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Abstract 

 

Purpose: To design a semantic network for Qajarid government documents through 

categorization and establishing thesaurus relations 
Method: The present research is applied in terms of purpose.  Quantitative, qualitative, and exploratory 

content analysis method are employed. Maxqda software was used to conceptualize the network and to 

understand systematic and hierarchical relationship among concepts. By analyzing most frequently used 

concepts in documents, a semantic network was drawn by coding. SPSS and Excel software are used in 

the quantitative part. 

Findings: In determining the main concepts of documents, we found that with 6920 sub-categories, the 

highest frequency belongs to titles and positions of people. Considering its importance in the bureaucratic 

structure of the time. Due to the importance of this concept in the bureaucratic structure, semantic network 

resulted  was drawn using thesaurus architecture (hierarchical, equivalence, dependent). Such semantic 

networks are based on all main and sub-categories extracted from the concept of titles and positions. Main 

categories include financial, military, royal court, administrative, religious and judicial titles and positions. 

Financial positions with (34%) found to be the most frequent. One. Financial positions of Mostofi, 

Mostofia-ol-Mamalek were most frequently used sub-categories  

Conclusion: The semantic network drawn is one method of information retrieval that uses 

semantic knowledge to determine thematic areas for analysis and conceptualization information 

needs of researchers. This conceptual map helps developing a more precise and efficient ontology 
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for organization archival records. In the present study we attempted to adopt new strategies for 

enclosing and mastering the conceptual vocabulary of Qajarid documents and constructing 

patterns in the field of semantic relations in an understandable way for computers and retrieval 

systems so that both indexers and searchers (subject matter specialists and terminologists) can 

make good use of the breadth and context of the connection among concepts and ideas associated 

with them. 
Keywords: Semantic Networks, Information Retrieval, Visualize Information, Categorization, 

Governmental Documents, Qajar, National Archives of Iran, Date Retrieval 
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 چکیده

 

ای هدف پژوهش است. نامه بندی و برقراری روابط اصطالح ترسیم شبکه معنایی اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق مقوله . هدف:  

برای کیفی و اکتشافی استفاده شده است. ای کمّی، پژوهش حاضر، از لحاظ هدف کاربردی است که از روش تحلیل محتو روش:

 اباستفاده شد.  ودایک افزار مکس از نرممراتبی میان مفاهیم  هلای و درک ارتباط سیستمانیک و تا حدودی سلس شناسی شبکه مفهوم

 ترسیماز آن  نایی حاصلتحلیل و واکاوی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار از طریق کدگذاری مفاهیم اسناد شبکه مع

پژوهش استفاده شده است. کمّیر بخش د اکسلو  اس.پی.اس.اس. افزارهای از نرم همچنین .شد

اهمیت این بهتوجهبا. یافت شدمقوله فرعی 6331 با فراوانی مفهوم القاب و مناصب مربوط به باالترین بسامد فراوانی ها: یافته

ای  های معنایی اصطالحنامه براساس رابطهمعنایی حاصل از آن  شبکۀ رسیمت ،قاجار ساالری دوره مفهوم در ساختار دیوان
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شده از القاب و  های اصلی و فرعی استخراج معنایی براساس مقوله  ارزی و وابسته( ارائه شده است. این شبکه مراتبی، هم )سلسله

 و القاب، یوانید-ینظام مناصب و القاب ی،انوید-یمال مناصب و القابانداز:  های اصلی عبارت مناصب دیوانی ترسیم شد. مقوله

مقوله  پربسامدترینهمچنین ی. وانید -ییقضا و یشرع مناصب و القابی و وانید-یوانید مناصب و القاب ،یوانید-یدربار مناصب

 از ممالکال یمستوفی و مستوف مناصب های فرعی مقوله نیپربسامدتر ودرصد(  20) ادیوانی ب-القاب و مناصب مالی مقوله اصلی

  است. دیوانی -مالیمقوله 

ی به تعیین ساست که با استفاده از دانش معناشنا دادهبازیابی  های شاز رو یکیپژوهش این شبکه معنایی حاصل از  گیری: نتیجه

یت به در نها و کاربران اسناد به گستره موضوعی کند. همچنین کمک میسازی نیاز اطالعاتی پژوهشگران  تحلیل و مفهوم، موضوع

اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع معنایی  ترسیم نقشه برند  می گستری و تولید دانش در اسناد دیوانی دوره قاجار پی دانش

شناسی تخصصی مطالعات  شروعی برای هوشمندسازی، خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستی مطالعات اسناد دیوانی دوره قاجار،

یافتن به راهکارهای نوین احاطه و تسلط بر دایرة مفهومی واژگان اسناد  دستش شد برای تالش حاضر در پژوه .آرشیوی است

طوری  ه، بساخته شودهای ذخیره و بازیابی  صورتی قابل فهم، برای رایانه و نظام الگوهای ادراکی در روابط معنایی اسناد، به ،دیوانی

ن موضوعی( بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و شناسا الحو هم جستجوگر )متخصصان و اصط ساز که هم نمایه

 خوبی بهره گیرند.  های مرتبط با این مفاهیم به اندیشه

 اسناد دیوانی، قاجاریه، آرشیو ملی ایران بازیابی اطالعات،بندی ، مقولهدادههای معنایی، بازیابی  شبکه ها: کلیدواژه
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0011(، تابستان 3) 23فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،  11  

 مقدمه 
 موضوع یک بیرونی و درونی روابط نمایش به معنایى شبکۀ

 و موضوع یک و حدود ماهیت بیان درونی، روابط. پردازد می

 با آن دهندة تشکیل های مؤلفه رابطۀ و درونی ارگانیسم تبیین

 بین ارتباط نوع به بیرونی ترسیم روابط برای. است هم

، 0233 گر خامه)می شود  توجه ها موضوع سایر با موضوع

363.) 

