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ارزيابى نسبت عامل بندى در توصيفگرهاى اصطالحنامه هاى اصفا و 
علوم اسالمى: رويكرد كّمى به تحليل سطح پيش همارايى

دكتر مازيار اميرحسينى1 
رؤيا محبى2

 Mazi_lib@yahoo.com 1. دكترى كتابدارى و اطالع رسانى، عضو هيئت علمى و كارشناس اتاق فكر جهاد كشاورزى
2. كارشناس ارشد كتابدارى و اطالع رسانى

چكيده
 استاندارد بين المللى ايزو 2788 و استاندارد بريتانيا 8723 بر كاربرد توصيفگرهاى بسيط و 
تجزية توصيفگرهاى مركب يا پيچيده به عناصر معنايى مجزا تأكيد دارند. اين استانداردها 
از عامل بندى به عنوان روش تجزية اصطالحات مركب نام مى برند. قواعد و انواع عامل بندى 
در جهت كاهش كاربرد توصيفگرهاى مركب و حركت به سمت تدوين توصيفگرهاى بسيط 
تعداد  و  توصيفگرها  تعداد  ميان  مشخصى  رابطة  همواره  بايد  ترتيب،  اين  به  شده  ند.  وضع 
كلمات به كار برده شده در ساختار آنها برقرار باشد. در نسبت عامل بندى اين باور وجود 
و  دوكلمه اى  توصيفگرهاى  از  بيشتر  بايد  يك كلمه  اى  توصيفگرهاى  تعداد  همواره  كه  دارد 
توصيفگرهاى دوكلمه اى بيشتر از توصيفگرهاى سه كلمه اى و الى آخر باشد. شيوۀ محاسبة 
است.  گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  نسبت  تحليل  مبناى  بر  عامل بندى  نسبت 
در اين پژوهش به منظور تبيين نسبت عامل بندى بين توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون، 
توصيفگرهاى اصطالحنامه هاى اصفا، اصول فقه، منطق، فلسفه، علوم قرآنى و كالم اسالمى، 
مورد تحليل و بررسى قرار گرفته اند. در تحليل كّمى عامل بندى از روش تحليل محتوا استفاده 
كه  شده  گرفته  بهره  ارتباطي  تحليل  و  تجزيه  شيوۀ  از  موضوع  اين  بررسي  در  است.  شده 
يكى از انواع روش هاى بررسى در تحليل محتواست. جامعة مورد پژوهش در تحليل كّمي 
نسبت عامل بندى، توصيفگرهاست كه با روش نمونه گيرى طبقه اى تصادفى تعيين شده است. 
نتايج پژوهش نشان داد كه در اصطالحنامه هاى مورد بررسى، همواره تعداد توصيفگرهاى 
يك كلمه اى كمتر از توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى بود. بيشترين ميزان كاربرد توصيفگرهاى 
يك كلمه اى در اصطالحنامه هاى اصفا، منطق، و كالم اسالمى قابل شناسايى است. بهترين 
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مقدمه
تحليل يك مفهوم و نمايش آن در بستر واژه ها، 
از  توصيفگر،  يك  ساختار  تدوين  منظور  به 
عرصة  در  متخصصان  عميق  مباحث  جمله 
مديريت اسناد و مدارک بوده است. اين مقوله، 
ناشى از مبانى فكرى در نظام هاى نمايه سازى 
و  ذخيره  نظام  در  اصطالحنامه ها  تدوين  و 
بازيابى اطالعات است. اين مبناى فكرى، بر 
حركت از تدوين واژگان پيش همارا به سمت 
پس همارايى در نظام بازيابى اطالعات تأكيد 
دارد كه منشأ اصلى اختالف بين ساختارهاى 
واژگان  ساختار  و  موضوعى  سرعنوان هاى 
اصطالحنامه هاست. به اين ترتيب، از برقرارى 
هرگونه رابطة نحوى ميان واژه ها در ساخت 
شكـل گيـرى  منظـور  به  توصيفگـر،  يـك 
اصطالحـات مرجـح در اصطالحنـامه، پرهيز 

مى شود.
مقولة پرهيز از پيش همارايى در ساختار 
همارايى  پيش  قواعد  از  تنها  نه  توصيفگرها 
موضوعى،  سرعنوان هاى  مصنوعى  زبان  در 
فاصله گرفته، بلكه در تدوين توصيفگرها با 

زبان طبيعى نيز تأثيرات عميقى داشته است. 
كاربرد  مشخص،  به طور  كه  ترتيب  اين  به 
داده  قرار  هدف  مورد  را  مركب  اصطالحات 
تأكيد  آنها  كاربرد  عدم  بر  امكان،  حد  تا  و 
دارد. بنابراين، قواعد و استانداردهاى خاصى 
براى تجزية اصطالحات مركب و شكل گيرى 
ارائه  بسيط  يا  و  ساده،  واحد،  توصيفگرهاى 

شده است.
از جمله استانداردهاى متداول در ساخت 
اصطالحنامه، استاندارد بين المللى ايزو 2788 
و استاندارد بريتانيا 8723 است. استانداردهاى 
بسيط  توصيفگرهاى  كاربرد  بر  پيش گفته، 
به  پيچيده  يا  مركب  توصيفگرهاى  تجزية  و 
عناصر معنايى مجزا تأكيد دارند. در اين ميان 
نيز به قواعد تجزية اصطالحات مركب اشاره 
داشته و اين قواعد را ذيل مفهوم عامل بندى 
قواعد  مى كنند.  تعريف  مركب،  اصطالحات 
كاربرد  كاهش  جهت  در  عامل بندى  انواع  و 
سمت  به  حركت  و  مركب  توصيفگرهاى 

تدوين توصيفگرهاى بسيط وضع شده اند.
كـاربرد  كـاهش  كـه  بپذيريـم  اگـر 

نتايج دركاهش سطح پيش همارايى به ترتيب در اصطالحنامه هاى اصفا، اصول فقه، و فلسفه 
محقق شده است. 

كليدواژه ها
ارزيابى كّمى، نسبت عامل بندى، عامل بندى، توصيفگرها، توصيفگرهاى مركب، اصطالحنامة 
اصفا، اصطالحنامة اصول فقه، اصطالحنامة منطق، اصطالحنامة فلسفة اسالمى، اصطالحنامة 

علوم قرآني، اصطالحنامة كالم اسالمى.
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و  اصطالحنامه ها  در  مركب  اصطالحات 
مهمى  هدف  بسيط،  توصيفگرهاى  تدوين 
سنددارى  علم  فكرى  مبناى  از  كه  است 
اصطالحات  كاربرد  كاهش  مى گيرد،  نشأت 
ضروريات  از  چندكلمه اى  يا  دو  مركب 
بود.  خواهد  توصيفگرها  ساخت  در  مسلم 
مشخصى  رابطة  همواره  بايد  ترتيب،  اين  به 
كلمات  تعداد  و  توصيفگرها  تعداد  ميان 
يعنى  باشد.  آن  ساختار  در  شده  برده  به كار 
ساختار  در  به كاررفته  كلمات  تعداد  چه  هر 
آنها  حجم  از  بايد  يابد،  افزايش  توصيفگرها 
هر  مقابل،  در  شود.  كاسته  اصطالحنامه  در 
ساختار  در  به كاررفته  كلمات  تعداد  چه 
حجم  بر  بايد  يابد،  كاهش  توصيفگرها 

اينگونه توصيفگرها افزوده شود.
مشخصى  رابطة  مى توان  ترتيب،  اين  به 
كلمات  شمار  و  توصيفگرها  حجم  بين  را 
واقع،  در  يافت.  آنها  ساختار  در  به كاررفته 
نسبت  پيشنهاد  فكرى  مبناى  مقوله  اين 
است.  بوده  نگارنده  توسط  عامل بندى3 
دارد  وجود  باور  اين  عامل بندى  نسبت  در 
كمتر  كلمه  يك  با  توصيفگرهاى  حجم  كه 
كلمه  يك  با  توصيفگرهاى  به  نسبت  بايد، 
همواره  يعنى  دهد.  نشان  را  افزايش  بيشتر، 
از  بيشتر  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
توصيفگرهاى  و  دوكلمه اى  توصيفگرهاى 
دوكلمه اى بيشتر از توصيفگرهاى سه كلمه اى 
بر  عامل بندى  نسبت  محاسبة  شيوۀ  باشد. 
مبناى تحليل نسبت بين توصيفگرها با شمار 
طريق  اين  از  كه  است،  گوناگون  كلمات 
كاربرد  ميان  نسبت  نوعى  تبيين  به  مى توان 

توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون دست 
يافت.

نسبت  تبيين  به منظور  پژوهش  اين  در 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى 
اصطالحنامه هاى  توصيفگرهاى  گوناگون، 
اصفا، اصول فقه، منطق، فلسفه، علوم قرآنى، 
قرار  بررسى  و  تحليل  مورد  اسالمى  كالم  و 
گرفته اند. به اين ترتيب، در ضمن تأييد وجود 
شمار  با  توصيفگرها  بين  پيش گفته  نسبت 
فوق،  اصطالحنامه هاى  در  گوناگون  كلمات 
تحليل  در  ارزشمندى  و  توجه  جالب  نتايج 
ساختار توصيفگرهاى اصطالحنامه هاى اصفا 
و علوم اسالمى به دست آمده است.             

