
 تطبيقات التنقيب املعلومايت على موارد املعرفة اإلسالمية
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 مقاالت للكاتب
 هجري  4/8/1429 -ميالدي  07/08/2008 اتريخ اإلضافة:

       211زايرة: 

 
 مقدمة: -1

ُر بغزارة على مواقع منحتنا الت ، وتنَتشِّ قنيات الرقميَّة فرصة خصبة لتجاوز عقبة النَّصِّّ التقليدي ابجتاه إنشاء نصوص تسودها مسة التناصِّّ
إشكالية التَّعامل مع كم هائل من النصوص والبياانت، اليت مل يعد يتوفر أمامنا  -يف الوقت نفسه  -ولكنها قد أورثتنا  اإلنرتنت املختلفة،

 كاٍف ملطالعتها، أو استثمار املادَّة املعرفيَّة املبسوطة بني عباراهتا.وقت  
 

ََتَتلُِّك الُقدرَة على ََتليلِّ َومَلْ تغفل تقنَيات املعلوماتيَّة عن هذه األزمة املفاهيميَّة اليت ابَتْت تؤرُِّق اإلنساَن املُعاصر، فمنحْتنا آليَّاٍت جديدًة 
، وَسْْب دال ْْ أن جاَءْت بتقنياٍت أْكثَلرَ ُمكوِّانت النَّصِّّ َّ مل تَلْلَب  ، َل ُحُدودِّ النَّصِّّ ا، وطبيعة االرتباطات القائِّمة فيما بيَنها داخِّ ذكاًء،  لة ُمْفرداهتِّ

، وَُتاول العثور على القواعد امل نطقيَّة والبيانيَّة اليت تكشف وََتَتلُِّك القدرة على التنقري عن املادَّة املعرفيَّة اخلصبة اليت تستلَْبطُِّن عبارات النَّصِّّ
الٍء ََنَْج املؤلف والنسق املفاهيمي الذي انتهجه عند معاجلة املسألة املطروحة أمامه.  ِبِّ

 
اث اإلسالمي  ا املعرفيَّة  -وكان لُِّنصوص الرتر َلْت  -ِبُِّختلف جتلِّّياهتِّ ْصبة بعد أن أْوالها الباحثون وطلبة العلم عنايًة ابلغة، َشِّ ََتقيق فرصةٌ خِّ

َّ بَلَغْت آاثُر تقنيات املعلومات تراثنا العريق ها، والتَّأليف يف كثري من مسائلها الشائكة،  ا، وإعادَة دراسة نصوصِّ فباَشَرْت بتْحوِّيلِّه  ََمطوطاهتِّ
 رفة اإلسالمية املعاصرة. إىل نصوٍص رقميَّة استوطنْت مواقَِّع اإلنرتنت، أو األقراص املُْدََمة اليت انَتَشَرْت بِّكثافة يف سوق املع

 
ادرين على ُمطاَلَعتِّها أو دراستِّها بَلْيَد أنَّ العقبة ذاهَتا قد بَلَرَزْت مع اْزدِّايد حجم الفيض املعلومايت ملادَّة النرصوص اإلسالميَّة الرقميَّة، فَلْم نَلُعْد ق

ا املعرفيَّة على ُمفرد ات حياتِّنا اليومية، من أجل هذا سُنحاوُِّل دِّراسة بَلْعضِّ النَّتائج اليت ُُيْكِّن أبانة لكي ُُنسن فهم مضامينِّها، وتَلْوظيف مادَّهتِّ
َتخبة، لنطرق أبوااًب جديدة ُُيْكُِّن أن ََتنحنا فرص َهل معارف احلصول عليها من تطبيق آليَّة التَّنقيب املَعلومايت على نصوٍص إسالميَّة ُمنلْ نلْ ًة لنلَ

ُت ا تشخص على رفوف مكتباتِّنا العامَّة والشخصيَّة على حدٍّ سواء!جديدًة من ُنُصوٍص مَلْ تَلُعْد ِبِّ  ناول ملكتِّنا العلمية، َرْغَم أَنَّ
 
  التنقيب املعلومايت: قراءة وَتليل: -2

، والعالقات املقيمة َبنْيَ املُْفَردات تُلَعدر آليَّة التَّنقيب املعلومايت ُجْزًءا من ََمموعةِّ اآلليَّات احملوسبة الَّيتِّ تسَعى إىل استنباط األَْنساقِّ املعرفيَّة
حبيْ  NLPالسَّائدة يف النرصوص، وتتألَّف هذه اآلليَّة من َمموعة من معاجلات احلوسبة الذكية مع توظيف خوارزميات برامج اللغة الطبيعية 

