
 

  طرح ادغام سرشاخه خوشه طب سنتي ايران در ساختار ابراصطالحنامه 
 »)UMLS(زشكي پنظام زبان واحد « 

  
  ، 3، دكتر عباس حرّي*2، دكتر فريدون آزاده1علي ولي نژادي

  5، دكتر مازيار امير حسيني4كتر محمد رضا شمس اردكانيد
  

  چكيده
 يك هستي شناسي كالن در حوزه (Unified Medical Language System=UMLS)پزشكي نظام زبان واحد  :زمينه و هدف

هدف . شدمي با» ي نظام زبان واحد پزشك«طب سنتي ايران فاقد جايگاهي در ساختار ابراصطالحنامه . زيست پزشكي است
، ارائه طرحي جهت ترسيم جايگاه سرشاخه خوشه هاي طب سنتي ايران در ساختارِ ابراصطالحنامه نظام پژوهشاصلي اين 

  .  است و تبيين جايگاه و سهم طب سنتي ايراني در واژگان و مفاهيم دانش جهاني پزشكي»يو ام ال اس«زبان واحد پزشكي 
با استفاده از روش تحليل سيستم و با رويكردهاي .  تحليل سيستم استررسي اين مطالعه روشب روش :روش بررسي

مورد تجزيه و تحليل قرار   قياسي، ابراصطالحنامه نظام زبان واحد پزشكي-يياستقرايي، قياسي و نيز تطبيقي يا استقرا
  .گرفت

دف با شناسگرهاي واحد اصطالح  دو اصطالح مترا،CUI=(Concept Unite Identifier( يك شناسگر واحد مفهوم :يافته ها
)LUI = Lexical Unite Identifier( L0025131 و L6330122 دو مفهوم والد ،)parent ( و نيا)ancestor( نُه مفهوم كه به ،

دو مفهوم والد و نياي فوق بودند، هجده مفهوم ) child concepts(همراه سرشاخه طب سنتي ايران به عنوان مفاهيم فرزند 
سرشاخه پيشنهادي طب سنتي ايران يافت  ، شش مفهوم اخص و پنج مفهوم مرتبط ديگر براي)silbling concepts(هم نيا 

  .به آن اختصاص يافت» رشته يا حرفه زيست پزشكي«) semantic type(شد و گونه معنايي 
اه و دامنه اي كامل و رسمي از ، جايگ پزشكي واحدنظام زبانتايج نشان داد كه دامنه فعلي ابراصطالحنامه  ن:نتيجه گيري

دانش طب سنتي ايران ارائه نمي كند و به همين دليل، اين ابراصطالحنامه نيازمند تبيين جايگاه و دامنه اي براي سرشاخه 
  .خوشه طب سنتي ايراني است

 UMLSاس، .ال.ام.، يو ها سنتي ايران، نظام زبان واحد پزشكي ، ابراصطالحنامهپزشكي: واژه هاي كليدي
 

  87مهر :   پذيرش مقاله  -  87مرداد :   دريافت مقاله -
  

  

  
  

   كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران1
استاديار گروه كتابداري و اطالع رساني پزشكي دانـشكده پيراپزشـكي دانـشگاه          2

  علوم پزشكي تهران
ي دانـشكده روانـشناسي و علـوم تربيتـي          كتابـداري و اطـالع رسـان       استاد گروه  3

  دانشگاه تهران
  دانشيار گروه طب سنتي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران 4
معاونت آموزش و تحقيقات    مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي        استاديار   5

  وزارت جهاد كشاورزي
  
  
  
  

  مقدمه 
ملل مختلف مكاتب  در فرهنگها و در دنياي كنوني و

پزشكي ه،  جملآن از .طبي گوناگوني را مي توان يافت
 كه از همه است 1آلئوپاتي يا نوين يا طب تجربي

 در اين سوي دنيا در چين طب .شده است فراگيرتر
  و،شفاي كوانتومييا  2سوزني، در هند طب آيوروودا

