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ملخ ص :
تقدم هذه الورقة جزءا من نتائج مش روع طموح يسعى إلى تحديد الخصائص اللغوية للمفردات القرآنية آليا  .وقد رك زت الورقة على ت قديم
البنية التحتية الالزمة لبناء النماذج اإلحصائية للتعرف اآللي على الخصائص ،حيث تم استخالص أ هم الخصائص والسمات الصرف -
نحوية التي يم كن استخدام ها في التعرف اآللي على الم ف ردات القرآنية  ،ثم توصيف الخصائص والسمات وتر ميزها بشكل يناسب
التعا طي معها آليا ،ثم إعداد بيئة حاسوبية تمكن الخبير الل غوي من إعداد عينة يدوية من التحليل القرآني لتستخدم في تدريب واختبا ر
النماذج اإل حصائية التي نس عى إلى بنائها وتطويرها لتصبح قابلة لالست خدام في تطبيقات ال تقتصر على خدمة النص القرآني وإنما تت عدا ه
لتش مل اللغة العربية بشكل عام حيث هي لغة القرآن .
كلمات جوهرية :التعرف اآللي على الخصائص اللغوية ،النماذج اإلحصائية/االحتمالية ،التحليل اآللي للنص القرآني  ،الذخائر اللغوية .

 .1مقدمة

لقد تزايد االهتمام في السنوات األخيرة بما أصبح يعرف ب " الحوسبة في المجاالت الشرعية " و المعالجة اآللية
لمتون النصوص المنتمية إلى هذه المجاالت  ،وهي الجهود البحثية التي تسعى إلى استثمار التقدم الكبير الذي
يشهده مجال تكنولوجيا " هندسة اللغة "  ،في خدمة " النص " القرآني و متوون الحوديث النبووي الشوريف
و غيرهما من النصوص و الذخائر اللغوية ذات الصلة  .هذه الورقة يرجو لها أصحابها أن تكون مساهمة
في تحديث آليات التعاطي مع تحديات المعالجة اآللية للغوة العربيوة بصوفة عاموة  ،و كوذا دعووة لتجريوب
مقت رحات و تصورات جديدة في تشريح البنية اللسانية للنص المكتوب باللغة العربية و في المعالجة الحاسوبية
لمخرجات هذا التشريح .وعلى الرغم من ظهور عدد ال بأس به من األعمال الحاسوبية في القرآن وعلومه ،وفي
الحديث وطرق تخريجه واستنباطه ،وفي الفقه والتشوريع اإلسوالم ي بصوفة عاموة ،إال أن األعموال الحاسووبية
المتعلقة بالتحليل اآللي لمفردات النص القرآني وتراكيبه ،وغيرها مما عُنِي ببعض جوانب اإلحصاء أ و التحليل
الصرفي لمفردات القرآن ،ال يزال يشوبه قصور ونقص في بعض الجوانب .ويكمن ذلك في عدم االستقصاء التام
لمفردات النص القرآني كاألسماء والحروف واألفعال ،أو عد ِم التصنيف الدقيق لها.
وللمساهمة في رفع مستوى حوسبة النص القرآني قمنا في مشروع سابق  ،للتعلم اآللي للقرآن الكريم  ،ممول من
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمنحة رقم "أت  ، " 113- 22-ببناء ذخيرة لغوية للقرآن الكوريم  ،توم فيهوا
حصر مفردات النص القرآني حصرا شامال ،مع تبيان الجذر األصلي لكل كلمة في القرآن ،ومذكر كل مؤنث فيه،
والتفريق بين الصيغ المتشابهة اعتمادا على المعنى ،وماضي كل فعل ،ومفرد كل جمع ،وبناء كل فعل للمعلوم،
وأصل كل كلمة حصل فيها إعالل أو إبدال ،بالحذف أو الزياد ة أو القلب أو اإلدغام أو النقل .كما ب ُينَت اللواحق
والسوابق الزائدة على كل صيغة مجردة أو غير مجردة ،وبُي ِّن البسيط والمركب من األدوات والضمائر وغيرها
من صنوف الكلمات .وقد وضعت تلك الذخيرة في قاعدة بيانات متكاملة ،ضمت نسخة نصية من النص القرآني
بخط إمالئي مشكلة تشكيال كامال مع تحليل صرفي لكل كلماته ،حيث فككت كل كلمة و ق ٌطّعت إلى سوابق وجذع
وجذر ثم لواحق .وتم االحتفاظ بالكلمة في سياقها الطبيعي (اآليات) ضومن الونص القرآنوي بصويغتين ،إحوداهما
بالتشكيل واألخرى بدونه لالستفادة من ذلك عند الحاجوة [ .]3- 1إال أن الجوزء الهوام الوذي ال يوزال يونقص هوذه
الذخيرة هو تحديد وإضافة الخصائص اللغوية (  )Part of Speech Taggingللمفردات القرآنية .والستكمال
هذا التوجه فإننا نعمل في الوقت الراهن  ،بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية ( (منحة رقم "أت -
 ، )" 111- 33على مشروع جديد يستهدف تحديد الخصائص اللغوية لأللفاظ القرآنية عبور تحليول لغووي أكثور
عمقا و تفصيال  ،و ذلك على محو َري المتن القرآني الرئيسين "المفردات " و " الجمل " [ .]4وسيوفر ذلك موادة
لغوية لجميع الدارسين في مجال اللغة العربيوة بكول تخصصواتها المتفرعوة .كموا أنوه سويمهد لدراسوات صورفية
ونحوية عميقة ومتطورة للقرآن الكريم .وعالوة على ذلك ،سيكون باإلمكان استخدام هذه الذخيرة بشكل فعوال
لتدريب نماذج إحصائية لبناء تطبيقات حاسوبية تستهدف النص القرآني أصالة  ،كما تستهدف اللغوة العربيوة
عموما بالتّب َ ِع و اللزوم .

وفي أولى خطوات هذا المشروع قمنا بدراسة لغوية لحصر أهم الخصائص والسمات الصرف  -نحوية التي ينبغي
االعتداد بها عند التعاطي مع الجوانب اللغوية للمفردات القرآنية .وقد تم تقديمها في ورقة علمية لمؤتمر "جامعة
طيبة لتوظيف تقنية المعلومات لخدمة النص القرآني وعلومه " الذي سيقام خالل الفترة  22- 22دجمبر 2313م .1
وفي هذه الورقة سنقدم تفاصيل الخصائص والسمات التي تم استخالصها من الدراسة اللغوية للمفردات القرآنية،
ثم نستعرض نظاما ترميزيا مفصال تم وضعه للتعاطي معها ،ومن ثم نقدم بيئة حاسوبية تم إعدادها لتهييئ عينوة
من النص القرآني بشكل يدوي عبر خبراء لغوين ليتم استخدامها في تدريب واختبار نماذج إحصائية تكون قادرة
على التعرف بشكل آلي على الخصائص والسمات المطلوبة.

 .2النماذج االحتمال ية في مجال التعرف اآللي على الخصائص اللغوية للمفردات

إن استخدام مبدإ االحتماالت بين التراكيب اللغ وية في التعرف اآللي على خصائص المفردات يعود إلى الستينات
من القرن الميالدي الماضي [ .]2وقد تم بناء أول متعرف آلي شبه متكامل على خصائص المفردات [ ]6معتمد
على طريقة إحصائية تستخدم خوارزميوة  ]7[ Viterbiفوي منتصوف السوبعينيات .ومون ثوم توالوت اسوتخدامات
الطرق اإلحصائية بنماذج احتمالية متعددة.
ومن أبرز النماذج االحتمال ية المستخدمة في مجال التعرف على الخصوائص اللغويوة ،نمواذج مواركوف الخفيوة
(  )Hidden Markov Models - HMMsالتي طبقت على عدة لغات من بينها العربية وأنتجت نتائج جيدة
[ .]1 ،8وهذه النماذج تمتاز بكونها تتيح إمكانية تحديد التتابعات المنطقية للمفردات اللغوية ا عتمادا علوى البنيوة
التركيبية للجملة ،إال أن هذا التوجه لم يستغل بعد بالشكل الكافي في اللغة العربية .وإضافة إلى نماذج ماركوف
ال خفية ،فإن النماذج المبنية على الشوبكات العصوبية ( )Artificial Neural Networks - ANNأثبتوت هوي
األخرى نجاحها في لغات مختلفة [ .]11 ،13وبعض أنواع هذه الشبكات ()Recurrent Neural Networks
يتيح إمكانية اال عتماد على القائمة التسلسلية ،حيث طبقت في بعض األبحاث الحديثة على مفردات اللغة اإلنجليزية
[ ، ]12لكن لم يسبق استعمالها في اللغة العربية في حدود علمنا .وسنبين في ما يلي الخلفية العلمية لكل من هذين
التوجهين وكيفية التعاطي معهما تمهيدا لما نسعى للقيام به في هذا العمل.

