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 1مردمة
تعد مناذج الداللة التوزيعية ( )Distributional Semantic Modelsأحد أهم الطرق التجريبية لدراسة تركيب اللغة وتصميمها ،حيث
تعتين بشكل رئيسي ببناء مناذج ملعا ي الكلمات مستددمة الدراسات اإلحصائية ملدى توزع تلك الكلمات وانتشارها يف الذخائر النصية .1وهي
مبنية على فرضية التوزع ( )Distributional Hypothesisواليت تعود للعامل هاريس وتنص على "أن االختاف يف معا ي الكلمات مرتبط
ابختاف توزيعها يف النص" ،أو مبعىن آخر "أن الكلمات اليت هلا معا ي متقاربة تظهر يف سياقات متشاهبة" ،وعلى هذا فإن "الكلمات اليت تظهر
يف نفس السياقات ،متيل إىل أن يكون هلا معان متشاهبة".
وابلرغم من أن هاريس مل يوضح يف فرضيته ماهية هذا االختاف يف توزع الكلمات ،إال أن اللغوي السابق دي سوسور قد أشار إليه مسبقا
وأنه انبع من نوعني من العاقات ،ومها السينتامجاتية ( )syntagmaticوالبارادامجاتية ( .)paradigmaticفالعاقات السينتامجاتية هي
عاقات خطية اندماجية تنشأ بين الكلمات اليت تتوارد مع بعضها يف نص متتابع ،مثل كلميت "الغيوم" و"املطر" ،بينما العاقات البارادامجاتية هي
عاقات استبدالية تنشأ بني الكلمات اليت تقع يف نفس السياق وتشتك يف نفس الكلمات اجملاورة ولكنها ال تتوارد مع بعضها يف نفس النص ،مثل
كلميت "احملبة" و"املودة" .]1
وبرانمج كشاف املعا ي هو تطبيق يعىن بتحليل الدالالت التوزيعية ملفردات القرآن الكرمي ودراسة العاقات السينتامجاتية بينها.
 1.1اهلدف من الربانمج
اهلدف األساسي من الربانمج هو استدراج العاقات السينتامجاتية من القرآن الكرمي ،وهي العاقات اليت تنشأ بني الكلمة والكلمات احمليطة هبا
واليت من خاهلا ميكننا بناء منوذج ملعىن تلك الكلمة .هذا النموذج ميكن استددامه لتتبع املعا ي املدتلفة لتلك الكلمة وكيف يتأثر معناها بتغري
الكلمات احمليطة هبا وكيف متيل تلك الكلمة إىل استقطاب كلمات حمددة من حوهلا .ويوجد عدد كبري من التطبيقات اليت ميكنها االستفادة من
تلك النماذج ،ومن ضمنها التطبيق الذي يقوم به هذا الربانمج وهو استدراج الكلمات املتواردة لكل كلمة من كلمات القرآن الكرمي .واملقصود
ابلكلمات املتواردة هنا ليست جمرد أي كلمة ترد مع الكلمة حمط البحث ،بل الكلمة اليت كان يف ورودها مغزى داليل يرتبط ابلكلمة حمط البحث
ويؤثر على معناها .ويتم حساب عاقة التوارد هذه ابستددام مقياس  Refined MIوتطبيقه على كل مخس كلمات ترد عن ميني أو يسار
الكلمة املقصودة .وقد مت اختيار هذا املقياس ألنه قد ثبت عن طريق الدراسات التقييمية قدرته وجدارته يف استدراج املتواردات ذات املغزى الداليل
من النص القرآ ي الشريف ،واليت ميكن تصنيف عدد كبري منها على أهنا متصاحبات لغوية  .]2ويقوم الربانمج كذلك ابستدراج املتواردات على
مستوى املداخل املعجمية واجلذور مما ميكن الباحث من إحصاء التوارد يف مستوايت أعم من الكلمة نفسها .ابإلضافة إىل ذلك ،حيتوي الربانمج
على فهرس سياقي لكل كلمة من كلمات القرآن الكرمي ،والذي ميكن من خاله استعراض مجيع السياقات اليت وردت فيها الكلمة مرتبة بشكل
يوفر للباحث السهولة والفاعلية يف البحث واالستنباط .كما حيتوي الربانمج على قوائم تكرار مرتبة تنازليا الكلمات واملداخل املعجمية 2واجلذور اليت
وردت يف القرآن الكرمي.
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الذخرية النصية ،أو كما يسميها البعض املدونة النصية ،ميكن تعريفها على أهنا جمموعة من النصوص املكتوبة واملصممة بشكل منهجي حبيث ميكن االستفادة منها يف دراسة

