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الملخص -تعد نماذج الداللة المتوزعة إحدى الطرق التجريبية

بعض التجارب األولية التي أجريناها على الذخيرة النصية الفصحى

لدراسة تركيب اللغة وتصميمها ،وهي مبنية على بناء نماذج لمعاني

والنتائج التي توصلنا إليها.

الكلمات وانتشارها في نصوص ضخمة جدا.

الكلمات المفتاحية -القرآن الكريم؛ الذخيرة النصية؛ العربية
الفصحى؛ نماذج الداللة المتفرقة؛ اللغويات الحاسوبية.

الكلمات عن طريق الدراسات اإلحصائية لمدى توزع تلك

وفي هذه الورقة ،سنعرض الذخيرة النصية الفصحى لجامعة الملك

سعود والتي تعد حجر األساس لدراسة تعنى ببناء نموذج للدالالت
المتوزعة لمعاني كلمات القرآن الكريم .وهي ذخيرة نصية ضخمة

جداً ومتاحة مجاناً ،قوامها ما يربو على خمسين مليون كلمة من
مؤلفات تنتمي إلى الحقبة الزمنية ما بين العصر الجاهلي وحتى

القرن الرابع الهجري .وسنتطرق لألسس التي بنيت عليها الذخيرة

النصية الفصحى بما في ذلك الهدف من بنائها ومدى توازنها

وتمثيلها للغة الفصحى ،وكذلك حجم المقاطع النصية المأخوذة
من المؤلفات وحقوق النشر الخاصة بها .باإلضافة إلى ترميز

حروف الملفات النصية وكيفية ترتيبها في مجلدات .كما سنعرض

 .1مقدمة
يتميز النص القرآين الشريف عن غريه من نصوص اللغة العربية
الفصدى باملتانة وبالغة العبارا وانتقاء املفرد باإلضافة إىل احتوائه على
العديد من الرتاكيب الصرفية والندوية الفريد واملختلفة .كما يتميز النص
القرآين الشريف بتوظيفه لنفس املفرد كي ختدم ٍ
معان متعدد بناء على
السياق الذي وردت فيه .فعلى سبيل املثال ،جند أن كلمة "فتنة" قد
معىن خمتلفاً ،1كما أن بعض املفردات
وردت يف القرآن بأحد عشر ً
القرآنية حتتمل عد ٍ
معان خمتلفة يف نفس اآلية والسياق الذي وردت فيه
www.islamqa.com 1

النساء .٧٥١ :أضف
[ ،]1كقوله تعاىل:
إىل ذلك أن النص القرآين يزخر بالعبارات املسبوكة واليت توصل للقارئ
ٍ
ومعان متعدد باستخدام أقل املفردات ،كقوله تعاىل:
املعىن املراد بل
البقر  .٧١١ :ولعل مما يزيد من بالغة النص
القرآين الشريف وفصاحته كثر استخدام االستعار والتشبيه مما يضفى
أبعاداً إضافية للمعىن الذي يراد إيصاله للقارئ ،كقوله تعاىل:

مرمي .٤ :كل هذه اخلصائص الفريد جعلت
من النص القرآين الشريف املرشح األمثل لتمثيل اللغة العربية الفصدى،
والنص العريب الفصيح الذي يشكل التددي األكرب أمام الفهم اآليل
للغة العربية.
 .2نماذج الداللة المتوزعة
معظم احملاوالت السابقة ملعاجلة القرآن الكرمي واللغة العربية الفصدى
آلياً كانت مبنية على النهج العقالين الكتساب اللغة ،والذي يتبىن مبدأ
أن العقل البشري مهيأ بوحد عامة للغة حتتوي على العديد من القواعد
واألمناط والرتاكيب اليت يعتمد عليها األطفال يف عملية اكتساب وتوليد
اللغة .بل إن معظم البدوث العلمية يف جمايل املعاجلة اآللية للغات
الطبيعية واللغويات احلاسوبية يف الفرت ما بني 1691م إىل 1691م
كانت مبنية على النهج العقالين ،حيث مت بناء العديد من األنظمة
الذكية واملزود بالعديد من القواعد اللغوية املبنية يف داخلها باإلضافة إىل
خوارزميات تعلم متعدد  .إال أنه قد مت نقد مثل هذه األنظمة واليت تتبىن
النهج العقالين العتمادها املباشر على القواعد اليت يغذيها هبا اإلنسان
باإلضافة إىل عدم قدرهتا على التعامل بفعالية مع النصوص الضخمة
جداً [ ،]2األمر الذي حدى بالعلماء إىل العود إىل النهج التجرييب
لتعلم اللغة الذي كان سائداً يف الفرت ما بني 1621م إىل 1691م
والذي ال يؤيد وجود تلك الوحد العامة للغة يف العقل البشري بل
يفرتض أن اهلل قد زوده بآليات ذكاء مثل املقدر على التعميم والتعرف
على األمناط املتشاهبة واليت عندما يطبقها األطفال على ما يتلقونه عن
طريق حواسهم يتمكنون من خالله تعلم الرتكيب املعقد للغة [.]2

