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 الذخيرة اللغوية لتراكيب القرآن الكريم

 أ.د. محمد زكي خضر

 ،لقد ُخدم نص القرآن الكريم بصيغ عديدة. وقد كان آخرها الذخيرة اللغوية لكلمات القرآن الكريم

صدر أية محاولة لعرض تراكيب القرآن الكريم بشكل ذخيرة لغوية. هذا البحث يستند إلى تلكنه لم 

س جذور الكلمات المكونة للتركيب ولي المرتبة وفقا في القرآن الكريم لفظ  التراكيب المتشابهة 

للكلمات نفسها. أي أن التراكيب التي تشترك كلماتها بالجذور نفسها تعتبر متشابهة ومجتمعة مع 

تلك د تكرار لوجو مدة لعدحبعضها. لذلك فقد استثنيت التراكيب التي تظهر في القرآن الكريم مرة وا

شتق من جذور الكلمات الثالثية وأحيان ا . إن األسماء واألفعال في اللغة العربية غالبا تُ التراكيب

ا لكثير من األبحاث المستقبلية س  والخماسية. لذلك فإن هذه الذخيرة يمكن أن تكون أسا الرباعية

 خاصة في األبحاث ذات العالقة بالمعاني ،المتعلقة بعالقة كلمات اللغة العربية مع بعضها البعض

والداللة. ويؤمل أن تخدم هذه الذخيرة ربط المفاهيم في القرآن الكريم مع كتب الحديث النبوي والفقه 

 (1)ومختلف العلوم الشرعية باإلضافة إلى اللغة العربية

 عربيةاكيب اللغة الالكلمات المفتاحية: الذخيرة اللغوية، ذخيرة تراكيب القرآن الكريم، ذخيرة تر

 تقديم -1

تعتبر الذخيرة اللغوية ذات أهمية بالغة في دراسة اللسانيات الحديثة. ففي مختلف عمليات التحليل 

والمعالجة للذخيرة اللغوية خدمة للمعالجة الحاسوبية للغات الطبيعية وفي التعرف على األصوات 

ة ليي عمليات التأشيرات الداخوفي الترجمة اآللية، حيث يستخدم نموذج ماركوف المخفي ف

 (.2)لألصوات وتطبيقات عديدة أخرى

( نتيجة تعاون من جهات عديدة بمبادرة من جامعة ليدز في 3تتوفر ذخيرة لغوية للقرآن الكريم)

هزت بواسطة تجزئة الكلمات القرآنية وترميزها بريطانيا. هذه الذخيرة مفتوحة المصدر وجُ 

في مايس عام  4,0ضعت بشكل منظم ومرتبط بمخططات بيانية للنحو. وقد نشرت الطبعة ووُ 

 لها في ما بعد. ذكر. وسنأتي على 2411

 .بفصل الكلمة عن السياق الذي وردت فيهفي كثير من األحيان  يمكن أن يحددإن معنى كلمة ال 

لظالم. كلمة الليل تقترن بمفهوم ا توصف الكلمة بما يصاحبها من أفعال وليس بكلمة منفردة. فمثال  

ذا يل، وهيل مع الظالم هو الذي أعطى صفة الظالم لل  فوصف االقتران يعني أن كثرة تكرار الل  
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ة وجد عالقتال  هقد وجد بعدد كاٍف من التكرارات التي جعلت من غير الممكن تصور أن قتراناال

 (.0بين الليل والظالم)

نستخدم مصطلح "تراكيب متعددة الكلمات"( ارتباط كلمتين أو أكثر يقصد بالكلمات المتعددة )هنا س

من الكلمات المستقلة إمالئي ا بحيث تردا مرتبطتين ببعضهما إصطالحي ا. ونعني باالصطالحي أنها 

  .(5ال يمكن التنبؤ بالعالقة بينهما في الصيغة والداللة والتردد) باألساس

مات بنظرة واهتمام خاص. فالتعرف على التراكيب لقد حظي موضوع التراكيب المتعددة الكل

يؤثر على نوعية النتائج للمهام المختلفة بكثرة في اللغات الطبيعية، مثل عمليات  عددة الكلماتتم

مت طرائق مختلفة لتحديد التراكيب متعددة الكلمات قد استخد  والترميز واإلعراب وتوليد الكالم. 

