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 شكر وتقدير

يتطلب هذا التخصص )لسانيات املدونة اللغوية( الكثري من املمارسة والتطبيق مع ضرورة االستدراك 

املتواصل للنظرايت اللسانية. وعلى كثرة العناء الذي القيته يف هذا البحث إال أنين أجدين قد استفدت وما 

 زال أمامي الكثري. 

الذي وفقين إلمتام  الشكر هلل، و حلمد بعد الرضااللهم لك احلمد حىت ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك ا

)أستاذ لمشرف على هذه الرسالة الدكتور سلطان بن انصر اجمليول االمتنان لو  شكرالأقدم . و هذا البحث

على ما قدمه من إرشاد لغوايت املدونة احلاسوبية املشارك بقسم اللغة العربية يف جامعة امللك سعود( 

األستاذة الدكتورة نوال احللوة  أعضاء جلنة املناقشة: . كما أشكرهذا البحثوشرح إلجناز  وإشراف وتوجيه

، والدكتور عبدهللا الفيفي أستاذ نعبد الرمحجامعة األمرية نورة بنت بقسم اللغة العربية يف أستاذة اللسانيات 

على  ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة مبعهد تعليم اللغة العربية يف  املساعد اللسانيات احلاسوبية

. وأشكر الدكتورة الفاضلة زكية سائح الدمحاين على حسن تعاوهنا وتوجيهها .تقومي البحث وسد ثغراته

وجزيل الشكر أيضا موجه إىل عمادة الدراسات العليا ووكالتها، وعميدة كلية اآلداب، ورئيسة قسم اللغة 

 . ، والعاملني يف مكتبة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحنالعربية

 يل خالل مسرييت العلمية. اومساندهت هاوحتفيز  مهادععلى الكرمية لعائليت  الشكر يف النهاية وأقدم
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 امللخص

يسعى هذا البحث إىل تقدمي بعض أدوات معاجلة اللغة العربية واستثمارها يف حتليل ألفاظ العنف يف 

 Webأداة ويب بوت كات وهي: ، بعض أدوات املعاجلةالصحف العربية. وقد اعتمد البحث على 

BootCat  يف حمرك التخطيطSketch Engine  جلمع النصوص العربية من مواقع الصحف العربية من

وأدوات ، Rأداة النوت ابد بلس بلس، وأدوات معاجلة املدونة العربية )غواص(، وبرانمج آر و دولة،  22

مرتادفات ألفاظ العنف  تصفيةألفاظ العنف عن طريق ُحّددت . وقد WordSmith Toolsوورد مسيث 

رتادفا معنيا م 75، وذلك ابلوصول إىل (/http://www.almaany.com) يف موقع قاموس املعاين

ابلتحليل، ومرتبطا مبعاين العنف. وصنفت هذه األلفاظ املرتادفة إىل الكلمات الغطاء: العنف، وعنف، 

حاالت العنف: العنف اللفظي، والعنف املعنوي، والعنف اجلسدي. ويعنف، مث إىل ثالث حاالت من 

، مع التصدي إىل ثالث يف النصوص عاين السياقية التماثلية لسياق العنف وأحوالهواستخلص البحث امل

املتصاحبة يف سياق ألفاظ العنف، واألفعال املتصاحبة يف العامة حاالت من اجملموعات السلوكية: األمساء 

ما  سياق ألفاظ العنف، واحملددات الظرفية املتصاحبة يف سياق ألفاظ العنف. وهدف البحث إىل عرض

 طويرميكن االستفادة منه يف حتليل األلفاظ السياقية يف املدونة العربية، ويعد مرحلة متهيدية تستدعي الت

 . حتليلية موسعةمستقبال يف التحليل أبدوات 
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Abstract  

This dissertation endeavors to present and exploit some Arabic language/corpus 

processing tools in analyzing the words of violence in Arabic newspapers. These tools 

are WebBootCat built in Sketch Engine, Notepad++, ACPTs (ghawwas), R and 

WordSmith Tools. The first tool was used to collect Arabic texts from Arabic 

newspapers archived in the web in 22 Arab countries. The words of violence are 

determined by throwing out the semantically-unrelated synonyms of violence al-ʿunf 

included in qāmūs al-maʿānī http://www.almaany.com/. This leads to have 75 

synonyms intended for the analysis and semantically relevant to the sense of violence. 

These synonyms are categorized according to their contexts into four types: the 

superordinate words: al-ʿunf, ʿannafa and yuʿannif; the words of the verbal violence, the 

words of the non-verbal violence and the words of the physical violence. The results of 

the analysis are shown in three semantic behavioral profiles:  nominal arguments, verbal 

arguments and adverbial modifiers. This dissertation is considered to be an output of the 

preliminary phase that calls for further developments in the future by exploiting, and 

evaluating, the analytical tools in a broad framework.   
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 تمهيدال

ى والصالة والسالم على معلم الناس اخلري وعل الذي علم ابلقلم علم اإلنسان مامل يعلم، واحلمد هلل احلمد هلل

  آله وصحبه وكل من سار على هنجه، وبعد. 

(، 2016النظرايت واملناهج والتطبيقات يف جمال لسانيات املدونة )مكانري وهاردي، من انفتق العديد 

من دائرة اإلنسان واإلنسانية، وذلك  لتحليل يف العلوم االجتماعية واللغويةوقد كان هلا دور يف توسيع دائرة ا

، إىل دائرة اإلنسان الباحث دودةل الذي يعتمد على اليد والعني والنصوص أو البياانت احملالباحث أو احمللّ  

جماالت  يفالدراسات اللغوية  انعطفتوالنصوص الضخمة. وقد  املدوانتأو احمللل مبعية أدوات لسانيات 

التطبيقية واللسانيات االجتماعية واللسانيات النفسية واللسانيات اإلدراكية اللسانيات ك  علمية عديدة

ومن هذه الدراسات: حتليل  وحتليل اخلطاب وغريها إىل االستفادة من مناهج لسانيات املدونة وتطبيقاته.

واقع االستعمال،  ن اليت تعرب ع االستعمالية يف سياق النص اللغوي الضخم، سلوكيات الوحدات املعجمية

 Pangوابنج ويل  Liu 2010لو  )انظر اآلراءأو املشاعر أو االنفعاالت  -على سبيل املثال-كتحليل 

and Lee 2008).  

دولة عربية(، ولن يكون  22ستقتصر هذه الدراسة على حتليل ألفاظ "العنف" يف الصحف العربية )و 

 مدونة الدراسة )الصحف العربية(يف  ألفاظ املشاعر أو احلاالت السلوكية اللغويةاالعتماد هنا يف التحليل 

 احلاالت السلوكيةكشف عن لاب سيكون التحليل يف هذا الدراسة حمدوًدابل  ،املشاعرمن حيث  ما مُتثّلهو 

 behavioral، وذلك إبطار ما يعرف ابجملموعات السلوكية املرتادفة ذات العالقة الداللية تشعبةامل اللغوية

profiles ( جريسGries 2010) . 
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انتشار العنف يف العصر  يكمن يفبصفتها مدونة  الصحف العربيةكما أن اهلدف من االعتماد على 

واالجتماعية يف  السياسية واالقتصاديةواالحتدام جلملة من املوضوعات احلديث وكثرة احلروب والنكبات 

تطبيقية حول حتليل "العنف" ومرادفاهتا يف الصحف العربية فائدة هذه الدراسة ستضفي  العامل العريب. وعليه

 . corpus linguistics لسانيات املدوانت اللغويةمناهج  عن طريق

ى حتليل اجملموعات السلوكية للعنف وألفاظها يف الصحف العربية كما عل التحليلوتعتمد هذه الدراسة يف 

يف  ومرتادفاتهليل العنف . وتطبيق هذا املقرتح يف حت(Gries 2010)هي مقرتحة يف دراسات جريس 

ث الرتادف التماثلي والالمتاثلي الداللية من حيالشجرية هتا ادى امتدادات الرتادف وسياقمل سيؤطر دونةامل

  .على القيام بذلك حاسوبية تعني ابالستناد إىل تطبيقاتضمن إطار جمموعاهتا السلوكية، وذلك 

 البحث أمهية

 أسباب رئيسة دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع على وجه التحديد؛ وهي على النحو اآليت: أربعةهناك 

التداخل بني األدوات واحلقول اإلنسانية والعلمية من أولوايت أحباث القرن احلادي األول: ابت أمر 

، ولسانيات املدوانت اللغويةعلم الداللة، رًا تداخليا بني العلوم اآلتية: والعشرين، وهذه الدراسة تكرس إطا

 عية، وغريها الكثري. ومعاجلة اللغات الطبي

، وأبسلوب حتليلي آيل حمددةحلظ من املعاجلة اآللية ملوضوعات ة مل تنل ايالثاين: أن الدراسات العرب

 إحصائي لظاهرة لغوية سلوكية اجتماعية عامة.

كوهنا وعاًء دالليا أسلوبيا متنوًعا للمنتج اللغوي العريب الطبيعي   الصحف العربيةاالعتماد على الثالث: 

يف املوضوعات  واجلسدي وغريهاملعنوي وااالحتدام والعنف اللفظي  -بطبيعة احلال-يتضمن النموذجي 

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 
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"العنف" يعد أمنوذجا ميكن تطبيقه على أية مدونة  الداليل الرتاديف لـ آليا للحقل األلفاظالرابع: أن معاجلة 

و غريها، أ ملشاعري أو العاطفي أو االجتماعيلغرض التحليل اللغوي اآليل السلوكي أو ا تُتخذعربية 

بعض األدوات املعينة لغرض التحليل على سبيل ما يفيد البحث نفسه،  ويتمثل هذا األمنوذج يف اختيار

، مث مدونة الدراسةبواسطة  األلفاظ املعنية ابلتحليلمجع مث  ،حيث يصعب حصر مجيع األدوات على كثرهتا

 .معاجلتها وفق أسئلة البحث وفرضياته، مث هاتصنيف

بتحليل يتعلق ابالستعمال و  املرتادفات املمتدة دالليامل تقف الباحثة على دراسات عربية أو أجنبية تعاجل و 

، وتستثمر آليات ومناهج حقل مبناهج املدوانت اللسانية السلوكي الواقعي للعالقات الداللية بني الكلمات

عربية من حيث التفاعل اخلاص واحملدود فيما يفيد معاجلة اللغة ال corpus linguisticsلسانيات املدونة 

خبصوصية العالقة الداللية. ولذلك فإن مشكلة البحث األساسية هي التصدي لثقافة "العنف" يف مدونة 

 مبا ميكن للباحثة من أدوات يف هذه املرحلة.  الصحف العربية

 اختيار املوضوع سبب

يف احلاجة إىل الوصول على إجاابت كربى  -ابلدرجة األوىل-يتمثل سبب اختيار املوضوع يف احلاجة 

يف العلوم االجتماعية يها الكشف عن بعض األدوات اليت تعني احمللل على الوصول إلألسئلة البحث، و 

الصحف  يفعلى ألفاظ "العنف" سُتجرى اخلطوات املوصلة إىل تلك اإلجاابت والدراسات اللسانية. و 

األلفاظ من حيث جمموعة سلوكية  هذهطبيعة استعماالت ابت ، وسُتصّور لنا هذه اإلجاالعربية املؤرشفة

: االسم املصاحب للعنف ، وذلك ابلكشف عنواحدة متعلقة ابخلاصية الداللية اليت حتملها ألفاظ العنف

)املعنّ ف أو املعنَّف(، والفعل املصاحب )حدث العنف ونوعه(، واحملدد الظريف )وقوع العنف بواسطة شيء 

  أو مبعونة شيء(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9 
 

 أسئلة البحث

 يسعى هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 

كيف تفيدان بعض األدوات اليت ميكن للباحث يف املدوانت العربية الرقمية أن يستعني هبا يف  .1

 حتليل النص العريب ألسئلة حبثية حمددة؟ 

 كيف ميكن حتديد جمموعة ألفاظ مرتادفة؟ وكيف ميكن تفسري داللتها السياقية؟  .2

كيف ميكن استثمار أهم األحباث يف اجملموعات السلوكية لأللفاظ ودالالهتا السياقية يف املدونة  .3

  ية؟ والصرف ةالرتكيباخلاصّيات دون  اخلاصية الداللية/السياقيةالعربية من حيث 

ماذا قدمت لنا أدوات مجع النصوص من الصحف العربية وأدوات حتليل ألفاظ "العنف" يف هذا  .4

 البحث؟ 

 ؟ ما نتائج اجملموعات السلوكية لتلك األلفاظ .5

 الدراسات السابقة 

. وهناك نوعان من الدراسات املتصلة القات الداللية على مدونة عربيةعلى معاجلة حمددة للع أقفمل 

 بشكل غري مباشر مبنهج الدراسة املقرتحة ومها: 

  حتليل الصحف العربية. اليت اعتمدت على العربية : الدراسات األول

 يف حتليل العالقات الداللية بشكل عام. ت اليت اعتمدت على مناهج املدواناألجنبية : الدراسات الثاين

حتليل اخلطاب النقدي )عنوان الدراسة:  (2015) الشمري واحملمودففي النوع األول من الدراسة، جند 

: أخبار غزة منوذجا( قد حلال بشكل مدوين حاسويب جمموعة نصية من اللسانيةابالعتماد على املدوانت 

متخض حول أخبار غزة، وهي دراسة حتليلية للمتصاحبات اللفظية يف مدونة الدراسة، قناة العربية واجلزيرة 
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منها استنتاج طبيعة التوجه اإلعالمي لكل من القناتني؛ حيث إن العربية حتمل يف منتجها اإلخباري اجتاها 

 هي ذات اجتاه شعيب حمض. رمسيا، أما اجلزيرة ف

 Discursive)عنوان الدراسة:  Almujaiwel (2017)أما الدراسة الثانية فقد أجرى اجمليول 

patterns of anti-feminism and pro-feminism in Arabic newspapers of the 

KACST corpusابلعربية: األمناط اخلطابية لالنسوية ؛( anti-feminism والنسوية pro-

feminism )1يف صحف املدونة العربية . 

 امللك عبدالعزيزواعتمدت هذه الدراسة على مجيع الصحف العربية احملوسبة يف املدونة العربية التابعة ملدينة 

للعلوم والتقنية، وذلك ابستخراج الكشافات السياقية للكلمة املركزية )املرأة( والكلمة املركزية )النساء( على 

كلمة )أي: مخس عشرة كلمة قبلهما ومخس عشرة كلمة بعدمها( لتكون صيغة التتابع   15-و 15امتداد + 

اخلطابية: أخبار، ومقاالت، الوحدة وقد قسمت هذه الكشافات السياقية وفق  ،31n-gramsاللغوية 

ثقافية، واقتصادية، وسياسية. وعوجلت هذه البنيات -عيةلبنية النصية: اجتماوتقارير، ومن مث ُقسمت وفقا ل

يت ال keynessالكلمات املفاتيح ابستخالص ألف كشاف  98اليت بلغ عدد كشافات السياقية النصية 

 لثالثة. تتعلق مبوضوعات املرأة ألقسام البنيات النصية ا

 وتضمنت هذه املوضوعات اآليت: 

املوضوعات االجتماعية الثقافية: الزواج، والطالق، واخللع، واحلضانة، والعنف، والتعليم، والتمييز،  -

 ، والتحرش اجلنسي، ونزع الوالية. واحلجاب، والرايضة، والسفر، والوالية، وقيادة السيارة

                                                           

نشرت هذه الدراسة ابإلجنليزية بشكل تفصيلي. أما من حيث مقدماهتا فقد نشرت ابلعربية يف: اجمليول، سلطان   1
. يف: لغوايت املدونة احلاسوبية: تطبيقات BCU(. املعاجلة اآللية للصحف العربية: حتليل األمناط اخلطابية مبناهج 2017)

 . 55-11حتليلية على العربية الطبيعية. مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة العربية، الرايض، الصفحات 
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 بعد الطالق أو اخللع. التوظيف، واملرياث، وحقوق ما املوضوعات االقتصادية:  -

 املوضوعات السياسية: اجمللس البلدي، واحلقائب الوزارية، واملشاركة السياسية.  -

كشافا سياقيا خاضعا للدراسة والتحليل. ورّمزت األصوات   keyness 12.154واستخلص مبنهج الـ 

من أجل متثيل النسب بينها من حيث احلجم، والنسوية اإلجيابية والسلبية واحليادية جتاه الالنسوية 

متقاربة مع السلبيات مع رجحان اإلجيابية، أما من حيث التفاصيل، واستخلصت الدراسة أن اإلجيابيات 

فإن السلبية يف: التمييز، واحلجاب، والرايضة، والوالية، وقيادة السيارة، وحقوق ما بعد الطالق أو اخللع، 

والرتشيح للمجلس البلدي، كانت أكثر من اإلجيابية، والعكس لبقية املوضوعات: الزواج، والطالق، 

والسفر، والتحرش اجلنسي، ونزع الوالية، والتوظيف، والرتشيح  واحلضانة، والعنف، والتعليم،واخللع، 

 الوزاري، واملشاركة السياسية. 

