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 نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است.شناسی علمی در جهان، و توصیف 

 : پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است.شناسیروش

است  های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شدهکه پروژه مطالعات نشان دادها: يافته

تواند الگویی برای اجرای انشجو ترسیم شده است که می د-که از طریق روابط علمی استاد راهنما

متعددی  پروژه های مشابه در ایران باشد. از سوی دیگر، در این مقاله مشخص شد نرم افزارهای

وجود دارد که پژوهشگران برای مشخص کردن نسب شناسی علمی و ترسیم روابط علمی 

  بهره بگیرند. هاآنتوانند از پژوهشگران می

دانشجو است. -ستادی، تأکید روی رابطه علمی افراد مثل همکار، یا اشناسی دانشگاه: در نسبگيرينتيجه

ابط افراد بنابراین، در اکثر پروژه های نسب شناسی، تالش بر این است که در یک حوزه علمی، رو

 های اخیر، روشهای تحلیل استنادی و هم تألیفی برای تحلیل همکاریطی دههمشخص شود. 

ها به شده است با این حال، نسبت علمی نویسندگان در این روشعلمی بین نویسندگان استفاده 

 صورت دقیق مشخص نمی شود. 

 یهای نسب شناسی، نرم افزارهای نسب شناسنسب شناسی دانشگاهی، پروژه ها:كليدواژه
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 مقدمه

دی افراد ترین علوم دنیا، به مطالعه رابطه خویشاونشناسی، به عنوان یکی از قدیمینسب

ا علومی که ب(. آشنایی آرشیویست 19، 1377پردازد )فدایی، می هاآنبشر و توالی و تناوب نسل 

، 1377یی، های تاریخی نقش دارند او را در انجام وظایفش تواناتر خواهد ساخت )فدادر پژوهش

یرد. در عنای خویشاوندان و نزدیکان را در بر می گواژه نسب که جمع آن انساب است، م(. 12

ف آن، پردازد. هدشود که به شناسایی و تعیین نسب های مردم میاصطالح به دانشی گفته می

ژوهش احتراز از خطا در نسب اشخاص است. علم االنساب یا نسب شناسی، از منابع مهم در پ

قائم، گذشته دارد )سامانی و منتظرالشود و نقش اساسی در بازسازی های تاریخی محسوب می

در  هانآ( عقیده دارند نسب شناسی، یک دانش است. 1390(. سامانی و منتظرالقائم )38، 1390

که این دانش،  مقاله خود با عنوان دانش نسب شناسی با تکیه بر نقش شیعیان امامی، بیان می کنند

می به از شاخه های علم تاریخ و شعبه ای از تاریخ نگاری عرب جاهلی است و در دوره اسال

خیلی  دالیلی چون تدوین دیوان، گسترسش فتوحات و استقرار قبایل عرب در مناطق فتح شده،

رسد ظر مینها و تعصبات به این امر دامن زد. به ود و سریع رشد یافت و البته گسترش رقابتز

 سهم شیعیان امامی در باروری دانش نسب شناسی برجسته تر بوده است. 

سیر تاریخی پیدایش و تطور این  ،ضمن معرفی علم انساب و مکاتب آن( 1382نجفی )

علم انساب از تعیین کند که داد. وی بیان میررسی قرار در اسالم تا عصر حاضر مورد ب را دانش

های پژوهش در آن، با هدف پرهیز از خطا در تعیین نسب اشخاص سخن نسب مردم و روش

توان آن را در زیر شود و میمی گوید. نسب شناسی از جمله علوم پایه برای مورخ محسوب می

گردد میان عرب به قبل از اسالم بر می تاریخ نسب شناسی در .مجموعه تراجم طبقه بندی کرد

لکن خالفت اموی بیشترین حمایت را از نسب شناسی داشت. در دوره عباسیان نیز مساله کالمی 

و فقهیِ حقانیتِ قریش و نفی بنی امیه از آن، به طرح مباحث جدیدتر و جدی تر در عرصه 

شناسی به معنای مطالعه تاریخ ، نسب 1بر اساس تعریف واژه نامه وبسترنسب شناسی انجامید. 

