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ملخص البحث
تهدف الدراسة إلى بناء قائمة للمتالزمات اللفظية كخطوة أولى لمشروع أكبر يهدف لبناء معجم حاسوبي شامل لهذه العبارات في اللغة العربية
المعاصرة مبني على عدد من أكبر المدونات العربية المتاحة ،وذلك ليكون مصدرا ً لغويا مفيدا ً في مجال المعالجة الحاسوبية للغة العربية ،وكذلك في
تعلم وتعليم اللغة العربية وخاصة لغير الناطقين بها .في هذه الورقة تقرير عن تجربة حاسوبية تم عملها الستخراج عدد من المتالزمات اللفظية ،والتي
يمكن تصنيفها إلى عدة فئات بناء على المستويات اللغوية المعروفة صوتيا ً وصرفيا ونحويا ودالليا .وفي التجربة الحالية استخرجت قائمة تتكون من
أكثر  ٦٠٠عبارة عن طريق تطبيق نموذج حاسوبي لمعالجة المدونات العربية واستخراج هذه العبارات بطريقة شبه آلية ويتكون النموذج من ثالث
مراحل رئيسة مصحوبة بعدد من المهام الفرعية ،وقد اعتمد الباحثان في هذه التجربة على الجمع بين المنهج الحاسوبي اآللي والمنهج الوصفي المبني
على التدقيق اليدوي لضمان الجودة النهائية لقائمة المتالزمات اللفظية.

-١مقدمة
تعتبر ظاهرة المتالزمات اللفظية في اللغات اإلنسانية من الظواهر التي لفتت نظر الباحثين في مختلف التخصصات التي لها عالقة
بدراسة اللغة ،فنجد كثيرا ً من األبحاث على سبيل المثال في تخصصات( :اللسانيات ،علم النفس اللغوي ،تعليم تعلم اللغات  ،معالجة
اللغات الطبيعية ،الذكاء االصطناعي ...وغيرها) تناولت ظاهرة المتالزمات اللفظية من مختلف الزوايا العلمية ،وذلك ألهميتها ودورها
الحيوي في الوصول إلى فهم حقيقي شامل للغات البشرية والقدرة على تطويع اآللة (أو الحاسب) وتزويدها بمعرفة أوسع لهذه الظاهرة
حتى تتعزز قدرتها على تحليل وفهم اللغات البشرية.
على سبيل المثال ،في علوم اللسانيات واللسانيات التطبيقية خاصة نجد كثيرا من األبحاث التي تخصصت في فهم وتحليل هذه الظاهرة
وشرح دورها المحوري في عملية فهم اللغة وخاصة في ما يتعلق بالمعالجة الحاسوبية للغة ،وكذلك تعلم وتعليم اللغة للناطقين بغيرها،
فقد أكدت عدد من األبحاث اللسانية على أن المعجم العقلي الذي يستعمله األنسان العادي في لغة التواصل اليومية يتكون من مجموعة من
المتالزمات اللفظية ،وذلك بدال من المفهوم السائد قديما والذي يدعي أصحابه أن المعرفة اللغوية ممثلة بكلمات مفردة منعزلة في العقل
البشري ) .) Pawley & Syder, 1983; Sinclair, 1987; Kjellmer, 1990; Wray, 2002; Nesselhauf, 2000وبناء
على هذا الم فهوم ظهرت كثير من األبحاث التطبيقية التي تحاول إثبات هذه النظرية بتطوير عدد من القوائم للمتالزمات اللفظية القائمة
على الشيوع الستعمالها كأداة تعليمية في مجال تعلم اللغات األجنبية وكذلك المعالجة الحاسوبية للغات لتزويد ذهن متعلم اللغة األجنبية
والذاكرة الحاسوبية بهذه المعرفة ،والتي يتعلمها الناطق األصلي بطريقة طبيعية غير مباشرة في الغالب من خالل ممارسته واستعماله
للغة منذ الوالدة .ففي اللغة اإلنجليزية على سبيل االمثال نجد عددا ً من القوائم المبنية على الشيوع والتي صارت مصدرا ً معتمدا ً في
تأليف مناهج تعليم اللغة واختبارات تحديد المستوى اللغوي وما إلى ذلك.
أما فيما يتعلق باللسانيات الحاسوبية فكثيرا من المهام األساسية لتحليل وفهم اللغة حاسوبيا ً تعتبر ناقصة وغير مكتملة بدون إضافة قوائم
أو معاجم حاسوبية للمتالزمات اللفظية ،وتشمل هذه المهام كل مستويات التحليل اللغوي من المرحلة الصوتية والصرفية إلى مرحلة
التحليل السيميائي المعنوي للغة .ومن هنا فقد لعبت هذه المعاجم والقوائم دورا ً أساسيا في تحسين جودة النتيجة النهائية لكثير من التطبيقات
في اللسانيات الحاسوبية ،على سبيل المثال (الترجمة اآللية ،االستخراج اآللي للمعرفة اللغوية ،التحليل اآللي لمستويات اللغة ،التعرف
اآللي على األنماط اللغوية المختلفة) وإذا ما أمعنا النظر في األبحاث في هذا المجال نجدها مطبقة على اللغة اإلنجليزية ،وذلك لكثرة
المصادر اللغوية عالية الجودة المتاحة للباحثين ،وكذلك توفر األدوات الحاسوبية الحديثة لمعالجة وتحليل اللغة في مختلف مستوياتها،
من جهة أخرى التزال اللغة العربية بحاجة ملحة إلى الكثير من البحث في هذا المجال ،وخاصة فيما يتعلق باألبحاث التي تركز على
استعمال المتالزمات اللفظية في اللغة المعاصرة والتي تعددت تراكيبها ودخلت فيها الكثير من الكلمات الجديدة من لغات أخرى أو من
اللغة نفسها وتغير معناها الداللي بشكل كبير ،وكذلك األبحاث التي تركز على تطوير قوائم ومعاجم حاسوبية حديثة للغة العربية مبنية
على الشيوع في المدونات العربية الضخمة المطورة حديثا ً والتي تضم باليين لكلمات العربية المستعملة في اللغة العربية المعاصرة.
ومن هنا جاء هذا البحث ليسهم في سد هذا العجز ويساعد على ردم هذه الجفوة في المعرفة في اللسانيات الحاسوبية العربية.
وسيقسم البحث الحالي على النحو التالي ،أوالً سنحاول تقديم تعريف مبسط عملي للمتالزمات اللفظية المعنية في التجربة المقدمة في هذه
الدراسة ،مع إعطاء تصور مختصر عن الخالف الموجود في الدراسات السابقة فيما يتعلق بتعريف المتالزمات اللفظية ،وكذلك اختيار
المصطلح المالئم لهذه الظاهرة .ثانياً :سيقدم البحث تقريرا مختصرا عن تجربة عملية الستخراج عدد من المتالزمات اللفظية في اللغة
العربية معتمدة على تقنية االستخراج اآللي للمتتابعات اللفظية من كلمتين إلى ست كلمات ( )n-gram_toolباستخدام نموذج محوسب
مكون من ثالث مراحل رئيسة ،وسيختم البحث بمناقشة أهم النتائج الحالية وإعطاء تصور عن التجارب المستقبلية المحتملة المتعلقة بهذه
الدراسة.

