاه کنيد .به اين
ـ يادداشت هاى دامنه اى را که
ا
حتما به اصطالح ّ
مرجح يا توصيف گر برگرديد ،و تذکراتى را که به همراه توصيف گر اصلى آمده
منظور ،در ارجاعات
لحاظ نماييد.
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ـ سعى کنيد اصطالحى را براى تبيين و توصيف محتواى مدرك اختصاص دهيد که به صورت اخ ّ و دقيق،
محتواى آن را توصيف نمايد.
ـ در صورتى که مطمئن شديد اصطالح مورد نظر در شبكه اصطالحات اصطالح نامه وجود ندارد ،اصطالح را پيش
نهاد کنيد.
ـ در اصطالحات پيش نهادى حتى المكان موارد ذيل را رعايت نماييد.
 1ـ از به کارگيرى واژه هاى عاميانه و بى اساس خوددارى کنيد.
 2ـ اصطالحات به صورت اسم يا عبارت اسمى باشند.
 3ـ در فارسى صفت و قيد( )1را اصطالح نكنيد ،مانند« :کرخى» در «ابراهيم بن ابى زياد کرخى» مگر در صورتى
که در يك زبان تخصصى ،به عنوان يك اصطالح پذيرفته شده باشد.
مانند:
فهرى
بك :محمد بن نصير نميرى
ـ به جاى استفاده از مصدر ،از اسم مصدر استفاده کنيد.
مانند:
دانش حديث نه :دانستن حديث
دانش درايه نه :دانستن درايه

ـ اصطالحات شما ،چون اصطالحات نمايه اى ( )index termهستند ،يعنى براى توصيف کردن و باز نمودن
مفاهيم و محتواى مدارك به کار مى آيند حتى المكان بايد به صورت تك واژه (يا اصطالح بسيط = )uniterm
باشند ،تا بر يك مفهوم معين و محدود دللت کنند وقابليت

ترکيب و همارايى با مفاهيم ديگر را در سطح وسيع ترى داشته باشند.
ـ اگر اصطالح مقدماتى شما ،به تنهايى براى رساندن مفهوم کافى نيست ،براى آن توضيحى برگزينيد و با يادداشت
دامنه آن را رسا کنيد و يا کاربرد آن را معلوم نماييد.
ـ اگر اصطالح مورد نظر مشترك و يا مشتبه است ،آن را از مشترك هاى ديگر جدا کنيد و با توضيح گر ( ـــــــ ) آن را
بيان نماييد.
ـ اگر مفهومى با شكل عبارت خاصى معروف است ،به همان صورت معروف به کار ببريد; مانند «ل بأس به» که از
ّ
نشانه هاى ذم در رجال است و مانند «امارات مدح و ذم».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1صفت :واژه و يا جمله اى است که حالت و چگونگى شخ

و يا چيزى را بيان کند; مانند سفيد ،سياه،

خراسانى ،تهرانى.
قيد :کلمه يا عبارتى که مفهوم فعل ،صفت و يا کلمه ديگرى را به زمان و مكان و يا چگونگى و حالتى ّ
مقيد سازد;
مانند تند و کند ،همواره.

25
ـ نام اشخاص ،سازمان ها ،اماکن را در صورت لزوم ،بدون دخل و تصرف و همان طور که به کار مى روند ،به کار
ببريد.
ـ هميشه در صدد ايجاد انسجام و يك دستى کارها باشيد و از به وجود آوردن زمينه هاى تناقض پرهيز کنيد.

بنابراين در واژه هايى که امالى متفاوت دارند ،رايج ترين و درست ترين آن را انتخاب کنيد.
ا
اشتباهات اماليى ،خطا در کدگذارى و اصول تفاوت هاى خيلى جزيى ،از قبيل اضافه کردن يك نقطه يا ويرگول ،در
صحت و سقم ورود اطالعات تأثير مستقيم خواهد گذاشت .اگر «اجزا» را «اجزاء» بنويسيد دو ورودى ايجاد کرده
ّ
ايد ،سهل انگارى در کنترل و دقت کارها ،گاه آسيب