کنند. بنابراین، خانواده است و اینکه اعضای مختلف یک خانواده چطور با هم ارتباط پیدا می

نسب شناسی به ترسیم و بعضاً تفسیر این روابط خواهد پرداخت. مصور سازی داده های نسبی 

                                                           

1 .  http://www.merriam-webster.com/dictionary/genealogy 
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نسب شناسی  ه این ترتیب،بشناسی، کمک می کند که افراد درک دقیق تری از روابط داشته باشند.

خواهد به این سوال پاسخ دهد که افراد در یک حوزه خاص یا خانواده چه کسی هستند و از می

از آنجا که نسب شناسی، یک حوزه علمی بسیار دیرینه است و بسیاری از علمای  اند؟کجا آمده

ه جدیدتر نسب شناسی شیعه نیز در این زمینه مطالعاتی داشته اند، پژوهش حاضر، صرفًا بر جنب

های مهم نسب شناسی معرفی پروژهتمرکز دارد و هدف آن،  دانشگاهیتحت عنوان نسب شناسی 

علمی در جهان، توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه و در نهایت ارائه پیشنهاد برای انجام 

 های اجرایی و عملیاتی در خصوص نسب شناسی علمی است.پژوهش

 چيست؟ دانشگاهینسب شناسی 
ها و شجره نامه یک اصطالح نسب شناسی، به صورت سنتی به تاریخ گسترش خانواده

لیکن در عصر حاضر، معنای آن گسترده   (.200، 1882، 1خانواده یا شخص اشاره دارد )فایندلیتر

 تر از آندر جوامع پیشرفته امروزی متفاوت "خانواده"تر از گذشته شده است. اوالً اصطالح 

های اساسی چیزی است که صد سال پیش درک می شد. ثانیاً شجره نامه، یکی از موجودیت

است که توسط نسب شناسان امروزی مورد مطالعه قرار می گیرد. ثالثاً بسیاری از مطالعات نسب 

شناختی بر تاریخ جوامع تکیه دارند تا فرد یا خاندان خاص. آنچه که در اینجا بیشتر حائز اهمیت 

از  این تعاریف برای درک معنای نسب شناسی در حوزه علمی و دانشگاهی کافی نیست. است،

پژوهشگران بسیاری با جدیت به پژوهش با شیوه نسب شناسی پرداختند. به  21آغاز قرن 

های ارتباطی و اطالعاتی، امکان دسترسی به پیشینه های مورد خصوص اینکه با توسعه فناوری

های متعددی برای درک تالشیا مستندهای تلویزیونی فراهم شده است. نیاز از طریق محیط وب 

   (.2011،  2وکوتیزسهر( و شناسایی روابط افراد در یک رشته دانشگاهی انجام شده است

توسعه یک علم به تربیت دانشجویان و در کنند که بیان می (2008) 3پالمر و کارگین

معتقد است ( 1992) 4میشلشود. در کنار بحث انتشار مقاله و استناد مطرح می هاآنتعامالت با 
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داشتن اطالعات و آگاهی درباره اینکه تکامل یک رشته علمی چگونه رخ داده است اهمیت که 

شناسایی  وی در مقاله خود، بهدهند. ها، اعتبار علمی یک حوزه را نشان میدارد. بزرگان رشته

در این مقاله . پرداخت هاآنبزرگان در حوزه فیزیک، ردیابی و رصد کردن نسب شناسی علمی 

اند که مشارکت عمده ای را در انتشار مقاالت در حوزه بزرگان، به عنوان کسانی تعریف شده

داشته اند. جنسیت افراد، کیفیت موسسه اخذ مدرک  1989تا  1981آموزش فیزیک طی سالهای 

ای که در آن مشغول به فعالیت هستند، تخصص افراد، کمیت اساتید این تری، اعتبار موسسهدک

علمی، اش به آن پرداخته است. بنابراین، نسب شناسی حوزه از مواردی است که وی در مقاله