 دادن نشیان  بیرای  چندگانیه  معنیایی رویکیردی   شیبکه 

 تبطاهیم میر مفی  موضیوعی، درک  زمینیه  ییک  های دیدگاه

 پیونید  موضیوع،  هیای هیم   مقولیه  میان روابط یکدیگر، به

 هییای مقولییه و واژگییان معنییایی میییان ایجییاد روابییط و

 (.Gurevych,(2005 استموضوعی  فرعی

 در گسترده طور به که دانش نمایش ساختارهای از یکی

 یمفهوم( نمودار) گراف است شده مصنوعی استفاده هوش

 بیان به شکلی را مفهوم و معنا مفهومی، گراف یا شبکه. است

 انسان وسیلۀ به خواندن قابل دقیق، منطقی نظر از که کند می

 گراف. است قابل کنترل ای، رایانه یا ای محاسبه نظر از و

 محور رایانه های گرایی صورت میانی، زبان جنبۀ از مفهومی

 های گرایی صورت  هب طبیعی زبان از یا طبیعی به زبان را

 گرافیکی، نقش نمایش جنبۀ از و کند می ترجمه محور رایانه

 گرافیکی شکل به خصوصیات بیان برای را صوری زبان یک

 طراحی داده، در بازیابی مفهومی های گراف. کند می بازی

 طبیعی زبان پردازش و خبره های سیستم ها، داده پایگاه

  (.30، 0230رضایی چگینی)دارند  کاربرد

 گرافیکی نمادی معنایی های شبکه  ( Sowa, (2009نظر از

 های کمان و ها گره قالب در که هستند نمایش دانش برای

 های شبکه کاربرد نخستین. شوند می ترسیم پیوسته هم به

 اما است، بوده ماشینی مهترج و یمصنوع هوش معنایی در

 زبان شناسی بسیار و روانشناسی فلسفه، های موضوع بعدها

 معنایی، های شبکه تمام اشتراک وجه اند. برده بهره آن از

 هم و دانش زمان عرضه در هم که آنهاست گرافیکی نمایش

 دانش، دربارة استدالل حین خودکار، سیستم پشتیبانی با

 ،(0233)دیگران  و ولی نژادی .اشندب سودمند توانند می

 روابط یا مهم و معمول روابط از سری یک را معنایی شبکۀ

 نظریۀ در. اند کرده تعریف معنایی، های میان گونه 0معنایی

در  آنها جایگاه با مفهوم دو میان معنایی فاصلۀ معنایی شبکۀ

 مفهوم دو چه هر که یمعن این به دارد، مستقیم ارتباط ذهن

 داشته فاصله بیشتری یکدیگر از مراتبی، سلسله روابط در

 قرار یکدیگر از دورتر نسبت همان به نیز ذهن در باشند،

 را واژه یک معنای 3(0336اولیۀ کولین) فرضیۀ طبق،. دارند

مبنای  بر و داد نمایش صوری ساختاری از استفاده با توان می

 ها نقطه با نقشه یک تصور به را شخص هر ذهنی دانش آن

 اند خاصی بیانگر مفهوم یک هر که نمود مشخص هایی گره و

 اند مرتبط دیگر های گره یا مفاهیم به خطوطی با و

 .(00: 0231 سرسرابی و نژاد پهلوان)

 ساختار از معنی معنایی، های شبکه نظریۀ با مطابق

حدودی  تا کم دست ،مفهوم کی معنی نیست، جداشدنی

شود  می شناخته مفاهیم دیگر با ارتباطش واسطۀ به

(2005 ,Steyvers & Tanboam( 

ها جهت  روش یناز مؤثرتر یکی عناییمهمچنین شبکه 

منسجم  ینشده و پراکنده به ساختار یافکار سامانده یلتبد

شخص کردن و هنگام مدر  بنابراین .است یداریو نقشه د

 توان یم احتیر ها به مجموعه یرز ینکردن ارتباط ب یداپ

مرحله  یندر واقع ا .کرد یابیو ارز یافتاشکاالت موجود را 

ی طراح یهبه هدف اول یابیدست یمرحله برا ینتر مهم

 (.0235 ی،بهشت ینیو حس ی)بتول است. عناییم های شبکه

)(2006 Budanitsky & Hirst  و2پیوند اصطالح دو از 

. کنند می استفاده ها گره میان های رابطه به اشاره برای 0لبه

 هنگام لبه و شبکه بندی طبقه جنبۀ بر تأکید هنگام پیوند،

 . دارد کاربرد تئوری گرافیکی یا الگوریتمی های جنبه بر تأکید

 با قرآن های موضوع و واژگان کشف در اخیر های تالش

رسم مانند  توجه هستند؛ قابل نیز معنایی شبکه از استفاده

 (0230عچرش و کهندل جهرمی،واژه فتنه )شبکه معنایی 

حسومی و دیگران،)شبکه معنایی مفاهیم اخالق اجتماعی 

                                                           
1
 Semantic relation 

2
 Qulian, 1966 

3
 link 

4
 Edge 



  

 

11 
 آرشیو ملی ایران(سیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار )مطالعه موردی:پایگاه اسناد ترنعیمی و همکاران: 

قدرت  معنایی واژه شبکه کیفی محتوای تحلیل (،0234 

 (.0234دوست،   عترتدرقرآن کریم )

 مفهومی روابط همان شبکه معنایی گفت توان می بنابراین

روابط  آن ۀلیوس به که است اسناد و متون در واژگان میان

 مفاهیم میان معنایی ارتباط ایجاد .گیرد می شکل معنایی

 دراسناد، سازی مرسوم نمایه های شیوه رکنا در موجود،

محتوای  تر دقیق و بیشتر هرچه بازنمایی حل راه تواند می

تاریخی،  سازی مفهوم همچنین اسناد دیوانی باشد.

 و سند زمان و زمینه با جز های اسناد اصطالحات و نمایه

 قیاس و تطبیق قابلها آن اجتماعی و سیاسی تحوالت

 ایجاد طریق ازبر این اساس  (.0233 روستایی،) نیست.

علمی و  های پژوهش توان، به ساختار می معنایی شبکه

 پنهان روابط درک بندی مفاهیم اسناد دیوانی، مقوله تاریخی،

سازی  سازی داده دست یافت. همچنین با غنی دیداری و

نرم  دایجا ایبر الزم راهکار محتوا تأمین روابط معنایی و

 شود.  افزار بازیابی اسناد دیوانی حاصل می

درباره ارزش وجودی و کاربردی اسناد آرشیوی در مقایسه 

با اقسام دیگر منابع تحقیق و پژوهش باید گفت که این گونه 

اسناد و مدارک نه تنها وسیله مقتضی برای درک تاریخ و 

هر  شناخت تحوالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی

ها و عملکرد و  عه است، بلکه حاصل فعالیتجام

 (.0233عراقی،  )فداییهای مدیران وقت است  گیری تصمیم

زمینه حقایق بسیاری در دیوانی دوره قاجار  اسناد سنجشبا 

آید که بدون  بدست می نظام اداری و دیوانساالری این دوره

آینده در  کنونی وهای  شک دانستن آن برای نسل

ها سودمند است، و این اسناد از منابع مهم و  گیری تصمیم

از  اسناد دیوانی یکی ارزشمند مراکز آرشیوی هستند.

 یو از منابع ارزشمند برا یساالر یوانمهم نظام د یداتتول

است  یوانیو د یتحول نظام ادار یخپژوهش در تار

 یوانیدر واقع اسناد د (.0234 انی،یبی عمریان و شع)جعفر

 یی،)رضاتحت امرآنهاست  یو نظام ادار یوانیانکار د یجهنت

0231.) 