 ١.١مفهوم المتالزمات اللفظية:
من خالل نظرة سريعة للدراسات السابقة في هذا المجال نكاد نجزم على عدم وجود إجماع بين اللسانيين والحاسوبيين على تعريف
مشترك لظاهرة المتالزمات اللفظية على الرغم من إدراكهم ألهميتها ودورها المحوري في تشكيل وفهم اللغات البشرية فقد اقترحت
مجموعة كثيرة من التعاريف كما في الدراسات السابقة التالية & )(Baldwin, 2004, Calzolari et al., 2002, Guenthner
 (Blanco, 2004).ومثل هذا االختالف يكون منطقيا إذا ما إدركنا مدى تعقيد هذه الظاهرة اللغوية وتداخلها القوي مع كل مستويات
التحليل اللساني ( الصوتي الصرفي والنحوي والداللي) على سبيل المثال هناك عدد من الباحثين في اللسانيات الحاسوبية يشيرون بهذا
المصطلح إلى مجموعة متشابهة من الظواهر اللغوية مثل المتالزمات االسمية والفعلية والحرفية والحكم واألمثال المتداولة
) (Sag et al., 2002; Gralinski et al., 2010بينما يقتصر باحثون آخرون في إطالق هذا المصطلح على األلفاظ المتصاحبة في
السياقات النصية المختلفة بناء على التحليل اإلحصائي لمدونات اللغة.
فنجد في معظم الدراسات السابقة أن كل باحث حاول أن يعرف هذه الظاهرة اللسانية من الزاوية التي يوليها العناية واألهتمام في بحثه.
ومن هذا الباب ولضيق المجال في الورقة الحالية عن الوصول إلى تعريف شامل وكامل لهذه الظاهرة ،اعتمد الباحث على واحد من
أكثر التعاريف انتشارا وأقربها داللة على كل أنواع المتالزمات اللفظية المقصودة في البحث الحالي وهو تعريف اللسانية االنجليزية
) (Wray, 2002التي عرفت في كتابها المطول عن ظاهرة المتالزمات اللفظية المتالزمات اللفظية في اللغات البشرية بأنها الكلمات
المتتابعة بشكل متصل أو مع وجود فاصل بينها والتي يظهر أنها تعالج وتحفظ في الذاكرة كجملة واحدة مسبقة التركيب خالفا ً للتراكيب
اللغوية األخرى التي يمكن فهمها وتحليلها بسهولة عن طريق قواعد اللغة وبواسطة فهم الكلمات المفردة المكونة لتركيب أو الجملة" .
فكل ما يندرج تحت هذا المفهوم من المتالزمات اللفظية هو محل عنايتنا في هذا البحث.
أما فيما يتعلق بالمصطلحات المستعملة في الداللة على هذه الظاهرة فقد تعددت وكثرت وال يوجد مصطلح واحد متفق عليه لوصف هذه
الظاهرة ويمكن أن يفسر هذا التعدد واالختالف بنفس التفسير السابق الذي ذكرناه بخصوص تعدد واختالف التعريفات التي اقترحت لهذه
الظاهرة ،ففي اللغة اإلنجليزية على سبيل المثال ذكرت ) Wray (2002أنها عثرت على أكثر من خمسين مصطلحا ً كلها تشير تقريبا ً
إلى نفس الظاهرة واقترح اللساني ) Schmitt (2010كحل لهذه المشكلة المصطلحية اختيار مصطلح Formulaic Sequence
ليكون مظلة تدخل تحتها كل أنواع المتالزمات اللفظية في اللغات وفي اللغة العربية كذلك نجد نفس االختالف حول المصطلح األمثل لو
هذه الظاهرة فقد أطلقت عدة مصطلحات في الدراسات السابقة مثل(المتتابعات اللفظية ،المتصاحبات اللغوية ،الحكم ،األمثال ،الشواهد)
وكخطوة عم لية ضرورية اختار الباحث استعمال مصطلح لمتالزمات اللفظية هنا ليدل على كل األنماط والتراكيب اللغوية المقصودة
بالبحث في هذه الورقة.