ای است که سالها ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. صدها سال است که حوزه

ها ایفا می کند. در کتب تاریخی ها و فرهنگمده ای را در شکل گیری تمدننسب شناسی، نقش ع

و برخی کتابهای مقدس نیز، شرح حال اقوام گذشته به طور کلی یا جزئی ذکر شده و بسیاری 

 اند. از مورخان و نسب شناسان، در این مورد اهتمام زیاد ورزیده

های افریقایی امریکایی، در ( دریافت که بسیاری از دو رگه1976) 1هالی 1970اواخر دهه 

منتشر شد که  1995جستجوی رصد کردن تاریخ خانوادگی خود بوده اند. پژوهشی در سال 

درصد امریکایی ها به نسب شناسی و گذشته خود عالقه نشان داده اند.  40پیشنهاد کرد بیش از 

، طبق از آن سال بعد 5درصد افزایش یافت و  60د به سال بعد، این عد 5( 1995، 2)فولکرسن

-درصد رسید. با توسعه اینترنت و بهره گیری از قابلیت 73، این عدد به 3آمار سایت مای فمیلی

های مختلف آن، نسب شناسی شکل تازه ای از تغییر و گسترش را تجربه کرد. فرصت تازه ای 

سازی سریع اطالعات فراهم آورد. این قضیه برای نسب شناسان به منظور گردآوری و روزامد 

منجر به عالقه مندی بسیاری از افراد به نسب شناسی شد. هرچند بیشتر عالقه مندی افراد در 

های اخیر های خانوادگی بوده است، لیکن پژوهشگران در سالحوزه نسب شناسی، به شجره نامه

ی توجه کرده اند. حوزه های مدیریت، به استفاده از نسب شناسی در حوزه های علمی و دانشگاه

 اند. علوم رایانه و گردشگری از این قابلیت بهره برده
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هایی نظیر بلکه رشتهنسب شناسی علمی فقط به یک رشته خاص متکی و مرتبط نیست، 

تاریخ، ادبیات، جغرافیا، علم اطالعات، زبان شناسی، علوم رایانه و غیره نیز در آن دخیل هستند. 

به مطالعه  "2نسب شناسی علمی جرج ای. بارثولومئو" با عنوان( در مقاله خود 2005) 1لوبنت و 

معتقدند که بارثولومئو نه فقط به خاطر آثار متعدد، بلکه به  هاآناین دانشمند پرداختند.  درباره

پژوهشگر فوق دکتری و یک دانشجوی  5دانشجوی دکتری و  39دلیل اهتمام وی بر تربیت 

دانشگاه کالیفرنیا مورد توجه است. این دانشجویان  زیست شناسیارشد در در حوزه  کارشناسی

 1200نیز به تربیت دانشجویان دیگر پرداختند و این جریان علمی تا هفت نسل ادامه یافت و 

رابطه علمی بین دانشجویان دکتری بارثو و دانشجویان دکتری  1987در سال  نفر را در برگرفت.

نسب  هاآننفر را در بر می گرفت. چند سال بعد،  200. این درخت علمی، بعدی ترسیم شد

شناسی مبتنی بر وب را برای نشان دادن این روابط علمی ایجاد کردند. در این پایگاه اطالعاتی، 

اطالعات تماس فراهم است.  و نظیر موقعیت شغلی فعلی یامکان ذخیره سازی روابط با جزئیات

امکان روزآمد سازی آن و اصالح داده ها نیز میسر شده است. برای هر فرد، مشخصاتی نظیر 

نام، نام استاد راهنما، درجه علمی، سال اخذ مدرک، موسسه فعلی، آدرس، رایانامه، شماره تماس 

ثبت شده  3این پایگاه دانشمندی که هنوز در این عرصه فعالند در 1170ثبت شده است. بیش از 

 است.