   اإلحصائي حتليال أكثر دقة ملوضوع احلجاب.وختم الباحث هذه الدراسة بعد التحليل املدوين 

أما النوع الثاين من الدراسة، والذي يهمنا ابلدرجة األوىل كونه مرتبطا بنوعية التحليل اليت تقرتحها هذه 

 النحو اآليت:  على-ابإلجنليزية-الدراسة، فأوجز هنا أهم دراستني ومها 

 Behavioral Profiles: a fine-grained and)عنواهنا:  Gries (2010). دراسة 1

quantitative approach in corpus-based lexical semantics ؛ ابلعربية: اجملموعات

آلية  املؤلف( اليت اقرتح فيها منهج دقيق وكمي يف علم الداللة املعتمد على املدونة احلاسوبيةالسلوكية: 

 د. معتمدة على املدونة احلاسوبية يف حتليل الرتادف والتضا

إىل أن دراسات اللغة املعتمدة على املدونة مل  الباحثويهمنا يف هذه الدراسة سياق حتليل الرتادف. ويشري 

حتظ كثريا بتجاوز فكرة الثنائية الرتادفية )كلمة + كلمة( اليت تتقارب يف املعىن وختتلف فيما بينهما يف 
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جا مدونيا يعتمد على بياانت لغوية تكشف منه اقرتح الباحثاالستعمال السلوكي اللغوي. وعليه فقد 

ة والتصاحبية والداللي ةوالرتكيبي ةالصرفي ، وعلى املستوايتسلوك الكلمات املرتادفة ضمن حقل داليل معني

 . السياقية

؛ Collocation and Synonym in Classical Arabic)عنواهنا:  Elewa (2004). دراسة 2

عربية الكالسيكية( اليت طبق فيها مناهج املدونة على العربية الفصحى ابلعربية: التصاحب والرتادف يف ال

القدمية من أجل إثبات انعدام فكرة الرتادف التام بني الكلمات، وذلك مبنهج معتمد على التصاحب 

اللفظي؛ أي: دور الكلمات املتصاحبة للمرتادفات يف إظهار حدود املكوانت الداللية السياقية اليت تلغي 

 ترادفها الكامل. تطابق 

 ألفاظ العنفومن خالل النظر إىل الدراسات السابقة اليت ذُكرت آنفا فإن الباحثة تود أن تفيد حتليل 

، وتفضي هبذه الدراسة املقرتحة أبدوات ومناهج التحليل املدوين إىل ودواهلا يف عينة من الصحف العربية

يف تفسري حقل  behavioral profilesتوسيع نطاق التحليل، مستفيدًة من أمهية اجملموعات السلوكية 

  مناهج التحليل املدوين احلاسويب. مستفيدة من ، و "العنف" الداليل

 حدود البحث ومنهجه

وذلك ابستخالص كلمة "العنف"  ملدونة الصحف العربيةل اآليل على التصدي تعتمد الدراسة ابلتحلي

 : 2على النحو اآليتمث بتحليلها ومرتادفاهتا 

عينة مفتوحة حبسب ما ميكن مجعه من األرشفة من مواقع الصحف العربية عن طريق مجع   .1

يف أداة معاجلة اللغة الطبيعية الشبكية "حمرك  WebBootCaTخاصية "ويب بوت كات" 
                                                           

 سيأيت ذكر تفصيل منهج البحث بتفصيل كل إجراء على حدة يف الفصلني األول والثاين.  2
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ومن مث تنقيحها بواسطة برانمج آر، وحفظها على صيغة ، Sketch Engineالتخطيط" اللغوي 

TXT  . 

جريارتس  فصل فيهتصنيف أبعاد الرتادف لكلمة "العنف" مبنهج التحليل الداليل الذي  .2

(Geeraerts 2010)  من خالل شبكة املفاهيم يف قاموس املعاين

http://www.almaany.com/ . حيث مجعُت مرتادفات كلمة "عنف" يف قاموس املعاين

وصوال  ، وكّونت مائة ملفfile1ومن مث وضعتها يف ملف نصي على شكل قائمة ابسم عنف_

املدرجة يف  قد تناول مرتادفات الكلمة الثانية  امللفات املئة من ل ملفكو ، file100إىل صدم_

 تراتبيا يف موقع قاموس املعاين. هي حموسبةكما كل ملف سابق  

يف  include يف املئة ملف وذلك بقائمة الشمول أبعاد مرتادفاهتاوكل  "العنف" استخراج ألفاظ .3

أداة غواص، ومن مثت معاجلة امللفات النصية االثنني والعشرين اليت مجعت عن طريق الويب بوت  

 كات لغرض تكشيف ما هو متوارد وما هو غري متوارد. 

وذلك بفصل األسطر  ++notepadمعاجلة ملفات النصوص املسرتدة يف برانمج النوت ابد++  .4

 حفظها. مع العنف املعنية  الطويلة وإظهار األسطر اليت ترد فيها ألفاظ

 تصنيف ما توارد وظهر من مرتادفات "عنف" إىل ما هو لفظي وما هو معنوي وما هو جسدي. .5

يف أداة  ابلتحليل ملعاجلة UNICODEابلرتميز  الرابعةنتائج اخلطوة حفظ ملفات  .6

WordSmith Tools . 

من  تواردا أقلهاو الصحف العربية تواردا يف  األصنافأكثر  وعرضالعنف  لفاظأ حتليل متتابعات .7

 حيث التماثلية والالمتاثلية. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/


14 
 

يف نصوص أللفاظ العنف بشكل تصنيفي كما هو منتج الداللية طبيعة اجملموعات السلوكية  حتليل .8

 الصحف العربية املسرتدة.

من الفصل األول. أما الفصل الثاين  الرابع واخلامسوسيأيت تفصيل هذه اآلليات خطوة خطوة يف املبحث 

يف ترتيب املباحث هذه اخلطوات مع  وترتيبفيستضمن التحليالت التطبيقية واستخراج النتائج ومناقشتها. 

حبسب غرض كل أداة يف التحليل من أجل الوصول إىل حتليل ك لالفصل األول خمتلف نوعا ما وذ

 بشكل دقيق.  حيث جمموعاهتا السلوكيةمرتادفات "العنف" اليت يف الصحف العربية من 
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 الفصل األول

 
 ملنهجياإلطار ا

 
 املبحث األول: 

 العنف يف اخلطاب العريب
 

 املبحث الثاين: 
 يف علم الداللة النظريالتماثلية والالمتاثلية 

 
 املبحث الثالث: 

 اللغويةاجملموعة السلوكية يف لسانيات املدوانت 
 

 املبحث الرابع: 
 آلية مجع األلفاظ املعنية ابلتحليل 

 

 املبحث اخلامس: 
 وحتليلها أدوات مجع مدونة الدراسة
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 الفصل األول

 املنهجياإلطار 

 العنف يف اخلطاب العريب :املبحث األول

كثرية تلك الدراسات العربية اليت تناولت مظاهر العنف اللغوي واملادي ضمن أطر حبثية وأدبيات علمية 

ومبا أن هذا البحث يقف على ألفاظ "العنف" يف الصحف لسانية وأدبية وسياسية واجتماعية ونفسية. 

ُدرست كثريا يف الصحف العربية، فإن جممل التقارير املؤسسية والدراسات العربية حول هذه الظاهرة قد 

 العربية كذلك. 

ذو شقني من ، فاإلنسان بطبيعته املتناقضةطبيعة اإلنسان أحد طريف ثنائيات دوافع العنف من  تتشكل

ع حيمل طبائ كونهيف كتاب )احليوان(  ( 1965 انظر اجلاحظ) هـ(255-159) كما قال اجلاحظالنفسية  

 . مزدوجة كـ "الغضب والرضا... واحلب والكره"

بعنوان:  عن هذه الطبيعةيف دراسة له على حتليل دقيق للعنف  (2005) صفوان حسيينوقد وقف 

. ويف دراسته هذه 3: دراسة وصفية حتليلية"1999الصحافة املكتوبة وظاهرة العنف يف اجلزائر خالل سنة "

حافة الص اليت مل تعتمد على أدوات ومناهج لسانيات املدونة اللغوية، قام ابستعراض ظواهر العنف يف

كتبت فيه. وكان اهلدف من املساحات اليت  من حيث خصائصها اللغوية اإلعالمية عرج على ، و اجلزائرية

( موقع النصوص املتعلقة 1ذلك هو حتديد عالقة مضمون املادة اإلعالمية ابلشكل الصحفي من خالل 

ل العنف، ( وعالقة األسلوب الصحفي أبشكا3( وعالقة الصحيفة مبصدر اخلرب، و2بظاهرة العنف، و

                                                           

 ة دكتوراه، وقد نوقشت يف جامعة اجلزائر. تعد دراسة صفوان عيصام حسيين أطروح 3
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 العالقات( وأهداف الصحف يف تناول الظاهرة. ويف تلك 5( عالقة أطراف العنف مبصدر اخلرب، و4و

حبسب القطاع: عام أو خاص، وحبسب اللغة: التكشيف بينها اعتمد الباحث على لظواهر العنف اخلمس 

اجلرمية االقتصادية، وقد وقف الباحث على ظواهر جرمية القتل، والعنف السياسي، و  عربية أو فرنسية.

واجلرمية األخالقية، والعنف اللفظي، والتهديدات املعنوية، واالحنرافات االجتماعية، واالعتداءات اجلسمانية، 

لتلك احلاالت اليت كّشفها حسيين يف دراسته. وعليه فإن ، دون ذكر الشواهد اللغوية النصية هلا وغريها

على توظيف التحليل القائم على تمد على ذكر الشواهد، و أللفاظ العنف يف هذه الدراسة ستع حتليلي

-usage اللغوي والتحليل القائم على االستعمال system-based analysisالبنيوية اللغوية  األنظمة

based analysis  ُحُتّلل. مث مع لتعاجل اليت تتعامل مع نصوص آلية جت 

 

 الداللة النظرييف علم التماثلية والالمتاثلية  :املبحث الثاين

متيزت الدراسات العربية القدمية يف حتليل الرتادف بني األلفاظ العربية كثريا، ومن أهم الدراسات التحليلية 

يف كتابه: الفروق اللغوية. وقد سعيت إىل حماولة  (2014) و هالل العسكريبالتطبيقية هو ما قام به أ

عة من األلفاظ اليت تتقارب دالليا وختتلف يف البحث عن دراسات عربية تويل اهتماما بتحليل جممو 

)العالقة مكوانهتا الداللية ويف استعماالهتا السياقية غري أين مل أتصدى لشيء. ويف املقابل، انلت التماثلية 

يف أحوال الرتادف بني األلفاظ اهتماما كبريا يف )العالقة الداللية غري املقيدة( والالمتاثلية الداللية املقيدة( 

بني دراسات اللغوية الغربية، حيث كان مفهوم الرتادف يتجاوز تطبيقات الرتادف بني لفظتني إىل التحليل ال
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. وأوجز يف هذ املبحث تفاصيل مفهوم التماثلية 4( 2010Geeraerts) عدة ألفاظ متقاربة يف املعىن

 ، وهي على النحو اآليت: املصدر السابق() احلديثةالداللية الدراسات آخر مستجدات والالمتاثلية يف 

اللغة  يفا السياقية ممبدخالهت متعلقتانالتماثلية والالمتاثلية البحث الداليل، صارت يف أدبيات  أوال:

 تنطبق على أية جمموعة من اجملموعات الكالمية. الطبيعية، و 

ري احلسية )أي من غيف الكلمات املعجمية غري والالمتاثلية التماثلية من الضروري عند تفسري اثنيا: 

 مبنتجات لغوية مدونية، تفسريمها abstractواليت أتخذ طابع التجريد املوجودات املرئية واحملسوسة(، 

(Geeraerts 2010: 60 .) 

ي وعن طريق طريق طبيعة املعىن السياقيف السياق بني املرتادفات يكون عن  والالمتاثلية اثلثا: حتليل التماثلية

وفق إطارها التكاملي املفهومي  السلوكية جملموعة الكلمات)املصدر السابق( الداللية  بني احلاالتالربط 

conceptual integration framework ،:( 1( مقيد بـ )أ(، و)ب1)ألو أن  فعلى سبيل املثال

بـ ( مقيد 1( مقيد بـ )ب(، و)ب1، فإن )أومقيدان يف العالقة الداللية ( و)ب( متاثليان)أمقيد بـ )ب(، و

 ( يصبح ال متاثليا مع )أ( ومع )ب(.  2( غري مقيد بـ )أ(، فإن )أ2إن كان )أ)أ(. أما 

 cognitive theoriesوتتشعب حتليالت التماثلية والالمتاثلية لأللفاظ اجملردة اليت تُفسر بنظرايت املعرفة 

ما  لية يف اللغة الطبيعية إبطارغري أن الدراسات املدونية احلاسوبية اليوم تُعاجل األلفاظ ذات العالقة الدال

ُيسمى بـ: اجملموعة السلوكية، ويف الفصل الثاين، فإن التماثلية والالمتاثلية منطبقة على كل نوع من أنواع 

التحليل أللفاظ العنف، فألفاظ العنف اللفظي متاثلية، وألفاظ العنف املعنوي متاثلية، وألفاظ العنف 

                                                           

 Cruse (1986 .)( وكروز 2003) Murphyموريف انظر أيضا:  4
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التماثلية والالمتاثلية بني مرتادفات ألفاظ العنف يف املبحث األخري من اجلسدي متاثلية، وسأذكر خالصة 

  الفصل الثاين. 

 

 اجملموعة السلوكية يف لسانيات املدوانت اللغوية :املبحث الثالث

من هذا الفصل منهج حتليل  الرابعسأطبق يف حتليل ألفاظ العنف املستخلصة ابملنهج املشروح يف املبحث 

. ويلخص األخري منهج اجملموعات السلوكية يف علم الداللة واملعتمد (Gries 2010)ما أجراه جريس 

 على بياانت مدونية حموسبة على النحو اآليت: 

مجع أمثلة األلفاظ املدرجة ضمن جمموعة سلوكية حمددة الداللة، وذلك ابالستعانة ابلكشافات األول: 

 السياقية. 

األلفاظ مع الكلمات املتواردة معها، وهذه اخلصائص تكون التحليل اليدوي وحتشية خصائص الثاين: 

وحملدودية هذه الدراسة،  .5( 2010Gries صرفية وتركيبية وداللية وغريها )التصاحب ومغازيها السياقية

فإين سأعتمد يف حتليل اجملموعات السلوكية ملرتادفات العنف وأصنافها يف الصحف العربية املسرتدة على  

 (. 1)اجلدول  فقط دالليةكشف اخلصائص ال

 أو حيواان أو ظاهرة ال قد يكون الواسم لالمسية إنساانوقد تتعدد مستوايت الوامسات لكل خصيصة، فمث

طبيعية أو منظمات حمددة االسم. وهناك العديد من املستوايت اليت ممكن أن حتلل، غري أن اهلدف من 

دهتا ابالعتماد على التصاحب اللفظي قد حدّ  هذه الدراسة )حتليل ألفاظ العنف يف الصحف العربية(

                                                           

من املهم االطالع على تفاصيل هذا املنهج الذي لقي الكثري من اإلشارات يف أحباث لسانيات املدونة العاملية. انظر إىل  5
 . 328-326الصفحات 
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عاجلة احلاالت االمسية والفعلية مب(، و د، هـ، و، زللعنف وألفاظها اليت حددت يف هذه الدراسة )املالحق 

  التصاحبية. واحملددات الظرفية بواسطة 

 معاجلة اخلصيصة واسم اخلصيصة اخلصيصة
 االمسية - الداليل

 الفعلية -

 احملدد الظريف -

التصاحبية )معاين الكلمة مع 
 الكلمات سياقيا(

(: اجملموعات السلوكية خلصائص التصاحب اللفظي ملعاجلة ألفاظ العنف املعنية ابلتحليل يف 1اجلدول )
 الصحف العربية

 
 املبحث الرابع: آلية مجع األلفاظ املعنية ابلتحليل 

ابلتحليل واملعاجلة يف هذه الدراسة، وذلك ابلتطرق سأشرح هنا طريقة الوصول إىل مجع ألفاظ العنف املعنية 

 . ابملعاجلة يف الفصل الثايناملعنية  ألفاظ العنفوطريقة اختيار  املرتادفة إىل عموم األلفاظ

 

 ملفات مرادفات "عنف". 1. 4

كان االعتماد على استخالص ألفاظ العنف منطلقا من موقع قاموس املعاين 

http://www.almaany.com/   ،نظرًا إىل مزيّته يف رصد ألفاظ العربية معجمًيا. ويعد معجما لفظيا

 -أي معجم املعاين-وكونه يتضمن تصنيفا لأللفاظ من حيث املعىن  للمعاين،كما أنه يعد أيضا معجمًا 

يُعتمد عليه، ومنه ُرصَدت مرتادفات لفظة: العنف، وَعّنف،  فإن ذلك قد جعل منه مصدرا شبكيا مشوليا

 ويُعّنف. 

