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  تقديم .1

َخلق انترنت واتصال السھل بين انظمة حاجة ماسة ليس إلى تبادل البيانات فقط، بل أيضا إلى اتفاق حول معاني ھذه 
تُعتبر انطولوجيا الحجر اساس للتبادل السليم والفّعال للبيانات، حيث تحتوي على تعريف دقيق . Data Semanticsالبيانات 

كي يستطيع أي نظاٍم فھمھا  Formal Logicحيث تكتب ھذه التعريفات بلغة المنطق . للمعنى الدلي للبيانات الُمراد تبادلھا
لعشر اخيرة الكثير من التطبيقات التي تُعتبر فيھا انطولوجيا بالغة وقد ظھر في السنوات ا. وحسابھا، بل واستنتاج منھا

 . اھمية مثل الحكومات الكترونية، التجارة الكترونية، محركات البحث، المكتبات الكترونية، وغيرھا من التطبيقات

فلسطين لبناء أنطولوجيا للغة -معة بيرزيتالقائم في جا) 1ArabicOntology(تقدم ھذه الورقة المنھجية المتبعة في مشروع ال 
وتعتبر ھذه المنھجية إطار عمل ومنصة . العربية، والتي تحتاج إلى العديد من السنوات والجھود نجازھا بشكلھا الشمولي

العربية،  إن ھذه المنھجية بفكرتھا العامة، تعتبر خطوة ھامة في تاريخ اللغة. انطق بحاث ومشاريع مستقبلية طويلة امد
وعلى مستوى المحتوى، تتيح ھذه المنھجية إنتاج قاموس دلي آلي . فھي تؤسس لطريقة جديدة لتعريف معاني ودت الكلمات

فلسفيا ولغويا وممثلة بلغة  مؤصلةتصويري يصنف معاني الكلمات ويشجرھا، بحيث تكون ھذه المعاني والعقات فيما بينھا 
 . المنطق الشكلي

 :تلخيص ھذه المنھجية وما تم إنجازه حتى ان بما يليويمكن 

 .، والتي تشكل نواة انطولوجيا العربية)Top Level Concepts(بناء المستويات العليا نطولوجيا اللغة العربية ) 1(

صياغتھا  وإعادة) ما يقارب  ثثين ألف مفھوم(جمع وإستنباط تعريفات ومعاني من القواميس العربية المتاحة ) 2(
وھندستھا كتعريفات لدلية، بما يضمن خضوعھا للضوابط التي تركز على الصفات الجوھرية المميّزة للمفھوم دون 

 . غيره، وليس الصفات العرضية

تطوير برنامج حاسوب مبنى على خوارزمية ذكية تعمل على الربط بين مفاھيم انطولوجيا العربية، مع مقابتھا )  3( 
 . ، مما يتيح إستجب عقاتھا الدلية إلى انطولوجيا اللغة العربية)WordNet(ًجيا اللغة انجليزية في أنطولو

، أننا نسعى للوصول )WordNet(مع انجليزية  ھا، مقارنةً ئنسعى لبناأن ما يميز انطولوجيا العربية التي  إلىتجدر أشارة 
كما في ال . ، وبالتالي  يشوبھا غموض دلي)Formal Logic(طة منطقياً فلسفياَ ومنضب مؤصلةعقات الدلية  إلى

WordNet . ذلك، تركز المنھجية المتبعة علي  أن تكون صياغة تعريفات المفاھيم  إلىإضافة)Glosses ( محكومة بضوابط
فلسفيا ومنذ البداية، إعتمادا  ؤصلةموأخيرا و ليس أخراَ، أن تكون المستويات العليا العربية .أنطولوجية في الشكل والمضمون

وليس ربطھا ربطا خارجيا بھذه انطولوجيات بعد ) Upper Level Ontolgies(على أھم انطولوجيات العليا العامة 
 ).WordNet(إستكمالھا، كما ھو الحال في انطولوجيا انجليزية 

                                                      
1http://sites.birzeit.edu/comp/ArabicOntology/  



يقدم القسم الثاني خلفية عامة عن انطولوجيا،  :النحو التاليتقدم ھذه الورقة عرضا مختصرا للمنھجية المقترحة، مقسمة على 
وعرض بعض الدراسات الجارية في . ظھورھا، فوائدھا، كيفية بناءھا واستخدامھا، وتطبيقاتھا ودورھا في بناء منھجية العمل

أما الجزء الرابع فيتضمن  .ويستعرض الجزء الثالث الخطوات المنھجية المقترحة لبناء انطولوجيا العربية. ھذا المضمار
  .تفصي لمنھجية بناء انطولوجيا العليا للغة العربية، وأخيرا يقدم الجزء الخامس خصات عامة ونظرة للمستقبل

 ما ھي انطولوجيا العربية .2

الموجود بما ھو ، ھي كلمة يونانية تشير إلى فرع من فروع الفلسفة التحليلية، وتعني العلم )Ontology(كلمة انطولوجيا 
فبعد انتشار . أُعيد إنتاج ھذا المفھوم في علم الكمبيوتر حديثاً، بشكل تبوأ صدارة ابحاث منذ حوالي عشر سنوات .]19[موجود 

انترنت انتشاراً واسعاً واستخدامھا في العديد من المجات، خاصة في التجارة الكترونية والتعامت اليومية، نتجت حاجة 
، وذلك لكي تتمكن ھذه انظمة من التعامل )System and Data Integration(توحيد انظمة والبيانات الموجودة ملحة ل