مسئله و سؤاالت اساسى پژوهش
ارزيابى  دنبال  به  كّمى  نظر  از  پژوهش  اين 
نسبت توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون 
در اصطالحنامه هاى اصفا، اصول فقه، منطق، 
اين  به  مى باشد.  كالم  و  قرآني  علوم  فلسفه، 
در  بحث  مورد  مسئله  كّمى  نظر  از  ترتيب، 
ارزيابي اصطالحنامه های اصفا و علوم اسالمى 

عبارت است از: 
«چگونگى وضعيت عامل بندى توصيفگرها 
و  اصفا  اصطالحنامه های  در  كّمي  ديدگاه  از 

علوم اسالمى».
با عنايت به مسئلة فوق، سؤاالت اساسى 

اين پژوهش عبارت اند از:
1. ميزان كاربرد توصيفگرهاى يك كلمه اى 
علوم  و  اصفا  اصطالحنامه هاى  در  بسيط  يا 

اسالمى چگونه است؟
2. حجم توصيفگرها بر اساس شمار كلمات 
3. Factoring ratio
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به كاررفته در ساختار آنها در اصطالحنامه هاى 
مورد بررسى به چه ميزان است؟

توصيفگـرهـاى  ميـان  نسبتـى  چـه   .3
اسالمى  علوم  و  اصفا  اصطالحنامه هاى 
ساختار  در  به كاررفته  كلمات  شمار  براساس 

آنها برقرار است؟ 
به  بررسى  مورد  اصطالحنامه هاى  آيا   .4
سمت كاهش سطح پيش همارايى در ساختار 

توصيفگرهاى خود حركت كرده اند؟
براساس  توصيفگرها،  حجم  بيشترين   .5
به  آنها،  ساختار  در  به كاررفته  كلمات  شمار 

چه توصيفگرهايى اختصاص يافته است؟ 

روش پژوهش 
در  توصيفگرها  عامل بندى  كّمى  تحليل  در 
از  اسالمى  علوم  و  اصفا  اصطالحنامه هاى 
در  است.  شده  استفاده  محتوا  تحليل  روش 
بررسي اين موضوع از شيوۀ تجزيه و تحليل 
ارتباطي، كه يكى از انواع روش هاى بررسى 
در تحليل محتواست، مدد گرفته شده است. 
در تجزيه و تحليل ارتباطى، ارتباط لغات و 
كلمات، به خصوص با كلمات و لغات ديگر 
يا با عبارات و جمالت ديگر، از نظر تكرار و 
كيفيت آن مورد تجزيه و تحليل قرار مى گيرد 

.(138 :4)

جامعة پژوهش
نسبت  كّمي  تحليل  در  پژوهش  جامعة 
و  اصفا  اصطالحنامه هاى  در  عامل بندى 
قابل  هستند.  توصيفگرها  اسالمى،  علوم 
كّمى  ارزيابي  و  تحليل  در  كه  است  ذكر 
كلية  بررسى  و  تحليل  امكان  موضوع،  اين 

توصيفگرها وجود نداشت. بنابراين، الزم بود 
كه حجم مشخصى به عنوان جامعة نمونه از 
اصطالحنامه های   اصفا و علوم اسالمى انتخاب 
نمونه گيرى  روش  از  دليل  همين  به  شود. 
طبقه اى تصادفى استفاده شد. به اين ترتيب، 
تعداد  و  جامعه  تعداد  جدول  از  استفاده  با 
اطمينان  سطح  با  مورگان  و  كرجسى  نمونة 
هر  براى  نمونه  تعداد   ،(109 :3) درصد   95
يك از اصطالحنامه هاى مورد بررسى تعيين 
و  صفحه   217 اصفا،  اصطالحنامة  از  شد. 
تعداد 3622 توصيفگر به عنوان نمونه انتخاب 
شد. تعداد 144 صفحه و 2007 توصيفگر از 
صفحه   150 تعداد  فقه،  اصول  اصطالحنامة 
منطق،  اصطالحنامة  از  توصيفگر    2657 و 
از  توصيفگر   2316 و  صفحه   291 تعداد 
 144 تعداد  اسالمى،  فلسفه  اصطالحنامة 
اصطالحنامة  از  توصيفگر   1755 و  صفحه 
 3907 و  صفحه   226 تعداد  و  قرآنى،  علوم 
انتخاب  كالم  اصطالحنامة  از  توصيفگر 
ذكر  قابل  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  و  شد 
اطالعات،  تحليل  و  تجزيه  منظور  به  است، 
كتابچه اى در نرم افزار اكسل طراحى شد. اين 
كتابچه حاوى 422 سلول بوده كه جهت ثبت 
توصيفگرهاى  از  شده،  استخراج  اطالعات 
اصطالحنامه هاى اصفا و علوم اسالمى مورد 

استفاده قرار گرفت.  

عامل بندى چيست؟
تحليل  و  موضوعى  نمايه سازى  حيطة  در 
ساختار توصيفگرهاى اصطالحنامه به منظور 
ايزو  استانداردهاى  مرجح،  اصطالح  انتخاب 
تجزية  بر   8723 بريتانيا  استاندارد  و   2788
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 .(6  :6) كرده اند  تأكيد  مركب   اصطالحات 
تجزية يك اصطالح به عناصر معنايى مجزا، 
دو  به  عامل بندى  مى شود.  گفته  عامل بندى 

شيوه انجام مى شود:
1. عامل بندى معنايى4   : اين شيوه را مى توان 
اصطالحات  در  هم  و  ساده  كلمات  در  هم 
مركب به كار برد. اصطالحى را كه نشان دهندۀ 
از  استفاده  با  مى توان  است  پيچيده  مفهومى 
عناصر ساده تر يا عناصر تشكيل دهندۀ تعريف 
آن، مجدداً بيان كرد و هريك از اين عناصر را 
مى توان براى بيان مفاهيم مختلف در تركيبات 

ديگر به كار برد.
2. عامل بندى نحوى5   : اين شيوه در باب 
اصطالحات مركبى به كار مى رود كه از لحاظ 
شكل به اجزاى جداگانه بخش پـذيـر باشند 
و هريك از اين اجزا را بتوان مستقًال به عنوان 
 :1) برد  به كار  نمايه  اى  اصطالحات  از  يكى 

.(29 -28
از  حركت  بر  معموالً  كه  است  ذكر  قابل 
كاربرد توصيفگرهاى مركب به سمت كاربرد 
توصيفگرهاى بسيط از طريق عامل بندى، به 
پيش  از  پرهيز  و  سازگارى  برقرارى  منظور 
تأكيد  اصطالحنامه ها،  واژگان  در  همارايى 
روش  كاربرد  ايزو 2788  استاندارد  مى شود. 
معنايى  عامل بندى  بر  را  نحوى  عامل بندى 
مقدم مى دارد، زيرا عامل بندى معنايى موجب 
كاهش مانعيت در ذخيره و بازيابى اطالعات 
معتقد  ديگرى  گروه  البته   .(28  :5) مى شود 
هستند كه عامل بندى معنايى در نمايش مفاهيم 
پيچيده و برقرارى رابطة بين زبان هاى طبيعى 
متفاوت در اصطالحنامه هاى چندزبانه، عامل 

و  نمايه سازى  فرآيند  در  سازگارى  برقرارى 
صرف  نظر   .(11) مى شود  اطالعات  بازيابى 
فايدۀ  و  اهميت  پيرامون  گوناگون  تعابير  از 
به طوركلى  عامل بندى،  روش هاى  از  هريك 
مـاننـد  اصطـالحنـامه هـا،  سـاخت  قواعـد 
استاندارد  و  ايزو 2788  بين المللى  استاندارد 
دست  خصوص،  همين  در   8723 بريتانيا 
را  اصطالحنامه ها  اصحاب  و  تدوين كنندگان 
در كاربرد هريك از روش هاى عامل بندى باز 
گذاشته است (13: 4). به اين ترتيب، كاربرد 
قواعد عامل بندى و روش هاى گوناگون آن، 
و  نمايه سازى  مورد  متون  محتواى  اساس  بر 
انتخاب  قابل  اصطالحنامه،  موضوعى  حيطة 

است (9: 3).

تأثيرات عامل بندى 
تأثير عامل بندى در تجزية اصطالحات مركب 
به واحدهاى بسيط در نظام ذخيره و بازيابى 

اطالعات بدين  شرح است:
يا  مرجح  اصطالحات  شمار  كاهش   -

توصيفگرها در اصطالحنامه؛
منظور  به  كليدواژه ها  شمار  افزايش   -
بـراى  اطالعـات  سـاختـن  دستـرس پذيـر 

استفاده كنندگان و نمايه سازان؛
- كاهش مانعيت از طريق بازيابى اطالعات 

غيرمرتبط؛
دستـرس پـذير  در  جـامعيت  افـزايش   -

ساختن اسناد و مدارک؛
طريق  از  انعطاف پذيرى  سطح  افزايش   -
مثال  به عنوان  مركب،  توصيفگرهاى  تجزية 
به  سرطانى»  «بيماران  توصيفگر  تجزية  با 
4. Semantic factoring 5. Syntactical factoring
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نمـايه سـازان  به  «سرطـان»  و  «بيمـارى هـا» 
جسـت وجـوى  امكـان  استفـاده كنندگـان  و 
اخص ترى را براى بيماران بهبود يافته و انواع 

خاص سرطان مى دهيم؛ 
طريق  از  اصطالحنامه  حجم  كاهش   -

عامل بندى اصطالحات مركب؛
ساختار  در  پيش همارايى  سطح  كاهش   -

توصيفگرهاى مركب؛ و
- تحقق سهولت براى همارايى كليدواژه  ها 
بازيابى  مرحلة  در  بولى  جبر  كاربرد  در 

اطالعات (8: 10). 

نسبت عامل بندی
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  تعداد  نسبت   
گوناگون، نسبت عامل بندی نام دارد. در اين 
با3،   2 1با2،  توصيفگرهای  تعداد  سنجش، 
و…  n كلمه ای  مورد مقايسه قرار مي گيرد. 
قابل ذكر است كه اين نسبت براى اولين بار 
توسط نگارنده پيشنهاد شده است (2: 265). 
مبناى فكرى اين نسبت برگرفته از استاندارد 
ايزو 2788 در تدوين اصطالحنامه است. به 
ايجاد  بر  استاندارد  اين  تأكيد  كه  ترتيب  اين 
توصيفگرهاى بسيط و ساده در اصطالحنامه 
كاربرد  از  پرهيز  تأكيد،  اين  مقابل  در  است. 
توصيفگرهاى مركب نيز وجود دارد. از طرف 
ديگر، در بخش 7-1-1 در استاندارد بريتانيا 
با شمارۀ 8723، كه راهنماى ساخت واژگان 
كاربرد  بر  است،  اطالعات  بازيابى  منظور  به 
اصطالحات نمايه اى و توصيفگرهاى واحد و 
بسيط و نيز عامل بندى اصطالحات پيچيده به 
چندين مفهوم واحد توصيه شده است (12).