.2.1

نماذج ماركوف الخفية في مجال التعرف على الخصائص اللغوية

يعتمد مبدأ استخدام نماذج ماركوف الخفية ( ، ]13[ )HMMsفي التعرف اآللي على خصائص المفردات ،على
تحديد جملة من الرموز (  )tagsتمثل السمات اللغوية التي يراد التعرف عليها ،ومون ثوم تسوتخدم هوذه الرمووز
لتكوين حاالت أو عقد النموذج (  .)HMM statesيتم تحديد روابوط االنتقوال بوين حواالت النمووذج ( HMM
 )topologyمن خالل التتابعات ا للغوية الصحيحة بين المفردات اللغوية .ويتم ذلك عبر حساب احتماالت التوالي
بين المفردات في نص مجهز سلفا وموسوم بالسومات الموراد التعامول معهوا ،ويسومى بوذخيرة التودريب .ويمكون
اال طالع على تفاصيل استخدام نماذج مركوف الخفية في مجال تحديد الخصائص اللغوية بشكل عام في البحوث
[ .]12 ،14وفي ما يلي تلخيص ألهم تلك ال جوانب للتسهيل على القارئ.

 .2.1.1بنية النموذج

عند بناء نماذج ماركوف الخفية ،ال بد من تحديد أربعة أشياء أساسية:
أ .حاالت النموذج (  :)model states: Sوهي مجموعة العقد التي تشكل البنية األساسية للنموذج  ،ويتم
االنتقال بينها وفقا لمبدإ االحتماالت .وفي هذا العمل ،سوتمثل الحواالت الرمووز اللغويوة (  )tagsالتوي
ستوضع لتمثيل السمات المراد التعرف عليها وذلك بناءا على تصنيف المفردات العربية .وسيكون عدد
الحاالت في النموذج نفس عدد الرموز اللغوية ،باإلضافة إلى حالة ابتدائية وأخرى نهائية لتحديد نقطة
الدخول في النموذج والخروج منه .وإذا رمزنا للحالة ب  ،siولعدد الحاالت بـ  ،Mفان حاالت النظام
تكتب على الشكل . S  (si )0iM 1
ب .االحتماالت بي الحاالت ( :)transition probabilities: Aوهي مصفوفة تضم قيما عددية تمثل
احتماالت االنتقال الممكنة والمسم وح بها بين حاالت النموذج .وفي عملنا سيتم حسابها من خالل بنية
الجملة العربية التي تحدد الشكل العام للنموذج ( انظر الجزء الثواني مون التقريور :مونهج العمول) .وإذا
رمزنا الحتمال االنتقال بين الحالة  tiإلى الحالة  tjبوالرمز )  P(t j | tiحيوث )  ، aij  P(t j | tiفوإن
مصفوفة االحتماالت يمكن أن تكتب على الشكل  . A  (aij )1i , jMولحساب هذه القيم البد من وجود
ذخيرة لغوية يتم ترميزها مسبقا في سياقها اللغوي.
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ت .المالحظات(  :)observationsونعني بها األشياء التي نحاول التعرف عليها .وفي هذا العمل ستمثل
هذه المالحظات المفردات (يرمز لها ب ،)wi :كما سيتم تصنيفها فوي الجانوب اللغووي (كلموات محللوة
صرفيا)  ،التي نريد تصنيفها أو التعرف على خواصوها مون خوالل تحديود الرموز المناسوب لكول منهوا.
وسنرمز للمالحظات بالرمز  ، O  (oi )1i Nحيث  oi  wiو Nتمثل طول السلسلة المدخلة.
ث .احتماالت المالحظة (  :)observation probabilitiesوهي قوانين احتمالية (منفصلة  discreteأو
متصلة  )continuousمن خاللها يتم التعرف على األشياء المراد تحديدها عند المرور بكل حالة في
النموذج .وفي هذا العمل سنستخدم احتماالت منفصلة في كل حالة من حاالت النموذج تمثل احتمال أن
تكون للكلمة المدخلة الرمز الموجود بالحالة .وإذا استخدمنا التعاريف السابقة ،فإن القيموة االحتماليوة
تكتب على الشكل )  P(wi | tiحيوث )  ، bi wi   P(wi | tiوعليوه يمكون كتابوة القووانين االحتماليوة
المرفقة بحاالت النظام على الشكل  . B  bi .1iMوهنا نحتاج كذلك إلى ذخيرة لغوية يتم ترميزها
سلفا إلجراء إحصائيات عليها لتحديد هذه القيم.

 .2.1.2التعرف على الخصائص أو السمات :سلسلة الرموز األكثر احتماال

تمثل هذه الخطوة مرحلة التعرف اآللي على الخصائص .إذا رمزنا للنص المدخل ( سلسلة من الكلمات محللوة
صرفيا) ب  ، W  (wi )1inفان السؤال يصبح :كيف نحدد سلسلة الرموز اللغوية  T  (ti )1inالتوي تحودد
أفضل تصنيف لقائمة الكلمات المدخلة ؟ أي أننا نبحث عن حل للمعادلة الرياضية . max T PT | W  :ولحل
هوووذه المعادلوووة ال بووود أن نقووووم أوال بتحويلهوووا إلوووى الصووويغة التاليوووة باسوووتخدام قوووانون بوووايس االحتموووالي:
PW | T   PT 
PW 

 . PT | W  وبما أن  PW هي قيمة ثابتة مهما غيرنا سلسلة الرموز اللغوية  ،Tفوإن

المعادلة التي نريد حلها تصبح ، max T PW | T  PT  :وهوي تضوم جوزئين هوامين .يمثول الجوزء األول
 PT احتمال تتابع الرموز في السلسلة  ،Tويمكن حسابه من خالل مصفوفة احتمواالت االنتقوال بوين حواالت

النموذج (  ) A  (aij )1i , jMكما وصفناها سابقا .أما الجوزء الثواني  PW | T فيمثول احتموال مطابقوة الونص
المدخل  Wمع سلسلة الرموز  ،Tوهو ما يمكن حسابه عن طريق القوانين االحتماليوة المرفقوة بحواالت النظوام
(  ) B  bi .1iMكما وصفناها أيضا سابقا.
أ .حساب  : PT تمثل  PT احتمال تتابع الرموز اللغوية في السلسلة  ،Tويمكن حسابه عون طريوق
المعادلووة )  . P(T  t1t2 tn )  P(t1 )  P(t2 | t1 ) * P(tn | t1 tn1ولتسووهيل حسوواب هووذه
القيمة عمليا ،يتم استخدام النموذج اللغوي  n-gramبحيث يكتفى باحتساب آخر  n-1رمزا في السلسلة
لتحديد الرمز الموالي .يتم تدريب هذا النموذج على ذخيرة لغوية تضم تراكيب لغوية صحيحة .ونشير
إلى أنه كلما قل عدد الرموز المحتسب في السلسلة  ،فقدنا السياق ،لكن تحديد القويم االحتماليوة يصوبح
أسهل .وفي المقابل كلما زاد عدد الرموز زادت معه نسبة االحتفاظ بالسياق  ،لكن حساب االحتماالت
يكون أصعب  ،حيث إن ذخيرة التدريب قد ال تضم كل التراكيب اللغوية الممكنة .من هذا المنطلق ،يتم
اال كتفاء بقيم وسطية للنموذج ،حيث عادة ما يستخدم نموذج " الحلقات ثنائية التكوين " (= bi-gram
)أو نموذج " الحلقات ثالثية التكوين " (= ) tri-gramفإذا استخدمنا موثال نمووذج " الحلقوات ثالثيوة
التكوووووووووووين "(  ، ) tri-gramيمكوووووووووون كتابووووووووووة المعادلووووووووووة السووووووووووابقة علووووووووووى الشووووووووووكل
n

)  ، P(T  t1t2 tn )   P(ti | ti2ti1حيث إن  t-1و t0هي رموز افتراضية توضوع فوي بدايوة
i 1

الجملة لتمكين حساب االحتمال ألول كلمة في الجملة .وهذه الرمووز يمكون أن تضواف فوي القواموس
الترميزي للكلمات .ولحساب القيمة )  ، P(ti | ti2ti1فإننا نحتاج إلى القيام بإحصائيات على الوذخيرة
اللغوية الخاصة بالتدريب والمرمزة مسبقا ،أي أننا نقوم بإحصائيات لتحديد عدد مرات ورود التركيبة
الثالثيوووة ( ti2ti1tiسووونرمز لهوووا ب ) f (ti2ti1ti ) :والتركيبوووة الثنائيوووة ( ti2ti1سووونرمز لهوووا ب:
)  ) f (ti2ti1حسوووب السوووياقات اللغويوووة المختلفووووة .ويوووتم حسووواب القيمووووة مووون خوووالل المعادلووووة
) f (ti2ti1ti
) f (ti2ti1

 . P(ti | ti2ti1 ) والمشكلة هنا تكمن في كون ذخيرة التدريب قد ال تضم كل التراكيب

اللغوية الممكنة ،حيث يمكن أن تأتي في مرحلة ا ختبار جملة تضم سلسلة من الكلمات لم تظهر سابقا في
3

مرحلة التدريب ،وعليه ستكون القيمة في المعادلة السابقة صفرا ،مما يؤدي إلى تجاهل هذا التركيب!!.
ولحل هذه المشكلة ،يتم عادة استخدام موا يعورف بتقنيوات التملويس (  )smoothingوالتوي تودمج بوين
النموذج  tri-gramوالنمواذج األقول منوه درجوة bi-gram ،و ،]16[ uni-gramمون خوالل التركيبوة
التالية ، 1 * P(ti | ti2ti1 )  2 * P(ti | ti1 )  3 * P(ti ) :حيث إن  . 1  2  3  1وهناك
عدة طرق لحساب القيم  ، 3 , 2 , 1لعل أكثرها اسوتخداما الخوارزميوة المبينوة فوي الشوكل .]17[ 1
ترمز الخوارزمية بـ  Nلعدد الكلمات في الذخيرة ،وتعتبر أن القيمة في أي من الحاالت الثالث مساوية
للصفر إذا كانت قيمة البسط تساوي الصفر.

