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* Helmut Felber, ``Terminology and Knowledge Engineering'' in T erm in o lo gy a n d Kn o wled ge

Engineering, ed. by Hans Czap, Christian Galinski, Frankfurt: Indeks Verlag, 1987, pp. 3-7. (Proceedings

International Congress on Terminology and Knowledge Engineering, 29 Sept. ö 1 Oct. 1987, Uni-

versity of Trier, Federal Republic of Germany).

اصطالح شناسي و مهندسي دانش *
هِلموت فِلبِ ر/ ترجمه علي مهرامي

اصطالح شناسي٬ از طريق مفهوم٬ که بخشي از دانش است٬ بـا مـهندسِي دانش رابـطه
نــزديک دارد. رابــطه ايــن دو از ايــن امــر آشکـار است کـه٬ در سـطِح نـظري٬ عـلِم
اصطالح شناسي بخِش اصلِي ِع لم شناسي است و٬ در سطِح عملي٬ اصـطالحات پـايه
اصلِي مهندسِي دانش است. در شبکه مفاهيم٬ واژه هايي را که به مفاهيم اطالق مي شوند
اصطالح مــي نامند. اصـطالحات٬ در پـرتو سـاختاِر نـظام مندشان٬ چـارچـوِب آرايش و
نظم دهِي دانش و الزمـه آن و نـظام هاي خـبره است. در مـرکِز ايـن نـظام ها٬ بـنيادهاي

ساختمنِد دانش٬ يعني واقعيت ها٬ قاعده ها و ر اهبردهاي حّلِ مسئله٬ جاي دارند.
علِم اصطالح شناسي٬ از ديدگاِه عملي٬ با مثلِّث شي ءـ مفهومـ نماد سر و کار دارد و در
جستـوـجوي راِه حل هايي براي مسائِل اصطالح شناسي است. منطق نيز٬ که شاخه اي از
ِع لم شناسي است٬ از ديدگاهي نظري٬ عالوه بر اين مثلث٬ مثلِث واقعيت ــ گزاره ــ جمله و
نيز استنتاج را بررسي مي کند که هم به مهندسِي دانش و هم به معرفت شناسيـــ که بخِش

اصلِي علم شناسي استـــ مربوط است.
بدون اصطالحات دقيِق علمي نمي توان در علم و فناوري پيشرفِت خوبي داشت. در

D:3 ٦ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٤ 19ESTELA.FAR ١٣٨٣/٢/٧. ن٤

١٩٦

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

نامه فرهنگستان ٦ /٣
فرهنگستان ١٩٧

اصطالح شناسي و مهندسي دانش

1) Lavoisier 2) Schuchhardt

قرن هجدهم٬ الووآزيه١ ٬ خـالق نـامگاِن شـيمي٬ خـاطرنشان کـرد کـه عـلوم تـجربي از
واقعيت هاي بسيار و انگاره هايي که از طريِق اين واقعيت ها حاصل مي شوند و کـلمه ها
تشکيل مي يابند. هرگاه انگاره هايي که به کلمه ها مربوط اند درست نباشند٬ واقـعيت ها
مــعتبر نـخواهـند بـود. شـوخارد٢ ٬ زبـان شناس مشـهور٬ بـر ايـن بـاور بـود کـه تـيرگِي
ه در دريانوردي٬ خطرناـک است و خطر بيشتري هـم دارد٬ چـون اصطالحات٬ مانند مِ
بهـندرت تشخيص داده مي شود. نمادهاي مفاهيم٬ يعني واژه ها يا نمادهاي نـوشتاري٬
بايد بدوِن ابهام بر مفاهيم٬ که به اشياي دنياي خارج صورت ذهـني مـي دهند٬ اطـالق
شوند. براي اين که بتوان اين نمادها را بدوِن ابهام بر مفاهيم اطالق کرد٬ بايد مفاهيم را٬ با
استفاده از ويژگي هاي کيفي اشيا٬ در دروِن شبکه مفاهيم توصيف کرد. در سازمان هاي
ي و حرفه اي٬ اين کار را متخّصصاِن هر رشته در گروه هاي اصطالحات انجام علمي و فنّ
مي دهند. البته نمي توان به نقِش فعاليِت آنها در کمک به جامعه اطالعاتِي آينده زياده بها
داد. متأسفانه٬ تا کنون پذيرِش اين نوع فعاليت ها و حمايِت از آنها ضعيف بـوده است.
نـدها) چون٬ در هر زبان٬ شماِر عناصر واژگاني براي ساخت هاي ترکيبي (ِس تاـک ها و َو
فقط به چند هزار مي رسد و شماِر مفاهيم در حـوزه هاي مـتعّدد از يک مـيليون فـراتـر
مي رود. در اين صورت٬ بديهي است که به سختي مي توان واژه ها را بدون ابهام بر مفاهيم