ساختار  در  شد،  گفته  آنچه  به  عنايت  با 

كاربرد  بر  اصطالحنامه ها  توصيفگرهاى 
حداقل كلمات براى ارائة يك مفهوم واحد 
كه  گفت  مى توان  بنابراين،  مى شود.  تأكيد 
ساختار  در  كلمات  كاربرد  تعداد  ديدگاه  از 
وجود  توصيفگرها  بين  رابطه اى  بايد  آنها، 
نوعى  بايد  كه  مفهوم  اين  به  باشد.  داشته 
كلمه اى   1 توصيفگرهاى  تعداد  بين  نسبت 
با  كلمه اى   2 توصيفگرهاى  كلمه اى،   2 با 
بر  باشد.  درنظر  عليهذا  قس  و  كلمه اى،   3
عامل بندى  نسبت  كه  است  تفكر  اين  مبناى 

پيشنهاد شده است. 
مشروح  و  دقيق  به طور  بخواهيم  اگر 
بايد  دهيم،  قرار  تحليل  مورد  را  نسبت  اين 
توصيفگرهاى  كاربرد  پيش فرض،  به عنوان 
بسيط در اصطالحنامه و در حد امكان پرهيز 
از كاربرد توصيفگرهاى مركب را در تدوين 
سـاختـار توصيفگـرهـا بپذيريـم. همان گونه 
در  موردنظر  پيش  فرض  گفتيم،  پيش تر  كه 
مورد  اصطالحنامه ها  تدوين  استانداردهاى 
تأكيد قرار گرفته است (1: 27-36). در اين 
در  توصيفگرها  ساختار  تدوين  در  شرايط 
بيان مفاهيم، حركت از كاربرد توصيفگرهاى 
مركب به سمت كاربرد توصيفگرهاى بسيط 
كلمات  تعداد  مقوله  اين  در  بود.  خواهد 
حركت  مالک  توصيفگر  يك  در  به كاررفته 
سمت  به  مركب  توصيفگرهاى  كاربرد  از 
ذكر  قابل  است.  بسيط  توصيفگرهاى  كاربرد 
است كه داليل كاربرد توصيفگرهاى مركب 
و نيز روش عامل بندى اينگونه اصطالحات، 
ساختار  باعنوان  بخشى  در  همواره  بايد 
مورد  اصطالحنامه  مقدمة  در  توصيفگرها، 

اشاره واقع شود (7).



(8
ز 8

ايي
7 (پ

ب 9
كتا

مه 
لنا
فص

     

81

مركب،  توصيفگرهاى  كاربرد  از  پرهيز 
كلمات  تعداد  كاربرد  بر  تلويحى  به طور 
دارد.  داللت  توصيفگرها  ساخت  در  كمتر 
منظور  به  نيز  مهم  اين  بر  استانداردها  تأكيد 
از  پرهيز  نيز  و  اصطالحنامه ها  حجم  كاهش 
توصيفگرهاست.  ساخت  در  پيش همارايى 
مـركب  توصيفگـرهـاى  افـزايش  چـراكـه 
در  واژگان  حجم  با  اصطالحنامه ها  در 
اين  به  دارد.  مستقيم  رابطة  اصطالحنامه 
توصيفگرهاى  كاربرد  هرچه  كه  مفهوم 
حجم  يابد،  افزايش  اصطالحنامه  در  مركب 
واژگان اصطالحنامه افزايش خواهد يافت. از 
تدوين  در  اوليه  تفكر  و  ماهيت  ديگر  طرف 
واژگان  تدوين  از  حركت  اصطالحنامه ها، 
پيش همارا (مانند سرعنوان هاى موضوعى) به 
سمت تدوين واژگان به منظور پس همارايى 
اين  به  است.  بوده  اصطالحنامه ها)  (مانند 
ترتيب، استانداردهاى تدوين اصطالحنامه ها، 
پس همارايى توصيفگرها را در زمان بازيابى 
اطالعات مورد تأكيد قرار داده و به پرهيز از 
پيش همارايى در تدوين ساختار توصيفگرها 

اشاره مى كند.
كاهش  در  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
از  پرهيز  نيز  و  اصطالحنامه  واژگان  حجم 
پيش همارايى در تدوين ساختار توصيفگرها، 
تعداد كلمات به كاررفته در تدوين توصيفگرها 
تعداد  هرچه  مى كنند.  بازى  را  اساسى  نقش 
يابد،  كاهش  توصيفگرها  ساختار  در  كلمات 
توصيفگرهاى  تدوين  سمت  به  حركت 

حجم  ديگر  طرف  از  و  يافته  افزايش  بسيط 
واژگان و سطح پيش همارايى كاهش مى يابد. 
بنابراين، بين كاربرد تعداد كلمات در ساختار 
توصيفگرها با حركت به سمت توصيفگرهاى 
تعداد  كاربرد  بين  و  معكوس؛  رابطة  بسيط 
كلمات با حجم واژگان و سطح پيش همارايى 

توصيفگرها، رابطة  مستقيم وجود دارد.
كه  است  اين   اينجا  در  موردنظر  نتيجة 
اصطالحنامه ها  توصيفگرهاى  تدوين  در 
كلمات  تعداد  كاهش  سمت  به  حركت  بايد 
توصيفگرهاى  كاربرد  كاهش  و  به كاررفته 
قابل  مى تواند  قياس  اين  باشد6.  مركب 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  به  تسرى 
هرچه  كه  مفهوم  اين  به  باشد.  گوناگون 
بيشتر  كلمات  تعداد  با  توصيفگرها  تعداد 
در  آنها  حجم  از  بايد  مى يابد،  افزايش 
بين  بايد  يعنى  شود.  كاسته  اصطالحنامه 
حجم  با  چندكلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
اين قبيل توصيفگرها در اصطالحنامه رابطة 
مثال،  به عنوان  باشد.  داشته  وجود  معكوس 
شش كلمه اى  يا  پنج  مركب  توصيفگرهاى 
باشد  داشته  وجود  اصطالحنامه  در  نبايد 
عامل بندى  بايد  توصيفگرها  اين  (يعنى 
وجود  ضرورت  صورت  در  يا  شوند) 
البته  برسد.  حداقل  به  تعدادشان  بايد  آنها، 
مركب  توصيفگرهاى  حضور  منطقى  توجية 
موانع  و  آنها،  عامل بندى  عدم  چندكلمه اى، 
مقدمات  در  بايد  مقوله  اين  در  موردنظر 
از   .(10) باشد  شده  درج  اصطالحنامه 
و  نمايه ساز  هدايت  در  مركب  ساختارهاى  نگرفتن  درنظر  معناى  به  مفهوم  يك  بيان  در  مركب  توصيفگرهاى  كاهش   .  6
روش  به  شده  تجزيه  توصيفگرهاى  به  مركب  غيرتوصيفگرهاى  از  هم ارز،  روابط  در  مى توان  بلكه  نيست.  استفاده كننده 

عامل بندى دست يافت (11). 
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توصيفگرها  اين  حجم  كاهش  ديگر،  طرف 
شكل  يا  كانونى  نقطة  بر  تكيه  طريق  از 
مى گيرد  صورت  توصيفگرها  اين  پاية 

.(182 :14)
حال با توجه به نتايج و مقدمات پيش گفته، 
مى توان تحليل نهايى را در مبناى فكرى ايجاد 
نسبت   عامل بندى ارائه كرد. گفتيم كه بايد 
بين تعداد توصيفگرهاى چندكلمه اى با حجم 
رابطة  اصطالحنامه  در  توصيفگرها  قبيل  اين 
را  رابطه  اين  باشد.  داشته  وجود  معكوس 
مى توان در قياس با توصيفگرهايى كه داراى 
اصطالحنامه  در  گوناگون  كلمات  شمار 
هستند، تسرى داد. به اين مفهوم كه در يك 
اصطالحنامه تعداد توصيفگرهاى شش كلمه اى 
در  پنج كلمه اى  توصيفگرهاى  از  بايدكمتر 
باشد و به همين ترتيب تعداد توصيفگرهاى 
پنج كلمه اى كمتر از چهاركلمه اى، چهاركلمه اى 
كمتر از سه كلمه اى، وقس عليهذه. اين ارتباط 
گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين 
درخصوص حجم آنها در اصطالحنامه، عامل 

شكل گيرى نسبت عامل بندى بوده است. 
تعـداد  اصطـالحنـامه هـا،  در  بنـابرايـن، 
توصيفگرهاى با يك كلمه بيشتر در ساختار 
آنها بايد كمتر از توصيفگرهاى با يك كلمه 
كمتر در ساختار آنها باشد. يعنى هرچه تعداد 
كلمات در ساختار توصيفگر، كاهش مى يابد، 
پيدا  افزايش  بايد  اصطالحنامه  در  آنها  حجم 
كند. در اينجا به تشريح فرمول محاسبة نسبت 

عامل بندى مى پردازيم:

در فرمول فوق، شاخص هاى صورت كسر  
ND1,2,3… NDn نمايندۀ تعداد توصيفگرها 
اين  به  هستند.  گوناگون  كلمات  تعداد  با 
توصيفگرهاى  تعداد  يعنى   ND3 كه  مفهوم 
مخـرج  در  اصطـالحنـامـه.  در  سه كلمـه اى 
با  توصيفگرها  تعداد  جمع  حاصل  نيز  كسر 
است.  گرفته  قرار  گوناگون  كلمات  شمار 
 ND2 سنجة  فوق،  فرمول  تبيين  منظور  به 
اين  در  مى كنيم.  تحليل  را   ND1/ ND1  +
بر  كلمه اى  يك  توصيفگرهاى  تعداد  سنجه، 
كلمه اى  دو  و  يك  توصيفگرهاى  مجموع 
سنجه،  اين  از  حاصل  نتيجة  مى شود.  تقسيم 
به  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  كاربرد  ميزان 
بود.  خواهد  دوكلمه اى  توصيفگرهاى  نسبت 
به عبارت ديگر، نتيجة اين فرمول نمايش دهندۀ 
نسبت  به  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  حجم 
توصيفگرهاى دوكلمه اى است. به عنوان مثال، 
اگر نتيجة حاصل از اين نسبت، معادل 0/35 
باشد، نشان دهندۀ اين مطلب است كه از 100 
توصيفگر يك و دوكلمه اى در اصطالحنامه، 
آن،  مورد   65 و  يك كلمه اى  آن  مورد   35
توصيفگر دوكلمه اى است. فرمول پيش گفته، 
دارد.  نيز  را  ساده ترى  شكل  به  ارائه  قابليت 
به اين ترتيب كه مى توان سنجه هاى صورت 

  a حرف  دو  با  را  فوق  كسرهاى  مخرج  و 
و b نمايش داد. بنابراين فرمول به شكل زير 