دوره قاجار پادشاه سرچشمۀ تمام  یوانیساختار د در

متعلق و در تحت  یاقتدارات است و تمام مناصب دولت

ست، و مأمور ا یدولتتمام ادارات  یسرئ یزاوست. پادشاه ن

ادارات  ی،جمله امور نظام ازصاحب منصبان  یکردن تمام

و تمام ادارات  یوناز روحان یو گروه یهادارة عدل یزو ن یهمال

پادشاه از حالت  یزاند و ن و نظارت پادشاه یاستدر ر

عّامه مواظب است و  یدو علوم و فوا یعملت و صنا یۀروحان

ز جانب او انتخاب و دولت ا و ارکان و رجال ینتمام مأمور

 (.0235)ورهرام،  شوند یم یّنمع

تاریخی  اسناد یهپژوهش کل یندر ا یوانیمنظور از اسناد د

 یتاجگذار یاست که از ابتدا نظام دیوانساالری دوره قاجار

( 0301-0202) یعهد ناصر یانآقامحمدخان قاجار تا پا

 .شوند یم ینگهدار یرانا یمل یوناد آرشاس یگاهدر پا یقمر

 شبکه تشکیل و استخراج و شناساییرسد بررسی  به نظر می

ای که درواقع  از طریق برقراری روابط اصطالحنامهمعنایی، 

برای پربسامدترین  ای از روابط معنایی هستند مجموعه

کننده  توصیف تواند مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار، می

 یبه سوو هدایت کاربران  ها کهشب از هاستفاد چگونگی

 منابع اطالعاتی محتوای در جهت بازنمایی اصطالح مناسب

 .مانند اسناد آرشیوی است

 اهداف و سواالت پژوهش 

 شناسایی، طریق از است، شده تالش پژوهش، این در

با مفهوم القاب و  مرتبط بندی مفاهیمِ مقوله  استخراج،

مفهوم اسناد دیوانی  امدترینپربس منزلۀ بهمناصب دیوانی 

 یمفهوم روابط و اصطالحات پنهانِ یاه فیتعردوره قاجار 

های  از آنجا که شبکه معنایی یکی از روش. ندشو  آشکار

بازنمایی داده است ترسیم این روابط با شناسایی و کشف 

بندی پر  ها و طبقه روابط میان مفاهیم کلی و زیرمقوله

 ره قاجار صورت گرفت.وانی دوبسامدترین مفهوم اسناد دی

در این پژوهش تالش شد به دو پرسش پیش رو پاسخ داده 

 شود: 



  

 

 0011(، تابستان 3) 23فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات،  11

مفهوم القاب و مناصب  و کلیدی فرعی، اصلی، مفاهیم (0

دیوانی دوره قاجار )پربسامدترین مفهوم( اسناد دیوانی 

 کدامند؟

 ای اصطالحنامه های رابطه از حاصل معناییِ های ( شبکه3

مفهوم القاب ومناصب دیوانی دوره  به ربوطم مفاهیم میان

 چگونه است؟ قاجار

 یموضوع یها حاصل از مقوله ییهای معنا شبکه( 2

 یوانیاسناد د یمفهوم موضوع نیاستخراج شده از پربسامدتر

 چگونه است؟ یعهد ناصر انیدوره قاجار تا پا

شبکه مفهومی و تحلیل  ترسیم پژوهش این اصلی هدف 

ناد دیوانی دوره قاجار در پایگاه اهیم اسساختار موضوعی مف

منظور شناسایی مفاهیم این  اسناد آرشیو ملی ایران به

موضوع، و ارتباط معنایی بین آنها است، تا بتوان ضمن 

 ،یوانید اسناد ییمحتوا لیتحل قیطر از تحلیل موضوع

 ی؛وانید اسناد در مطرح یاصل میمفاه نیپربسامدتر ییشناسا

 روابط یبرقرار طریق نایی ازترسیم شبکه مع و

( به بازنمایی هر چه بیشتر و دقیقتر مراتبی معنایی)سلسله

ارتباطات معنایی میان مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار 

 پرداخته شود.

 :را نام برد لیموارد ذ توان یپژوهش ممزایای این  از

. ارائه یک ساختار سلسله مراتبی معنایی از اسناد دیوانی 0

سازی شده در پایگاه آرشیو ملی ایران(  د نمایهاس اسنا)براس

و کمک به ساختاردهی موضوعی اسناد دیوانی برای استفاده 

 سازی و بازیابی اسناد. در نمایه

ان برای تعیین موضوع، تحلیل، مفهوم کاربر. راهنمای 3

به کاربر اسناد  سازی نیاز اطالعاتی پژوهشگران و کمک

 برای درک گستره موضوعی.

یت کاربران به جستجوی مفاهیم مرتبط، از طریق . هدا2

صورت  بهمفاهیم اسناد دیوانی برقراری نظام ارجاعات میان 

 وهم ارزی و کمک به کارآمدی بازیابی داده . سلسله مراتبی

سازان و متخصصان  . ایجاد ابزاری مناسب برای استناد نمایه0

شبکه اولین  سازی روابط معنایی و ترسیم این موضوع با غنی

های موضوعی اسناد دیوانی دوره قاجار در  معنایی در نمایه

 ایران.

 پژوهش نهیشیپ
هییای دیوانسییاالری و اسییناد دیییوانی   در زمینییه پییژوهش

زاده  خیییییانیو  (0234)خسییییییروبیگى دوره قاجیییییار،

در تشیییکیالت اداری، نظیییامی،  (0232و سیییام ) (0243)

نویسییی دوره قاجییار بییه معرفییی مناصییب مهییم   و فرمییان

صییدراعظم، وزیییر مالیییه،  دوره قاجییار شییامل مناصییب  

، و وزییییر امورخارجیییه الممالیییک جنیییگ، منشییییوزیر

  ی،باشیییی لیییییوک ،سییییرتیل اول، سییییرهنگ، یییییاور 

 ،باشییییی، قراسیییورانوزباشیییی باشیییی، موزیکیییانچی

 و یاشییب مییذهب ،مهییردار ،یمسییتوف لییک،المما یمسییتوف

مناصییب عییالی دیوانسییاالری  منزلییۀ بییه یباشیی سیلشییکرنو

 تیاریخ  بررسیى  طرییق  بنیابراین از انید.   و نظامی پرداختیه 

 تشیکیالت و  هیا،  ویژگیى  بیه  تیوان  مناصیب عیالی میی   

 و ادارى هیاى  نامیه  نظیام  و نهادهیا  اثرگیذار،  هیاى  جرییان 

نسیاالری اییران   دیوا نید م سیاختارِ نظیام   میوارد میرتبط بیا   

 در عصر قاجار پی برد.