 ٢.١أهداف الدراسة ودوافعها:
تهدف الدراسة الحالية إلى بناء معجم حاسوبي للمتالزمات اللفظية في اللغة العربية المعاصرة تحقيقا لغرضين أساسين هما:
-

تطوير معجم محوسب للمتالزمات اللفظية مبني على عدد من أكبر المدونات العربية المتاحة للعربية المعاصرة يمكن االستفادة
منه في تحسين جودة المخرجات النهائية ألدوات المعالجة الطبيعية للغة العربية في كل المستويات اللسانية وتطبيقات معالجة
اللغة المتنوعة(الترجمة اآللية ،التعرف التلقائي لألنماط اللغوية ،البحث الداللي في النصوص ،وغيرها).

-

أداة تعليمية ومرجع في تعلم وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حيث يمكن االعتماد عليها في تطوير مناهج تعليم اللغة
واالختبارات المحوسبة لتحديد المستوى اللغوي باإلضافة إلى األدوات الحاسوبية التي تساعد على تحديد مستوى صعوبة
النصوص ومالءمتها للمستويات اللغوية المختلفة.

إن إهمال هذا النوع من التراكيب اللغوية في أي مهمة جادة للمعالجة الحاسوبية للغة العربية أو في مجال تعلم وتعليم اللغة العربية يؤدي
إلى تدهور كبير في جودة الم خرجات النهائية لهذه المهام كما دلت على ذلك كثير من الدراسات السانية والحاسوبية الحديثة (e.g.,
) Sinclair, 1987; Martinez & Murphy, 2011والكلمات المفردة التي يخصص لها النصيب األكبر في الدراسات المعجمية
واللسانيات الحاسوبية ماهي إال جزء صغير من مجموعة كبيرة من التراكيب والمتالزمات اللفظية المعقدة والتي ال يمكن الوصول لفهم
حقيقي للغة إال بفهم شامل لمعانيها المتعددة في السياقات المختلفة فعلى سبيل المثال عندما يتعلم طالب اللغة العربية كلمة عين في بمعناها
الحقيقي األساسي الذي يدل على العين الباصرة يخيل له انه قد استوعب كل معاني هذه الكلمة ويمكنه بسهولة أن يدرك معناها عندما
يواجهها في سياقات أخرى لكن الحقيقة أنه سيواجه عددا من الصعوبات في فهم نفس هذه الكلمة عند تغير التركيب الذي وردت فيه ألنه
إنما تعلم معنى واحدا ً من المعاني متعددة لهذه الكلمة في السياقات المختلفة فالكلمة المفردة التي نتعلمها في الغالب ماهي إال رأسا لجبل
من الثلج اليظهر لنا للوهلة األولى لكنه سرعان ما يظهر لنا عند التعمق في المحيط ونواجه الكلمة نفسها في سياقات لغوية مختلفة كما
يظهر بشكل واضح في الصورة ١التي تبين مدى تعقيد معاني كلمة عين في السياقات اللغوية المتنوعة.
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صورة  : ١صورة تظهر مدى تعقيد معاني التراكيب المتعلقة بكلمة عين في اللغة العربية