. فمث، قد تحتاج البنوك إلى أن تتبادل معلومات فيما بينھا أو مع جھات أخرى عبر انترنت]. 7 ،3 3 [فيما بينھا للقيام بمھمة ما

للبيانات بين انظمة يحتاج إلى حل إشكات كثيرة نجازه، ليس فقط ) Interoperability(إن ھذا النوع من التبادل البيني 
، واھم )Data Structure(فيما يتعلّق بالسرعة والسرية، بل أيضا إلى اتفاق بين البنوك على طريقة التناقل وتركيب البيانات 

، دون التمييز "زبون"فقد يسمي بنك ما العميل ). Data Semantics( من ذلك ھو اتفاق على المعنى الدلي للبيانات المتبادلة
إن كان ھذا الزبون شخصاً أم شركة، بينما يرى بنك آخر أن التمييز بينھما ضروري، وقد يقوم بنك ثالث بالتمييز بين عميل بالغ 

ية للبيانات اقترح العلماء استخدام لحل إشكالية التعامل مع المعاني الدل. وعميل قاصر؛ وبين شركة ربحية وغير ربحية
بمعنى آخر، إن انطولوجيا ھي تعريفات دقيقة لمعاني . [9،14]انطولوجيا كمرجع تُعرف فيھا معاني اشياء المراد وصفھا 

فمن  - وليس انسان-بما أن انظمة التي تتبادل المعلومات، ھي نفسھا التي تستخدم انطولوجيا . اشياء المراد تداولھا
بمعنى آخر، إن تعريف  .]13[الضروري أن تكون المعاني في انطولوجيا مكتوبة بطريقة تستطيع انظمة فھمھا وحسابھا

وبالتالي يمكن حساب المعاني واستنتاجھا آليا من الجمل ) Formal Logic(المعاني في انطولوجيا يُمثّل بلغة المنطق الشكلي 
لشائعة لتعريف المعاني ھي تصنيفھا، فمث يمكن أن نصنف العميل البنكي إلى شخص طبيعي إن أكثر انماط ا. المنطقية

إلخ، وكذلك، يمكن أن نضيف صفات معينة إلى كٍل من ھذه اصناف، بحيث  ...ومؤسسة، والمؤسسة إلى ربحية وغير ربحية 
 .]11[يرث الصنف صفات جنسه ويورث صفاته إلى اصناف الناتجة عنه 

يجب أن تحتوي ھذه  - على سبيل المثال–طريقة إستخدام انطولوجيا في مجال الحكومة الكترونية الفلسطينية لبيان 
انطولوجيا على جميع المفاھيم المستخدمة في قواعد بيانات جميع المؤسسات الحكومية الفلسطينية، مثل مفھوم شخص، 

، رخصة مھنة، وغيرھا، بحيث يتم إعادة سياقهالمضافة، رخصة  مواطن، شركة، مھنة، عملة، ضريبة الدخل، ضريبة القيمة
أي –بمعنى آخر، تحوي ھذه انطولوجيا على شجرة . تصنيفي" شجري"تعريف جميع ھذه المفاھيم بشكل دقيق، وضمن نسق 

عاملين، بل واھم من جميع المفاھيم المتداولة في الوزارات، وتعتبر ھذه انطولوجيا المرجع الدلي ليس فقط بين ال -تصنيف
ذلك، تستعمل للربط المفاھيمي بين أنظمة المعلومات في ھذه المؤسسات، بما يتيح تبادل بيني آلي للبيانات، مبني على قواعد 

 ).Meaningful Interoperation(موحدة للفھم 

معھد الحقوق في جامعة بيرزيت كما يجري العمل عليه حاليا في -ومثال آخر على استعمال انطولوجيا في محركات البحث 
سيتم إستخدام أنطولوجيا قانونية غناء . ، وھو محرك بحث متخصص في مجال القانون الفلسطيني]] 1غناء برنامج المقتفي

وليس بحثاً ) Meaningful Search(قدرة المقتفي في البحث واسترجاع بحيث يستطيع فھم الكلمات المراد البحث عنھا 
أن مثل ھذه انطولوجيا القانونية يجب أن تحوي جميع المفاھيم . كما ھو الحال حالياً )  String-matching Search(حرفياً 

أو عقد، إتفاقية، مذكرة ... إجازة، إجازة سنوية، إجازة عرضية: القانونية الواردة في القوانين والتشريعات الفلسطينية، مثل
ھذه . غيرھا، بحيث يتم وضع تعريفات دقيقة ومصنفة، بشكل شجرة مفاھيميةأو شخص طبيعي، شخص معنوي، و... تفاھم

غناء  -)قانوني(كمحرك بحث -تستعمل ھذه انطولوجيا في المقتفي ". أنطولوجيا القانون الفلسطيني"الشجرة يمكن أن تسمى 



إتفاقية، ستحوي نتائج البحث ليس فقط فعلى سبيل المثال، إذا بحث شخص عن كلمة . عملية البحث، وجعلھا أكثر دقة وتحديداً 
على النصوص التي تحتوي كلمة إتفاقية، بل وأيضا، على النصوص التي تحتوي كلمة عقد، باعتبار أن كل عقد ھو صنف 

بھذه الطريقة يستطيع محرك البحث إغناء عملية البحث وكذلك إسترجاع المعاني اخص كما تم . فرعي من أصناف اتفاقيات
مع ضرورة انتباه أن التصنيف في انطولوجيا،  يبنى على أساس الترادف اللغوي كما في . في انطولوجياتعريفھا 