در پژوهشی با عنوان  (0230) ینیحسثمره و محمدی

با تحلیل « قاجار دوره دیوانی های برات ساختار تحلیل»

برات دیوانی دوره قاجار دریافتند مناصبی چون  011 محتوای

ر از مناصب دا براتگیر و  الممالک، مستوفی، برات مستوفی

 های دیوانی است.  مهم و تاثیرگذار در صدور برات

در پژوهشی با عنوان  (0230نوذری)در زمینه شبکه معنایی 

با استفاده از روش  "کاربرد شبکه معنایی در بازیابی شعر "

تحلیل محتوای کمی و کیفی، شبکه معنایی میان ابیات حافظ 

ده است. وی در پژوهش خود با تعیین فراوانی رسیم کررا ت

بندی، ایجاد روابط میان آنها ارتباطی  مفاهیم، دسته

سیستماتیک و تا حدودی سلسه مراتبی میان مفاهیم ابیات 

 غزل حافظ برقرار کرده است. 351

عچرش و کهندل های دیگر در این موضوع  درپژوهش

و در  واژه فتنهرسم شبکه معنایی با  (0230جهرمی)

 محتوای تحلیل با (.0234دوست )  عترتپژوهشی دیگر 

حسومی و و  قدرت درقرآن کریم معنایی واژه شبکه کیفی

با ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اخالق  (0234دیگران )

تحلیل محتوا، به  از روشستفاده با ااجتماعی قرآن کریم 

اند. ایشان  بندی مفاهیم قرآن کریم پرداخته کدگذاری و مقوله
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 آرشیو ملی ایران(سیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار )مطالعه موردی:پایگاه اسناد ترنعیمی و همکاران: 

های استخراج شده شبکه  بندی آیات در مقوله پس از طبقه

های مدنظر، ترسیم نموده  معنایی آیات را براساس موضوع

 اند.

 عنوان با پژوهشی در (0233) همکارانش و مستقیمهاتفی

 شرایط تحلیل با "ایران  در خانواده مفهومی ینقشه" 

انتشاراتی منابع  پشتوانه شده در نوشته مفاهیم معنادار

 دست به را آن مفهومی نقشه زنان، مطالعات موضوعی

 مفهوم که است آن از حاکی پژوهش های آوردند. یافته 

 تشکیل را زنان مطالعات موضوع در هسته مفهوم خانواده

 دهد. می

 (0233) نیا طاهری و نریمانی (،0234حسومی و دیگران )

 ترسیم  "های خود در  در پژوهش (0233) اکبری علیو

با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و  "ی معنایی شبکه

 اند.  پرداخته 0کیودا افزار مکس کدگذاری با نرمز طریق کیفی ا

Bekhti (2010)  بهره با داده بازیابی فرایند است معتقد 

 وی. یابد بهبود می تواند مفاهیم میان معنایی های رابطه از

3کرسه" جستوجوی موتور
 های گراف براساس که را "

 کند می کار 0ر.دی.افآ و 2المطابق با ایکس ام.  مفهومی

 معنایی شبکۀ تشکیل برای ارجاعی منبع. است داده پیشنهاد

 تنها نه منبع این. است سازمانی 5پروژه حافظۀ پژوهش، این

 مرتبط، اسناد به ایجاد پیوندهایی با موضوع، آنتولوژی یک

 دقیق پیوند برقراری با معنایی است که شبکۀ یک بلکه

 شده ساخته طراحی اصول و پروژه در متن موجود مفاهیم

 این معنایی میان های رابطه براساس داده بازیابی رویۀ. است

 متنی داده به دستیابی می تواند، رو این از و دارد قرار مفاهیم

 .شود باعث را

Yang, Wu & Cui (2012)  پژوهشی، در 

 منظور به اژگانیو هم تحلیل روش با را موضوعی ساختارهای

 های زمینه و ها رشته توسعه و مفهومی شبکه سازی دیداری

 انفورماتیک مطالعهاین پژوهش کردند. زمینه مطالعه علمی،

کردند.  مقایسه را تصویرسازی روش سه آنها .بود پزشکی

                                                           
1
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 RDF 
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 و راهبردی نمودار درختی، گروه :از عبارتند ها روش این

 شکاف یا فاصله ،مطالعه اجتماعی. این های شبکه نقشه

 شبکه های دهد و نقشه می نشان زمینه این در را دانش

 .میکند تفسیر موضوعات میان در را درونی اجتماعی، روابط

 باعث روش سه این تلفیق داد نشان آنها پژوهش کلی نتایج

 در آن کردن اجرایی قابل و تصویر وضوح ها، طرح کیفیت

 خاص یها زمینه موضوعات توسعه و شبکه مفهومی

 .شود یم

  Ku Ruhana (2012) شبکه عنوان نمایش با پژوهشی در 

 اصطالح ،06قرآن کریم از زنان به مربوط موضوعات معنایی

 ییشناسا آن با مرتبط یها یهآ و ها سوره در را زن با مرتبط

 .ترسیم کرد را آن ییمعنا یشبکه  و کرد

Chen (2020)  معنایی سازی غنی" عنوان با پژوهشی 

 فراداده از ، برای استفاده"های پیوندی در مواد آرشیوی داده

اسناد و نقاشی تاریخی چن چونگ در  به مندان عالقه برای

پایگاه موسسه آرشیوی تاریخ تایوان انجام داد. وی از طریق 

زی و برقراری روابط معنایی سا غنی به 6ای یورپنیا  مدل داده

های ناهمگن آرشیو و موزه پرداخته و برای حفظ  بین داده

 عناصر و توصیفگر آرشیوی، مراتبی سلسله زمینه و ساختار

 منابع از ها داده اتصال و معنایی های داده سازی همچنین غنی

ها  داده معناشناسی سازی غنی برای روش چهار گوناگون

خارجی)واژگان  واژگان از استفاده (0است: پیشنهاد داده 

مترادف و متضاد پایگاه اسناد موسسه آرشیو تاریخی تایوان( 

پیوندهای عناصر  سازگاری( 3 برای بازیابی بهتر اسناد

های  معرفی موضوع( 2منابع سایر پیوندی داده با درونی اسناد

ازعناصر  استفاده( 0 مناسب برای توصیفگرهای متنی

ده از متن اسناد برای بازیابی بهتر تخراج شتوصیفگر اس

 های داده توسعه برای روش بهترین به تواند می نتایج. اسناد

 کند. کمک هنر با مرتبط آرشیوی مواد برای مرتبط

Caled, et al.  (2019)  ایجاد » در پژوهشی با عنوان

رچسبی ی چند ببند مراتبی برای طبقهشبکه برچسب سلسله

 بینی که پیش ای به ایجاد شبکه «در اسناد حقوقی 4یورووک

 کند در این شبکه می فراهم را اصطالحنامه سطح سه زمان هم

                                                           
6
 Europeana 

7 EuroVoc. 
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 دارند. های فرعی، با مفاهیم اصلی اسناد مطابقت مقوله

 ای که توسط دفتر توصیفگرهای یورووک )اصطالحنامه

 اسناد سازی یهنما و توصیف برای اروپا اتحادیه انتشارات

 زبان یک در مفاهیم شود( نمایش واژگان می حقوقی استفاده

میکرو  چند یا یک به توصیفگر دقیقاً هستند. هر معین

 به میکرو اصطالحنامه اصطالح هر و دارد تعلق اصطالحنامه

 برای مثال، برای .شود می داده اختصاص خاص موضوع یک

 اروپا، هامه کلممیکرو اصطالحن منزلۀ به فرانسه، توصیفگر

. شده است شناسایی اقتصادی جغرافیای و سیاسی جغرافیای

 تعلق دامنه جغرافیا به میکرو اصطالحنامه شناسه سه این

 های دامنه یورووک، و کننده توصیف هر از بنابراین، دارند؛

 مربوطه استخراج شده است.

