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  احملتوى الرقمي العريب

  امنوذجوتقنياته التنقيب املعلومايت 
  :ملخص البحث

وحيفظ عليها  ،تستجمع احلضارات املختلفة يف عصر العوملة كل قواها لبناء حمتوى رقمي ميثل ثقافتها
   .خصائصها ومساا، وينوب عنها يف حوار ثقايف متوازن مع احلضارات األخرى يف غري متيع وال صراع

ا من ا هو احملتوى الرقمي العريب يتسارع منوه يف اآلونة األخرية عله يلحق مبن سبقه، ويسد بعضوه
  .الفجوات املعرفية اليت خلفت دوامات من التبعية، واالنبهار باآلخر

وترسم  ل من جهود،ذتستثمر ما ب حىتربطها بالواقع، وذلك ب ؛حياول البحث دعم هذه االستفاقةو
يلقي  اللغوية واحلاسوبية واملعرفية واإلدارية، فهو الصعاب والتحديات متدرجة، مقدرةً النفسها أهدافً

يعرض والضوء على أهم مراحل بناء احملتوى الرقمي العريب، مع التركيز على مرحلة التنقيب املعلومايت، 
، كما يشتمل عليهااليت  ألهم التقنيات واألدوات الالزمة لتفعيل الوصول السهل واملتنوع إىل املعلومات

حماور  أربعة ، وقد جاء ذلك يف وتطوير أدواته وتقنياته ئه،بناتعترض طريق أهم التحديات اليت تناول ي
  : أساسية، هي

   .رؤية عامة ؛إدارة احملتوى الرقمي العريب: احملور األول
   .حتديات التنقيب املعلومايت يف احملتوى الرقمي العريب: احملور الثاين

   .املعاجلة الفنية لوثائق احملتوى الرقمي العريب: لثالثاحملور ا
  .تقنيات التنقيب املعلومايت يف احملتوى الرقمي العريب: احملور الرابع
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Research Summary  
At the age of Globalization, civilizations are thriving to build up their digital 

knowledge which forms their own characterizations, and protects their unique 
cultural   features.  The digital Knowledge will be the representative of these 
civilizations in a well-balanced independent and comprehensive cultural 
dialogue with each other; without losing identities, or melting in others’ 
ideologies.    

The Arabic digital knowledge is increasingly growing lately, in order that, it 
should catch up with others and bridge gabs which were a result of an 
inheritance of dependence upon others along with an inferiority complex.   

The goal of this thesis is to support this Arabic up rise in digital knowledge 
through a thorough objective and realistic view, in order to invest what 
already has been done, and gradually plan a concise map that will never ignore 
hindrances and other computational, management, informational as wells 
linguistic challenges.   

The thesis highlights the most important stages of the Arabic digital 
knowledge, focuses on the stage of the stage of exploration and information 
searching process.  The thesis will also keep an eye on the technical tools and 
ways by which the information will be both attainable and various, beside 
explaining the difficulties and challenges in every stage.  

There are four major aspect of this thesis: 
- Management of the Arabic digital knowledge. (general view) 
- Challenges that face the process of the collecting and info searching. 
- Technical processing of the documents of the Arabic digital knowledge. 
- The technicalities of info searching of the Arab digital knowledge. 
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  احملتوى الرقمي العريب 
االتنقيب املعلومايت وتقنياته منوذج  

 
 :مقدمة

 "ا يف هذا الركام املعريف الضخممل تعد املشكلة اآلن يف ندرة املعلومات، وإمنا يف كيفية الوصول إليه"
ا يف مناسبات احلديث عن القفزات اهلائلة اليت يشهدها النمو املعلومايت املعاصر، أو تتكرر هذه العبارة كثري

يف عروض الترويج ألدوات وتقنيات حاسوبية ميكنها تنظيم احملتوى املعريف، وتقدميه على حنو يسهل 
يمية والدولية اليت تناقش مظاهر العوملة وخماطرها على الثقافات اليت ال التعامل معه، أو يف احملافل اإلقل

  . تقوى على املنافسة
أمهلت اإلشارة إىل  -مكامن الصعوبات والتحديات إال أاوإن كشفت عن -غري أن هذه العبارة 

لعاملي، واإلنتاج أمام اإلفادة الكاملة من التراث الثقايف ا اعديدة ال تزال متثل عقبة كئودأخرى جوانب 
  : هلا ةشامل حلولوتقدمي املعلومايت املعاصر، ومن هذه التحديات اليت حتتاج إىل تشخيص دقيق ملظاهرها 

  التوازن الكمي والنوعي للمحتوى املعريف املعرب عن ثقافة من الثقافاتحتقيق. 
  ن من متثيل جيد للمعرفة كِّاملعاجلات الفنية للمحتوى املعريف املقدم واللغة احلاملة له مبا ميمشولية

 .املبثوثة يف تضاعيف هذا املخزون النصي أو السمعي أو املرئي
   اللغة تطوير التقنيات واألدوات احلاسوبية املتقدمة اليت حتاكي السلوك البشري يف التعامل مع

اا وحتليلًإبداع. 
 مبا يضمن حتقيق واملتنوعة نة والتأليف بني مهامها املتعاقبة واملتزام ،إدارة هذه العملية الضخمة

 . األهداف وتوفري اجلهود
وغريها من املشكالت الفرعية متثل التحدي األكرب يف مواجهة هذا النمو املعلومايت املشكالت هذه 
وعلى قدر جناح  ؛، واالبتعاد به عن حلبة صراع الثقافات واحلضارات إىل أفق التكامل الرحباملعاصر

  .ود عنهاذيتمكنون من نشر ثقافتهم والفإم اوز هذه العقبات أبناء ثقافة معينة يف جت
باحلديث حول هذه العقبات، وموقف احملتوى الرقمي العريب منها، البحثية  هذه الورقةيف هتم أوس

دون احملتوى الرقمي املسموع أو -ا يف ذلك على احلديث عن احملتوى الرقمي العريب النصي مقتصر
يف احلديث عن التقنيات واألدوات أركز كما  ؛املعاجلات واألدوات الالزمة لكلا الختالف نظر -املرئي
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وقواعد البيانات الالزمة لبنائها، وذلك من خالل احملاور احلاسوبية على إلقاء الضوء على اجلانب اللغوي 
  :التالية
  :رؤية عامة ؛احملتوى الرقمي: ور األولاحمل

تشجع على مواصلة بذل اجلهود يف  ا قفزاتآلونة األخرية حمققًتسارع منو احملتوى الرقمي العريب يف ا
 ؛حماولة لردم الفجوات املعرفية الواسعة اليت يعانيها مقارنة باحملتوى الرقمي للغات األساسية األخرى

أن تنظم اجلهود الرامية إىل تطوير احملتوى  :غري أنه من األمهية مبكان .والفرنسية كاإلجنليزية والصينية
، فعشوائية هدار وفق أسس وخمططات عامة تراعي حتقيق التوازن الكمي والنوعي لقمي العريب، وأن تالر

، وتبعد به تصيب احملتوى الرقمي العريب باالضطراب - ا حسن النيةوإن مجعت بينها مجيع- اجلهود املبذولة 
ه ليس هو اهلدف، وإمنا فزيادة حجم احملتوى الرقمي العريب عن غري ؛عن حتقيق األهداف املعقودة به

اهلدف هو أن يغطي احملتوى الرقمي العريب كل فنون الثقافة العربية قدميها وحديثها، وأن يقدم على حنو 
  .يليب حاجات مستخدميه

  :اليت يعانيها احملتوى الرقمي العريب احلايلاالضطراب لعل من صور و
١- يغين قليلها عن كثريها ؛كررةنصوص ووثائق م.  
 اكلهغيب تقد  ةفنون الثقافة العربي بعضفتقار بعض الفنون وااالت إىل الوثائق الكافية، بل إن ا -٢

  .عن احملتوى الرقمي
ا من املعلومات احلاملة هلا حبيسة كلمات جيعل كثريمبا  ضعف املعاجلة الفنية والرقمية للوثائق -٣

  .الوثائق ومجلها
، مبا يصعب من الوصول إىل املعلومة مللحقة باحملتوى الرقميضعف األدوات والتقنيات احلاسوبية ا -٤

  .املطلوبة يف الوقت املناسب
غياب الرؤية العامة لألهداف القريبة والبعيدة  :يعود إىل -وغريها–ولعل صور االضطراب السابقة 