الشكل  :1خوارزمية لحساب القيم الالزمة لدمج النماذج حسب [ .]11

ب .حساب  : PW | T تمثل  PW | T احتمال مطابقة النص المدخل  Wمع سلسلة الرموز  Tويمكن
حسابها ببساطة من خالل حساب احتمال أن تأخذ كل كلمة في النص الرمز المقابل في السلسلة كما تبينه
n
 . P(W | T )  ولحسووواب القيموووة )  ، P(wi | tiفإننوووا نحتووواج إلوووى القيوووام
المعادل وووة ) P( wi | ti
i 1

بإحصائيات على الذخيرة اللغوية الخاصة بالتدريب والمرمزة مسبقا ،أي أننوا نقووم بإحصوائيات لعودد
المرات التي رمزت فيها الكلمة  wiبوالرمز ( tiسونرمز لوه ب ) f (wi , ti ) :حسوب السوياقات المختلفوة
وعدد المرات التي استخدم فيها الرمز  tiمع أي كلمة في الذخيرة (سنرمز له ب .) f (ti ) :ويتم حساب
) f ( wi , ti
القيمة مون خوالل المعادلوة
) f (ti

 . P( wi | ti ) هنوا كوذلك يمكون أن تظهور مشوكلة فوي مرحلوة

اال ختبار عندما نصادف كلمة جديدة لم تظهر في ذخيرة التدريب على غرار ما حصل في الجزء السابق
من غياب بعض التراكيب اللغوية .هناك عدة حلول لهذه المشكلة ،أبسطها يعتمد على اعتبار الكلمة التي
لم ترد في ذخيرة التدريب كلمة حصل فيها غموض ،وبالتالي لها نفس االحتماالت علوى كول الرمووز
[ ]18ويترك للسياق تصحيح الوضع ال حقا .هناك حلوول أخورى أكثور دقوة و تفصويال  ،تعتمود علوى
السوابق واللواحق للكلمة لتحديد نوعها ا لعام وبالتالي حساب احتمالها من خالل هذا النوع [.]17
ت .حساب  : max T PW | T   PT إن إيجاد سلسلة الرموز اللغوية  T  (ti )1inالتي تحدد أفضل
تصنيف لقائمة الكلمات المدخلة تحتاج إلى خوارزمية فعالة للتعاطي مع عملية البحث في كل التراكيب
الممكنة .ولعل خوارزمية "فيتربي " ( ) Viterbiالتي تعتمد على البرمجوة الديناميكيوة (dynamic
 )programmingهي األكثر استخداما في هذا المجال عندما يتم التعاطي مع نماذج مركوف الخفية.
وهذه الخوارزمية طبقت ألول مرة في مجال التعرف اآللي على الكالم في نهاية الستينات [ ،]7ومن ثم
توالت استخداماتها في عدة مجاالت أخرى .ولتطبيق خوارزمية "فيتربي " ( ، i Viterbiنحتاج إلى
مصفوفة االحتماالت بين حاالت النموذج والقوانين االحتمالية المرفقة بالحاالت ،وهو ما توم توضويح
كيفية حسابه في األجزاء السابقة.

.2.2

الشبكات العصبية في مجال التعرف على الخصائص اللغوية

ظهر أول استخدام للشبكات العصوبية االصوطناعية فوي مجوال التعورف علوى الخصوائص اللغويوة فوي أواسوط
التسعينات [ ]13مطبقا على اللغة اإلنجليزية ،ثم توالى استخدامها في لغات أخرى منها البرتغالية [ ]11والصينية
[ ]23والهندية [ ،]21حيث أثبتت نجاحها .لكن استخدامها في اللغة العربية ال يزال محدودا ولوم يجورب إال فوي
نطاق محدود [ .]22وسنصف هنا نموذجا شبيها بالذي طبقه [ ]13على اللغة اإلنجليزية.
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 .2.2.1بنية النموذج

تتكوون الشوبكات العصوبية اال صوطناعية مون عودد كبيور موون الوحودات الحسوابية البسويطة تسومى العصووبونات
(  .)neuronsوهذه الوحدات بينها روابط مباشرة ،ولكل رابط بين وحدتين  iو  jوزن  .W ijولكل وحدة دالة
تفعيل.
في الشبكات العصبية التي من نووع  )Multi-Layer Perceptrons ( MLPوهوي األكثور اسوتعماال ،تكوون
الوحدات منظمة في شكل طبقات متتالية (انظر الشكل  :)2طبقة المودخالت ،طبقوة المخرجوات ،وبينهموا طبقوة
واحدة أو أكثر تسمى طبقات مخفية .وال تكون الروابط إال بين وحدات تقع في طبقات متجاورة .وينتقل التفعيل
من وحدة إلى أخرى عن طريق الروابط لينتقل من طبقات المدخالت إلى طبقة المخرجات عبر الطبقات المخفية.
طبقة المخرجات

طبقة مخفية

طبقة المدخالت
الشكل  : 2مثال لشبكة عصبية م نوع MLP

كل وحدة  jتجمع مخرجات وحدات الطبقة السابقة مضروبة في أوزان الروابط (  )ai*wijوتضيف قيمة ثابتة bj
على النحو التالي:
u j   ai wij  b j
i

ثم تمر هذه القيمة عبر دالة تفعيل العصبون ( والدالة المستخدمة غالبا هي من نووع  )sigmoidليصوير مخورج
الوحدة  jكاآلتي:
1
aj 
u
1 e
j

تتعلم الشبكة العصبية من خالل تعديل أوزان الروابط بين الوحدات ،حتى تحصل على المخرج المطلوب .وقيمة
التعديل  Δwijتكون على حسب المعادلة التالية:
wij  .a pi pj
حيث:

)  pj  a pj (1  a pj )(t pj  a pj

إذا كانت الوحدة  jمن طبقة المخرجات

و:

 pj  a pj (1  a pj )  pk w jk

إذا كانت الوحدة  jمن طبقة مخفية

k

أما  t pفهو المتجه الصحيح الذي ينبغي أن يكون في المخرج ،وهو الذي تتدرب عليه الشبكة.

 .2.2.2كيفية استخدام نموذج الشبكات العصبية للتعرف على الخصائص اللغوية

للتعرف على الخص ائص اللغوية نحتاج شبكة عصبية من نوع ( MLPانظور الشوكل  )3وذخيورة محللوة يودويا
لتكون قاعدة للتعلم.
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طبقة مخفية

الشكل  : 3شبكة عصبية م نوع  MLPللتعرف على الخ صائص اللغوية للكلمات ( مستفادة م [)]11