 اسناد آرشیوی انجام شد در تاکنون که ییکارها بر یمرور

اسناد آرشیوی  یده سازمانزمینه ژوهش در پکه  ادد نشان

 ترسیم شبکه معنایی در اسناد دیوانی طور خاص بهو  مکتوب

انجام که  دهد ینشان م ها نهیشیپ مطالعهاست،  نشده انجام

کشف  برای های دیگر پژوهش با مقایسه حاضر، درپژوهش 

مفاهیم و  نیبترسیم شبکه معنایی و  میمفاه انیروابط م

 وضوعی اسناد دیوانی مفید است. همچنین درهای م همقول

و تسهیل  ها کاهش پیچیدگی در درک مفاهیم، تعیین موضوع

 راستای در تاًیو نها یوانیاسناد د تر قیبهتر و دق یابیبازدر 

مناسب  تواند یم اسناد پژوهشگران یاطالعات ازهایین نیتأم

 .باشد

 

 پژوهش روش
از نظر روش،  و است، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی

و  کیفی ،تحلیل محتوای کمیروش  است از بیترکی

 .اکتشافی

 یبرا یعلم و مناسب قیتحق یها روش از محتوا لیتحل

از  روشاین است.  یوانید اسناد یدرون یها هیال کشف

 توجه با ،ها داده یآور جمع و ییشناسا یهاروش نیتر مهم

 ،گرید عبارت بهاست.  پژوهش هدف و طیشرا موضوع، به

 روشاست.  ها، شهیاند و ها دگاهید نییتب برای مناسب روش

 یها گزاره و میمفاه لیتحل و هیتجز با محتوا لیتحل

 و انیب را کدام هر نقش و یریگ جهت متن، از شده استخراج

)قائدی و گلشنی،  کند یم کشف را هاآن بر حاکم چارچوب

0235) . 

 ها از روش تحلیل اضر برای گردآوری دادهپژوهش حدر  

مفاهیم اصلی  برای کشف کیفی و اکتشافی، کمی و محتوای

 برقرار های اسناد دیوانی و ها و زیرمقوله مقوله تشکیل و

 معنایی شبکۀ ترسیم نهایت، در و میان مفاهیم، رابطه کردن

 .بهره بردیم

 یدرون یا هیال یادار قاجار دوره یوانید اسناد رسد یم نظر به

 اساس بر اسناد، اتیواقع درک یبرا دیبا که است یپنهان و

این روش قابلیت این را دارد  .شوند مطالعه یعلم روش کی

بندی  آمده را بسط ساختاری داده و طبقه دست که مفاهیم به

صورت شبکه معنایی به کشف روابط  کرده و در نهایت به

 میان مفاهیم بپردازد.

 میمفاه از یا دسته و است یکل و یدیکل وانعن« مقوله»

 کی از 0یفرع بخش ای اصلی بخشبرای  که مشابه ای مرتبط

 یواحدها ،در واقع .رودیم کار به 3شده یبند طبقه واژگان

 نامه اصطالح میمفاه باشده  یبند واژگان طبقه نیادیبن

 یمقوله، متشکل از مفهوم کی یاوقات، معنا یگاه. متناظرند

تا  شود یم انیب یدر وجه امر م،یاز مفاه یبیترک ایواحد 

 ,ISO 25964)متقاعدکننده منتقل کند یمضمون را به شکل

 و یکل نیعناو هامقوله زین حاضر پژوهش در  (2013

از  تراعم و هستند یوانید اسناد یاصل میمفاه ی،دیکل

 .اند شده گرفته نظر در ها رمقولهیز

 مطروحه موضوعات از کدام هر که است یعنوان «رمقولهیز»

 متن، هر سنجش سهولت برای. شود یم شامل را متن در

 ینیعناو قالب در اول، مرحله در شده استخراج یها موضوع

 یفرع یها موضوع ن،یعناو آن به که شوندیم نوشته تریجزئ

 استخراج گر لیتحل توسط کههای فرعی  موضوع نیا. ندیگو

این  در .سازندیم آشکار را متن یدرون یها هیال اند،شده

 اسناد یموضوع یهاهینما تراز هم ها رمقولهیز ،پژوهش

 .هستند

 بر که میمفاه از یگروه و 2شهیاند واحد یعنی« مفهوم»

 خاص، موضوع کی با ارتباط مثالً مشخص، یاریمع اساس

                                                           
1
 subdivision 

2
 taxonomy 

3
 Unit of thought 
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 دشون یم دهینام یمفهوم گروه منزلۀ به ،باشند شده نشیگز

(ISO 25964, 2013). از  یگروه زیدر پژوهش حاضر ن

 مفهوم مثالً ،مشخص موضوع کی به تعلق لیدل به میمفاه

 گروهی، وانید مناصب و القاب ای مفهوم و یوانید ینهادها

  .شوند یم دهینام میمفاه ای یمفهوم

ی مهم واحد ثبت در هاشکل از «مضمون»یا  «موضوع»

تحلیل محتوا است. تحلیل محتوای موضوعی، شناسایی 

)باب ها در یک متن است ها و میزان فراوانی آن موضوع

 (.0246الحوائجی، 

 ،محتوا لیتحل فن اساس بر پژوهش، نیا انجام منظور به

 و ها مقوله سپس و شده لیتشک محتوا لیتحل هایجدول

 .شدند استخراج یوانید اسناد میمفاه یهارمقولهیز

 هر یابزارها و پژوهش جامعه ،قیتحق نیا انجام ندآیفر 

 :است لیذ شرح به مرحله

 یها رمقولهیز و ها مقوله پژوهش اولیه جامعه .0

 انیپا تااسناد دیوانی دوره قاجار  از آمده دست به

 نرایا یمل یویآرش اسناد گاهیپا در یناصر عهد

 از که بود یوانید سند 03111که شامل است، 

 عهد انیپا تا قاجار آقامحمدخان یگذار تاج خیتار

 ویآرش گاهیپا در( یقمر 0202-0301)ی ناصر

 نیا یوانید اسناد همه. بود شده یساز هینما یمل

 ،مرحله نیا در .شدند سنجش یخیتار دوره

 بدون و هدفمند صورت به پژوهش جامعه

 .تخاب شدان یریگ نمونه

 در مرحله بعد سنجش جامعه پژوهش براساس

که به مفهوم القاب و فرعی مقوله  6331فراوانی 

مناصب دیوانی )پربسامدترین مفهوم( اختصاص 

 03436از مجموع انجام شد. این بخش  دارد

دوره قاجار  یوانیآمده از اسناد د دست به رمقولهزی

 یمل ویاسناد آرش گاهیدر پا یعهد ناصر انیتا پا

حاصل شده  (0233)نعیمی، از پژوهش  ،رانیا

 است. 