 طبق .)1( را مي توان يافت در ايران طب سنتي ايراني
زمينه طب  سال ها در كه »پل هايسن«بررسي هاي 

                                                 
1 Aleopathy 
2 Ayuroveda 

  : نويسنده مسئول * 
  دكتر فريدون آزاده؛ 

 دانشگاه علوم پزشكي   دانشكده پيراپزشكي 
   تهران

Email: azadehtafreshi@yahoo . 
com 
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سنتي و مكمل فعاليت كرده است، تاريخچه طب از 
حدود هشت هزار سال قبل (شكارچيان ايران باستان 

بعداً به اين طب . استآغاز شده ) از ميالد مسيح
صورت مكتبي درآمد كه به هند منتقل شده و آيوردا 
نام گرفت و به يونان قديم نيز رفته و مبناي ايجاد طب 

اين طب تا صد و پنجاه . وناني در آينده شد ي–عربي
سال پيش طب سنتي اروپا محسوب مي گشت و 
توسط اسالم در خاورميانه و هند با عنوان طب يوناني 

طب سنتي ايران يك مكتب . )2(ترويج شده است 
پويا، علمي و با مباني فكري آزموده شده است كه 

م و جهان هستي را به عنوان آفريده خالق عليم و حكي
تاريخ طب سنتي . )3 (براساس نظام احسن  مي نگرد

دانش . در ايران سابقه اي بيش از سه هزار سال دارد
پزشكي ايرانيان و توصيه هاي بي شمار اسالم در 
راستاي آموزش، دانشمندان مسلمان نظير ابن سينا و 

كردن دانش پزشكي در ايران نظرمند رازي را جهت 
 اين كه است ضروري طلبم اين يادآوري. دكرترغيب 

 ،تئوري فلسفه، داراي و كامل طبي مكتب يك طب،
 ايمجموعه نه و و درماني تشخيصي هايشيوه و زبان

 ).4 (استدرمان  و پيشگيري روش يا توصيه چند از
مكتب و حوزه علم،  مكتب طب سنتي ايران مانند هر

داراي فلسفه و مباني خاص خود بوده و براي بيان 
اصطالحات استفاده و كسري مفاهيم، واژگان، آنها از ي

 كامل مطالب الزم است درك براي بنابراين. كرده است
 آموخته و به كار برده به درستيلغات در ابتدا اين 

 از بروز اشتباهات به دليل شباهت ظاهري تاشوند 
پزشكي  رايج  با اصطالحاتبرخي از اين لغات 

و ان فني  استقالل و حفظ زب.)1 (جلوگيري گردد
جدايي طب سنتي ايران از ضروريات اصطالح شناسي 

ماندگاري و جلوگيري از منسوخ شدن  براي ناپذير
 از اين رو ايجاد واژگان جامع و منسجم .)5 (آنهاست

طب سنتي ايراني در بستر شبكه اصطالحنامه اي، 
حيطه موضوعي اين دانش و ايجاد عالوه بر تبيين 

اطالعات، مي تواند عامل ترسيم امكان ذخيره و تبادل  
. جايگاه واقعي اين دانش در عرصه بين المللي باشد

نظام زبان «در راستاي دستيابي به اين اهداف،  اينبنابر
به ها نآ به عنوان بهترين بستر تحقق 1»واحد پزشكي

. داليلي كه در ادامه خواهد آمد، انتخاب شده است
 توسط 1986 سال از »نظام زبان واحد پزشكي«طرح 

 و تحت 2»كتابخانه ملي پزشكي اياالت متحده امريكا«
، 4»بتي هام فريز«، 3»دونالد ليند برگ«سرپرستي 

 به اين نظام. شروع شده است 5»مك كري آلكسا«
كه محتواي ساير  6 اصطالحنامهعنوان يك نوع فرا

 در كه، ايجاد شد گرددرا شامل مي اصطالحنامه ها 
اضاي ايجاد پايگاه هاي واقع پاسخي مناسب به تق

رويكرد . استمنظوره جهاني  واژگان همگن و چند
اين نظام، يكپارچه سازي نظام هاي واژگاني مختلف 
و متمايز زيست پزشكي به زبان هاي مختلف، جهت 