اطالق کرد.
در حال حاضر٬ نزديک بـه هشت مـيليون مـاّده شـيميائي وجـود دارد و هـر سـاله
دويستـو پنجاه هزار ترکيِب نويافته به ايـن رقـم افـزوده مـي شود. مـي توان بـهـراحـتي
ي پديد خـواهـد آورد کـه پيش بيني کرد که٬ در آينده٬ اين رشد بحراني در ارتباطاِت فنّ
بهـويژه بر روابط انسانـ ماشين و ماشينـ ماشين اثر خواهد گذاشت. تنها با کاِر کافي در
ي و بين المللي در زمينه هاي اصطالح شناسي و استانداردسازِي اصطالحات و مقياس ملّ
با وضِع اصول و قواعدي براي کاِر اصطالح شناسي و نيز با آموزش درسِت متخّصصاِن
بروز چنين بحراني پيش گيري رِد اصوِل اصطالح شناسي مي توان از هرـرشته در زمينه کاربُ
ـکرد. در طّي رشـد سـريع عـلم و فـناوري و صـنايع و بـازرگاني در قـرن هاي گـذشته٬
دانشمندان و پژوهشگران و انديشه مندان براي تثبيِت اصطالحاِت رشته هاي خود تالش
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
١٩٨ فرهنگستان

اصطالح شناسي و مهندسي دانش

3) Bertholet 4) Berzelius 5) Linné 6) Lacroix 7) Farr

بِرِزليوس٤ در رشته شيمي٬ و بسيار کرده اند. به عنوان نمونه مي توان از الووآزيه٬ بِرتُله٣
لينه٥ در رشته هاي جانورشناسي و گـياه شناسي٬ الـکـروآ٦ و فـار٧ در رشـته پـزشکي٬ و

8) Dürer 9) Wüster

دوِرر٨ در رشته رياضيات نام برد.
ديري نگذشت که مشخص شد٬ براي تثبيت اصطالحات٬ بايد اصول و روش هـاي
يک ــ سان داش ـ ت و اين باعث شد که اصول نام گذاري بـراي هـمه حـوزه هاي مـوضوعي
تدوين شود. از سال ١٨٧٦ تا کنون٬ در همايش هاي بين المللِي گياه شناسان٬ قـواعـدي
براي ساختن اصطالحات اين رشته وضع شده است. جانورشناسان٬ در سال ٬١٨٨٩ و
شيمي دان ها٬ در سال ٬١٨٩٢ از گياه شناسان تبعيّت کردند. در نامگان هاي گـياه شناسي
ـا٬ در نـامگان هاي شـيمي٬ وـجــانورشناس ـــ ي٬ واژه هــاي التــين ــ ي بـه کـار مـي روند؛ امّ
ي تنظيم شده انـد و شـاخه هاي صورت هاي التيْن ـگونه وجود دارد که براي زبان هاي ملّ
فرعِي اين زبان ها هستند. در پزشکي نيز٬ کاِر تثبيت نامگان ها از قرن گذشته آغاز شده