نمايش داده مى شود: 
FR=  a / b

حرف  a  در فرمول فوق به مفهوم تعداد 

ND 1
ND 1 + ND 2

ND 2
ND 2 + ND 3

ND 3
ND 3 + ND 4

ND n
ND n + ND +1

, , ,
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است  گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها 
مى گيرد.  قرار    ND1,2,3… NDn معادل و 
تعداد  جمع  حاصل  مفهوم  به   b حرف 
در  تناسب  كه  است  تناسب  در  توصيفگرها 
اينجا به معناى تعداد  توصيفگرها با يك كلمه 
كمتر به عالوۀ تعداد توصيفگرها با يك كلمه 
بيشتر است. در اينجا تعداد توصيفگرها با يك 
در  موجود  ميزان  معادل  همواره  كمتر،  كلمه 
شاخص  مقدار  همان  يا   بوده  كسر  صورت 
گفت  مى توان  ترتيب  اين  به  است.   a حرف
شاخص هاى  مقدار  در  نظر  مورد  تناسب  كه 
b همواره شامل حاصل جمع توصيفگرهايى 
است  بيشتر  كلمه  يك  و  كمتر  كلمه  يك  با 
كه تعداد توصيفگرهاى با يك كلمه كمتر در 
شده  گرفته  درنظر   a حرف  با  كسر  صورت 

است. 
اگر  مى پردازيم:  مثالى  ذكر  به  اينجا  در 
عامل بندى  نسبت  كه  باشيم  داشته  درنظر 
و  سه  توصيفگرهاى  حجم  تبيين  در  را 
كه  ترتيبى  به  كنيم،  محاسبه  چهاركلمه اى 
 75 معادل  سه كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
عدد و توصيفگرهاى چهاركلمه اى معادل 25 
عدد باشد، شيوۀ محاسبة نسبت عامل بندى به 

شكل زير خواهد بود: 
a = تعداد توصيفگرهاى سه كلمه اى

b = حاصل جمع توصيفگرها در تناسب

نتيجة فوق به اين مفهوم است كه از مجموع 
عدد  چهاركلمه اى، 75  و  سه  توصيفگر   100
همان گونه  است.  سه كلمـه اى  توصيفگرهاى 
توصيفگرهاى  ميـزان  مى كنيد،  مشاهده  كـه 

سه كلمه اى به نسبت توصيفگرهاى چهاركلمه اى 
بيشتر است. اين نتيجه مبيّن اين مطلب است 
در نتيجة عامل بندى فوق تعداد توصيفگرهاى 
با يك كلمه كمتر، بيشتر از توصيفگرهايى با 
صحيحى  نتيجة  كه  است  بيشتر   كلمه  يك 

مى باشد. 
آمده  به دست  نتيجة  كه  است  ذكر  قابل 
از  بيش  همواره  بايد  عامل بندى  نسبت  از 
انجام  پژوهش هاى  باشد.  درصد   50 يا   0/5
تحليل  در  عامل بندى،  نسبت  دربارۀ  شده 
در  گوناگون،  كلمات  شمار  با  توصيفگرها 
كه  مى دهد  نشان  فارسى  اصطالحنامة  هفت 
نتيجة ايده آل براى اين نسبت در تناسب هاى 

گوناگون، بيشتر از 0/6 يا 60 درصد است.

و  اصفا  در  عامل بندى  نسبت  محاسبة 
اصطالحنامه هاى علوم اسالمى

در اين بخش به تحليل توصيفگرها با شمار 
شده  برقرار  نسبت هاى  و  گوناگون  كلمات 
فقه،  اصول  اصفا،  اصطالحنامة  در  آنها  بين 
اسالمى  كالم  و  قرآني،  علوم  فلسفه،  منطق، 
مى پردازيم. به منظور ارائة تحليل هاى موردنظر 
نسبت هاى  محاسبة  به  ابتدا  قسمت،  اين  در 
با  دو  دوكلمه اى،  با  يك  توصيفگرهاى  بين 
سه كلمه اى، وقس عليهذه در اصطالحنامه هاى 
پيش گفته پرداخته و به دنبال آن به ارائة نتايج 
اقدام  نمودار،  قالب  در  حاصل  مقادير  و 
نسبت  با  مرتبط  نمودارهاى  ارائة  مى نماييم. 
بين  نسبت  اين  مفهوم  تبيين  به  عامل بندى، 
كمك  گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها 

خواهد كرد.                

75
75  + 25 
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نسبت عامل بندى در اصفا
نتايج حاصل از شمارش تعداد توصيفگرهاى 
اصفا  اصطالحنامة  در  كلمه اى   n و...  و2   1
در تناسب هاى زير آمده است. به اين ترتيب 
كه توصيفگرهاى يك كلمه اى در جامعة مورد 
بررسى در اين اصطالحنامه، معادل 789 عدد، 
دوكلمه اى 2201 عدد، سه كلمه اى 569 عدد، 
عدد   2 پنج كلمه اى  عدد،   61 چهاركلمه اى 
اين  بين  عامل بندى  نسبت  بنابراين  مى باشد. 

توصيفگرها به شرح ذيل است:

رابطة  نشان دهندۀ  باال  محاسبات  حاصل 
گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين 
تعداد  مى شود،  مشاهده  كه  همان گونه  است. 

توصيفگرهاى يك كلمه اى نسبت به دوكلمه اى، 
26 درصد است. اين رابطه در مقايسه با نتايج 
حاصل از نسبت توصيفگرهاى 2 با 3، 3 با 4، 
و... كلمه اى معكوس مى شود. به اين ترتيب كه 
توصيفگرهاى دوكلمه اى نسبت به سه كلمه اى 
79 درصد است، يعنى در اين نسبت تنها 21 
به  هستند.  سه كلمه اى  توصيفگرها  از  درصد 
منظور روشن شدن هرچه بيشتر مفهوم نسبت 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى 
گوناگون در اصفا، نمودار 1 ارائه مى شود.       
مى شود  مشخص    1 نمودار  به  توجه  با 
داراى  اصفا  در  دوكلمه اى  توصيفگرهاى  كه 
توصيفگرهاى  به  نسبت  بيشترى  شمار 
رابطه  استثناى  به  ليكن  هستند.  يك كلمه اى 
رابطه  دوكلمه اى،  با  يك  توصيفگرهاى  بين 
با  توصيفگرها  بين  صحيحى  و  مشخص 
شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة اصفا 

789
789+2201

2201
2201+569

569
569+61

61
61+2

2
2+0
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حاكم است. اين رابطه مبين اين مطلب است 
آنها  ساختار  در  كه  توصيفگرهايى  تعداد  كه 
يك كلمه كمتر استفاده شده، بيشتر از تعداد 
از  آنها  ساختار  در  كه  است  توصيفگرهايى 
تحليل  است.  شده  استفاده  بيشترى  كلمات 
كه  مى  شود  ناشى  آنجا  از  رابطه  اين  صحت 
بايد تدوين كنندگان اصطالحنامه  ها، به سمت 
توصيفگرها  ساختار  در  كمتر  كلمات  كاربرد 
حركت كنند و تاحد امكان از پيش همارايى در 
ساختار توصيفگرها، پرهيز نمايند.  همان گونه 
كه نتايج نسبت عامل بندى در توصيفگرها با 
پرهيز  مى دهد،  نشان  گوناگون  كلمات  شمار 
از پيش همارايى و كاهش ميزان كاربرد كلمات 
از  اصفا  در  ساختار توصيفگرهاى مركب  در 
به  دوكلمه اى  و  يك  توصيفگرهاى  نسبت 
اينكه  ديگر  نكتة  است.  شده  رعايت  بعد، 
با   2 توصيفگرهاى  نسبت  از   1 نمودار  در 
نتايج  صعودى  سير  شاهد  بعد  به  كلمه اى   3
شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت 

كلمات گوناگون مى باشيم.  
مورد  كرديم،  بيان  پيش تر  كه  همان گونه 
شمار  با  توصيفگرها  بين  درتناسب  استثنا 
بين  رابطة  به  اختصاص  گوناگون،  كلمات 
توصيفگرهاى يك با دوكلمه اى دارد. در اين 
نسبت، تعداد توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى 
رجحان  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  به  نسبت 
دارند. به عبارت ديگر، اين نسبت (نسبت 1 
با 2 كلمه اى) در اصفا 26 به 74 درصد است. 
نتيجه اى كه در اين زمينه حاصل مى شود اين 
است كه در اصفا نسبت كاربرد توصيفگرهاى 
مركب  توصيفگرهای  از  كمتر  يك كلمه اى 

دوكلمه ای است. 

تعداد  كه  است  اين  ديگر  مهم  نكتة 
جامعة  در  دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
معادل 2201  اصطالحنامه،  اين  بررسى  مورد 
عدد است كه حجم قابل توجهى را به نمايش 
كه  گفت  مى توان  ديگر،  طرف  از  مى گذارد. 
جامعة  در  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
مورد بررسى اين اصطالحنامه معادل 789 عدد 
مركب  توصيفگرهاى  از  تعداد  اين  كه  است 
سه، چهار، و پنج كلمه اى، بيشتر است. بنابراين، 
در  كلمه اى  يك  توصيفگرهاى  تعداد  كاهش 
نسبت توصيفگرهاى يك و دوكلمه اى به دليل 
توصيفگرهاست  اينگونه  زياد  حجم  افزايش 
مقـايـسـة  در  درحـالـى كـه  عـدد).   2201)
توصيفگرهاى  با  يك كلمه اى  توصيفگرهاى 
سه، چهار، و پنج كلمه اى شاهد افزايش تعداد 

توصيفگرهاى يك كلمه  اى هستيم.
مشاهده   1 نمـودار  در  كه  همـان گـونه 
توصيفگرها  نسبت  از  حاصل  نتايج  مى كنيد 
با شمار كلمات گوناگون در اصفا به استثناى 
دوكلمـه اى،  و  يـك  تـوصيفگـرهاى  نسبت 
سطحى متعادل را نشان مى دهد و صرف نظر 
عامل بندى  نسبت  نتايج  اندک،  اختالفات  از 
شمار  با  توصيفگرها  انواع  بين  رابطة  در 
مشابه  اصطالحنامه  اين  در  گوناگون  كلمات 
است. اين تعادل ناشى از نزديك بودن نتايج 
نسبت عامل بندى است كه به شكل صحيحى 
ساختار  در  كلمات  كاربرد  حجم  كاهش  به 

توصيفگرها اشاره دارد.  