 )العنف( وذلك وفق اخلطوات التالية:  ألفاظ جلمع مرادفات هبذا املوقعاستعنُت وقد 
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، وكل كلمة txtاألوىل: البدء إبدخال كلمة )عنف( مث مجع مرادفاهتا االمسية والفعلية يف ملف نصي بسيط 

ألجل أن يكون قابال للقراءة يف برانمج  ANSIقد أُدخلت يف سطر جديد، مث حفظت امللف ابلرتميز 

 غواص. 

ذ(، مث مجع مرتادفاهتا ووضعها يف ملف الثانية: إدخال الكلمة الثانية من مرتادفات )عنف(، وهي كلمة )آخَ 

 وىل. نصي بسيط جديد ومن مث حفظها كما هو مذكور يف اخلطوة األ

 الثالثة: استكمال الطريقة الثانية لبقية املرتادفات وصوال إىل امللف املائة. 

وذلك ابلضغط على الزر األمين من املؤشر  cmdالرابعة: دمج كل امللفات يف ملف واحد عن طريق الـ 

 )امللحق ج(ملف نصي بسيط ملرتادفات )عنف(. وقد دجمت كل امللفات  100على امللف الذي تضمن 

 يف ملف واحد بصيغة نصية وابألمر اآليت: 

for %f in (*.txt) do type “%f” >> output.txt 

كلمة سلبية )الشكل   1041كلمة، تضمنت   5145ومن بعد هذه اخلطوات، صار جمموع عدد األلفاظ 

وأقفل، ( بعد استبعاد العديد من األلفاظ اليت ال حتمل دالالت )العنف( كأخذ، وآخذ، ورجع، وأغلق، 1

مثل: شان، شّدد، -كلمة دالة على العنف بعد استبعاد الكلمات   75إخل. مث قّلصُت العدد األخري إىل 

 اليت ال حتتمل معىن العنف األويل. -وعاتب، وانتقد
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مثال لأللفاظ املرتادفة كاملة يف ملف نصي بسيط مع عدد الكلمات )آخر كلمة ميثل رقم (: 1الشكل )

 آخر سطر(
 

 ألفاظ العنف املعنية ابلتحليل. 2. 4
وقد صنفت ما لفظة.  1041أجريت تنقيحا للملف الذي يتضمن مرتادفات "العنف" والبالغ عددها 

 دالة بشكل مباشر يف معانيها األوىل على العنف لفظة 75تبقى من ألفاظ خاضعة للتحليل والبالغ عددها 

 . 6إىل أربعة أصناف

 ألفاظ عامة: ُعنف، وعّنف، ويعّنف، والعنف.  أربعةالصنف األول: يتضمن 

الصنف الثاين: ألفاظ العنف اللفظي، وهي على النحو اآليت: الم، وسب، وسخر، وهان، وشتم، وخانق، 

وعرّي، ورشق، ووصم، وذم، ووبخ، وزجر، وأخرس، وهجا، وبذا، وعنت، وأسكت، ولّقن، وخاصم، وأّنب، 

 ع. وهزأ، وملز، وقارع، ومهز، وضاد، وشنّ 

                                                           

وقد اُستبعدْت معظم األلفاظ لسببني؛ األول: إما أن تكون غري دالة على العنف، مثل جرى تنقيح ألفاظ العنف يدواي،  6
)رجع(. والثاين: عدم تضمنها على داللة العنف بشكل مباشر يف معناها املعجمي األويل، مثل كلمة )أخذ( اليت قد ترد 

 أخذه غصبا، وأخذه بقوة.  يف سياق يتضمن بعدا اثنواي داال على العنف خباصيات تركيبية/معجمية كقولنا:
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ذلك لفظة "أّنب" على كوقد وجدت لفظة "لّقن" قد جاءت على غري املعىن السليب مثل "تلقني الدرس"، و 

ما حتمله من داللة أولية تتضمن معىن النصيحة املتأخرة مع اإلشعار ابلندم غري ذلك، حيث جاءت مبعىن 

 سليب يتضمن السخرية. 

النحو اآليت: هنب، وخرق، وقمع، وفضح، واستوىل، ، وهي على 7الصنف الثالث: ألفاظ العنف املعنوي

وشغب، وسلب، ووجع، وقهر، وحرض، وقذف، وتنقص، وقدح، ومسخ، وكبت، وشوه، وعسر، 

وضيق، ونكص،  وهتكم، وعاق، ونكل، وآذى، وانتهك، وانزع، ومزق، وامتهن، وفاجر، وانتقم، وعادى،

 تقوى، وأحزن، وضايق، وعوق. وحّنى، وبغى، وأذل، وانتقص، وعاند، ومقت، وأعاق، واس

الصنف الرابع: ألفاظ العنف اجلسدي، ويف املسح للقائمة طويلة وقعت على أربعة ألفاظ: يقتل، ويهلك، 

 ويعذب، ويصفع. 

وسأتطرق يف املبحث اخلامس من هذا الفصل إىل أدوات حتليل ألفاظ العنف يف الصحف العربية، واليت 

 أجريتها وفق اخلطوات اآلتية: 

 وىل: توظيف برانمج نوت ابد ++ لتكوين أسطر وحتديد بداايت وهناايت كل سطر. األ

 الثانية: تنقيح ملفات الصحف العربية. 

 . Unicodeوالثاين  utf-8الثالثة: حفظ ملفات الصحف العربية برتميزين: األول 

                                                           

تدل لفظة "هنب" على العنف املادي، ولفظة "قذف" على العنف اللفظي، وقد أُدرجت ضمن صنف العنف املعنوي  7
 لكثرة استعماالهتا الدالة على األضرار املعنوية غري امللموسة يف الصحف العربية )انظر املبحث اخلامس من الفصل الثاين(. 
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"، و"يعنف" )امللحق د(، وأللفاظ العنف الرابعة: توظيف قائمة الشمول لكلمة "العنف"، و"عّنف

اجلسدي )امللحق هـ( وأللفاظ العنف املعنوي )امللحق و(، وأللفاظ العنف اجلسدي )امللحق ز( يف برانمج 

 كلمات للمفردات املوجودة يف ملفات الصحف العربية.   5غواص وحفظ النتائج على امتداد 

 (. Unicodeق أدوات وورد مسيث )ملفات الصحف وسحابية عن طري ةعنقودياخلامسة: إجراء معاجلة 

 لغرض حتليل اجملموعات السلوكية.  csvالسادسة: تصدير نتائج اخلطوة الرابعة إىل ملف بصيغة 

 

 وحتليلها مجع مدونة الدراسةأدوات : اخلامساملبحث 

الصحف  منألفاظ العنف مجع احلاسوبية اليت استعملتها لغرض  التطبيقاتسأتطرق يف هذا املبحث إىل 

 وهذه األدوات هي على النحو اآليت: . وحتليلها العربية

 على املدونة وتوظيف منهج "التصاحب اللفظي" يف التحليل.  ةاألول: املعاجلة املعتمد

 الثاين: حتديد مواقع الصحف العربية املؤرشفة. 

 ك التخطيط اللغوي.  الثالث: مجع نصوص الصحف العربية من الدول العربية عن طريق حمر 

الرابع: أدوات معاجلة أخرى: النوت ابد++، وبرانمج آر، وقائمة الشمول يف برانمج غواص، وأدوات وورد 

 مسيث. 
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 التحليل املعتمد على املدوانت اللغوية. 1. 5

األساس ال يقتصر لسانيات املدوانت اللغوية على طرائق اجلمع اآليل والبناء والتصميم، بل يكمن الغرض 

فإن الوصول إىل بياانت  8(2016) من هذا العلم توظيفه يف التحليل اآليل. ففي مرجع مكانري وهاردي

 يكون الغرض منه التحليل، شرط أن تكون املدونة حمققًة شرط الغرض من التحليل. املدونة 

ا أن حتقق حتليال كما أن حتقيق هذا الشرط يتطلب أمرا آخر، وهو البحث عن أدق األدوات اليت من شأهن

حاسوبيا دقيقا، واليت قد حتفز من جتريب عدة أدوات دون االعتماد على أداة واحدة فقط كما يفعل 

وعلوم الرتمجة املعتمدة على والرتكيبية والداللية يف أحباثه يف اللغوايت اإلدراكية والوظيفية  Griesجريس 

حليل اآليل لبياانت اللغة، وذلك تطول أسئلة الت. وقد 9أدوات حاسوبية دقيقة يف التحليل واالستقصاء

 جيعل من التحليل اآليل مهمة صعبة.

اظ العنف فيها قد تطلب مين عدة أدوات إذن، وجدُت أن مجع النصوص من الصحف العربية وحتليل ألف

  ويف املباحث الفرعية القادمة شرح لتلك الطرائق.لتحليل املدوانت لغرض الوصول إىل نتائج دقيقة، 

 

 

 
                                                           

(. لغوايت املدونة احلاسوبية: املنهج والنظرية 2016على مرجع مكانري، توين وأندرو هادري. ) من املهم االطالع 8
. كذلك من 55-53والتطبيق. ترمجة: سلطان بن انصر اجمليول. دار جامعة امللك سعود للنشر، الرايض، الصفحات 

املدوانت اللغوية وكيفية ، ود إمساعيلصاحل، حمماملهم أيضا مقارنة ذلك مع دراسات أخرى حمددة الصفحات مثل دراسة 
، اجمليول، سلطان، ودراسة 93-17الصفحات ، اإلفادة منها. يف: املدوانت اللغوية العربية، بناؤها وطرق اإلفادة منها

املدوانت  ، يف:279-235البحث اللغوي يف املدوانت العربية احلاسوبية بني املمكن واحملتمل واملأمول، الصفحات 
 اللغوية العربية، بناؤها وطرق اإلفادة منها.

 (.  8انظر إىل احلاشية )  9
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 الصحف العربية املؤرشفة. 2. 5

ورتني يف أدبيات اجلمع تتنوع آليات مجع النصوص العربية آليا من املواقع الشبكية. وأذكر هنا طريقتني مشه

 ف العربية. لعنف من الصحمجع ألفاظ ايف  إحدامهااالختيار سيكون على  يل، علما أبناآل

املصمم لذلك الغرض.  Spiderlingالطريقة األوىل: مجع املدوانت الشبكية عن طريق أداة سبايدر لينج 

 . justText 10النصوص بواسطة  تنقحومن بعد اجلمع، 

 . 11الطريقة الثانية: استخدام أداة الويب بوت كات يف حمرك التخطيط )اللغوي(

اقع الصحف العربية املؤرشفة، أي املواقع املباشرة اليت اعتمدُت على حتديد مو ويف طريقة الويب بوت كات، 

تضم جمموعة مواقع الصحف العربية اإللكرتونية. ومل يكن لبعض الدول العربية مواقع شبكية أحادية تتضمن 

 لتلك الدول العربية . وفيما يلي تقسيم )امللحق أ( جمموعة من الصحف العربية اإللكرتونية

الدول العربية اليت تتضمن مواقع شبكية أحادية حتتوي على أرشيف للمواقع الصحفية العربية  -

 اإللكرتونية: اجلزائر، ومصر، واملغرب، والسعودية، والسودان، وتونس، واليمن. 

ة اليت تتضمن موقعا شبكيا واحًدا لصحيفة إلكرتونية واحدة: البحرين، والعراق، الدول العربي -

كويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، وفلسطني، وسوراي، واإلمارات، وقطر، وجيبويت، واألردن، وال

 والصومال، وموريتانيا، وجزر القمر. 

                                                           

هناك العديد من األحباث حول هذه األدوات، ولكن أحيل القارئ هنا إىل حبث آرتس وآخرين على وجه  10
 التخصيص:

Arts, T., Y. Belinkov, N. Habash, A. Kilgarriff and V. Suchomel.  2014. ‘arTenTen: Arabic Corpus and 

Word Sketches.’ Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences 26.4: 357-371.  
 ُأحيل القارئ هنا إىل آخر حبث أجري حول هذه األداة:    11

Kilgarriff, A., V. Baisa, J. Bušta, M. Jakubíček, V. Kovář, J. Michelfeit, P. Rychlý and V. Suchomel. 

2014. ‘The Sketch Engine: Ten years on.’ Lexicography 1.1: 7–36.  
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 Sketch Engineأداة ويب بوت كات يف حمرك التخطيط . 3. 5

 أجريت مجع النصوص من الصحف العربية من الدول االثنني والعشرين وفق اخلطوات اآلتية: 

 . www.sketchengine.co.ukأوال: التسجيل يف موقع حمرك التخطيط )اللغوي( عرب املوقع اآليت: 

 اثنيا: يتيح املوقع مجع املدوانت الشخصية ابجملان، وملدة شهر كامل، وحبد أقصى مليون كلمة. 

 خليارات من اليسار. من قائمة ا WebBootCaTاثلثا: اختيار 

رابعا: كل مدونة من مدوانت مواقع الصحف العربية قد مُسّيت ابمسها كما هو مذكور يف اسم املوقع 

 الشبكي. 

 خامسا: خُتتار اللغة لتكون اللغة العربية. 

 . websiteُُيتار  input typeسادسا: يف صنف اإلدخال 

( خليار حجم امللف األقل 1: اخرتُت احلجم )size restrictions: يف خيار حتديدات احلجم سابعا

Min file size( حلجم امللف األكثر 15.000، واحلجم )Min file size( 1000000، واحلجم )

 (. 3و 2)انظر الشكلني  امللف النصييف النصوص للـبويلربليت لضمان اسرتداد امتداد أكثر لقوالب 
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 Sketch Engineواجهة حمرك التخطيط )اللغوي( (: 2الشكل )
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واجهة الويب بوت كات وتسمية املدونة ابسم الصحيفة واختيار اللغة ووضع عنوان الويب (: 3الشكل )
 اخلاص ابلصحيفة
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 األحياز الكلمات اجلمل الفقرات امللفات الصحيفة الدولة
 djazairess 2000 11.370 23.577 1.086.693 1.197.844 اجلزائر
 masress 2000 19.476 46.020 1.431.501 1.597.497 مصر
 maghress 2000 9592 30.078 1.157.355 1.289.942 املغرب

 sauress 2000 11.535 30.838 1.259.974 1.386.003 السعودية
 sudaress 1998 7797 47.838 1.856.458 2.064.540 السودان
 turess 2000 8639 43.362 1.816.935 1.973.802 تونس
 yemeress 2000 10.323 37.200 1.368.630 1.504.278 اليمن

 alwatannews 34 315 418 16.477 18.165 البحرين
 alsabaah 88 333 1012 32.683 36.747 العراق
 arabstoday 18 322 548 9247 10.461 األردن
 alanba 151 1636 1976 64.838 71.540 الكويت
 aliwaa 1863 17.259 35.447 1.217.604 1.582.256 لبنان
 libyaakhabar 586 5035 6120 205.093 226.143 ليبيا
 omandaily 1756 8183 28.954 1.381.759 1.563.004 ُعمان

 alayyam 731 5810 22.882 766.932 1.104.958 فلسطني
 tishreen 2000 11.984 39.718 1.929.765 2.606.311 سوراي

 alittihad 2000 22.553 32.837 989.555 1.122.763 اإلمارات

 alarab 1879 6742 27.136 1.026.735 1.138.163 قطر
 alqarn 51 328 692 35.285 37.605 جيبويت

 alwatwan 0 0 0 0 0 جزر القمر
 somaliatoday 303 3884 6233 183.084 200.208 الصومال
 rimnow 2000 15.331 47.641 2.202.087 2.404.363 موريتانيا

 23.072.207 20.038.690 432.281 168.214 27.458 اجملموع
 

 العربيةالصحف  نتائج االسرتداد اآليل لعدد امللفات والفقرات واجلمل والكلمات واألحياز يف (:2اجلدول )
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 12عاجلة مدونة الدراسةأخرى ملأدوات . 4. 5

أقف يف املباحث القادمة على األدوات اليت وظفتها يف حتليل ألفاظ العنف يف مدوانت الصحف العربية 

اللغوي. وعن طريق هذه  sketch engineاليت مُجعت عن طريق الويب بوت كات يف حمرك التخطيط 

إىل الوظائف األدوات جرى التحليل بشكل مرتابط ومتسق يف الفصل الثاين. وسأشري يف الفصل التطبيقي 

املعينة اليت استعملتها من كل أداة يف استخالص النتائج، حيث إن هلذه األدوات خيارات كثرية وعديدة، 

 ومل أوظف منها إال ما أفاد به التحليل. 