 (.6اللغة) فيمت إليجاد نماذج التكرار كالوسائل االحصائية  والتي استخد  

 الذي تؤثر الكلمات المتعددة هجمت الذخيرة اللغوية للتعرف على الن( استخد  7ات )دراسإحدى الفي 

ناك هصيغتين، فعلى المحاورات والكتابة األكاديمية، كما استخدمت النهج الذي تسلكه في فيه 

تعنى بالمفهوم الناجم عن دمج الكلمات والثانية تعنى طريقتان للتعامل مع الكلمات المتعددة: األولى 

 بأداة كل كلمة باالضافة إلى المفهوم.

شرت هيكلية واسعة الشمول وعميقة لتمثيل الذخيرة متعددة الكلمات مع في أحد األبحاث نُ 

ا من المعاجم أو المخزون النحوي. فقد ن(. ولم تحدد الطريقة في مضمونها 8المعجم) وع ا خاص 

ت على طيف عريض من الذخائر متعددة الكلمات وأصنافها، من بينها أسماء األشياء و احتو

التركيبات العادية ووسائل االرتباط والضمائر وغيرها، كما شملت العبارات التي تحوي أفعاال  مع 

مثال  فما يدخل عليها من تحويرات داخلية أو تحويرات بتسلسل الكلمات ووسائل االتصال بينها.  

ارة " موقعه يجلب االنتباه" يمكن أن ترتبط مع عبارة " الموقع يسترعي االنتباه" أو "ليس في عب

الموقع ما يسترعي االنتباه". ففي هذه الحاالت هناك فجوات بين الكلمات المشتركة في كل عبارة 

ا أساسي ا من ا رة لذخيمن العبارات األخيرة. كذلك فإن حروف الجر والعطف وغيرها ال تعتبر جزء 

ا كامال  من الذخيرة إذا البحث اعتبر أن اللغوية، لذلك فإن  مهمة حروف الجر والعطف ليست جزء 

 ما أجريت عليها عملية تحليال  نحوي ا. 

نشأ األنظمة المحتوية على ذخيرة متعددة الكلمات لغرض عمل جدول فهارس للعبارات باستعمال تُ 

(. وقد أضاف هذا البحث استعمال أدوات مع 9يفة)عالمات مع أنظمة التشكيل والتجزئة الخف

في  التطورإن مرشحات لتفادي المشاكل التي تصاحب االنحراف الداللي الناتج عن االقتباس. 

استعمال المصطلحات والحاجة لدمج الكلمات للحصول على تعابير جديدة قد وصل إلى أن تحتل 



 3 

لتمييزها عن التعابير األخرى وذلك  %94تصل إلى قد بدقة  %34إلى حد يصل إلى هذه التعابير 

ذلك  ربويمكن أن يكون ذلك منصة تصلح لالستعمال في الترجمة اآللية، وقد جُ  ،في هذا البحث

 فعال  بين اللغتين اإلنكليزية والفرنسية.

 ةعملية إنتاج تعابير مكونة من كلمات متعددة موجودة في الكتب االنكليزية الشائعهناك محاولة ل

(. وكان الهدف من تلك الدراسة هو البحث 14من أناس ليست لغتهم األم هي اإلنكليزية) ؤلفةالم

عن تأثير اللغة األم على إنتاج تعابير إنكليزية صحيحة أو خاطئة وخاصة في عملية ربط الكلمات 

 مع بعضها.

د عولجت الحواري قإن عملية استرجاع المعلومات باللغات الطبيعية وفق قوالب معينة لالستفسار 

(. هناك إمكانية لزيادة القابلية التحاورية باستعمال العبارات متعددة الكلمات 11بشكل أو بآخر)

ا المختارة من أعلى عدد من الوثائق . إن العبارات المتعددة الكلمات هي وحدات لنصوص تمثل حيز 

  رات العادية.لمفاهيم وأشياء. فهي بذلك أكثر مناسبة لتمثيل المواضيع من العبا

استعمال مخرجات أدوات معالجة  :ما( يحتوي على منحيين جديدين: األول ه12هناك نظام آخر)

اللغات الطبيعية مثل عملية استخراج عبارات متعددة الكلمات ثنائية اللغة لتحسين عملية الترجمة 

في  مقابلة الجمل اآللية، والثاني هو تقديم طريقة ترشيح جديدة مستندة إلى استعمال أدوات في

أ في تحسين مستوى الترجمة اآللية بإدخال عناصر جديدة في  اللغتين. لقد أظهر هذا النظام زخم 

 معالجة اللغات الطبيعية وباألخص الترجمة اآللية.