اصول  اصطالحنامة  در  عامل بندى  نسبت 
فقه

تعداد  شمارش  از  حاصل  نتايج  به  عنايت  با 
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توصيفگرهاى 1 و2 و... n كلمه اى در جامعة 
فقه،  اصول  اصطالحنامة  در  بررسى  مورد 
يك كلمه اى  توصيفگرهاى  كه  شد  مشخص 
عدد،   1244 دوكلمه اى  عدد،   158 معادل 
 130 كلمه اى  چهار  عدد،   432 سه كلمه اى 
شش كلمه اى  و  عدد،   35 كلمه اى  پنج  عدد، 
8 عدد است. بنابراين، نسبت عامل بندى بين 
اين توصيفگرها به شرح زير محاسبه مى شود:

رابطة  نشان دهندۀ  باال  محاسبات  حاصل 
گوناگون  كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين 
همان گونه  است.  فقه  اصول  اصطالحنامة  در 
توصيفگرهاى  تعداد  مى شود،  مشاهده  كه 
يك كلمه اى نسبت به دوكلمه اى، 11 درصد 
حاصل  نتايج  با  مقايسه  در  رابطه  اين  است. 
و...  با 4،  با 3، 3  توصيفگرهاى 2  نسبت  از 

كلمه اى، معكوس مى شود. به اين ترتيب كه 
توصيفگرهاى دوكلمه اى نسبت به سه كلمه اى 
تنها  نسبت  اين  در  يعنى  است  درصد   74
به  اختصاص  توصيفگرها  از  درصد   26
به  است.  يافته  سه كلمه اى  توصيفگرهاى 
منظور روشن شدن هرچه بيشتر مفهوم نسبت 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى 
ارائه   2 نمودار  اصطالحنامه،  در  گوناگون 

مى شود.       
كه  است  مشخص   2 نمودار  به  توجه  با 
توصيفگرهاى  فقه،  اصول  اصطالحنامة  در 
دوكلمه اى نسبت به توصيفگرهاى يك كلمه اى 
درصد بيشترى دارند. به ترتيبى كه از مجموع 
تنها  دوكلمه اى،  و  يك  توصيفگرهاى  تعداد 
11 درصد به توصيفگرهاى يك كلمه اى و 89 
درصد به توصيفگرهاى دوكلمه اى اختصاص 
يافته است. معكوس شدن اين رابطه از نتايج 
نسبت توصيفگرهاى دوكلمه اى به بعد، به اين 
مفهوم است كه همواره از تناسب توصيفگرهاى 

FR= 0/1126, 0/7422, 0/7686, 0/7878, 0/8139, 1
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2 با 3 كلمه اى به بعد، توصيفگرهاى با يك 
يك  با  توصيفگرهاى  به  نسبت  بيشتر،  كلمه 
كلمه كمتر، از حجم كمترى برخوردارند. اين 
رابطه بين نسبت توصيفگرها با شمار كلمات 
گوناگون به استثناى نسبت توصيفگرهاى يك 
و دوكلمه اى، صحيح به نظر مى رسد. چراكه 
در  اصطالحنامه  اين  تدوين كنندگان  حركت 
سمت  به  توصيفگرها  ساختار  شكل گيرى 
شمار  با  توصيفگرهايى  كاربرد  در  كاهش 
در  اينكه  ديگر  نكتة  است.  بيشتر  كلمات 
2با3  توصيفگرها  نسبت  از  فوق  نمودار 
كلمه اى به بعد شاهد نتايج متوازن و متعادل 
شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت 

كلمات گوناگون هستيم.
تعداد توصيفگرهاى يك كلمه اى در جامعة 
مورد بررسى در اصطالحنامة اصول فقه معادل 
158 عدد و توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى 
معادل 1244 عدد است. همان گونه كه مشاهده 
مى كنيد اختالف زيادى بين توصيفگرهاى يك 
و دوكلمه اى در اين اصطالحنامه وجود دارد. 
نكتة مهم اين است كه در اين اصطالحنامه، 
تعداد  از  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
توصيفگرهاى سه كلمه اى نيز كمتر است. در 
 432 سه كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد  مقابل، 
از  مالحظه اى  قابل  ميزان  به  كه  است  عدد 
است.  كمتر  دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
اين نكته مثبت ارزيابى شده و نشان از كاهش 
قابل توجه توصيفگرهايى با يك كلمه بيشتر 

در اين نسبت دارد.   

نسبت عامل بندى در اصطالحنامة منطق
شمـار  بـا  توصيفگـرها  شمـارش  نتـايـج 

بررسى  مورد  جامعة  در  گوناگون  كلمات 
كه  مى دهد  نشان  منطق  اصطالحنامة  در 
عدد،   246 اى  يك كلمه   توصيفگرهاى 
عدد،  سه كلمه اى 560  عدد،  دوكلمه اى 888 
 270 كلمه اى  پنج  عدد،   337 كلمه اى  چهار 
عدد، و شش كلمه اى356 عدد است. بنابراين، 
به  توصيفگرها  اين  بين  عامل بندى  نسبت 

شرح زيراست:

     
تعداد  مى شود،  مشاهده  كه  همان گونه 
توصيفگرهاى يك كلمه اى نسبت به دوكلمه اى، 
22 درصد است. اين رابطه در مقايسه با نتايج 
حاصل از نسبت توصيفگرهاى 2 با 3، 3 با 4، 
و... كلمه اى معكوس مى شود. به اين ترتيب كه 
توصيفگرهاى دوكلمه اى نسبت به سه كلمه اى 
تنها  نسبت  اين  در  يعنى  است،  درصد   61
توصيفگرهاى  به  توصيفگرها  از  درصد   39
ذكر  قابل  است.  يافته  اختصاص  سه كلمه اى 
 5 با   4 توصيفگرهاى  مقايسه  در  كه  است 
كلمه اى نسبت 55 به 45 در صد است. جالب 
 6 با   5 توصيفگرهاى  نسبت  در  اينكه  توجه 
كلمه اى همان نوع رابطه كه در توصيفگرهاى 
مى شود.  مشاهده  دارد  وجود  كلمه اى   2 1با 
يعنى تعداد توصيفگرهاى شش كلمه اى بيشتر 
از توصيفگرهاى پنج كلمه اى است و نيز نسبت 
توصيفگرهاى 6با5 كلمه اى معادل 66 درصد 
بيشتر  هرچه  شدن  روشن  منظور  به  است. 
با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت  مفهوم 
شمار كلمات گوناگون در اين اصطالحنامه، 

نمودار 3  ارائه مى شود.       

FR= 0/2169, 0/6132, 6262, 5551, 03413
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مشاهده   3 نمودار  در  كه  همان گونه 
مى كنيد در اصطالحنامة منطق توصيفگرهاى 
داراى  كلمه اى  يك  به  نسبت  دوكلمه اى 
درصد بيشترى است. به ترتيبى كه از مجموع 
 22 دوكلمه اى،  و  يك  توصيفگرهاى  تعداد 
 78 و  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  به  درصد 
دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى  به  صد  در 
در  تنها  رابطه  اين  است.  يافته  اختصاص 
و 4با   4 با   3  ،  3 با   2 توصيفگرهاى  نسبت 
نسبت هاى  در  مى شود.  معكوس  كلمه اى،   5
در  مناسبى  نسبتًا  شرايط  كه  است  پيش گفته 
كاهش شمار كلمات در ساختار توصيفگرهاى 
همواره  زيرا  مى شود،  مشاهده  مركب 
توصيفگرهايى با يك كلمه كمتر، برخوردار از 
تعداد بيشترى به نسبت توصيفگرهاى با يك 
كلمه بيشتر  مي باشند. البته اين وضعيت در 
نسبت توصيفگرهاى 4 با 5 كلمه اى به حداقل 
رسيده و تقريبًا شاهد تعادل نسبى بين حجم 
توصيفگرهاى چهار و پنج كلمه اى هستيم. به 

توصيفگرهاى  تعداد  مجموع  از  كه  ترتيبى 
مركب چهار و پنج كلمه اى، تنها 56 درصد به 
اختصاص  پنج كلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 

يافته است.
بيـن  نسبت  تحليـل  در  مهـم  نكتـة 
اين  منطق  اصطالحنامة  در  توصيفگرها 
شش كلمه اى،  توصيفگرهاى  تعداد  كه  است 
است.  پنج كلمه اى  توصيفگرهاى  از  بيشتر 
در  كمتر  كلمات  تعداد  كاربرد  با  رابطه  اين 
سمت  به  حركت  و  توصيفگرها  ساختار 
دارد.  تناقض  بسيط  توصيفگرهاى  تدوين 
نسبت  در  كه  گفت  مى توان  ترتيب،  اين  به 
توصيفگرهاى 5 با 6 كلمه اى در اصطالحنامة 
منطق، سطح تركيب و پيش همارايى در ساختار 
توصيفگرها افزايش مى يابد، به ترتيبى كه در 
جامعة مورد بررسى در اين اصطالحنامه، از 
و  پنج  مركب  توصيفگرهاى  تعداد  مجموع 
شش كلمه اى، تنها 34 درصد به توصيفگرهاى 
توصيفگرهاى  به  درصد   66 و  پنج كلمه اى 

نمودار 3. مقايسة توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة منطق
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شش كلمه اى اختصاص يافته است.
همان گونه كه بيان شد، حجم توصيفگرهاى 
توصيفگرهاى  از  بيشتر  دوكلمه اى  مركب 
بررسى  مورد  جامعة  در  بود.  يك كلمه اى 
توصيفگرهاى  تعداد  منطق،  اصطالحنامة  در 
حجم،  اين  است.  عدد   246 يك كلمه اى 
عالوه براينكه به طور قابل مالحظه اى از تعداد 
است،  كمتر  دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
از حجم كلية توصيفگرهاى اين اصطالحنامه 
با شمار كلمات گوناگون نيز كمتر مى باشد. از 
طرف ديگر، تعداد توصيفگرهاى سه كلمه اى 
توصيفگرهاى  تعداد  با  زيادى  اختالف 
داللت  پيش گفته،  مطالب  ندارد.  دوكلمه اى 
در  كلمات  كاربرد  در  باال  تركيب  سطح  بر 
منطق  اصطالحنامة  توصيفگرهاى  ساختار 

در  پيش همارايى  سطح  افزايش  و  داشته 
ساختار توصيفگرهاى اين اصطالحنامه را به 

نمايش مى گذارد.   