 قات اليت تربط فيما بينها.تكون قادرة على توليد عدد كاٍف من األنساق املعرفية السائدة يف النص، مع َتديد طبيعة العال
 

م بتعقيد حُمتواها،  وتسعى هذه اآللية إىل تقطري حمتوى النصوص عْب عمليَّة الَكْشفِّ عنِّ املباِنِّ واملعاِن املُْسَتبطنة داخَل النرصوص، واليت تتَّسِّ
 (.1انظر شكل ) -ة املعرفية املطروحة فيها أو تِّْلَك الَّيت تتميلَُّز حبَِّجمها الكبري الذي تعجز الطرق التقليديَّة يف استيعاب املاد

 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/articles/2/authorarticles.aspx?authorid=998


 
 ختطيط مبسط لعمل آلية التنقيب املعلومايت. -( 1شكل )

 
اجلة احملتوى الرقمي، وَتويله إىل نسق يسهل وَيْكُمن اهلدف األساس لتحويل النص التقليدي إىل وصف داليل حموسب يف الرغبة إىل مع

نها التعامل معه بواسطة تقنيات احلوسبة الذكية، وِبا يضمن التحليل العميق للمفردات املوجودة فيه، والعالقات الداللية املوجودة فيما بي
(Mulligen ,E.M.,2003.) 

 
إزالة الفراغات املقيمة بني املفردات، وإزالة النِّّقاط املميزة  عن طريق Tokenizationمََت استكملْت عمليَّة تقطيع النص وترميزه 

ليت لنهاية العبارات، وغريها من اإلشارات واهليئات املستخدمة داخل تركيبة النص، ُتْصبِّح مفردات النص متوافقة مع األنساق املعلوماتية ا
الداليل واليت يتم من خالهلا  -من عمليات التحليل اللغوي  يسهل التعامل معها بواسطة تقنيات احلوسبة الذكية، حينئذ تباشر سلسلة

 (.Feldman,R., etal.,1998تقسيم ُمفردات النَّصِّّ إىل البََِّن األوليَّة للكلم )أمساء، أفعال، حروف،...( )
 

داللية  - توظيف قواعد لغوية وتستخدم خوارزميات ذكيَّة لتْميِّيز املراتب املختلفة لأللفاظ، فتنتقى األمساء، واألماكن، والصفات، عْب
Rule-based Approach بعد ذلك َُتاَرس عمليَّة التبويب املوضوعي، والتنقيب عن األنساق املفاهيميَّة اليت تربط الكلمات ،

 (.Vincent  ,K.P.,2005فتنتج لنا اصطالحات ومعاٍن ُيكن استثمارها يف تعميق فهمِّنا ِبحتوايت النص ومضامينه املعرفية )
 
 َتليل النص وتفكيك مفرداته:-3

وقد  يعد النص وسطًا ثرايا تتألَُّف مادَّة نسيجه من كلمات ومباٍن لغوية، ومجلة عالقات تشد مادة خطابه لتوليد املعَن الذي يسود مادته،
نيف مفردات النص، وتلخيص شجعت املادة اخلصبة املستبطنة يف النصوص عدًدا كبريًا من الباحثني الستحداث آليَّات متنوِّعة بغرض تص

 (.Al-Halimi ,R.K.,2003خطابه، والتنقري عن املادَّة املعرفية املنبثة يف مادته )
 

، وآخر داللياا، واثل ثًا بصورة عامة َتتوي النصوص اليت نكتبها بلغتنا الطبيعية على معلومات ضمن مستوايت َمتلفة تتضمن: مستوى بنيوايا
كلمة، ولكي تفلح حماوالتنا يف استنباط املعاِن واملعارف من النَّصِّّ فإنَّنا سنجد أنفسنا قبالة مستويني من املعاجلة ذا صلة ابملبَن اللغوي لل

 املنطقية:
 

املستوى األول: يتعاَمُل مع النَّصِّّ على أساسِّ كونِّه عبارة عن نسيج من كياانت مستقلة )تتمثل ابلكلمات(، تنشأ معانيها من طبيعة 
 صاحبة لبنيتها البيانية داخل النص.اخلصائص امل