كما استحدثت طريقة تعتمد على الذخيرة اللغوية لدراسة العبارات متعددة الكلمات التي تحتوي على 

( بذخيرة اللغة األلمانية التي 13قد اختصت هذه الدراسة)ومحتويات اللغة. كمية محسوسة من 

ثرة الطريقة كهذه تحوي على بليوني كلمة والمحفوظة في معهد الدراسات األلمانية. وقد استخدمت 

 .  لها االستخدام كأساس

إحدى فرة. استعملت بيانات الذخيرة المتومن الحصول على عبارات متعددة الكلمات  يمكن

ا 10ارية تطبيق الطرائق االحصائية الستخالص العبارات متعددة الكلمات)الدراسات الهنغ (. ونظر 

هذه  معقدة للوصول لتلك الغاية. وقد استعملتلتعقيد النحو الهنغاري، فقد استحدثت سلسلة وسائل 

ا.  السلسلة من الوسائل بحيث يمكن استعمالها في لغات أخرى أيض 

(. وقد 15عربية فقد جمعت كمية من العبارات متعددة الكلمات من معاجم مختلفة)أما في اللغة ال

صنفت هذه العبارت وفق حاالتها اإلعرابية. وقد أجري ترميز كل الكلمات المكونة للعبارات يدوي ا 



 0 

مع تفاصيل المفهوم والوضع النحوي. وقد احتوت بعض التعابير على متغيرات لكي يمكن استبدال 

 ي مواقعها بحيث تؤدي إلى الصيغة النحوية نفسها.الكلمات ف

(، فقد وضعت مواصفات للعبارات 16ولغرض استخالص الكلمات المتعددة من الذخائر اللغوية)

لالستخالص ووضعت عدة محددات إحصائية لترشيح متعددة الكلمات. بعد ذلك وضع برنامج 

 ثيل ضمن المواصفات المطلوبة.وحدات العبارات المشابهة لكي تكون الذخيرة على أفضل تم

كما أجريت دراسة لمعرفة مدى الفائدة من المعاجم اللغوية من االنكليزية إلى العربية باستعمال 

كلمات متعددة مثل العبارات الشائعة واألفعال المرتبطة بحروف الجر والتركيبات المتعارف 

 الصرفية وتركيباتها التي ربما تسبب(. يمكن التعرف على الكلمات المتعددة من معانيها 17عليها)

 غة. لقد تم فحص الفائدة من معاجم الترجمة باالستناد إلىارتباك ا للمترجمين أو المتعلمين األجانب لل  

ظاهرتين: األولى بإيجاد فائدة هذه المعاجم بتقديمها أثناء تدريس طلبة الدراسات األولية في الترجمة 

نسبة المئوية نتج أن الوقد استُ  حليل التركيبي لوثائق هذه المعاجم.واللسانيات. الثانية بتقييم الت

في الصفوف المتقدمة من أقسام الترجمة واللسانيات كانت أعلى، مما يشير  الستعمال هذه المعاجم

أهمية هذه المعاجم كانت أعلى. هذا باالضافة إلى أن فصول الترجمة من العربية إلى تبيان إلى أن 

طلبة وذلك ألن ال ،ت أقل استعماال للمعاجم من الترجمة من االنكليزية إلى العربيةاالنكليزية كان

يتعاملون مع لغتهم األم، وأن العبارات متعددة الكلمات باالنكليزية أكثر صعوبة من العربية. كانوا 

جد بأن فقرات الكلمات المتعددة بالعربية قد عوملت بشكل أفضل من قرينتها في المعاجم كما وُ 

ا من المعاجم من  االنكليزية، هذا على الرغم من أن المعاجم من االنكليزية إلى العربية أكثر توفر 

 العربية إلى االنكليزية.

 ذخيرة القرآن الكريم -1

( المذكورة أعاله باللغة االنكليزية نتيجة عمل تعاوني بمبادرة من 3أنشأت ذخيرة القرآن الكريم )

ز متعدد الطبقات بضمنها ترميز أجزاء الكالم والتجزئة النحوية جامعة ليدز ببريطانيا، مع ترمي

يمكن االعتماد عليه  باالعتماد على قواعد النحو العربي. إن الدافع وراء هذا العمل هو إنتاج مرجع

للتمكن من تحليل إضافي لنص القرآن الكريم. وهذا المشروع يتوافق مع الشبكات الشجرية األخرى 

 ة باإلعراب.التراثية والمعروفن أرضية مناسبة للوسائل اللغوية العربية لكي تكوالمتوفرة في اللغة 

عدة وذلك بوضعها على االنترنيت ب ،هذه الطريقة في ترميز الذخيرة اللغوية بطريقة تعاونيةتمت 

ا آلي ا ثم تدقيق ا يدوي ا أولي ا ثم التدقيق على االنترنيت المراق    بمراحل. كل مرحلة تضمنت ترميز 

والتأكد بطريقة تعاونية. وقد اجتذب الموقع " الذخيرة العربية للقرآن" آالف الزوار بينهم حوالي 
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متطوع قاموا بالترميز واقتراح تصحيحات على الترميز األصلي. ولغرض الوصول إلى  144

 جودة عالية في العمل فقد أوكل التدقيق لمجموعة صغيرة من المتخصصين لتدقيق عمل المتطوعين.