                                                           

1.  Bennett   &  Lowe 

2 George A. Bartholomew 

ت یأهه هاروارد دریافت کرد. وی عضو او یک زیست شناس آمریکایی بود که مدرک دکتری خود را از دانشگا

دانشجویان  های گسترده علمی و تربیتخاطر فعالیتبازنشسته شد. وی به  1989ای بود و در سال العلمی یوسی

 1919وی در سال  پایان نامه دکتری در عرصه زیست شناسی شهرت دارد. 39مختلف به خصوص راهنمایی 

 .درگذشت 2006میسوری متولد و در سال 
 

3 http://bartgen.bio.uci.edu/tree 

http://bartgen.bio.uci.edu/tree
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 ترسیم شده است. 1987 روابط علمی دانشجویان دکتری جرج بارثولومئو با وی که در سال -1تصویر

کند نسب شناسی قابلیت آن را دارد که به یک رشته دانشگاهی ( بیان می2012) وکوتیزسهر

در این حوزه از آن  تبدیل شود به طوری که افراد زیادی برای آموزش دیدن و انجام پژوهش

استقبال خواهند کرد. با این وجود، در این این حوزه هنوز فقدان بدنه دانش سازماندهی شده و 

شود. این حوزه، جامع احساس می شود. نسب شناسی یک رشته و حوزه مستقل محسوب نمی

عات، زبان شناسی های بسیاری نظیر تاریخ، ادبیات، جغرافیا، علوم رایانه، علم اطالترکیبی از رشته

و غیره است. بنابراین حقیقتاً یک حوزه چند رشته ای است. موجودیت بنیادین پژوهش های 

ها، اماکن، روابط بین افراد. از عناصر حائز نسب شناختی را افراد تشکیل می دهند. نام، تاریخ

از جوامع و تواند مجموعه ای فقط خانواده نیست. بلکه می familyاهمیت هستند. منظور از 

( به بررسی و تحلیل شبکه 2011)1سوجیموتو، راسل، و بایکوفسکی دانشمندان را شامل شود.

پایان نامه دکتری در حوزه کتابداری و اطالع رسانی طی بازه زمانی  3038نسب شناسی علمی

در  هاآن ( به منظور بررسی تغییرات میان رشته در این حوزه پرداختند.1930-2009ساله ) 80

مشاور، کشور و دانشگاه محل اخذ مدرک افراد را  و این پژوهش، اطالعاتی نظیر اساتید راهنما
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های علوم . نتایج پژوهش آن ها نمایان ساخت که اکثر اساتید راهنما از رشتهمشخص کردند

تربیتی، روانشناسی، علوم رایانه، بازرگانی و ارتباطات بوده اند و درصد کمی از این اساتید در 

وزه کتابداری و اطالع رسانی فعالیت داشته اند. این پژوهش، کاربرد نسب شناسی علمی را به ح

عنوان شاخصی در حوزه فعالیت های میان رشته ای برای پایان نامه های مقطع دکتری معرفی 

های اطالعاتی، در برگیرنده دانش فراوانی عقیده دارند شبکه( 2010و همکاران ) 1وانگ کرد.

روابط بین افراد یا موجودیت ها هستند. این دانش در شبکه ای که روابط در آن طبقه درباره 

بندی نشده، نهان است. مثالً در یک مقاله، مشخص نیست که رابطه هم نویسندگی مولفان از نوع 

توان به این قضیه پی برد. کشف استاد راهنما و دانشجو است و بعضاً از روی حدس و گمان می

در پژوهش خود به ترسیم روابط نویسندگان  هاآنتواند سودمند و کاربردی باشد. میاین روابط 

درصد  90تا  80یافته ها نشان میدهد که بین  در شبکه انتشارات حوزه علوم رایانه پرداختند.

 بر این باورند که هاآنروابط پژوهشگران، بر اساس ارتباط استاد راهنما و دانشجو بوده است. 

تواند به شناسایی هایی نظیر متن کاوی، میروابط نویسندگان با استفاده از شیوه آگاهی از

یافتن پژوهشگران از جوامع مختلف، چگونگی به متخصصان و خبرگان یک حوزه کمک کند. 