 
 لِّما املستوى الثاِن: يتعامل مع النص بوصفه وثيقة متكاملة، ال ُيكن جتزئة مكوانهتا الرتكيبية دون فقدان جزء من احملتوى الداليل واملعريف

 ََيمله اخلطاب املستبطن يف مفرداهتا.
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املعاجلات احلاسوبية للنصوص؛ ملا يتَّصف به من توافق مع املنطق الْبَمي السائد يف ميدان يتميز املستوى األوَّل أبنَُّه أكثر قبواًل يف دائرة 

ُز عن اإلحاطة هبا التقنيات احملوسبة امل توفرة تقنيات الذكاء االصطناعي، مع توفري فرصة جتاوز التعامل مع الداللة الشاملة للنص، اليت تعجِّ
 ابلوقت الراهن.

 
 قد تبنَّينا النسق املفاهيمي اآليت عند معاجلة كتاب "املوافقات" لإلمام الشاطيب: وعلى هذا األساس فإنَّنا

يتألَّف النص من َمموعة من الكلمات اليت سيتم التعامل معها بوصفها كياانت معلوماتية َتتلك خصائص ذاتية َتيزها عن غريها، ومباِن  -
  الذي تقيم فيه داخل حدود النص. لغوية جتذب معانيها ُنو اصطالحات يف ضوء النسيج اللغوي

 
  إن وجود الكلمات يف النص كاٍف لسْب املعاِن اليت أودعت فيه، بعيًدا عن أية فرضيات تطرح مبدأ وجود معاٍن ما وراء هذه الكلمات. -
 
عها يف عباراته داخل تضاف خلصائص الكلمة الذاتية، خصائص إضافية تنشأ عن النسق املفاهيمي الذي أراد املؤلف منها عندما أود -

 (.Al-Halimi ,R.K.,2003النص )
 
إن مستوى تكرار الكلمة داخل النص، وطبيعة املباِن اللغوية والبيانية الذي أودعت فيها، ُيكن أن تستثمر للداللة على اصطالحات، أو  -

  أنساق معرفية أراد املؤلف طرحها عند معاجلة مسائل حمددة يف خطابه املعريف.
 
  صلة محيمة بني كلمة بذاهتا وبني ما سبقتها، أو تلتها من كلمات، يف الفقرة ذاهتا، أو بفقرة تليها مباشرة.هناك  -
 
َل أيِّّ َنصٍّ من نصوص خطابه املعريف، عبارة عن حصيلة التكامل البنيوي والداليل بني  - َنج املصنف يف معاجلة َمسألٍة ما داخِّ

  صيلة اللغوية ملفردات خطابه.االصطالحات املستخدمة يف النص، واحل
 
ضوع من إنَّ الَوْصَف الدَّقيق لَسَراَينِّ املَْوضوعات اليت يطرحها املصنف )يف خطابه املكتوب أو املنطوق( ُُيكُِّن بلوغه َعْْبَ وصف كل مو  -

َعزل عن بقية املواضيع اليت تناوهلا يف كتابه.  املواضيع املطروحة يف النَّصِّّ ِبِّ
 

النسق املفاهيمي بوصفه النسق املعلومايت الذي ارتكزت إليه آلية التحليل احملوسب لكتاب "املوافقات" يف هذه الدراسة  لقد اعتمد هذا
 التحليلية.

 
 أمثلة وشواهد على توظيف التنقيب املعلومايت: -4

طن أماكن َمتلفة من العلوم السائدة يف َتتاز نصوص أئمة العلوم اإلسالمية بكوَنا مورًدا خصًبا َيفل بكثري من االصطالحات اليت تستو 
عصورهم، وُيكن أن تسهم تقنية التنقيب املعلومايت يف استخراج الكثري من الكنوز املعرفية اليت تكمن يف مادة هذه النصوص، وجتعل منها 

 مورًدا خصًبا لدراسات جديدة يف عصران الراهن.
 

يَّة هذه التقنية املُحوسبة،  ا  -وطبيعة ما ُُيْكِّن أن توفَِّّرُه لنا من ُمفرداٍت َمعرِّفيَّة ُتْسهُِّم يف دعم املعرفة اإلسالمية ولَِّكْي ُنْْبِّز أهِّّ أحَبْنا ألدواهتِّ
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وكتاب  د بن إدريس الشافعي،املعلوماتيَّة ََتليَل ُجْزٍء حُمَدَّد من نصوص كتاَبنْيِّ من ُكُتبِّ ُأُصول الفِّْقهِّ املُهِّمَّة، ُها: كتاب "الرسالة" لإلمام حمم
 "املوافقات" لإلمام الشاطيب.