لقد استفيد من وجود خدمة كبيرة إلعراب القرآن الكريم عبر القرون والتي ساعدت في التدقيق. 

 (.18ويمكن الرجوع إلى تفاصيل الخطوات أعاله في البحث)

 المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة في القرآن الكريم -2

( والذي جمع 19الباقي)كان المعجم المفهرس لكلمات القرآن الكريم هو تأليف محمد فؤاد عبد 

الكلمات وفق جذورها أبجدي ا، ولم يحتوي هذا المعجم على الحروف بل شمل األسماء واألفعال 

فيتكون من جزأين: الجزء األول مرتب  (24الذي قام بوضعه مؤلف هذا البحث) فقط. أما المعجم

تكراراتها. أما الجزء الكلمات التي تقع تحت ذلك الجذر مع عدد  حسب الجذور أبجدي ا ويعطي كل  

يبين  ويعطي مواضعها في القرآن الكريم )السورة ورقم اآلية(. هجائيالثاني فهو للكلمة بترتيب 

 ( من الجزء الثاني.2( صورة بعض صفحة من الجزء األول والشكل )1الشكل)

                 

 ( صورة من صفحة من الجزء األول من معجم كلمات القرآن1الشكل )

                            

 ( صورة من صفحة من الجزء الثاني من معجم كلمات القرآن2الشكل )
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وحسب (. 21صدر المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظ ا في القرآن الكريم) 2442في عام 

لمة عملت كاستُ  .هالقرآن المكونة من أكثر من كلمة قبل تراكيبعلم المؤلف لم يتوفر أي معجم ل

ا لتجنب اعتبار مفهوم العبارات الذي له داللة لغوية معينة.  "عبارات" توليس "تراكيب" نظر 

 ويمكن الرجوع إلى صنف هذا المعجم وفق الترتيب الهجائي لجذور الكلمات المكونة للتركيب.

ينِ    (.22تفاصيل خطوات عمل هذا المعجم في المرجع ) ِلِك يَۡوِم ٱلد ِ   َمَٰ

مرتب وفق جذر أول كلمة ثم جذر الكلمة الثانية وهكذا. أما إذا كانت الكلمة األولى هي المعجم 

نفسها بين التراكيب فقد وضع الترتيب حسب ورودها في التسلسل في المصحف. أما إذا كان 

مختلف ا فقد اعتبر تسلسل الكلمات حسب التشكيل: الفتحة ثم الضمة ثم الكسرة. وقد استعمل التشكيل 

لمصحف بما يقرب من الرسم العثماني قدر اإلمكان، وهو يشابه خط مصحف المدينة فيما نص ا

ا في مؤخر   عدا استعمال األلف بدل األلف الخنجرية حيث لم تكن متوفرة في الخط الحاسوبي إال  

ِلكِ  " ترميز )اليونيكود(. فمثال كلمات مثل  لَِمينَ  َمَٰ ب   ٱۡلعََٰ  "العالمين الكتابمالك استعملت " "  ٱۡلِكتََٰ

ناك ه " كما هي لشيوع استعمالها بهذه الصيغة.ذلك هذا الرحمنبينما أبقيت كلمات شائعة مثل: "

قيت كما " فقد ابرحمت رحمةكلمات في المصحف كتبت بأشكال مختلفة في مواضع مختلفة مثل: "

 ."ه الرحمن الرحيمبسم الل"هي في كل موضع. كما اعتبرت أول آية من سورة الفاتحة هي البسملة: 

آية. وبلغ عدد التراكيب التي  6236هو المنورة إن عدد آيات القرآن الكريم وفق مصحف المدينة 

كلمة. لكنه عند حذف الشدة  18801تركيب أ. بلغت كلمات القرآن المختلفة  77079تضمنها المعجم 

كلمة. هذا  17880على بداية الكلمات التي يسبقها تنوين على الكلمة السابقة لها انخفض العدد إلى 