قمي العريب للمحتوى الرقمي العريب، وآليات حتقيق هذه األهداف، وحجم وأنواع حتديات بناء احملتوى الر
حيتاج إىل جمموعة من النظم اإلدارية والفنية لتحقيق فمثل هذه املشروعات الضخمة  .وسبل التغلب عليها

األهداف املتدرجة واملتنوعة للمحتوى، وحتقيق التوازن الكمي والنوعي له، واستثمار كل املصادر املتاحة، 
ل املتكاملة، وتوظيف اجلهود التطوعية، وابتكار مصادر جديدة داعمة، واإلفادة من جهود فرق العم

 وحتديد األدوات والتقنيات وإجراء املعاجلات الفنية الالزمة لتهيئة املعرفة املباشرة والضمنية للوثائق،
  .عها واحلصول عليهااجومتكني املستخدم العادي من استر
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توى الرقمي العريب املراحل األساسية لبناء احمل -بشيء من اإلجياز-عرض يف األسطر القادمة وسأ
  :وتطويره، وذلك على النحو التايل
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  :مراحل بناء احملتوى الرقمي العريب
  :حتديد الفجوات املعرفية: املرحلة األوىل

ديد ااالت اليت تعاين تراكم الوثائق دف هذه املرحلة إىل تشخيص علل احملتوى الرقمي العريب، وحت
اليت حتتاج إىل دعم مبزيد من الوثائق، وإنشاء األخرى ااالت تعيني وحتتاج إىل التخفف من بعضها، و

اجلهود  الستثماروذلك  ؛املتجددويفرضها واقع احلياة  اجلديدة اليت حيتاجها املستخدم املعاصر الفنون
فكما أن الضرورة تقتضي أن نبدأ من حيث  ،صلح البناء عليه واإلضافة إليهالسابقة، وحتويلها إىل أساس ي

ا تقتضي أيضيف ضوء األهداف فقط ا فحص اجلهود السابقة، واإلبقاء على ما يصلح انتهى اآلخرون، فإ
  .ةهج املقرراواملن

  :اختيار املصادر املناسبة: املرحلة الثانية
من اخلرباء متنوعي التخصصات  جلانحيث تعرض على  ؛السابقة تعتمد هذه املرحلة على نتائج املرحلة

  :دفللنظر 
  .انتقاء الوثائق املناسبة من بني الوثائق املكررة يف احملتوى الرقمي احلايل-١
اختيار الوثائق املناسبة من اإلنتاج الثقايف العريب لردم الفجوات املعرفية اليت مت تشخيصها يف املرحلة -٢

  .السابقة
ليل الواقع الثقايف العاملي، وفحص طلبات املستخدمني املتجددة، لتحديد ااالت اجلديدة اليت حت-٣

  .ضاف إىل احملتوى الرقمي العريب، والتشخيص املستمر للفجوات املتجددةت ميكن أن
  :العريبرقمنة حمتوى : املرحلة الثالثة

 ،اوتدقيقه ،إىل احلاسوب اإدخاهلوذلك ب ؛يةحتويل الوثائق الورقية إىل صورة رقم :ة احملتوىنتعين رقم
ستعان وي ،على حنو ميكن التحكم فيه وعرضه على صور متنوعة وفق طلبات مستخدميه حمتواها ،وتنظيم

املاسح : مثل ؛بعدد من األدوات احلاسوبية اليت توفر اجلهد والوقت وتضمن الدقةيف هذه املرحلة 
تفاوت القيمة املضافة هلذه األدوات يف تو ،املدقق النحوي -ياملدقق اإلمالئ -القارئ اآليل -الضوئي

حلا رقمنة الوثائق تبعم دور هذه التقنياتظُالة الوثيقة، فكلما كانت الوثيقة واضحة ع.  
  :املعاجلة الفنية للوثائق: املرحلة الرابعة

ىل تنظيم احملتوى وتصنيفه تتنوع املعاجلات الفنية اليت خيضع هلا احملتوى الرقمي ما بني معاجلات دف إ
وفق اعتبارات متنوعة، ومعاجلات دف إىل متكني األدوات احلاسوبية امللحقة باحملتوى من تفاعلها معه، 

ستعان يف هذه املرحلة وي ،ومعاجلات دف إىل توفري إحصائيات وحتليالت تفيد الباحثني وشادين املعرفة
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بحث، اللل الصريف، واحمللل النحوي، واملشكل اآليل، وحمرك احمل: منهابالعديد من األدوات والتقنيات، 
  .TTS ، والناطق اآليليل للوثائقاآلف صنامليل، واآللخص املو

وسأتناول يف هذه الورقة بشيء من التفصيل املعاجلات الفنية اليت حتتاجها أدوات وتقنيات التنقيب 
   .)١(املعلومايت يف احملتوى العريب املرقمن

    :ختزين احملتوى الرقمي العريب: خلامسةاملرحلة ا
ا  ؛سعة ختزينية كبريةذات يف قواعد بيانات ا إىل أن خيزن حيتاج احملتوى العريب املرقمن واملعاجل فنينظر

 عدد من املعاجلات يف نفس الوقت، أكرببأداء تسمح ذات مرونة وضخامة حجم احملتوى ومنوه املستمر، ل
  .ومن أهم هذه التطبيقات هو التنقيب عن املعلومات ،عليها ختلفةالتطبيقات املببناء  تسمحو

  :يف احملتوى الرقمي العريب حتديات التنقيب املعلومايت: احملور الثاين
البحث عن املعلومات املبثوثة يف الوثيقة حمل البحث، وهذا اإلجراء غاية للعديد  :يعينالتنقيب املعلومايت 

األول هو  :مهمنين نتحدث عن هذه املعاجلات جيمل بنا أن نشري إىل أمرين وقبل أمن املعاجلات املعقدة، 
النصوص واآلخر يتعلق خبصائص  ،طبيعة املعرفة وكيفية تعبري العقل البشري عنها يف صورة مجل ونصوص

  .والثقافة العربية العربية احلاملة للمعرفة
   :عنهاالبشري العقل املعرفة البشرية وكيفية تعبري : األمر األول
معقدة من املفاهيم املترابطة فيما بينها بروابط منطقية تشكل يف  الذي يعيشه اإلنسان شبكةٌ ينتظم الواقع

وخيتزن العقل البشري شبكة  ،أفعالهجمملها املعرفة اليت حيصلها اإلنسان يف جتاربه، وميارسها يف أقواله و
د جمتمعه يف اما خيتزنه بقية أفر -قارب إىل حد كبريأو ت- مفهومية توازي تلك املوجودة يف الواقع، ومتاثل 

ف بني املفاهيم لِّؤأن ي - مبا أودعه اهللا من قدرات-ويستطيع العقل البشري  ،عقوهلم من مفاهيم وخربات
، كما يستطيع أن حيلل ما يرد إليه من عبارة إخل...د يف عبارة أو حركة أو رسماليت خيتزا ليعرب عما يري

ويتمكن معرفة، يرد إليه من فيفهم ما  ،روابطما بينها من رسم إىل عدد من املفاهيم وتعيني أو حركة أو 
  . اا وفهمخرين إفهاممن التفاعل مع اآل

وقواعد وقوانني داللية وتركيبية متكن ا صوتية وكتابية رموزللغة العربية ولقد جعل النظام اللغوي 
يف صورة عبارات  وما ينشأ بينها من روابط منطقية ،املفاهيمهذه من التعبري عن اللغة العربية متكلمي 

من املفاهيم شبكة فأي نص أو وثيقة مكتوبة أو منطوقة ما هي إال  :وعلى ذلك. منطوقة أو مجل مكتوبة
   .عقل مبدع الوثيقة للتعبري عن معرفة معينة يريد توصيلها لآلخريننسجها املترابطة 

                                                
  .انظر احملور الرابع من البحث- ١
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  :لغوي للغة العربيةخصائص النظام ال :األمر الثاين
النظام الصويت، والنظام الصريف، والنظام  :فهناك ؛يتألف نظام اللغة العربية من أكثر من مستوى

املعجمي، والنظام الداليل، والنظام التركييب، ولكل نظام من هذه األنظمة قوانينه ومبادئه اليت تضبط 
بقية أنظمة اللغة، وتتداخل أنظمة اللغة فيما بينها العالقات الداخلية بني مكوناته وعناصره، وتنظم عالقته ب

ا على املستوى ا ال ميكن فصله على مستوى االستعمال احلقيقي للغة، وإن كان ذلك ضروريتداخلً
بني مستوياته،  مبا يتسم به من تداخلٍ يصف هذا النظاموالتمثيل احلاسويب للغة العربية عليه أن  .البحثي