تتكون طبقة المخرجات في هذه الشبكة من وحودات تمثول كول واحودة منهوا سومة مون السومات اللغويوة الممكنوة
(  .)tagsetوخالل التدريب على ذخيرة رُمزت يدويا ،تتعلم الشبكة تفعيل الوحدة التي تمثل السمة الصوحيحة،
وعدم تفعيل الوحدات األخرى .وهكذا ،بعد عملية التدريب ،تدلنا الوحدة التي لها أكبر قيمة من بين المخرجوات
على السمة التي ينبغي أن تُسند إلى الكلمة َ المستهدفة بالتحليل.
وتتكون طبقة المدخالت من جميع الخصائص اللغوية المتاحة عن الكلمة الحالية ،وعن عدد  pمن الكلمات السابقة
وعدد  fمن الكلمات الالحقة .فيكون لكل سمة من الرموز اللغوية  pos jولكل كلمة من كلمات السياق ( وعددها
 ،)p+f+1وحدة  in ijفي طبقة المدخالت ،تمثل قيمتها احتمال كون الكلمة  iتحمل السمة :j
) ، in ij =P(pos j | word iإن كان i≥0
حيث إن هذه هي المعلومة الوحيدة التي نعلمها عن الكلمة الجاري ترميزها والكلموات الالحقوة .وتحسوب هوذه
االحتماالت اعتمادا على الذخيرة من خالل المعادلة:
) f ( pos j , word j
P( pos j | word j ) 
) f ( word j
أما الكلمات السابقة فإننا ي مكن أن نستخدم نتيجة الترميز الذي أعطتنا مخرجات الشبكة فيكون:
إن كان i<0
)، in ij =out j (t+i
لكن نسخ قيمة مخرجات الشبكة وإعادتها إلى المدخالت ( )recurrenceيعقد عملية التدريب .ألن المخرجات ال
تكون صحيحة في بداية التعلم .لذلك ال نستخدم المخرج نفسه ،ولكن نستخدم متوسطا وزنيا بين مخورج الشوبكة
والمخرج الصحيح ( الموجود في قاعدة التعلم) .في بداية عملية التدريب يكون وزن المخرج الصحيح كبيرا ثوم
يتناقص تدريجيا إلى أن يصل إلى الصفر في نهاية التدريب.
بعد انتهاء عملية التدريب ،تستخدم الشبكة لترميز كلمات جديدة على النحو التالي:
أ .تنسخ احتماالت سمات الكلمة الحالية واحتماالت سمات الكلمات الالحقة ،مع نتائج ترميز الكلمات السابقة
إلى مدخالت الشبكة.
ب .ينتشر تفعيل الوحدات عبر الطبقة المخفية ليصل إلى المخرجات.
ت .المخرج الذي تكون قيمته أكبر هو الذي يمثل السمة التي ستُسند إلى الكلمة الجديدة.
ث .إن كان هناك مخرج ثان قيمته قريبة من قيمة المخرج األكبر فإنه قد يقدّم باعتباره ّ
حال ثانيا للترميز .
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 .3األعمال البحثية في مجال التعرف اآللي على المفردات اللغوية

سنقتصر هنا على ما وقفنا عليه من أبحاث في مجال التحليل اآللي للنص القرآني على وجه الخصوص  ،واللغة
العربية عموما بصفتها الوعاء اللغوي الحامل لهذا النص  ،وكذلك األبحاث التي يمكن تطبيق نتائجها على النص
القرآني وإن لم يعتمد أصحابها هذا النص مضمارا تطبيقيا رئيسا  .ومن الجديد بالذكر أن هذه األعمال فوي
مجملها تُع ُّد قليلة جدا إذا ما قورنت بما تم في لغات أخرى كاإلنكليزية مثال.
إن أول تقدم ملحوظ في اتجاه إنشاء نظام للتحليل اآللي لخصائص المفردات العربيوة هوو الخطووة التوي قودمها
الباحث أبو ليل وزميله إفنس [ ]23كمرحلة أولى لتحليل النصوص الصحفية .وكذلك المحلل شبه اآللي الذي قدمه
الباحثان الكاره واألنصاري [ .]24أما أول محلل شبه حقيقي فهوو الوذي قدمتوه الباحثوة شورين [ ،]22وإن كوان
ال يزال يحتاج إلى تطوير .ثم ظهرت بعد ذلك محلالت أخرى ،منها موا اشوتملت عليوه األبحواث [،28 ،27 ،26
.]33 ،21
وقد ب ُنيت أغلب المحلالت العربية الموجودة بهدف تحليل نصوص غير مشكولة ،باستخدام ذخيرة لغوية محللة
يدويا سابقا ،وتحتوي على جميع األقسام الصرفية الممكنة .لكن – خالفا للغة اإلنجليزية – فإن اللغة العربية ال
تزال تنقصها ذخيرة ذات حجم كبير مجهزة يدويا ،يمكن أن يستخلص منها قواعد تعلم كبيرة .وألجل التعاطي مع
هذا الموضوع ،فقد قام البارد وزمالءه [ ]31ببحث يهدف إلى إيجاد الخطة المثلى إلنشاء محلل إحصائي ،يجمع
بين الدقة والسرعة ،في حال ندرة الذخائر التي يمكن استخدامها للتعلم اآللي .وهذه نقطة أساسية عند التعامل مع
اللغة العربية التي تندر فيها النصوص المحللة أو ال تكون متاحة لالستخدام .وقد درس الباحثون في عملهم هذا
استعماالت مختلفة لمحلل يعتمد على نماذج ماركوف المخفية :ثنائية ( )bigramأو ثالثية الكلمات (،)trigram
باإلضافة إلى دراسة تقنيات " تشذيب " (  )smoothingمختلفة .وقد قاموا بعدة تجارب باستخدام قاعدتي تعلم -
إحداهما هي الذخيرة القرآنية (  - 2 )Quranic Arabic Corpusلقياس فاعلية كل واحدة من هذه المحلالت.
وكذلك مراعاة لحال ندرة الذخائر ،قام القريني وزمالءه [ ]32ببناء محلل صرفي مبني على وزن الكلمات وال
يعتمد على أي ذخيرة محللة يدويا ،لكن بشرط أن تكون الكلمات التي يتعامل معها مشكولة جزئيا (حركوة آخور
الكلمة فقط) .وقد قاموا بإنشاء خوارزمية جديدة إليجاد التحليل المناسب لكل كلمة اعتمادا على قاعدة " بطاقات
وسمية " (  )tagsأعدوها مسبقا .وقد حصلوا على نسبة نجاح في التحليل تصل إلى  %11عنود تجربتهوا علوى
قاعدة بيانات تحتوي على  2333كلمة (فعل أو اسم) مستخرجة من مقوررات مدرسوية .وأغلوب األخطواء كانوت
ناتجة عن أسماء األعالم واألسماء المعربة .إال أن هذه الدراسة لم تطبق على النص القرآني ،رغم أنها قد تكون
مناسبة له من حيث كونه نصا مشكوال .وقد نشر القريني وعياش [ ]33قاعدة " البطاقات الوسمية " ( )tagsالتي
استخدموها لكل الحركات الممكنة في آخر الكلمة.
ومن التوجهات البحثية التي ا هتمت بالتحليل الصرفي للقرآن الكريم ،وإن كانت غير خاصة بنصوصه ،ما نشره
الباحثان صوالحة واتوال [ .]34فقد قام هذا الفريق بمسح للمحلالت الصرفية العربية الموجودة ،وقارنوا نتائج
أربعة منها على نموذج من نصوص المتن القرآني  .ثم قاموا بتوصيف المحلل الصرفي الذي أنشؤوه والذي يتميز
بدقة أقسامه الصرفية (  )Fine-Grainباستخدام ذخيرة تجمع بين  23معجما عربيا .وقد جربوا هذا المحلل على
الذخيرة العربية على الشبكة (  )Web Arabic Corpusوالتي تحتوي على  133مليون كلمة  .3واقترحوا كذلك
معيارا لمقارنة نتائج المحلالت الصرفية /النحوية.
ومن بين األعمال البارزة التي تخص النص القرآني ،نذكر ما قام به فريق بحثي في جامعة حيفا مون بنواء نظوام
حاسوبي لتحليل النص القرآني صرفيا وتحديد خصائص مفرداته بشكل آلي ،لألغراض البحثية والتعليمية [،32
 .]36وقود عمود البواحثون إلوى اسوتخدام تقنيوات ألوـ  )FST (Finite State Automatonلتمثيول الظوواهر
الفونولوجية والنحوية في النص القرآني  .واستخدمت هذه األدوات مع النص القرآني للحصول على تحليل لكلماته
بشكل آلي .وتم تخزين نتائج التحليل هذه في قاعدة بيانات لتستخدم عبر واجهة بيانات تمكن من االستفسار عون
بعض المعلومات اللغوية ذات الصلة .وقد قام الباحثون أوال بتحويل النص القرآني من كتابته العادية إلى كتابة
"فونيمية " باستخدام الحروف الالتينية للتخفيوف  -حسوب موا يوذكرون  -مون الغمووض الوذي يحصول فوي بعوض
الكلمات ،وليتمكنوا كذلك من تخزينه بصيغة  .ASCIIثم قواموا بتقسويم األلفواظ القرآنيوة إلوى ثالثوة أقسوام :قسوم
للكلمات ويضم الضمائر والحروف والكلمات الوظيفية وما إلى ذلك ،أموا القسومان اآلخوران فيخصوان الصويغ
االسمية والفعلية.
ورغم أهمية هذا التوجه ،إال أن هناك جملة من المآخذ من بينها أن الباحثين قاموا بكتابة النص القرآني بصيغة
"فونيمية " بحروف التينية وهذا قد يستحيل معه اال حتفاظ بكل الخصائص الكتابيوة والنطقيوة للكلموات القرآنيوة.
يضاف إلى ذلك أيضا أن الباحثين اعتمدوا على بعض المراجع لحصر مكونات األقسام الكالمية التي ذكروها،
والخوف هنا من عدم الدقة في التوزيع والشمولية في التصنيف.
http://corpus.quran.com
http://smlc09.leeds.ac.uk/query-ar.html
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ومن أبرز التوجهات البحثية الحديثة الخاصوة بوالقرآن ،مشوروع الوذخيرة العربيوة للقورآن الكوريم ( Quranic
 )Arabic Corpusبجامعة ليدز اإلبريطانية والذي يسعى إلى بناء موارد الكترونية تمكون مون تحليول عميوق
للقرآن الكريم مبني على النماذج اللغوية للنحو التق ليدي أو ما يعرف بإعراب القرآن .وهذه الذخيرة اهتمت فوي
البداية بإعطاء تفاصيل لغوية على مستوى التحليل الصرفي وأقسام الكالم للمفردات القرآنية [ ،]37ومن أجل ذلك
تم استخدام المحلل الصرفي لبك ولتر ( ]38[ 4 )Backwalter Arabic Morphological Analyzerعلى
الكلمات القرآ نية للحصول على تحليل آلي وقد تلى ذلك مرحلة تصحيح يدوي .بعد ذلك بدأ أصحاب المشوروع
ببناء ما يعرف باألشجار الترابطية ( )depency treebankلتوضيح إعراب اآليات القرآنية [ ]31أعتمادا على
كتب إعراب النص القرآني حسب ما ذكر .وبناء على هوذه الوذخيرة ،قوام قويس وزموال ه [ ]43موؤخرا بتصوميم
طريقة للتحليل اللغوي عن طريق تقنية تعاونية (تحت اإلشراف) متعددة المراحل .تتلخص هذه المراحل في تحليل
آلي يعتمد على مجموعة من القواعد اللغوية مع تحقق يدوي مبدئي ثم تدقيق لغوي تعاوني تحت اإلشراف .وقد
جربوا طريقتهم هذه وقاسوا فاعليتها على الذخير ة القرآنية.
ونظرا ألهمية مشروع الذخيرة العربية للقرآن الكريم وما يسعى إليه من أهداف تشمل تحديد الخصائص اللغوية
للمفردات القرآنية التي نحن بصدد العمل عليها ،وإن كانت بشكل يدوي ال آلي خالفا لما نسعى إليه ،فقد طلبنا من
بعض المتخصصين اللغويين ومن ضمنهم عضو الفريق المختص مراجعة الموقع وتحليل محتواه لمعرفة مدى
صحة ما يحتويه من معلومات وللنظر في آلية تعاطيه مع خصوائص المفوردات والتراكيوب اللغويوة فوي الونص
القرآني .وقد كانت النتيجة أن هذا الع مل ،وعلى الرغم من أهميته البالغة وطموحه الكبير ،وقع في بعض األخطاء
من العيار الثقيل جدا و التي نذكر من بينها :أ) عدم الدقة في التصنيف والترميز اللغوين للكلمات حيث يتم المزج
بين ماهو حرف مبني وماهو اسم معرب كحال أسماء االستفهام ،ب) الخلط بين المقوالت النحويوة ( التركيبيوة)
والمقوالت الصرفية التي تخص المفردات ،ج) األخطاء الكبيرة في اإلعوراب وعودم الدقوة فوي تفصويل الحالوة
اإلعرابية لبعض الحروف ،إلخ .وهناك أمثلة في موقع المشروع تبين ما ذكرناه ،وقد قمنا بحصر حاالت متعددة
منهوا ضومن ال ورقوة التوي توم تقوديمها لموؤتمر "جامعوة طيبوة لتوظيوف تقنيوة المعلوموات لخدموة الونص القرآنوي
وعلومه "[؟؟؟].
وقد ال حظنا أن السبب الرئيس في تلك األخطاء ينبع من عدم وجود أسس لغويوة متينوة ترتكوز عليهوا الجوانوب
الحاسوبية إضافة إلى ضرورة أن يتم العمل تحت أعين متخصصين ،تجنبا لألخطاء اللغوية وبشكل خاص ما
يؤدي للتحريف في معاني النص القرآني سواء عن قصد أو غير قصود .والمعضولة الكبيورة أن أغلوب األعموال
المتعلقة بالمعالجة اآللية للغة العربية تنبع مون بيئوات غيور عربيوة ال تتووافر فيهوا بالضورورة الخبورات اللغويوة
المطلوبة في مثل تلك األعمال .وألجل ذلك وتفاديا ألكبر قدر ممكن من األخطاء اللغوية بدأنا في توجهنا البحثي
المتعلق بالنص القرآني بدراسة لسانية عميقة لـ " الخصائص الصرفية والنحوية " المستهدفة بهذا العمل وذلك على
محو َري المتن القرآني الرئيسين "المفردات " و "الجمل " .وقد تم تقديم تفاصيل هذه الدراسة في جزئها المتعلوق
بالمفردات في ال ورقة المذكورة آنفا المقدمة لمؤتمر " جامعة طيبة لتوظيف تقنية المعلومات لخدمة النص القرآني
وعلومه "[؟؟؟] المشار إليه سابقا .وفي الفقرة التالية سنقوم بتفصيل النظام الترميزي الذي تم وضعه الستيعاب
الخصائص والسمات الصرف  -نحوية المستقاة من الدراسة اللغوية المذكورة.