نسبت عامل بندى در اصطالحنامة فلسفه
تعداد  شمارش  از  حاصل  نتايج  به  عنايت  با 
توصيفگرهاى 1 وn ... 2 كلمه اى در جامعة 
مورد بررسى در اصطالحنامة فلسفه، مشخص 
شد كه توصيفگرهاى يك كلمه اى 149 عدد، 
دوكلمه اى 1603 عدد، سه كلمه اى 500 عدد، 
عدد،  پنج كلمه اى 13  عدد،  چهاركلمه اى 38 
شش كلمه اى 4 عدد، هفت كلمه اى 2 عدد، و 
نسبت  بنابراين،  مى باشد.  عدد    1 نه كلمه اى 
زير  به شرح  توصيفگرها  اين  بين  عامل بندى 

است:

FR= 0/085, 0/7622, 0/9293, 0/745, 0/7647, 0/666, 1

38
38+13

13
13+4

4
4+2

2
2+1

1
1+0

, , , ,500
500+38

,1603
1603+500

,149
149+1603

,

نمودار 4. مقايسة توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة فلسفه
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تعداد  مى شود،  مشاهده  كه  همان گونه 
بـه  نسبت  يك كلمـه اى  تـوصيفگـرهـاى 
در  رابطه  اين  است.  درصد   8 دوكلمه اى، 
 ،  3 با   2 نسبت  از  حاصل  نتايج  با  مقايسه 
مى شود.  معكوس  كامًال  كلمه اى،   ...  4 با   3
دوكلمه اى  توصيفگرهاى  كه  ترتيب  اين  به 
نسبت به سه كلمه اى 76 درصد است يعنى 
در اين نسبت تنها 24 درصد از توصيفگرها 
يافته  سه كلمه اى  توصيفگرهاى  به  اختصاص 
بيشتر  هرچه  شدن  روشن  منظور  به  است. 
با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت  مفهوم 
شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة فلسفه  

نمودار 4  ارائه مى شود.       
كه  گفت  مى توان    4 نمودار  به  توجه  با 
فلسفه  اصطالحنامة  بررسى  از  حاصل  نتايج 
درخصوص نسبت توصيفگرها با شمار كلمات 
گوناگون با نتايج حاصل از اصطالحنامة اصول 
فقه مشابه است. به اين ترتيب، مى توان گفت 
توصيفگـرهاى  فلسفه  اصطالحنـامة  در  كه 
دوكلمه اى نسبت به يك كلمه اى داراى درصد 
بيشترى هستند. قابل ذكر است كه اين ميزان 
در اصطالحنامة فلسفه به شدت افزايش يافته 
به طريقى كه توصيفگرهاى يك كلمه اى نسبت 
به دو كلمه اى معادل 8 درصد مى باشد. اما اين 
رابطه در نسبت توصيفگرهاى ديگر معكوس 
مى شود. به عبارت ديگر، اين نسبت (نسبت 
1با 2 كلمه اى) در اصطالحنامة فلسفه 8 به 

92 درصد است. 
همان گونه كه در نمودار 4 مشاهده مى كنيد، 
رابطة معكوس مورد اشاره در باال به اين مفهوم 
است كه از نسبت توصيفگرهاى 2با3 كلمه اى به 
بعد، شاهد افزايش شمار توصيفگرهاى با يك 

كلمه كمتر بوده و در مقابل، كاهش محسوس 
توصيفگرهاى با يك كلمه بيشتر را در نسبت بين 
توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون مشاهده 
مى كنيم. اين رابطه بين نسبت توصيفگرها با 
نسبت  استثناى  به  گوناگون،  كلمات  شمار 
به  صحيح  دوكلمه اى،  و  يك  توصيفگرهاى 
نظر مى رسد؛ زيرا حركت تدوين كنندگان اين 
اصطالحنامه در شكل گيرى ساختار توصيفگرها 
با  توصيفگرهايى  كاربرد  در  كاهش  سمت  به 
شمار كلمات بيشتر است. نكتة ديگر اينكه در 
نمودار 4  از نسبت توصيفگرها 2 با 3 كلمه اى 
متوازن و متعادل بين  به بعد شاهد نرخ نسبتاً 
با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت  نتايج 
شمار كلمات گوناگون هستيم. از طرف ديگر 
در اصطالحنامة فلسفه، توصيفگرهاى هفت و 
گرفته  قرار  شناسايى  مورد  نيز  هشت كلمه اى 

است.
تعداد توصيفگرهاى يك كلمه اى در جامعة 
مورد بررسى در اصطالحنامة فلسفه 149 عدد 
و توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى 1603 عدد 
است. همان گونه كه مشاهده مى كنيد اختالف 
دوكلمه اى  و  يك  توصيفگرهاى  بين  زيادى 
مهم  نكتة  دارد.  وجود  اصطالحنامه  اين  در 
يك  توصيفگرهاى  تعداد  كه  است  اين 
سه كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد  از  كلمه اى 
نيز در اين اصطالحنامه كمتر است. در مقابل، 
 500 معادل  سه كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
از  مالحظه اى  قابل  ميزان  به  كه  است  عدد 
است.  كمتر  دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
اين نكته مثبت ارزيابى شده و نشان از كاهش 
قابل توجه توصيفگرهايى با يك كلمه بيشتر 

در اين نسبت دارد.   
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علوم  اصطالحنامة  در  عامل بندى  نسبت 
قرآنى

در اين اصطالحنامه توصيفگرهاى يك كلمه اى 
معادل 96 عدد، دو كلمه اى 899 عدد، سه-
عدد،   128 چهاركلمه اى  عدد،   619 كلمه اى 
شيوۀ  بنابراين  است.  عدد   13 پنج كلمه اى  و 
محاسبة نسبت عامل بندى بين اين توصيفگر ها 

به شرح زيراست:

تعداد  مى شود،  مشاهده  كه  همان گونه 
به  نسبت  يك كلمه اى  توصيفگرهاى 
 10 حدود  دوكلمه اى،  مركب  توصيفگرهاى 
نتايج  با  مقايسه  در  رابطه  اين  است.  درصد 
 3  ،  3 با   2 توصيفگرهاى  نسبت  از  حاصل 
اين  به  مى شود.  معكوس  كلمه اى،   ...  4 با 
دوكلمه اى  توصيفگرهاى  حجم  كه  ترتيب 

حدود  سه كلمه اى  توصيفگرهاى  به  نسبت 
 40 نسبت  اين  در  يعنى  است  درصد   60
به  هستند.  سه كلمه اى  توصيفگرها  از  درصد 
منظور روشن شدن هرچه بيشتر مفهوم نسبت 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى 
گوناگون در اصطالحنامة علوم قرآنى، نمودار 

5  ارائه مى شود. 
مى شود  مشخص    5 نمودار  به  توجه  با 
كه در اصطالحنامة علوم قرآنى توصيفگرهاى 
دوكلمه اى نسبت به توصيفگرهاى يك كلمه اى 
نسبت  نتايج  است.  بيشترى  درصد  داراى 
قرآنى  علوم  اصطالحنامة  در  عامل بندى 
با   2 توصيفگرها  نسبت  از  كه  مى دهد  نشان 
نتايج  صعودى  سير  شاهد  بعد  به  كلمه اى   3
شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى  نسبت 
كلمات گوناگون هستيم. اين سير صعودى با 
توصيفگرهاى  نسبت  از  آمده  به دست  نتايج 
حالت  و  بوده  متفاوت  دوكلمه اى  با  يك 

96
96+899

899
899+619

619
619+128

128
128+13

13
13+0, , , ,

FR= 0/0964, 0/5922, 0/8286, 0/9078, 1

نمودار 5. مقايسة توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة علوم قرآنى
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كه  مفهوم  اين  به  مى دهد.  نشان  را  عكس 
كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  تناسب  در 
توصيفگرهاى  نسبت  استثناى  به  گوناگون، 
تعداد  و  حجم  افزايش  دوكلمه اى،  با  يك 
يك  داراى  كه  را  مركبى  توصيفگرهاى 
شمار  كاهش  مقابل  در  هستند  بيشتر  كلمه 
توصيفگرهاى با يك كلمه بيشتر را مالحظه 
حركت  نمايش دهندۀ  وضعيت  اين  مى كنيم. 
در  اصطالحنامه  اين  پديدآورندگان  صحيح 
كاهش كاربرد شمار كلمات در تدوين ساختار 
توصيفگرها مى باشد. ليكن وضعيت در نسبت 
شيوه اى  به  دوكلمه اى  و  يك  توصيفگرهاى 
شمار  مجموع  از  كه  ترتيبى  به  است.  ديگر 
 90 حدود  دوكلمه اى،  و  يك  توصيفگرهاى 
درصد از اين نسبت به توصيفگرهاى مركب 
دوكلمه اى اختصاص يافته و تنها 10 درصد 
يك كلمه اى  توصيفگرهاى  را  مجموع  اين  از 

تشكيل مى دهد. 
تعداد  كه  است  اين  توجه  قابل  نكتة 
اصطالحنامة  در  يك كلمه اى  توصيفگرهاى 
علوم قرآنى، معادل 96 عدد و توصيفگرهاى 
است.  عدد   899 معادل  دوكلمه اى  مركب 
چشمگيـر  افـزايـش  بـر  عـالوه  اينجـا،  در 
نسبت  به  دوكلمه اى،  مركب  توصيفگرهاى 
افزايش  شاهد  يك كلمه اى،  توصيفگرهاى 
به  چهاركلمه اى  و  سه  توصيفگرهاى  تعداد 
نسبت توصيفگرهاى يك كلمه اى هستيم. اين 
بدان مفهوم است كه دامنة تركيب كلمات در 
توصيفگرها و سطح پيش همارايى در ساختار 
توصيفگرهاى اصطالحنامة علوم قرآنى، قابل 
نزديك  دامنة  مقوله،  اين  مؤيد  است.  توجه 
اختالف بين شمار توصيفگرهاى مركب دو و 

سه كلمه اى مى باشد. به ترتيبى كه از مجموع 
تعداد توصيفگرهاى مركب دو و سه كلمه اى، 
حدود 60 درصد به توصيفگرهاى دوكلمه اى 
مركب  توصيفگرهاى  به  درصد  حدود 40  و 

سه كلمه اى اختصاص يافته است.  