يف البدائل املمكنة للتعبري  وإفادة يف التعبري عن مراد املتكلم، وثراٍء غوية، ووضوحٍواقتصاد يف وحداته الل
  :وتوضيح ذلك على النحو التايل ؛عن الشيء الواحد

  :املستوى الصويت: اأولً
مها الواو  اننلي نصوتا صحيحا وصوتا ٢٦منها  ؛صامتا ٢٨اعتمد النظام الصويت للغة العربية على 

ني بفتحة، وقد استطاع توظيف هذا العدد احملدود إلنتاج مجيع جذور اللغة العربية، ومجيع ما والياء مسبوق
أن عدد ... أول ما يلفت النظر يف العربية "يتولد منها من صور اشتقاقية مع االستعانة بالصوائت فـ

داء كافة أنواع كانت كافية أل"الوحدات الصوتية أو احلروف اهلجائية مثانية وعشرون حرفًا، ومع ذلك 
  )٢(" النشاط اللغوي شعرا ونثرا، وختاطبا عاديا، إخل

ولعل حرص اللغة العربية على حتقيق االقتصاد على مستوى النظام الصويت، راجع لضرورة ثبات هذه 
الصوامت وعدم تعرضها للحذف أو الزيادة ألا حتمل أبرز السمات اليت متيز اللغة عن غريها من اللغات، 

أكيدا لذلك فإن النظام الصويت العريب حريص على أن يكون لديه مبا يعتمده من صوامت من التتابعات وت
الصوتية االحتياطية اليت ميكنه استخدامها إذا ما دعت الضرورة إىل ذلك دون احلاجة إىل إضافة صامت 

   .جديد
ا، األلف مطلقً :طوالالثة ثرة، والفتحة والضمة والكس: قصاروهي ثالثة يف اللغة العربية ت ئأما الصوا

تقوم يف النظام الصويت للغة العربية بدور مهم على فإا  ،والواو املسبوقة بضمة والياء املسبوقة بكسرة
 ؛مستوى املعجم ال على مستوى اجلذور، فهي مناط لتقليب صيغ االشتقاق املختلفة داخل املادة الواحدة

فإن  :إمنا هو راجع إىل الصوائت وليس إىل الصوامت، وعلى ذلك) لعملٌ، وعملَ، وعم(فالفرق بني 
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الصوائت وحروف الزيادة والتشديد واملد تتحمل أخطر الوظائف يف تركيب الصيغ االشتقاقية للغة 
  .)٣(العربية

وهذه احلركات  ،وهذه الصوائت تتعاون مع الصوامت وتضاعف من اإلمكانية االشتقاقية للغة العربية
أن احلركات هلا دور كبري يف تنوع بذلك و ؛العدد تؤدي دورها يف الكالم دون لبس أو إخاللالقليلة 

ة الصيغ يف األمساء واألفعال على حدا تفرق بني املباين املتشاكالتفريق بني الم اجلر اليت  ؛سواء، كما أ
رِتمكسورةً د رِوالم التوكيد اليت تؤدي إىل تكثري الصيغ وتنوعها بشكل واحلركات مع قلتها ت ،مفتوحةً د

يف  - أيضا–سهم الصوائت كما ت ،، وسواء أكانت جمردة أم مزيدةا أو أمساًءبارز سواء أكانت الصيغ أفعالً
  .)٤(تأيت للداللة على الوظائف النحويةهي ف ؛بناء النظام النحوي

املستوى الصريف: اثاني:  
حيث يكفل هلا النمو والتطور، والصمود يف مواجهة املطالب  ؛ةالنظام الصريف من أهم دعائم اللغة العربي

املتجددة اليت تفرزها األزمنة املتعاقبة واألمكنة املتنوعة، فهو املولد الرئيسي للبىن اللغوية اليت انبىن منها 
املعجم العريب، وال يزال لديه خمزون ضخم ميكن االستعانة به وقت احلاجة، كل ذلك مع حرصه الشديد 

  :غة العربيةلومن أهم ما يتسم به النظام الصريف ل ،االقتصاد يف وحداته اليت يوظفها لى حتقيق مبدأع
  :االشتقاق -١

 ،انبين النظام الصريف للغة العربية على خاصية اشتقاق الصيغ الكثرية من عدد حمدود من الصيغ النواة
عجمية، تكون جمردة إذا كانت الصيغة القالب الذي يستوعب اجلذر اللغوي مكونني وحدة مهي الصيغة و

والصيغة تكون  ،خالية من أحرف الزيادة، أو مزيدة إذا كانت الصيغة تشتمل على حرف أو أكثر منها
كالضمائر وأمساء اإلشارة  ؛لألفعال واألمساء املتصرفة، فال صيغة للحروف وال لألمساء غري املتصرفة

  .)٥(واألمساء املوصولة
بكثرا عددا  الصيغ الصرفية اردة، واستبدل وظف عددا حمدودا منة العربية للغالنظام الصريف و

للنهوض يف الصيغ من احلروف ميكن زيادا إىل تلك الصيغ اردة لتحقيق التنوع الكايف  -أيضا–حمدودا 
غ اردة للفعل فالصي ،)سألتمونيها(باملعاين الوظيفية املعقودة ا، واحلروف املزيدة حمصورة يف كلمة 

الثالثي تنشأ من اختالف حركة عينه يف املاضي واملضارع، واالحتماالت املمكنة للصيغ اردة للثالثي 
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حيث حيتمل تشكيل عينه يف املاضي بالفتحة أو الضمة أو الكسرة، وكذلك عينه يف  ؛هي تسع صور
  :املضارع، غري أن املستعمل منها، ستة فقط ، هي

  .صر ينصرن: مثل ؛"فعل يفعل"-
  .تحتح يفْفَ: مثل ؛"علعل يفَفَ"-
  .رِبرب يضض: مثل ؛"علعل يفْفَ"-
  .بر يكبركَ: ، مثل"علعل يفْفَ"-
  .رحرِح يفْفَ: ، مثل"علعل يفْفَ"-
  .ثق يثقو: ، مثل"علعل يفْفَ"-

  . يفَعلل :هو فَعلَلَ، املضارع منها: أما ارد الرباعي فله صورة واحدة، هي
تعد هذه الصيغ السبعة اردة هي النواة االشتقاقية للغة العربية، حيث يعتمدها النظام الصريف لتوليد كل 
الصيغ الفعلية واألمساء املتصرفة، وذلك عن طريق زيادة أحد أحرف الزيادة اتمعة يف كلمة 

  .لصيغ الفعلية اردة أو املزيدة الثالثية أو الرباعيةمث تأيت األمساء املتصرفة وتشتق من هذه ا ،)نيهاوسألتم(
  :تعدد املعاين الوظيفية للصيغة الواحدة -٢

املعاين الوظيفية  وعلى الرغم من تكثري عدد الصيغ الصرفية عن طريق هذه الزيادات فإا مل تغطِّ
ىل الصيغة الواحدة اعتمادا على فلجأ النظام الصريف إىل نسبة أكثر من معىن وظيفي إ؛ املطلوب التعبري عنها

  .وسائل متييزية أخرى يوفرها أحد املستويات اللغوية األخرى
 ،)٦(ولذلك فإن اللغة تلجأ إىل االشتراك ؛فصيغ األمساء واألفعال حمدودة واملعاين اليت تعرب عنها كثرية

ء غري املتصرفة، ومن وكما يكون هذا االشتراك على مستوى الصيغة فإنه يقع يف بنية احلروف واألمسا
  : أمثلة ذلك

كاستخرج، والصريورة كاستحجر، واعتقاد الشيء على صفة ما  على الطلب" استفعل"داللة صيغة 
كاستصغر، واملطاوعة كاستقام، واالختاذ كاستشعر، وحكاية الشيء كاسترجع، وقوة العيب كاستهتر 

على املذكر ) مها، أنتما(والتعليل، وداللة على اجلر واألمر " الالم"، وداللة )٧(واالستحقاق كاستحصد
  .)٨(واملؤنث

 :املستوى التركييب: ثالثًا
                                                

  .٢٥، مصطفى جواد، صمقتراحات ضرورية يف قواعد اللغة العربية ٦
 .٢٩٣ متام حسان،. ، داللغة واألدب مقاالت يف ٧
  قد يقع الترادف على مستوى الصيغة، انظر مثال داللة ما و ال على النداء، وداللة صيغة انفعل وتفاعل على املطاوعة ٨
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حيمل النظام التركييب للغة العربية العديد من اخلصائص اليت تتميز ا اللغة العربية، ومن أبرز هذه 
املستوى الصويت فقد أفاد النظام التركييب من احلركات الصوتية اليت وفرها  ؛املرونة التركيبيةاخلصائص 