اين . استزيست پزشكي  7ايجاد يك هستي شناسي
به منظور جلوگيري از موانع و محدوديت هاي كار 

ژگان از ديدگاه هاي ساختاري، تبادل و ارتباط وا
محتوايي يا معناشناختي بين منابع گوناگون واژگان 

بنابراين نظام زبان واحد پزشكي . استپزشكي در دنيا 
از طريق برقراري پيوندهاي معنايي ميان موجوديت 

  زيست پزشكي هم خانواده كه در بافت هاي 8هاي
مختلف و به منظورهاي گوناگون مورد استفاده 

   .)6 (رگرفته اند، پارادايمي متحدكننده ارائه مي كندقرا
 يا در واقع اصطالحنامهيك رويكرد جهت ايجاد يك 

يك هستي شناسي جامع تر در حوزه زيست پزشكي، 
 موجود در حوزه زيست اتدر هم كرد اصطالح

نظام زبان واحد پزشكي كتابخانه ملي . استپزشكي 
چنين هستي پزشكي اياالت متحده امريكا، نمونه 

                                                 
1 Unified Medical Language System= UMLS 
2 National Library of Medicine=NLM 
3 Donald Linberg 
4 Betsy Humphreys 
5 Alexa Mc Cray 
6 Meta-thesaurus 
7 Ontology 
8 entities 
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 100تا كنون بالغ بر اين نظام . )7 (شناسي است
افزون بر يك ميليون و منبع واژگاني  اصطالحنامه

  مفهوم و بيش از چهار ميليون اسامي اين مفاهيم 
اين يكي از فرضيات اصلي . )8 (را شامل مي شود

اين است كه اختالف قابل توجهي ميان نظام 
ايگاه هاي اصطالحات مورد استفاده از سوي پ

اطالعاتي مختلف و نيز كاربران مختلف براي بيان يك 
در . مفهوم يكسان يا مشابه، وجود خواهد داشت

بسياري از موارد، اين نوع اختالفات، تفاوت هاي 
نظام ديدگاههاي و اساسي را در اهداف و رويكردها 

به همين دليل  .سازد مي منعكسهاي اصطالحنامه اي 
 هاي اصطالحنامهها ميان  يوجود برخي همپوشان و

زيرمجموعه اين نظام، ضروري است كه مجموعه آن 
ادغام و ، تركيب اين نظامها زير چتر ابراصطالحنامه 

پياده سازي اين نظام طرح و در واقع . )7و9 (شوند
 هاي نظامي غلبه بر دو مانع عمده در ايجاد ابر

راستاي  اطالعاتي كه متخصصان علوم سالمت را در
ذ تصميمات مناسب درماني ياري مي رسانند، اتخا

خواني مناه: اين دو مانع عبارتند از. متمركز شده است
 مورد استفاده كاربران و تفاوت اصطالحنامه هاي

مختلف در منابع اطالعاتي مختلف و توزيع منابع 
اطالعاتي ماشين خواني كه ممكن است براي هر 

ين دو ريشه اصلي ا. جستجوي كاربري، مرتبط باشد
مانع را مي توان به طور خالصه فقدان زبان استاندارد 

براي نيل به اين اين نظام . دكردر حوزه پزشكي، بيان 
اهداف، سه منبع دانش اصلي خود را سازماندهي كرده 

 و 1ابراصطالحنامه، شبكه معنايي: است كه عبارتند از
از ميان اين سه منبع دانش، . )10 (2خبره واژه نامه

، هستندر ابراصطالحنامه كه مرتبط با اين مطالعه ساختا
ابراصطالحنامه نظام زبان . به تفصيل ارائه مي شود

واحد پزشكي، يك پايگاه اطالعاتي بسيار جامع، چند 
واژگان كنترل شده است كه منظوره و چند زبانه از 

                                                 
1 Semantic network 
2 Special Lexicon 

مفاهيم زيست پزشكي و مرتبط شامل اطالعاتي دربارة 
تلف آنها و نيز روابط ميان آن ها با سالمت، اسامي مخ