اللغوايت .]1
2

مدخل املعجم هي الكلمة األكثر مشوالً من انحية املعىن واليت ترد يف رأس املعجم ويندرج حتتها العديد من الكلمات ا ليت تفيد نفس معناها العام ولكن هلا تصريفات خمتلفة.
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 2تثبيت الربانمج
 -1قم بتنزيل الربانمج من موقع الذخرية النصية الفصحى جلامعة امللك سعود على الرابط التايل:
http://ksucorpus.ksu.edu.sa/wp-content/uploads/2014/09/MeaningExplorer.zip
 -2فك الضغط عن اجمللد قبل تشغيل الربانمج.
 -3شغل امللف MeaningExplorer.jar

 3نلية عمل الربانمج
عند تشغيل الربانمج ستظهر لك الواجهة الرئيسية للربانمج واالختيار على عامة تبويب "التكرار" ،كما يف الشكل (.)1

زر "عن الربانمج"
زر "مساعدة"
عالمة تبويب "التردار"
عالمة تبويب "التوارا"
عالمة تبويب "السياق"

الشرل  :1الواجهة الدئيسية للربانمج
 1.3التردار
من خال عامة التبويب "التكرار" ،ميكنك احلصول على قوائم التكرار جلميع كلمات القرآن الكرمي أو للمداخل املعجمية جلميع كلمات القرآن
الكرمي أو للجذور الثاثية والرابعية جلميع كلمات القرآن الكرمي مرتبة تريباً تنازلياً ،وذلك كما يف الشكل ( )2ابتباع اخلطوات التالية:
 -1حدد املستوى الذي تريد حساب قوائم التكرار على أساسه وذلك عن طريق اختيار "الكلمات" أو "املداخل املعجمية" أو "اجلذور".
اضغط زر "حساب".
 -2ستظهر لك قائمة التكرار املطلوبة يف اجلدول مرتبة تنازليا.
 -3حلفظ نتائج اجلدول احلايل كملف نصي ،اضغط زر "حفظ" ،وسيتم حفظ اجلدول يف ملف نصي امسه " .txtالتكرار" وستجده يف
نفس جملد الربانمج.
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-1حدا نوع قوائم التردار

-2اضغط زر "حساب"
-3اضغط زر "حرفظ" حلرفظ النتائج

الشرل  :2عالمة تبويب "التردار"