فصارت هذه احلركة الصوتية أو  ؛للغة العربية يف الداللة على نوع الوظيفية النحوية اليت تؤديها الكلمة
ا، هذا باإلضافة العالمة اإلعرابية قرينة على وظيفة الكلمة وعنوانا لدورها يف اجلملة مهما اختلف مكا

اجلملة، يعني أنواع العالقات التركيبية اليت ميكن أن  إىل ما يقدمه املستوى الداليل من منطق عام حيكم
فقد أجاز النظام التركييب  ؛على ذلك اواعتماد .وإن تغري مكاا يف اجلملة-تنشأ بني كلمات اجلملة 
، والعدول عن اإلظهار إىل حرية التقدم والتأخرالعدول عن التزام الرتبة إىل لوحدات اجلملة الواحدة 

هذه  ،يف الفهم البشري هلاأمن اللبس بالعدول د ذلك يوقُ عن الذكر إىل احلذف، ، والعدولاإلضمار
املرونة التركيبية يف أحد وجهيها تعكس ما يتسم به النظام التركييب للغة العربية من اقتصاد وثراء ومجال، 

  . للغةويف الوجه اآلخر ينبئ عن حجم التحديات اليت تقابل التمثيل احلاسويب للمستوى التركييب
املستوى الداليل: ارابع:  

على الرغم من أن ف ؛لعل أهم اخلصائص اليت يتصف ا النظام الداليل هي تعدد املعىن للكلمة الواحدة
منطق الوضوح واإلفادة يقتضي أن تدل الكلمة الواحدة على معىن واحد لئال يدرك السامع غري ما يقصده 

يسعى باللغة إىل إحداث  اجلمعيفإن العقل  :لرغم من ذلكعلى ا -املتكلم، فيقع اللبس وسوء الفهم
 ؛إىل لبس ري يف املعىن واإلبقاء عليه يف الثروة اللفظية املستعملة ما مل يؤديالتعدد يف املعىن عن طريق التغ

إذ من شأن ختصيص كلمة لكل معىن  أن تزيد عدد الكلمات  ؛ا لالختصار وتوفري اجلهدوذلك سعي
ملعاين، وملا كانت املعاين غري متناهية فهذا يقتضي أن تكون الكلمات هي األخرى غري بزيادة عدد ا

ألنه سيصعب حينئذ على متكلم اللغة وفقًا  ؛متناهية، وهذا ال ميكن أن تتحقق معه عملية االتصال اللغوي
ستوعبه اخيتلف ما  لقدراته العقلية أن يستوعب هذا الكم اهلائل، فيكتفي منه مبا يستطيعه عقله، ومن مث قد

عما استوعبه بقية أفراد أبناء اللغة فينقطع االتصال، إذن مل يكن من بد أن تدل الكلمة الواحدة على أكثر 
  .من معىن حىت تقل عدد املفردات مبا ميكن استيعاا

  :املعىن ودور السياقما يترتب على تعدد 
وهاتان الصفتان من صفاته تقود كل منهما إىل  ،اإن من طبيعة املعىن املعجمي أن يكون متعددا وحمتملً"

، وتعدد احتماالت القصد ل انعزاهلا تعددت احتماالت القصدفإذا تعدد معىن الكلمة املفردة حا  ،األخرى
إذ -، والعقل اجلمعي للغة العربية )٩("ا يف املعىنيعترب تعدديالسماح للكلمة  :أي ،م على هذه اخلطوةقد
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إمنا يعتمد على  -فهوى أكثر من معىن دون خشية اللبس والوقوع يف الغموض، الواحدة أن تدل عل
فالسياق يكسب الكلمة املتعددة املعىند فيهرِالسياق الذي ت ، امعىن سياقيترتفع صالحية  ، ومن مثا واحد

. اخللط نفوذ السياق الذي جيعلنا نعطي كلمة ما بضعة معاين خمتلفة دون خشية"هو فذلك  ،بقية املعاين
فمن أمثلة ذلك يف اللغة ... ونعتمد على السياق الذي حيدد املعىن املراد ويستبعد املعاين األخرى من الذهن

ا على داللة اليت تستعمل حىت اآلن يف أكثر من معىن دون خوف االلتباس اعتماد" عني"العربية كلمة 
وقد أدى االعتماد على "، )١٠("فالن دمعت عني: تفجرت عني يف الصحراء غري قولنا: فقولنا. السياق

ا إىل جنب عدة قرون يف اللغة الواحدة دون السياق إىل أن تعيش كثري من كلمات املشترك اللفظي جنب
ا على ا قاطعوإنه ملما ينهض دليلً" ،)١١("أن يسبب ذلك غموضا أو سوء فهم أو حىت صعوبة من نوع ما

أن الناس يستطيعون يف مثل هذه الظروف أن يتفامهوا فيما بينهم أمهية السياق واملقام يف التبادل اللغوي 
ا ال غموض فيه، إن مقدرة الكلمات على أداء وظيفتها ال تتأثر حبال من األحوال ا صرحيا وضاحتفامهً

بدليل أن بعض هذه الكلمات تستطيع بالفعل أن تقوم  ،بعدد املعاين املختلفة اليت قدر هلا أن حتملها
  .)١٢("ظائف يف سهولة ويسربعشرات الو

وعلى الرغم من دور السياق يف حتديد املعىن املناسب من بني املعاين اليت تشري إليها الكلمة وهي منفردة 
ا من أن فإن السياق قد يعجز عن حتديد املعىن املراد فيترتب على ذلك غموض قد يفسد بقية اجلملة بدلً

  .)١٣(ل الرئيسي عن توليد الغموض ومنوه يكتسب منها الوضوح، وهذه احلالة هي املسئو
  :العريب املعاجلة الفنية لوثائق احملتوى الرقمي: احملور الثالث

 ؛ختتلف طبيعة املعاجلات الفنية لوثائق احملتوى الرقمي العريب باختالف املستوى اللغوي حمل املعاجلة
 كلٍّلاملستوى الداليل والنحوي، ف فمعاجلة املستوى الصويت ختتلف عن املستوى الصريف، ومها خيتلفان عن

، ا ملدى التحكم املستهدف يف هذه النصوصكما تتنوع هذه املعاجلات الفنية تبع ،خصائصها وأدواا
   :والتطبيقات اليت تبىن عليها، وفيما يلي عرض ملستويات املعاجلة الفنية حملتوى الوثيقة العربية

  :املعاجلة الصوتية: اأولً
الصوتية اليت ميكن أن تبىن تقنيات والتطبيقات لل العريب النصيجتهيز احملتوى  ةالصوتي املعاجلةستهدف ت

، وتقنية التعرف اآليل على TTSتقنية حتويل النص املكتوب إىل كالم منطوق  :هاولعل أمه ،عليه

                                                
  .١٨٦أمحد خمتار عمر، . ، دعلم الداللة ص - ١٠
 .١٨٧ص  أمحد خمتار عمر،. د ،علم الداللة - ١١

  .١٣٧ كمال بشر، ص. ستيفن أوملان، ترمجة د دور الكلمة يف اللغة، ١٢-
  .١٣٦ كمال بشر، ص. ستيفن أوملان، ترمجة د، دور الكلمة يف اللغة، ١٨٧ص  أمحد خمتار عمر،. د علم الداللة، ١٣



١٤ 
 

للعديد  وحيتاج ،ومير التحليل الصويت الالزم لبناء هاتني التقنيتني بأكثر من خطوة ،SRالصوت البشري 
  :من اإلجراءات التحليلة، توضيحها على النحو التايل

اليت حتول النص  :)(TTS Text To Speechالتحليل الصويت الالزم لبناء تقنية : اأولً
  :)١٤( املكتوب إىل كالم منطوق مير بثالث خطوات أساسية، هي

  .اا كاملًضبطً احملتوى اللغوي املكتوبضبط -١
من  ؛لسج، وتنوع األصوات اليت تالتسجيل ى فيه دقةراعاللغوي، وي ىالصويت للمحتوتسجيل ال-٢

  .ى يف ضوء األهداف املقررةراعاللهجة، إىل غري ذلك من االعتبارات اليت ت، واجلنسوالسن،  :حيث
  :التحليل الصويت للمادة املسجلة، ومير باخلطوات التالية-٣
ت غري النقية أو اليت زادت ا نسبة الضوضاء عن املعيار حلذف أخطاء التسجيل وامللفا ؛املونتاج-١-٣

