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تحتاج المعالجة الداللية اآللية للغة العربية مقداًرا كبيًرا من المعلومات عن  المستخلص
ت هو قواعد البيانات. تشمل هذه وأفضل ترتيب لهذه المعلوما مختلف جوانب اللغة.

المعلومات قواعد البيانات المتعلقة بنسق الكتابة وقاعدة بيانات الصرف وما يتعلق بها من 
فصل لنواة الكلمة عن لواصقها السابقة والالحقة وربط النواة مع األوزان الصرفية المعروفة. 

إلى مكوناتها واألخذ بعين يلي ذلك قواعد بيانات النحو التي تحتاج إلى تقسيم اللواصق 
االعتبار الضمائر المستترة وتقديرها ، وذلك من خالل شبكة موسعة لقواعد البيانات 
االرتباطية. كما أن قواعد بيانات اللفظ والنطق السليم ضرورية للغة العربية الستكمال 

يانات . كل تلك المعالجات وقواعد البيانات تصب في قواعد البهاالمعالجات المناسبة ل
 المتعلقة بالمعاني وترتبط معها بشكل تشابكي محكم.

يوضح البحث كيف يمكن أن يتم ذلك باالستناد إلى نص القرآن الكريم ومن ثم التوطئة نحو  
 االقتراب من الداللة الدقيقة في اللغة العربية.

 

 

 
 مقدمةال -1

ال يمكن أن تتم معالجات عميقة للنصوص تحتل الداللة ضمن المعالجة اآللية للغة العربية أهمية كبيرة، ف
 العربية بدون معلومات كافية عن داللة األلفاظ المكونة لتلك النصوص.

تحتاج المعالجة الداللية اآللية للغة العربية مقداًرا كبيًرا من المعلومات عن مختلف جوانب اللغة. وهذه 
أفضل من ترتيب هذه المعلومات من المعلومات يجب ان تكون مرتبة ومبوبة بنسق معين. وليس هناك 

قواعد البيانات. وهذه المعلومات تشمل المعلومات عن األلفاظ وما تحوي من  دالالت مختلفة وصرف وما 
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يجوز أن تستعمل معه الكلمة وما ال يجوز والكلمات المقاربة والمضادة وكل ما يوصل إلى دقة داللة 
 الكلمة من وسائل.

ن تستند إلى نصوص رصينة ولذلك فإن  دراسة مفردات القرآن الكريم أد ال بد و إن أية بداية في هذا الصد
هي خير بداية لمثل هذا الجهد ، وسنناقش في هذا البحث قواعد بيانات القرآن الكريم وكيف يمكن أن 

 تساعد في المعالجة الداللية للغة العربية. 
ة بالرسم العثماني والرسم اإلمالئي وما يحتاج ذلك سنتعرض أواًل إلى قواعد البيانات المتعلقة بنسق الكتاب

من معالجات مسبقة للنص القرآني. ومن ثم يتم تقسيم النص القرآني إلى جمل مفيدة بصرف النظر عن 
 اتفاق ذلك مع الفواصل بين اآليات من عدمه.

السابقة  بعد ذلك نتعرض لقاعدة بيانات الصرف وما يتعلق بها من فصل لنواة الكلمة عن لواصقها
والالحقة وربط النواة مع األوزان الصرفية المعروفة. يلي ذلك قواعد بيانات النحو الذي يحتاج إلى تقسيم 

عتبار الضمائر المستترة وتقديرها ، وذلك من خالل شبكة موسعة الاللواصق إلى مكوناتها واألخذ بعين ا
النطق السليم ضرورية للغة العربية ) بالنسبة رتباطية. كما أن قواعد بيانات اللفظ و اللقواعد البيانات ا

 ستكمال المعالجات المناسبة للغة العربية.الللقرآن التجويد والترتيل( 
كل تلك المعالجات وقواعد البيانات تصب في قواعد البيانات المتعلقة بالمعاني وترتبط معها بشكل تشابكي 