 .4ترميز الخصائص اللغوية للمفردات العربية

سنقدم في هذا الجزء من الورقة تلخيصا ألصناف األلفاظ العربية وسماتها الصرفية النحوية بناء على ما تم تقديمه
في الدراسة اللغوية ومن ثم سنقترح نظاما ترميزيا لتلك األصناف والسمات .وقبل الشروع في ذلك ،نشير إلى أننا
تب نينا تقسيما لغويا يصنف األلفاظ العربية إلى سبعة أقسام رئيسة ،وهي مبينة في الجدول التالي (جدول :)1
الجدول  :1أصناف األلفاظ ال عربية

الصنف
األفعال
األسماء
الصفات
المصادر
الظروف
الحروف
العالمة

الداللة
تعني األلفاظ الدالة على األحداث مقترنة باألزمنة
تعني األلفاظ الدالة على "الذوات "  Entitiesبنوعيها الحسية وغير الحسية
تعني األلفاظ الدالة على الذوات متلبسة باألحداث أو الهيئات ...
تعني األلفاظ الدالة على األحداث مجردة من الزمن
مقوالت تخصص الكتل اإلسنادية بتقييد زمانها ومكانها
ال تدل على ذوات وال أحداث وال أزمنة
أداة دالة على التنكير والتعريف ،التذكير والتأنيث ،العدد ،الحالة اإلعرابية  ...إلخ.
http://www.ldc.upenn. edu/Cat alog/C atalogEntry.jsp?cat alogId=LDC2002L49
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وقد اعتمدنا في هذا التصنيف على طرح نظري يمثل آخر وأجود وأقوى موا توصولت إليوه الدراسوات اللسوانية
الحديثة في هذا الشأن ،وهو الطرح القائم على أن المفردات في كل اللغات الطبيعية تندرج قطعا تحت أحد نوعين
مقوووليين اثنووين :المقوووالت المعجميووة والمقوووالت الوظيفيووة ( Lexical categories vs functional
 ،)categoriesوأن كل مقولة (معجمية أو وظيفية) تمثل اختزاال لمصفوفة من السمات شطر منها مشترك بينها
وبين مقولة أو مقوالت أخرى وشطر منها (قد يكون سومة واحودة فقوط) مميوز لهوا عون غيرهوا .أموا األولوى أي
المقوالت المعجمية فتندرج تحتها كل األصوناف التقليديوة المعروفوة :األسوماء واألفعوال والحوروف والظوروف
والصفات ،وأما الثانية فتندرج تحتها أصناف غير تقليدية ال تصنف في األنحاء الكالسيكية عربي ِّها وغربي َّها على
أنها من أقسام الكالم ،وهي العناصر الدالة على معاني "الزمن " ( )Timeو "الجهة " (  )Aspectو " الوجوه "
(  )Moodو "اإلعراب " و "التطابق " (  )Agreementبمختلف مقوالته" :الشخص " و "العدد" و"الجنس" ...إلخ .
وعلى هذا األساس ،فإن منْ َحنا "العالمة " في اللغة العربية صفة صنف مستقل أو قسم قائم بذاته ينبغي أن يفهم في
هذا اإلطار النظري الذي اختصرنا بعض مالمحه في األسطر السابقة.
إن هذا التمييز بين المقوالت المعجمية والمقوالت الوظيفية طرح يحظى بإجماع واسع بوين المتخصصوين فوي
العلوم اللسانية واللغويا ت الحاسوبية في عدد من الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة كجامعة كامبريدج و معهد
 .MITولمزيد من التفاصيل حول نقاش هذه المسألة يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني والثالث من الكتاب[،]41
كما يمكن اإلطالع على عرض مختصر للقضية في الصفحة  24من الكتاب [.]42

.4.1
ال ن وع
األساسي

ألفاظ اللغة العربية :أصنافها وسماتها الصرفية -النحوية األساسية

التفريع األول

الجدول  :2أصناف األلفاظ ال عربية وسماتها ال صرفية ال نحوية األساسية
حصر (إن أمك ) لمكونات الصنف (إن وجدت)
التفريع الثاني

ضمائر شخصية
ضمائر موصولة خاصة
اسم

ضمير

ض و و و و و وومائر موصو و و و و و ووولة
مشتركة
ضمائر اإلشارة
ضمائر االست فهام
ضمائر الكناية
علم