 2.3التوارا
من خال عامة تبويب "التوارد" ،ميكنك استدراج الكلمات املتوارد ذات املغزى الداليل ألي كلمة من كلمات القرآن الكرمي .ويتم حساب
عاقة التوارد هذه ابستددام مقياس  Refined MIوتطبيقه على كل مخس كلمات ترد عن ميني أو يسار الكلمة املقصودة ،ومن مث حساب
مدى قوة كل كلمة ابلكلمة املقصودة ومن مث ترتيب تلك الكمات تنازلياً حسب قوة تلك العاقة .كما ميكنك استدراج املتواردات على مستوى
املداخل املعجمية واجلذور ،حيث تدخل املدخل املعجمي أو اجلذر وستظهر لك قائمة املداخل املعجمية أو اجلذور اليت تواردت معها .والستدراج
املتواردات ،اتبع اخلطوات التالية:
 -1حدد نوع املفردة اليت ترغب يف استدراج املتواردات هلا "كلمة" أو "مدخل معجمي" أو "جذر".
 -2أدخل "الكلمة"" ،املدخل املعجمي" أو "اجلذر" الذي ترغب يف البحث عن متوارداته.
 -3اضغط زر "حبث".
 -4سيظهر لك يف خانة عدد مرات التكرار ،عدد مرات تكرار تلك الكلمة أو املدخل املعجمي أو اجلذر.
 -5سيظهر لك يف اجلدول املقابل الكلمات املتواردة مرتبة تنازليا حسب قيمة مقياس التوارد ،ابإلضافة إىل عدد مرات تكرار الكلمة املتواردة
يف القرآن الكرمي وكذلك عدد املرات اليت تكررت فيها الكلمة املتواردة مع كلمة البحث .وإذا مل يتمكن الربانمج من العثور على
متواردات للكلمة املطلوبة فستظهر رسالة توضح ذلك.
 -6حلفظ نتائج اجلدول احلايل ،اضغط زر "حفظ" وسيتم حفظ اجلدول على ملف نصي ابسم ".txtاملتواردات" على اجمللد الذي يوجد
فيه الربانمج.
األشكال من ( )5-3توضح كيفية استدراج املتواردات لكلمة "الليل" ،واملدخل املعجمي "ليل" ،وللجذر "ليل".
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-1حدا نوع كلمة البحث
-2اكتب الرلمة املطلوبة
 -3اضغط زر "حبث"
عدا مدات تردار الرلمة املدخلة

-4اضغط زر "حرفظ" حلرفظ النتائج

الشرل  :3استخداج املتواراات لرلمة "الليل"

الشرل :4-استخداج املتواراات للمدخل املعجمي "ليل"
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الشرل  :5استخداج املتواراات للجذر "ليل"

 3.3السياق
من خال عامة تبويب "السياق" ميكنك احلصول على فهرس سياقي لكل كلمة من كلمات القرآن الكرمي ،والذي ميكن من خاله استعراض
مجيع السياقات اليت وردت فيها الكلمة املطلوبة .للحصول على الفهرس السياقي لكلمة ما ،كما يف الشكل ( ،)6اتبع اخلطوات التالية:
 -1ادخل الكلمة املطلوبة.
 -2اضغط زر "حبث".
 -3سيظهر لك عدد املرات اليت تكررت فيها الكلمة (وهو نفسه عدد أسطر الفهرس السياقي) يف خانة عدد مرات التكرار.
 -4سيظهر لك يف اجلدول مجيع السياقات اليت وردت فيها الكلمة منسقة على الشكل التايل:


السياق األمين :وهو النص القرآ ي الذي ورد عن ميني الكلمة.



الكلمة :وهي الكلمة حمل البحث.



السياق األيسر :وهو النص القرآ ي الذي ورد عن يسار الكلمة.



السورة :السورة اليت ورد فيها ذلك السياق.



رقم اآلية :رقم اآلية اليت ورد فيها السياق.

 -5حلفظ نتائج اجلدول احلايل ،اضغط زر "حفظ" وسيتم حفظ اجلدول على ملف نصي ابسم ".txtالسياق" على اجمللد الذي يوجد فيه
الربانمج.
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-1اكتب الرلمة املطلوبة
 -2اضغط زر "حبث"
عدا مدات تردار الرلمة املدخلة

-3اضغط زر "حرفظ" حلرفظ النتائج

الشرل  :6الرفهدس السياقي للرفظ اجلاللة "هللا"

املداجع
 ]1مها سليمان الربيعة ،عبدامللك السلمان و إيريك أتويل” ،الذخرية النصية الفصحى حجر األساس لدراسة معا ي كلمات القرآن الكرمي يف
ضوء مناذج الداللة املتوزعة“ ،مؤمتر جامعة طيبة الدويل يف توظيف تقنية املعلومات خلدمة القرآن الكرمي وعلومه ،املدينة املنورة ،اململكة العربية
السعودية 1435 ،هـ.
[2] Alrabiah, M., Al-Salman, A. & Atwell, E., 2014b. The Refined MI A Significant
Improvement to Mutual Information. In Proc. International Conference on Asian Language

Processing 2014 (IALP2014). Kuching, Malaysia.
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