هاى جبران ناپذيرى را به بار مى آورد ،هر آن چه به رايانه بسپارند ،همان را با دقت به شما خواهد داد و هرگز
اشتباهات ورود اطالعات ما را اصالح نخواهد کرد.
ا
ـ هر مفهومى را که در متن قرار گرفته است ،جزء اصطالحات نمايه اى قرار ندهيد ،عموما موارد ذيل در گزينش
اصطالحات دخيل اند ،آن ها را مورد توجه قرار دهيد:

 1ـ مفاهيمى که دليل عمده نگارش مدرك باشند;
 2ـ مفاهيمى که وجود مدرك به آن ها وابسته است;
 3ـ مفاهيمى که محتواى مدرك را بنمايانند ،و در واقع مترجم و منتقل کننده محتواى مدرك باشند;
 4ـ مفاهيمى که پيام اصلى نويسنده باشند .از توجه به مفاهيم جانبى و کم ارزش در منابع پرهيز کنيد.
 5ـ خود را به جاى کاربران فرض کنيد و از ريز شدن غير مفيد دورى کنيد.
استاندارد مورد توجه در تدوين اصطالح نامه علوم اسالمى
در تهيه اين اصطالح نامه ،عالوه بر مطالعه متون و منابع مختلف جهانى ،در زمينه قواعد و اصول اصطالح نامه
نگارى ،از قبيل« :اصطالح نامه يونسكو»« ،اسپاينز»« ،اريك»« ،سازمان ملل» و «قواعدى که به تأييد سازمان
جهانى استاندارد» رسيده است و شبكه جهانى مبادله

اطالعات «يونى سيت» آن را پسنديده و نشريه هايى که از سوى مرکز اطالعات و مدارك علمى ايران تهيه و حمايت
مى گردد ،از ترجمه هاى مختلفى که به فارسى فراهم شده است نيز استفاده گرديده است; مانند:
ـ ترجمه قواعد و قراردادهاى ساختن اصطالح نامه ،گيتى هندسى افشار;1350 ،
ـ مدرك شماره  46سازمان جهانى استاندارد «دستور ساختن واژه نامه» استانداردهاى بين المللى ترجمه پرويز
مهاجر;1354 ،
ـ اصطالح نامه علم اطالع رسانى و دکومانتاسيون (فيد) ،ترجمه محمدحسين دانشى و عبدالحسين آذرنگ;1357 ،
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ـ اصطالح نامه توسعه فرهنگى ژان ويت;1358 ،
ـ برخى مقالت و نشريه اطالع رسانى سال  61و ;62
ـ نمايه سازى همارا ،على آقا بخشى ،مرکز اطالعات و مدارك علمى ايران;1372 ،
ـ بيش ترين تأکيد و توجه در تدوين اصطالح نامه علوم اسالمى رعايت قواعد بين المللى و جهانى بوده است و در
اين مورد راهنماى تهيه و گسترش اصطالح نامه يك زبانه ،ترجمه آقاى عباس ّ
حرى  1365که با استاندارد سازمان
جهانى استاندارد (  )2788ISOسازگارى دارد مورد

مراجعه مكرر بوده است.
ـ در فرايند تدوين اصطالح نامه ها کتاب درآمدى بر مبانى اصطالح نامه علوم اسالمى همواره مورد توجه بوده است.
معرفى قسمت ها
الف ـ واژگان عمومى
معاونت پژوهشى دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم از سال هاى  1368و  1369نمايه سازى در بخش هاى
مختلفى را شروع کرد و در سال ّ 1370
فعاليت جدى خود را در امر ذخيره سازى اطالعات به شيوه نوين آغاز کرد.

هم زمان با نمايه سازى ،ضرورت تنظيم و استاندارد

نمودن اصطالحات رخ نمود که نخست تعدادى از متخصصان اين مرکز مسئوليت تحقيق و تصويب آن را به عهده
گرفتند; اما با گسترش کار تنظيم اصطالحات در سه بخش (واژگان عمومى ،اعالم و تنالگان( )1و ( ))2صورت
گرفت که در آخرين ويرايش ،واژگان عمومى بيش از

 13000اصطالح و فهرست اعالم و مشاهير ،بيش از  28000نام و تنالگان(( )1اسامى اشخاص حقوقى) ،بيش از
 6000نام و تنالگان (( )2اسامى کشورها ،استان ها ،شهرها و )....با بيش از  5000نام در برنامه نرم افزارى قابل
ارائه گرديد.