غير ضمير
خبري
صفة
إنشائي
زمان
ظرف
مكان
مصدر ميمي

مصدر

مص و وودر غي و وور
ميمي

غير علم
صو و ووفة الفاعو و وول ،ص و و ووفة
المفعول
صو ووفة المبالغو ووة ،الصو ووفة
المشبهة ،اسم التفضيل
ظرف زمان وظيفي
ظرف زمان معجمي
ظر مكان وظيفي
ظر مكان معجمي
مصدر ميمي
مصوودر قياسووي موون فع وول
ثالث و ووي مج و وورد ،مص و وودر
سووماعي موون فعوول ثالث ووي
مجورد ،مصوودر موون فعوول
ثالث ووي مزيو وود (أولو ووه تو وواء
زائودة) ،مصوودر مون فعوول
ثالثووي مزي وود (أول ووه ل وويس
ت و و وواء زائ و و وودة) ،مصو و و وودر
الع و وودد ،مص و وودر الهيئ و ووة،
مصو و و و وودر مو و و و ووراد ب و و و و ووه
المفع و و و و و ووول ،مصو و و و و و وودر

أنو ووا وأخواتهو ووا (ضو وومائر الر ف و ووع) ،إيو وواي وأخواتهو ووا (ض و وومائر
النصب)
الووذي ،اللووذان ،اللووذين ،التووي ،اللتووان ،اللتووين ،الالتووي ،الل وووائي،
الالئي ،األولى
من ،ما ،ذا ،أيّ ،ذو
ذا ،ذان ،تين ،ذه ،ته ،تين ،أوالئ ،أولى ،ذلك ،تلك
موون ،م وون ذا ،موووا ،موواذا ،مت ووى ،أيوووان ،أيوون ،كيوووف ،أنّوووى ،كوووم
ي.
(االست فهامية) ،أ ْ
كم (الخبرية) ،كذا ،كأيّن
علم شخص ،علم جنس ،علم مفرد ،علم مركب
األسوماء الدالووة علووى ذات (حسووية أو معنويووة) ،األسووماء الدالووة
على األزمنة ،األسماء الدالة على األمكنة

السمات األساسية
 ) 1الحالة اإلعرابية :رفع ،نصب ،جر .
 ) 2المنع من الصرف .
 ) 3البنوواء واإلعووراب :مبنووي علووى الضوووم،
مبن و ووي علوووووى الفوووووتح ،مبنوووووي علوووووى
الكسو و وور ،مبنوووووووي علووووووى السوووووووكون،
معرب .
 ) 4العدد :مفرد ،مثنوى ،جموع سوالم ،جموع
تكسو و ووير ،جمووووووع جموووووووع ،منتهوووووووى
الجموع ،إسم جنس .
 ) 2الج وونس :م ووذكر ،مؤنووووث ،محايووود (مووووا
يستوي فيه المذكر والمؤنث).
 ) 6الحد :نكرة ،معرفة .
 ) 7اإلفراد/التركيب :مفرد ،مركب .
 ) 1الوزن الصرفي (وهوو السومة المميوزة
للصفة)
+
 ) 2كل سمات األسماء

*
*
اذا ،اآلن ،الحو ووالي ،إذ ،أم و ووس ،ح و ووين ،صو ووباحا ،غ و وودا ،قب و وول،
مساء ،يوم ،الليلة ،إلخ .
أم ووام ،بعو وود ،ب ووين ،تحو ووت ،ح ووول ،حيو ووث ،خل ووف ،دون ،عنو وود،
فوق ،لدى ،نحو ،هنا ،هناك ،وبين ،يسار ،يمين ،الخ .
*

( ) 1ليس لها سمات تخصها بعينها)
 ) 2م و و و وون س و و و وومات األسوووووووووماء :الحالووووووووووة
اإلعرابية ،البناء واإلعراب .

)1
)2
*

)3
)4
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هنواك بعووض السومات الخاصووة (أنظوور
ص  )11حسب كل نوع +
م و و و وون س و و و وومات األسوووووووووماء :الحالووووووووووة
اإلعرابيو و و ووة ،البنوووووووواء واإلعوووووووووراب،
العدد ،الجنس ،الحد .
من سمات الصفات :الوزن الصرفي
موون سوومات األفعووال :كوول السووومات إال
سمة الزمن .

التأكيو وود ،اس و ووم المص و وودر،
المصدر الصناعي

فعل

م ووا ي وودل علو ووى
حدث أو حالة

معجمي

*

م و و و ووا ال ي و و و وودل
على حدث

وظيفي

*

مختص بالفعل للنصب

مخ و و و و و و و و و و ووتص
بالفعل

مختص بالفعل للجزم

مخو ووتص بالفع و وول للر ف و ووع
(عامل التجرد)
مختص بااسم للنصب

حرف
مخ و و و و و و و و و و ووتص
باالسم

مختص باالسم للجر
مختص باالسم للرفع
ربطي

غير مختص

مختص ووة بغي وور
باألفعو و و و و ووال إال
الحروف

استفهامي
شرطي
جوابي
استفتاحي
عالمو ووة مختصو ووة باالسو ووم
والص و و و و ووفة والمصو و و و و وودر
والظرف

عالمة
مخصو و و و و و و و و و و ووة
باألفعال

عالمة مختصة بالفعل

ح روف النص بْ :
أن ،لوون ،إذن ،كوي (كووذلك الم كووي) ،حتووى .
ويضو وواف للنواصو ووب فو وواء السو ووببية (ال تو ووأتي إال بعو وود اسو وولوب
طلبي :االست فهام ،األمر ،النهي).
ْ
لينفووق
ح روف الج زم :لوم  ,لموا  ,الم األمور ( ِل :التوي فوي نحوو "
ذو س ووعة م وون س ووعتهْ ،ل :بع وود ال ووواو وال ف وواء)  ,ال الناهيو ووة ْ ,
إن
(الشوورطية)  ,إذم ووا  ,مووا (الش وورطية)  ,موون (الش وورطية)  ,مهم ووا ,
متووى (الش وورطية)  ,أي ووان (الش وورطية)  ,أينم ووا  ,أي وون(الش وورطية) ,
ي (الشرطية).
أنّى  ,حيثما  ,كيفما  ,أ ُّ
مك ووان ف ووارا قب وول الفع وول يمك وون أن يوض ووع في ووه الناصو ووب أو
الجازم أو يبقى فارغا .
 ) 1حروف النداء :أ  ,أَي  ,يا  ,آ  ,أيا  ,هيا  ,وا .
إنّ ،
إن وأخواته اّ :
أن ،لك وو ّون(لالسو ووتدراك) ،كو ووأن ،ليو ووت،
َّ ) 2
لعل ،ال (النافية للجنس).
 ) 3واو المعية
ح روف الج ر :الب وواء  ,م وون  ,إلووى  ,ع وون  ,عل ووى  ,ف ووي  ,ك  ,واو
ُب  ,حتوى  ,خوال  ,عودا  ,حاشووا  ,ل
القسوم  ,تواء القسوم  ,موذ  ,منووذ  ,ر ّ
(يمكن أن تكون الم التعليل ،الم الجحود ،الم العاقبة).
عام ل التج رد :إذا تجوورد اإلس ووم م وون عواموول الج وور وعوام وول
النصب ،فإنه يكون مرفوعا .
و  ,ف  ,ثوم  ,حتووى  ,أو  ,أم  ,بوول  ,ال  ,لك ْ
وون ( بتسووكين النووون)  ,ف
(االستئنافية).
أ ،هل
لو ،لوال ،إذا ،كلّما ،ل ّما
ن ََعم ،بلى ،أ َجلْ ،الَ
أال
الض وومة ،األلو ووف ،الو ووواو ،الفتحو ووة ،اليو وواء ،الكسو وورة ،العالمو ووة
الم قوودرة ( مكووان ف ووارا توضووع فيووه العالم ووة الم قوودرة ،أي م ووا
يشبه عامل التجرد) ،الم التعريف ،التنوين ،إلخ .
الض و وومة ،الفتح و ووة ،الس و ووكون ،ثبو و وووت الن و ووون ( ف و ووي األفعو و ووال
الخمسووة) ،التج وورد موون العالم ووة ،ح ووذف النووون ( ف ووي األفع ووال
الخمسوة) ،حووذف حورف العلووة ( فوي الفعوول المعتول موون نوووعي
الحال والمستقبل).

 ) 1الزمن :ماضي ،حال ،مستقبل .
 ) 2الوجه :خبر ،أمر .
 ) 3التعو و و وودي واللووووووووزوم :متعوووووووودي ،الزم،
متعدي والزم .
 ) 4الصحة :صحيح (للفعل المعجمي)
 ) 2االعوتالل :معتوول األول (مثووال) ،معتوول
الوس و ووط (أجووووووف) ،معتووووول اآلخووووور
(منقوص).
 ) 6التجرد :مجرد
 ) 7الزيوادة :مزيود فيوه حورف واحود ،مزيود
في و ووه حر فوووووان ،مزيوووووود فيوووووه ثالثووووووة
أحرف .
 ) 8الجمو و و و و ووود والتصووووووووووووورف :جامووووووووووووود،
متصرف .
+
م وون س وومات األسوووماء :الحالوووة اإلعرابيووووة،
البناء واإلعراب
+
مون سوومات الصووفات :الوووزن (يحوودد حالووة
البناء للمعلوم/المجهول للفعل المعجمي)

تأخو ووذ س و وومة البن ووواء (علوووووى الفووووتح ،علوووووى
الكسوور ،علووى الضووم ،علووى السووكون) مووون
سمات األسماء .