 یمحتوا دهیچک و اسناد نیعناو یمحتوا سنجش .3

 و یشنهادیپ یموضوع یفگرهایتوص و اسناد

 یفراوان استخراج و سازان، هینماشده  ستفادها

 اسناد گاهیپا یوانید اسناد از یموضوع یها هینما

 .رانیا یمل ویآرش

ناد دیوانی از لحاظ موضوعی تحلیل شدند. واحد اس .2

اسناد دیوانی دوره  «هایموضوع»یا  «موضوع»ثبت 

قاجار تا پایان عهد ناصری است. مبنای تعیین 

موضوع، مفاهیم اصلی اسناد دیوانی است که 

های  و مقوله ها تفکیک مقوله ها به فراوانی موضوع

 .شوند سنجیده میفرعی 

کیودا برای وارد کردن  ر مکسرم افزااستفاده از ن .0

 نهایت در ، ایجاد کدها وی فرعیها ها، مقوله مقوله

برای ترسیم شبکه معنایی  مقوالت، این بین ارتباط

 پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار.

 و 0باز مرحله کدگذاری ها طی دو کدگذاری داده .5

 مرحله است. در شده انجام 3محوری کدگذاری

 باز کدهای شد. حاصل کد 334ز با ذاریکدگ

شوند این  می تلقی روابط نظر گرفتن در بدون

کدها از واحد متن پژوهش که شامل عنوان، 

چکیده و توصیفگرهای پیشنهادی و استفاده 

سازان در پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران است،  نمایه

 دست آمد.  به

 یکدیگر با کدهای حاصل از مرحله کدگذاری باز .6

 مترادف واژگان ضبط و ثبت شدند.  برایمقایسه 

 یو ارجاع ترجیرا ی هاهینما نییتع و مترادفشبه و

 اساس برپژوهش  معنایی شبکه با مرتبط

 و (0235،  یمیقدی و خسرو) اصفا نامه اصطالح

، میشل و باربارای )شناس جامعه نامه اصطالح

ادغام  یکدیگر با مرتبط و مشابه موارد .(0233

 اطالق مناسبی عنوان به هرکدام سپس و شدند

 عنوان کد محوری شکل گرفت. 040گردید و 

ی حاصل از کدگذاری موضوع یها هینما لیتحل  .4

 یموضوعبندی  مقوله کی جادیا منظور به محوری

 پشتوانه اساس بر یوانید اسناد یاصل میمفاه و

 ندی.س

                                                           
1
 Open Coding 

2
 Axial Coding 
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 یها هینما یفرع و یاصل موضوعاتاسایی شن .3

 مفهوم کی در گرفتن قرار منظور به یموضوع

 .مشترک

 نییتع و مترادفشبه و مترادف واژگان ضبط و ثبت .3

 معنایی شبکه با مرتبط یو ارجاع ترجیرا ی هاهینما

 و اصفا نامه اصطالح اساس برپژوهش 

 ساسا بر ها هینما یفراوان زانیم ی.شناس جامعه

  صورت گرفت. هاآن یسند وانهپشت

کدگذاری محوری طی دو مرحله صورت گرفت.  .01

در مرحله دوم مقوله القاب و مناصب دیوانی 

مفهوم اصلی و پربسامد اسناد دیوانی دوره  ۀمنزل به

قاجار تا پایان عهد ناصری به پنج مقوله عمده 

)مفهوم القاب و مناصب درباری، القاب و مناصب 

ب و مناصب شرعی و حقوقی، وم القانظامی، مفه

القاب و مناصب مالی، القاب و مناصب دیوانی( 

 تفکیک شدند. 

پربسامدترین  نیب یا نامه اصطالح ییمعنا روابط .00

 یمراتب هسکه شامل روابط سل یموضوع یها هیمان

 اصول اساس براست ( یوابستگ)ی و همبستگ

 یشناس جامعه نامه اصطالح و اصفا نامه اصطالح

 تعیین شد.

شبکه معنایی پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی  .03

 دوره قاجار تا پایان عهد ناصری ترسیم شد. 

 ینمودارها میترس و ها داده لیتحل و هیتجز یبرا .02

و  0اس.پی.اس.اس افزار نرم 31 نسخه از یمفهوم

 .شد استفاده 3اکسل

 

 پژوهش یها افتهی
 انیدوره قاجار تا پا یوانیاسناد د ی اصلیموضوع میمفاه .0

 رانیا یمل ویاسناد آرش گاهیموجود در پا یعهد ناصر

  کدامند؟

 
 

                                                           
1
 SPSS 

2
 Excel 

 عهد انیپا تا قاجار دوره یوانید سنادا یاصل میمفاه -0جدول

 یناصر

 اصلی مفاهیم ردیف

اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان 

 عهد ناصری

 فراوانی

 درصد دتعدا

دوره  مفهوم اصطالحات دیوانی 1

  قاجار تا پایان عهد ناصری

6300 3%/20 

 مفهوم القاب و مناصب دیوانی 2

  دوره قاجار تا پایان عهد ناصری

6331 3%/25 

 

های اسناد  مفهوم عناصر و گونه 3

دوره قاجار تا پایان عهد  دیوانی

 ناصری

36313%/02 

قاجار  دوره نیمفهوم نهادهای دیوا 4

 تا پایان عهد ناصری

20050%/04

 %011 03436 جمع

 

زیرمقوله درزمینه  03363از مجموع  0بر اساس نتایج جدول 

پایگاه اسناد دراسناد دیوانی دوره قاجار تاپایان عهد ناصری 

( درصد 3/25) 6333 ترتیب آرشیو ملی ایران، به

 6300، دیوانی های مرتبط با مفهوم القاب و مناصب زیرمقوله

های مرتبط با مفهوم اصطالحات  درصد( زیرمقوله3/20)