 

 13النوت ابد++. 1. 4. 5

وذلك ، ومن ذلك فصل األسطر جيدة للتحريرعدة أدوات  ++Notepadالنوت ابد++ برانمج  يوفر

. (4 )الشكل line splitفصل األسطر  مث line operationsعمليات األسطر  مث fileملف ابختيار 

 showومن مث عرض الرموز  viewوللتأكد من هذه العملية ابلشكل الصحيح، ميكن اختيار عرض 

symbols  ومن مث عرض مجيع الرموزshow all characters وظهور الرمز ،CR  اختصار(carriage 

return والرمز )LF  اختصار لـ(line feedإشارة إىل مواضع هناية السطر السابق وبداية السطر الالحق ) 

كذلك يتميز هذا احملرر عن امللف النصي البسيط إبظهار مجيع التطابقات للكلمة املبحوث .  (5 )الشكل

 (. 6 عنها مع إظهار متتابعاهتا وأرقام األسطر اليت وردت فيها )الشكل

                                                           

 حول بقية األدوات القائمة بذاهتا يف معاجلة املدونة العربية، البد من االطالع على حبث: 12
Alfaifi, A. & Atwell, E. (2016). Comparative evaluation of tools for Arabic corpora search and analysis. 

International Journal of Speech Technology, 9(2): 347-357.  
 . /plus.org-plus-https://notepadاملوقع:  13
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 (: خطوات فصل السطر إىل عدة أسطر4الشكل )

 
 بفصل األسطر وحتديد بداايهتا وهناايهتا ++notepad(: حترير النص العريب بواسطة 5الشكل )
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 (: إظهار نتائج البحث عن كلمة أو عبارة بواسطة6الشكل )

 

 14برانمج آر ومعاجلة النص العريب. 2. 4. 5

مصدرًا مفتوًحا يف إجراءات حتميل ومعاجلة البياانت اللغوية، أاي كانت نوعية هذه  Rيعد برانمج آر 

البياانت من لغة خام أو من جداول إحصائية، ابإلضافة إىل التطبيقات التحليلية املتعددة للبياانت 

ق لغات اإلحصائية واملتغريات الرقمية واللغوية. وعلى الرغم من مشكالت الرتميز للنص العريب يف نطا

. وُيستعمل هذا الربانمج يف مجيع احلقول العلمية بال استثناء كاالقتصاد والطب ذلك ممكناالربجمة، إال أن 

وذلك  CRAN 15والتسويق واجملتمع. وأول خطوة للتعامل مع هذا الربانمج هو البدء بتحميله من موقع 

 . download and install Rابلضغط على خيار 

                                                           

ما يفيد به برانمج آر للغة  حشر  ميكنال يف هذا املبحث سأذكر أدوات هذا الربانمج اليت ستوظف يف هذه الدراسة. و  14
 ه الدراسة، وقد نلُت منه ما يعني على إجراء هذه الدراسة. العربية يف هذ

 . org/project.-http://cran.at.rاملوقع:  15
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عند التحميل اختيار ما يتناسب ومنصة احلاسوب الشخصي سواء كان ويندوز أو لينكس أو ماك  ويتطلب

، وذلك ابتباع ما يتناسب Studio-R 16ربانمج لخطوة  خطوة تعليمات التحميل. وتتبع أُو إ س إكس

 . 17( مع االهتمام بتنصيب آخر نسخة حمدثةGries 19: 2009)صة احلاسوب الشخصي ومن

حري  RGuiفي واجهة . ف(8)الشكل  RStudioوالثانية  (7)الشكل  RGuiولربانمج آر انفذاتن، األوىل 

 chooseومن مث اختيار االمتداد  fileابحمللل أن حيدد امتداد امللفات املراد معاجلتها، وذلك ابختيار ملف 

dirالنافذة الثانية تتضمن. و حملفوظة مسبقا، ومن مث اختيار املستندات اليت تتضمن البياانت اللغوية العربية ا 

وهو عبارة عن ملف  R scripts( برموز آر 1(، حيث يتعلق املوضع رقم )8 أربعة نوافذ داخلية )الشكل

مثل املفكرة، وفيه توضع األكواد اخلاصة مثال ابمللف احملفوظ احملرر حاسوبيا، أو تتم عن طريقه  textنصي 

النص املراد معاجلته بفواصل حتدد ما يعرف ابلبياانت اإلضافية للنص، ومن حتميل حزم إحصائية، أو تعليم 

)الرقم  consoleللتعرف على طبيعة النص العريب املعاجل، ومتثله يف انفدة التحكم  Runبعد يضغط على 

( فهو 3. أما موضع الرقم )R scriptsص مبعاجلة البياانت اللغوية العربية املدخلة عن طريق ت( الذي ُي2

يف اجلهاز  :C( فتح امتداد امللفات احملفوظة على 4متعلق بتصدير امللفات للربانمج، بينما يتضمن املوضع )

اإلحصائية لتحميل ما يريده الباحث منها  packagesالبيانية، واحلزم  plotsاحلاسويب الشخصي، واخلرائط 

ار املساعدة فهو مفيد للبحث عما يروم إليه احمللل. وتبقى مشكلة البياانت إحصائيا. أما خي ةألجل معاجل

التعريب هلذا الربانمج أساسية غري أن استعماله سهل وممكن ممن ال يعرفون اإلجنليزية أو الربجمة املتقدمة يف 

 .Rمنصات من غري برانمج آر 

                                                           

 . www.rstudio.comاملوقع:  16
 . الشخصي يف حاسويب Windowsيف كتابة هذا الفصل على منصة  تاعتمد 17
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 .RGui(: واجهة برانمج 7الشكل )

 
 
 

 
 . RStudio(: واجهة برانمج معاجلة البياانت اللغوية آر 8الشكل ) 

1 

4 2 

3 
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بكتابة  CRAN mirrorالذي يتضمن خيارات حتديد مرآة الكران  RGui( واجهة 7ويوضح الشكل )

 الكود

chooseCRANmirror)(>  

قواعد البياانت العربية احملفوظة يف خوادم  مع ، ويفيد ذلك التعاملAlgeria HTTPSومن مث اختيار 

يف  ()getwdومن املهم البدء بكتابة شبكية، غري أن ذلك ال يقاس مبا هو احلال للغات األجنلوفرانكفونية. 

( من أجل التأكد من أن امتداد اجمللدات اليت تتضمن امللفات املراد معاجلتها 7 )الشكل R scriptsموضع 

يف  2)املوضع  consoleأو كتابة اآليت يف موضع التحكم  C:/user/documentsحمفوظ يف احملرك 

 الشكل(. 

> dir() 

، وهناك معنيملفات حمفوظة ابسم  assignmentsجملد يتضمن مع إمكانية تسمية اجمللدات أبي اسم. و 

( 8يف الشكل ) 3بعض الطرق اليت ال تدعم قراءة البياانت العربية إىل برانمج آر، ومنها استعمال املوضع 

من  4يف املوضع  fileأو فتح امللف عن طريق اختيار ملف  import fileابستخدام خيار تصدير امللف 

(؛ ألهنما ال تدعمان امللف احملفوظ ابلرتميزات اخلاصة ابلعربية. ولذلك فإن أفضل الطرق لقراءة 8الشكل )

 من الشكل 1)املوضع  Rscriptsبواسطة البياانت يكون عن طريق هتيئة برانمج آر للملف أو امللفات 

 الذي يتضمن النص العريب. على امللف  (، وكتابة أوامر التعرف8

برانمج نوت ابد++ لغرض فصل  يفكل ملف   ُعوجلبعد مجع ملفات الصحف العربية بصيغة نص بسيط، 

يف   stringالنصوص العربية السلسلية  معاجلةسطر، ومن مث  كلالسطر إىل أسطر وحتديد بداايت وهناية  
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العربية  stringsالسلسليات من أجل التمييز بني  utf-8ابلرتميز  Rآر  كل ملف على حدة يف برانمج

 )امللحق ب(.  عالمات الرتقيم من األجنبية، ومن أجل إزالة  من غريها

 

 . قائمة الشمول بربانمج "غواص"3. 4. 5

تفيد قائمة الشمول يف أداة غواص )برانمج حاسويب قائم بذاته( ابلبحث عن جمموعة من الكلمات احملددة 

 وتتطلب عدة إجراءات قبل االستفادة منها يف هذه األداة، وهذه اإلجراءات هي: يف املدونة. 

 حتديد األلفاظ املراد البحث عنها والكشف عن تكراراها يف املدونة.  -

 لكلمات يف ملف نصي بسيط. حفظ هذه ا -

 وضع كل كلمة يف سطر جديد.  -

 . utf-8بدال من الرتميز  ANSIحفظ امللف ابلرتميز  -

 . (9 )الشكل إضافة هذه القائمة يف أداة غواص بعد إضافة املدوانت املراد البحث عنها -

 
 واجهة غواص وخاصية قائمة الشمول فيها (:9الشكل )
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امللفات الضخمة فإنه يتعني وقد أشار كل من اجمليول والثبييت إىل أنه من أجل حسن أداء هذا الربانمج مع 

-Almujaiwel and Al) جيجا ابيت 16و 8أن يكون حجم سعة احلاسوب الشخصي بني 

Thubaity 2016: 103) وهي حواسيب تقدر أبمثان عالية من احلواسيب الشخصية واملكتبية اليت ،

 جيجا ابيت.  4عادة ما يكون سعة الرام فيها 

 

  مسيث . أدوات وورد4. 4. 5

. ويف التحليل يف هذه الدراسة 18توفر أدوات وورد مسيث الكثري من الوظائف التحليلية للمدونة اللغوية

اعتمدت على النسخة السابعة من هذه األدوات. ويف هذا البحث، سأذكر طريقة توظيف هذه األدوات 

 خطوة خطوة. 

(، وعلى الرغم من عدم توفر 10فبعد تنصيب الربانمج وفتحه، تظهر النافذة األوىل منه كما يف الشكل )

سهل التعامل معها. ففي الواجهة األوىل منه كما يف الشكل أدانه، واجهة معربة هلذه األدوات إال أنه ال

والكلمات املفتاحية  concordهناك ثالثة وظائف حتليلية أساسية؛ هي: الكشاف السياقي 

keywords  وقائمة الكلماتwordlist . 

                                                           

 Scott (2004 .). انظر أيضا سكوت /http://www.lexically.net/wordsmith/downloadsاملوقع:  18
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 واجهة أدوات وورد مسيث(: 10الشكل )

 
 

 
 concordواجهة فتح خيار الكشاف السياقي (: 11الشكل )
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 واجهة حتميل امللفات املراد معاجلتها(: 12الشكل )

 

. فبعد concordواخليار الذي استعملته يف حتليل ملفات الصحف العربية هو خيار )الكشاف السياقي( 

 new(، مث اخليار جديد 11)الشكل  fileالضغط عليه تظهر انفذة فارغة من خالهلا اخرتُت اخليار ملف 

 (. 12)الشكل 

مث نضغط على األيقونة  textبعد اختيار اخليار )جديد(، تظهر هذه النافذة، واليت من خالهلا خنتار اخليار 

 (. 13تصدير ملفات مدونة الدراسة إليها )الشكل اليت حتمل شكل امللف من أجل 
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 فيها ملفات املعاجلةواجهة القائمة اليت تضاف (: 13الشكل )

( مع التأكيد على 1، الرقم 14 بعد تصدير امللفات، يتطلب نقل امللفات إىل اخلانة الفارغة )الشكل

 (. OKضرورة تضليل كل امللفات. ومن بعد ذلك نضغط على الزر )موافق 

 

 
 (1واجهة حتميل ملفات املعاجلة مث تصديرها يف جدول اخلانة رقم )(: 14الشكل )

1 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





42 
 

 

 
 (1: الرقم 14الشكل )( كما يف 1واجهة تفيد تصدير امللفات إىل اخلانة رقم )(: 15الشكل )

 

( search word( اخليار الثاين )البحث عن كلمة get startedمن األيقونة )لنبدا  اخرتتُ بعد ذلك 

وقمت بتحميل ملفات األلفاظ املعنية ابلدراسة، كل ملف لوحده يف املعاجلة، وعدد ملفات األلفاظ املعنية 

 (: الرابعابلدراسة أربعة )انظر املبحث 

 ملف نصي للفظة "عنف"، و"يعنف"، و"العنف".  -

 ملف نصي أللفاظ العنف اللفظي.  -

 ملف نصي أللفاظ العنف املعنوي.  -

 عنف اجلسدي. ملف نصي أللفاظ ال -
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 واجهة توريد األلفاظ املراد معاجلتها والبحث عنها يف األداة(: 16الشكل )

وكل ملف من امللفات األربعة قد صدرت حتت خيار )احصل على الكلمات املراد البحث عنها من ملف 

get search-words from a file( كما يف الشكل )منوذج لتصدير ملف 17(. ويف الشكل )16 )

 اللفظي. العنف 

 
)امللف هنا خاص مبلف ألفاظ بعد اخيار امللف النصي لأللفاظ  loadقائمة التحميل (: 17الشكل )

 العنف اللفظي(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





44 
 

(. وتظهر نتائج املعاجلة كما هو 18، تبدأ األداة ابملعاجلة كما هو يف الشكل )Okبعد الضغط على موافق 

 (. 19يف الشكل )

 
 انفذة بدء املعاجلة (: 18) الشكل

 
 انفذة النتائج بعد املعاجلة (:19الشكل )

 يف آخر سطر تسعة أوامر وهي:  ( سنلحظ19ويف الشكل )

 . concordanceالكشاف السياقي  .1
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 . collocatesالتصاحب اللفظي  .2

 . plotالفرز  .3

 : التتابعات اللفظية patternsاألمناط  .4

 . clustersالعناقيد  .5

 . timelineاخلط الزمين  .6

 . filenamesأمساء امللفات  .7

 . source textالنص املصدر  .8

 . notesامللحوظات  .9

فإن الذي اعتمدت عليه من األوامر التسعة هو   ابلتحليل أما عن نتائج املعاجلة مللفات ألفاظ العنف املعنية

 كاآليت: 

 أوال: استخالص نتائج امللفات كما هي ظاهرة يف أمر )ملحوظات(. 

( من أجل استخالص 21(، وضبط إعدادات الفرز كما يف الشكل )20الفرز كما يف الشكل ) اثنيا:

 النتائج الكلية. 