القواميس، أو المعنى اعم واخص كما في المكانز، ولكن التصنيف ھنا يتم بناء على جنس الشيء ونوعه، ويُمثل باستخدام 
 .المنطق الشكلي، ما يتيح استنتاج آليا

 particular domain(م من كون معظم تطبيقات انطولوجيا تركز على مجات محددة كما سلف تبيانه بالرغ

ontologies( أن ھناك توجھات حديثة لبناء أنطولوجيات لغوية، خاصة بعد نجاح مشروع إ ،)WordNet ( والذي بُنَي من
مثل ھذه انطولوجيات . ن أنطولوجيا شاملة للغة انجليزية، والذي يُعتبر ا]14 [قبل جامعة برنستون في الويات المتحدة 

تصنيف "وليس " تصنيف المعاني"ونركز ھنا على – تركز فقط على تصنيف المعاني ) Linguistic Ontologies(اللغوية
م جمع كل كلمات لغة بمعنى آخر يت. أيضا على تحديد وتمييز تعدد معاني كل كلمة انطولوجياتبل وتركز مثل ھذه  -"الكلمات

بعد . معنى، وتعريفه دليا/المعاني التي تؤديھا كل كلمة، ويتم إعطاء رقم لكل مفھوم/ما، بعد ذلك يتم تحديد مجموعة المفاھيم
جنس /ويكون ھذا التصنيف على أساس جنس الشيء، أي تعريف عقة جنس من) وليس الكلمات(ذلك يتم تصنيف ھذه المعاني 

ل بين  مرادف/جزء ل، وعقة مرادف من/باضافة لذلك يمكن أيضا أن يتم ربط المفاھيم بعقة جزء من. ل بين المفاھيم
مع أھمية المحظة أن انطولوجيا تحوي عقات دلية وليست عقات لغوية مثل مشتق، اسم ). وليس بين الكلمات(المفاھيم 

و تنطبق مثل ھذه العقات اللغوية بين المعاني، (غوية بين الكلمات، فاعل، مصدر، صيغة مبالغة، وغيرھا من العقات الل
 :لتوضيح ما ورد أعه، نقدم المثال التالي). وبالتالي ھي ليست جزءا من انطولوجيا

 

 مثال على تعريفات المفاھيم والعقات الدلية فيما بينھا

ويميز بين ثثة معان مختلفة لھذه الكلمة، ولكل معنى أعطي رقما ، حيث يحدد )جدول(يتناول المثال في الشكل أعه كلمة 
لكلمة ) 6(لنأخذ على سبيل المثال المعنى رقم . يحدد صفاته الزمة والمميزة له دون غيره) Gloss(يميزه وتعريفا دليا 

لكلمة  10مفھوم رقم  -منأي جنسا –، حيث يعتبر ھذا المفھوم، تخصيصيا مصفوفة بيانات مكونة من صفوف وأعمدة: جدول
حيث أن . لكلمة ترتيب) 14(ھو أيضا تخصيص لمفھوم رقم ) 10(، والمفھوم رقم ترتيب شياء جنبا إلى جنب: مصفوفة، وھو

العقة بين اجناس ھنا، ھي عقة بين المفاھيم المحددة لھذه الكلمات، وليست بين الكلمات نفسھا، وبالتالي  تنطبق ھذه 
لكلمة الجدول ) 3(لكلمة جدول ھو جنس ل المفھوم رقم ) 6(كذلك يعتبر مفھوم رقم . لھذه الكلمات اخرىلى المفاھيم العقة ع



ھنا، ھي عقة ُمعّرفة في علم المنطق، ) جنس ل/جنس من(والعقة الدلية . لكلمة أجندة) 4(الدوري، وجنس ل مفھوم رقم 
، ھي بالضرورة صفات )14(مثال، فإن جميع الصفات المعرفة في المفھوم رقم فعلى سبيل ال. حيث تستوجب توارث الصفات

يحمل بالضرورة صفات جميع المفاھيم التي تعلوه ضمن الشجرة ) 6(، وبالتالي فإن المفھوم رقم ))10زمة تورث للمفھوم رقم 
تنظيم البيانات بصورة ممنھجة، جنبا إلى جنب : لكلمة جدول على النحو التالي) 6(نا صياغة مفھوم رقم نوبالتالي يمك. المفاھيمية

 .على شكل صفوف وأعمدة

حسب (بمعنى أكثر دقة، كل جدول ). 6(لكلمة صف، ھو جزء من المفھوم رقم ) 2(كما يُعرف الشكل أعه، فإن مفھوم رقم 
قة الدلية الُمعرفة بين وكذلك الع). 2(، حسب مفھوم رقم "صف"جزاء، أحدھا يطلق عليه أيتكون حكما من ) 6مفھوم رقم 

لكلمة نھر، يطلق عليھا الماصدق، بمعنى أن الشيء المحدد باسم نھر ) 11(، والمفھوم رقم )9رقم (الشيء الذي يسمى نھر النيل 
كلمة الماصدق ھنا، تعني حسب استخدام علماء المنطق . لكلمة نھر) 11(النيل يصدق جميع الصفات الُمعرفة في مفھوم رقم 

مع أن المثال أعه قد يُعطي صورة ). Instance of(يطابق صفات تصورية حول مفھوم ما / الشيء الذي يصدق: قديما العرب
مصغرة جداً عما يمكن أن تحويه انطولوجيا اللغوية، إ أنه يجب اشارة إلى أن ھذه انطولوجيا سوف تحوي جميع كلمات 