ب ـ اصطالح نامه هاى تخصصى
از نيمه دوم سال  1372مطالعه در زمينه اصطالح نامه نويسى تخصصى آغاز شد و با مطالعه اصول و استانداردهاى
تهيه اصطالح نامه و کتب تخصصى در اين باره ،جزوه اى به نام «اصول و مبانى نظرى اصطالح نامه علوم
اسالمى» تأليف شد  ،که در واقع اساس کار تهيه اصطالح

نامه علوم اسالمى قرار گرفت و تاکنون به هشت رشته اصلى علوم اسالمى پرداخته شده است.
ـ اصطالح نامه علوم قرآنى :از اوايل سال  1373کار تهيه اصطالح نامه علوم قرآنى آغاز گرديد و بعد از اتمام مراحل
کار تحقيق ،تنظيم ،برنامه نويسى نرم افزارى و نظرخواهى از صاحب نظران در سال  1376به صورت کتاب به چاپ
رسيد .اصطالحات اين حوزه علمى ،به يازده رده

اصلى و سه رده وابسته اساسى تقسيم شده
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است ،که رئوس و ساختار موضوعى و نمودارى اين حوزه را نشان مى دهد و رده هاى جزئى و فرعى در زير بخش آن
ها قرارمى گيرد.
اين اصطالح نامه به سه شيوه ارائه شده است :الفبايى ،نظام يافته و سلسله مراتبى .و در سال  1386ويرايش دوم
آن با اصالحات و اضافات آغاز شد و در سال  1388به نشر سپرده شده است.
ا
ـ اصطالح نامه فلسفه اسالمى :تقريبا هم زمان با سامان يافتن کار تدوين اصطالح نامه علوم قرآنى در سال 1373
کار جدى تهيه اصطالح نامه فلسفه اسالمى شروع شد و با پايان يافتن مراحل کارى ،در اوايل سال  1376به چاپ
رسيد.
اصطالحات اين حوزه علمى به چهار رده اصلى تقسيم شده که رئوس و ساختار موضوعى و نمودارى آن را نشان مى
دهد و رده هاى جزئى در زير بخش اين چهار رده قرار مى گيرند.
اين اصطالح نامه نيز با روش هاى الفبايى ،نظام يافته و سلسله مراتبى پديد آمده که بخش الفبايى آن در دو جلد
عرضه شد.
ـ اصطالح نامه اصول فقه:از سال  1374طرح تدوين اصطالح نامه اصول فقه تصويب و به مرحله اجرا درآمد و در
سال  1376استخراج واژگان آن به پايان رسيد و در نهايت  5390اصطالح اصولى تصويب ،و روابط معنايى مفاهيم
آن تعيين گرديد که در سال  1378به چاپ رسيده

است.
ـ اصطالح نامه منطق :طرح تدوين اصطالح نامه منطق در سال  1377با هم کارى اساتيد مشاور شروع و در سال
 1381به پايان رسيد .اين کتاب با يك جلد در  440صفحه و  6327اصطالح با پشتوانه  43منبع منطقى در سه

بخش الفبايى ،نظام يافته و ترسيمى تنظيم شده و به چاپ

رسيده است.
ـ اصطالح نامه کالم اسالمى :در سال  1375طرح تدوين اصطالح نامه کالم اسالمى تصويب و به مرحله اجرا در
آمد و در سال  1377استخراج واژگان آن به پايان رسيد و در نهايت  14814اصطالح کالمى تصويب و روابط معنايى
آن تعيين گرديد و در سال  1382به چاپ رسيده