 محكم. 
متكامل لتحديد المعاني المستعملة  (lexicon)جة إلى مكنز إن معالجة اللغة العربية حاسوبًيا اليوم بحا

في اللغة الحديثة وفي األزمنة المتعاقبة التي مرت بها اللغة العربية وتبويب ذلك بشكل منتظم. لقد كان 
التطور هائاًل في أبحاث معالجة اللغات الطبيعية وخاصة االنكليزية خالل العقود الماضية ، وكان 

. وقد تكونت مكانز هائلة للغات حديثة متعددة. أنظر [1]البيانات أثًرا كبيًرا في هذا التقدمالستخدام قواعد 
 ولذلك هناك حاجة لجهد هائل للغة العربية. .[2]على الشبكة المعلوماتية العالميةالمواقع مثاًل 

 
 الرسم اإلمالئي للكتابة العربية  -2

عامل مع نص القرآن  في عدد من األمور يمكن إيجازها يختلف التعامل مع النصوص باللغة العربية والت
 على النحو اآلتي :

ال يورد النص القرآني غالًبا إال مشكواًل . والتشكيل يسهل التعامل مع النص من نواحي متعددة  -أ
حيث يذهب االلتباس والخطأ في المعالجات اآللية الصرفية والنحوية والداللية . هذا مع العلم أن 

ربية كانت تكتب قبل اإلسالم وفي صدر اإلسالم غير منقوطة وغير مشكولة ولم يضف الكتابة الع
 التنقيط إال في وقت متأخر عن ذلك.

يختلف النص القرآني عن النصوص العربية في حسن االلتزام بالرسم العثماني فجمهور الفقهاء  -ب
وقد أجاز بعض العلماء  يحبذون ) بل بعضهم يعتبر ذلك ملزًما ( كتابة المصحف بالرسم العثماني
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كتابة المصحف برسم آخر غير الرسم العثماني إن كان ذلك يحقق دقة في قراءة ولفظ القرآن في 
عصر من العصور أفضل مما يحقق الرسم العثماني بسبب أن الناس أصبحوا معتادين على رسم 

 خاص لبعض الحروف.

تحتوي المصاحف على عالمات للوقف لغرض دقة قراءة القرآن الكريم ولفظه بشكل صحيح ،   -جـ
 والتجويد وهي خاصة بالقرآن الكريم وال تستعمل في أية كتابة عربية أخرى .

يحتوي النص القرآني على فواصل بين آية وأخرى . أي أن بداية ونهاية اآليات محددة ) رغم  -د
ن هذه وجود خالف بين بعض المتخصصين برسم المصاحف حول مواقع بعض هذه الفواصل ( . إ

الفواصل ال تقع في نهاية جمل مفيدة كاملة دائًما بل تقع أحيانا في وسط جملة أي أن اآلية قد تكون 
جزًءا من جملة أو قد تكون جملة كاملة أو قد تحوي جملة وبعض جملة أو أنها قد تحتوي على عدد 

 من الجمل .
عليه اعتراض يذكر أما الخطأ في  إن الخطأ في التعامل مع النصوص غير القرآنية قد ال ينطوي   -هـ

التعامل مع القرآن الكريم فيالقي اعتراًضا دينًيا واضًحا ، لذلك فإن مقدار الحرص على دقة التعامل مع 
 النص القرآني يجب أن يكون فائًقا .

 
 إعداد النص القرآني  -3

بة بسيطة من الخطأ قد يكون من المقبول في التعامل مع النصوص فيما عدا القرآن الكريم وجود نس
 %9999اإلمالئي أو الخطأ في التشكيل ) إن كان النص مشكواًل ( وقد تبلغ النسبة المقبولة من الدقة 

ولكن ذلك غير مقبول على اإلطالق في نص القرآن الكريم . فهذه النسبة من الخطأ تعني وجود خطأ 
ألف بايت فوجود خطأ  077حجمه من ن النص القرآني المشكول يقرب إمقداره واحًدا باأللف . وحيث 