 -٢الدراسات السابقة:
سيركز سردنا للدراسات السابقة في هذه الورقة على أهم المحاوالت السابقة لبناء معاجم حاسوبية للمتالزمات اللفظية في اللغتين العربية
واالنجليزية وسنقوم بمقارنة مختصرة بين الدراسة الحالية وما سبقها من أبحاث في هذا المجال .فيما يتعلق بقوائم المتالزمات اللفظية
التي طورت الستعمالها أداة تعليمية في مجال تعليم اللغات األجنبية نجد في اللغة اإلنجليزية عددا من المحاوالت أولها كانت محاولة
اللساني ) Leech et al. (2001لتطوير قائمة للمتالزمات اللفظية عندما كان مشتركا في مشروع إنشاء المدونة الوطنية للغة اإلنجليزية
التي تتكون من مئة مليون كلمة وتعتبر أول دراسة منشورة في هذا المجال في اللغة اإلنجليزية واعتمدت الدراسة على االستخراج اآللي
للعبارات المتجمدة من المدونة بعد عملية التحليل الحاسوبي اإلحصائي األولي ولذا نجد أن هذه القائمة اعتمدت على األلفاظ المتجاورة
بشكل تام فقط مثل التركيب اإلنجليزي  so thatوالذي يمكن فهمه ككلمة واحدة مفردة وإن تكون من لفظين متتابعين وبناء على هذه
النظرة الضيقة للمتالزمات اللفظية أهملت الدراسة كل أنواع المتالزمات اللفظية األخرى والتي قد تتكون من عدة ألفاظ متقطعة وغير
متتابعة أو متجمدة مثل التركيب اإلنجليزي ) (e.g. write down, write it downومثل ذا النوع من التراكيب قد يصعب استخراجه
باالعتماد على التعرف الحاسوبي اآللي البحت .وفي دراسة أخرى قام بها ) Durrant (2009حاول الباحث أن يطور قائمة للعبارات
األكثر استعماال في الكتابة األكاديمية العلمية وكانت مبنية على مدونة للكتابات العلمية قام بتطويرها تتألف من حوالي  ٢٥مليون كلمة
وكان تركيز الدراسة في اختيار البارات على معيار الشيوع فأهملت كل العبارات اللغوية غير الشائعة بحجة عدم أهميتها وهذا قد يتسبب
في فقدان مجموعة كبيرة من المتالزمات اللفظية المهمة قليلة االستعمال .وقد اعتمد المنهج اإلحصائي في النموذج الحاسوبي الذي طوره
الستخراج المتالزمات اللفظية من النصوص األكاديمية بناء على الكلمات األكاديمية األكثر شيوعا في المدونة .وفي دراسة أخرى من
قبل ) Martinez & Schmitt (2012حاول الباحثان تطوير قائمة للمتالزمات اللفظية في اللغة اإلنجليزية العامة مبنية على الشيوع
ومرتبطة بشكل خاص بقائمة الكلمات الشائعة للغة اإلنجليزية التي جمعها  (West 1953وسماها بـgeneral service list (GSL)).
وهدف الدراسة األساسي هو استعمال هذه القائمة كأداة تعليمية في تأليف مواد لتعلم وتعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بغيرها وقد اعتمد
الباحث على الشيوع كمعيار أساسي واستعمل األداة الحاسوبية  WordSmith toolsالستخراج العبارات األكثر شيوعا معتمدا على
الدونة البريطانية الوطنية للغة اإلنجليزية والتي تتكون من مئة مليون كلمة من النصوص المكتوبة والمسموعة.
أما فيما يتعلق بالدراسات العربية الحاسوبية في هذا المجال فالمالحظ بشكل عام هو قلة الدراسات بشكل ظاهر مقارنة باللغات المعاصرة
األخرى وفيما يلي سرد ألهم الدراسات التي طبقت على اللغة العربية المعاصرة في هذا المجال .من أهم الدراسات وأكثرها تداوال في
هذا المجال دراسة محمد طية للمتالزمات اللفظية في اللغة العربية والتي كانت جزءا من رسالة دكتوراه تهدف إلى تعزيز وتحسين جودة
المحلل الحاسوبي الصرفي الذي قام ببنائه لمعالجة المستوى الصرفي في اللغة العربية وقد وجد أن تضمين هذا النوع من العبارات
اللغوية في غاية األهمية لتحسين جودة المخرج النهائي لهذه األداة الحاسوبية واعتمدت الدراسة في منهجيتها على طريقة شبه آلية
الستخراج المتالزمات اللفظين من مدونة للغة العربية لم تذكر أي تفاصيل عنها في الدراسة المذكورة وبناء على تصنيف سابق لهذه
العبارات قام به  Sag et al. (2002اعتمد محمد عطية هذه التصنيف وحاول تطبيقه على اللغة العربية فقسم هذه العبارات بحسب
معانيها إلى أربعة أصناف بحسب مدى غموض معانيها ومرونة التراكيب النحوية التي تتكون منها.
وفي دراسة أخرى قام بها ) Hawwari et al. (2012حاول الباحثون بناء معجم حاسوبي مبني على عدد من المعاجم المنشورة سابقا
للمتالزمات اللفظية في اللغة العربية كما في المعاجم المطبوعة التالية(Abou Saad,1987; Seeny et al., 1996; Dawod, :
) 2003; Fayed, 2007وذلك الستعماله كمادة لغوية لتدريب الحاسوب على التعرف اآللي على هذه العبارات باستخدام تقنيات
وخوارزميات تعلم اآللة .وفي دراسة تالية ) Hawwari et al. (2014حاول نفس الباحثون تطوير معجم للمتالزمات اللفظية المتداولة
باللهجة المصرية واقترحوا إطارا نظريا للمعالجة الحاسوبية والتصنيف اللغوي لهذه العبارات وكال المعجمين غير منشورين حتى كتابة
هذا البحث .ومن خالل هذه النظرة المختصرة للدراسات السابقة تظهر لنا أهمية دراستنا الحالية ومدى ضرورة القيام بتطوير معجم
حاسوبي مبني على المدونات اللغوية المطورة حديثا للمساعدة في تحسين عدد من مهام المعالجة الحاسوبية للغة العربية وكذلك استعماله
كأداة تعليمية في تطوير مواد تعلم وتعليم اللغة العربية واختبارات اللغة وغيرها من المهام التربوية اللغوية.