 
هل( هو أوَّل كتاب أرسى 204 - 150وال خيفى على املشتغلني ابلعلوم اإلسالمية أنَّ كتاب "الرسالة" لإلمام حممد بن إدريس الشافعي )

 معامل علم أصول الفقه، الذي يعد آلة االستدالل املنطقي واملفاهيمي للفقه اإلسالمي. 
 

ي: "كانوا قبل الشافعي يتكلَّمون يف مسائل أصول الفقه، ويستدلون ويعرتضون، ولكن ما كان هلم قانون كلِّّي مرجوع إليه يف قال الفخر الراز 
معرفة دالئل الشريعة"، حفل هذا الكتاب املهم حبجم كبري من االصطالحات اإلسالمية، واملوارد التشريعية املختلفة، حبيْ أمسى من أهم 

ا أئمة األمة مرات كثرية؛ لسْب داللة اخلطاب السائد فيه، واستثمار العلم الغزير السائد يف مادة فصوله، قال املزِن املراجع اليت طالعه
هل(: قرأت كتاب "الرسالة" للشافعي ََخسمائة مرَّة، ما من منها إال واستفدت فائدة جديدة مل أستفدها يف 264)صاحب الشافعي ت 

 األخرى.
 

الشَّاطيب يف كتابه اجلليل "املوافقات" نسًقا مفاهيمياا جديًدا لعلم أصول الفقه بعد أن أرسى النهج املقاصدي، الذي  بينما دشََّن اإلمامُ 
امتدَّت مساحته لتعاجل بكثافة أسرار التشريع ومقاصده بوصفهما مورًدا مهماا إلنشاء النسق املفاهيمي لعلم أصول الفقه اإلسالمي 

 .[1](1991)الشاطيب، 
 

من أجل هذا وجهنا عنايتنا صوب هذين السفرين األصوليني اجلليلني، وأدخلنا مادة نصوصهما إىل منصة التشريح املعلومايت ملفرداهتما، 
 ا من آليات الذكاء االصطناعي احملوسب.ومارسنا عليهما سلسلة متتالية من آليات التنقيب النصي اليت تستمد َنجه

 
 مثار مقتطفة من رسالة الشافعي: -1/ 4

الة"؛ على سبيل املثال ال احلصر، ُيكن متابعة ما ذهب إليه اإلمام الشافعي يف َتديد مرجعيات رجع إليها يف كثري من األماكن يف كتابه "الرس
 ديْ، وأهل الفقه... مثل اصطالح اإلضافة إىل أهل، مثل: أهل العلم، وأهل احل
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مرة(، والذين ُيثلون  63( الذي يظهر بوضوح اعتماد اإلمام الشافعي على أقوال أهل العلم ) وردت 1ونالحظ ذلك بوضوح يف شكل )
مرات لكل منهما(، بينما توزعت بقية االصطالحات بتكرار واحد على  4أهل الكتاب، وأهل الصدق ) أهل املعرفة يف زمانه، ُ أييت بعدهم

  عموم النص.
 

 نسب استخدام اصطالح اإلضافة ألهل يف النص املنتخب. -( 1شكل )
 

أدواهتا، فقد مت توظيف هذه ( قدرة تقنيات التنقيب املعلومايت على توفري مادة خصبة لسْب مادة النص الذي تتناوهلا 1ويظهر جدول )
 التقنيات للحصول على شواهد تؤشر ُنو املميزات اجلوهرية للنهج العلمي الذي تبناه الشافعي يف هذا الكتاب.

 
 شواهد على َنج اإلمام الشافعي يف كتابه "الرسالة" -( 1جدول )

 الفئة
عدد 

 الكلمات
 التفاصيل

 نا، أعلمه، علمنا، علمناه، علمي، نعلمه.كتبت، كتبته، كتبنا، أثبت 23 العلم وتقييده.

 احتججنا، احتججت، اعتمدنا.  5 االحتجاج.

 استدللنا، نظرنا، أثبتنا، وجدنا، وجدناه، وجدناهم. 37 النظر واالستدالل.

 أحفظه، سمعت، سمعته، سمعنا، أخبرني، أخذناه، رويناه. 43 الروايات.