وبناءاً على ذلك ،تعتين الطرق اليت تتبع النهج التجرييب بدراسة
االستخدام الواقعي للغة والذي من خالله تستطيع أن تستشف تركيب
اللغة واخلصائص املميز هلا .ولعل الطريقة األمثل لتوفري ذلك االستخدام
الواقعي للغة لتلك الطرق هو عن طريق الذخائر اللغوية واليت ميكن
تعريفها على أهنا جمموعة من النصوص املكتوبة أو(و) املنطوقة واملصممة
بشكل منهجي حبيث ميكن االستفاد منها يف دراسة اللغويات [.]3
ومن هذا املنطلق ،كانت إحدى اخلطوات حنو فهم القرآن الكرمي
عن طريق الذكاء الصناعي واملعاجلة اآللية للغات الطبيعية هي حماولة
استخدام الطرق اليت تتبع املنهج التجرييب لدراسة الرتكيب الفريد للغة
القرآن ومعاين مفرداته .ورمبا تعد مناذج الداللة املتوزعة
( )Distributional Semantic Modelsأحد أهم تلك
الطرق .حيث تعتين بشكل رئيسي ببناء مناذج ملعاين الكلمات
مستخدمةً الدراسات اإلحصائية ملدى توزع تلك الكلمات وانتشارها يف
ذخائر نصية ضخمة جداً [ .]4وهي مبنية على فرضية التوزع
( )Distributional Hypothesisواليت تعود للعامل هاريس
(1691م) وتنص على أن "التغري يف املعىن له عالقة بالتغري يف التوزع"
[ ،]1أو مبعىن آخر "أن الكلمات اليت هلا معاين متقاربة تظهر يف
سياقات متشاهبة" [ ،]9وعلى هذا فإن "الكلمات اليت تظهر يف نفس
السياقات ،متيل إىل أن يكون هلا ٍ
معان متشاهبة" [.]9
وبالرغم من أن هاريس مل يوضح يف فرضيته ما هية هذا االختالف
يف توزع الكلمات ،إال أن اللغوي السابق دي سوسور قد أشار إليه
مسبقاً وأنه نابع من نوعني من العالقات ،ومها السينتامجاتية
( )syntagmaticوالربادمجاتية (.]9[ )paradigmatic
فالعالقات السينتامجاتية هي عالقات خطية اندماجية تنشأ بني
الكلمات اليت تتوارد مع بعضها يف نص متتابع ،مثل كلميت "الغيوم"
و"املطر" .بينما العالقات الربادمجاتية هي عالقات استبدالية تنشأ بني
الكلمات اليت تقع يف نفس السياق وتشرتك يف نفس الكلمات اجملاور
ولكنها ال تتوارد مع بعضها يف نفس النص ،مثل كلميت "احملبة"
و"املود ".
ومن التعريف السابق لفرضية التوزع ،ميكن حتديد عنصرين أساسني
لبناء مناذج الداللة املتوزعة؛ ومها توفر الذخائر اللغوية الضخمة جداً

باإلضافة إىل النماذج احلسابية أو الرياضية اليت سوف تطبق على تلك
الذخائر [.]6
 .3الذخيرة النصية الفصحى
تعد الذخري النصية الفصدى جلامعة امللك سعود 1حجر األساس
لبناء مشروع يهدف إىل دراسة مناذج الداللة املتوزعة ملفردات القرآن
الكرمي .فكما هو معلوم بأن النص القرآين نزل بلسان عريب مبني وبلغة
هي غاية يف الفصاحة ،لذا فقد كان لزاماً أن تتم دراسة مفرداته وتراكيبه
يف ضوء نصوص مقاربة له يف فصاحة اللغة ،وهي النصوص العربية اليت
أُلفت يف قرون االحتجاج ،من العصر اجلاهلي وحىت القرن الرابع
اهلجري.

أ.