 -٣منهج الدراسة وطريقة البحث
اعتمدت التجربة الحالية على نموذج حاسوبي يجمع بين استعمال الطرق اإلحصائية اآللية والوصفية اليدوية ويتكون من ثالث مراحل
أساسية يتخللها عدد من المهام الفرعية والتي تنظم عملية استخراج المتالزمات اللفظية من المدونة العربية وفي القسم التالي شرح
مختصر لمنهجية استخراج المتالزمات اللفظية في الدراسة الحالية.

 -١.٣النموذج الحاسوبي المطبق الستخراج المتالزمات اللفظية العربية
كما يظهر بشكل واضح في النموذج أدناه تتكون عملية االستخراج من عدة خطوات تبدأ باختيار المدونة التي يعتمد عليها في هذه التجربة
ثم تمر بمرحلة ما قبل المعالجة والتي تشتمل على تصفية نصوص المدونة من األخطاء اإلمالئية وتنميط الكلمات المختلفة كتابيا مثل
توحيد طريقة كتابة الهمزة وألف الوصل وحذف النصوص المكررة وما إلى ذلك بعد ذلك تبدأ مرحلة المعالجة اآللية اإلحصائية والتي
تتضمن االستخراج اآللي للمتتابعات اللفظية في المدونة بناء على نموذج المتتابعات اإلحصائي ( )n-gram modelوتتبع هذه المرحلة
مرحلة التحليل الوصفي والتي تركز على تطبيق مجموعة من المعايير الوصفية التي تم االعتماد عليها في اختيار التراكيب المناسبة
والتي سيتم توضيحها الحقا بالتفصيل ثم تختتم عملية استخراج المتالزمات بمرحلة التحليل اللساني اآللي واليدوي لمخرجات المراحل
السابقة في هذا النموذج ،وسنتناول بالتفصيل جميع مراحل هذا النموذج مع األمثلة خالل شرح التطبيق العملي للتجربة في هذه األقسام
التالية.

-١مرحلة المعالجة اآللية
اإلحصائية:
استخراج المتتابعات
اللفظية
تطبيق خوارزميات قياس
االرتباط
ترتيب العناصر بحسب
الشيوع

قائمة أولية معالجة آليا

مرحلة ما قبل المعالجة

-٢مرحلة المعالجة
الوصفية:
تطبيق المعايير الوصفيةحذف العبارات المكررةالتدقيق والمراجعةللعناصر المختارة
إعادة التطبيق للتأكد منمصداقية المعايير

قائمة مدققة يدويا

مدونة نصية
corpus

قائمة أولية محللة لغويا ً

 -٣المعالجة والتحليل
اللغوي:
التحليل الصرفيللعناصر المستخرجة
 تصنيف العناصر إلىالتراكيب النحوية
تصنيف العناصر بحسبدرجة غموض معانيها

مسودة أولية للعناصر

مراجعة وتنقيح القائمة

القائمة األخيرة
للمتالزمات اللفظية

نموذج  : ١نموذج لمراحل استخراج المتالزمات اللفظية من المدونة
آلن من األهداف األساسية للدراسة الحالية استخراج قائمة للمتالزمات اللفظية مفيدة لمتعلمي اللغة العربية البد أن يكون معيار الشيوع
من المعايير المهمة في اختيار العبارات في هذه التجربة ألن كثيرا من الدراسات في اللسانيات التطبيقية أكدت على ان معيار الشيوع من
أهم المعايير التي يمكن االعتماد عليها في تحديد مدى فائدة العبارة اللغوية لمتعلمي اللغة (e.g., Nation, 2001; O'Keeffe et al.,
) 2007كما أكدت كثيرا ً من الدراسات المطبقة على اللغة اإلنجليزية أن قوائم المفردات والعبارات المبنية على الشيوع لها دور محوري
في إعداد وتصميم المواد اللغوية ). (e.g., Nation, 2001; O'Keeffe et al., 2007; Schmitt and Martinez, 2012
وبما أن الشيوع سيكون معيارا رئيسا ً فالبد كذلك أن يكون عدد الكلمات في كل عبارة محدودا وقليال ألن العبارات الشائعة غالبا ما تكون
قليلة الكلمات بسيطة التراكيب وهذا ما ستركز عليه التجربة الحالية .أما فيما يتعلق بحجم القائمة أو المعجم الحالي فسيكون نطاق التجربة
الحالية محدودا بحيث ال يتجاوز خمسة آالف عبارة وذلك سبب الوقت المحدود لهذه التجربة وكذلك بناء على عدد من الدراسات السابقة
التي أثبتت أن هذا الرقم مناسب لقائمة محدودة مطورة ذات أهداف محددة.
وفيما يتعلق باختيار المدونة التي سيعتمد عليها في هذه التجربة سنختارالمدونة اللغوية المطورة في جامعة ليدز من قبل الباحث Sharoff
) (2006و تحوي هذه المدونة أكثر من  ١٧٦مليون كلمة وتشتمل على أهم مواضيع الحياة اليومية وكذلك فيها مجموعة كبيرة من
النصوص األكاديمية العلمية وهذا االختيار يعود لعدة أسباب من أهمها مراعاة الخطوات العلمية المتبعة أثناء جمع النصوص في هذه
المدونة وكذلك تنوع المواضيع التي تندرج تحتها نصوص المدونة فنجد فيها على سبيل المثال نصوصا عن السياسة والرياضة والفن
والعلوم النظرية والتطبيقية ومن األسباب كذلك كبر حجم هذه المدونة والتي يساعد على تمثيل مقبول إلى حد ما للغة العربية المعاصرة.