تأخذ سماتها من سمات األسماء .

وبناء على هذا الجدول ،فإن أقسام الكالم التي ستستهدف بالترميز هي تلك التي وضعت في العمود الثالث مون
الجدول تحت عنوان التفريع الثاني .أما السمات المستهدفة بالترميز فهي تلك الموجودة في العمود األخيور مون
الجدول مع مراعات عدم التداخل بينها .وإلظهار قائمة السمات ا لتي سترمز ،قمنا بحصرها في الجدول .3
الجدول  :3قائمة السمات التي ينبغي ترميزها
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الصنف
األسماء
األفعال

الصفات
الظروف
المصادر
الحروف
العالمات

السمات
 )1الحال ة اععرابي ة :ر فوع ،نصوب ،جور  )2 .المن ع م الص رف  )3 .البن اء واعع راب :مبنوي علوى الضوم ،مبنوي علوى ال فوتح ،مبنوي علوى الكسور ،مبنوي علووى
السووكون ،معوورب  )4 .الع دد :م فوورد ،مثنووى ،جمووع سووالم ،جمووع تكسووير ،جمووع جموووع ،منتهووى الجموووع ،اسووم جوونس  )2 .الج ن  :مووذكر ،مؤنووث ،محايوود (موووا
يستوي فيه المذكر والمؤنث) )6 .الحد :نكرة ،معرفة  )7 .اعفراد/التركيب :مفرد ،مركب
 )1ال زم  :ماضووي ،حووال ،مسووتقبل  )2 .الوج  :خبوور ،أموور  )3 .التع دو والل زوم :متعوودي ،الزم ،متعوودي والزم  )4 .الص حة :صوحيح (الينطبووق علووى الفعوول
الووظيفي) )2 .االع تالل :معتوول األول (مثووال) ،معتوول الوسووط (أجوووف) ،معتوول اآلخوور (من قوووص) )6 .التج رد :مجوورد  )1 .الزي ادة :مزيوود فيووه حوورف واحوود،
مزيود فيووه حر فووان ،مزيود فيووه ثالثووة أحوورف  )8 .الجم ود والتص رف :جاموود ،متصورف  )9 .م س مات األس ماء :الحالوة اإلعرابيووة ،البنوواء واإلعووراب )11 .
م سمات الصفات :الوزن الصرفي (لتحديد حالة البناء للمعلوم/المجهول للفعل المعجمي).
 )1الوزن الصرفي  )2 .م سما ت األسماء :كل السمات .
 )1م سمات األسماء :الحالة اإلعرابية ،البناء واإلعراب .
 )1م س مات األس ماء :الحالووة اإلعرابيوة ،البنواء واإلعووراب ،العودد ،الجونس ،الحوود  )2 .م س مات الص فات :الووزن الصورفي  )3 .م س مات األفع ال :كوول
السمات إال سمة الزمن .
 )1م سمات األسماء :البناء (على الضم ،على الفتح ،على الكسر ،على السكون).
 )1تأخذ سماتها من سمات األسماء .

.4.2

ترميز أصناف األلفاظ العربية وسماتها الصرفية -النحوية األساسية

بناء على الجداول السابقة قمنا بترميز أصناف األلفاظ وسماتها كل على حدة .ومن الجدير بالذكر أننا نسوتهدف
بالترميز األقسام الصرفية للكلمة بمعنى أن الكلمة تمر أوال على محلل صرفي ليقوم بتقسيمها إلى أجوزاء وكول
جزء يتم وسمه على حدة بما ينطبق عليه من أصناف وسمات .وعلى هذا األساس فإننوا نضويف صويغة لترميوز
الكلمة في شكلها اإلجمالي ليكون النظام الترميزي شامال ،بمعنى أنه يتيح إمكانيوة توصويف أجوزاء الكلموة بموا
ينطبق عليها من أصناف وسمات وكذلك توصيف الكلمة بشكل إجمالي عند الحاجة لذلك.
مثال :المسلمون ،ستقسم أوال إآل أربعة أقسام هي :أل ،مسلم ،و ،ن .وكل جوزء منهوا سويأخذ الصونف المناسوب
والسمات التي تنطبق عليه ،ومنه يتم استخراج السمات العامة التي تخص الكلمة في مجملها.

 .4.2.1ترميز األصناف األساسية لأللفاظ العربية:
الجدول  :4رموز األصناف األساسية لأللفاظ العربية
النوع األساسي

التفريع األول

التفريع الثاني

الرمز

اسم الرمز باعنكليزو

اإلسم

غير ضمير

إسم

NNN

Noun

إسم علم

NNP

Proper Noun

ضمير شخصي

NPP

اسم اشارة

NPD

اسم إستفهام

NPI

ضمير

المصدر

ميمي
غير ميمي

Personal Pronoun
Demonstrative Pronoun
Interrogative Pronoun
Euphemism Pronoun

اسم كناية

NPE

اسم موصول خاص

NPR

Relative Pronoun

اسم موصول مشترك
مصدر ميمي

NPC

Common Relative Pronoun

VNM

"Verbal Noun Starts with "m

مصدر قياسي من فعل ثالثي مجرد
مصدر سماعي من فعل ثالثي مجرد

Noun

VTT
VST

مصدر من فعول ثالثوي مزيود (أولوه تواء
زائدة)
مصوودر م وون فع وول ثالث ووي مزي وود (أول ووه
ليس تاء زائدة)

VAX

VAT

templatic from
triletral base verb
Verbal Noun soundex from
triletral base verb
Verbal Noun from Augmented
"verb starting with "t
Verbal Noun from Augmented
"verb starting with not "t
Number Verbal Noun

مصدر العدد

VNU

مصدر الهيئة

VSS

State Verbal Noun

مصدر مراد به المفعول

VNO

Object Verbal Noun

مصدر التأكيد

VNA

اسم المصدر

VNN
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Verbal

المصدر الصناعي

Functional Verb

VNI
VBF

Lexical Verb

VBL

معجمي

Subject Adjective

AJV

صفة الفاعل

Object Adjective

AJO

صفة المفعول

Superlative Adjective

AJS

صفة المبالغة

Participle Adjective

AJP

الصفة المشبهة بإسم الفاعل

Comparative Adjective

AJC

اسم التفضيل

ATF

وظيفي

ATL

معجمي

ALF

وظيفي

ALL

معجمي

PNN

رافع

PNA

ناصب

PNG

جار

PVN

رافع

PVA

ناصب

PVJ

جازم

PUC

ربطي

PUI

إستفهامي

PUD

شرطي

PUA

جوابي

PUT

إستفتاحي

MVB

عالمة مختصة بالفعل
عالمو و ووة مختص و و ووة باالس و و ووم والص و و ووفة
والمصدر

Functional Temporal Adverb
Lexical Temporal Adverb
Functional Location Adverb
Lexical Location Adverb
Noun Nominative Particle
Noun Accusative particle
Noun Genitive Particle
Verb Nominative Particle
Verb Accusative Particle
Verb Jussive Particle
Conjunction Particle
Interrogative Particle
Conditional Particle
Answer Particle
Introduction Particle
Verbal Mark
Non-Verbal Mark

MNV

وظيفي

الفعل

صفة خبرية

الصفة

صفة إنشائية

زمان

الظرف

مكان

مختص باالسم

الحرف

مختص بالفعل

غير مختص

مختص بالفعل
مختص بغير الفعل

العالمة

النحوية األساسية-  رموز السمات الصرفية.4.2.2
النحوية األساسية-  الرموز المقترحة للسمات ال صرفية:5 الجدول
اسم النوع باعنكليزو
الرمز
السمة باعنكليزو
اسم النوع بالعربي
Singular