 .ةيالعقاتية، بشكل شجرة مفاھيماللغة العربية، ومفاھيمھا، وارتباطاتھا 

بداية نشاء انطولوجيات اللغوية، وأخذت زخما كبيرا ) WordNet(كما ورد سابقا، تعتبر أنطولوجيا اللغة انجليزية 
 الفرنسية،(ليس فقط في التطبيقات، ولكن في مجال ابحاث، حيث لحق بذلك عددا كبيرا من اللغات اخرى مثل ] 20 6 ،16 ،6 [

ليست مشجرات مفاھيمية منفصلة عن بعضھا، بل  انطولوجيات، والجدير بالذكر أن ھذه ...)والمانية، وايطالية، والعبرية
لقد تم الربط بينھا، وذلك من خل ربط المفاھيم المتطابقة عبر اللغات المختلفة، أي نفس المفھوم يعطى رقما واحداً للتعبير عنه 

 .نشأبغض النظر عن لغة الم

" Arabic WordNet"بالنسبة للغة العربية، لم تتم أي جھود جادة لبناء أنطولوجيا لغوية حتى ان، ما عدا مشروعا يسمى 

لم يستطع ھذا ]. 1 [منذ ثثة أعوام، حيث وظفت الوكالة بضعة باحثين لبنائھا ) CIA(قامت به وكالة استخبارات امريكية 
اف من المعاني ولم يتم تصنيفھا بالكامل، إذ اتبع الباحثون أسلوب ترجمة أنطولوجيا اللغة لالمشروع أن ينجز سوى بضعة آ

بأن منھجية  -]18 ،4 [كما ذكروا في مقاتھم –وقد استنتج العاملون في ھذا المشروع . انجليزية، بما يقابلھا باللغة العربية
ھيم اللغوية تعبر عن أنساق فكرية وثقافية،  يمكن أن تتطابق في بنية الترجمة  يمكن أن تقدم نموذجا فعا، وذلك كون المفا

وعليه، فإن استنتاج ھنا أن مثل . إنتاجھا، ودتھا بشكل حرفي، وذلك بالرغم من اشتراك اللغات في عدد كبير من المفاھيم
 .ھذا المشروع يستغرق سنوات عديدة، و يمكن إنجازه بشكل سريع عن طريق الترجمة

من الجدير بالذكر أن ھذا النوع من ابحاث  يعتبر جزءا من علم اللغة فقط، بل أنه في جوھره يعتبر ذو نزوع فلسفية منطقية، 
) Extrinsic Properties(وليس العرضية ) Intrinsic Properties(حيث يركز على تحديد الصفات الزمة والجوھرية 

. قات الدلية بين ھذه المفاھيم، ھو موضوع فلسفي يقتضي فھم عميق لعقة ھذه المفاھيمواللغوية لمفھوم ما، وكذلك رسم الع

 .باضافة إلى ذلك تعتبر منھجية التصنيف، وتمثيل ھذه المعرفة آليا فرع من فروع المنطق الوصفي في علم الذكاء الصناعي

 المنھجية المقترحة لبناء انطولوجيا العربية   .1

من ھنا جاءت الحاجة إلى بناء إطار . قاً فإنه وحسب معرفتنا  توجد أي جھود جادة لبناء أنطولوجيا للغة العربيةكما أسلفنا ساب
نھا من اللحاق بركب باقي لغات العالم والتي قطعت شوطاً كبيراً في ھذا اتجاه واندماج  دلي تأسيسي للغة العربية بحيث يَُمكِّ

كذلك الحاجة إلى إغناء تطبيقات الحاسوب التي تتعامل وتُعالج مصطلحات اللغة . ل فيما بينھامعھا وتسھيل التفاعل والتباد
 .   العربية كمحركات البحث والترجمة الية وغيرھا وجعلھا أكثر دقة وشمولية



. ختصاصات المعرفيةإن عملية بناء أنطولوجيا اللغة العربية تُعتبر مھمة طويلة امد، وتحتاج إلى جھوٍد متضافرة ومتعددة ا

ومن ھنا فإن  مشكلة البحث ھي تأسيس ھذا الحقل المعرفي، بما يسمح طق ابحاث والمشاريع والمساھمات المستقبلية لبناء 
 . أنطولوجيا شاملة للغة العربية

وصفية "تطبيق معايير  لبناء أنطولوجيا اللغة العربية، نقترح منھجية بحث وصفية تحليلية، تعتمد في مبناھا الرئيسي على
وفيما يلي عرض لمنھجية البحث، ضمن خمسة مكونات تشكل خطوات البحث، وتحمل كل . على المفاھيم قيد الدراسة" منطقية

 : منھا عناصر منھجية، وتقييمية خاصة بھا للتأكد من صحة النتائج وادوات المستخدمة

القواميس العربية المتاحة، سواء كانت متخصصة أو عامة، وذلك لجمع جمع وإستنباط تعريفات ومعاني من : الخطوة اولى
أكبر عدد ممكن من المصطلحات ومعانيھا في عدة مجات، حيث أن الكلمة يمكن أن يتعدد معانيھا، وھذا ما نھدف إليه في ھذه 