نسبت عامل بندى در  اصطالحنامة كالم 
اسالمى

تعداد  شمارش  از  حاصل  نتايج  به  عنايت  با 
جامعة  در  كلمه اى   n  ... و2  توصيفگرهاى1 
مورد بررسى  در اصطالحنامة كالم اسالمى، 
يك كلمه اى  توصيفگرهاى  كه  شد  مشخص 
469 عدد، دوكلمه اى 1900 عدد، سه كلمه اى 
عـدد،   366 چهـاركلمـه اى  عـدد،   1067
پنج كلمه اى 85 عدد ، شش كلمه اى 19 عدد، 
و هفت كلمه اى 1 عدد است. بنابراين، نسبت 
عامل بندى بين اين توصيفگرها به شرح زير 

است:

تعداد  مى شود،  مشاهده  كه  همان گونه 
دو  به  نسبت  كلمه اى  يك  توصيفگرهاى 
كلمه اى، 20 درصد است. اين رابطه در مقايسه 
با نتايج حاصل از نسبت توصيفگرهاى 2 با 3، 
3 با 4 ... كلمه اى، كامًال معكوس مى شود. به 
اين ترتيب كه حجم توصيفگرهاى دوكلمه اى 
نسبت به توصيفگرهاى سه كلمه اى 64 درصد 
است، يعنى در اين نسبت به ميزان 36 درصد 
از توصيفگرها، سه كلمه اى هستند. به منظور 
نسبت  مفهوم  بيشتر  هرچه  شدن  روشن 

469
469+1900

1900
1900+1067

366
366+85

85
85+19

19
19+1

, , , ,

FR= 0/1979, 0/6403, 0/7445, 8115, 0/8173, 0/95, 1

1
1+1
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كلمات  شمار  با  توصيفگرها  بين  عامل بندى 
اسالمى،  كالم  اصطالحنامة  در  گوناگون 

نمودار 6  ارائه مى شود.       
با توجه به نمودار 6  مشخص مى شود كه 
توصيفگرهاى  اسالمى  كالم  اصطالحنامة  در 
دوكلمه اى نسبت به توصيفگرهاى يك كلمه اى، 
حجم بيشترى (يعنى معادل 80 درصد) را به 
خود اختصاص داده اند. رابطة معكوس مورد 
اشاره در باال به اين مفهوم است كه از نسبت 
توصيفگرهاى 2 با 3 كلمه اى به بعد، نشان دهندۀ 
افزايش شمار توصيفگرهاى با يك كلمه كمتر 
بوده و در مقابل، كاهش محسوس توصيفگرهاى 
با يك كلمه بيشتر را در نسبت بين توصيفگرها 
با شمار كلمات گوناگون نمايان مى سازد. اين 
رابطه بين نسبت توصيفگرها با شمار كلمات 
توصيفگرهاى  نسبت  استثناى  به  گوناگون، 
مى  رسد؛  به نظر  صحيح  دوكلمه اى،  و  يك 
اصطالحنامه  اين  تدوين كنندگان  حركت  زيرا 
سمت  به  توصيفگرها  ساختار  شكل گيرى  در 
شمار  با  توصيفگرهايى  كاربرد  در  كاهش 

كلمات بيشتر است. نكتة ديگر اينكه در نمودار 
6 از نسبت توصيفگرها 2 با 3 كلمه اى به بعد 
شاهد سير صعودى نتايج نسبت عامل بندى بين 

توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون هستيم.
در  كلمه اى  يك  توصيفگرهاى  تعداد 
و  عدد   469 اسالمى  كالم  اصطالحنامة 
توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى معادل 1900 
مى كنيد  مشاهده  كه  همان گونه  است.  عدد 
و  يك  توصيفگرهاى  بين  زيادى  اختالف 
دارد.  وجود  اصطالحنامه  اين  در  دوكلمه اى 
توصيفگرهاى  تعداد  كه  است  اين  مهم  نكتة 
يك كلمه اى از تعداد توصيفگرهاى سه كلمه اى 
نيز در اين اصطالحنامه كمتر است. از طرف 
كلمه اى  سه  توصيفگرهاى  تعداد  ديگر، 
1067 عدد است كه دامنة اختالف زيادى با 
قابل  كاهش  ندارد.  دوكلمه اى  توصيفگرهاى 
به  يك كلمه اى،  توصيفگرهاى  تعداد  توجه 
نسبت توصيفگرهاى دو و سه كلمه اى، و نيز 
مركب  توصيفگرهاى  تعداد  نزديك  اختالف 
دو و سه كلمه   اى، از ديدگاه تركيب كلمات در 

نمودار 6. مقايسة توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامة كالم
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پيش همارايى  سطح  و  مركب  توصيفگرهاى 
اصطالحنامة  در  توصيفگرهاى  ساختار  در 

كالم اسالمى  قابل توجه است.
مشاهده   6 نمودار  در  اينكه،  ديگر  نكتة 
مي كنيد در اصطالحنامة كالم اسالمى از نسبت 
شاهد  بعد  به  كلمه اى  2با3  توصيفگرهاى 
بين  عامل بندى  نسبت  نتايج  صعودى  سير 
توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون هستيم. 

بحث و بررسى
و  اصفـا  در  عامـل بندی  نسبت  نتـايـج 

اصطالحنامه هاى علوم اسالمى
در اين بخش به بحث و بررسى نتايج حاصل 
از محاسبة نسبت عامل بندى در توصيفگرهاى 
منطق،  فقه،  اصول  اصفا،  اصطالحنامه هاى 
اسالمـى  كـالم  و  قرآنـي،  علـوم  فلسفـه، 
از  حاصل  نتايج  ترتيب،  اين  به  مى پردازيم. 
نسبت توصيفگرها با شمار كلمات گوناگون 
تحليل شده و امكان مقايسة اين نتايج در كنار 
پيش گفته  نتايج  بود.  خواهد  امكان پذير  هم، 

در جدول 1 نمايش داده مى شود. 
با عنايت به نتايج به دست آمده از ارزيابي 
 2 با   1 توصيفگرهاى  در  عامل بندى  نسبت 

كلمه اى، مشاهده مي شود كه اصطالحنامه های 
اصفا، منطق، و كالم دارای نتايج نسبتًا مشابه 
توصيفگرهاى  بيشترين  از  ترتيب  به  و  بوده 
ترتيب  اين  به  كرده ا ند.  استفاده  يك كلمه ا ى 
با  يك  توصيفگرهاى  نسبت  در  اصفا  در  كه 
دوكلمه ا  ى، عدد 0/26 حاصل شده است. يعنى 
از مجموع 100 توصيفگر در اين نسبت، 26 
مورد آن يك كلمه ا ى و 74 مورد آن دوكلمه اى 
توصيفگرهاى  نسبت  از  حاصل  نتايج  است. 
ديگر  اصطالحنامه هاى  در  دوكلمه ای  و  يك 
كمترين  مى دهد.  نشان  را  محسوسى  كاهش 
به  متعلق  گروه،  اين  در  آمده  به دست  نتيجة 
اين  به  است.   0/08 با   فلسفه  اصطالحنامة 
اين  در  توصيفگر  مجموع 100  از  كه  مفهوم 

نسبت، تنها 8  مورد آن يك كلمه اى است. 
على رغم شباهت ها و اختالفاتى كه در نتايج 
به دست آمده از نسبت عامل بندى در توصيفگرهاى 
يك و دوكلمه اى مشاهده مى شود، كلية نتايج 
توصيفگرهاى  تعداد  كه  است  آن  از  حاكى 
از  مالحظه اى  قابل  شكل  به  يك كلمه اى 
است.  كمتر  دوكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
اين كاهش در اصطالحنامه هاى اصفا، منطق، و 
كالم اسالمى به مراتب كمتر از اصطالحنامه هاى 

جدول 1. نتايج نسبت عامل بندى در ارزيابى اصطالحنامة اصفا و اصطالحنامه هاى علوم اسالمى
 تعداد كلمات
در توصيفگرها

 نسبت
 1 با 2
كلمه اى

 نسبت
   2 با 3
كلمه اى

 نسبت
  3 با 4
كلمه اى

 نسبت
  4 با 5
كلمه اى

 نسبت
  5 با 6
كلمه اى

 نسبت
  6 با 7
كلمه ای

 نسبت
   7 با 8
كلمه اى

 نسبت
 8 با 9
كلمه اى

0/260/790/90/961اصفا
0/110/740/760/780/811اصول فقه
0/220/610/620/550/341منطق
0/080/760/920/740/760/660/661فلسفه

0/090/590/820/911علوم قرآنى
0/190/640/740/810/820/951كالم
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فلسفه، علوم قرآنى، و اصول فقه است. بهترين 
نتيجه در اين نسبت در اصطالحنامه هاى مورد 

ارزيابى، متعلق به اصفاست.
نسبت  محاسبة  از  آمده  به دست  نتايج 
عامل بندى در توصيفگرهاى با شمار كلمات 
توصيفگرهاى  نسبت  استثناى  به  گوناگون، 
نسبتًا  شرايط  در  نيز  دوكلمه اى،  و  يك 
مشابهى قرار دارد. به اين ترتيب كه از نسبت 
توصيفگرهاى دو و سه كلمه اى به بعد، شاهد 
افزايش توصيفگرهايى هستيم كه از يك كلمه 
نسبت  در  مثال،  به عنوان  برخوردارند.  كمتر 
توصيفگرهاى دو و سه كلمه اى در اصفا، نتيجة 
مجموع  از  يعنى  است؛  آمده  به دست   0/79
100 توصيفگر در اين نسبت، تعداد 79 مورد 
در  است.  سه كلمه اى  مورد  و 21  دوكلمه اى 
از  چهاركلمه اى،  و  سه  توصيفگرهاى  نسبت 
مجموع 100 توصيفگر در اين نسبت، تعداد 
90 مورد سه كلمه اى و 10مورد چهاركلمه اى 
و  چهار  توصيفگرهاى  نسبت  در  است. 
پنج كلمه اى، از مجموع 100 توصيفگر در اين 
نسبت، تعداد 96 مورد چهاركلمه اى و تنها 4 

مورد پنج كلمه است. 
است  مفهوم  اين  به  پيش گفته  وضعيت 
ارزيابى  مورد  اصطالحنامه هاى  در  كه 
از  حاصل  نتايج  از  برخى  استثناى  به  (البته 
توصيفگرهاى  نسبت  از  منطق)  اصطالحنامة 
دو و سه كلمه اى به بعد، تعداد توصيفگرهايى 
شكل  به  هستند  كمتر  كلمه  يك  داراى  كه 
قابل مالحظه اى افزايش مى يابد. يا به عبارت 
از  بيشتر،  كلمه  يك  با  توصيفگرهاى  ديگر، 
حجم كمترى نسبت به توصيفگرهاى با يك 
به طوركلى  مى شوند.  برخوردار  كمتر  كلمه 

اصطالحنامه هاى  اصحاب  كه  گفت  مى توان 
اصفا، اصول فقه، فلسفه، علوم قرآنى، و كالم 
اسالمى به سمت كاهش كاربرد تعداد كلمات 
در ساختار توصيفگرهاى خود پيش رفته اند.