مع ألفاظ العنف اخلاضعة للتحليل اثلثا: حوسبة العناقيد على امتداد كلمتني إلظهار أكثر الكلمات تواردا 

األكثر تواردا بدال من عرض جداوهلا الطويلة   cloudمث إظهار سحابية ، (22) يف الدراسة كما يف الشكل

 (. 23كما يف الشكل )
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 plotانفذة نتائج التحليل الفرزي (: 20الشكل )

 

 

 
 طريقة إعادة الفرز لتكون النتائج كلية (: 21الشكل )
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 clustersانفذة معاجلة العناقيد (: 22الشكل )

 

 
انفذة نتائج حوسبة الكلمات(: 23الشكل )
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 الثاينالفصل 
 

 التطبيقياإلطار 
 

 : األولاملبحث 
 حتليل ألفاظ العنف العامة

 
 : الثايناملبحث 

 حتليل ألفاظ العنف اللفظي
 
 : الثالثاملبحث 

 املعنويحتليل ألفاظ العنف 
 
 :الرابعاملبحث 

 اجلسديحتليل ألفاظ العنف 
 

 املبحث اخلامس:
 السلوكية لأللفاظحتليل اجملموعات 
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 الفصل الثاين

 التطبيقياإلطار 

يف اإلطار التطبيقي سأقف عند نتائج معاجلة ملفات الصحف العربية ابستعمال القوائم األربعة من قوائم 

ألفاظ العنف  الشمول؛ األوىل: قائمة لفظة "العنف"، و"عنف"، ويعنف" )املبحث األول(، والثانية: قائمة

اللفظي )املبحث الثاين(، والثالثة: قائمة ألفاظ العنف املعنوي )املبحث الثالث(، والرابعة: قائمة ألفاظ 

العنف اجلسدي )املبحث الرابع(. أما يف املبحث اخلامس فسأعرض نتائج حتليل اجملموعات السلوكية هلذه 

قوائم يف ملفات الصحف العربية على أدوات األلفاظ.  وقد اعتمدت يف إظهار نتائج تطابقات هذه ال

 ( صورة لنصوص ملفات الصحف العربية املعاجلة يف هذه األداة.24وورد مسيث. ويف الشكل )

 

 
 انفذة التأكد من متثيل النصوص بشكل دقيق للصحف العربية يف أدوات وورد مسيث(: 24الشكل )

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50 
 

 العنف، وعنف، ويعنف :املبحث األول

(، فإن الصحف العربية اليت مل ترد فيها هي 3معروض يف اجلدول ) هويف نتائج معاجلة هذه األلفاظ، وكما 

صحيفة العرب القطرية، وصحيفة أخبار الوطن البحرينية، وصحيفة الوطن اجلز القمرية، وصحيفة أخبار 

مرة  350كشافا، وبواقع   2093العرب اليوم األردنية. وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ 

( عرض ألكثر 25مرة لكلمة "العنف". ويف الشكل ) 1742لكلمة "عنف"، ومرة لكلمة "يعنف"، و

 . word cloudالتتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة خباصية سحابية األلفاظ 

 

 نتائج احلاالت احلاالت
 not found in Processed_alarab.txt الصحف غري الوارد فيها ألفاظ التحليل

not found in Processed_alwatannews.txt 
not found in Processed_alwatwan.txt 

not found in Processed_arabstoday.txt 
جمموع الكشافات السياقية الوارد فيها 

 ألفاظ التحليل

2,093 concordance lines found 

 (% 16.72) 'عنف' concordance lines found for 350 التكرار ونسبه لكل لفظة
1 concordance lines found for '(% 0.05) 'يعنف 

1,742 concordance lines found for '(% 83.23) 'العنف 

حاالت ورود األلفاظ يف الصحف اليت مل ترد فيها وجمموع تواردها يف الصحف العربية مع  (:3اجلدول )

 املئوية ونسبهاتكراراهتا تفاصيل 
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 2+/2-حوسبة كلمات )األلفاظ( على تتابع  (:25الشكل )

يشري إىل  Hitsفالعمود  ( قد أظهر نتائجها.26ويف توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ فإن الشكل )

، يف كل ألف كلمة يشري إىل التكرار النسيب لعدد مرات التكرار per 1.000عدد مرات التكرار، والعمود 

فإهنا تدل على أن )املسطرة(  Plotواخلاانت الثمانية يف العمود  Dispersionأما العمود لقيمة التوزيع 

تتوزع فيها وحدات القيمة حيث إن كل خانة من اخلاانت الثمانية تشري إىل القيمة تعرب عن الدرجة اليت 

 وفيما يلي عرض لتلك النتائج: موضع من مواضع النص. 

مرة، ويف صحيفة األايم الفلسطينية  325لفظة "العنف" يف الصحف التونسية  تكراربلغ عدد  .1

مرة، ويف الصحف  199مرة، ويف الصحف اليمنية  214مرة، ويف الصحيفة املوريتانية  274
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مرة، ويف  131مرة، ويف الصحف السعودية  134مرة، ويف الصحيفة العمانية  148اجلزائرية 

مرة، ويف صحيفة االحتاد اإلماراتية  113حيفة تشرين السورية مرة، ويف ص 131الصحف املصرية 

مرة، ويف صحيفة القرن اجليبوتية  40مرة، ويف أخبار ليبيا  76مرة، ويف الصحف املغربية  111

مرات، ويف  6مرة، ويف صحيفة الصباح العراقية  17الصومالية  اليومية مرة، ويف الصحيفة 17

 صحيفة األنباء الكويتية مرتني. 

 بلغ عدد مرات لفظة "يعنف" مرة واحدة يف صحيفة تشرين السورية.  .2

مرة يف كل من صحيفة اللواء اللبنانية والصحف  77بلغ عدد تكرار لفظة "عنف" و"العنف"  .3

 السعودية. 

 

 
 فرز نتائج األلفاظ يف الصحف العربية(: 26الشكل )
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 ألفاظ العنف اللفظي: املبحث الثاين

(، فإن 4معروض يف اجلدول ) هو، وكما لفظة 26البالغ عددها  يف نتائج معاجلة ألفاظ العنف اللفظي

الصحف العربية اليت مل ترد فيها جمموعة هذه األلفاظ قد كانت يف صحيفة العرب القطرية، وصحيفة القرن 

اجليبوتية، وصحيفة أخبار الوطن البحرينية، وصحيفة الوطن اجلزر القمرية، وصحيفة العرب اليوم األردنية. 

( عرض ألكثر التتابعات 27 الشكل )كشافا. ويف  876وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ 

 .word cloudاللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة خباصية سحابية األلفاظ 

( قد أظهر نتائجها، حيث يشري العمود 28ويف توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ فإن الشكل )

Hits  إىل عدد مرات التكرار، والعمودper 1.000   يشري إىل التكرار النسيب لعدد مرات التكرار يف كل ألف

)املسطرة( فإهنا تدل على  Plotواخلاانت الثمانية يف العمود  Dispersionكلمة، أما العمود لقيمة التوزيع 

أن القيمة تعرب عن الدرجة اليت تتوزع فيها وحدات القيمة حيث إن كل خانة من اخلاانت الثمانية تشري إىل 

 ن مواضع النص الثمانية.موضع م

 وفيما يلي عرض لتلك النتائج: 

مرات، ويف الصحيفة  204وردت مجيع األلفاظ الست والعشرين يف صحيفة اللواء اللبنانية بواقع  .1

 92مرة، ويف الصحف اليمنية بواقع  97مرة، ويف الصحف السودانية بواقع  194املوريتانية بواقع 

مرة، ويف الصحف  54مرة، ويف الصحف املغربية بواقع  88مرة، ويف الصحف التونسية بواقع 

مرة، ويف صحيفة االحتاد اإلماراتية  45مرة، ويف صحيفة األايم الفلسطينية بواقع  46املصرية بواقع 

مرة، ويف  23مرة، ويف الصحف السعودية بواقع  36مرة، ويف الصحف اجلزائرية بواقع  43بواقع 

 مرة.  19مرة، ويف صحيفة تشرين السورية بواقع  21صحيفة عمان اليومية بواقع 
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 نتائج احلاالت احلاالت
 not found in Processed_alarab.txt الصحف غري الوارد فيها ألفاظ التحليل

not found in Processed_alqarn.txt 
not found in Processed_alwatannews.txt 

not found in Processed_alwatwan.txt 
not found in Processed_arabstoday.txt 

جمموع الكشافات السياقية الوارد فيها ألفاظ 
 التحليل

876 concordance lines found 

 (% 0.75) 'هجا' concordance lines found for 8 التكرار ونسبه لكل لفظة
10 concordance lines found for ' أبذ ' (0.94 %) 
9 concordance lines found for '(% 0.85) 'عنت 
7 concordance lines found for '(% 0.66) 'اسكت 
8 concordance lines found for '(% 0.75) 'لقن 

5 concordance lines found for '(% 0.47) 'خاصم 
8 concordance lines found for '(% 0.75) 'انب 
3 concordance lines found for '(% 0.28) 'لمز 

3 concordance lines found for '(% 0.28) 'قارع 
2 concordance lines found for '(% 0.19) 'همز 
2 concordance lines found for '(% 0.19) 'ضاد 
2 concordance lines found for '(% 0.19) 'شنع 
1 concordance lines found for ' أهز ' (0.09 %) 

230 concordance lines found for '(% 21.60) 'سب 
183 concordance lines found for '(% 31.83) 'الم 
89 concordance lines found for '(% 8.36) 'سخر 
74 concordance lines found for '(% 6.95) 'هان 
50 concordance lines found for '(% 4.69) 'شتم 

23 concordance lines found for '(% 2.16) 'خانق 
30 concordance lines found for '(% 2.82) 'عير 
25 concordance lines found for '(% 2.35) 'رشق 
24 concordance lines found for '(% 2.25) 'وصم 

36 concordance lines found for '(% 3.38) 'ذم 
13 concordance lines found for '(% 1.22) 'وبخ 
12 concordance lines found for '(% 1.13) 'زجر 

10 concordance lines found for '(% 0.94) 'اخرس 

 املئوية تكراراهتا ونسبها(: حاالت جمموع ألفاظ العنف اللفظي يف الصحف اليت مل ترد فيها وجمموع تواردها يف الصحف العربية مع تفاصيل 4اجلدول )
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 2+/2-حوسبة كلمات )ألفاظ العنف اللفظي( على تتابع  (:27الشكل )

 

 مرات.  7وردت لفظة "الم" يف صحيفة الصباح العراقية  .2

ر" يف صحيفة الصومالية اليومية، و"خانوردت األلفاظ "عرّي  .3  مرات.  5 ق"، و"سّب"، و"سخ 

 مرات.  5وردت لفظة "هان" ولفظة "سخر" يف صحيفة األنباء الكويتية  .4

ر"، و"قارع"، و"وبخ" يف صحيفة أخبار ليبيا  .5  مرات.  4وردت لفظة "هان"، و"سخ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





56 
 

 
 فرز نتائج ألفاظ العنف اللفظي يف الصحف العربية(: 28الشكل )

 

 املعنويألفاظ العنف  :املبحث الثالث

(، فإن 5لفظة، وكما هو معروض يف اجلدول ) 41يف نتائج معاجلة ألفاظ العنف املعنوي البالغ عددها 

الصحف العربية اليت مل ترد فيها جمموعة هذه األلفاظ قد كانت يف صحيفة العرب القطرية، وصحيفة 

الصباح العراقية، وصحيفة أخبار الوطن البحرينية، وصحيفة الوطن اجلزر قمرية، وصحيفة العرب اليوم 

( عرض ألكثر 29كشافا. ويف الشكل )  1930األردنية. وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك األلفاظ 

 . word cloudالتتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة خباصية سحابية األلفاظ 
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 نتائج احلاالت احلاالت
الصحف غري الوارد فيها 

 ألفاظ التحليل

not found in Processed_alarab.txt | not found in Processed_alsabaah.txt | not found in Processed_alwatannews.txt | not found in 
Processed_alwatwan.txt | not found in Processed_arabstoday.txt 

جمموع الكشافات السياقية 
 الوارد فيها ألفاظ التحليل

1,930 concordance lines found 

 'قمع' concordance lines found for 185 | (% 11.39) 'خرق' concordance lines found for 217 | (% 12.23) 'هنب' concordance lines found for 233  التكرار ونسبه لكل لفظة
(9.71 %) | 97 concordance lines found for '93 | (% 5.09) 'فضح concordance lines found for '95 | (% 4.88) 'استوىل concordance lines found for 'شغب' 

(4.99 %) | 120 concordance lines found for '67 | (% 6.30) 'سلب concordance lines found for '69 | (% 3.52) 'وجع concordance lines found for 'قهر' 
(3.62 %) | 53 concordance lines found for '40 | (% 2.78) 'حرض concordance lines found for '36 | (% 2.10) 'قذف concordance lines found for 'تنقص' 
(1.89 %) | 31 concordance lines found for '25 | (% 1.63) 'قدح concordance lines found for '26 | (% 1.31) 'مسخ concordance lines found for 'كبت' 

(1.36 %) | 23 concordance lines found for '19 | (% 1.21) 'شوه concordance lines found for '16 | (% 1.00) 'عسر concordance lines found for 'انتهك' 
(0.84 %) | 15 concordance lines found for '15 | (% 0.79) 'انزع concordance lines found for '13 | (% 0.79) 'مزق concordance lines found for 'امتهن' 
(0.68 %) | 11 concordance lines found for '10 | (% 0.58) 'فاجر concordance lines found for '10 | (% 0.52) 'انتقم concordance lines found for 'عادى' 

(0.52 %) | 9 concordance lines found for '15 | (% 0.47) 'هتكم concordance lines found for '13 | (% 0.79) 'عاق concordance lines found for '0.68) 'نكل 

%) | 5 concordance lines found for '260 |(% 0.26) 'اذى concordance lines found for '5 | (% 13.65) 'ضيق concordance lines found for '(% 0.26) 'نكص | 

6 concordance lines found for '4 | (% 0.31) 'حنى concordance lines found for '4 | (% 0.21) 'بغى concordance lines found for '4 | (% 0.21) 'اذل 

concordance lines found for '5 | (% 0.21) 'انتقص concordance lines found for '4 | (% 0.26) 'عاند concordance lines found for '4 | (% 0.21) 'مقت 

concordance lines found for '3 | (% 0.21) 'اعاق concordance lines found for '2 | (% 0.16) 'استقوى concordance lines found for '3 | (% 0.10) 'احزن 

concordance lines found for '2 | (% 0.16) 'ضايق concordance lines found for '(% 0.10) 'عوق 

املعنوي يف الصحف اليت مل ترد فيها وجمموع تواردها يف الصحف العربية مع تفاصيل تكراراهتا ونسبها املئوي(: حاالت جمموع ألفاظ العنف 5اجلدول )
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 2+/2-حوسبة كلمات )ألفاظ العنف املعنوي( على تتابع  (:29الشكل )

( قد أظهر نتائجها، حيث يشري العمود 30ويف توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ فإن الشكل )

Hits  إىل عدد مرات التكرار، والعمودper 1.000   يشري إىل التكرار النسيب لعدد مرات التكرار يف كل ألف

)املسطرة( فإهنا تدل على  Plotواخلاانت الثمانية يف العمود  Dispersionكلمة، أما العمود لقيمة التوزيع 

خانة من اخلاانت الثمانية تشري إىل أن القيمة تعرب عن الدرجة اليت تتوزع فيها وحدات القيمة حيث إن كل 

 موضع من مواضع النص الثمانية. وفيما يلي عرض لتلك النتائج: 

مرة، والصحف اليمنية بواقع  315وردت مجيع األلفاظ يف كل من الصحيفة املوريتانية بواقع  .1

مرة، وصحيفة  187مرة، والصحف التونسية بواقع  234مرة، والصحف السودانية بواقع  241
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 ، وصحيفة اللواء اللبنانيةمرة 121بواقع  ، والصحف املصريةمرة 167ايم الفلسطينية بواقع األ

، مرات 103بواقع  ، والصحف اجلزائريةمرات 108بواقع  ، والصحف املغربيةمرات 110بواقع 

، والصحف مرة 74بواقع  ، وصحيفة االحتاد اإلماراتيةمرات 103بواقع  وصحيفة تشرين السورية

 17بواقع  ، وصحيفة أخبار ليبيامرة 51بواقع  ، وصحيفة عمان اليوميةمرة 58بواقع  يةالسعود

 . مرة 12بواقع  ، وصحيفة الصومال اليوميةمرة

 وردت األلفاظ "شغب"، و "سلب"، و"انتهك" يف صحيفة األنباء الكويتية ثالث مرات.  .2

 . وردت لفظة "تنّقص" يف صحيفة القرن اجليبوتية بواقع مرة واحدة .3

 
 فرز نتائج ألفاظ العنف املعنوي يف الصحف العربية (:30الشكل )

 

 ألفاظ العنف اجلسدي :املبحث الرابع

(، فإن 6ألفاظ، وكما هو معروض يف اجلدول ) أربعةيف نتائج معاجلة ألفاظ العنف اجلسدي البالغ عددها 

الصحف العربية اليت مل ترد فيها جمموعة هذه األلفاظ قد كانت يف صحيفة األنباء الكويتية، وصحيفة 

العرب القطرية، وصحيفة القرن اجليبوتية، وصحيفة الصباح العراقية، وصحيفة أخبار الوطن البحرينية، 
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كشافا. ويف الشكل   291أللفاظ وصحيفة الوطن اجلزر القمرية. وبلغ إمجايل الكشافات السياقية لتلك ا

 . word cloud( عرض ألكثر التتابعات اللفظية هلذه اللفظة واملعاجلة خباصية سحابية األلفاظ 31)