العربية  يمكن إستخدامھا كونھا  والجدير بالذكر أن غالبية قواميس اللغة. أي حصر كافة المعاني لكل مصطلح عربي .الخطوة
تركز على تصريف الكلمات، وغالبا ما تخلط التصريف اللغوي بالمعنى الدلي، بل وإن معظمھا يدلل على المعنى بأمثله 

 :يلي تتلخص بما - كمصدر للمعاني الدلية- إن المعايير المتبعة في اختيارنا للقواميس . إيمائية، و يحدد المعنى تصريحا مباشرا

أن يكون القاموس غير ُمعتِمد في بناءه على تصريف الكلمات، حيث أن انطولوجيا العربية  تھتم بتصريف الكلمات ) 1(
 .بل بالمعاني الدلية وتعدد ھذه المعاني لكل مصطلح

ر عن المعنى أن يكون المعنى الذي يحدده القاموس واضح، أي صريح غير مخلوط بمعاني أخرى، وأن يكون التعبي) 2(
 .فقط بكلمات توضح ھذا المعنى، دون اشارة إليه أو خلطه  بأمثلة من الشعر أو امثال والحكم وغيرھا

جودة التعريف وطريقة تركيبه، إذ أن أحد امور المھمة لفھم المعنى بصورة صحيحة غير قابلة للخطأ ھو أن يكون ) 3(
 .ات صحيحةمكتوب بطريقة واضحة، ذات جودة عالية، وبكلم

بناء على ھذه المعايير نقوم وبشكل دائم بالبحث عن قواميس كمصادر مھمة للمعاني، حيث نقوم بإدخالھا يدويا أو بشكل شبه 
مع الحاجة إلى المراجعة اليدوية للتأكد من  -أي بإستخدام الماسح الضوئي لقراءة النصوص آليا .(OCR)مؤتمت بإستخدام ال 

 .صحتھا ودقة نتائج المسح

ما يقارب السبعين ألفا  إلىأننا قد استنبطنا حوالي ثثين ألف تعريف بھذه الطريقة ھذا العام، ونتوقع أن نصل  إلىتجدر اشارة 
معجم الفاظ المشتركة في اللغة ) 2(معجم اصوات ) 1: (ومن بعض المصادر التي تم إستنباط تعريفاتھا ھي. في العام القادم

معجم مصطلحات إدارية ) 6(مسرد المصطلحات ) 5(معجم الفلسفة ) 4(تعريف مصطلحات القانون الخاص معجم ) 3(العربية 
 Arabic) 12(ويكاموس اللغة العربية ) 9(معجم مصطلحات التاريخ والجغرافيا  ) 8(معجم مصطلحات الكمبيوتر ) 7(

WordNetوغيرھا الكثير مما نعمل علي  إستنباطھا حاليا ،. 

المستنبطة في الخطوة اولى،حيث أن إعادة الصياغة ھنا تتم ) glosses(إعادة صياغة وھندسة التعريفات  :يةالخطوة الثان
تباع الضوابط كما إوذلك ب. نطولوجية التي تركز على الصفات الجوھرية المميزة للمفھوم دون غيرهباستخدام الضوابط ا يدويا 

وتتلخص ھذه ". Towards The Notion of Gloss In Ontology Engineering"، بعنوان ]10 [عرفتھا الورقة البحثية 
 :الضوابط المنھجية بما يلي

" …ترتيب"ب " مصفوفة"بدء التعريف بالجنس اعلى للمفھوم المراد تعريفه؛ فمث يجب أن يبدآ تعريف ) 1(

 .كما ھو مبين في المثال السابق..." تنظيم"ب " ترتيب"وتعريف 



فمث، تعرف . شتقاقات اللغويةوليس الصفات العرضية أو ا –صفات الجوھرية المميزة للمفھوم ذكر ال) 2(
، أي أن أية بيانات مرتبة على شكل صفوف وأعمدة تعتبر "ترتيب لبيانات على شكل صفوف وأعمدة"المصفوفة ب 

 .مصفوفة دون سواھا

 . ط المفھومأن تكتب الصفات المدرجة  بطريقة تصورية تقود ستنبا) 3(

 .اشارة إلى صحة حات شاع اعتقاد بخطئھا، وخطأ حات شاع اعتقاد بصحتھا) 4(

 .ضمن الشجرة المفاھيمية) أي تصنيفه(تآلف التعريف المقدم مع موقعه ) 5(

 ).أي قاطعا مانعا ما أمكن(أن يتسم التعريف بالوضوح واختصار ) 6(

فمث، . ويمكن التأكد من صحة ذلك عند إعادة قراءة التعريفات. فات دلية ذات منطق صارمبھذه الطريقة، نكون قد أنتجنا تعري
، وذلك بدمج مفھوم "جنب على شكل صفوف وأعمدة إلىتنظيم لبيانات مرتبة جنبا "يمكن إعادة قراءة تعريف مصفوفة بأنھا 

تنظيم البيانات "أيضا، ليصبح التعريف " تنظيم"ھوم كما يمكن أيضا قراءة تعريف مصفوفة بدمج مف. في ھذا التعريف" ترتيب"
 ".جنب على شكل صفوف وأعمدة إلىبصورة منھجية جنبا 

نقوم أيضاً بإستعمال المنھجية التي تم تطويرھا ونشرھا مؤخراً  - الضوابط المقدمة أعه إلىباضافة -أننا  إلىتجدر اشارة 
والتي تساعد على معرفة ما ھي الصفات الجوھرية  [5]" التصنيف بالصفات- تانطولوجيانحو منھجية لبناء ھندسة "بعنوان 