مع العلم أن معظم كلمات القرآن من األسماء  .24و 19المصدرين وقد استعملت جذور الكلمات من 

واألفعال جذورها ثالثية والقليل منها رباعية وليس في القرآن كلمة جذرها خماسي. أما الكلمات 

مكة  و جبريل وميكال وعيسى وموسى ونوح وآدمالتي ال جذر لها مثل أسماء األعالم مثل: "

وكذلك الحال بالنسبة للحروف المقطعة في  ذر." فقد اعتبرت الكلمة نفسها محل الجومصر ويثرب

ا لكن مع جمع المتقارب منها مع بعض.  بدايات بعض السور. أما الحروف فقد اعتبرت نفسها جذور 

. كما جمعت الكلمات التي وردت بإمالء "لم" و"لن" و"ال"  وكذلك"أن" و"إن"   فمثال  جمعت:

بعد أخذ هذه عدد جذور الكلمات وبذلك أصبح " إبراهيم " و " إبراهم" مختلف مع بعضها مثل: 

ا 1768المالحظات  المكررة مرتين فأكثر، لذلك فإن كل كلمة  تراكيب. وحيث أن المعجم هو للجذر 

 راكيبتقد أخذ بعين االعتبار الو وردت مرة واحدة في القرآن اعتبرت كلمة فاصلة بين عبارتين.

ا مشابهة لعبارة أخرى يمكنأي أن عبارة تحوي جذو ،الممتدة ألكثر من آية أن تكون األولى في  ر 

 آية واحدة بينما تكون الثانية في آيتين، وقد استعملت االشارة # للتعبير عن الفاصلة بين آيتين.
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من سااااااورة  8-5كلمااة. وهمااا اآليااات  26ذور مكوناة من جاكااناات أطول عبااارتين متطااابقتين بااال

لم تؤخذ أي عبارة مشااتركة عبر سااور متعاقبة، . ومن سااورة المعارج 32-29المؤمنون واآليات 

إن التراكيب المأخوذة بعين االعتبار هي تلك وهكذا ف بل اعتبرت كل سااورة مسااتقلة في المعالجة.

 التي تحوي كلمتين فما فوق وتشترك بالجذور نفسها.

 

                              

 في القرآن الكريم( كتاب المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة 3الشكل )

 خطة جمع التراكيب المشتركة في جذورها -3

 المشتركة في جذورها: تراكيباتبع االسلوب اآلتي في الحصول على ال

الباادء من نص القرآن الكريم المحتوي على كلمااات القرآن ومااا يوازيهااا من جااذور مع رموز  -1

 .فواصل اآليات وفواصل السور

في الساااورة إلى  1كلمة أي من الكلمة رقم  34ا زئ النص إلى ساااالسااال طول الواحدة منهجُ  -2

مع سلسلة جذورها  وهكذا. نقلت هذه السالسل إلى ملف خاص 32إلى  3ثم  31إلى  2ثم  34

فلم  34وأرقاام اآليات والسااااااور التي تعود لها. أما إذا كانت السااااااورة تحوي كلمات أقل من 

 يستخلص منها أي سلسلة. 

رنتها مع بعضاااها، لم يعثر على أي تطابق بين سااالسااالتين بعد ترتيب الساااالسااال هجائي ا ومقا -3

 فأهمل الجميع.
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ولم  27ثم  28وأعيدت العملية ثم  29نقص الرقم بواحد أي أعيدت العملية بتجزئة النص إلى أُ  -0

من سورة  8-5حيث عثر على اآليات:  26يعثر على أي تطابق سوى عند الوصول إلى 

اف ُظون  )المؤمنون: "  ْم ح  ه  ين  ُهْم ل فُُروج  الَّذ  انُُهْم ف إ نَُّهْم 5و  ل ك ْت أ ْيم  ا م  ْم أ ْو م  ه  اج  ( إ الَّ ع ل ى أ ْزو 

ين  ) لُوم  ْيُر م  اء  ذ ل ك  ف أُول ئ ك  ُهُم اْلع ادُون  )6غ  ر  ن  اْبت غ ى و  ْم 7( ف م  ه  ع ْهد  ْم و  ان ات ه  ين  ُهْم أل م  الَّذ  ( و 

اُعون   اف ُظون  )من سورة المعارج: " 32-29" مع اآليات ( 8) ر  ْم ح  ه  ين  ُهْم ل فُُروج  الَّذ  ( 29و 