ینکه چگونه جامعه پژوهشی را تحت و تکامل آن در طول زمان و ا وجود آمدن یک موضوع

  ای شناسایی روابط نویسندگی پژوهشگران محسوب می شود.تأثیر قرار داده است، از مزای

ها به تحلیل هم نویسندگی انتشارات پرداخته اند. پژوهش در داخل کشور، بیشتر پژوهش

( 1391( اسدی و ثقفی )1393فرد و وصفی )فهیمی( 1393هایی نظیر بصیریان جهرمی و گرایی )

(، 1392( عرفان منش، روحانی، بصیریان جهرمی و غالمحسین زاده )1393پاپی و نوشین فرد ) ،

( بر ترسیم شبکه هم تألیفی 1392و گرایی و بصیریان جهرمی )( 1390حریری و نیکزاد )

علم اطالعات و  و پژوهشگران یک حوزه خاص مثل فنی و مهندسی، سم شناسی، روانشناسی

مطالعه هم تمرکز بر این نکته است که  ها،در اکثر این پژوهشاند.  دانش شناسی تأکید داشته

های استنادی که مبتنی بر پایگاه های انتشارات علمی است، نویسندگی مقاله های علمی و شبکه

ها برای مطالعه ارتباطات راهی موثر برای بررسی همکاری بین دانشمندان است. این شبکه

                                                           

1 . Wang 
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ها وبیت و تکامل فناوری ها به کار برده می شوند، این شبکهدانشمندان و همچنین شهرت، محب

 نوعی شبکه اجتماعی به شمار می آیند. 

 ، بر اساس منابع چاپی و الکترونیکی و به صورتبررسی متونپژوهش حاضر به صورت 

انشگاهی دشناسی علمی و های مربوط به نسببه منظور شناسایی پروژهتوصیفی انجام شده است. 

 Scientific و Academic Genealogy Projectsهای کلیدواژهاز 

Genealogy Projects .شناسی های مرتبط با نسبدر این مورد، پروژه استفاده شد

شناسی سبنافزارهای مربوط به برای یافتن نرمدانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و معرفی شد. 

به کار رفت.  Academic Genealogy Softwares علمی و دانشگاهی کلیدواژه

های یژگیواطالعات مربوط به هر نرم افزار در جداولی قرار گرفت و به توصیف در این زمینه، 

 آن نرم افزارها پرداخته شد.

 دانشگاهیپروژه هاي مربوط به نسب شناسی 
است. برخی های گوناگونی انجام شده در خصوص رصد کردن روابط پژوهشگران، پروژه

به کنند. ت میهای اطالعاتی تحت وب فعالیها هنوز ادامه دارند و در قالب پایگاهاز این پروژه

ر رشته د هاآن، اطالعات مربوط به استادان راهنما و دانشجویان ایعنوان نمونه، در پروژه

ناسی شسب گردآوری شده است. به همین منظور، پایگاهی به نام پروژه نریاضیات سراسر جهان 

ود را خدر این پایگاه، نام کامل فرد، دانشگاهی که مدرک دکتری  ریاضیات ایجاد شده است.

ی قابل جستجو و عنوان کامل پایان نامه و اخذ کرده، سال اخذ مدرک، نام اساتید راهنما و مشاور

بهشتی در  یدبه عنوان مثال، نام حسن برزگر، به عنوان فردی که از دانشگاه شهو بازیابی است. 

ی و مدرک دکتری خود را اخذ نموده، همراه با عنوان رساله دکتری، رده موضوع 2009سال 

 اساتید راهنمای وی قابل مشاهده است.
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 ایگاه نسب شناسی در رشته ریاضیپ -2تصویر

این  درهایی برای نسب شناسی دانشگاهی انجام گرفته است. در حوزه شیمی نیز فعالیت

متخصصان حوزه شیمی پرداخته شده است. از طریق این پایگاه  اینسب شناسی حرفهبه  1پروژه

پرداخت و به اطالعاتی  هاآن دیابی افراد از طریق استاد راهنما یا مشاور دکتریتوان به رمی

تولد یا وفات، باالترین درجه علمی اخذ شده، سال اخذ مدرک و حوزه موضوعی درباره تاریخ 

 هاآنامکان یافتن افراد بر اساس حروف الفبا یا جستجوی نام  شان دسترسی یافت.مطالعاتی

 فراهم است. 