 ٢.٣معايير اختيار المتالزمات اللفظية في التجربة الحالية:
بناء على التعريف المعتمد للمتالزمات اللفظية في هذه الدراسة وكذلك النموذج الحاسوبي المقترح سيكون اختيار العبارات في المرحلة
الثانية من هذه التجربة مبني على عدد من المعايير الوصفية التالية:
أ-

أن يكون في العبارة نوعا من الغموض الداللي بحيث أنه ال يمكن بوضوح فهم معنى العبارة من خالل هم معاني كلماتها فمثال
في عبارة انتقل إلى رحمة هللا قد يوجد بعض اإلشكال في فهمها من خالل فهم محدود للكلمات المكونة لها ويمكن معرفة هذا

النوع من العبارات بطريقة استبدال العبارة بكلمة واحدة تدل على معناها كما في العبارة السابقة يمكننا استبدالها بالفعل مات
أو توفي.
ب -أن ال يكون للعبارة معنى في حد ذاتها إال إذا وجدت في سياق معين وأغلب هذه العبارات في اللغة العربية تتكون من األدوات
كحروف الجر والنصب كما في عبارة على الرغم من وكذلك عبارة من أجل أن وغيرها من التراكيب المشابهة.
ت -أن يكثر استعمال العبارة في الداللة على وظيفة معنوية أو اتصالية مثل العبارات المتكررة المشهورة في اللغة كألفاظ التحيات
والشكر والمجاملة (السالم عليكم ،مع السالمة ،شكرا جزيالً)...

-٤تطبيق التجربة:
الهدف من التجربة الحالية هو التأكد من مدى فاعلية النموذج الحاسوبي المقترح الستخراج المتالزمات اللفظية وكذلك تعتبر
خطوة أولية لجمع مادة لغوية لبناء معجم حاسوبي شامل للمتالزمات اللفظية في العربية المعاصرة مبني على المدونات اللغوية.
كما تم ذكره سابقا في قسم المنهجية في هذا البحث يعتمد تطبيق هذا النموذج الحاسوبي على عدد من المهام والمراحل التي طبقت
بالتفصيل كما يلي:

 -١.٤الخطوات العملية وإجراءات تطبيق التجربة:
 ١.١.٤اختيار المدونة ومهام ما قبل المعالجة:
في هذه المرحلة تم االعتماد على واحدة من أهم مدونات اللغة العربية المعاصرة والتي طورت في جامعة ليدز وبدأت بعد ذلك
مهام ما قبل المعالجة التي اشتملت على المعالجة الحاسوبية لتنقية وتصفية المدونة من األخطاء الكتابية وتفادي التكرار بتوحيد
طريقة كتابة بعض الحروف العربية كحرف األلف الذي له عدد من األشكال وذلك لتهيئة المدونة للمرحلة التالية.

 ٢.١.٤مرحلة المعالجة اإلحصائية اآللية:
من خالل استعمال أداة االستخراج اآللي للمتتابعات اللفظية ( )n-grm toolوبنافذة محددة من كلمتين إلى أربع كلمات لكل
تركيب تم بطريقة آلية استخراج أكثر من خمسة آالف عبارة في هذه المرحلة بحيث ال يقل شيوع كل تركيب عن عشر مرات في
كل مليون كلمة واختيار هذا الرقم مبني على ما وجده الباحث من توصيات سابقة في الدراسات السابقة (Church & Hanks,
 )1990; Stubbs, 1995).الجدول التالي يوضح عدد من العبرات المستخرجة والمعلومات اإلحصائية المرتبطة بها مرتبة بحسب درجة
شيوعها في المدونة.
خوارزميات االرتباط
Log Dice

log
likelihoo
d

MI

T-score

الشيوع

9.208
9.131
8.829
8.667
8.566
12.221
12.924

451,430
289,756
329,927
341,640
263,642
86,598
156,386

5.182
4.507
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11.250
12.252

258.296
233.999
225.534
214.019
193.911
77.936
97.299

68964
59900
49771
47091
37889
5998
9452

11.182

113,011

10.299

91.442
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متالزمات لفظية ثنائية