است.
ـ اصطالح نامه اخالق اسالمى:اين طرح در نيمه دوم سال  76شروع و مراحل تدوين آن با مراجعه به  275منبع با
ا
 4728اصطالح در سال  1386چاپ شد و مجددا در سال  1387چاپ دوم آن انجام گرفت.
برنامه هاى آينده
ـ تدوين اصطالح نامه کالن علوم اسالمى ( )Macro Thesaurus of Islamic Sciencesبا تهيه اصطالح
نامه هاى خاص علومى که در حوزه هاى علوم اسالمى مطرح هستند.
ـ نمايه سازى بر اساس اصطالح نامه علوم اسالمى در رشته هاى ّ
تخصصى علوم اسالمى و ايجاد بانك هاى
اطالعات تخصصى.
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ـ تهيه مستندات هر يك از اصطالحات که اصطالح نامه آن تدوين مى شود و در نهايت تدوين فرهنگ نامه هاى
ّ
تخصصى.
ـ طراحى اصطالح نامه هاى عرفان اسالمى ،تاريخ اسالم،فلسفه هاى مضاف و ...اميد است در آينده نزديك به اجرا
درآيد.

ـ ارائه اصطالح نامه فقه اسالمى که مراحل پايانى خود را مى گذراند و هم چنين ارائه اصطالح نامه حقوق و
اصطالح نامه کالم جديد.
ـ ترجمه اصطالح نامه ها به زبان عربى و انگليسى  -که در بعضى رشته ها آغاز شده است.
ـ تدوين فرهنگ نامه جامع علوم اسالمى  -هم اکنون در شاخه علوم قرآنى و اصول فقه انجام شده است که مراحل
آماده سازى نهايى را مى گذراند.
ـ تدوين نرم افزار ورود اطالعات اسالمى بر اساس اصطالح نامه علوم اسالمى.
 ارائه اصطالح نامه هاى علوم اسالمى در محيط وب که هم اکنون مراحل پايانى خود را مى گذارند. آماده سازى و سازماندهى ديجيتالى منابع اسالمى با استفاده از اصطالح نامه علوم اسالمى و ارائه کتابخانهديجيتالى سازمان يافته.
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فصل سوم:
اصطالح نامه علوم حديث
طراحى اصطالح نامه علوم حديث اواخر سال  1377آغاز و با مطالعه بيش از  120عنوان کتاب رجالى و درايه اى،
 7435اصطالح تصويب و افزون بر اين  21965اعالم رجالى با روابط خاص خود نيز استخراج گرديد; به گونه اى
که هر کدام در يكى از رده هاى ثقات ،حسان ،ممدوح

مطلق ،ضعفا ،مذموم مطلق،مجهولين و مختلف فيه قرار گرفته اند.

شاخه هاى علوم حديث
علوم حديث شامل «فقه الحديث ،رجال و درايه» مى شود.

فقه الحديث :از مفاد الفاظ متن روايات ،چون شرح لغات و بيان حال آن از لحاظ اطالق و تقييد ،عموم و خصوص
و داشتن معارض و مانند اين ها بحث مى کند)1(.
رجال :از احوال راويان از اين حيث که واجد شرايط قبول روايت هستند يا نه بحث مى کند)2(.
درايه :از سند ،متن و شيوه هاى فراگيرى و آداب نقل حديث بحث مى کند)3(.
چون «فقه الحديث» عهده دار توضيح لغات مشكل روايات است مطالب آن در قالب اصطالح قرار نمى گيرد تا
ا
امكان حضور آن در اصطالح نامه فراهم شود ،بدين دليل عموما اصطالحات رجالى و درايه اى در اصطالح نامه
علوم حديث آمده است .و براى «فقه الحديث» زير مجموعه

اى باز نشده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1مدير شانه چى ،کاظم ،دراية الحديث ،چاپ دوازدهم ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،ص.2
 . 2سبحانى ،جعفر ،کليات فى علم الرجال ،چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم ،ص.11
 . 3سبحانى ،جعفر ،اصول الحديث و احكامه ،چاپ دوم ،مؤسسه امام صادق(عليه السالم) ،قم ،ص .14
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اينك مطالبى چند درباره اصطالح نامه علوم حديث:
تعريف اصطالح نامه علوم حديث
اصطالح نامه علوم حديث عبارت است از مجموعه اصطالحات استاندارد شده در حوزه علومى که به گونه اى از
متن يا سند يا ّ
حجيت حديث بحث مى کند .اصطالح نامه مذکور فهرستى منظم از واژه هاى کليدى و کاربردى علم
رجال و درايه به همراه روابط معنايى بين آن ها را ارائه