 

                                                           

1 http://www.scs.illinois.edu/~mainzv/Web_Genealogy/ 
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 پایگاه نسب شناسی علمی شیمی  -3تصویر

هایی وجود دارد نیز پایگاه 2و علوم رایانه 1افزون بر موارد ذکر شده در حوزه فیزیک نظری

به همراه مشخصات اساتید راهنما و مشاور ها این حوزهدانش آموختگان ، توان می هاآنکه در 

 و نیز برندگان جوایز نوبل را بازیابی و مشاهده نمود. هاآن

  نسب شناسیمعرفی نرم افزارهاي 
به  هایی میبرخی از این بخش  که معرفی نرم افزار توان در می هاآناز طریق پردازد 

صان حوزه ص سب علمی متخ سایی ن شنا ضوعی مختلف به  سیم رابطه علمی های مو  هاآنو تر

مشخصات مربوط به این نرم افزارها عمدتاً براساس اطالعات موجود در وب سایت  پرداخت.

                                                           

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_genealogy_of_theoretical_physicists 
2 http://www.cs.vassar.edu/people/mlsmith/genealogy 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_genealogy_of_theoretical_physicists
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این  شناسایی، یافتن و دسترسی به مشخصاتبه دست آمده است. برای  هاآنیا بروشورهای 

سی علمی در موتورهای ،افزارهانرم شنا سب  شگاهی و ن سی دان شنا سب  کاوش  با کلید واژه ن

شد. ستجو  سی خانوادگی یا  ج شنا سب  شت که بر ن در این میان، نرم افزارهایی هم وجود دا

مشخصات  ترسیم شجره نامه خویشاوندی تمرکز داشتند که از دامنه کار این مقاله خارج بود. 

اطالعات  در جداول زیر مشخص شده  است. این نسب شناسی علمیافزارهای مربوط به نرم

سازگار با آن ستم عامل  سی ها و هزینه دار یا رایگان بودن نرم افزار ، قابلیتشامل نام نرم افزار، 

 است. 

شان میبررسی رند دهد که نرم افزارهای متعددی برای ترسیم نسب شناسی وجود داها ن

تواند یمعلمی ها و برخی دیگر برای حوزه های به صورت کلی برای خانواده هاآنکه برخی از 

شود که بهره گیری از هشت مورد  ستفاده  س 6هزینه دار و  هاآنا ت. قابلیت مورد بدون هزینه ا

از  اهآنمشتتترکی که اکثر این نرم افزارهای بررستتی شتتده دارند این استتت که از یک ستتو اکثر 

سه، آلمانی و ایتالیایی حمایت میهاانزب سی، فران ینکه نرم افزاری اکنند، ی زنده دنیا نظیر انگلی

سوی دیگرهاانبتواند زب شد. از  شتیبانی کند موردی یافت ن سی و عربی را هم پ ، این نرم ی فار

فزارهای روتس کنند، البته نرم اافزارها عمدتاً از ستتیستتتم عامل ویندوز یا لینوکس پشتتتیبانی می

اس  ید و آی اومیجیک، فمیلی تری میکر و فمیلی تر بیدر از طریق ستتیستتتم عامل های اندرو

 قابل استفاده هستند.

ز احمایت هایی که در اکثر نرم افزارهای بررستتی شتتده مشتتهود استتت عبارتند از: ویژگی

کان، تقویم یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیا

این نرم  بوط به افراد دراین ویژگی ها نشتتان می دهد که پس از ورود اطالعات مراستتتاندارد. 