 .املسموح به
 ).Utrans(تقطيع امللف إىل جمموعة من الدفقات الصوتية -٢-٣
 .إعادة ضبط امللفات النصية وتشكيلها تشكيلًا صوتيا حسب املنطوق-٣-٣
  ).SAMPA(أو ) IPA(توليد الكتابة الصوتية حسب قواعد األجبدية الدولية -٤-٣
على آلية ) trans.*(وملفات الكتابة الصوتية ) Wave.*(إدخال ملفات املادة الصوتية -٥-٣

)HTK) (Hidden Markov Model Tool Kit ( الستخراج ملفات التحليل الزمين
  ).Lab.*(لقاعدة البيانات 

 ).Hand Lab(مراجعة التحليل الزمين بواسطة متخصصي فونولوجيا العربية -٦-٣
 .الرموز اخلاصة بالنرب األويل والثانوي ونرب املقطع والنرب الداليلوضع -٧-٣
  .وضع الرموز اخلاصة باملستوى التنغيمي حسب قواعد الرموز الدولية-٨-٣

غري أنه يراعى يف هذه  ،وهذه التحليالت إمنا تتم على عينة لغوية فقط وليس على عموم نصوص الوثائق
الصوتية اليت يتسم ا النظام الصويت للغة العربية، مث يبىن من نتائج  العينة أن تشتمل على مجيع التنوعات

حتليل هذه العينة أداة حاسوبية قادرة على حتويل أي نص خارج العينة إىل أداء صويت، تتوقف دقته 
وقد يقتصر  .وجودته على انضباط العينة احملللة، ودقة التحليالت الصوتية السابقة اليت أجريت عليها

ملعاجلة الصوتية على تسجيل العناوين والعبارات املهمة يف الوثائق بأصوات طبيعية، ليسترجعها هدف ا
املستخدم على حالتها دون تدخل آيل يف األداء الصويت هلا، غري أن هذا القدر من املعاجلة يقيد حرية 

                                                
  .٥٧-٥٣أمحد راغب أمحد، ص. فونولوجيا القرآن الكرمي، د- ١٤
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قيب الصويت عن بالتنللمحتوى اللغوي الذي سبق تسجيله فقط، كما ال يسمح يف االستماع املستخدم 
  . معلومات الوثائق

البشريصوت اللتعرف اآليل على لبناء تقنية االتحليل الصويت الالزم : اثاني SR )Speech 
Recognition(:  

تشتمل على حتليل صويت ملادة  ،قاعدة بيانات صوتيةعلى بناء هذا النوع من التحليل الصويت عتمد ي
نيمية للغة العربية، مسجلة بعدد كبري من األصوات البشرية تغطي تتمثل فيها مجيع التنوعات الفو ،لغوية

التنوعات األدائية املختلفة مبا يؤثر فيها من سن أو جنس أو ثقافة أو هلجة،  ومير بناء قاعدة البيانات هذه 
  :)١٥(باملراحل التالية

  .اا كاملًحتديد املادة اللغوية املراد تسجيلها، وضبطها ضبطً -١
  :اعى يف التسجيل الضوابط التاليةرلمات املراد حتليلها، ويتسجيل الك -٢
بل يتم تسجيل  ،فال تقتصر على املواصفات القياسية ؛تنوع دقة التسجيل الصويت للمادة اللغوية -١-٢

 .بعضها يف مواقف ا نسب ضوضاء متفاوتة ومتنوعة
 .حبيث تشمل مئات الرجال، والسيدات، واألطفال ؛تعدد األصوات اليت تسجل وتنوعها -٢-٢
 .حبيث تشمل مثقفني لغويا وغري مثقفني ؛تنوع املستويات اللغوية لألصوات املسجلة -٣-٢
تنوع اللهجات واللكنات، وقد تشمل تسجيالت لغري الناطقني بالعربية كلغة أوىل إذا كانوا يف  -٤-٢

 .إطار الفئة املستهدفة من املعجم
 .كالكحة والعطس والتثاؤب واللعثمة والتمتمة ؛إلفادة من العادات النطقيةا -٥-٢
  :التحليل الصويت للمادة املسجلة، ومير باخلطوات التالية-٣
 .املونتاج، حلذف أخطاء التسجيل وامللفات غري املطابقة واملكررة-١-٣
 ).Utrans(تقطيع امللف إىل جمموعة من الدفقات الصوتية -٢-٣
 .ضبط امللفات النصية وتشكيلها تشكيلًا صوتيا حسب املنطوقإعادة -٣-٣
 ).SAMPA(أو ) IPA(توليد الكتابة الصوتية حسب قواعد األجبدية الدولية -٤-٣
على آلية ) trans.*(وملفات الكتابة الصوتية ) Wave.*(إدخال ملفات املادة الصوتية -٥-٣

)HTK) (Hidden Markov Model Tool Kit ( ملفات التحليل الزمين الستخراج
  ).Lab.*(لقاعدة البيانات 

                                                
  .٥٧-٥٣ص أمحد راغب أمحد،. وجيا القرآن الكرمي، دفونول- ١٥
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 ).Hand Lab(مراجعة التحليل الزمين بواسطة متخصصي فونولوجيا العربية -٦-٣
 .وضع الرموز اخلاصة بالنرب األويل والثانوي ونرب املقطع والنرب الداليل-٧-٣
 .وضع الرموز اخلاصة باملستوى التنغيمي حسب قواعد الرموز الدولية-٨-٣
استنباط شجرة األخطاء النطقية اليت ميكن من خالهلا التنبؤ مبجموعة األخطاء النطقية اليت تعرض -٩-٣

  .إخل...للمتحدث عند نطقه، كنطق القاف جيما أو مهزة أو جافًا فارسية أو كافًا
اثاني :ةاملعاجلة الصرفي:  

وبناء  ة لبناء حملل صريف للغة العربية،يهدف هذا النوع من التحليل إىل توفري املعلومات الصرفية الالزم
  :ويتمثل التحليل الصريف للكلمة يف تقنيات التنقيب املعلومايت املعتمد على بنية الكلمة،

  .اجلذر والوزن والسابقة والالحقة: الصرفية األساسية، وهيالكلمة إىل عناصرها حتليل  -١
، اجلنسوالتعيني، النوع، : حيثمن  اوعه، كتحديد نكلمةحتديد الصفات الصرفية األساسية لكل  -٢

  .إخل... اجلمود واالشتقاق والعدد، و
فك صور االلتباس الصريف املتوقعة بني الكلمات، سواء يف كانت يف اجلذور أو يف األوزان، أو يف  -٣

  .السوابق، أو يف اللواحق
  :للمحتوى الرقمي املعاجلة املوضوعية: اثالثً

متكني أدوات التنقيب املعلومايت عن البحث عن أصناف حتوى الرقمي إىل يهدف التحليل املوضوعي للم
املبثوثة بني ادة من املعلومات الضمنية فاملعلومات املختلفة اليت يشتمل عليها النص اللغوي، وتفعيل اإل

من الوصول إليها،  ، واليت ال تتمكن أدوات التنقيب املعلومات اليت تعتمد على بنية الكلمةكلماته
إلضافة إىل متثيل املنطق العام الذي تترابط به الكلمات فيما بينها املتمثل يف العالقات الداللية واملنطقية با

، ونظرا ألمهية هذا املستوى من املعاجلة اليت تعيد تقدمي النص اللغوي على هيئة شبكة من املفاهيم املترابطة
  :و التايلوذلك على النحا أكرب من التفصيل، ه فسأعطيه قدروجدت
  :مفاهيم أساسية: اأولً
يكون هلا داللة معجمية،  -ن السياقوهي مبعزل ع-الكلمة : الداللة املعجمية والداللة التركيبية -١

ا املتنوعة مع قليل أو كثري من التغري الداليل توسيعا يف سياقا ا أو حمفوظة هلا يف املعجم، تستخدم
أما الداللة  ،ا على إحدى طرق ااز اللغويا إىل معاين أخرى اعتمادنتقالًا، أو اا أو احنطاطًا، رقيتضييقً

  .الصوتية والصرفية والنحوية: التركيبية فهي جمموع داللة الكلمة املعجمية والدالالت الوظيفية األخرى
اللفظية يتفق أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة يف قدر مشترك من الثروة : نسبية إدراك داللة الكلمة -٢