مى دهد .هدف و کاربرد اصلى اصطالح نامه علوم حديث تهيه طرحى از حوزه علم رجال و درايه براى نشان دادن
روابط منطقى ميان مفاهيم اصطالحات و ترسيم کلى از ساختار آن ها است.
تذکر :در اين اصطالح نامه فقط به ذکر کليات علم رجال بسنده شده ،و اسامى راويان در ويرايش مستقلى خواهد
آمد.
فايده اصطالح نامه علوم حديث
اصطالح نامه مذکور فوايد فراوانى دارد که در بحث «اهداف اصطالح نامه» از فصل اول توضيح داده شد ،و در اين
جا به دو مورد اشاره مى شود:
الف :استادان و محققان علوم حديث نمايى از ساختار علم رجال و درايه را دريافت مى کنند تا هنگام تدريس و
موقعيت و ّ
تحقيقّ ،
اهميت هر مبحثى را در اين علم دريابند.
براى مثال ،کسى که مى خواهد در مورد «الفاظ ذم» تحقيق کند ،با مراجعه به اصطالح نامه علوم حديث در مى يابد
که يكى از مباحث علم درايه «امارات مدح و ذم» است ،و اين امارات يا اسباب اند يا الفاظ ،و الفاظ نيز يا الفاظ مدح
هستند يا الفاظ ذم ،و تعداد الفاظ مدح حدود  360و

تعداد الفاظ ذم حدود  350لفظ است.
ب :اصطالحات علوم حديث کليد واژه هاى مناسبى هستند براى بازيابى اطالعات.
ا
مثال کسى که مى خواهد در مورد طرق شيخ طوسى به حسن بن محبوب تحقيق کند با استفاده از کامپيوتر به
سادگى درمى يابد که شيخ طوسى در مشيخه  7طريق و در فهرست  5طريق به حسن بن محبوب دارد( ،)1و با
استفاده از مستندات طرق که يافتن آنها نيز به کمك رايانه

بسيار آسان است به ّقوت و ضعف تمامى طرق  12گانه پى مى برد و در نتيجه اعتبار و عدم اعتبار همه رواياتى که
شيخ طوسى از حسن بن محبوب نقل مى کند مشخ

خواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1شيخ طوسى در مشيخه پنج طريق دارد که ذوالطريق در آن ها «حسن بن محبوب» و «حسين بن سعيد» باهم
ا
هستند .اين طرق غير از  12طريق ياد شده است که منحصرا به «حسن بن محبوب» ختم مى شود.
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و اگر کسى بخواهد در مورد طرق ياد شده به تفصيل تحقيق کند با جست و جوى «حسن بن محبوب» تمام
اطالعات کتاب هاى رجالى موجود در سيستم را به دست خواهد آورد.

مراحل تحقيق
طرح تدوين اصطالح نامه علوم حديث در سال  1377تصويب شد و به اجرا درآمد که پس از طى مراحل ذيل در
سال  1382استخراج واژگان آن به پايان رسيد و در نهايت  7435اصطالح تصويب و روابط معنايى آن تعيين گرديد
که اينك تقديم دانش پژوهان مى گردد.
الف ـ کتاب شناسى و تهيه مدارك مورد نياز
تدوين کنندگان اصطالح نامه ،براى نظم بخشيدن به اصطالحات موجود و به کار رفته در منابع معتبر قديم و جديد،
هم چنين به منظور بررسى اصطالحات و تحليل مفاهيم آن ها نياز به مراجعه مكرر داشتند ،لذا منابع ،شناسايى و در
اختيارشان قرار گرفت که فهرست مآخذ مورد

مراجعه در پايان همين اثر آمده است.