ين  ) لُوم  انُُهْم ف إ نَُّهْم غ ْيُر م  ل ك ْت أ ْيم  ا م  ْم أ ْو م  ه  اج  اء  ذ ل ك  ف أُول ئ ك  34إ الَّ ع ل ى أ ْزو  ر  ن  اْبت غ ى و  ( ف م 

الَّذ   (31ُهُم اْلع ادُون  ) اُعون  )و  ْم ر  ه  ع ْهد  ْم و  ان ات ه   . (32ين  ُهْم أل م 

بين ي استمر إنقاص طول السلسلة واحد ا واحد ا إلى أن وصل طول السلسلة إلى كلمتين فقط. -5

 ( المخطط االنسيابي لهذه العملية.0الشكل )

ومواقعها في السور وأرقام من مختلف األطوال معت سالسل الكلمات مع سالسل الجذور جُ  -6

 ضعت في قاعدة بيانات.آليات ووُ ا

جذور ذات ال تراكيبوفق تسلسل جذورها هجائي ا وجمعت ال تراكيبأجريت عمليات ترتيب ال -7

المتشابهة كمجموعة واحدة ثم أعيد ترتيبها وفق تسلسل السور واآليات التي تقع أول واحدة  

 منها فيها. 

لى الجذور نفسها مساٍو لعدد مجموعة إذا وجد أن عدد الكلمات في مجموعة التراكيب العائدة إ -8

حذفت المجموعة ذات  ،التراكيب لمجموعة أخرى لكن عدد كلمات األولى أكبر من الثانية

 الكلمات األقل وأبقي على المجموعة ذات عدد الكلمات األعلى.

المشابهة في جذورها من العبارة  تراكيبأما إذا وجدت عبارة قصيرة تحوي عدد ا أكبر من ال -9

القصيرة مع كل ما يتفق معها  تراكيباألطول، اعتبرت المجموعات مختلفة أي أعطيت ال

 الطويلة مع ما يتفق معها بالجذور. تراكيببالجذور ثم أعطيت ال

أن تكون التراكيب المتفقة بالكلمات مع االتفاق بالتشكيل أوال   تراكيبروعي في تسلسل ال -14

لسل ورودها في المصحف ثم يليها التراكيب المتفقة بالكلمات لكنها مختلفة بتشكيل حسب تس

 اآلخر ثم التراكيب المتفقة بالجذور والمختلفة بالكلمات.

عدد مرات تكرار بعد ذكر محل ورودها في السور واآليات، أضيف في نهاية كل عبارة  -11

 كيل نفسه.الكلمات نفسها والتشالمتفقة في الجذر نفسه و تراكيبال

صدر الكتاب بحيث جمعت التراكيب حسب تسلسل الجذور هجائي ا كما يتبين من الشكل  -12

(5) 

ي ف تراكيبنفت بتسلسل آخر حسب ورود أول عبارة من المعت صُ إن البيانات التي جُ  -13

التي وردت في أول سورة الفاتحة ومع كل منها  تراكيبهي ال تراكيبالمصحف. أي أن أول ال
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ار كر وحدها ويشذفي الجذور. لكن العبارة حينما ترد في محلها في المصحف تما يتفق معها 

لكي يمكن الرجوع إلى ذلك الموضع ومن ثم العثور على  ،عندها إلى موضع أول مرة وردت

 المصاحبة. تراكيبكل ال

 

.تراكيب( المخطط االنسيابي الذي اتبع في الحصول على ال0يبين الشكل )
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Figure2 

 

 

 

 

 

 

 2أكثر من 

 فأكثر 2

 نص القرآن الكريم مصحوب ا بجذور الكلمات
 

 كلمة متتالية من كل القرآن 34جمع  سالسل كلمات عددها 

 

 ترتيب سالسل الكلمات وفق جذورها

alphabetically 

 السالسل في القرآن كلهايجاد عدد تكرار 

 

عدد مرات 

   تكرار السلسلة

 اخزن في قاعدة بيانات جديدة

 طول السلسلة من الكلمات

اجمع الكلمات في قاعدة 

البيانات بحيث تكون أول 

مرة وردت في المصحف 

 في المقدمة

 انقص عدد التكرار بواحد
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تراكيب( المخطط االنسياب لعمل برنامج الحصول على ال0الشكل )  

أ هو5كما يبين الشكل )  (24أول صفحة من جداول الكتاب) ( نموذج 

 

   

 

 ( نموذج من كتاب المعجم المفهرس للتراكيب المتشابهة لفظ ا في القرآن الكريم5الشكل )