خطأ في القرآن كله وهذا ما ال يقبله أحد من المسلمين . لذلك كانت  077مقداره واحد باأللف يعني 
تماًما. وقد اعتمد الرسم القرآني  %177المهمة األولى هي التأكد من النص القرآني بنسبة تقرب من 

ي واإلسالمي. كما اعتمد في قواعد البيانات هذه  في المشرق العرب ةبرواية حفص عن عاصم المشهور 
 .  [4]و [3] اعتبار البسملة أول آية من القرآن الكريم ) أي أول آية من سورة الفاتحة ( دون بقية السور

( أو سطًرا كاماًل . وال يفصل  recordوقد اعتمد النص القرآني آية آية . أن كل آية تعتبر قيًدا مستقاًل ) 
من كلمات اآلية سوى فراغ واحد . أما بين آية وأخرى فال داعي ألية فاصلة ألن االنتقال من  تينبين كلم

سطر آلخر إشارة إلى انتهاء اآلية والبدء بآية جديدة وقد أدى ذلك إلى انتفاء الحاجة إلى ترقيم اآليات 
مجة يمكن أن تقوم بالعد الواحدة تلو األخرى أو وضع الترقيم بين آيتين . فالمعالجة الحاسوبية عند البر 

( سطر أو  6236والترقيم دون الحاجة إلى إثبات ذلك في النص . وعلى هذا فقد احتوى النص على )
 قيد .
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أما الفواصل بين سورة وأخرى فكان ال بد من اختيار رمز يشير إلى ابتداء سورة جديدة . وقد اختيرت 
 العالمة # كرمز لبداية سورة جديدة .

وقف والتجويد فقد اختير لكل عالمة رمز من الرموز المستعملة في الحاسوب مثل $ & % أما عالمات ال
وغيرها . كما اختيرت عالمة خاصة لمواقع سجود التالوة . وقد لوحظ أن بعض عالمات الوقف  -+ 

والتجويد تقع بين كلمتين من كلمات المصحف وبعضها يقع في آخر الكلمة بينما وقع البعض اآلخر في 
تها إن وقعت يئط الكلمة . وهذا جعل الكلمات بعضها غريًبا في شكله نظًرا ألن الحروف تختلف في هوس

في وسط الكلمة أو أولها أو آخرها إذا ما أدخل وسط الكلمة رمز من هذه الرموز . وعلى أية حال سوف 
لمات كلمة كلمة وذلك يتبين فيما بعد أن المعالجة األخيرة كانت بحذف كل هذه الرموز عند استخالص الك

لسببين : السبب األول صعوبة استخدام هذه العالمات في برامج معالجة النصوص الشائعة حيث 
يستدعي ذلك استخدام فونط ) ترميز للحروف ( خاص بالمصحف ال يتوفر عند الغالبية العظمى من 

بمعزل عن عالمات الوقف مستخدمي الحاسوب والسبب الثاني واألهم أن الكلمة القرآنية غالًبا تنطق 
والتجويد ) إال إذا كانت العالمة وسط الكلمة وهي نادرة ( والتي غالًبا ما تكون بين الكلمات المتعاقبة أو 
نهاية الجمل أو اآليات . أما األمر المهم اآلخر في هذا المضمار فهو األلف الخنجرية التي توضع فوق 

" . وقد تم "  و " بعض الحروف وال تكتب ألًفا مثل "
استخدام عالمة التعجب ! لتنوب محل هذه األلف . وسيتبين فيما بعد أن هذه األلف كذلك قد تم 
 االستعاضة عنها باأللف الممدودة تارًة في مثل كلمة "العالمين" وبالفتحة تارًة أخرى في مثل كلمة "

" و  "لعربي الشائع اليوم ) " وذلك تماشًيا مع الخط ا
الذي سندعوه بالرسم اإلمالئي( بكتابة هذه الكلمات خالًفا للقاعدة بدون ألف ممدودة . وكان هذا الحذف 
لضرورات الطباعة باستعمال معالج نصوص عادي . هذا مع اإلشارة أن هذه المعالجة لم تتم في هذه 

ل همزة االستفهام ؟ بدكما استعملت عالمة المرحلة ولكن في مرحلة الحقة كما سيتبين في ما بعد . 
 الوصل.