بهترين نتايج در كاهش كاربرد تعداد كلمات 
در ساختار توصيفگرها، توسط اصطالحنامه هاى 
اصفا، اصول فقه و فلسفه كسب شده است. 
مالک اين ارزيابى نتايج به دست آمده از نسبت 
توصيفگرهاى دو و سه كلمه اى است؛ زيرا در 
ارزيابى بيشترين  كلية اصطالحنامه هاى مورد 
دو  توصيفگرهاى  به  متعلق  توصيفگر،  تعداد 
و سه كلمه اى است. پس هرچه نتيجة به دست 
آمده در نسبت توصيفگرهاى دو و سه كلمه اى 
بيشتر باشد، اصطالحنامه ها در كاهش كاربرد 
كلمات در ساختار توصيفگرها و كاهش سطح 
پيش همارايى موفق تر بوده اند. در اينجا به منظور 
تبيين مفهوم مورد نظر به ارائة مثالى از اصفا 
مى پردازيم. اصفا در نسبت توصيفگرهاى دو 
و سه كلمه اى، نتيجة 0/79 را كسب كرده است 
اصطالحنامه هاى  بين  در  نسبت  بيشترين  كه 
مورد ارزيابى است. اين بدان مفهوم است كه 
از مجموع 100 توصيفگر در اين نسبت، 79 
مورد دوكلمه اى و 21 مورد سه كلمه اى است. 
اهميت اين نتيجه با ارائة مقادير توصيفگرهاى 
دو و سه كلمه اى روشن تر مى شود. در جامعة 
توصيفگرهاى  تعداد  اصفا،  در  بررسى  مورد 
پس  و  است  عدد   2201 معادل  دوكلمه اى 
توصيفگرهاى  و  دوكلمه اى  توصيفگرهاى  از 
يك كلمه اى (معادل 789 عدد)، توصيفگرهاى 
سه كلمه اى به ميزان 569 عدد وجود دارد. با 
كاهش  كه  گفت  مى توان  مقادير  اين،  وجود 
به  سه كلمه اى  توصيفگرهاى  چشمگير 
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نشان دهندۀ  دوكلمه اى،  توصيفگرهاى  نسبت 
حركت تدوين كنندگان اصفا در كاهش سطح 
بوده  توصيفگرها  ساختار  در  پيش همارايى 

است. 
مقايسة  در  گفتيم،  پيش تر  كه  همان گونه 
توصيفگرهاى   نسبت  از  آمده  به دست  نتايج 
دو و سه كلمه اى به بعد در اصطالحنامه هاى 
نتايج  در  نسبى  تشابه  شاهد  بررسى،  مورد 
استثنا،  مورد  تنها  هستيم.  عامل بندى  نسبت 
در  عامل بندى  نسبت  از  حاصل  نتايج 
توصيفگرهاى اصطالحنامة منطق است. به اين 
مقايسة  در  منطق  اصطالحنامة  در  كه  ترتيب 
شاهد  كلمه ای   6 با   5 توصيفگرهای  نسبت 
نتيجه ای ديگر هستيم. نتيجة حاصل از نسبت 
 0/34 معادل  كلمه اى   6 با   5 توصيفگرهاى 
مجموع  از  كه  است  مفهوم  بدان  اين  است. 
تنها 34 مورد  در اين نسبت،  100 توصيفگر 
است؛  شش كلمه اى  مورد   66 و  پنج كلمه اى 
در  شش كلمه اى  توصيفگرهاى  حجم  يعنى 
توصيفگرهاى  از  بيشتر  اصطالحنامه،  اين 
پنج كلمه اى بوده است. بنابراين، در اين گروه 
اصطالحنامة  تدوين كنندگان  نسبت ها،  از 
منطق در جهت كاهش كاربرد تعداد كلمات 
سطح  كاهش  و  توصيفگرها  ساختار  در 
پيش همارايى، حركت نكرده  اند. اين نتيجه در 
شرايطى حاصل مى شود كه اصطالحنامة منطق 
در بين ساير اصطالحنامه هاى علوم اسالمى، 
بوده  يك كلمه اى  توصيفگر  بيشترين  داراى 
توصيفگرهاى  نسبت  در  را  نتيجه  بهترين  و 
ساير  بين  در   (0/22) دوكلمه اى  و  يك 
كرده  كسب  اسالمى،  علوم  اصطالحنامه هاى 

است.  

نتيجه گيرى
در اينجا به ارائة نتايج حاصل از ارزيابى نسبت 
عامل بندى در تحليل ميزان كاربرد توصيفگرها 
با شمار كلمات گوناگون در اصطالحنامه هاى 
اصفا، اصول فقه، منطق، فلسفه، علوم قرآنى، 

و كالم اسالمى مى پردازيم:
1. در كلية اصطالحنامه هاى مورد بررسى، 
از  كمتر  يك كلمه اى  توصيفگرهاى  تعداد 
توصيفگرهاى مركب دوكلمه اى بوده است. به اين 
ترتيب، حركت به سمت عامل بندى اصطالحات 
مركب دوكلمه اى، به منظور ايجاد توصيفگرهاى 
اصطالحنامه ها،  اين  تدوين  سياست  در  واحد 
به طور كامل در نظر نبوده يا ضرورت هاى كاربرد 

اصطالحات مركب رجحان داشته است.
توصيفگرهاى  كاربرد  ميزان  بيشترين   .2
اصطالحنامه هاى  ساير  نسبت  به  يك كلمه اى 
اصطالحنامه هاى  در  ترتيب  به  بررسى  مورد 
شناسايى  قابل  اسالمى  كالم  و  منطق،  اصفا، 

بوده است. 
3. در نسبت توصيفگرهايى كه در ساختار 
آنها بيش از دو كلمه استفاده شده است، شاهد 
اصطالحنامه هاى  كنندگان  تدوين  حركت 
مورد ارزيابى (به استثناى اصطالحنامة اصول 
كلمات  تعداد  كاربرد  كاهش  سمت  به  فقه) 
در ساختار توصيفگرها هستيم. به اين ترتيب 
اصطالحات  عامل بندى  كه  گفت  مى توان 
مركب در پرهيز از كاربرد توصيفگرهاى مركب 
چندكلمه اى در دستور كار تدوين كنندگان اين 

اصطالحنامه ها بوده است. 
بهترين  كه  گفت  مى توان  به طوركلى   .4
در  پيش همارايى  سطح  كاهش  در  نتايج 
در  ترتيب  به  توصيفگرها  ساختار  تدوين 
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فلسفه  و  فقه،  اصول  اصفا،  اصطالحنامه هاى 
محقق شده و به دنبال آنها، اصطالحنامه هاى 

علوم قرآنى و كالم اسالمى قرار مى گيرند. 
5. اصطالحنامة منطق در كاهش كاربرد تعداد 
كلمات در ساختار توصيفگرهاى خود، نتايج 
كامًال صحيحى نداشته است. اين در شرايطى 
از  اصفا،  از  پس  اصطالحنامه  اين  كه  است 
بيشترين توصيفگر يك كلمه اى استفاده كرده و 
در اين خصوص در بين ساير اصطالحنامه هاى 

علوم اسالمى داراى نتايج بهترى است.
بررسى،  مورد  اصطالحنامه هاى  در   .6
مركـب،  توصيفگـرهـاى  حجـم  بيشتـرين 
اختصاص  دوكلمه اى  توصيفگرهاى  به 
تجزية  از  نشان  نيز  مقوله  اين  است.  يافته 
يا  داشته  چندكلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
در  را  توصيفگرها  اينگونه  وجود  ضرورت 
اصطالحنامه هاى مورد بررسى نشان مى دهد.

7. در كلية اصطالحنامه هاى علوم اسالمى 
قرآنى)  علوم  اصطالحنامة  استثناى  (به 
مورد  شش كلمه اى  مركب  توصيفگرهاى 
مورد  جامعة  در  است.  گرفته  قرار  شناسايى 
توصيفگرهاى  فلسفه،  اصطالحنامة  بررسى 
مى شود.  ديده  هم  هشت كلمه اى  و  هفت 
است،  محدود  توصيفگرها  اين  تعداد  البته 
ولى انجام پژوهش به منظور عامل بندى آنها 
حضور  ضرورت  پيرامون  سياست گذارى  يا 
اينگونه توصيفگرها، ضرورى به نظر مى رسد.

پيشنهادات
نتايج حاصل از تحليل نسبت كلمات با شمار 
اصفا،  اصطالحنامه هاى  در  گوناگون  كلمات 
اصول فقه، منطق، فلسفه، علوم قرآنى، و كالم 

اسالمى، نشان داد كه ضرورت توجه به مقولة 
توصيفگرهاى  كاربرد  منظور  به  عامل بندى، 
مركب،  اصطالحات  ميزان  كاهش  و  بسيط 
ديگر،  طرف  از  مى رسد.  نظر  به  ضرورى 
عنايت  با  مركب  توصيفگرهاى  كاربرد  اگر 
مورد  اصطالحنامه ها،  موضوعى  حيطة  به 
سياست  در  مى شود  پيشنهاد  باشد،  تأكيد 
تدوين اصطالحنامه ها لحاظ شده و در مقدمة 
اصطالحنامه درج گردد. بيان شيوۀ عامل بندى، 
داليل  مركب،  اصطالحات  عامل بندى  داليل 
خصوصًا   - مركب  توصيفگرهاى  كاربرد 
توصيفگرهاى مركب چندكلمه اى- در راهنما 
راهنمايى  منظور  به  پيش گفته  سياست  يا 
نمايه سازان و استفاده كنندگان و ايجاد يكدستى 

در واژگان اصطالحنامه پيشنهاد مى شود. 
كاربرد  ديدگاه  از  منطق  اصطالحنامة 
سـايـر  بيـن  در  مـركـب  تـوصيفگـرهـاى 
اصطالحنامه هاى مورد بررسى، بيشترين حجم 
از  و  داشته  مركب  اصطالحات  كاربرد  در  را 
طرف ديگر رابطة كامًال صحيحى بين كاربرد 
و حجم توصيفگرهاى مركب از ديدگاه شمار 
كلمات به كار رفته در آنها ديده نمى شود. به اين 
ترتيب پيشنهاد در ويرايش اين اثر مقوله كاربرد 
توصيفگرهاى  حجم  و  مركب  توصيفگرهاى 

مركب چند كلمه اى مورد تحليل قرار گيرد.
توصيفگرهاى  در  كلمات  شمار  تحليل 
وجـود  اسـالمـى  علـوم  اصطالحنـامه هـاى 
ساخت؛  آشكار  كلمه اى  شش  توصيفگرهاى 
به همين دليل تحليل سطح پيش همارايى در 
اصطالحنامه ها  اين  توصيفگرهاى  ساختار 
پيشنهاد مى شود. قابل ذكر است كه اصطالحنامة 

علوم قرآنى از  اين نظر مستثناست. 
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