لتلك اللغة، والنظامِ اللغوي الذي حيكم تفاعل تلك الثروة فيما بينها دالليا، مع احتفاظ كل فرد ا وتركيبي
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ا لقدراته العقلية والنفسية من أفراد اجلماعة اللغوية الواحدة خبصائص متيزه يف إبداع اللغة وفهمها تبع
أدى إىل نسبية بني أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة يف إدراك ا ملخزونه من رصيد لغته، مما واالجتماعية وتبع

  .معىن ما، أو يف التعبري عنه
ا من املعاين تصطحب الكلمة يف سياقاا املتنوعة عدد:  تدرج داللة الكلمة من املركزية إىل اهلامشية-٣

اا له، ومنها ما ختتص به اجلزئية، من هذه املعاين ما يثبت معها يف مجيع السياقات، ومنها ما يكثر اصطح
بعض السياقات القليلة، فاملعاين اليت تالزم الكلمة يف استخداماا املتنوعة هي املعاين املركزية، وهي اليت 

فإن  -اا أو قليلًكثري-يتفق املتكلمون باللغة يف فهمها والتعبري عنها، أما املعاين اليت تتخلف عن الكلمة 
الكلمة يتدرج من القوة إىل الضعف أو من املركزية إىل اهلامشية مبقدار دورها يف اإلفصاح عن معىن 

  .اصطحاب الكلمة هلا يف سياقاا أو ختلفها عنها، وهذه املعاين هي اليت يتفاوت أبناء اللغة يف إدراكها
ل مث ؛إشارة الكلمة الواحدة إىل أكثر من معىن - على املستوى املعجمي- يقصد به : االلتباس الداليل-٤

أما على املستوى التركييب  ،إخل...جزء من الرأس، بئر املاء، اجلاسوس: إىل املعاين] العني[إشارة كلمة 
فيقصد به عدم قدرة العقل البشري على ترجيح أحد معاين الكلمة الفتقار السياق إىل القرائن اللغوية وغري 

  . اللغوية الالزمة لذلك الترجيح
ة فإن مجيع كلمات اللغة ملبسة الفتقاد احلاسوب املعارف واملسلمات أما على مستوى املعاجلة اآللي

املنطقيةَ اليت خيتزا العقل البشري، ويعتمد عليها يف الترجيح بني معاين الكلمة الواحدة حال تسييقها، 
 فإن التحليل الداليل احلاسويب للغة العربية يهدف إىل توصيف نظامها الداليل وربط كل كلمة :ومن مث

 ؛مبعانيها املختلفة على حنو ميكن احلاسوب من التعامل معها، مع األخذ يف احلسبان خصائص ذلك النظام
كتدرج املعاين اجلزئية للكلمة الواحدة من املركزية إىل اهلامشية، ونسبية إدراك األفراد هلا، وقابلية نشوء 

  .اللبس والغموض يف فهم املقصود منها يف السياق
الرقمي للوثيقةيل املوضوعي التحل: اثاني:  

يهدف هذا التحليل إىل تعيني املعلومات األساسية املتصلة بالنص، واملوضوعات املهمة اليت يتناوهلا، 
  :يتمثل يف اإلجراءات التاليةو

  :ببليوجرافيا الوثيقة، وتشتمل على املعلومات التاليةحتديد -١
  .عنوان الوثيقة١-١
قرآن كرمي، حديث شريف، شعر، خطابة، قصة، :  قالبه، مثلالفن الذي جاءت الوثيقة يف-٢-١

  إخل..رواية، كتابة صحفية، كتابة علمية
  .الناشر، وسنة النشر، ومكان النشر، والطبعة املعتمدة-٣-١



١٨ 
 

مع ذكر (، جملة )مع إدراج الرابط اخلاص(اإلنترنت : مصدر الوثيقة إذا كانت حبثا أو مقاال، مثل-٤-١
  إخل...، أعمال املؤمترات)ملة هلاالببليوجرافيا الكا

  :من حيث :ما يتصل مبؤلف الوثيقة -٥-١
  .نسبه ونشأته ووفاته-١-٥-١
  إخل...سني، أموي: مذهبه الديين واجتاهه السياسي، مثل-٢-٥-١
اإلمارة، القضاء، رئاسة : الوظائف واملناصب اليت تقلدها باإلضافة إىل اشتغاله بالتأليف، مثل-٣-٥-١

  إخل ...نشاءديوان اإل
  .معتد بنفسه، شعويب، مقرب من اخللفاء: خصائصه النفسية واالجتماعية، مثل-٤-٥-١
  :من حيث: ما يتصل باتمع الذي ألفت فيه الوثيقة -٦-١
  .احلالة السياسية واالقتصادية-١-٦-١
  .املستوى االجتماعي والثقايف واحلضاري-٢-٦-١
  .ة اجلغرافية اليت ألفت الوثيقة خالهلماما يتصل باملرحلة الزمانية والبيئ -٧-١
  :شجرة موضوعات الوثيقة - ٢

 املوضوع العاموهي تتألف من  ،املستخلصة من الوثيقةاملهمة للموضوعات  وهي عبارة عن بناء تنظيمي
أقل عمومية إىل أن تنتهي إىل املوضوعات الفرعية اليت موضوعات ويتفرع عنه ، الذي يترأس الشجرة

  .تتذيل الشجرة
  :الكلمات املفتاحية للوثيقة - ٣

، ويتم حتديدها من وهي الكلمات األساسية يف الوثيقة، املرشدة إىل أهم املوضوعات اليت تتناوهلا الوثيقة
  .قبل متخصصي الفن الذي تنتمي إليه الوثيقة يف ضوء مبادئ مناهج الفهرسة واألرشفة

  :ملخص الوثيقة- ٤
يقة، يساعد متصفح الوثيقة يف اإلملام السريع مبضموا، وهو عبارة عن عرض موجز ملضمون الوث

يف الفن الذي تنتمي إليه ، وينهض ذه املهمة املتخصصون إذا كانت الوثيقة مفيدة له أم ال وحتديد ما
  .القدرة على إعادة التعبري املختصر املفيد ذوو الوثيقة

  :فهرسة األعالم: الثًثا
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العمود الفقري يف أية وثيقة، فهي حمور األحداث، ولذلك فتحديدها،  -بأنواعها املختلفة- متثل األعالم 
ومن  .، وأبعادها الثقافية واحلضاريةا يف حتديد موضوع الوثيقة، والقضايا اليت تتناوهلاوتصنيفها يفيد كثري

  :أهم أنواع األعالم اليت تشتمل عليها الوثائق ما يلي
  .، رئيس جملس النوابسعد زغلول: أمساء األشخاص وألقام، مثل-١
  .مصر، القاهرة، اإلسكندرية: أمساء البلدان وأهم مدا، مثل-٢
  . قارة آسيا، البحر األمحر، مكة املكرمة: أمساء األمكنة واملزارات، مثل-٣
  .اهلجرة النبوية املشرفة، فتح مكة، موقعة عني جالوت، حرب أكتوبر: أمساء األحداث التارخيية-٤
  .العصر احلجري، العصر احلديث: العصورأمساء األزمنة و-٥
، حامت سيارة فورد، األهرامات، دار األوبرا: أمساء املنتجات والرموز االجتماعية والثقافية، مثل-٦

  .الطائي، إلياس
  .علم الداللة، الفن الشعيب األكسجني، البناء الضوئي،: مصطلحات العلوم والفنون، مثل-٧

وى الرقميالتحليل املفهومي للمحت: ارابع:  
اليت تعرب عن املفاهيم واملعلومات اليت تشتمل عليها كل  الشبكة الدالليةيهدف هذا التحليل إىل بناء 

    .وثيقة، وبيان الروابط املنطقية والداللية بينها
تتألف الشبكة الداللية من عدد من العقد الداللية، يرتبط بكل عقدة داللية مفهوم من املفاهيم، و

نية اليت تنسج منها الشبكة هي العالقات الداللية واملنطقية بني تلك املفاهيم، وتنشأ العقدة واخليوط البي
الداللية من التقاء عالقتني أو أكثر عند أحد هذه املفاهيم، حبيث تعد كل عقدة باملفهوم املرتبط ا مركزا 

ا مفهوم آخر، ا ينبعث منه عدد من العالقات تنتهي كل عالقة منها بعقدة دالليداللي ة أخرى مرتبط
فاملعىن املقصود من  ؛وهذه العالقات هي متثيل دقيق ملعىن الكلمة أو الكلمات املندرجة حتت املفهوم