 فراهم است. هاآنافزارها، امکان ترسیم روابط 

 

  



 1397پاييز ، 3، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              98

 نرم افزارهای نسب شناسی علمیهای ، قابلیت1جدول شماره 

سیستم عامل مورد  نام نرم افزار
رایگان یا  هاقابلیت مورد استفاده

 هزینه دار
دار نمایش شجره نامه، نمو حمایت از یونی کد، نمایش فرد، و لینوکس ویندوز ایج النگ تری1

 دارهزینه نیاکان، تقویم استاندارد

حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی،  ویندوز و لینوکس 2تآهنن بال
 هزینه دار نمایش شجره نامه، نمودار نیاکان، تقویم استاندارد

 ویندوز و لینوکس 3فمیلی هیستورین
نمایش گاهشناسی، حمایت از یونی کد، نمایش فرد، 

 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم
 استاندارد

 هزینه دار

ویندوز، لینوکس،  4فمیلی تری میکر
 اندروید، آی او اس

حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 هزینه دار

 ویندوز و لینوکس 5گرامپس
حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 رایگان

جن باکس فمیلی 
حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی،  ویندوز 6هیستوری

 هزینه دار استانداردنمایش شجره نامه، نمودار نیاکان، تقویم 

 ویندوز و لینوکس 7جنالوژی جی
حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 رایگان

حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی،  ویندوز 8جنوپرو
 دارهزینه تقویم استانداردنمایش شجره نامه، نمودار نیاکان، 

 ویندوز و آی او اس 9هردیس
حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 هزینه دار

ویندوز، لینوکس،  10روتس میجیک
 اندروید، آی او اس

گاهشناسی، حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 رایگان

 ویندوز و لینوکس 11روتس تراست
حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 رایگان

اسمارت 
ش کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، نمایحمایت از یونی ویندوز 12جنالوژی

 رایگان داردنمایی، نمودار نیاکان، تقویم استاننامه، نقشهشجره

د مستر 
 ویندوز 13جنالوژیست

حمایت از یونی کد، نمایش فرد، نمایش گاهشناسی، 
 نمایش شجره نامه، نقشه نمایی، نمودار نیاکان، تقویم

 استاندارد
 هزینه دار

                                                           
1 .  Agelong Tree 
2 .  Ahnenblatt 
3 .  Family Historian 
4 .  Family Tree Maker 
5 .  Gramps 
6 .  Genbox Family History 
7 .  GenealogyJ 
8 .  GenoPro 
9 .  Heredis 
1 0 . RootsMagic 

1 1 .  rootsTrust 
1 2 .  SmartGenealogy 
1 3 .  The Master Genealogist 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agelong_Tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahnenblatt
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Historian
https://en.wikipedia.org/wiki/Family_Tree_Maker
https://en.wikipedia.org/wiki/Gramps
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را  هاآن هر چند اکثر نرم افزارهای معرفی شده در این مقاله منبع باز هستند و می توان
جو و استاد برای ترسیم روابط علمی بین دانشبررسی پیشینه ها نشان داد که  سفارشی نمود، اما

 ک گروه برنامهراهنما صرفاً بر این نرم افزارها تکیه نشده است و طراحی نرم افزار با همکاری ی
 انجام شده است.نویسی 

 و بحث گيرينتيجه

های علمی همواره به دنبال سنجش و یافتن جایگاه خود در رشته مورد تحقیقشان چهره

اند آشنا اند و با پیشکسوتانی که در گذشته در آن زمینه علمی در مرزهای دانش قدم برداشتهبوده

مطالعه کمی میراث فکری منتقل شده شناسی علمی (. نسب2009، 1هستند )راسل و سوگیموتو

ها( و دانشجویان ها و رسالهو مشاوران علمی پایان نامه 4)یعنی، ناظران 3و مشاوران 2از اساتید

توان به بسیاری از پرسشها در زمینه سیر تکامل یک رشته علمی است و با استفاده از آن می هاآن

، نمونه7، تاریخی6، خودرایی5امل افتخاریپاسخ داد. به طور کلی پنج نوع نسب شناسی علمی ش

وجود دارد. این دسته بندی به صورت دو به دو ناسازگار نبوده و اغلب نسب  9، و تحلیلی8ای

ها واقع شوند )سوگیموتو، توانند حداقل در دو نوع از این دسته بندیهای علمی میشناسی

2014.) 