 الذخيرة اللغوية لتراكيب القرآن الكريم -4

أعاله، لكي تكون  13أعيد تصميم البيانات التي احتواها الكتاب وفق الترتيب المذكور في الفقرة 

 لوضعها كذخيرة لغوية تحوي مداخل كل تركيب منها على سطر مع مراعاة ما يأتي:مناسبة 

تركيب جديد عند ورود ورود أول تركيب منها في المصحف. ضعت التراكيب وفق وُ  -1

ا من التراكيب التي تتفق  التراكيب التي تشترك معهيدرج معه كل  في سلسلة الجذور بدء 

ف في فق في الكلمات وتختلف بالتشكيل ثم التي تختلمعه في الكلمات والتشكيل ثم التي تت

 الكلمات وتتفق بالجذور. 

واإلشارة إلى أول تركيب  RF كل مدخل يحوي معلومات عن محل وروده في المصحف -2

 .RPHورد في المصحف متفق معه بالجذور

يعاد التركيب عند وروده في محله من آيات وسور المصحف بحيث يشير إلى وجود  -3

راكيب المتفقة بالجذور عند أول ورودها لكي يكون باالمكان الرجوع إليها. مجموعة الت

 REF: RFوقد أشير إلى هذه المداخيل بالرمز 
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 RTوجذوره   PHكما أدرج نص التركيب بالرمز  -0

وستة أرقام تحت الرمز  RFوعلى هذا فإن كل مدخل يحوي ستة أرقام تحت رمز  -5

RPH   ونص التركيب تحت الرمزPH  ونص الجذور تحت الرمزRT:أي بالصيغة . 

 RF[ A : B : C : D : E : F ] RPH[ A1 : B1  : C1 : D1 : E1 : F1 ] 

PH[ التركيب-نص ] RT[الجذور العائدة للتركيب] 

اعتبرت التراكيب المتفقة بالجذور والكلمات والتشكيل من النوع األول والمتفقة بالجذور  حيث

 والكلمات من النوع الثاني والمتفقة بالجذور فقط من النوع الثالث.

A= ا من سورة الفاتحة  110إلى سورة الناس =  1: رقم السورة في المصحف بدء 

B رقم اآلية : 

C المتفقة بالجذور في القرآن كله تراكيباألول والتي تضم كل ال: رقم المجموعة من النوع 

Dالتي تتفق بالجذور والكلمات تراكيب: رقم المجموعة من النوع الثاني والتي تضم كل ال 

E تين من النوعين الثاني والثالث التي تقع ضمن المجموعة من النوع المجموعتسلسل : رقم

 األول

F نفسه: رقم تسلسل المدخل ضمن النوع 

 فهي نفس الرموز  [ A1 : B1  : C1 : D1 : E1 : F1 ]أما الرموز 

[ A : B : C : D : E : F ] .لكنها تعود إلى أول ورود للتركيب في المصحف 

 وفيما يأتي مثال ألول مداخل في الذخيرة والتي تبدأ ببداية سورة الفاتحة:

 

RF[ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 ] RPH[ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 ] PH ] يم  ح  ن  الرَّ ْحم  ]سمى ءله RT]ب ْسم  اللَّه  الرَّ

 رحم رحم[

RF[ 27 : 30 : 1 : 1 : 1 : 2 ] RPH[ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 ] PH ] يم  ح  ن  الرَّ ْحم  ]سمى RT]ب ْسم  اللَّه  الرَّ

 ءله رحم رحم[

RF[ 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1 ] PH [ ]ب ْسم   اللَّه  RT]سمى ءله[ 

RF[ 11 : 41 : 2 : 2 : 1 : 2 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]ب ْسم  اللَّه 
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RF[ 27 : 30 : 2 : 2 : 1 : 3 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 2 : 1 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]ب ْسم  اللَّه 

RF[ 5 : 4 : 2 : 3 : 2 : 1 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسم  اللَّه 

RF[ 6 : 138 : 2 : 3 : 2 : 2 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسم  اللَّه 

RF[ 22 : 28 : 2 : 3 : 2 : 3 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسم  اللَّه 

RF[ 22 : 34 : 2 : 3 : 2 : 4 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسم  اللَّه 

RF[ 22 : 36 : 2 : 3 : 2 : 5 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 3 : 2 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسم  اللَّه 

RF[ 6 : 118 : 2 : 4 : 3 : 1 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 4 : 3 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسُم اللَّه 

RF[ 6 : 119 : 2 : 4 : 3 : 2 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 4 : 3 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسُم اللَّه 