 . الدالة لمفھوم ما

إن وجد ھذا ) WordNet(ربط التعريفات المنتجة في الخطوة السابقة بما يقابلھا في أنطولوجيا اللغة انجليزية  :الخطوة الثالثة
حيث يأخذ البرنامج %). 90 إلىبدقة وصلت (ولتحقيق ذلك، فقد قمنا بتطوير برنامج ذكي للقيام بھذا الربط بشكل آلي . المقابل

ويقوم بالبحث عن مقابلھا الدلي من قائمة ) التعريفات المنتجة ضمن الخطوة السابقة(التعريفات الدلية من اللغة العربية 
 :وتتلخص خوارزمية ھذا البرنامج بخطوات أھمھا. اھيم في انطولوجيا اللغة انجليزيةتعريفات المف

  .أو محركات الترجمة اخرى المتاحة )Google Translate(ترجمة آلية للتعريف العربي باستخدام ) 1(

وة السابقة، كذلك لكل كلمة واردة في ترجمة التعريف الناتجة عن الخط توالمترادفاإضافة جميع اشتقاقات ) 2(
بمعنى آخر، يتم إنتاج سلة من الكلمات تحوي . إضافة جميع الكلمات ذات العقة الدلية أو اللغوية اشتقاقية المرتبطة

قد يصل عدد الكلمات في السلة الى  فمث،. كلمات أخرى ذات عقة إلىعلى الكلمات الواردة في الترجمة باضافة 
 . مئات وأحيانا آف

مقارنة جميع كلمات ھذه السلة بكلمات كل تعريف ورد في قائمة تعريفات انطولوجيا انجليزية، حيث تعطى ) 3(
 .عمة كل مرة تتطابق فيھا الكلمات

ضمن  .المدخل بكل تعريف إنجليزي بناء على نتيجة المقارنة السابقة) اصلي(حساب مدى تقارب التعريف ) 4(
وقد . التقارب اعلى نسبة ن يكون ھو المقابل انجليزي للمفھوم العربي، والعكس صحيحالحسابات الناتجة يُرشح 

 .، بعد إدخال بعض التحسينات%90 إلىوصلت دقة الربط لھذا البرنامج 

بل أيضا للبحث . تجدر اشارة ھنا إلى أننا نستخدم ھذا البرنامج ليس فقط لربط التعريفات والمفاھيم العربية بمقابتھا انجليزية
 . عن تعريفات مكررة إو متداخلة في التعريفات العربية نفسھا، وھذه حالة شائعة كون التعريفات مستنبطة آليا من عدة مصادر

تعتمد ھذه الخطوة على الخطوتين . بناء العقات الدلية بين ھذه التعريفات، للوصول إلى الشجرة المفاھيمية :الخطوة الرابعة
في الخطوة الثانية وھي بدء التعريف بالجنس اعلى ) 1(حيث أن النجاح في تطبيق الضوابط انطولوجية في النقطة  السابقتين،



بين مفھومين أو أكثر، بمعنى أن لكل مفھوم ) SuperType/SubType(جنس ل / منه تقود غالبا إلى تعريف عقة جنس من
اح في تطبيق الخطوة الثالثة أعه، أي الربط بين المفھوم العربي ومقابله كما أن النج". ابن"واحد، ولكل أب أكثر من " أب"

إذا وجد أن مفھوم : انجليزي يقود إلى إستجب وإستنباط معظم العقات الدلية من انطولوجيا انجليزية، ولتوضيح ذلك
)A ( ھو جنس ل مفھوم)B ( نطولوجيافينجليزية، وتم ربط مفھوم  اا)(للغة العربية بمقابله با) سA( وكذلك ربط مفھوم ،
. ھي ذاتھا بين مقابليھما في اللغة انجليزية) ص(و) س(، فھنا يمكننا استنتاج أن العقة بين )B(باللغة العربية بمقابله ) ص(

استنتاج ھنا ھو إستنتاج  مع ضرورة التأكيد أن ھذه المنھجية ليست ترجمة بين انطولوجيتين، وإنما ربط دلي، وبالتالي فإن
 . منطقي بحت

طقية نلما [21,8]ابصرامتھالمعروفة  OntoCleanولتدقيق صحة التصنيف والشجرة المفاھيمية الناتجة يتم أتباع منھجية ال 
 . والفلسفية، وكذلك بإستعمال الشجرة العليا للغة العربية التي سنبيّنھا حقا

 

ربط المفاھيم والتعريفات المنتجة في الخطوة الثانية وكذلك العقات المنتجة في الخطوة الرابعة بالمفاھيم  :الخطوة الخامسة
بمعنى آخر، لقد قمنا ببناء شجرة مصغرة . للغة العربية، والتي تم بناءھا بشكل منفصل) Top-Level Concepts) العليا 

حيث تعتبر ھذه المفاھيم العليا ھي ) مفھوم 400حوالي (عشر مستويات  وتتكون من) سيتم شرحھا حقا(تسمى الشجرة العليا 
 :لھداف التالية المفاھيم ام لجميع مفاھيم اللغة العربية، وتستخدم ھذه المفاھيم 

أي أن كل مفھوم منتج في الخطوة الثانية أعه يتم ربطه بإحدى . تستخدم كنواة يتم ربط جميع المفاھيم اخرى بھا) 1(
أن المقصود ھنا ليس إدراج جميع مفاھيم اللغة  إلىتجدر اشارة . المفاھيم في المستوى اخير من الشجرة العليا