ب ـ ارزش گذارى و درجه بندى مدارك

اهميت و ارزش منابع يك سان نبود و اختالف مراتب منابع در اخذ و تصويب اصطالحات تأثير به سزايى داشت ،لذا
پس از شناسايى و گردآورى منابع با دقت نظر منابع موجود به منابع اصلى و فرعى تقسيم شد.
ج ـ تحقيق و استخراج اصطالح
در اين مرحله پژوهش گران با مطالعه دقيق ،اصطالحات را از متن استخراج نموده و به همراه روابط و توضيحات
لزم که از متن استفاده مى شود ،در برگه هاى مخصوص (برگه تحقيق فردى) ثبت کرده اند.
د ـ ايجاد روابط بين اصطالحات
پس از جمع آورى اصطالحات ،گروهى از پژوهش گران بر اساس ويژگى هاى مورد نظر ـ که از کتاب هاى مختلف
به دست آمده ـ رابطه معنايى پيشينى اصطالحات را بررسى و به کارت هاى مستند اصطالحات منتقل نموده اند.
هـ ـ بازنگرى اصطالحات و روابط آن ها
براى اتقان کار ،روابط اصطالحات توسط گروه ديگر بازنگرى شده و مواردى که توافق نداشتند ،بررسى و تصميم
گيرى نهايى آن به مرحله بعد ارجاع شده است.
و ـ بررسى و تصويب نهايى
در اين مرحله سؤال ها و اشكال هاى مراحل قبلى با حضور همه اعضاى اصطالح نامه علوم حديث مورد بحث قرار
گرفته و با کسب اکثريت آرا تصميم نهايى گرفته شده است.
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ويژگى هاى اصطالح نامه علوم حديث
الف ـ پوشش موضوعى
رده هاى اصلى علوم حديث با مالحظه نظرهاى مشهور دانش مندان اين علوم و با توجه به اهداف اطالع رسانى
تنظيم شده است که عبارت اند از:

1ـ امارات مدح و ذم
 1ـ علم درايه 2ـ حديث
3ـ کيفيت تحمل حديث
1ـ راويان
2ـ علم رجال 2ـ طرق مشايخ
3ـ کليات علم رجال
در واقع علوم حديث به دو رده اصلى تقسيم مى شود که عبارت اند از« :علم روايت الحديث» و «فقه الحديث» که
طبق معمول «علم درايه» و «علم رجال» زير مجموعه علم روايت الحديث شمرده مى شوند.
ب ـ تعداد اصطالحات
ـ مجموع اصطالحات به کار رفته 7435............
ـ تعداد اصطالحات رأس 2......................
ـ تعداد اصطالحات ّ
مرجح 5548..................
ـ تعداد اصطالحات غيرمرجح 1887................
ـ تعداد اصطالحات اعم 692....................
ـ تعداد اصطالحات اخ

5836...................

ـ تعداد اصطالحات وابسته 641.................
ـ تعداد عبارت راهنما 156...................
ـ تعداد يادداشت دامنه 192..................
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ج ـ ميزان تورفتگى در ساختار رده اى
مراتب تورفتگى در ساختار رده اى  9فاصله است که هر تورفتگى با يك نقطه مشخ

مى شود ،مثل:

علوم حديث
 .علم رواية الحديث
 . .علم درايه
 . . .حديث
 . . . .خبر واحد
 . . . . .حديث ضعيف
 . . . . . .حديث مرسل (اعم)
 . . . . . . .مراسيل ثقات
 . . . . . . . .مراسيل اصحاب اجماع
 . . . . . . . . .مراسيل ابن ابى عمير

د ـ ساختار اصطالح نامه علوم حديث
ـ اين اصطالح نامه بر پايه روابط معنايى و پيشينى ميان مفاهيم اصطالحات پى ريزى شده است .روابط برقرار شده
ا
سه نوع است که هر يك از اين رابطه ها ،ضوابطى دارد که ذيال به طور جداگانه بدان پرداخته مى شود:

 1ـ رابطه هم ارز يا ترجيحى (ترادف) ()Equivalence or Preferential Relation
هنگامى که دو يا چند اصطالح مفهوم و يا کاربرد واحدى داشته باشند و يا اگر اختالفى داشتند ،به دليلى از
اختالفشان چشم پوشى شده باشد اصطالحات هم ارز ناميده شده و براى انسجام اصطالحات ،يكى از چند