ا عن طريق الشبكة الداللية من فإنه ميكن توضيحه أيض ؛الكلمة كما ميكن توضيحه بالشرح والتفسري
  . وم تلك الكلمة باملفاهيم األخرىخالل رصد العالقات الداللية اليت يرتبط ا مفه

هي تكوين ثنائيات داللية من املفاهيم، والثنائية  :األوىل :وبناء ذلك الشكل الشبكي مير خبطوتني
فهي إنشاء سالسل  :الداللية هي كل مفهومني ارتبطا بإحدى العالقات الداللية، أما اخلطوة األخرى

ا باندماج املزيد من ذه السالسل الداللية تزداد طولًداللية عن طريق الربط بني تلك الثنائيات، وه
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ومن أهم العالقات الداللية واملنطقية اليت  .)١٦( الثنائيات، وتتقاطع فيما بينها مكونة الشبكة الداللية العامة
  :تترابط ا املفاهيم مكونة الشبكة الداللية املرئية ما يلي

  :عالقات معيار العموم واخلصوص - ١
أحدمها عام واآلخر خاص،  ؛ذا املعيار ثالث عالقات تتفق يف أا تربط بني مفهومنييندرج حتت ه

  :وختتص كل واحدة مبا يلي
  ):النوعية االشتمالية(االشتمالية النوعية، ومعكوستها : العالقة األوىل

 الداللية تكون بني طرفني اخلاص منهما نوع للعام، فإذا كان املفهوم العام هو الطرف األول من الثنائية

الصدق، وإذا كان املفهوم اخلاص / حسن اخللق  -اهلدهد/ الطائر : كانت العالقة اشتمالية نوعية، مثل
  حسن اخللق/ الصدق  -الطائر/ اهلدهد: هو الطرف األول من الثنائية كانت العالقة نوعية اشتمالية، مثل

  ):شتماليةالعضوية اال(االشتمالية العضوية ومعكوستها : العالقة الثانية
تكون بني طرفني اخلاص منهما عضو يف العام، فإذا كان املفهوم العام هو الطرف األول من الثنائية 

املرأة، وإذا كان املفهوم اخلاص هو الطرف األول من الثنائية / النساء: كانت العالقة اشتمالية عضوية، مثل
  .النساء/ املرأة: كانت العالقة عضوية اشتمالية، مثل

ق بني العضوية والنوعية أن األفراد املندرجة حتت العام يف العضوية متماثلة، أما يف النوعية فغري والفر
وكذلك جمموعة الرجال وجمموعة األطفال عالقة  ،ذلك، فالعالقة بني جمموعة الناس وجمموعة النساء

أما .. جمموعة األطفالومها خيتلفان عن  ،اشتمالية نوعية؛ ألن جمموعة النساء ختتلف عن جمموعة الرجال
فهي عالقة اشتمالية عضوية؛  -وكذلك بني جمموعة الرجال والرجل-العالقة بني جمموعة النساء واملرأة 

ألن كل األفراد املندرجة حتت جمموعة النساء متماثلة وتسمى امرأة، وكذلك كل األفراد املندرجة حتت 
  . اجمموعة الرجال متماثلة وتسمى رجلً

  ):اجلزئية الكلية(الكلية اجلزئية ومعكوستها : ثةالعالقة الثال
فإن كان املفهوم العام هو  ؛تكون بني طرفني ماديني، الثاين منهما خاص وهو جزء من األول العام

اجلناح، وإذا كان املفهوم اخلاص / الغراب- العني/ اإلنسان: الطرف األول كانت العالقة كلية جزئية، مثل
  .الغراب/ اجلناح - اإلنسان/ العني: ية  كانت العالقة جزئية كلية، مثلهو الطرف األول من الثنائ

                                                
ليـة  هذا وقد سبق تطبيق هذه األفكار بنجاح على مفردات اللغة اإلجنليزية، وهناك حماوالت لتطبيقها على اللغة العربية ، انظر املواقع التا)  ١٦(

ــت  ــبكة اإلنترن ــى ش و   /http://www.visuwords.comو     http://www.VisualThesaurus.com: عل
http://www.globalwordnet.org/AWN/AWNBrowser.html  

  .موقع حبثي خاص مبقدم البحثواألخري    /http://www.ArabicWordMap.comو
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  :عالقتا معيار التماثل والتنافر- ٢
  .يندرج حتت هذا املعيار عالقتا الترادف والتضاد

  : عالقة الترادف: العالقة األوىل
مها عن اآلخر يف حبيث ينوب أحد ؛تكون بني مفهومني متطابقني أو متقاربني يف احملتوى الداليل لكليهما

إعطاء كل ذي حق : فكالمها يشري إىل املفهوم العام ؛اإلشارة إىل مفهوم عام واحد، مثل العدل والقسط
  .حقه

  :عالقة التضاد: العالقة الثانية
حبيث يشري أحدمها إىل عكس ما يشري إليه  ؛تكون بني مفهومني متعاكسني يف احملتوى الداليل لكليهما

إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم يشر إىل : الظلم، فالعدل يشري إىل املفهوم العامالعدل و: اآلخر، مثل
  .هضم احلقوق: املفهوم العام

  :عالقتا معيار السبب والنتيجة - ٣
تربط عالقة السببية بني طرفني غالبا ما يكُونان من األحداث، ويكون أحدمها سببا، واآلخر نتيجة، 

الفشل/الغباء* الضرر/اجلفاف* اخلسارة /اإلفساد: ا، مثلوحتقق النتيجة إما أن يكون حتمي .  
ا يف وإن كانا سبب-فاألكل والشرب مها .. االرتواء/الشرب* الشبع/ األكل: أو أن يكون احتماليا، مثل

  .إال أن هذه النتيجة قد تتخلف أحيانا -الشبع واالرتواء
  :معيار احلالية الزمانية واملكانية - ٤

تكون بني طرفني، أحدمها ظرف زمان يتم فيه : الزمانية ومعكوستها) الظرفية(احلالية : العالقة األوىل
  النهار/ الشمس - الليل/ السهر: الطرف اآلخر، وهو إما أن يكون حدثًا أو اسم ذات، مثال

 أحدمها ظرف مكان يتم فيه ؛تكون بني طرفني: املكانية ومعكوستها) الظرفية(احلالية : العالقة الثانية
 -السماء/القمر -الدورق/املاء: الطرف اآلخر، وهو إما أن يكون حدثًا، أو اسم الذات، مثل

  .البحر/السباحة
  :التنقيب املعلومايت يف احملتوى الرقمي العريب تقنيات: الرابعاحملور 

ب عنها، نقَّتتنوع التقنيات الالزمة للتنقيب والبحث عن املعلومات يف الوثائق املرقمنة بتنوع املعلومات امل
  :، وتوضيح ذلك على النحو التايلوكيفية الوصول إليها

  :باعتبار نوع املعلومات املنقب عنها، تنقسم إىل نوعني أساسيني: اأولً
    :املطابق تقنيات البحث البنيوي: النوع األول
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  :وحدته األساسية هي الكلمة، وله أنواع منهاهذا النوع من البحث 
إذ يستدعي حمرك البحث الكلمات املتطابقة يف مجيع : يع حروف الكلمةالبحث املطابق يف مج -١

  ).رجال(ال يستدعي هلا إال كلمة ) رجال(كلمة : احلروف مع كلمة البحث، مثل
سواء كانت املطابقة يف بنية الكلمة األصلية أو يف السوابق  :البحث املطابق يف بعض حروف الكلمة -٢

 -رجالن -رجلي -رجل: (أن يستدعي هلا حمرك البحث الكلمات ميكن) رجل(كلمة : واللواحق، مثل
  ..).الرجال - الرجل -أرجل

) رجل(كلمة : مثال :وتغري السوابق واللواحقشكله البحث املطابق يف جسم الكلمة مع ثبات  -٣
  ). رجالن، رجل، برجل، فالرجل، الرجلو(يستدعي هلا حمرك البحث الكلمات 

يستدعي هلا حمرك ) ر ج ل(اجلذر : مثال :وإن اختلفت صيغ الكلماتالبحث املطابق يف اجلذر  -٤
  ...). رجل، راجل، رِجل، ترجل(البحث الكلمات 

قد تشترط صور املطابقة السابقة االتفاق يف التشكيل البنيوي واإلعرايب، أو يف أحدمها فقط أو التعري 
لٌ(ا، فالبحث بكلمة منه متامجالتشكيل البنيوي واإلعرايب ال يستدعي حمرك البحث يف حالة التطابق يف ) ر