خير في الشجرة العليا يجب أن يعلو جميع المستويات المنتجة في العربية  في مستوى إضافي، بل أن المستوى ا
 .الخطوة الرابعة

من ) آليا(أي أن ھذه الشجرة العليا تستخدم للتحقق . تستخدم كأداة للتحقق من صحة التعريفات والعقات المنتجة سابقا) 2(
تصنيف (دة العالية في عملية التشجير بمعنى آخر لضمان الجو .صحة العقات الناتجة في الخطوة الرابعة أعه

من المعاني، أي يجب مراعاة أ يكون للمعنى  - وليس شبكة- يجب أن تكون انطولوجيا على شكل شجرة ) المعاني
إن . وذلك ن تعدد اجناس لمفھوم ما، ينجم غالبا عن عدم فھم لھذا المفھوم. أكثر من جنس واحد يعلوه، ما أمكن ذلك

  .يا صحيحة تعلو جميع المستويات يُمّكن من التحكم في صحة ھذه العقاتوجود شجرة عل

 ) انطولوجيا النواة(بناء المستويات العليا لنطولوجيا العربية  .1

في جامعة بيرزيت، ببناء الشجرة العليا للمفاھيم العربية وذلك لتكون ھذه ) ArabicOntology(لقد قمنا، وضمن مشرع ال 
لقد . ھي المستويات العليا لنطولوجيا العربية النھائية) مفھوم 400ه من عشر مستويات، أي ما يقرب وھي مكون(الشجرة 

 SUMO – The Suggested Upper Merged"إعتمدنا في بناء ھذه الشجرة العليا على أنطولوجيات عليا أجنبية وھي 

Ontology "و"DOLCE – A Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering ." حيث
لبناء انطولوجيا العليا العربية قمنا بالخطوات . تمت دراستھا وفھمھا بصورة دقيقة وعميقة للتحقق من مئمتھا للغة العربية

 :التالية

 ًتحديد المفاھيم العليا للغة العربية :أو  : 

ثث إلى (، حيث حددنا لكل مفھوم من ھذه انطولوجيات عدد حدهكٍل على ) DOLCEو  SUMO(تمت ترجمة  -1
 DOLCEتجدر اشارة أن عدد المفاھيم في . من الكلمات العربية التي تعتبر اقرب تعبيرا عن ھذا المفھوم) خمسة



لقد بلغ عدد . مستوى 15مفھوم مصنفة في  700على  SUMOمستويات، و تحوي  7مفھوم مصنفة في  80ھو 
تھدف ھذه الخطوة الى . كلمة 1200ما يقارب ) لكلتا انطولوجيتين(العربية الناتجة عن ترجمة ھذه المفاھيم  الكلمات

 .الحصول على سلة واسعة من الكلمات العربية التي قد تدلل على معاني عليا في اللغة العربية

بلغ عدد معاني جميع الكلمات حوالي تم تحديد جميع مفاھيم ھذه الكلمة، حيث ) 1200ضمن ال (لكل كلمة عربية  -2
وقد إعتمدنا في تحديد معاني ھذه الكلمات على أمھات . كلمة 1200معنى لكٍل من ال  4.2معنى، أي بواقع  5000

وكذلك . وأصول المعاجم العربية ودراستھا بشكل موسع آخذين بعين اعتبار ابعاد الفلسفية والتاريخية لھذه المعاني
تھدف ھذه الخطوة إلى . بناًء على الضوابط المبينة سابقا) Glosses(ة تعريفات ھذه المعاني تمت عملية صياغ

 .الحصول على سلة واسعة تحوي المفاھيم اكثر عمومية وشمولية من غيرھا

، وذلك )DOLCEو  SUMO(اختيار معنى واحد ُمعبر لكل مفھوم من المفاھيم الواردة في كلتا انطولوجيتين  -3
أن ھذه الخطوة ھي ربط دلي  إلىوتجدر اشارة ھنا . الناتجة من الخطوة السابقة) 5000(داً على المفاھيم ال إعتما

)Semantic Mapping ( وليست ترجمة، حيث أن عملية تحديد معاني الكلمات العربية - بين المفاھيم) في الخطوة
 .كانت عملية مستقلة عن الكلمات انجليزية) السابقة

و  SUMO(بما أننا حددنا المفاھيم العربية المقابلة للمفاھيم الموجودة في كٍل من : بناء الشجرة العليا للمفاھيم العربية :ثانياً 
DOLCE( قات تجنيس بين المفاھيموبما أن كٍل منھما تحوي ع ،)قمنا ) والتي تعتبر عليا ومستقلة عن التطبيقات واللغات

أنظر الشكل أدناه  .ستنباط العقات بين المفاھيم العربية، أي الشجرة العليا لنطولوجيا العربيةوإعتماداً على ھذه العقات بإ
نشاء المستويان ) DOLCE(وقد إعتمدنا على العقات الموجودة في  . والذي يبين بعض المستويات العليا لھذه الشجرة

ي الفھم، إ أننا قمنا بإدخال بعض التعديت الصغيرة، وخاصة اولين في الشجرة، وذلك عتقادنا أنھا أكثر صحة وعمقا ف
عدة مفاھيم وذلك للحصول على شجرة  إلىإذ تم فصلھا ) Multiple Inheritance(فيما يختص بالمفاھيم متعددة اجناس 