كترونيكي ل از نسخة اابراصطالحنامهاين . است
هاي بسيار متعدد، انواع طرح هاي رده ه اصطالحنام

بندي، انواع مجموعه هاي كدها، ليست هاي كنترل 
واژگان مورد استفاده در مراقبت هاي درماني، آمار 
سالمت و بهداشت عمومي، فهرست نويسي و نمايه 

ي متون زيست پزشكي ويا تحققات مرتبط با ساز
، همة پژوهشدر اين . استخدمات باليني و درماني 

مطرح خواهند » منابع واژگاني«عنوان كلي با اين منابع 
شايان ذكر است كه منابع واژگاني مذكور، درون . شد

 صورت مستقل و كامالً مشخص ابر اصطالحنامه به
 كه فرهنگ نامه با تعريفي. نيز قابل دسترسي هستند

» بسيار جامع و فراگير« به معني 3»متا«وبستر از پيشوند 
 را جامع و ابر اصطالحنامهارائه كرده است، مي توان 

فراگيرنده اصطالحنامه ها، منابع واژگاني و رده بندي 
عنوان » ابراصطالحنامه«ها و به عبارتي گوياتر آن را 

ا مفاهيم در واقع ابراصطالحنامه از معاني ي. كرد
تشكيل شده و در اصل هدف آن برقراري پيوند ميان 
اسامي و رويكردهاي متفاوت مفاهيم يكسان و 

. استشناسايي روابط مفيد ميان مفاهيم غير يكسان 
تمامي مفاهيم درون ابراصطالحنامه حداقل به يك 

منتسب در اين نظام ون شبكه معنايي  در4گونه معنايي
له بندي سازگار تمامي اين موضوع، مقو. شده اند

مفاهيم درون اصطالحنامه را مطابق با سطح كلي 
خويشاوندي يا نَسبي ارائه شده در شبكه معنايي فراهم 

 شناخت و درك ،ابراصظالحنامهاين . )11 (مي آورد
مطلوبي از ويژگي هاي يك منبع واژگاني كنترل شده 
پيشرفته نظير سازماندهي مفهومي، سلسله مراتب 

منحصر به فرد مفهوم و  و شناسگرهاي واحد چندگانه
 .)10 ( را بسط و گسترش داده استساير مواردو 

به دليل نظام زبان واحد پزشكي ابراصطالحنامه 
                                                 
3 Meta 
4 Smentic type 
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 دكتر فريدون آزاده و همكاران 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

av
ar

d.
tu

m
s.

ac
.ir

 a
t 8

:4
7 

IR
D

T
 o

n 
T

hu
rs

da
y 

A
pr

il 
23

rd
 2

02
0

http://payavard.tums.ac.ir/article-1-143-fa.html


 

برقراري روابط ميان مفاهيم و اصالحات منابع 
واژگاني بسيار متعدد، در واقع داراي دامنه اي بيش از 

  .)12 (استآن مجموع دامنه هاي منابع واژگاني درون 
با اين مقدمه، شايان توجه است كه پزشكي ايراني با 
قدمت ده هزارساله كه مبناي مكاتب طبي متعددي 
قرار گرفته است و به عنوان ريشه پزشكي سنتي و 
مدرن محسوب مي شود، از جايگاه مشخصي در نظام 

اين مساله زماني . يستزبان واحد پزشكي برخوردار ن
كه مشاهده مي كنيم مي دهد نشان بيشتر خود را 

مكاتبي مانند طب عربي و هندي كه در ريشه گيري و 
 توانسته اند هستند،بسط خود وامدار طب سنتي ايران 

در نظام واژگان واحد پزشكي، جايگاه مشخصي داشته 
اين قابليت توانسته است در تبادل اطالعات و . باشند

با  يوناني -ارتباط واژگاني طب سنتي هند و عربي
با اين توضيح و . واژگان پزشكي جهاني موثر باشد

 ارائه طرح، راهكار يا هر شيوه و روشي ،اهميت آن
است كه بتوان از طريق آن انعكاسي جهاني از طب 