است.
از اواخر قرن نوزدهم٬ با پيشرفت هاي بزرگ در فناوري و صنعت٬ همکارِي نزديِک
ي و بين المللي در ـکشورهاي صنعتي ضرورت يافت. اين همکاري باعث فعاليت هاي ملّ
ي و تـنظيم اصـطالحات زمينه اصطالح شناسي بهـويژه استانداردسازِي اصطالحاِت فـنّ
عــلمي شـد. اثـر بـديِع ووسـتر٩ در زمـينه اصـطالح شناسي بـه تـحقيق دربـاره اصـول
اصطالح شناسي و استانداردسازي اصطالحات در سـال ١٩٣٠ در آلمـان مـنجّر شـد.
تقريبًا در همان زمان٬ در اتحاد شوروي٬ تحقيقات در زمينه اصطالح شناسي آغاز و اثِر
بديِع ووستر ستايش شد. ترجمه کتاب وي به زبان روسي٬ باعث شد کـه شـوروي بـه

10) International Federation of National Standardizing Association

ـگروهي (ISA) ـ١٠ پيشنهاد کند تا کاْر ي استانداردسازي اتحاديه بين المللي انجمن هاي ملّ
ي در زمينه اصطالح شناسي تشکيل دهد. در سال ٬١٩٣٦ به مـنظور شـرح اصـول و فنّ

11) transdisciplinary 12) translinguistic

ر اـرشته اي١١ و تا حّد امکان٬ تَراـزباني١٢ براي کار اصطالح شناسِي بين المللي٬ روش هاي تَ
ISA37 (اصــطالح شناسي) تشکـيل يـافت. سـازمان بـين المـللي ـگــروهي بــا عــنوان
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
فرهنگستان ١٩٩

اصطالح شناسي و مهندسي دانش

13) International Organization for Standardization

ISO/ TC37 ـ ISA37 ـ٬ به تشکيِل (ISO) ـ١٣ ٬ در سال ٬١٩٥١ براي تداوم کاِر استانداردسازي
(اصـطالح شناسي اصـول و هـماهنگي) اقـدام کـرد٬ کـه دبـيرِي آن بـر عـهده مـؤسسه
ي درباره اصول و روش هاي اصطالح شناسي٬ ـگروِه فنّ استانداردهاي اتريش است. اين کاْر
ه کرده است و فعاالنه مشغول گسترش (ISO) تهيّ شماري توصيه نامه و استاندارِد ايزو

دادن هرچه بيشتِر اين استانداردها و روز آمدسازِي آنهاست.
تحقيقاِت بنيادي که در دهه ١٩٣٠ در اتريش و آلمان و چکسلواـکي و اتحاد شوروي
در زمينه اصطالح شناسي آغاز شد باعث گرديد مکتب هاي اصطالح شناسي به ترتيب

ن٬ پراـگ و شوروي پديد آيد که همه آنها هنوز فعال اند. در ويِ
در دو دهه اخير٬ در کشورهاي ديگـري از جـمله کـانادا٬ جـمهوري فـدرال آلمـان٬
فرانسه٬ جمهوري دموکراتيک آلمان٬ بريتانياي کبير و کشورهاي اسکانديناوي٬ در زمينه
اصطالح شناسي٬ تحقيقات نظري و کاربُ ردي٬ غالبًا بر اساس نـظريه هاي زبـان شناسي٬