مفرد

NS

Dual

مثنى

ND

Plural

جمع سالم

NP

Plural of Plurals

جمع جموع

NL

Plurals of Multitude

منتهى الجموع

NM

Broken Plural

جمع تكسير

NB

Abstract Noun

اسم جنس

NA

Non Compound

مفرد

CU

Compound

مركب

CP

Definite

معرفة

DF
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السمة بالعربية

Number

العدد

Compound

التركيب

Definiteness

الحد

Indefinite

نكرة

DI

Feminine

مؤنث

GF

Masculine

مذكر

GM

Neutral

)محايد(مايستوي فيه المذكر والمؤنث

GN

Past

الماضي

TP

Present

الحاضر

TR

المستقبل

TF

خبر

MP

أمر

MS

Accusative

النصب

CA

Genitive

الجر

CG

Jussive

الجزم

CJ

Nominative

الرفع

CN

Active

مبني للمعلوم

VA

Passive

المجهول

VP

First

المتكلم

P1

Second

المخاطب

P2

Third

الغائب

P3

Transitive

متعدي

Intransitive

Gender

الجنس

Tense

الزمن

Mode

الوجه

Case

الحالة اإلعرابية

Voice

صيغة البناء

Person

الشخص

Transitivity

التعدي

الزم

TS
TI

Declinable

المعرب

DC

Declension

البناء

Indeclinable Accusative

المبني على الفتح

DA

Indeclinable Genitive

المبني على الكسر

DG

Indeclinable Jussive

المبني على السكون

DJ

Indeclinable Nominative

المبني على الضم

DN

Mark Implicit

ظاهرة

MI

عالمة اإلعراب

Mark Explicit

مقدرة

MX

Declension
Mark

Pattern

الوزن

PA

Patterns

الوزن

Sound

صحيح

SS

Soundness

الصحة

(firstweak)

مثال

SA

Hollow Verb (second-weak)

أجوف

SH

Defective Verb (third-weak)

منقوص

SD

Deficient Noun Ending with
alif
Deficient Noun Ending with
ya
Deficient Noun Ending with
Alif-Hamza
Form 1

مقصور

SL

الناقص

SY

الممدود

SZ

مجرد

F0

Form

التجرد

Augmented with one letter

مزيد حرف واحد

F1

Augmented with two letters

مزيد حرفان

F2

Augmented with three letters

مزيد ثالث أحرف

F3

Diptote

الينصرف/جامد

ID

Invariability

الجمود

Triptote

متصرف

IT

Future
Predicative
Subjunctive

Assimilated

Verb
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 .4.2.3بنية الرمز اعجمالي للكلمة
كما أسلفنا ،فإن الكلمة يتم تقسيم ها أوال إلى أجزائها الصرفية األساسية ،ومن ثم يتم تصنيف كل جزء منها وتحديد
سماته الرئيسة بناء على ما تقدم من توصيفات لغوية والترميزات التي تقابلها .ومن هذه العملية تنتج مصفوفة من
الخصائص والسمات لكل قطعة على حدة؛ وهذه المصفوفات يمكن دمجها في مصفوفة واحدة تعكس التوصيف
اللغوي للكلمة في مجملها مع مراعات أن بعض الخصائص في األجزاء المكونة للكلمة يمكن أن يحصل فيها نوع
من التعارض .وبالتالي سيكون هناك رمز للكلمة يتألف من سلس لة من الخانات كل منها تمثل سمة لغوية معينة.

.4.3

تطبيق :استخدام التوصيف اللغوو في تحليل عينة م النص القرآني

بعد االنت هاء من حصر أصناف األلفاظ العربية وتحديد سوماتها الصورفية -النحويوة الرئيسوة وترميزهوا بودأنا نعود
الست خدامها الفعلي في تحليل عينة من النص القرآني بغية التعورف عون قورب علوى مودى قودرتها علوى وصوف
الخصائص والسمات األساسية للمفردات العربية .وسيتيح ذلك لنا فرصة مراجعة التوصيف وتحسينه عند الحاجة
ليكتمل وينضج .كما أننا نهدف أيضا من خالل هذا التحليل اليدوي إلى تجهيز عينة تستخدم في تودريب النمواذج
اإلحصائية التي نسعى لبنائها من أجل التعرف على األصناف والسمات بشكل آلي تماشيا موع أهوداف فوي هوذا
التوجه.
وألجل ذلك قمنا بإعداد نظام حاسوبي يسمح للخبير اللغوي المتخصص بالقيام بالتحليل والتوصيف المطلوبين
وفقا لما تم وضعه من خصائص وسمات صروفو -نحوية .ونعتمد في ذلك على نسخة من النص القرآني مشكلة
ومنقحة تم إعدادها في الجزء السابق من مشروع النص القرآني (رقم "أت .]3- 1[ )" 113- 22-
يقوم النظام بعرض سور القرآن المسندة للخبير اللغوي (محدد باسم مستخدم وكلمة سر) ثم يتيح له إمكانية تقطيع
الكلمات إلى أجزاء عبر نافذة متحركة يتحكم فيها بسهولة من خالل أزرار للتنقل في جوانبها ( الشكل  .)4وعند
عزل قطعة لغوية من الكلمة يتاح للخبير اللغوي إمكانية توصيفها وفقا للخصائص والسمات التي تم وضعها في
الدراسة اللغوية ثم حفظها في قواعد بيانات النظام واالنتقال إلى المقطوع الوذي يليهوا فوي نفوس الكلموة التوي توتم
معالجتها مع إمكانية التحديث في أي وقت يريده الخبير ( الشكل  .)2وعند انتهاء جلسة العمل يقوم النظام بوضع
مؤشر عند آخر ما وصل إليه الخبير في التحليل ،وعند الدخول إلى ا لنظام في المرة التالية يتم عرض البيانات من
آخر نقطة توقف ع ندها الخبير وذلك لتسريع عمله وتسهيل المهمة عليه.
يتم اآلن العمل على إضافة جانب من الذكاء في عمل نظام التحليل الحاسوبي هذا ،من خالل البحث في قاعودة
البيانات عن الحلول المخزنة لمقاطع مشابهة تم تحليلها في مراحل سابقة .فإن وجدت مقاطع مطابقة للمقطع الذي
يتم توص يفه يعرض للخبير التوصيف المخزن ويترك له الخيار في اعتماد األنسب منه للمقطع الحالي أو تجاهله
ووضع توصيف يدوي جديد .هذه الطريقة ستسرع عمل الخبير اللغوي بشكل ملحوظ إضافة إلى ضمان مستوى
من التناسق في التحليل .وقد قمنا بتصميم النظام كتطبيق ويب  5ليتمكن عدة خبوراء مون العمول فوي نفوس الوقوت
وليستفيد كل منهم من خبرة اآلخر من خالل خاصية الحلول اآللية التي يتم استخراجها من قاعدة البيانات الموحدة
في النظام والذي يتم فيها تخزين نتائج التحليل لكل الخبراء.

http://www.ariscom.org/POST
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الشكل  : 4واجهة استخدام النظام الخا صة بوسم المقاطع اللغوية

الشكل  : 5واجهة استخدام النظام لعرض األجزاء اللغوية والتنقل عبرها

 .5خاتمة

لقد قدمنا في هذه الورقة البنية التحتية لنظام حاسوبي للتعرف اآللي على الخصائص والسمات اللغوية للمفردات
القرآنية ضمن أنشطة مشروع يخص النص القرآني ممول من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمنحة رقم
"أت ." 111- 33-
فقد قدمنا أهم النماذج اإلحصائية المستخدمة في مجال التعرف اآللي على المفوردات اللغويوة ووضوعنا تصوورا
لكيفية استخدامها والخلفية العلمية الالزمة لذلك  ،ثم استعرضنا أدبيات البحث العلمي في المجال مع التركيز على
الجهود التي تخص النص القرآني .وقد أوضحنا ضرورة إيجاد خلفية لغوية متينة تنبني عليها المعالجة اآللية على
محوري المفردات والجمل  ،وهو ما قمنا به كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المشروع .وبعد انتهاء الدراسة اللغوية
على مستوى المفردات ،قمنا ب استخالص قائمة الخصائص والسومات المميوزة للمفوردات ثوم وضوعنا لهوا نظاموا
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 ومن ثوم عكفنوا علوى تهييوئ بيئوة حاسووبية للتعامول موع تلوك.ترميزيا يسهل التعاطي معها أثناء المعالجة اآللية
 ونحن نسعى من خالل هذا النظام.الخصائص والسمات لتسهيل وتسريع عمل الخبراء اللغويين العام لين عليها
 ومن جهة أخرى إلى تحليل عينة من،الحاسوبي إلى تهييئ أرضية مناسبة لتطبيق نتائج الدراسة اللغوية من جهة
النص القرآني بشكل يدوي عبر خبراء لغوين ليتم استخدامها في تدريب واختبار نماذج إحصائية تكون قادرة على
 وستنصب جهودنا في المرحلة القادمة على بناء النماذج.التعرف بشكل آلي على الخصائص والسمات المطلوبة
اإلحصائية وتدريبها على العينة اليدوية ثم المفاضلة بين هذه النمواذج باعتبوار معيوار قووة األداء و جودتوه ثوم
. اختيار األجود و األكفى و األمثل

 شكر.6
هذا العمل يقدم بعضا من نتائج مشروع "تحديد الخصائص اللغوية للمفردات القرآنية " الممول من مدينة الملك
 فلهما. " والذي ينفذ بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية111- 33- عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمنحة رقم "أت
.الشكر على الدعم والتسهيالت

 المراجع.1
 عبوود، يوسووف الع وووهلي، منصووور الغام وودي، محموود الكنه وول، عموواد الص ووغير، ] يحيووى الح وواج1[
. 2313 ، السعودية- الرياض، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية،التقرير الفني النهائي
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