 153 نهج الشافعي الشخصي.
نا، عندنا، عندي، غيري، أقول، أني، احتطت، أستحسنه، قال الشافعي، قول

 نخالف، نذهب، قبلنا، اختلفنا، أجبنا، احتججت، اعتمدنا، نخالف، اعتمدنا.

 
ويبدو واضًحا من بياانت اجلدول أعاله أنه ُيكن استثمار هذه البياانت يف َتديد َنج اإلمام الشافعي الشخصي يف التعامل مع األدلة، 

  واألقوال املنقولة يف ساحة املتغري األصويل، وكيفية نقله للرواايت، وَنج النظر واالستدالل الذي اعتمده على طول كتابه.
 

أما إذا توجهنا صوب رواية احلديْ، نلحظ أنه قد وجه عنايته إىل الرواية ومراتبها، شأن عصره، فأورد الكثري منها، وأبلفاظ متنوعة، 
 ح إىل النهج الذي اعتمده يف إيراد األحاديْ النبوية. وأبعداد تؤشر بوضو 

 
 صيغ الرواية واحلديْ اليت وردت يف كتاب "الرسالة" -( 2جدول )

مراتب 
 السماع

 الصيغ وتكرار ورودها

 2حدثوا 1حدثه 1حدثنيه 2حدثتني 16حدثني 3حدثنا التحديث

   16رواه 3روايته 1رويناه 2رويت 37روى الرواية

   16أخبر 13أخبرني 119رناأخب اإلخبار

   17سمعت 34سمع السماع

 13قالوا 13قالت 843قال األقوال

   11أنا اإلنباء

 4بلغنا البالغ

 1أعلمني اإلعالم

 11عن العنعنة

 
ابألحاديْ واآلاثر يف   ويَلْبُدو واضًحا من البياانت املودعة يف هذا اجلدول أنَّ مَجيع مراتب السماع قد وجدت هلا مكااًن ِبعرض استشهاده

لون يف كتابه، وتؤشر كل صيغة من صيغ الرواية إىل النهج احلديثي الذي اعتمده يف إيراد األدلة، وُيكن أن تكون مورًدا مهماا ينهل منه العام
 ميدان علوم احلديْ والفقه يف آن واحد.

 
لشافعي يف كتاب "الرسالة"، وقد قسمت هذه البياانت إىل حمورين، ( أهم عبارات اجلرح والتعديل اليت أوردها اإلمام ا3ويظهر يف جدول )
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 حمور يعَن بعدالة الراوي، وحمور يشمل عبارات تؤشر ُنو إتقان الراوي وضبطه، ويبدو أن اإلمام الشافعي قد حرص على بيان عدالة الرواة،
 ومل يعرج على رواية ضعيف داخل حدود "الرسالة".

 
 رجال ومراتبهمعبارات نقد ال -( 3جدول )

موضوع 
 العبارة

 الصيغ وتكرار ورودها

 1ثقة أمين 1مأمون 19العدل 8العدول 1الثقات 24الثقة العدالة

 1حافظ للكتابة 1حافظ عالم 1ثقة حافظ 1الحفاظ المأمونون 8حافظ 2الحفاظ اإلتقان

 
 السْب احملوسب للعلم وأهله وأدواته يف "املوافقات":-2/ 4

اًما ابلًغا ِبسألة العلم وأهله وأدواته، وقد ازدمحت مادة "املوافقات" ابملفردات االصطالحية اليت تناقش هذا املوضوع من اهتم الشاطيب اهتم
علوم اليت مجيع جوانبه، بَلْيَد أنَّ هذا اإلمام اجلليل مل يقتصر يف تناوله ملسائل النهج املقاصدي على َمال حمدد، وسعى إىل توظيف كل أنواع ال

مع مقاصد الشرع يف نسقه املعريف، فْبز أمامنا طيف واسع من العلوم، وأرابهبا، وأدواهتا، اليت مل تكن نلتفت إليها يف دراسات أصولية  تتطابق
 استوطنت يف خارطة علم األصول يف عصره أو عصور سابقيه. 

 
 احملور األول: أنواع العلوم ومراتبها:

الشاطيب يكمن يف توظيف جل املفردات اليت تسري يف عامل املسلم اليومية يف عملية سْب مقاصدية  إن أهم ما ُييز النسق املعريف لدى اإلمام
 التشريع ِبختلف جتلياته، ابملقابل نالحظ انضباط عملية التوظيف بقوانني العلم وقواعد األصول الصارمة.