انجام گرفته است.
در دهه ٬١٩٧٠ پيشرفت هاي تحقيقات بنيادِي اصطالح شناسي به وضوح نشان داد که
اين تحقيقات اساسًا ماهيتي چندرشته اي دارند و٬ درنتيجه٬ نمي توان آنها راـــ آن چنان که
سابقًا بيشتِر زبان شناسان و لغت شناسان و معلّمان زبان مي پنداشتندـــ صرفًا تـحقيقاِت
زباني تلّقي کرد. پيشرفت هاي جديد باعث شد که اصطالح شناسي بـه صـورت حـوزه
مطالعاتي چندرشته اي درآيد که اساس نظم دهِي دانش٬ انتقال دانش٬ ميانجيگرِي زبان٬
تدوين اطالعات علمي و فنّ ي٬ ذخيره سازي و بازيابي اطالعات٬ و مهندسِي دانش است.
در واقع٬ نظريه عمومي اصطالح شناسِي ووستر مـبتني بـر هـمين حـوزه مـطالعاتي
چندرشته اي است که از زبان شناسي و منطق و هسـتي شناسي و عـلوم اطـالع رساني و
حوزه هاي موضوعي تشکيل مـي يابد. بـخش اصـلي نـظريه عـمومي اصـطالح شناسِي
ووستر مفهوم شناسي يا نظريه مفاهيم است. مفهوم شناسي ماهيِت مفاهيم و روابط آنها
را بررسي مي کند. شبکه ها يا چارچوب هاي مفاهيم را مي توان بر اساس روابط مفاهيم
ساخت. از طرفي٬ هستي شناسي٬ به مطالعه طبيعت اشيا و رابطه آنها با يکديگر و نـيز
ساختاِر شبکه هاي اشيا (مثِل کُل و بخش ها و زيربخش هاي آن) مي پردازد. به مقتضاي
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
٢٠٠ فرهنگستان

اصطالح شناسي و مهندسي دانش

نياز و روش و کاربُ رد٬ مي توان شبکه ها و زيرشبکه هاي مـتعّدد مـفاهيم و اشـيا را٬ کـه
نمودار جهان بيني هاي علمي اند٬ تشکيل داد. در آينده نزديک٬ مي توان٬ با کمک رايانه٬
به مطالعه و گسـترش و مـقايسه ايـن شـبکه ها پـرداخت و بـهترين شـبکه را بـه عـنوان

چارچوبي براي شبکه دانشي معيّن برگزيد.
در حال حاضر٬ دو گرايش اصلي در تحقيقات بنيادي اصطالح شناسي وجود دارد:

١. تحقيقات اصطالح شناسي با گرايش حوزه موضوعي؛
٢. تحقيقات اصطالح شناسي با گرايش زبان شناسي.

ـگرايش نخست چندرشته اي است و بيشتر به بررسي مثلث شي ءـ مفهومـ نماد مي پردازد.
اين گرايش٬ براي کار اصطالح شناسي٬ اصول و روش هايي وضع مي کند. بدين منظور٬
ي و حـرفه اي٬ مفاهيم در شبکه خـود قـرار مـي گيرند تـا٬ در سـازمان هاي عـلمي و فـنّ
متخصصان هر رشته در گروه هاي اصطالحاْت اصطالحاِت نظام منِد آن رشته را وضـع

ـکنند.
ا٬ تحقيقات اصطالح شناسي با گرايش زبان شناسي با خود زبان شناسي درـمي آميزد امّ
و٬ در آن٬ روش هاي زبان شناختي به کار مي رود. در اين گرايش٬ اصطالح٬ به عنوان نماِد
زباني و واژه خاّصِ هر زبان (ـکه به عنوان زبان هاي فرعي در زبان عام ادغام شده اند)٬
موضوِع تحقيق است. اصطالح٬ به عنوان واحِد زبانِي خاص٬ در رابـطه بـا واحـدهايي
ديگر مثل واج/ نويسه٬ تکواژ٬ واژه٬ واحِد نحوي٬ عبارت و در رابطه با نقِش زبانِي آن در
واحدهاي بزرگ تر مانند متون خاص٬ مورد مطالعه قرار مي گيرد. اين بررسي ها شالوده
تحقيقات درباره هر زبان انـد و در دانشگـاه ها٬ مـؤسسه هاي تـحقيقات زبـاني٬ مـراـکـز
برنامه ريزي زبان و مؤسسه هاي زبان شناسي٬ که به ويژه در زمينه گسترش اصطالحاِت
عمومي کار مي کنند٬ انجام مي شوند. اين فعاليت ها مکّمل فعاليت هاي اصطالح شناسي