 در ،ل در سطح مفاهيم غني آنق حدا،سنتي ايران
.  بسيار ضروري استمقياسي جهاني داشته باشيم

جهت ژوهش حاضر، ارائه طرحي  هدف اصلي پ
ترسيم جايگاه واژگان و مفاهيم طب سنتي ايران، با 
توجه به اصطالحات بومي موجود، در ساختارِ زبان 
مشتركِ ابراصطالحنامه و شبكه معناييِ نظام زبان 

  .استواحد پزشكي 
با الگو . 1: الت اساسي پژوهش حاضر عبارتند ازاسئو

چه جايگاه و  نظام زبان واحد پزشكيقرار دادن 
ختار مستقلي را مي توان براي مفاهيم و واژگان سا

چگونه مي توان نياها . 2د؟ كرطب سنتي ايران تعريف 
و تبار مشتركي را براي مفاهيم طب سنتي از ميان 

با توجه به (مفاهيم ساير مكاتب پزشكي موجود 
متفاوت بودن فلسفه طب سنتي ايران با فلسفه 

آيا . 3د؟ متصور شاين نظام در ) سايرمكاتب پزشكي
نيازي به افزودن گونه معناييِ مختصِ حوزه طب سنتي 

د نظام زبان واحد پزشكي وجوايران به شبكه معناييِ 
  : دارد؟ و اهداف فرعي اين مطالعه نيز عبارتند از

برقراري ارتباطِ معنايي ميان مفاهيم طب سنتي . 1
نظام زبان واحد ايران و مفاهيم پزشكي رايج در 

  پزشكي
ه نياها و نيز تبار مشترك براي مفاهيم طب ارائ. 2

سنتي از ميان مفاهيم ساير مكاتب پزشكي موجود در 
  نظام زبان واحد پزشكي

افزودن گونه معناييِ مختصِ حوزه طب سنتي ايران . 3
 .نظام زبان واحد پزشكي به شبكه معناييِ

  
  روش بررسي

با . ررسي اين مطالعه روش تحليل سيستم استبروش 
 از روش تحليل سيستم و با رويكردهاي استفاده

 قياسي، -يياستقرايي، قياسي و نيز تطبيقي يا استقرا
ابراصطالحنامه نظام زبان واحد پزشكي، جهت 
شناسايي ساختار كلي آن و نيز شناسايي دقيق خأل آن 
در مورد جايگاه سرشاخه خوشه هاي طب سنتي 

ل در تحلي. ايران، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
نظام زبان واحد پزشكي و طراحي و ترسيم جايگاه 
سرشاخه خوشه هاي مفاهيم طب سنتي ايران در 
ابراصطالحنامه اين نظام، در بخش كليات يعني سطوح 

 و در 1كالن از ابزار جستجوي مفاهيم ابراصطالحنامه
بخش جزئيات يعني سطوح خُرد از جستجوي 

  3 دهنده موجود در خدمت2پيشرفته ابراصطالحنامه
  .استفاده شد 4نظام واحد زبان پزشكيمنابع دانش 

  

                                                 
1 Metathesaurus Cocept Search 
2 Metathesaurus Advanced Search 
3 Server 
4 UMLS knowledge Source Server 
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  يافته ها
 جداگردآوري اطالعات اين مطالعه در دو مرحله 

نخست با استفاده از ابزار جستجوي . صورت گرفت
 كليد واژه هاي مرتبط با طب ،مفاهيم ابراصطالحنامه

سنتي و مفاهيم مرتبط در خدمت دهنده منابع دانش 
 و در مرحله دوم . جستجو شداحد پزشكي نظام زبان و

 

 
بط مفاهيم حاصل از مرحله ابراي به دست آوردن رو

نخست، اين مفاهيم به عنوان كليدواژه در ابزار 
موجود در خدمت  جستجوي پيشرفته ابراصطالحنامه