 
بها، ومتعلقاهتا، وقد أظهرت لنا عمليات احلوسبة أن هذا اإلمام من أجل هذا أوىل صاحب "املوافقات" اهتماًما ابلًغا أبنواع العلوم، ومرات

املقاصدي، فأودعه ضمن نسيج النسق املفاهيمي لكتابه عْب ثالثة مستوايت  -اجلليل قد اهتم ابلعلم داخل حدود التحليل األصويل 
 رئيسة:

 
، 1، علم الباطن1، علم االشتقاق1، علم األولني واآلخرين1، علم األنواء2، علوم األقدمني9، علم األصول2علم األسباب :أنواع العلم -1

، علم 2، علم السحر1، علم الساعة1، علم الذات2، علم احلروف4، علم احلدي1ْ، علم اجلدل4، علم التفسري1، علم التاريخ1علم البيان
، علم 3، علم الغيب1، علم العيافة والزجر7ية، علم العرب2، علوم العرب1، علم العدد1، علم الظاهر2، علم الطبيعة1، علم الطب12الشريعة

، 3، علم هللا1، علم اللغة2، علم اللسان2، علوم الفلسفة1، علم كالم العرب9، علم الكالم5، علم القرآن2، علم القراءات1فنون البالغة
، علم الناسخ 2، علم املنطق1ي، علم املك1، علم املدِن1، علم املقصود الشرعي5، علم املعاِن1، علم املتشاهبات1علوم املتأخرين

  .3، علم اهليئة1، علم اهلندسة4، علم النحو1، علم النجوم2واملنسوخ
 
، 1، علوم بعيدة الغرض1، علم عملي1، علم عقلي2، علم طبيعي9، علم شرعي1، علم حاصل1، علم ابع1ْعلم إهلي :مراتب العلم -2

، علوم 1، علوم نقلية1، علوم نظرية1، علم مقيد2، علوم معتْبة2، علوم مطلوبة1، علم مستفاد1، علوم حمفوظة1، علوم مأخوذة2علم قطعي
  .1يقينية

 
، العلم 1، العلم ابلعادايت1، العلم ابلعادات1، العلم ابلروحاِن2، العلم ابجلزئيات1العلم ابألدواء والعيوب :العلم حبسب متعلقاته -3

، 1، العلم بطريق العمل1، العلم ابملوضوع1، العلم ابملغيبات1، العلم ابملضرة1لم ابملصلحة، الع2، العلم ابملخالفة2، العلم ابلكلي4ابلعربية
 .2، العلم ِبقاصد الشريعة4، العلم ِبقاصد الشارع1، العلم ِبجاري العادات1، العلم ِبآل املعصية1العلم بفروع الشريعة
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 احملور الثاِن: أهل العلوم وأرابب املعارف:

ِبجموعة كبرية من األصحاب، وأهل العلوم، وأرابب املعارف الذين تربطهم وشائج متينة ابلنسق املقاصدي الذي حفل كتاب الشاطيب 
 حاول إرسائه يف كتابه اجلليل. 

(، وهناك 7، أصحاب حممد12، أصحاب رسول هللا6)أصحاب النيب -صلى هللا عليه وسلم  -فنالحظ من األصحاب: صحابة رسول هللا 
، 1، أصحاب هذا العلم1، وأصحاب السنن1، وأصحاب الفقهاء1يف مسرية العلم مثل: أصحاب األئمة اجملتهدين أصحاب يشاركونه

، 3، وأصحاب البدع2، وأصحاب األهواء1، ويقف قبالتهم: أصحاب االختالف3، وأصحاب السري1، وأصحاب احملابر2وأصحاب الرأي
، وأصحاب 4، وأصحاب األحوال1رج دائرة الفقه؛ مثل: أصحاب املنطق، كذلك جند َماميع خا1، وأصحاب الضاللة1وأصحاب النقص

 . 1، وأصحاب احلظوظ1، وأصحاب الكرامات2اخلوارق
 

وقد عرَّج أيًضا على ذكر أهل الصنعة وأئمَّة الشأن، وأرابب املعارف، ليكمل دائرة نسقه املعريف، فذكرهم وفق تبويٍب يؤشر بوضوح إىل 
 فنالحظ لديه أقساًما حبسب:مدى عنايته هبذه الطبقات، 