)Proper Subtypes .( ًالمفاھيم الموجودة في  إلىوإضافة)DOLCE(  قمنا بدراسة كل مفھوم في ،)SUMO ( إلىوإضافته 

 .حيث تم تبني بعض المفاھيم وتجاھل بعضھا كوننا نعتقد أنھا مفاھيم خاصة وليست عليا. شجرتنا قيد الدراسة

التحقق من صحة الشجرة العليا الناتجة، وذلك لتقييم ما إذا كانت الشجرة العليا الناتجة من الخطوة السابقة ھي فعً عليا،  :ثالثاً 
 5000وعليه فقد قمنا بتجنيس جميع المفاھيم ال . م أخر في اللغة العربية يعلو أحد المفاھيم الواردة فيھاأي أنه  يوجد مفھو

بإحدى المفاھيم في المستوى  5000كل مفھوم من ال ") جنس"عقة (بمعنى آخر، قمنا بربط . الناتجة في الخطوة اولى أعه
ھي ) في الشجرة العليا ادنىالمستوى (حقق من أن المفاھيم في المستوى اخير والمقصود ھنا ھو الت. اخير من الشجرة العليا

المفاھيم اكثر عمومية في  ثلمفھوم ھنا تم 5000تنبع أھمية ھذه التجربة من كون ال . أجناس عليا لجميع المفاھيم اخرى
 .اللغة العربية، كما بّينا سابقا
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لقد نمت الحاجة مؤخراً لوجود أنطولوجيا للغة العربية، وذلك بسبب زيادة التوجه ستخدام اللغة العربية في كثير من التطبيقات 
والمجات، مما يستدعي الحاجة لوجود وسيط يقوم بتعريف المصطلحات العربية بمفاھيم دلية تتيح المجال لفھم، مشاركة 

وعليه، إنطلق مشروع بناء انطولوجيا اللغة العربية في جامعة بيرزيت، . ودون أي غموض وتبادل البيانات بصورة واضحة
 :ومنذ إنطقه، حقق المشروع عدة إنجازات يمكن تلخيصھا بما يلي. فلسفيا صلةؤممتبعاً منھجية صارمة منطقيا و

لوجيا العربية، وسيتم ربط كافة بناء المستويات العليا نطولوجيا اللغة العربية، والتي تشكل أساس انطو) 1(
بين المعاني العربية، والتحقق من صحة ھذه  مؤصلةمصطلحات اللغة العربية بھا، بدافع إيجاد عقات مفاھيمية 

 . العقات

تم إنشاء قاعدة بيانات تحوي ما يقارب ثثين ألف مصطلح عربي ومعانيھا المعرفة دلياً، مما يشكل اللبنة ) 2(
 .نطولوجيا العربيةاساسية ل

إنشاء برنامج حاسوب مبنى على خوارزمية ذكية تعمل على الربط بين مفاھيم انطولوجيا العربية، مع مقابتھا )  3( 
 . في أنطولوجيا اللغة انجليزية

صلة فلسفياَ ؤالعقات الدلية م) 1(مقارنةً مع انجليزية، أن  ھا،ئنسعى لبناأن من أھم صفات انطولوجيا العربية التي 
تحكمھا ) Glosses(صياغة تعريفات المفاھيم ) 2. (، وبالتالي  يشوبھا غموض دلي)Formal Logic(ومنضبطة منطقياً 

اية، اعتمادا على أھم صلة فلسفيا ومنذ البدؤالمستويات العليا العربية م) 3. (ضوابط أنطولوجية في الشكل والمضمون
وليس ربطھا ربطا خارجيا بھذه انطولوجيات بعد استكمالھا، كما ) Upper Level Ontolgies(انطولوجيات العليا العامة 

 ).WordNet(ھو الحال في انطولوجيا انجليزية 

العربية وتعريفاتھا الدلية، حيث  وكخطوة مستقبلية، نسعى إلى مضاعفة حجم قاعدة البيانات لتضم عدد أكبر من المصطلحات
وسوف نعمل على تطوير . سنتابع البحث عن مصادر وقواميس ليتم إستنباط معاني مصطلحاتھا تبعاً لسس التي ذكرت سابقاً 

وبطبيعة الحال سوف يتم ربط أية مصطلحات جديدة . ، لنرقى إلى نتائج أفضل%90البرنامج بحيث تزيد نسبة دقة المطابقة عن 



نطولوجيا، لنحصل على أكبر كم ممكن من المصطلحات العربية التي تربطھا بالمستويات العليا ل -تضاف إلى قاعدة البيانات  -
 .عقات دلية، أي بمعنى آخر، لنحصل على الشجرة المفاھيمية

 شكر وعرفان

ات اولى نتقدير لكل من أسھم في وضع اللببالشكر وال أتقدموھنا  .بداية أنوه، أن ھذا البحث ممول جزئيا من جامعة بيرزيت
وشكري . أتقدم بالشكر الجزيل للباحث وسيم أبو فاشة، وذلك لمساھمته في إثراء البحث لغويا وفلسفيا. لھذا المشروع البحثي

لعليا في الموضوع الجزيل للطالبة رنا رشماوي، لمساھمتھا في بناء انطولوجيا العليا للغة العربية، عبر رسالتھا في الدراسات ا
صبحي أحمد، ھانيا رضوان، محمد : للعديد من الباحثين والزمء والطلبة بالشكر على مساھماتھم المختلفة، وھم أتقدمكما . ذاته

 .ملحم، أنطون دعيق، ديما تاجي
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