 يافته هاي ذيل در پاياندهنده فوق الذكر وارد شده و 
 .حاصل شد

 
  رمان با طبيعتد                مفهوم 

  درمان زيستي                 نتيسپزشكي                 
  درمان با رفلكس               COO25131 (CUI)شناسگر واحد مفهوم               

  جوان سازي                :گونه معنايي 
  فنون تمدد اعصاب                رشته يا حرفه زيست پزشكي              

  درمان هاي وابسته به احساس                :ترادف ها م
  درمانهاي روحي                LCI: L0025131: اصطالح پزشكي، سنتي               
  فرهنگ پذيري               AUI : A0127355 , AUI : A0084213يا               
  تمدن               LUI : L6330122طب سنتي : اصطالح              
   فرهنگي –تطبيق بين                AUI , AUI: A12087000يا               
              A12094272                مشخصه هاي فرهنگي  

  قوم شناسي                :نيازها و والدها 
  فرهنگ قومي                درمانهاي مكمل              
  موهومات                فرهنگ               

  تنوع فرهنگي                :مفاهيم فرزند 
  :مفاهيم اخص   طب سنتي آفريقايي               
  طب قومي                 طب سنتي ايران              
  پزشكي ، قوم                طب عربي               
  پزشكي بومي                طب يوناني              
  پزشكي اوليه                 )آيوورودا(طب سنتي هند               
  عالج هاي قومي                 طب سنتي شرقي              
  عالج هاي خانگي                )كامپو(طب سنتي ژاپن               
  :ساير مفاهيم مرتبط   طب سنتي چين              

  دارو                جادوگري              
  داروشناسي گياهي                 داروشناسي انساني              

  گياهان دارويي                : مفاهيم هم نيا 
  گياه شناسي قومي                درمان با طب سوزني              
  داروشناسي قومي                علم شناسايي طبيعت انساني              
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يك شناسگر واحد مفهوم، دو اصطالح با شناسگرهاي 
به عنوان L6330122   و L0025131واحد اصطالح 

مترادفات، دو مفهوم والد و نيا، نُه مفهوم كه به همراه 
سرشاخه طب سنتي ايران به عنوان مفاهيم فرزند دو 

يا، مفهوم والد و نياي فوق بودند، هجده مفهوم هم ن
 شش مفهوم اخص و پنج مفهوم مرتبط ديگر براي

سرشاخه پيشنهادي طب سنتي ايران يافت شد و گونه 
به آن » رشته يا حرفه زيست پزشكي«معنايي 

شايان ذكر است كه شناسگر واحد . اختصاص يافت
مفهوم نشان دهنده عدد واحد و منحصر به فردي 

كي نظام زبان واحد پزشاست كه در ابراصطالحنامه 
گونه . به مفهوم مورد نظر اختصاص يافته است

معنايي، بيانگر گونه معنايي ويژه اي است كه در شبكه 
به مفهوم مورد نظر اختصاص يافته، يا اين نظام معنايي 

به بيان بهتر روابط معنايي ميان اصطالحات مفهوم 
. هستندمورد نظر به گونه معنايي مورد نظر منتسب 

نشان دهنده عدد واحد و شناسگر واحد اصطالح 
اين نظام منحصر به فردي است كه در ابراصطالحنامه 

در . به اصطالح مورد نظر اختصاص يافته است
 هر - فقط براي مداخل انگليسي-ابراصطالحنامه، 

زنجيره اي از طريق يك شناسگر واحد اصطالح به 
با تغييراتي (تمامي اشكال لغوي اصطالحي خود 

نيا ها و والدها در واقع مفاهيم . پيوند دارد) اندك
تكثر . سرشاخه مفهوم مورد نظر را تشكيل مي دهند

در نياها و والدها نشان دهنده اخذ هر كدام از اين 
نياها و والد ها از اصطالحنامه اي مستقل در داخل 

مفاهيم هم نيا نشان . نظام زبان واحد پزشكي است
مفهوم دهنده مفاهيمي است كه ميان آن مفاهيم و 

مورد نظر و نيز ميان هر كدام از اين مفاهيم و مفهوم 
در ديگر رابطه خويشاوندي و نسبي برقرار است و 