 نتائج احلاالت احلاالت
 not found in Processed_alanba.txt الصحف غري الوارد فيها ألفاظ التحليل

not found in Processed_alarab.txt 
not found in Processed_alqarn.txt 
not found in Processed_alsabaah.txt 
not found in Processed_alwatannews.txt 

جمموع الكشافات السياقية الوارد فيها ألفاظ 
 التحليل

291 concordance lines found 

 (% 87.33) 'يقتل' concordance lines found for 255 التكرار ونسبه لكل لفظة
17 concordance lines found for '(% 5.82) 'يهلك 
13 concordance lines found for '(% 4.45) 'يعذب 
6 concordance lines found for '(% 2.05) 'يصفع 

حاالت جمموع ألفاظ العنف اجلسدي يف الصحف اليت مل ترد فيها وجمموع تواردها يف (: 6اجلدول )

 تكراراهتا ونسبها املئويةالصحف العربية مع تفاصيل 

 
 2+/2-حوسبة كلمات )ألفاظ العنف اجلسدي( على تتابع (: 31الشكل )
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( قد أظهر نتائجها، حيث يشري العمود 32ويف توزيعات عدد مرات تكرار تلك األلفاظ فإن الشكل )

Hits  إىل عدد مرات التكرار، والعمودper 1.000   يشري إىل التكرار النسيب لعدد مرات التكرار يف كل ألف

)املسطرة( فإهنا تدل على  Plotواخلاانت الثمانية يف العمود  Dispersionكلمة، أما العمود لقيمة التوزيع 

أن القيمة تعرب عن الدرجة اليت تتوزع فيها وحدات القيمة حيث إن كل خانة من اخلاانت الثمانية تشري إىل 

 ن مواضع نصوص املدونة الثمانية. وفيما يلي عرض لتلك النتائج:موضع م

 مرات يف الصحيفة املوريتانية.  103وردت األلفاظ "يعذب" و"يهلك"، و"يقتل"، و"يصفع"  .1

 مرة يف الصحف السودانية.  44وردت األلفاظ "يقتل"، و"يعذب"، و"يهلك"  .2

 مرة يف الصحف اليمنية.  42"يقتل"، و"يعذب"، و"يهلك" وردت األلفاظ  .3

 مرة يف الصحف التونسية.  18وردت اللفظتان "يعذب" و"يقتل"  .4

 مرة يف صحيفة تشرين السورية.  13وردت اللفظة "يقتل"  .5

 مرة يف صحيفة األايم الفلسطينية.  13وردت اللفظتان "يقتل" و"يصفع"  .6

 رة يف صحيفة اللواء اللبنانية. م 11وردت اللفظتان "يقتل" و"يصفع"  .7

 مرات يف الصحف املغربية.  10وردت اللفظتان "يقتل" و"يصفع"  .8

 مرات يف الصحف املصرية.  9وردت لفظة "يقتل"  .9

 مرات يف صحيفة االحتاد اإلماراتية.  6اللفظتان "يقتل" و"يهلك" وردت  .10

 مرات يف الصحف اجلزائرية.  5وردت لفظة "يقتل"  .11

 مرات يف الصحف السعودية.  5وردت اللفظتان "يقتل" و"يصفع"  .12

 مرات يف صحيفة عمان اليومية.  5وردت لفظة "يقتل"  .13
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 مرات يف صحيفة الصومال اليومية.  4وردت اللفظتان "يهلك" و"يقتل"  .14

 مرات يف صحيفة أخبار ليبيا.  3وردت لفظة "يقتل"  .15

 

 

 
 فرز نتائج ألفاظ العنف اجلسدي يف الصحف العربية (:32الشكل )

 

 حتليل اجملموعات السلوكية لأللفاظ :املبحث اخلامس

أقف يف هذا املبحث على حتليل حاالت اجملموعات السلوكية أللفاظ العنف املعنية ابلتحليل. وكما أشران 

آنفا يف مبحث )اجملموعات السلوكية(، فإن طابع التحليل سيكون على احلاالت الداللية االمسية والفعلية 

فظية أو معنوية أو جسدية، وذلك العنف سواء كانت لحالة تشري إىل إحداث االمسية . فواحملددات الظرفية

من أطراف حمددة كأن يكون شخصا أو مؤسسة أو نظاما أو منظمة أو حركة، أاي كانت، ودون اإلشارة 

 إليها على وجه التحديد. 
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عين ظريف املكان يفإنه ال احملدد الظريف دون توارد امسيته يف النص. و  فعل العنفأما الفعلية فهي إحداث 

وسيعتمد هذا اليت تكون بواسطة شيء أو مبعاونة شيء أو بصورة معينة. ين ظرفية العنف والزمان، ولكن يع

بشكل أساسي نظرا ملا هلا من دور يف كشف حاالت اجملموعات السلوكية  19التحليل على املصاحبة اللغوية

 أللفاظ العنف املعنية ابلتحليل. 

ود خصائص داللية امسية وفعلية وظرفية وقد مت استبعاد ذكر ألفاظ العنف بشكل سياقي عام دون وج

حقيقة، وعليه فتحليل اجملموعات السلوكية ينطبق على وجود أمساء مصاحبة أللفاظ العنف، ووجود أفعاهلا 

 واقعيا، ووجود حمددات الظرفية كما هي واردة يف النتائج. 

كذلك مت استبعاد بعض النتائج ألن األلفاظ قد سيقت على غري املطلوب لغرض التحليل مثل: )تنّقص( 

حيث وردت أيضا )تَنُقص(، أو سيقت على العموم، ودون وجود دوال على االمسية أو الفعلية أو احملددية 

يها. وقد جرى هذا الظرفية. ويف اجلداول اآلتية عرض لتلك النتائج مع ذكر عدد النصوص الواردة ف

منهج تطبيقي أساسي يف لسانيات و يف أدوات وورد مسيث، وه patternsاالستبعاد خباصية األمناط 

املدونة اللغوية كونه يربط بني معاين الكلمات وبني استعماالهتا السياقية السلوكية بواسطة التحليل 

 ط العبارية.التصاحبية )حتليل األمناط املدوين(، والذي يسمى أيضا ابألمنا

( عرض تلك اجملموعات السلوكية أللفاظ العنف حباالهتا الداللية االمسية والفعلية 7وفيما يلي )اجلدول 

 والظرفية: 

  

                                                           

حممد، ، و (. املصاحبة يف التعبري اللغوي، دار الفكر العريب، القاهرة1990عبدالعزيز، حممد. )للمزيد، انظر أيضا:   19
(. ظاهرة التالزم الرتكييب: دراسة يف منهجية التفكري النحوي. جملة جممع اللغة العربية 2011جودة مربوك. )
 . 146-111(، الصفحات 31(، العدد )15األردين، اجمللد )
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 عدد النصوص حاالت اجملموعات السلوكية اللفظة
 حاالت اجملموعة السلوكية الداللية للعنف وعنف ويعنف

 الشغب )امسية( - العنف
 اجلرائم )فعلية( -
 األسري ]املرأة والنساء واألطفال(: )امسية( -
 اإلرهايب )فعلية( -
 السياسي )امسية/فعلية( -
 اجلنسي )امسية، فعلية، احملدد الظريف: ابإلكراه، ابالغتصاب( -
 املدرسي )فعلية( -
 الفلسطيين )من قوات االحتالل؛ فعلية( -
 العريب )اجتاه بعضهم: امسية/ فعلية( -
 ظريف( ابلتحريض )حمدد -
 ابلسجن )حمدد ظريف( -
 ابلقضاء والقانون )حمدد ظريف( -
 ابملقذوفات )حمدد ظريف( -
 ابلفاحشة )حمدد ظريف( -
 ابلتمييز )حمدد ظريف( -
 يف العمل )امسية( -
 يف املالعب )امسية( -
 ضد فلسطني )فعلية( -

11  
5 

49 
48 
33 
15 

5 
7 

17 
7 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

 املرأة/النساء/ األطفال )امسية(ضد  - عنف
 اإلرهاب/الطائفية )فعلية( -
 عنف املالعب )فعلية( -

5 
4 
2 

 1 األطفال بقسوة )حمدد ظريف( - يعنف 
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 حاالت اجملموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف اللفظي
 مقيم سب املواطن )امسية( - سب

 )امسية/فعلية(سب دولة عربية حمددة/ مواطن عريب حمدد  -
 جناب املصطفى الرسول  -
 األنبياء/ الدين )امسية( -
 دوال عربية حمددة )امسية( -
 الناس )فعلية( -
 قناَة اجلزيرة )امسية( -
 املرأَة )فعلية( -
 األطفال )فعلية( -
 اهلوية )امسية( -
 دولة عربية حمددة )فعلية( -
 تصرحيات  مسؤول ما )فعلية( -
 بشتم )حمدد ظريف( -
 التعليَم )امسية( -
 العدالة )امسية( -
 الطب/األطباء )فعلية(  -
 رئيسا )فعلية( -
 املالئكَة/ املقدسات )فعلية( -
 احلديث )امسية( -
 الفيصلي )النادي( )فعلية( -

1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

 شخصيات سياسية غري عربية )امسية( - الم
 اإلعالم )الفاعل: فعلية(  -
مفاعيل: الدكتور/ مدير شرطة/ الفريق/ النيابة/ الوطين/ الدميقراطي/  -

 املنتخب/ كالم الرئيس/ اجلامعة )امسية(
 قناَة العربية  -

9 
3 
 

11 
2 
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 من العلماء )فعلية( - سخر
 من الشريعة اإلسالمية )امسية( -
 )امسية، هي الساخرة( "خُمّفاة" أمساء حمددة -

2 
1 

17 

 دولة عربية حمددة )امسية( - هان
 الكوري: جنسية/ اجلنويب: منطقة/ الوزير )امسية(  -
 أهله )فعلية( -
 أغنية )امسية( -
 اهلدف )كرة القدم(: )امسية( -
 اخلليج )امسية( -
 الشمالية )منطقة( )امسية( -
 الدكتور/ األستاذ )امسية( -
 احلزبَ  -

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 

 األنبياء )امسية( - شتم
 املتخصصني يف الطب )فعلية( -
 تصرحيات مسؤول )امسية( -
 األمة )امسية( -
 األمن )امسية( -

2 
1 
1 
1 
1 

 2 اإلنسان )امسية( - ذم
 مدينة حمددة )امسية( - عري

 نفوس الناس )فعلية( -
 القدس األقصى/ القضية الفلسطينية )امسية( -

1 
2 
2 

 رشق
 

 امللعب/ املدرب/ الالعب )ابلبصاق، أبداة جامدة: حمدد ظريف( -
 املتظاهرين )فعلية( -
 النواب )امسية( -

3 
1 
1 

 1 احلركات الشبابية ابلتكفريية )فعلية( - وصم
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 على اليمن )امسية( - خانق
 على بيته )فعلية(  -

2 
1 

 1 الرئيس )امسية( - وبخ
 1 القضاء )فعلية( - زجر

 بعينه )امسي( اسم - أخرس
 ألسنة املتشككني -

1 
1 

بذأ 
 )بذيء(

 ابلفضائيات )حمدد ظريف( -
 على السمعة )فعلية( -

3 
1 

 على احلياة )امسية( - عنت
 على التطور )فعلية( -

1 
1 

 الزوج )امسية( - هجا
 الولد )فعلية( -
 بيده )حمدد ظريف( -
 الفقري )امسية( -

1 
1 
1 
1 

 1 ساحقة: كروي )فعلية( الفريق األمحر هزمية - لقن
 احلبيب )امسية( - أنب

 عاطفيا )حمدد ظريف( -
1 
1 

 النسوان )فعلية( - أسكت
 الوزير )امسية( -

1 
1 

 1 احلاكم )امسية( - خاصم
 1 اجملتمع )امسية( - ملز

 1 ابنه )فعلية( - قارع
 1 املرأة املتميزة )امسية( - مهز

 1 ابلعنف )حمدد ظريف( - ضاد
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 1 رجال وقبحه )فعلية( - شنع
 1 من شعب حمدد بعينه )امسية( - هزأ

 حاالت اجملموعة السلوكية الداللية أللفاظ العنف املعنوي
 سعة الناس )امسية( - ضّيق

 ابلشعب )حمدد ظريف( -
 على العباد )امسية( -
 على حرية املرأة )امسية( -
 ابإلسالم )حمدد ظريف( -

3 
1 
1 
2 
1 

 )فعلية( املال العام - هنب
 الشعب )فعلية( -
 الثروات )فعلية( -
 الدولة )فعلية( -

10 
8 

14 
7 

 القانون/ النظام )فعلية( - خرق
 األمن )فعلية( -
 الدميقراطية )امسية( -

21 
2 
1 

 احلرايت )امسية( - قمع
 اإلعالم )امسية( -
 الدميقراطية )امسية( -
 الشعوب )فعلية( -
 الوطين )امسية( -

5 
3 
2 
3 
1 

 ابلعنف )حمدد ظريف( - سلب
 املواطنني -

3 
2 

 احلقوق )فعلية( - فضح
 الشعب/ الشعوب )فعلية( -

1 
5 

 2 ابرتكاب التخريب )حمدد ظريف( - شغب
 7 على املال العام )امسية/ فعلية( - استوىل
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 املواطن )امسية( - قهر
 الضحية )فعلية( -

1 
3 

 1 بريوت: املدينة )فعلية( - وجع
 على العنف )فعلية( - حرض

 على الشغب )فعلية( -
2 
2 

 الضحية ابالدعاء )فعلية( - قذف
 ابلتشهري )فعلية( -
 الصحفيني -

1 
9 
3 

 1 من الناس )فعلية( - تنّقص
 1 املشاعر )فعلية( - أذى
 2 األمة )فعلية( - قدح
 احلرايت )فعلية( - كبت

 الطلبة )امسية( -
3 
1 

 1 البشر )امسية( - مسخ
 العرَب والتاريَخ )امسية( - شوه

 حياة الناس/ اجملتمع )فعلية( -
3 
2 

 إداري )حمدد ظريف(  - عسر
 احلياة )حمدد ظريف( -

2 
1 

 مصداقية الصحيفة )امسية( - انتهك
 اللوائح النظامية )فعلية( -
 العرض )امسية( -

1 
1 
1 

 1 األحزاب )امسية( - انزع
 1 والده )فعلي( - عاق
 ابجلميع )حمدد ظريف( - نكل

 األمن )امسي( -
1 
1 
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 دولة حمددة )امسية( - مزق
 نسيج الوطن )امسية( -
 حزب األمة )امسية( -

2 
3 
1 

 سرقة السيارات )فعلية( - امتهن
 كرامة اإلنسان )فعلية(  -

2 
1 

 حاكم فاجر )امسية( - فاَجر/فاِجر
 فاَجر ابلتشكيك يف أعراض الناس )فعلية( -

2 
1 

 1 ابلقتل )امسية( - انتقم
 الناس )فعلية( - عادى

 األهل )فعلية( -
1 
1 

 2 املسؤول/ الرئيس )امسية( - هتكم
 1 احلّر من شرفه )امسية/ حمدد ظريف( - حنى

 1 إىل وحشيته )حمدد ظريف( - نكص
 1 مدربه )امسية( - عاند
 3 بعضهم على بعض )امسية( - بغى
 2 أصحابه )امسية( - أذل

 من جناب الرسول )فعلية( - انتقص
 الناس )امسية( -

1 
2 

 2 تعلم املهارات )فعلية( - مقت
 4 إكمال مهمات العمل )فعلية( - أعاق

 1 على رفاقه )فعلية( - استقوى
 1 أهله )فعلية( - ضايق
 1 وأزعج العائلة )فعلية( - أحزن
 1 مفهوم املواطنة )امسية( - عوق

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





71 
 

 الداللية أللفاظ العنف اجلسديحاالت اجملموعة السلوكية 
 الناس )فعلية( - يقتل 

 األبرايء )امسية/ فعلية(  -
 املؤمن/ املسلمني )فعلية( -
 أقرابئه/ األسرة/ الزوجة )امسية/ فعلية( -

6 
12 

7 
5 

 8 املال ابلتضييع )فعلية/ حمدد ظريف( - يهلك
 الناس )امسية/ فعلية( - يعذب

 ابلنار )حمدد ظريف( -
2 
2 

 مسؤوال )امسية/ فعلية( - يصفع
 يصفع رئيس قسم بيده )امسية/ فعلية/ حمدد ظريف( -
 يصفع امسا حمددا )امسية/ فعلية( -

1 
1 
1 

 (: اجملموعات السلوكية أللفاظ العنف حباالهتا الداللية االمسية والفعلية والظرفية7اجلدول )

النصية )األربعني فما فوقه، والثالثني فما فوقه، املفصلة بناء على التكرارات ها تائجن تفاصيلأقف عند و 

على النحو  وذلك (واخلمسة نصوص فما فوق، والنص الواحد ،اوالعشرين فما فوقه، والعشرة وما فوقه

 اآليت: 

ورد يف أربعني نصا ويزيد أبن أكثر النصوص يف الصحف العربية قد كانت يف ظواهر العنف السلوكية أوال: 

 ملرأة، والطفل، والعنف اإلرهايب ضد اجملتمعات. اجتاه: األسرة، وا

 حالة العنف السياسي. اثنيا: ورد يف ثالثني نصا وما فوقه

 رابعا: ورد يف عشرين نصا فما فوق حالة من العنف السلوكي يف خرق القوانني. 