اهلدف الرئيسي من بناء الذخري الفصدى هو استخدامها يف بناء
مناذج داللة متوزعة ملفردات وتراكيب القرآن الكرمي ،إال أنه وكما ذكرنا
قد صممت بطريقة عامة تتيح استخدامها يف أحباث لغوية أخرى ،منها
على سبيل املثال ال احلصر:
 بناء املعاجم.
 بناء املعاجم الداللية.
 البدث عن الكنوز اللغوية من مرادفات وتراكيب لغوية
يف حقل من احلقول الداللية يف الذخري النصية الفصدى
وإحيائها مر أخرى عن طريق تضمينها يف املناهج
التعليمية وكذلك الكتابات األدبية.

وعلى حسب علم الباحثني فإنه ال توجد سوى ذخريتني نصيتني
متخصصتان يف اللغة العربية الفصدى؛ فاألوىل هي جزء من املدونة
العربية التابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،2والثانية هي مدونة
اللغة العربية الفصدى [ .]3إالّ أن كليهما مل يكن مناسباً للبدث،
وذلك ألن األوىل مل تغط العديد من اجملاالت اليت كان التأليف فيها
سائداً يف ذلك الوقت ،كما أن قوامها حوايل  19مليون كلمة فهي ال
تعد ضخمة جداً ،أما الثانية فإهنا صغري نسبياً حيث تتكون من مخسة
ماليني كلمة فقط.

 دراسة التطور الداليل للمفردات والرتاكيب اللغوية منذ
العصر اجلاهلي وحىت عصرنا هذا ،وكذلك استعار
املفردات للداللة على معاين أخرى يف جماالت أخرى.
 دراسة املصطلدات والتعابري املسكوكة وظاهر التصاحب
اللغوي.
 دراسة ارتباط بعض املفردات برتاكيب حنوية حمدد .
 استنباط الفروق الدقيقة بني املرتادافات.

لذا كان البد من العمل أوالً على مشروع مجع وتصميم ذخري نصية
خاصة باللغة العربية الفصدى حبيث تكون كبري احلجم وعلى مستوى
مقبول من التمثيل والتوازن مما يناسب تطبيق مناذج الداللة املتوزعة
عليها .وعلى هذا فقد مت مجع وبناء الذخري النصية الفصدى جلامعة
امللك سعود وقوامها أكثر من مخسني مليون كلمة وحاولنا أن يكون
تصميمها عاماً وذلك إلتاحتها ألحباث علمية أخرى.

 دراسة العالقة بني الرتاكيب الندوية ونوع النص.
 إجياد العالقات الداللية (الرتادف ،التضاد ،جزء من،
يتضمن .)..
 بناء أنتولوجيا للقرآن الكرمي ،واللغة العربية الفصدى.
 تعليم اللغة العربية الفصدى للعرب ولغريهم.
ب.

 1الذخري النصية متوفر جمانا على اإلنرتنت
http://ksucorpus.ksu.edu.sa/ar
 2موقع املدونة العربية على اإلنرتنت
http://www.kacstac.org.sa/Pages/search.aspx

الهدف من الذخيرة النصية الفصحى

التمثيل والتوازن

يعد التمثيل والتوازن من املقومات اليت يفضل توفرمها يف أي ذخري
لغوية وذلك ألمهيتهما يف حتديد مدى دقة النتائج اليت سيدصل عليها
الباحث من الذخري النصية .وميكن تعريف الذخري اللغوية املمثلة بأهنا
الذخري اليت متثل استخدام اللغة يف الواقع وتغطي مجيع جماالهتا وميكن

تعميم النتائج اليت يتم احلصول عليها منها على اللغة ككل .أما الذخري
اللغوية املتوازنة فهي اليت يكون فيها عدد املقاطع املأخوذ من كل جمال
من اجملاالت متناسباً مع حجم النصوص املصنفة ضمن ذلك اجملال يف
الواقع.

المجال

الجغرافيا والرحالت
الطب
الفيزياء
الفلك

ونظراً لقلة النصوص الرقمية املوثقة واملؤلفة يف الفرت من العصر
اجلاهلي وحىت القرن الرابع اهلجري فقد حاولنا أن جنمع كل ما توفر
لدينا ،ومل يكن هنالك حاجة لعمل اختيار عشوائي من عينات جمتمع
البدث املتوفر لدينا وذلك لقلة عدد النصوص كما ذكرنا ،وكانت املكتبة
الشاملة على اإلنرتنت أحد أهم املصادر اليت اعتمدنا عليها 1يف توفري
جمتمع البدث.
وبعد دراسة اجملاالت اليت تنتمي إليها النصوص املتوفر ولكي نصل
إىل ذخري نصية ممثلة ،قسمنا جمتمع البدث إىل ستة جماالت رئيسية
تغطي معظم اجملاالت اليت كان التأليف فيها سائداً يف ذلك الوقت،
وهي :الدين واللغة واألدب والعلوم وعلم االجتماع والسري والرتاجم.
كما قمنا بتقسيم كل من هذه اجملاالت الرئيسية إىل جماالت فرعية بلغ
جمموعها  29جماالً ،كما يظهر يف اجلدول رقم .1