ويف حالة االتفاق  ،)رجلٍ -رجالً(، ويف حالة التشكيل البنيوي فقط ميكن أن يستدعي )رجلٌ(إال كلمة 
ويف حالة إمهال التشكيل البنيوي والنحوي ميكن أن  ،)رِجلٌ(يف التشكيل اإلعرايب فقط ميكن أن يستدعي 

  ).إخل..رِجل، رجلَ، رجِل( :يستدعي الكلمات
  تقنيات البحث املوضوعي: النوع الثاين

  :وحدته األساسية هي املعىن وليس بنية الكلمة، وله صورتانهذا النوع من البحث 
  :البحث املوضوعي اخلاص: اأولً

  :)١٧(هذه املعلومات هيو ،إطار البحث يف املعلومات املستخلصة من كل وثيقةيف يكون ما وهو 
  .شجرة املوضوعات -٢            .الترويسة -١
  .امللخص -٤          .املفتاحيةالكلمات  -٣

البحث املوضوعي العام: اثاني:  
ويقصد به البحث عن مفهوم أو أكثر متصل باملفهوم املبحوث به الوثيقة، مفاهيم  ويكون يف عموم

، وله صور متعددة، الداللية اعدة البياناتيف قاملفاهيم ة اليت تترابط ا بعالقة أو أكثر من العالقات الداللي
  :)١٨(لعل أمهها

                                                
  .املعاجلة املوضوعية من البحث: املعاجلة الفنية للمحتوى الرقمي: ملزيد من التفصيل حول هذه املعلومات، انظر احملور الثالث)  ١٧
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من مفاهيم جبميع املفهوم  ذا يرتبطما حمرك البحث ويستدعي  ،امفهومالباحث أن يذكر  -١
  إخل...الفضيلة، القسط، األمان، الظلم: العدل، يستدعي املفاهيم: العالقات احملددة، مثل

من مفاهيم القات الداللية ويستدعي ما يتصل باملفهوم احملدد ا وإحدى العمفهوم الباحث أن حيدد -٢
القة التضاد ا هلذه العالقة، كأن حيدد مفهوم العدل وعالقة الترادف، فيستدعي مفهوم القسط، أو عوفقً

  .فيستدعي مفهوم الظلم، أو عالقة العموم فيستدعي مفهوم الفضيلة
نقب عنها، تنقسم إىل نوعني أساسينيباعتبار كيفية الوصول إىل املعلومة امل: اثاني:  

  :تقنيات البحث الكتايب: النوع األول
عن طريق كتابة املستخدم الكلمة أو املفهوم الذي يريد أن يف هذا النوع من التقنيات تتم عملية البحث 

ايبحث عنه وفق إحدى الطرق السابقة، ويكون ناتج البحث مكتوبوذلك  ،اوقد يكون منطوقً ،ا أيض
   .)١٩(اليطلب تطوير تقنية حتويل النص املكتوب إىل منطوق آيت

  :تقنيات البحث الصويت: النوع الثاين
ا، وذلك يتطلب تطوير تقنية تتم عملية البحث عن طريق إدخال الكلمة أو املفهوم املراد البحث عنه نطقً

ا، وحتويله املقصود مكتوبوتستدعي التقنية الكلمة أو املفهوم ، SRالتعرف اآليل على الصوت املنطوق 
، وتتطلب بناء TTS يتطلب تطوير تقنية التحويل اآليل للنص املكتوب إىل منطوقإىل صوت منطوق 

بإجراء عدد من التحليالت الصوتية عليه، وبناء قواعد بيانات صوتية وذلك  ،التقنيتني يئة النص اللغوي
أنواع مجيع العربية، كما متثل  اللغة فة جلميع أصواتمتكاملة، تشتمل على مجيع التنوعات الفونيمة املختل

تص ا نطق الرجل عن نطق املرأة أو خيمبا يعتريه من نرب وتنغيم وظواهر صوتية أخرى ، األداء الصويت
  .)٢٠(نطق الكبري عن نطق الصغري، إىل غري ذلك من اخلصائص واإلجراءات اليت مت تفصيلها سابقا

                                                                                                                                            
دة، ووزارة االتصاالت هذه الطرق البحثية وغريها موظفة يف قاعدة البيانات الداللية اليت أشرف عليها الربنامج اإلمنائي لألمم املتح)  (١٨

  : انظر الرابط التايل. RDIوالشركة اهلندسية لتطوير نظم احلاسبات  املصرية،
http://www.rdi-eg.com/rdi/Downloads/Process_of_building_the_forward_       

Arabic_Lexical_Semantic_DB.pdf.  
  .املعاجلة الصوتية من البحث: املعاجلة الفنية للمحتوى الرقمي: انظر احملور الثالث- ١٩
  .املعاجلة الصوتية من البحث: الفنية للمحتوى الرقمي املعاجلة: انظر احملور الثالث - ٢٠
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  امتةاخل
  :على النحو التايل ، هيالنتائج العامةاز جمموعة من خلص البحث إىل إبر

لمحتوى املعلومايت العاملي وضعف مواجهته وتذليل عقبات التحكم اآليل فيه يدفع النمو املتسارع ل -١
به إىل أنفاق مغلقة من صراعات ثقافية وحضارية حترم احلياة الثقافية العاملية من رحابة التعدد وثراء 

  .التنوع
ح بناء احملتوى الرقمي العريب وجودة تقدميه للمستخدمني يتوقف على إدارة جيدة تلملم إن جنا -٢

وترتب أولوياته وضرورياته  اجلهود العربية املبعثرة، وتعيد توزيعها على حنو حيسن استثمارها وتوظيفها،
تمنع ف، او مكانا أزمان-ا واملتباعدة أحيان جتمع بني مصادره املتنوعةيف ضوء مستجدات العصر، كما 

  .أدواته وتقنياته احلاسوبيةيف تطوير تأخر التوازنه النوعي والكمي، أو يف ضطراب وقوع االمن بذلك 
  .تعدد صور االضطراب الكمي والنوعي اليت يعانيها احملتوى الرقمي العريب -٣
التحليالت املطلوبة  ضرورة تعدد املعاجلات الفنية اليت ينبغي أن جترى على النصوص العربية، لتوفري -٤

  .لبناء األدوات والتقنيات احلاسوبية املتنوعة
ضرورة االبتكار والتجديد يف إعادة متثيل املعرفة الضمنية اليت خيتزا النص على حنو مفهومي شبكي  -٥

  .ميكن للحاسوب أن يتعامل معه
د املستخدم وتزأن بنية الكلمة  اليت تعتمد املطابقة يفاحلالية ال تستطيع أدوات التنقيب املعلومايت  -٦

 .بكل املعلومات واملعارف اليت خيتزا النص بني كلماته ومجله
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 مصادر البحث ومراجعه
  . أمحد عزوز. أصول تراثية لنظرية احلقول الداللية، د -١
جامعة وليد خرياهللا، رسالة ماجستري، خمطوطة مبكتبة كلية دار العلوم، . االقتصاد يف النحو العريب، د -٢

  .٢٠٠٥القاهرة، 
. د: رأس املال الفكري ومؤسسة القرن احلادي والعشرين، توماس ستيوارت، ترمجة. ثورة املعرفة -٣

  .أمحد صالح، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية
  .م١٩٨٧، ١٠دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أوملان، ترمجة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط -٤
اد املوسى، املؤسسة العربية . حنو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات احلاسوبية، د العربية -٥

  .م٢٠٠٠، ١للدراسات والنشر، ط
عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة . دراسة تطبيقية، د ؛العالقات الداللية والتراث البالغي العريب -٦

  .م، اإلسكندرية١٩٩٩-هـ١٤١٩اإلشعاع الفنية، الطبعة األوىل، 
  .م، القاهرة١٩٩٨لم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، الطبعة اخلامسة، ع -٧
  .حممد أمحد محاد، رسالة دكتوراه، خمطوطة مبكتبة كلية دار العلوم، القاهرة. الغموض يف الداللة، د -٨
عرفة، نادية حجازي، سلسلة عامل امل. نبيل علي، د. رؤية عربية تمع املعرفة، د. الفجوة الرقمية -٩

  .م٢٠٠٨، أغسطس ٣١٨العدد 
فعالية إستراتيجية اخلريطة الداللية يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية،  - ١٠

م، رسالة ماجستري، خمطوطة مبكتبة كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، ١٩٩٩مجال سليمان عطية، . د
  .مصر
. دراسة ألصوات القرآن الكرمي يف ضوء علم األصوات احلديث، د .فونولوجيا القرآن الكرمي - ١١
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