 مفاهيم اخص نشان دهنده وجود نوعي رابطه نهايت
 فرزندي ميان - اخصي غير از رابطه والد-اي اعم

 . استمفهوم مورد نظر و مفاهيم ذيل آن 

  بحث
عه، مشخص شد كه با الگو اي مطالهبا توجه به يافته 

مي توان جايگاه و نظام زبان واحد پزشكي قرار دادن 
م و واژگان طب ـي را براي مفاهيـساختار مستقل

با توجه به هم چنين . دكرران تعريف ـي ايـسنت
 متفاوت بودن فلسفه طب سنتي ايران با فلسفه ساير

مكاتب پزشكي مي توان نياها و تبار مشتركي را براي 
م طب سنتي از ميان مفاهيم ساير مكاتب پزشكي مفاهي

نها، يافته يعالوه بر ا. متصور شداين نظام موجود در 
 با افزودن مي توانكه مي دهد هاي اين مطالعه نشان 

گونه معناييِ مختصِ حوزه طب سنتي ايران به شبكه 
، طب سنتي ايران  نظام زبان واحد پزشكيمعناييِ 

ه در ميان مفاهيم ساير عالوه بر يافتن جايگاه ويژ
حوزه هاي مرتبط، بتواند با آن حوزه ها ارتباطات الزم 

چنين  از يافته هاي اين مطالعه هم. ندكرا نيز برقرار 
جايدهي واژگان و مي توان دريافت كه ترسيم جايگاه 

 نظام زبان و مفاهيم طب سنتي ايران در ابراصطالحنامه
 ، اين واژگان ارجاع متقابل آسان ميانواحد پزشكي،

و  »1اسنومد«مانند مفاهيم و منابع واژگاني موجود 
اين فرايند همچنين . امكان پذير ساخترا  »2مش«

اين نظام پيوندهايي را به ساير جنبه هاي منابع دانشي 
ظير شبكه معنايي، منابع كتابشناختي، واژه نامه خبره، ن

در . دكرتعاريف و داده هاي هم پيشامد برقرار خواهد 
واقع اين پيوندها به دليل ماهيت ذاتي كه دارند، اين 

 هاي مفاهيم موجود تواناييقابليت را دارا هستند كه 
مطرح . در حوزه طب سنتي ايران را آشكار سازند

شدن مفاهيم طب سنتي ايران در كنار مفاهيم پزشكي 
رايج و نيز مفاهيم ساير مكتب طب سنتي مانند چين، 

م سنجي هايي را ميان مفاهيم هو مقايسه به طور قطع 
  اين مكاتب موجب خواهد شد كه اين موضوع، خود 

همكاري هاي متقابل ميان منجر به مي تواند 

                                                 
1 Systematized Nomenclature of Medicine = SNOMED 
2 Medical Subject Headings = MeSH 
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همچنين برقراري . دشومتخصصان اين حوزه ها 
پيوندهايي ميان مفاهيم طب سنتي ايران با ساير منابع 

مي تواند كشف روابطي اين نظام، واژگاني به واسطه 
چنين روابطي را مي توان ميان . وجب شودجديد را م

خوشه هايي از مفاهيم طب سنتي ايران و فنوتايپ 
د، ومهاي باليني براي مثال از طريق رابطه هايي به اسن

از طرف ديگر، هدف بسياري از پژوهش . متصور شد
هاي حوزه علوم اطالع رساني پزشكي خودكارسازي 

زشكي و فرايند ترجمه ميان منابع واژگاني زيست پ
 و در واقع استمنابع اطالعاتي زيست پزشكي 

مقصود تا حد امكان، حذف نقش انساني به عنوان 
ادغام در يك نظام . استميانجي در فرايند ترجمه 

نظام زبان هستي شناسي كالن زيست پزشكي مانند 
 مشاركت در آن در واقع نخستين گام واحد پزشكي و