الفلسفة
السياسة
علوم متفرقة
علم االجتماع

سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم

السير والتراجم

التراجم والطبقات

مث قمنا بعد ذلك بتصنيف النصوص وفقاً للمجال الرئيسي/الفرعي
الذي تنتمي إليه ،وأسفر التصنيف عن نسب غري متساوية من النصوص
يف كل جمال رئيسي/فرعي ،كما يف اجلدول رقم  .2إال أن هذا يتوافق مع
ما نعرفه عن توجه التأليف يف تلك الفرت الزمنية من تاريخ العرب ،األمر
الذي يشري إىل توازن ذخريتنا النصية.
جدول  :2وصف عام لمحتوى الذخيرة النصية الفصحى

المجال الثانوي

المجال

عدد النصوص

عدد الكلمات

النسبة المئوية

الدين

150

23645087

46.73 %

القرآن الكريم

اللغة

56

7093966

14.02 %

األدب

104

7224504

14.28 %

تفسير القرآن الكريم

العلوم

42

6429133

12.71 %

علم االجتماع

32

2709774

5.36 %

علوم القرآن

الحديث الشريف

الدين

اآلداب والرقائق
علم األنساب

جدول  :1توزيع مجتمع البحث إلى مجاالت رئيسية وثانوية
المجال

المجال الثانوي

علوم الحديث

السير والتراجم

26

3499948

6.92 %

المجموع

410

50602412

100 %

العقيدة
الفقه
أصول الفقه
النحو والصرف
اللغة

اللغة
المعاجم
األمثال

ت.

مت اعتماد كامل النص للمؤلفات يف الذخري النصية وذلك ،وفقا
لسنكلري [ ،]11يعد االختيار األنسب الكتشاف اخلصائص اللغوية
واملعاين اليت ما تكون غالباً متوزعة بشكل متساوي يف ثنايا النص.

الشعر
األدب

الرواية
األدب والبالغة

العلوم

التاريخ

 1موقع املكتبة على اإلنرتنت http://shamela.ws

حجم المقاطع النصية

ث.

إذن حقوق الطبع والنشر

املؤلفات املشمولة يف الذخري النصية الفصدى تعود لقرون طويلة
ماضية وال ختضع حلقوق امللكية الفكرية.

ج.

ترميز المحارف

تستخدم الذخري النصية الفصدى ترميز احملارف املعروف
( )UTF-8والذي يتوافق مع الرتميز السابق الـ ( )ASCIIومدعوم
من قبل العديد من األنظمة [.]11
ح.

سبيل املثال كلمة "ماء" واليت وردت يف القرآن الكرمي  31مر وبثالث
ٍ
معان خمتلفة كما يف يظهر يف اجلدول رقم .4
جدول  :4معاني كلمة "ماء" في القرآن الكريم
المعنى

ترتيب الملفات

تتكون الذخري النصية الفصدى من عد ملفات نصية حبيث ميثل
كل ملف ُمؤلّف واحد (كتاب أو قصيد ) .ومت ترتيب هذه امللفات يف
ستة جملدات أساسية متثل اجملاالت الرئيسية للذخري النصية ،واليت حتتوي
بدورها على عد جملدات متثل اجملاالت الثانوية .كل من اجملاالت
األساسية والثانوية مت الرمز إليها حبروف األجبدية اإلجنليزية بشكل يضمن
عدم تطابق أي جملدين يف التسمية .وكل ملف يتكون امسه من حرف
اجملال الرئيسي ملدقاً حبرف اجملال الثانوي ملدقا برقم امللف التسلسلي
يف اجملال الثانوي .اجلدول 3يوضح طريق تسمية ملفات جمال (الدين).