با گرايش حوزه موضوعي است.
رد واحدهايي که تعريف يکسان ندارند٬ مانند مفهوم٬ شي ء٬ ويژگي٬ اصطالح٬ ـکاربُ
طــبقه٬ هــمکاري در حــوزه هايي چـون عـلم اصـطالح شناسي٬ عـلوم اطـالع رساني٬
طبقه بندي٬ منطق٬ هستي شناسي را دشوار ساخته است. بنابراين٬ در اين همايش٬ بحِث

ـگسترده درباره اين واحدها مفيد خواهد بود.
در کنار کارهاي تحقيقِي نظري در زمينه اصطالح شناسي٬ کارهاي عملِي وسيعي نيز
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نامه فرهنگستان ٦ /٣
فرهنگستان ٢٠١

اصطالح شناسي و مهندسي دانش

در حال گسترش است. پس از جنگ جهاني دوم٬ پيشرفت هاي عـلم و فـناوري تـبادِل
اطالعات را در مقياس جهاني ضروري سـاخت و بـاعث گسـترش فـعاليت هاي جـّدِي
اصطالح شناسي در سراسر جهان شد. در سال ٬١٩٧١ با هدف هماهنگ سازِي جهانِي
فعاليت هاي اصطالح شناسي و پرهيز از دوبارهـکاري٬ براي ترويج همکارِي نزديک بين
همه گروه هاي ذي ربط و نيز به منظور صرفه جويي در هزينه و٬ منابِع متخصِص انساني٬

14) International Information Centre for Terminology

(Infoterm)١٤ تأسـيس شـد. ايـن مـرکز٬ در مرکز بين المللِي اطالعاِت اصطالح شناسي

15) Universal System for Information in Science and Technology

(UNISIST)١٥ وابسته به يونسکو و بر اساس قراردادي بين چارچوب برنامه يونيسيست
يونسکو و مؤسسه استانداردهاي اتريش٬ در ويِن تأسيس شد. از آغاز٬ هدِف تالش هاي
Term) بـود کـه ايـنک در حـال Net) اينفوترم ايجاد شبکه بين المللِي اصطالح شناسي
ـگسترش است. هدِف برنامه هاي تِرمـنِت ايجاد بنيادي علمي براي علم اصطالح شناسي و
برقراري همکارِي نزديک تر در زمينه تهيه اصطالحات٬ ثبت آنها به صورتي که با ماشين
قابل خوانـدن بـاشند٬ و نـيز گِ ـردآوري٬ ثـبت٬ پـردازش و نشـِر اطـالعات و داده هـاي
اصطالح شناسي است. چنان که در باال گفته شد٬ براي تبادل بين المللي داده ها و اطالعاِت
اصطالح شناسي٬ ترمـنِت به واحدهاي يکسان و معتبر نـياز دارد. هـدِف غـائِي تـرمـنِت

تسهيل دستيابي به اطالعاِت اصطالح شناسِي جهان از طريق رايانه است.
بدين گونه مي توان بين بنيادهاي دانش و شبکه بـين المـللي ارتـباط بـرقرار کـرد. در
اياالت متّ حده٬ در حوزه هاي خاّصي چون پزشکي٬ مطالعه و بررسي انگاره هايي از اين

نوع آغاز شده است.
از آنچه گـفته شـد مـي توان بـه شـباهت هاي بـين پـيشرفت هاي اصـطالح شناسي و
مهندسِي دانش پي برد. اين دو حوزه به هم وابسته اند. بنابراين٬ انتظار مي رود کـه ايـن
همايش به بررسي امکانات ايجاد همکارِي نزديک تِر کساني که در اين حوزه ها فعاليت

دارند بپردازد.
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