های مرتبط با مفهوم  درصد( زیرمقوله0/04) 2005دیوانی،

های مرتبط  درصد( زیرمقوله 3/02) 3631نهادهای دیوانی، 

 باشد. های اسناد دیوانی می با مفهوم عناصر و گونه

ر ره قاجامفهوم القاب و مناصب دیوانی دو . مقوله بندی2

 انیتا پا ۀ پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجارمنزل به

 چگونه است؟ یعهد ناصر
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 یوانید های مفهوم القاب و مناصب ی مقولهفراوان -0نمودار

 یناصر عهد انیپا تا قاجار دوره

 

که  دیمشخص گرد 0نمودار  یها افتهی بر اساس

مفهوم القاب و مناصب اسناد  یموضوع همقول نیپربسامدتر

 مقوله :بیترت به یعهد ناصر انیدوره قاجار تا پا یوانید

 ،(درصد 20) 3236ی با فراوانیوانید-یمال مناصب و القاب

 0035ی با فراوانی وانید-ینظام مناصب و القاب مقوله

ی با وانید-یدربار مناصب و القاب مقوله، (درصد 2/33)

 مناصب و القاب مقوله ،(درصد 0/33) 0533فراوانی 

 و القاب مقوله ،(درصد 5/03) 343ی با فراوانیوانید-یوانید

 0/3) 623ی با فراوانی وانید -ییقضا و یشرع مناصب

-یمال مناصب و القاب بدین ترتیب مقوله .باشد یم درصد(

 و القابی پربسامدترین مقوله از مقوالت مفهوم وانید

 ده است.تصاص دارا به خود اخ مناصب

 

 
مقوله القاب و مناصب  یها رمقولهیز یفراوان -3نمودار

 یعهد ناصر انیدوره قاجار تا پا یوانید

 

 و القاب مقولهدهد  می نشان  3های نمودار همان گونه که داده

 یبند طبقه رمقولهیز 03 به مجموع در ،یوانید-یمال مناصب

با « یمستوف»ی ها له رمقویز به یراوانف نیشتریب که است شده

  اختصاص دارد و زیرمقوله (درصد 33/66) فراوانی 0530

 503 با« الممالک مستوفی»ترتیب با بیشترین فراوانی  بعدی به

باشد. بنابرین مناصب مستوفی و  می (درصد32)فراوانی 

های اسناد دیوانی  مستوفی الممالک از پربسامدترین زیرمقوله

 ار تا پایان عهد ناصری است.وره قاجد

های موضوعی استخراج  از مقوله حاصل معنایی های . شبکه2

شده از پربسامدترین مفهوم موضوعی اسناد دیوانی دوره 

 است؟ چگونه قاجار تا پایان عهد ناصری

 مفهومهای پرسش اول و دوم مشخص شد  بر اساس یافته

ی ناصر عهد انیپا تا قاجار دوره یوانید مناصب و القاب

های معنایی  است. شبکه یوانید اسناد مفهوم نیپربسامدتر

ای)سلسسه مراتبی،  های معنایی اصطالحنامه حاصل از رابطه

 و القابهای موضوعی مفهوم  هم ارزی،وابسته( میان مقوله

ی حاصل از ناصر عهد انیپا تا قاجار دوره یوانید مناصب

یم شده است ترس  داکیو ها درنرم افزارمکس کدگذاری داده

صورت مجزا و هم  های معنایی هم به (. این شبکه0)شکل

های ترسیم شده است.  ها و زیرمقوله کلی براساس تمام مقوله

مفهوم القاب و مناصب دیوانی در این شبکه معنایی شامل 

 مقوله (،5ی)شکلوانید-یمال مناصب و القاب های مقوله

 و لقابا مقوله، (2ی)شکلوانید-ینظام مناصب و القاب

 مناصب و القاب مقوله ،(3ی )شکلوانید-یدربار مناصب

 و یشرع مناصب و القاب مقوله( و 6ی)شکلوانید-یوانید

های اصلی است.  ۀ مولفهمنزل به( 0ی)شکلوانید -ییقضا

 یحدود و دامنه موضوع نییتعترسیم شبکه معنایی  از هدف

 به ستی اوانید مناصب و القاب مفهوم یموضوع های مقوله

 پژوهشگران هم و یویآرش مراکز سازانهینما هم که یکلش

 نه،یزم نیا یگستردگ از بتوانند( یموضوع متخصصان)

 میمفاه نیا با مرتبط یهاشهیاند و آن میمفاه انیم ارتباط

 نیترشد مهم انیکه قبالً ب همانطور .رندیگ بهره یخوب به

 هپشتوان و یسند پشتوانه ،ها مقوله اصطالح انتخاب اصول

 گاهیپااز  یموضوع های مقوله نشیگز یبرا کهاست  یکاربر

 و خام واژگان شیپاال. است شده استفادهی مل ویآرش اسناد
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 ها ی مقولهموضوع یبند مقوله و یموضوع حدود نییتع

 مختص یموضوع مقوالت و ها موضوع در مفاهیم شد باعث

 روابط یبرقرار ساز نهیزم امر نیا و شوند یبند طبقه خود

 .است ی و ترسیم شبکه معناییا نامه اصطالح ییعنام

 

 

مفهوم القاب  فرعی های مقولهی معنایی   ترسیم شبکه -0شکل 

براساس روابط  و مناصب دیوانی)پربسامدترین مفهوم(

 کیودا در محیط نرم افزارمکس ای اصطالحنامه

 

 
مقوله القاب و مناصب های  ی معنایی زیرمقوله شبکه -3شکل 

 دیوانی–درباری 

 

 

 
 

مقوله القاب و های  ی معنایی زیرمقوله شبکه -2شکل

 دیوانی-مناصب نظامی 
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 دیوانی-مقوله القاب و مناصب شرعی قضاییهای  ی معنایی زیرمقوله شبکه -0شکل

 

 

 
 

 دیوانی-مقوله القاب و مناصب مالی های  ی معنایی زیرمقوله شبکه -5شکل
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 دیوانی-مقوله القاب و مناصب دیوانیهای  ی زیرمقولهی معنای شبکه -6شکل

 

 

 

 دیوانی -دیوانی  القاب و مناصب
 مقوله القاب و مناصبهای  زیرمقوله

-ب و مناصب دیوانی دیوانی-دیوانی

دیوانی-دیوانی ناصب دیوانی  
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 گیری نتیجه
 های شیوه کنار در موجود، مفاهیم میان معنایی ارتباط ایجاد