، أهل 1، أهل الردة1، أهل الذمة4، أهل األواثن3، أهل األهواء1، أهل األعصار اخلالية1، أهل األصنام22أهل اإلسالم :العقائد وامللل -
، 3، أهل الدين1هل اخللود، أ4، أهل اجلنة1، أهل اجلنان1، أهل اجلحيم1، أهل اجلاهلية2، أهل التوراة6، أهل البدع واألهواء3الزيغ والضالل

، أهل 5، أهل الكتاب1، أهل النعيم1، أهل النبوة5، أهل النار3، أهل الفرتات1، أهل الغيبة1، أهل الشهادتني1، أهل الشرك2أهل الذكر
  . 2، أهل اهلوى2، أهل النفاق1، أهل امللة1، أهل املعصية3الكفر

 
، أهل 2، أهل النظر4، أهل احلق1، أهل احلدي1ْ، أهل الظواهر6هل السنة، أ1، أهل التشبيه2أهل الرأي :فرق مذاهب إسالمية -

  .1، أهل مذهب مالك3، أهل املذهب2املذاهب
 
، 27، أهل العلم7، أهل العربية1، أهل التواتر8، أهل الشريعة1، أهل البيان4، أهل اإلمجاع10، أهل األصول9أهل االجتهاد :علوم شرعية -

  .5، أهل املنطق1، أهل اللسان1، أهل الكالم1، أهل القرآن1أهل القراءات
 
، أهل 1، أهل االفتقار2، أهل الطاعة1، أهل الصيام1، أهل األدب2، أهل االنتماء1، أهل االقتداء1أهل االخالص :السلوك والزهد -

، 1، أهل احلزم1ل التقوى والفضل، أه1، أهل التفريع والبسط4، أهل الطرق4، أهل العدالة2، أهل التصوف1، أهل التحقيق ابلسلوك5اإلُيان
، أهل 1، أهل احملبة1، أهل الكشف واالطالع1، أهل الفضل1، أهل إسقاط احلظوظ1، أهل العزائم1، أهل الدثور1أهل اخلوارق والكرامات

  .1، أهل خوارق العادات1، أهل الوالية1، أهل الورع2، أهل املعرفة1املروءة
 
، أهل احلكمة 1، أهل العدد1، أهل العادات اجلارية1، أهل التعديل النجومي1ل التجارب والطب، أه1أهل السفسطة :علوم غري شرعية -

، أهل خط 1، أهل اهلندسة1، أهل الفلسفة1، أهل العوائد الظاهرة1، أهل العلوم العقلية1، أهل العلوم الطبيعية1، أهل العقول1الفلسفية
  .1الرمل

 
، أهل 1، أهل السماء1، أهل السفينة1، أهل احلضر1، أهل البيت1، أهل البلد1، أهل البدو2ية، أهل الباد1أهل األرض :أزمنة وأمكنة -

، 1، أهل املصر2، أهل املشرق7، أهل املدينة2، أهل القرية1، أهل صفني2، أهل زماننا هذا2، أهل الشام1، أهل السوق2السموات واألرض
  . 1، أهل مكة2، أهل مصر1، أهل فاس1، أهل تونس2أهل املغرب
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، أرابب 1، أرابب احلظوظ1، أرابب احلدود1، أرابب التفسري1، أرابب التصريف15، أرابب األحوال1أرابب االجتهاد :أرابب املعارف -

، أرابب 2، أرابب املذاهب2، أرابب الكالم2، أرابب العوائد2، أرابب العقول1، أرابب العربية1، أرابب العادات1، أرابب صنائع2الديون
 .1، أرابب النحل1تاملكاشفا

 
 االستنتاجات والتوصيات: -5

ا أثناء أمثرت اخلوارزميات الْبَمية املستخدمة يف آليات التنقيب املعلومايت عن َمموعة متنوعة من املفردات، اليت استثمران جزًءا يسريًا منه
 .[2]، ومعامل اخلطاب األصويل لدى الشاطيبمناقشة النتائج، لبيان بعض مسات النهج احلديثي لدى اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل

 
وال ُيكن لبحْ واحد أن يستوعب مجيع الدالالت املصاحبة للمفردات املعرفية اليت َتفل هبا كتب مثل كتاب "الرسالة" للشافعي، 

اطيب؛ ألن هناك حجًما كبريًا من املسائل اليت تتطلب معاجلات ُيارسها أهل األصول، والفقه، واحلديْ، وغريها من العلوم و"املوافقات" للش
 الشرعية. 