خامسا: ورد يف عشرة نصوص فما فوق عدة حاالت سلوكية، وهي: الشغب الشعيب، والعنف اجلنسي، 

والعنف العريب جتاه بعضهم البعض، والعنف املتشكل سلوكيا يف إلقاء اللوم على فواعل رمسية أو مفاهيم 
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ة واقتصادية وثقافية دون حجج أو براهني أو إدانة رمسية، والسخرية اليت تطال أمساء عربية سياسيسياسية 

حمددة، أو العنف الذي يتشكل يف حاالت النهب للمال العام والثروات، أو العنف املشكل سلوكيا يف قتل 

 األبرايء. 

ضد أي فرد أو ضد  نصوص وتسعة نصوص العنف املتشكل يف اجلرمية اجلنائيةسادسا: ورَد ما بني مخسة 

، والعنف املدرسي ضد الطالب، والعنف الذي يتعرض له الفلسطينيون أقرابئه أو ضد أسرته أو ضد زوجته

والعنف ابلتحريض على القتل أو االعتداء، والتهجم على شخصيات سياسية، من قوات االحتالل، 

والتهجم على اجملتمع ابلسخط واللوم، وإهانة املعلمـ/ـة أو األستاذ/ة اجلامعيـ/ـة، والتعدي على مقدرات 

 لقذف أو اإلنقاص أو التعييب. حرايهتا، أو التشهري اب الشعوب أو قمع

 سابعا: البقية الكثرية من ألفاظ العنف يف حتليل حاالت اجملموعات السلوكية هلا أخلصها يف اآليت: 

ابلسجن أو القضاء أو القانون، أو يكون بفعل سلوكي مجاعي  ظاملم  العنف الذي يكون بقصد •

 تتخذ صفة "العصابة". 

 سياق كرة القدم والفرق الكروية من قبل الالعبني أو من جهة اجلمهور. العنف يف  •

 العنف يف جهة العمل مثل: الطرد التعسفي وأتخري )أو عدم صرف( األجور.  •

أو ُيلق جو ثقافة االختالف  العنف اإلعالمي يف أتجيج ما يعطل املصاحل العربية املشرتكة •

 . واملختلفات

 ناب األنبياء أو السخرية من الشريعة اإلسالمية أو علمائها. السب والشتم أو اإلنقاص من ج •

 السب والشتم للجهات الرمسية واملؤسسات واألفراد الفاعلني فيها.  •

 العنف اجتاه العاملني: كاألطباء.  •
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 متاثلية حلاالت اجملموعات السلوكية الاملبحث السادس: التماثلية وال

ومتثل الكلمة  .ية من حيث القيد الداليل من عدمهمفهوم التماثلية والالمتاثل نتيجةأعرض يف هذا املبحث 

 ،وقيدها السياقي الدال على العنفاألساسية: )العنف، ومنها عنف ويعنف( منطلق تفريعات التماثلية 

وقد تضمنت متصاحبات الكلمات األساسية هذه كل  ء على نتائجها يف املبحث اخلامس.وذلك بنا

ي واجلسدي كوهنا الغطاء، فكل لفظة من أنواع العنف اللفظي واملعنوي ي واملعنو نف اللفظألفاظ الع

: العنف، وعنف، تتضمن مكوان دالليا خاصا هبا وتندرج حتت غطاء الكلمات األساسية واجلسدي

جمموعة وفيما يلي عرض حتليلي تطبيقي على التماثلية )مقيدة( والالمتاثلية )غري املقيدة( لكل من . ويعنف

يث سأورد تلك ، ح(ابملعىن التماثلي للعنف ألفاظ العنف )عدا اجلسدي اليت تواردتوعات من جمم

معانيها السلوكية اللغوية يف املبحث اخلامس نظرا إىل األلفاظ اليت استبعدت من نتائج تكرارات النصوص 

 هنا "ال متاثلية". واليت تصنف على أ واملعنوي،اليت ال جتسد أي صورة من صور العنف اللفظي 

 

 . العنف اللفظي1. 6

جاءت كل األلفاظ متاثلية، مع أن بعضها قد جاءت يف سياقاهتا غري كذلك. وبني األلفاظ التماثلية يف 

لفظة دالة على العنف  26العنف اللفظي عالقة داللية متداخلة، فالكلمة الغطاء "العنف" قد اندرج حتتها 

من األلفاظ اليت تدل على العنف اللفظة. و  هيئةاللفظي، وختلف بعض عناصر دالالهتا فيما بينها يف طبيعة 

 بشكل متاثلي وانضوائي حتت الكلمة الغطاء "العنف" واليت تدل أيضا على غري التماثلية ما يلي: 

 الم )التماثلية: اللوم العنيف( < )الالمتاثلية: اللوم الناعم، اللوم عند النصيحة(.  -

 ليه والن(. هان )التماثلية: التنقيص( < )الالمتاثلية: هان األمر ع -
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 عنت )التماثلية: التكرب مع العناد( < )الالمتاثلية: العنت من "شدة دون ذنب"(.  -

 لقن )التماثلية: أوجع( < )الالمتاثلية: عّلم(.  -

 أنب )التماثلية: بقسوة( < )الالمتاثلية: ابللني مع النصيحة(.  -

 ابحلجة والفكر ابلفكر(. )التماثلية: غالبه يف أمره( < )الالمتاثلية: احلجة  قارع -

 ضاد )التماثلية: ابلعناد، ابإلكراه، ابلعنف( < )الالمتاثلية: املنافسة الشريفة(.  -

 

 . العنف املعنوي2. 6

(. وأذكُر هنا تلك األلفاظ اليت 7أوردُت دالالت اجملموعات السلوكية أللفاظ العنف املعنوي يف اجلدول )

 استبعدُت تكراراهتا النصية من التحليل نظرا إىل دالالهتا السلوكية على الالمتاثلية، وهي على النحو اآليت: 

ية: األمل من اإلنسان إىل نفسه: املرض، وجع )التماثلية: إحداث األمل املعنوي قصدا( < )الالمتاثل -

 االكتئاب، إخل(. 

كبت )التماثلية: مصادرة حقوق الناس املعنوية < )الالمتاثلية: الشعور ابلكبت الداخلي لإلنسان دون   -

 إحداث األثر من أي طرف آخر(. 

 انزع )التماثلية: املنازعة على ابطل( < )الالمتاثلية: املنازعة على حق(. -

 اختذ له مهنة ما(. امتهن )التماثلية: جعل له مهنة تضر ابلناس، التقليل والتنقيص( < )الالمتاثلية:  -

 .نكص )التماثلية: الرجوع إىل فعل العنف أاي كان نوعه( < )الالمتاثلية: العودة إىل ما كان عليه( -
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 اخلامتـــة

من مناهج  عنف يف الصحف العربية مبناهج حددهتا الباحثةأن حتليل ألفاظ الوصلت هذه الدراسة إىل 

صدرت  وقد ،اجملتمعات العربية حمجيع شرائ تلسانيات املدونة اللغوية إىل أن آاثر العنف سلوكيا قد طال

شرائح اجملتمعات العربية، وقد تناوبت بعض األلفاظ كحال العنف ضد القضاء كزجر القضاء  من معظم

 صحفية مؤرشفةكمه أو العنف القضائي ذاته. وكشف هذا االنعكاس قد كان مبعونة حتليل مدونة وح

 كبرية احلجم. و 

ومن أهم النتائج أيضا هو أن "العنف" بكل أشكاله وصوره القولية أو الفعلية قد راح ضحيتها األكثرية 

والعنف السياسي جتاه الشعوب. أما  املرأة واألسرة من جهة، واجملتمع من العنف اإلرهايب من جهة اثنية،

 بقية جمموعات العنف السلوكية فقد كانت من األفراد ضد األفراد. 

وقد واجهت الباحثة العديد من الصعوابت يف احلفظ والتحليل وإعادة التحليل والغربلة والتنقيح واملقارنة 

 واستخالص أكرب عدد ممكن ألفاظ العنف املعنية.  

توصيات ابلغة األمهية لدراسات مستقبلية حول هذا املوضوع أو أي موضوع آخر  وتوصي الباحثة بعدة

 مبناهج لسانيات املدونة اللغوية.

مرة، واليت تعد  6379اليت وردت و"احلروب" هناك كلمات كان تكرارها عاليا، مثل كلمة "احلرب"  -

 بكل أتكيد من أنكل أنواع العنف، وحتتاج إىل دراسة منفردة. 

ظاهرة العنف هي ظاهرة عاملية، ولذلك؛ فإنه من املهم يف الدراسات املدونية املعتمدة على اجملموعات  -

 السلوكية أن تكون دراسات مدونية تقابلية، مثال: العنف ضد املرأة بني الصحف العربية واإلجنليزية. 
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عنف السلبية، فعلى سبيل املثال: أن هذه الدراسة قد وقفت على اجملموعات السلوكية ملرتادفات ألفاظ ال -

لفظة "الم" قد تكون نوعا ما إجيابية، ولفظة "قارع" قد أتيت بشكل إجيايب نوعا ما، ولفظة "حّنى" قد تكون 

ضروري وأساسي يف الكشف عن معاين  patternsإجيابية أيضا، وعليه فإن االعتماد على األمناط 

 الكلمات. 

جم السلوكية لأللفاظ يف املدونة ملحة؛ ألهنا تقدم عرضا واسعا حول أن احلاجة إىل كشف طبيعة املعا -

 واقع االستعمال اللغوي السلوكي لأللفاظ سياقيا. 

أن التحليل األوسع جملموعة من األلفاظ دالليا وسياقيا وسلوكيا حيتاج إىل جرأة أكرب ودعم قانوين  -

يتطلب كثريا ختفيته يف األحباث كأمساء مؤسسي وفسخ أخالقي حبثي علمي من أجل اإلفادة أكثر مبا 

 الدول واملؤسسات والشخصيات السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية. 

على الرغم من أن إجراء هذا البحث قد تطلب الكثري من اجلهد والوقت، فإن هذا النوع من الدراسة  -

 ثر سعة ومشولية وتعليلية. يُفضل إجراؤه ضمن جمموعات حبثية متخصصة ليكون التحليل اآليل أك

 

 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





77 
 

 املالحق
 مواقع الصحف العربية املؤرشفة لالثنتني وعشرين دولة. امللحق )أ(: 

 
 املوقع الصحف  الدولة

 .djazairess https://www.djazairess.com اجلزائر

 .masress https://www.masress.com مصر

 .maghress https://www.maghress.com املغرب

 .sauress https://www.sauress.com السعودية

 .sudaress https://www.sudaress.com السودان

 .turess https://www.turess.com تونس

 .yemeress https://www.yemeress.com اليمن

 /alwatannewws  http://alwatannews.net البحرين

 /alsabaah  http://www.alsabaah.iq العراق

 /arabstoday  http://www.arabstoday.net األردن

 /alanba  http://www.alanba.com.kw/newspaper الكويت

 /aliwaa  https://aliwaa.com.lb لبنان

  /libyaakhabar  http://www.libyaakhbar.com ليبيا

 /omandaily  http://omandaily.om ُعمان

  alayyam  http://www.al-ayyam.ps فلسطني

 /tishreen  http://www.tishreen.news.sy سوراي
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 /alittihad  www. http://alittihad.ae اإلمارات

 /alarab  http://www.alarab.qa قطر

 /alqarn http://www.alqarn.dj جيبويت

 /somaliatoday http://somaliatoday.net الصومال

 /rimnow http://www.rimnow.com موريتانيا

 /alwatwan  http://alwatwan.net/edition-arabe جزر القمر
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كل ملف من   الكلمات العربية يف النصوص العربية يفكمية عرض لتحديد  آر (: أكواد برانمج بامللحق )

اخلالية من أية كلمة بعد االسرتداد عن طريق ملفا للصحف العربية عدا ملف صحف جزر القمر  22الـ 

 السعودية( sauressويب بوت كات )املثال مللف 

> getwd() 
> readLines ("sauress.txt") 
> readLines ("sauress.txt" ,encoding="UTF-8") 
> str (readLines ("sauress.txt")) 
> str (readLines ("sauress.txt" ,encoding="UTF-8")) 
# Making new file processed:  
> sauress1 <- paste(readLines("sauress.txt" ,encoding='UTF-8'), 
collapse=" ) 
> install.packages("stringr") 
> library(stringr) 
#Importing multiple documents (texts) into R and clean the texts 
(corpora) up 
> if (!require (tm) ) { 
+ install.packages("tm") 
+ library(tm) 
+ } 
> gsub(pattern="\\w", replace=" ", sauress1) 
> sauress2 <- gsub(pattern="\\w", replace=" ", sauress1) 
> sauress2 <- gsub(pattern="\\w", replace=" ", sauress2) 
> sauress2 
> str <- gsub('[[:punct:] ]','',str)  
> gsub("[[:punct:]]", "", str) 
#check the difference between the display between the two files:  
> sauress1 
> sauress2 
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 قاموس املعاين املمتدة منملفات املرتادفات للعنف ومرتادفاهتا  (:جامللحق )
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  )الغطاء(: العنف (دامللحق )
مرات  الكلمة 

 التكرار

 الصحف

 alanba alayyam alittihad aliwaa alqarn alsabaah djazairess libyaakhabar magress masress 1742 العنف
omandaily rimnow sauress somaliatoday sudaress tishreen turess yemeress   

 alayyam alittihad aliwaa alqarn djazairess libyaakhabar maghres masress omandaily rimnow 350 عنف
sauress somaliatoday sudaress tishreen turess yemeress     

          tishreen 1 يعنف
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  امللحق )ه(: ألفاظ العنف اللفظي
مرات  الكلمة

 التكرار

 الصحف

 alayyam alittihad aliwaa djazairess maghress masress Rimnow sauress turess yemeress 230 سب

 alittihad aliwaa alsabaah djazairess maghress masress Rimnow sauress sudaress tishreen 183 الم
turess yemeress alayyam        

 alittihad aliwaa djazairess libyaakhabar maghress masress Omandaily Rimnow sauress somaliatoday 89 سخر
sudaress turess yemeress alanba alanba      

 alayyam alittihad aliwaa djazairess libyaakhabar masress Omandaily Rimnow sauress sudaress 74 هان
tishreen turess yemeress alanba alanba      

 alittihad djazairess maghress masress rimnow sauress Turess yemeress alayyam alayyam 50 شتم

   djazairess masress omandaily rimnow sauress tishreen Yemeress Alayyam 36 ذم

 aliwaa maghress masress omandaily rimnow sauress Somaliatoday sudaress tishreen yemeress 30 عري
alayyam          

     aliwaa djazairess masress turess yemeress alayyam 25 رشق

     alittihad maghress rimnow sauress turess alayyam 24 وصم

 aliwaa maghress rimnow sauress somaliatoday sudaress Tishreen turess yemeress alittihad 23 خانق

     masress omandaily sauress sudaress tishreen libyaakhabar 13 وبخ

        sauress turess rimnow 12 زجر
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      maghress masress sauress yemeress aliwaa 10 أخرس

       masress rimnow sauress turess 10 بذا

       masress rimnow turess alayyam 9 عنت

       rimnow sauress sudaress omandaily 8 هجا

     maghress masress rimnow tishreen turess alayyam 8 لقن

        djazairess rimnow alayyam 8 أنب

       sauress sudaress yemeress rimnow 7 أسكت

         turess rimnow 5 خاصم

         rimnow yemeress 3 ملز

          libyaakhbabar 3 قارع

          sauress 2 مهز

          rimnow 2 ضاد

         rimnow turess 2 شنع

          rimnow 1 هزأ
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 : ألفاظ العنف املعنوي(وامللحق )
مرات  الكلمة