 هرچه بازنمایی حل راه تواند می متون، در سازی مرسوم نمایه

 معنایی های شبکه ترسیم باشد. محتوای متون دقیقتر و بیشتر

 صوری زبان نقش یک ها، شبکه این ت.اس راه این در گامی

 و کنند می بازی طبیعی زبان خصوصیات بیان برای را

 .دارند کاربرد داده و بازیابی متن تمام های ه پایگا درطراحی

 و دانش کمک به که متون بازیابی در اخیر های تالش

 ارزشمند بسیار صورت گرفته، فناوری از حاصل ابزارهای

 در آنها شدن کاربردی و مررسیدنث به در هنوز اما است،

 وجود تردید انسانی علوم در ویژه به محتوای نهفته، بازیابی

 رسیدن تواند راه می معنایی های شبکه ترسیم و دارد. تشکیل

 در زیرین)معنایی( الیۀ در موجود محتوای بازنمایی آرمان به

این پژوهش  .متون باشد گونه این ظاهری مفاهیم الیۀ کنار

منابع پژوهش  نیتر مهم عنوان  نی دوره قاجار بهاد دیوابه اسن

 و مطالب یحاو رایز ،ی پرداخته استخیتار قاتیدر تحق

 فرهنگی، سیاسی، ،اجتماعی ساختارهای از یاریبس نکات

 در معموالًهستند و  جامعه یمال ی ونظام حقوقی،، اقتصادی

 ،حکومت یریگ مینهاد تصم نیباالتر دگاهید هاآن نگارش

 دارد. ینقش اساس یساالروانید دنها یعنی

بندی مفاهیم  در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل و مقوله

استخراج شده از اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد 

روش تحلیل محتوا مبین این است که این مفاهیم،  ناصری به

انسجامی بسیار دقیق و عمیق با یکدیگر داشته و بر مبنای 

ساالری دوره قاجار بیان  یواناسناد دوحدت موضوعی 

اند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پربسامدترین مفهوم  شده

ها و مفاهیم مرتبط  )القاب مناصب دیوانی( به شناسایی مقوله

تری در این موضوع  پرداخته است و به تحقیقات گسترده

کمک  سازی نمایه یو دسترس یابیدر امر باز لیتسه برای

 کند. می

ژوهش نشان داد مفهوم القاب و مناصب های پ هیافت

پربسامدترین مفهوم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد 

ناصری است. پربسامدترین مقوله در مفهوم القاب و 

، مقوله القاب و مناصب مالی بود و پربسامدترین    مناصب

الممالک است که  های مستوفی و مستوفی ها نمایه نمایه

ناصب در اسناد دیوانساالری دوره ه این ماهمیت جایگا

 این پژوهشدر  رساند. قاجار تا پایان عهد ناصری را می

نقشه مفهومی اسناد دیوانی دوره قاجار در موضوع  ترسیم

شروعی برای دیوانی دوره قاجار،  مطالعات اسناد

شناسی  هوشمندسازی، خودکارسازی و کارآیی بیشتر هستی

های این پژوهش  هت. یافتتخصصی مطالعات آرشیوی اس

ی ا دادهنشان داد که دانش مفهومی ارزشمندی در منابع 

مطالعات آرشیوی در اسناد دیوانی دوره قاجار نهفته است 

واقعیت این است که این  آسان نیست. آنها که استخراج

ابزارهای تخصصی سازماندهی اطالعات نظیر  موضوع

ارسی های موضوعی تخصصی ف اصطالحنامه، سرعنوان

 سنجشدانش و  ،شود با کمک مرور منابع ارد. پیشنهاد میند

سازان  های پیشنهادی توسط نمایه محتوای اسناد و نمایه

های موضوعی اسناد دیوانی  تعیین و پیکربندی اسنادی،

اسنادی  های دادهتحلیل و تبیین شوند تا با تسهیل در بازیابی 

 .کمبودهای ابزاری این موضوع تأمین شود

از حیث هدف و روش پژوهش )استفاده از  هش حاضرپژو

هاتفی مستقیم و روش تحلیل محتوا اسناد( با پژوهش 

و از حیث  (0233) اکبری علیو  (0233همکارانش )

بندی مفاهیم وتسهیل در امر بازیابی داده با پژوهش  مقوله

های پژوهش  راستا است. همچنین یافته هم (0234حسومی )

ترین مفهوم اسناد  حاضر از این حیث که پربسامدترین و مهم

های موضوعی  دیوانی مفهوم القاب و مناصب است و نمایه

ترین و پر بسامدترین  الممالک از مهم مستوفی و مستوفی

زاده  خانیی پژوهش ها افتههای اسناد دیوانی هستند با ی نمایه

سو است همچنین با مطالعه  هم  (0232سام ) (،0233)

از لحاظ اهمیت مناصب در  (0230)محمدی و ثمره حسینی

 بهرت عالی مناصبان معرفی صاحب ساالری قاجار و دیوان

 راستا است. نی همدیوا

نتایج این پژوهش در خصوص ترسیم شبکه معنایی براساس 

های استخراج شده از مفهوم القاب  ها و زیرمقوله تمام مقوله

نیا  نریمانی و طاهریهای  و مناصب دیوانی است  با پژوهش

افزار  از حیث استفاده از نرم  (،0234حسومی)و  (0233)

 معنایی هم راستا است.  کیودا برای ترسیم شبکه مکس
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در پژوهش حاضر تالش شد شبکه معنایی از طریق برقراری 

ای از روابط  ای که درواقع مجموعه روابط اصطالحنامه

شبکه معنایی در واقع اسکلت شود.  معنایی هستند ترسیم 

بندی  بر تقسیمعمدتا ت و نامه اسمعنایی زیرساختار اصطالح

و هدف از  مراتبی اصطالحنامه استوار است معنایی سلسله

منسجم و  یساختار شبکه معنایی در این پژوهش، ترسیم

مراتبی، همبسته،  از روابط معنایی)روابط سلسه یدارینقشه د

 ارزی( مفاهیم اسناد دیوانی است. هم

دامنه  حدود و بنابراین این پژوهش درصدد است با تعیین

موضوعی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار تا پایان عهد 

ناصری، به راهکارهای نوینی دست یابد تا احاطه و تسلط 

بر دایرة مفهومی واژگان اسناد دیوانی و ساخت الگوهای 

های  ادراکی در روابط معنایی اسناد، هم برای رایانه و نظام

ساز و جستجوگر  نمایه ذخیره و بازیابی اطالعات و هم برای

شناسان موضوعی( قابل فهم باشد که  )متخصصان و اصطالح

بتوانند از گستردگی و زمینه ارتباط میان مفاهیم آن و 

 گیرند. خوبی بهره های مرتبط با این مفاهیم به اندیشه

 

 های آینده پیشنهاد برای پژوهش
 پایان تا مظفری دوره دیوانی ترسیم شبکه معنایی اسناد 

 جارقا

 سیم شبکه معنایی اسناد فرهنگی و مطبوعات دوره تر

 قاجار 

  ترسیم شبکه معنایی مفاهیم معماری و تحوالت ساختار

 شهرسازی ایران در عصر قاجار 
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