 
 أكثر ما أردان الْبهنة يف هذه الدراسة هو قدرة تقنية التنقيب املعلومايت على سْب املفردات املعرفية السائدة يف النصوص اإلسالمية، وتوفري

ن مشهد معريف تستشرف من خالله اإلطار املنهجي الذي يسود يف املصنفات، مع َتديد أهم االصطالحات املستخدمة، وطبيعة النسيج م
 املفاهيمي الذي أودعت فيه ملعاجلة مسائل حمددة.

 
اك الكثري من العمل الذي ينتظران لكي نرتقي بَلْيَد أنَّنا يف الوقت نفسه نؤكُِّد على أنَّ هذا النوع من البحوث ال يزال يف بداايته، وأنَّ هن

 بقدراتنا على سْب النهج الذي اعتمده مؤلف ما، أو طبيعة االصطالحات اليت أسهم إبضافتها إىل اخلزين املعريف لعلم من العلوم.
 

شد تعقيًدا، وتنجح يف سْب ولكي تكون اللبنة األوىل بداية صحيحة َتهد لبحوث أكثر عمًقا وأصالة، َتتلك القدرة على َتليل نصوص أ
فإننا نؤكد على ضرورة تكاتف اجلهود لتوفري األدوات  -املنطق الذي يسود العالقات احلاكمة لورود املفردة املعرفية يف هذا النص أو ذاك 

 اليت تضمن جناح هذه الفئة من البحوث:
. لكي تستخدم بوصفها مرجعيَّة تعتمد يف تبويب النسيج توفري معاجم اصطالحات تُلْعََن ِبُِّصطلحات احلديْ، والفقه، والتفسري.. -

  املعريف.
إجراء سلسلة من عمليَّات احلوسبة على املعاجم العربية، تستثمر فيها االشتقاقات اخلصبة من اجلذور الثالثية للكلم العريب، لكي تشد  -

  عضد عمليات التنقيب املعلومايت ِبختلف صورها.
للبحْ عن طبيعة النسق املفاهيمي السائد يف العبارات، ومنط العالقات احلاكمة  Expert Systems البدء إبنشاء نظم خبرية -

 لورود املفردة داخل نسيج النص.
 
 املراجع: -6
1- Al-Halimi ,R.K.,(2003 ,)Mining Topic Signals from Text ,A Thesis 

Presented To The University Of Waterloo In Fulfillment Of The Thesis 

Requirement For The Degree Of Doctor Of Philosophy In Computer 
Science, Waterloo, Ontario, Canada.  
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2- Mulligen, E.M ,.(2003 ,)From Information Retrieval Towards 

Knowledge Mining  ,CollexisTechnical White Paper, The Netherlands. 
3- Vincent , K.P., (2005,)Text Mining Methods for Event 

Recognition in Stories ,Tech Report MI-05-2, Knowledge Media 

Institute KMI, UK. 
 للللللللللللللللللللللللللللللل

ى بن حممد، أبو إسحاق اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب، ولد بغرانطة وتويف فيها يوم الثالاثء من هو أبو إسحاق، إبراهيم بن موس   [1]
هجرية، تتلمذ الشاطيب على يد الكثري من العلماء من شيوخ الغرانطيني والوافدين، فكان من أبرز شيوخه: ابن  790شهر شعبان سنة 

ن لب, وأبو عبدهللا البلنسي، يُلَعدر كتاب "املوافقات يف أصول الشريعة" من أهم كتبه، الفخار البريي, وأبو جعفر الشقوري, وأبو سعيد ب
 ولَدْيهِّ كتٌب قيمة أخرى مثل: "االعتصام"، و"اإلفادات واإلنشاءات"، و"عنوان االتفاق يف علم االشتقاق"، وكتاب "اجملالس"، وكتب أخرى

 (.2005وملعرفة املزيد عن هذا العامل اجلليل يراجع )اسبيته،  ال زالت َمطوطة مل تنل اهتمام الباحثني واحملققني،
 يف ميادين إن البياانت املوجودة بني أيدينا ُيكن أن يستثمرها أكثر من ابحْ لدراسة أكثر من مسألة ذات صلة بنهج اإلمامني   [2]

 أصول الفقه، أو الفقه، أو التفسري، أو علم احلديْ، وغريها من املسائل اخلصبة اليت حفل هبا كتاابها.
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