RF[ 6 : 121 : 2 : 4 : 3 : 3 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 4 : 3 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسُم اللَّه 

RF[ 22 : 40 : 2 : 4 : 3 : 4 ] RPH[ 1 : 1 : 2 : 4 : 3 : 1 ] PH ]  ]سمى ءله[RT]اْسُم اللَّه 

 

 لتبيان الرجوع إلى التركيب األول:وفيما يأتي مثال ثاٍن 

 

 

 ل الحق لمدخل سبق وأن وردت مجموعتهح( مثال يبين اإلشارة في م6الشكل )
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يم  [فالسطر األول يشير إلى المعلومات عن تركيب  ح  ن  الرَّ ْحم  الرقمين والمعلومات عنه في  ]الرَّ

هذا هو الرقم الثالث يشير إلى أن و 1واآلية = 1سورة الفاتحة=األولين الذين يشيران إلى 

[التركيب الرابع في المصحف ) األول كان  يم  ح  ن  الرَّ ْحم  [والثاني  ]ب ْسم  اللَّه  الرَّ الثالث و ]ب ْسم  اللَّه 

] ن  ْحم  فيشير إلى رقم التركيب  14الرابع أي  . أما الرقم 0(  لذلك كان الرقم الثالث هو  ]اللَّه  الرَّ

لى هذا التركيب بضمنها التركيبات المشتقة من التراكيب الثالثة السابقة من أول المصحف إ

[بتشكيل مختلف أو كلمات مختلفة ) [و  ]اْسم  اللَّه  ُت[و  ]اْسُم اللَّه  ْحم  ٍة[و  ]اللَّه  ر  ْحم  ]اللَّه   و ]اللَّهُ ب ر 

] ت ه  ْحم  ب ر  ةٌ[و  و  ْحم  ر  [وعة لمجم 1. أما الرقم الخامس فهو ( ]اللَّه  و  يم  ح  ن  الرَّ ْحم   2وهو  ]الرَّ

يُم[لمجموعة  ح  ُن الرَّ ْحم  [لمجموعة  3وهو  ]الرَّ ين  م  اح  ُم الرَّ . أما الرقم األخير فيشير إلى ]أ ْرح 

يم  [ لتركيب  1تسلشل التركيب ضمن كل مجموعة فهو  ح  ن  الرَّ ْحم  في اآلية األولى من   ]الرَّ

. 2اآلية  01في السورة  0وهو  34اآلية  27في السورة  3 في اآلية الثالثة وهو 2الفاتحة وهو 

 ويالحظ أن الجزء الثاني:

RPH[ 1 : 1 : 4 : 10 : 1 : 1 ]  

 مشترك بين التراكيب األربعة.

 أما التركيب 

REF: RF[ 1 : 3 : 4 : 10 : 1 : 2 ] RPH[ 1 : 1 : 4 : 10 : 1 : 1 ] PH[  ن ْحم  الرَّ

يم   ح   [رحم رحم]RT [الرَّ

من الذخيرة( فيشير إلى الموقع 179ي يرد في اآلية الثالثة من سورة الفاتحة )يقع في السطر والذ

 :أي إلى (21)يقع في السطر  نفسه المشار إليه

RPH[ 1 : 1 : 4 : 10 : 1 : 1 ]  

 .05637بينما بلغ العدد بدون تكرار  114843ل أو التراكيب في الذخيرة كلها يبلغ عدد المداخ 

ير مرة أخرى إلى أن كل كلمة أو تركيب ورد مرة واحدة في القرآن غير مشمول وبالطبع نش

 بهذه الذخيرة

 االستنتاجات -5

إن ذخيرة التراكيب المكونة من أكثر من كلمة مهمة في معالجة اللغات الطبيعية، وباألخص في 

الترجمة اآللية. هذا البحث يركز فقط على التراكيب من أكثر من كلمة في القرآن الكريم باالستناد 
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راكيب التالتراكيب في البحث ثالث أنواع: النوع األول هو  إلى جذور الكلمات المكونة للتراكيب.

المتشابهة بالكلمات مع تشكيلها والنوع الثاني الكلمات المتشابهة لكن تشكيلها مختلف والنوع 

الثالث المتشابهة في جذورها لكنها مختلفة الكلمات والتشكيل. فاألنواع الثالثة تشكل مجموعة 

 واحدة مشتركة بالجذور نفسها. الذخيرة متوفرة في الموقع:

mw.quran.corpus@al-mishkat.com 
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