 التكرار

 الصحف

        sauress tishreen tauress 260 ضّيق

  alayyam alittihad   aliwaa   djazairess   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress   sudaress 233 هنب
tishreen  turess   yemeress        

 alayaam alittihad   aliwaa   djazairess   maghress  omandaily   rimnow   sauress  somaliatoday   sudaress 217 خرق
tishreen  turess   yemeress         

  alayyam alittihad   aliwaa   djazairess   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress  somaliatoday 185 قمع
sudaress tishreen   turess   yemeress       

  alayyam  alittihad   aliwaa   djazairess   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress   sudaress  120 سلب
 tishreen   turess   yemeress alanba       

  alayyam alittihad   aliwaa   djazairess   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress   tishreen 97 فضح
turess yemeress         

  alayyam  alittihad   aliwaa   djazairess  libyaakhabar  maghress   masress  omandaily  rimnow   sauress  95 شغب
 sudaress  tishreen   turess   yemeress alanba      

  alittihad   aliwaa   djazairess   maghress   masress  omandaily  rimnow   sauress  somaliatoday  somaliatoday  93 استوىل
sudaress tishreen   turess  yemeress       

  alittihad  djazairess   maghress   masress   omandaily   rimnow   sauress   sudaress   tishreen   turess  69 قهر
yemeress alayyam         

  alittihad   aliwaa   maghress   masress   omandaily   rimnow   sauress   sudaress   tishreen   turess  67 وجع
 yemeress alayyam         
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    maghress  masress   rimnow   sauress   sudaress  yemeress Alittihad  53 حرض

  alittihad   aliwaa   djazairess  libyaakhabar   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress   turess  40 قذف
 yemeress alayyam         

  alqarn  djazairess  libyaakhabar   maghress   masress  omandaily   rimnow   sauress  somaliatoday   sudaress  36 تنقص
 turess  alayyam         

 alayyam sauress sudaress yemeress alittihad aliwaa Djaziaress maghress masress omandaily 35 أذى
rimnow tishreen turess        

      omandaily  rimnow   sauress   turess  alayyam  31 قدح

 alayyam alittihad   aliwaa   djazairess   omandaily   rimnow   sauress   sudaress   yemeress alayyam 26 كبت

     dijazairess maghress  omandaily   rimnow   sauress  yemeress 25 مسخ

     masress  rimnow   sauress   tishreen   yemeress djazairess  23 شوه

   djazairess  masress  omandaily   rimnow   sauress   turess  Yemeress alittihad  19 عسر

   alayyam   aliwaa   rimnow   sauress   sudaress   turess  Yemeress alanba  16 انتهك

          sauress 15 انزع

      aliwaa djazairess   rimnow   tishreen   yemeress 15 عاق

        omandaily rimnow yemenress 13 نكل

 alayyam djazairess   maghress   masress   omandaily   rimnow   sudaress   tishreen   turess  alittihad 13 مزق

   alayyam djazairess   maghress   masress   omandaily   rimnow   sudaress   tishreen   turess 13 امتهن

        maghress  rimnow   sauress   sudaress 11 فاجر
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       maghress masress rimnow yemeress 10 انتقم

        maghress rimnow somaliatoday 10 عادى

    alittihad maghress   masress   rimnow   sudaress   tishreen  Yemeress 9 هتكم

       alayyam rimnow sudaress turess 6 حنى

        alittihad rimnow sauress 5 نكص

        alayyam maghress yemeress 5 عاند

        maghress rimnow sauress 4 بغى

          alayyam 4 أذل

        aliwaa maghress rimnow 4 انتقص

         alayyam rimnow 4 مقت

        aliwaa maghress   sauress   turess 4 أعاق

         turess yemeress 3 استقوى

         rimnow turess 3 ضايق

         aliwaa sauress 2 أحزن

         maghress rimnow 2 عوق
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 (: ألفاظ العنف اجلسديز)امللحق 
مرات  الكلمة 

 التكرار

 الصحف

 alayyam alittihad aliwaa djazairess libyaakhabar maghress masress omandaily rimnow sauress 255 يقتل
somaliatoday sudaress tishreen turess  yemeress      

      alittihad rimnow somaliatoday dusaress yemeress 17 يهلك

       rimnow sudaress turess  yemeress 13 يعذب

      alayyam aliwaa  maghress rimnow sauress 6 يصفع
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 توزيعات التكرارات النسبية أللفاظ العنف يف الدراسةامللحق )ح(: 
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 قائمة املراجع العربية 
: 1999(. الصحافة املكتوبة وظاهرة العنف يف اجلزائر خالل سنة 2005حسيين، صفوان عيصام. )

 دراسة وصفية حتليلية. أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر، اجلزائر. 

(. حتليل اخلطاب النقدي ابالعتماد على املدوانت اللغوية: 2015الشمري، عقيل، وحممود احملمود. )

-264، الصفحات 33أخبار غزة منوذجا. جملة احلكمة للدراسات األدبية واللغوية، اجلزائر، العدد 

305. 

(. املعاجلة اآللية لوعاء األخبار: حتليل اخلطاب النقدي املعتمد 2017الشمري، عقيل، وحممود احملمود )

على املدونة احلاسوبية. يف: لغوايت املدونة احلاسوبية: تطبيقات حتليلية على العربية الطبيعية. حترير: 

 . 251-197الرايض، الصفحات سلطان اجمليول. مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة اللغة العربية، 

احليوان. حتقيق وشرح: عبدالسالم هارون. مصطفى البايب احلليب،  (.1965عمر بن حبر. ) حظ،ااجل

 القاهرة. 

(. املدوانت اللغوية وكيفية اإلفادة منها. يف: املدوانت اللغوية العربية، 2015. )صاحل، حممود إمساعيل

 العصيمي. مركز امللك عبد هللا الدويل خلدمة اللغة العربية، بناؤها وطرق اإلفادة منها. حترير: صاحل

 . 93-17الرايض، الصفحات 

 (. املصاحبة يف التعبري اللغوي، دار الفكر العريب، القاهرة. 1990عبدالعزيز، حممد. )
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والثقافة (. الفروق اللغوية. حتقيق: حممد إبراهيم سليم، بريوت، دار العلم 2014العسكري، أبو هالل )

 للنشر والتوزيع، القاهرة.

. يف: BCU(. املعاجلة اآللية للصحف العربية: حتليل األمناط اخلطابية مبناهج 2017اجمليول، سلطان )

لغوايت املدونة احلاسوبية: تطبيقات حتليلية على العربية الطبيعية. مركز امللك عبدهللا الدويل خلدمة 

 .55-11اللغة العربية، الرايض، الصفحات 

(. البحث اللغوي يف املدوانت العربية احلاسوبية بني املمكن واحملتمل واملأمول. 2015اجمليول، سلطان. )

يف: املدوانت اللغوية العربية، بناؤها وطرق اإلفادة منها. حترير: صاحل العصيمي. مركز امللك عبد هللا 

 . 279-235الدويل خلدمة اللغة العربية، الرايض، الصفحات 

(. ظاهرة التالزم الرتكييب: دراسة يف منهجية التفكري النحوي. جملة جممع 2011د، جودة مربوك. )حمم

 . 146-111(، الصفحات 31(، العدد )15اللغة العربية األردين، اجمللد )

(. لغوايت املدونة احلاسوبية: املنهج والنظرية والتطبيق. ترمجة: 2016مكانري، توين وأندرو هاردي. )

 ن انصر اجمليول. دار جامعة امللك سعود للنشر، الرايض. سلطان ب
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والتعريفات قائمة املصطلحات  
 التعريف املقابل املصطلح

Abstract ويقابل الوحدات املعجمية الدالة على املعاين اجملردة اجملرد .

على املعاين املادية سوس الذي يدل املصطلح: احمل

 .concreteانظر: . )املواد الثقافية( واحملسوسة

Asymmetry على -)أ(  على أنابملفهوم العام تدل خاصية داللية  الالمتاثلية

)ب(،  مستلزما لـأو  أو متقابالً  مرادفاليس  -سبيل املثال

غري مرتادف أو متقابل أو مستلزم لـ )ب( وعليه يكون 

 . )أ(

Behavioral 

profiles 
طبيعة اخلصائص الصوتية أو الصرفية أو الرتكيبية أو  السلوكية اجملموعات

الداللية يف اللغة الطبيعية، اليت ُتكشف عن طريق 

مؤشرات التصاحب اإلحصائية والتحليالت التفسريية 

 الكمية.

Word Cloud توزيع الكلمات األكثر تكرار، أو احملددة لغرض البحث،  سحابيةالكلمات ال

كثر تكرار أكرب حجما، ويقل احلجم  وتكون الكلمات األ

، ومن املمكن أن كلما قل التكرار أو الرتكيز بشكل مطرد

تُعرض أبلوان خمتلفة، كل لون ُيضبط له إعداد خاص 
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أكثر الكلمات تكرارا بلون خلاصية حبثية معينة، كأن حيدد 

 الثالثاملتصاحب حيدد  -على سبيل املثال-معني، أو 

ابللون األمحر، واملتصاحب الثاين ابللون األخضر، 

واملتصاحب األول ابللون األصفر، وما يزيد منها تكرارا 

مع الكلمة املركزية عن رقم حمدد ابللون البنفسجي، 

 وهكذا دواليك.

Clustersترابط كلمة مع أخرى وهكذا دواليك على شكل عناقيد العناقيد

الرتابط عالقة ارتباطية، كأن فاكهة العنب، ويكون هلذا 

تكون عالقة تصاحب حرة، أو عالقة تصاحب مقيد، أو 

عالقة تالزم تركييب، أو عالقة حمددة من العالقات الداللية  

 كالرتادف أو االشتمال أو اجلزء من الكل أو التضاد.

CMD يتوفر يف أنظمة تشغيل احلواسيب ويعمل كملف ينفذ موجه األوامر

وحمددة اإلدخال من قبل مستخدم  أوامر مطلوبة

 احلاسوب الشخصي.

Collocates, 

collocations

تصاحب كلمة مع أخرى، ويكون ممتًدا من ميني الكلمة  التصاحبات اللفظية

.بعدة كلمات متتابعةاملركزية أو من يسارها 
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Concordance حتليل آيل حاسويب يعمل على تقدمي الكشاف السياقي  الكشاف السياقي

 من النصوص على شكل أسطر. 

Concrete انظر:  احملسوسabstract 

Corpus 

Linguistics 
متداخلة ، وله مناهج عديدة حقل علمي له نظرايت لسانيات املدوانت

االجتماعية واالقتصادية  احلاسوبية بني العلوم االختصاص

متعددة وآلية ، وله تطبيقات حاسوبية والسياسية

 . املصادر

CSV (Comma 

Separate 

Values) 

فصل بني املعلومات املدخلة فيها بفاصلة أو يُ بياانت  ملف القيم املفصولة

 .خالاي جمدولةبغريها، وتكون على هيئة 

Dispersion قيم إحصائية تشري إىل طبيعة توزع الكلمات املعاجلة يف  التوزيع

 النص املعاجل. 

Ghawwas 

ACPTs 
أداة مفتوحة املصدر حتلل املدوانت اللغوية، وتتضمن  غواص

بعضا من األدوات الرئيسة للتحليل املدوين األويل )انظر: 

WordSmith Tools .) 

Keyness مؤشر إحصائي يقيس آليا داللة أو عدم داللة تكرار  املفتاحية

بني جمموعتني من  keywordsالكلمات املفتاحية 

 البياانت أو بني مدونتني لغويّتني.
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Keywords مقارنة  الكلمة األكثر داللة إحصائيا يف املدونة الرئيسة الكلمات املفتاحية

 ابملدونة املرجعية. 

Notepad++ حمرر نصي متقدم يتضمن العديد من خيارات البحث  نوت ابد بلس بلس

 ومدعوم بلغات برجمية عديدة.  mark-upوالتعليم 

Patterns يشري إىل منط متكرر يف الظاهرة اللغوية املعاجلة، مصطلح  األمناط

نذكر بعًضا منها على  يدل على عدة مفاهيم إجرائيةوقد 

يستعمل  األول: األمناط النحوية اليت هبا .النحو اآليت

احمللل بنكا معينا من البنوك الشجرية النحوية لكشف 

اإلعرابية التصاحبية يف النص. الرتكيبية/ السماتطبيعة 

الثاين: التعليم ابأللوان على مواضع التصاحب اللفظي 

للكلمة املركزية على امتداد تتابع معني، كأن يكون التعليم 

أو بني  مثال بني األفعال املضارعة وأمساء األعالم،

الضمائر وإحاالهتا القبلية والبعدية يف النص، إخل. الثالث: 

دل على تقيم إحصائية من نتائج معاجلة النص خوارزميا 

يف النص املعاجل. على سبيل املثال: تكرارية ما حالة منطية 

 أمناط قوة التصاحب بني الكلمات بني املدوانت. 

Plain TXT امللف النصي البسيط املعروف ابملفكرة.  النص البسيط 
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Plot يعطي الفرز عادة قيما رقمية تشري إىل توزع الكلمة يف  الفرز

املدونة املعاجلة، وعادة ما تكون يف الدراسات املدونية 

 (. figures) أشكال بيانيةعلى 

R برانمج حاسويب إحصائي ابلدرجة األوىل، يعمل على لغة  آر

 . pythonوالبايثون  Perlلغة بريل شبيه بـ، وهو الربجمة آر

Slot  أحياز( حيزslots) عدة مفاهيم خمتلفة ابختالف احلقول. أما يف  للمصطلح

يشغله رمٌز لسانيات املدونة فيشري إىل كل حيز حقل 

حمدُد الشكل )وحدة معجمية، أو رمز، أو رقم، إخل.( 

 ويُفصل عن سابقه والحقه مبسافة. 

Sketch engine وهي أداة شبكية. دوانتأداة ملعاجلة امل سكتش إجنن ، 

Symmetry إىل أنه إذا كان )أ( ابملفهوم العام خاصية داللية تشري  التماثلية

)ب(، فإن )ب( مرادف  مستلزما لـأو  متقابالمرادفا أو 

 )أ( أيضا. لـ ستلزممأو  متقابلأو 

Synonym ترادف كلمة مع أخرى، ويف معظم األحباث اللسانية، فإن  املرتادف

 . يف اللغة الطبيعية حتمياالرتادف التام ليس 

System-based 

analysis 
فيد به اآللة وتفيد به األنظمة تُ حتليل قائم على ما  حتليل قائم على األنظمة

 معاجلة اللغة آليا.يف اخلوارزمية 
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Text frequency النصوص املعاجلة، وعادة يكون كل نص يف ملف  عدد تكرار النصوص

مستقل، أو يكون حمدًدا يف برانمج حمرر النصوص بتعليم 

الفصل بني النصوص اخلام جلعل كل نص مفصول عن 

 . اآلخر نصا مستقال

Timeline خاصية يف أداة وورد مسيث ُتظهر نتائج الكشاف  اخلط الزمين

حبسب  keynessفتاحّية السياقي أو قائمة األلفاظ أو امل

بداية من تسلسل ورودها من بداية النص إىل آخره، أو 

 األكثر تكررا إىل األقل تكرار. 

UNICODE وحفظه هبذا الرتميز ألجل إمكانية  امللف النصيترميز  الرتميز

 قراءة النص العريب يف أداة وورد مسيث.

Usage-based 

analysis 
حتليل قائم على 

 االستعمال

حتليل قائم على تدخل اإلنسان يف مراقبة ما تفيد به اآللة 

االستعمال اللغوي الذي حيتاج إىل  مزيد من حتليلألجل 

 إضافية.  يدويةمعاجلات 

UTF-8  صيغة حتويل الرتميز

Unicode 

Transformation 

Format 

وحفظه هبذا الرتميز ألجل إمكانية  يالنص امللف ترميز

 اص. قراءة النص يف أداة غو 

WebBootCat  ويب بوت كات

 )الزاحف(

يف أداة سكتس إجنن  مدجمة crawler أداة زاحف

الشبكية، وتقوم جبمع البياانت اللغوية من املواقع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





102 
 

 الشبكية.  

Wordlist توزيع الكلمات يف النص املعاجل على شكل قائمة، كل  قائمة الكلمات

 . وعدد مرات تكرارها كلمة واحدةيتضمن   فيهاسطر 

WordSmith 

Tools 
أداة مفتوحة املصدر حتلل املدوانت اللغوية، وتتضمن  أدوات وورد مسيث

 الكثري من األدوات الرئيسة للتحليل املدوين.
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