بشكل
من خالل
بسبب
بالنسب
من أجل
وسائل اإلعالم
سبيل المثال
يوم القيامة

جدول  :١أمثلة من العبارات الثنائية المستخرجة خالل المرحلة األولى للتجربة

 ٣.١.٤مرحلة تطبيق المعايير الوصفية:
استحوذت هذه المرحلة على الوقت األكبر خالل إجراء هذه التجربة ألنها اعتمدت على التدقيقي اليدوي للعبارات المستخرجة من
المرحلة السابقة ومحاولة تطبيق المعايير الوفية المحددة مسبقا وذلك لتنقية القائمة المطورة من كل التراكيب غير المرغوب فيها
وتحسين جودة العناصر المستخرجة لتوافق األهداف المحددة لهذه التجربة .وقد حذف خالل هذه التجربة عدد كبير من العبارات
المستخرجة وذلك لمخالفتها للمعايير المعتمد عليها الختيار المتالزمات اللفظية في هذه الدراسة ومن األمثلة على العبارات
المستبعدة ما يلي:
-

العبارات التي تدل على اختصارات أو كلمات غير مفهومة أو أسماء أعالم وشركات أو أرقام مكتوبة.
العبارات المكررة والتي تستعمل للداللة على نفس المعنى مع اختالف بسيط في طريقة التركيب.
العبارات التي ال يصح أن تمثل اللغة العربية المعاصرة وذلك الحتوائها على ألفاظ غير عربية أو محاكاة ألحد اللهجات
العربية المحلية.
العبارات المكونة من عدد من الحروف وليس لها معنى مستقل واضح كتركيب مفيد مثل من إلى وغيرها.
العبارات التي ال يمكن أن يوجد أي غموض في فهم معناها الداللي وذلك لتطابق معاني المفردات مع معنى التركيب الذي
يتكون منها مثل عبارة وسائل اإلعالم والجدول التالي يظهر بعض األمثلة للعبرات المستبعدة في هذه المرحلة

تعديل أي من حقول ملفك الشخصي باستثناء

اسم المستخدم

علي مسرح القومي  . .فقرا في بعض يعني
الغربة غربة الروح أكثر ما هي غربة المكان و
قليلة من الدوالرات  ,و اآلن يتقاضى عشرين
واسعة في وسائل االعالم المطبوعة  .حيث ان
عشرة ترجمة ل نهج البالغة  .و هذا ما يوضح
و تهدف ل زيادة طاقة التفريغ و التحميل من
 .عضو هيئة التحرير ل مجلة عالم الغذاء ب
حسناء في عيون أهل بيت+ها  . . .و كل ذلك

مش عايز
بالنسبة
مليون دوالر
وسائل االعالم
إلى حد ما
وعلى
المملكة العربية السعودية
من أجل أن

 ,ف هو ثابت لك منذ تسجيلك  .إذا كان األمر
تشوف مسرحية او حتي تعدي كده من جنب المسرح
صفات الغرب الحميدة  .ال أبالغ حين أقول
ل يبحث عن كنز+ه القومي  .ستة أصفار أشقاء
في المملكة العربية السعودية تخضع ل سيطرة
مكانة الكتاب و قيمت+ه بين المسلمين  .هناك
السفن  .و قال بان عمليات االنشاء تمت على
عضو لجنة اإلعجاز العلمي ب المجلس األعلى
تكون وفق رضا+هم  .ذ هل هي امرأة خدومة .

جدول  :٢أمثلة للعبارات المستبعدة في مرحلة تطبيق المعايير الوصفية
وفي نهاية هذه المرحلة وبعد مراجعة دقيقه لكل العبارات المستخرجة قام بها الباحث باالعتماد على المعايير الوصفية المحددة في هذه
التجربة تم استبعاد القسم األكبر من العبارات المستخرجة في المرحلة األولى وبقي حوالي  ٦٠٨متالزمة لفظية انطبقت عليها المعايير
المحددة في هذه المرحلة .وقد عمل الباحث على تأكيد وتوثيق طريقة تطبيق المعايير الوصفية بتطبيقها مرة أخرى من قبل شخص
محايد ليس له عالقة بالبحث الحالي وهو أحد الطالب المختصين في اللسانيات وكانت النتيجة اإلحصائية متقاربة في تطبيق المعايير
الوصفية وهذا بدوره عزز من االعتماد على المعايير السابقة.
كما شملت هذه المرحلة على استخراج أمثلة لكل متالزمة لفظية من المدونة وكان التركيز على األمثلة التي تبرز االستعمال الحي للغة
العربية المعاصرة كما يظهر ي الجدول التالي:
أمثلة
كان من أبطال الفيلم األساسيين على الرغم من بعض العثرات في تقليد اللهجة.
التعرض ل أشعة الشمس لفترات طويلة خطر يهدد جميع األعمار بغض النظر عن كون من
يتعرض لها رضيع أو طفل أو شاب.
أن تناول طعام صحي وسليم مع اللعب النشيط يؤدي إلى صحة جيدة ،وبالتالي فان الصحة الجيدة
تؤدي إلى شهية جيدة.
يجب أن تكون التكاليف في اإلسالم حسب طاقة المكلف فال يطلب منه على سبيل المثال إال اثنين
ونصف بالمائة من ربحه السنوي الصافي كزكاة.