به تمامي نظام يك رويكرد سيستمي . استاين فرايند 
هاي طب سنتي در بافت فرهنگي آنها، موضوع 
ترجمه، تفسير و درك واژگان و اصطالحات و 
همچنين ايده ها و مهمتر از آن روابط ميان مفاهيم اين 
. نظام ها را در وراء واژگان آنها مقدور خواهد ساخت

از طرفي ديگر يك چارچوب مفهومي كه به عنوان 
كند، خواهد توانست يك ساختار چتري عمل مي 

موجب شده و را هماهنگي و سازگاري اين نظام ها 
ابليت درك و فهم مفاهيم اين نظام ها را از سوي ق

ديدگاه هاي فعاالن در نظام پزشكي غربي، فراهم 
ايجاد يك چارچوب مفهومي كلي از حوزه طب . آورد

سنتي، يعني حوزه اي كه كه هنوز به گونه اي بايسته 
هاي سازماندهي دانش نظير طرح هاي از سوي نظام 

رده بندي، اصطالحنامه ها و پايگاه هاي اطالعاتي 
اصطالح شناسي، پوشش داده نشده است، به منظور 

كاركردي اطالعات پزشكي به گونه و تبادل اساسي 
تأثير بالقوه . اي سريع و مؤثر، بسيار ضروري مي نمايد

ش، چنين طرحي بر روي تبادل اطالعات و كشف دان
  اين طرح . مسلماً وراء سطح نظري آن خواهد بود

مي تواند به عنوان پايه و اساسي براي برقراري پلي 
ميان نظام هاي طب سنتي و به عبارتي كلي تر نظام 
هاي پزشكي غير غربي و نظام پزشكي غربي قلمداد 
شده و نهايتاً فرآيند تبادل منابع اطالعاتي و در نتيجه 

  . دنكتسهيل اشتراك دانش را 
  

  نتيجه گيري
يو ام ال «تايج نشان داد دامنه فعلي ابراصطالحنامه ن

، جايگاه و دامنه اي كامل و رسمي از دانش طب »اس
سنتي ايران ارائه نمي كند و به همين دليل نيازمند 
تبيين جايگاه و دامنه اي براي سرشاخه خوشه طب 

نشان شد در پايان بايد خاطر . سنتي ايراني مي باشيم
از طريق مي تواند   نظام زبان واحد پزشكي كه

همكاري هاي سطح باال ميان ايجاد كنندگان منابع 
 به 1متعامد واژگاني مستقل بر تلفيق مدل هاي معنايي

تسهيل ايجاد پيوندهاي «يعني هدف تعيين شده خود 
خوان -مفهومي ميان كاربران و اطالعات ماشين

  .دست يابد» مرتبط
  :پبشنهادات زير ارائه مي گردددر پايان 

تشكيل زير گروه اصطالحنامه نويسي متشكل از . 1
 علوم كتابداري و اطالع رساني، طب سنتي :متخصصان

ايران، زبان شناسي، پزشكان و ساير متخصصين در 
گروه طب اسالمي و طب سنتي فرهنگستان علوم 

  .پزشكي جمهوري اسالمي ايران
لل در زير گروه ايجاد بخش روابط بين الم. 2

اصطالحنامه نويسي گروه طب اسالمي و طب سنتي 
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران 
جهت برقراري ارتباط با ساير مكاتب طب سنتي 
جهان و نيز برقراري هماهنگي مورد نظر با سازمان 

 در پايانزبان واحد پزشكي و نظام تدوين كننده 
 طب سنتي ايراني در ترسيم، تبيين و تصويب جايگاه

   .»نظام زبان واحد پزشكي«خوشه طب سنتي 
                                                 
1 Orthogonal Semantic Models 
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نظام زبان «تالش در جهت ايجاد هستي شناسي . 3
بر اساس روند پيشنهاد شده » واحد طب سنتي ايران

 . در اين مطالعه

ايجاد خدمت دهنده وب مبناي هستي شناسي . 4
به عنوان اساس » نظام زبان واحد طب سنتي ايران«

نظام زبان واحد طب سنتي «ام هستي شناسي روند ادغ
 .زبان واحد پزشكيدر نظام » ايران
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