شناسی علمی مطرح ویژه، نسب شناسی بهمباحثی کلی در خصوص نسبدر این مقاله، 

بوده است و در شد. مشخص شد که این دانش، از دیرباز مورد توجه مورخان و پژوهشگران 

استاد راهنما  -گیری از نرم افزارهای مخصوص، با تأکید بر روابط دانشجوهای اخیر با بهرهدهه

های ای ترسیم همکارینرم افزارهای دیگری بربه ترسیم این روابط پرداخته شده است. البته 

                                                           

1 . Russell and Sugimoto 

2 Professors 

3 Mentors 

4 Supervisors 

5 Honorific 

6 Egotistical 

7 Historical 

8 Paradigmatic 

9 Analytical 
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. با 3و پاجک 2، آر1رود. این نرم افزارها عبارتند از یوسی آی نتعلمی نویسندگان به کار می

ها و توان به تحلیل دادهمی های علمیهای ترسیم شبکهو شاخصاستفاده از این نرم افزارها 

. اما (1393نژاد، )نوغانی دخت بهمنی و صادقی نویسندگان پرداختنمایش الگوهای همکاری 

های علمی نویسندگان تمرکز دارند و به طور خاص بر روابط این نرم افزارها صرفاً بر همکاری

های علمی قابل دانشجو در نسب شناسی-رابطه استاداستاد راهنما و دانشجو متمرکز نیستند. 

گونه جوامع توان دریافت که پژوهشگران چها میها و شبکهمشاهده است. از طریق این حلقه

یابند و یک حوزه گیرند، تکامل میها چگونه شکل میعلمی مختلف را شکل می دهند، ایده

 ،های هم تالیفی هم رخ دهدآورند. این اتفاق ممکن است در شبکهعلمی وسیع را به وجود می

های هم تالیفی فقط تعامل نویسندگان و نیز حوزه موضوعی مشخص می شود. ولی در شبکه

دانشجو -آنکه در نسب شناسی علمی، تأکید روی رابطه علمی افراد مثل همکار، یا استادحال 

است. بنابراین، در اکثر پروژه های نسب شناسی، تالش بر این است که در یک حوزه علمی، 

های تحلیل استنادی و هم تألیفی های اخیر، روشهر چند طی دهه روابط افراد مشخص شود.

اما هر  ،(1391، و عصاره علمی بین نویسندگان استفاده شده است )سهیلیبرای تحلیل همکاری 

(. با 2010پردازند )راچرال و هو، دو روش، به ارائه اشتراک فکری و شخصی و نیز آثار مهم می

شود. تأکید مشخص نمیبه صورت دقیق ها این حال، نسبت علمی نویسندگان در این روش

با استفاده از نسب بر همفکری علمی بین نویسندگان برای تولید یک اثر علمی است.  هاآن

در هر صورت، شناسی دانشگاهی میتوان تاریخ یک رشته یا حوزه علمی را کاوید و کشف کرد 

به خصوص در های داخل کشور ای است که هنوز در پژوهشحوزه دانشگاهینسب شناسی 

توانند این مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهشگران میاسی زمینه علم اطالعات و دانش شن

به این ترتیب  روش را برای ترسیم روابط علمی بین استادان راهنما و دانشجویان به کار گیرند.

توان درخت علمی رشته علم اطالعات و دانش شناسی را در داخل کشور ترسیم نمود. ضمن می

سازی نرم افزارهای ایجاد نسب شناسی دانشگاهی در داخل  شود نسبت به بومیاینکه پیشنهاد می
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های کشور اقدام شود تا بتوان نسبت به ترسیم درخت علمی استاد راهنما و دانشجو در رشته

 مختلف علمی اقدام کرد.
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