الدين ()A

ماء المطر

أنزل ،السماء

ماء الشرب

شرب
الخلق ،اإلنسان،
دافق ،مهين
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وعند حماولة إجياد متصاحبات كلمة "ماء" يف الذخري النصية
الفصدى باستخدام املعيار اإلحصائي ( )MI.log_fيف برنامج
( ]12[ )Sketch Engineكان التقييم األعلى هو للمتصاحبات
اليت يف اجلدول رقم .1
جدول  :5معانى كلمة "ماء" في الذخيرة النصية الفصحى

المجال الثانوي (الرمز)

اسم الملفات

المعنى

المتصاحبات

MI.log_f

القرآن الكريم ((A

AA1

األعشاب الممزوجة بالماء

الشعير

63.325

الحديث الشريف ()B

الشراب المخلوط بالماء

العسل

54.434

AB1-44

ماء المطر

السماء

54.210

تفسير القرآن الكريم ()C

AC1-13

ماء الشرب

تجدوا

51.729

علوم القرآن ()D

AD1-29

ماء زمزم

زمزم

50.467

علوم الحديث ()E

المني

دافق

46.671

AE1-10

العقيدة ()F

AF1-23

الفقه ()G

AG1-26

أصول الفقه ()H

AH1-4

 .4أمثلة على تحليل بعض المفردات القرآنية
باستخدام الذخيرة النصية الفصحى
أ.

المتواردة

التوارد
22

المني

جدول  :3طريقة تسمية ملفات مجال (الدين)
المجال (الرمز)

الكلمات

عدد مرات

مقارنة استخدام كلمة "ماء" في القرآن والذخيرة النصية
الفصحى

بإمكاننا استخدام الذخري النصية الفصدى ملعرفة الكيفية اليت
كانت تستخدم هبا مفردات القرآن الكرمي يف لغة العرب .ولنأخذ على

عصير

الرمان

46.055

ونستنتج من اجلدول السابق أن كلمة "ماء" استخدمت يف العربية
الفصدى بنفس املعاين اليت وردت يف القرآن الكرمي باإلضافة إىل ٍ
معان
أخرى نتجت بسبب تغري الكلمات املصاحبة هلا .ويرجع ارتفاع تقييم
أول معنيني لوجود العديد من كتب الطب يف الذخري النصية الفصدى
واليت استخدمت كلمة "ماء" كثرياً.
ب.

الفهرس السياقي لمفردات القرآن في الذخيرة النصية
الفصحى

يعد الفهرس السياقي من أهم األدوات اليت تعني الباحث على
التعرف على الكيفية اليت تستخدم هبا الكلمة يف النص حبيث يستطيع
من خالله استنباط املعاين املختلفة للكلمة والقرائن اليت أدت إىل نشوء

الروضة بالرياض على اجلهد الذي بذلوه يف مجع وإدخال هذا الكم
.الكبري من كتب الرتاث العريب واإلسالمي
المراجع

 يعرض بعض1  الشكل.هذا املعىن دون غريه من املعاين األخرى
السطور من الفهرس السياقي لكلمة "الفتنة" مستخرجة من الذخري
.]12[ )Sketch Engine( النصية الفصدى وباستخدام برنامج
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. الفهرس السياقي لكمة "الفتنة" في الذخيرة النصية الفصحى:1 شكل

 الخاتمة.5
الذخري النصية الفصدى هي ذخري نصية رائد قوامها أكثر من
 وهي مشروع له أبعاد علمية ولغوية،مخسني مليون كلمة حتمل ثقافة أمة
 مت مجعها وتصميمها هبدف خدمة األحباث.وثقافية واجتماعية ودينية
 إال أنه ميكن،العلمية يف جمال اللغويات واللغويات احلاسوبية
.استخدامها من قبل باحثني يف جماالت أخرى كالتاريخ واألدب
ستتيح الذخري النصية الفصدى للباحثني معرفة كيف استخدمت
 كما ستتيح عمل فهرس سياقي،املفردات القرآنية يف كالم العرب
لكلمات القرآن الكرمي مما سيمكنهم من استنباط الفروق الدقيقة بني
 كما أهنا ممكن أن تستخدم كنوا،املرتادفات واستنتاج أسرارها اللغوية
الستخراج متصاحبات األلفاظ القرآنية ومرتادفاهتا وغريها من اخلصائص
 األمر الذي سوف يفتح،اللغوية آلياً عن طريق النماذج الداللية املتوزعة
.املزيد من اآلفاق لتدبر كالم اهلل واستخراج املزيد من عجائبه
شكر وتقدير
نود أن نتوجه بالشكر وننوه جبهود القائمني على موقع املكتبة
الشاملة على اإلنرتنت وكذلك املكتب التعاوين لدعو اجلاليات فرع