اصطالح مرادف ،مرجح قرار داده شده است و روابط در ذيل همان

اصطالح اصلى ( ّ
مرجح) گنجانده و بقيه اصطالحات به اصطالح پذيرفته شده و مرجح ـ جهت راهنمايى مراجعين ـ
ارجاع داده شده است.
عالمت ارجاع به اصطالح مرجح «بك» به معناى «به کار ببريد» است; يعنى از اين اصطالح در نمايه سازى استفاده
نشود و اصطالح بعد از اين عالمت به کار برده شود; همانند« :جندب بن جناده» که نام «ابوذر غفارى» است.
ابوذر غفارى
بك :جندب بن جناده
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در ذيل اصطالح مرجح عالمت «بج» به معناى «به جاى» که نشان گر اصطالح نامرجح است ،به کار مى رود و
بدين معنا است که اين اصطالح به جاى اصطالح بعد از اين عالمت نيز به کار مى رود; همانند:

حديث
بج :خبر
موارد و ضوابط ارجاع اصطالحات «روابط هم ارز»:
مترادف ها :دو اصطالح که مفهوم واحدى داشته باشند و يا هم معنا تلقى گردند مترادف ناميده مى شوند .در
اصطالح نامه بيش تر جنبه اصطالحى مورد نظر است نه معناى لغوى; بنابراين ،ممكن است از نظر لغت دو معنا را
هم برسانند اما از نظر منطقى مرادف به شمار آيند; مثل:
رجال (علم)
بك :علم رجال

مفرد و جمع بى قاعده :ساختار اصطالح نامه به گونه اى است که تنها اصطالح مرجح مى تواند کليد ذخيره و
بازيابى اطالعات باشد ،و لذا براى راهنمايى پژوهش گران ،اصطالحاتى که جمع آن ها به صورت بى قاعده آمده
است; در نظام الفبايى در دو محل مختلف قرار مى گيرند و

اصطالح نامرجح به اصطالح پذيرفته شده ارجاع مى شود; مثل:

سبب جرح احاديث
بك :اسباب جرح بك :حديث
براى ارجاع (مفرد و جمع بى قاعده) بايد هر دو شكل اصطالح در علوم حديث به کار برده شده باشد .نكته قابل
توجه اين که چون جمع هاى سالم از لحاظ الفبايى با مفردشان پشت سر هم قرار مى گيرند ،از آوردن هر دو شكل
اصطالح ـ در صورت وجود ـ چشم پوشى شده است;

مانند :فعل عبث ،فعل هاى عبث.
اصطالحاتى با دايره مفهومى تبين نشده :اصطالحاتى در علوم حديث گنجانده شده اند که دامنه مفهومى آن ها به
خوبى تبيين نشده .در اين گونه موارد به منظور جلوگيرى از پراکندگى در امر اطالع رسانى ،اصطالح رايج و مشهور
مرجح قرار داده مى شود و ديگر موارد به آن ارجاع

مى گردد; همانند:
اسباب ذم
بج :اسباب ضعف
اسباب طعن

امارات فعلى ذم
موارد ارجاع اصطالح اخ

به اعم :گاهى رابطه واقعى ميان دو اصطالح ،رابطه اعم و اخ

اين که ثمره عملى اى بر آن مترتب نيست ،اصطالح اخ

است ،ولى به دليل

ا
به اعم ارجاع مى شود; مثال اصطالح «توثيقات» از
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لحاظ مفهومى اعم از «توثيق روات» است; اما ايجاد رابطه ،ثمره عملى ندارد و در نمايه سازى ايجاد مشكل مى
نمايد; زيرا منظور از توثيقات در بيش تر اسناد ،همان توثيق روات است و لذا توثيق روات به «توثيقات» ارجاع شده
است.
ضوابط ترجيح
براى انتخاب اصطالح مرجح ضوابطى در نظر گرفته شده که با توجه به مجموعه اين ضوابط اصطالح مرجح
برگزيده مى شود.
شهرت :اصطالحى که مشهور است به عنوان اصطالح ّ
مرجح انتخاب شده و بقيه بدان ارجاع گشته است .مراد از
شهرت در اين جا ،شهرت در ميان دانشمندان متاخر علوم حديث است; مثل:
حديث واحد اثر
بك :خبر واحد بك :حديث
کامل بودن اصطالح :ممكن است يك اصطالح گاهى به صورت کامل به کار رود و زمانى به صورت بريده و ناق .
به اين ترتيب شكل کامل آن مرجح آورده شده و بقيه به آن ارجاع مى شود .اين در صورتى است که اصطالح ناق
ترجيحى نداشته باشد و يا متداول تر نباشد; مثل:
متواتر
بك :خبر متواتر