المتالزمات اللفظية
على الرغم من
بغض النظر عن
وبالتالي
على سبيل المثال

جدول  :٣المتالزمات اللفظية مع أمثلة استعمالها

 ٤.١.٤مرحلة التحليل والتصنيف اللغوي:
في هذه المرحلة تم تمرير العناصر المستخرجة من المراحل السابقة على مجموعة من مراحل التحليل اللغوي أولها التحليل الصرفي
اآللي والذي اشتمل على تقطيع الكلمات صرفيا ووسم كل كلمة بنوعها (اسم – فعل – حرف) ثم تحديد أجزاء الكالم لتراكيب العناصر
المستخرجة وأخيرا التحليل الداللي الذي من خالله صنفت الكلمات إلى عدة أصناف بناء على درجة غموض المعنى في المتالزمات
اللفظية .في هذه المرحلة اعتمد الباحث أداة مدى أميرة للتحليل الصرفي  MADAAMIRAوالجدول التالي يوضح التصنيف الصرفي
األولي للمتالزمات اللفظية المستخرجة في هذه التجربة
أمثلة
نظرا ً لـ
متعلقة بـ
هنا وهناك
ما يلي
يؤدي إلى
البد
في إطار الوصول
وبـالتالي
سبحان هللا

نوع الكلمة األولى
اسم
صفة
ظرف
اسم موصول
فعل
أداة
حرف
حرف عطف
اسم مصدر

جدول  :٤أمثلة ألهم األصناف التي تنتمي لها أول كلمة في المتالزمات اللفظية

أما بالنسبة لتحديد أجزاء الكالم فقد ظهر في هذه المرحلة أن المتالزمات اللفظية تنتمي إلى أغلب أنواع تركيب الجملة في اللغة العربية
كما يظهر بالتفصيل في الجدول التالي ألهم تراكيب المتالزمات اللفظية في اللغة العربية:
أمثلة
بمناسبة
ردًا على
في نهاية المطاف

التركيب
حرف  +اسم
اسم +حرف
حرف  +اسم  +اسم

سبحان هللا
وبالتالي
رحمه هللا
من الضروري
مرتبط بـ
هنا وهناك

اسم مصدر  +اسم
حرف عطف +حرف جر +اسم
فعل +ضمير  +اسم
حرف  +صفة
صفة +حرف
ظرف  +حرف عطف  +ظرف

جدول  :٥أمثلة لبعض التراكيب النحوية التي صنفت لها المتالزمات اللفظية في التجربة
وركزت الخطوة األخيرة في التحليل اللغوي على محاولة تصنيف المتالزمات اللفظية إلى عدة فئات بناء على درجة غموض المعاني
التي تدل عليها فكانت هناك ثالث فئات في هذا المجال غموض شديد ومتوسط وبسيط ومع وجود تداخل قوي في هذا التصنيف إال نه
مفيد جدا وخاصة عند محاولة استعمال هذه القائمة في مهام المعالجة الحاسوبية للغة فالباحث حينئذ ال يحتاج إال للعبارات األكثر غموضا
والتي ال يمكن بأي حال من األحوال فهم معانيها من خالل فهم معاني الكلمات المكونة لها.

-٥ملخص وخاتمة
في هذه التجربة المختصرة حاولنا تطبيق نموذج حاسوبي معتمد على الطرق اإلحصائية والوصفية الستخراج قائمة للمتالزمات اللفظية
في اللغة العربية المعاصرة وذلك كخطوة أولية لبناء معجم حاسوبي شامل لهذا النوع من العبارات بحيث يمكن اإلفادة منه في مجال
معالجة اللغة العربية حاسوبيا وكذلك تصميم وإعداد المواد التعليمية للغة العربية وخاصة لغير الناطقين بها .وقد اشتمل النموذج المطبق
على ثالث مراحل رئيسة يتخللها مجموعة من المهام والتي أسهمت أخيرا في إنشاء قائمة مراجعة ومنقحة للمتالزمات اللفظية.
وفي التجارب المستقبلية نرجو أن نتمكن من توسيع نطاق التجربة الحالية لتطبق على المدونات العربية الضخمة وكذلك محاولة تطبيق
التجربة بطريقة آلية في كل الخطوات وذلك لتوفير الوقت والجهد وزيادة الدقة في مراحل استخراج المتالزمات اللفظية .وكذلك يمكن
أن يكون هذا المعجم نواة لبيئة حاسوبية متكاملة لتعليم العربية على شبكة المعلومات اإلنترنت.
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