سليس و روان بودن :از ميان اصطالحات هم ارز ،اصطالحى که آسان و روان باشد انتخاب شده و بقيه به آن ارجاع
مى شود; همانند:
احاديث آحادى
بك :خبر واحد
وحدت سياق و هم آهنگى :آن جا که مجموعه اى از اصطالحات ،زيرمجموعه اصطالح ديگر قرار مى گيرند يا به
نحوى همراه هستند به منظور يك سان سازى و هم آهنگى ،سعى شده است اصطالحى مرجح شود که با ديگر
اصطالحات هم آهنگ باشد; مثل:
خبر حديث
بك :حديث اخ :حديث خاص
حديث عام
حديث مطلق
حديث مقيد
حديث مجمل
حديث مبين
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 2ـ رابطه سلسله مراتبى ()Hierarchical Relation
اصطالحات بر پايه روابط سلسله مراتبى طبقه بندى مى گردند; به گونه اى که حوزه علمى مورد نظر با شاخه ها و
مباحثش به طور مرتب از کلى ترين اصطالح تا جزيى ترين آن ترسيم مى گردد .براى نشان دادن اين رابطه از دو
عالمت استفاده مى گردد:

«ا.ع» :اين عالمت نشان مى دهد که اصطالح بعد از آن دامنه اى وسيع تر از اصطالح قبلى که مدخل واقع شده
است ،دارد و به عبارتى اين اصطالح اعم از اصطالح مدخل ما است ،مثل :حديث مقيد
ا.ع :حديث
در اين حالت «حديث مقيد» اصطالح مدخل است و عالمت «ا.ع» نشان مى دهد که اصطالح اعم آن «حديث»
است.
«ا.خ» :اين عالمت نشان دهنده آن است که اصطالح بعدى اخ

از اصطالح مدخل ما است; مثل:

حديث
ا.خ :حديث مطلق
حديث مقيد
در اين حالت حديث مدخل است و عالمت «ا.خ» نشان مى دهد که هر يك از «حديث مطلق» و «حديث مقيد»
اخ

از «حديث» است.
ضوابط ذيل مد نظر قرار گرفته است:

براى برقرارى روابط اعم و اخ

کلى و جزيى :هرگاه مفهوم اصطالحى کلى تر از اصطالحات ديگرى باشد اعم آن ها قرار مى گيرد و اصطالحات
داراى مفهوم جزئى تر اخ

آن واقع مى شوند; مانند:

تصحيف حديث تصحيف سندى
ا.خ :تصحيف سندى ا.ع :تصيحف حديث
تصحيف متنى
مفهوم و مصداق (رابطه موردى):اگر اصطالحى مصداق و گواه اصطالح ديگر باشد ،اخ
در نتيجه اگر اصطالحى مصاديقى داشته باشد ،اعم آن ها قرار مى گيرد; مانند:
الفاظ مدح
ا.خ :مرضى

آن قرار داده مى شود و

مستقيم
مشكور
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جزء و کل:اصطالحى که داراى اجزايى باشد و آن اجزا در علوم حديث کاربرد داشته باشد ،اعم آن ها قرار مى گيرد;
در علوم اسالمى چنين رابطه اى ـ براى اعم و اخ
براى سهولت امر اطالع رسانى اعم و اخ

قراردادن اصطالحات ـ رسم نيست; ولى در اصطالح نامه

قرار مى

گيرند; مانند :به منظور دسترسي به متن کامل کتاب به مولف يا ناشر مراجعه فرماييد.