وعلى هذا فإن النص القرآني في هذه المرحلة كان نًصا استبعدت منه عالمات الوقف والتجويد ومواقع 
سجود التالوة ولكن أبقيت فيه عالمات األلف الخنجرية .أي أن النص في هذه المرحلة هو نص بالرسم 

ن إا األلف الخنجرية وهمزة الوصل ( وليس نًصا مطابًقا للنطق ، حيث العثماني خال من العالمات ) عد
هناك عدًدا من الكلمات القرآنية التي ال يمكن نطقها بشكل صحيح إال بمساعدة العالمات المثبتة في 
المصاحف حالًيا والتي استثنيت في هذه المرحلة من المعالجة . وقد حذفت العالمات المشار إليها 

 (. editد برامج التحرير ) باستخدام أح
وعلى هذا فإن أول قاعدة بيانات هي قاعدة بيانات النص القرآني بالرسم العثماني المحتوي على عالمات 

 1177الوقف والتجويد والذي كل قيد فيه هو آية مستقلة ويذكر أن أطول آية في المصحف تبلغ حوالي 
 بايت )حروف وتشكيل وعالمات(
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 الكلمات قواعد بيانات رسم -4
كان ال بد من البدء بتكوين قاعدة بيانات الكلمات بالرسم القرآني وفق الرسم العثماني . فالكلمات األساس 
في قاعدة البيانات هذه هي حقل رسم الكلمة بالرسم العثماني ، محذوًفا منه عالمات الوقف والتجويد فقط . 

ماكن مختلفة في المصحف بأشكال مختلفة فقد ة في أبويالحظ أن هناك كلمات في الرسم العثماني مكتو 
تختلف فيما بينها في رسم التاء مرة كتاء مربوطة ومرة كتاء طويلة وكذلك في وجود ألف واو الجماعة مرة 
وعدم وجودها مرة أخرى وهكذا. أما المالحظة الثانية فهي عن رسم الهمزة . فرسم الهمزة في المصحف 

 ث للهمزة في كثير من المواضع.مختلف عن الرسم اإلمالئي الحدي
ال يستهان به  ان معظم الكلمات القرآنية متطابقة في كتابتها بين القديم والحديث . ولكن هناك عددً أال شك 

 من الكلمات المختلفة في شكل كتابتها . ويمكن إجمال االختالفات بما يأتي :
 تكتب استعمال األلف الخنجرية في كثير من الكلمات مثل العالمين ) -أ

 . ) 
كتابة الهمزة بشكل مختلف عما هو متعارف عليه في الخط الحديث مثل ءالذكرين  التي تكتب  -ب

اليوم آلذكرين باستعمال المدة فوق األلف ) التي هي همزة بعدها فتحة طويلة ) أي ألف ( رغم أن 
 المصاحف تستعمل المدة كعالمة من عالمات التجويد(.

لجماعة تكتب أحيانا باأللف وأحيانا بدون األلف. كما أن هناك أحياًنا واًوا أصلية في الكلمة ألف واو ا -ج 
 دعوا.امضاًفا لها ألف مثل 

 كتابة التاء تارة كتاء مربوطة وتارة كتاء طويلة .  -د 

 كتابة بعض الكلمات بشكل خاص مثل الربا تكتب ) الربوا ( . -هـ 

 "أن ال") تكتب أحيانا أمَّن ( و "أم من"دم دمجها أحياًنا أخرى مثل دمج بعض الكلمات أحيانا وع -و 
 ) إلَّم ( . "إن لم"( و ال ا تكتب أحيانا ) أ

متعارف عليه اليوم مثل )يا ابن أمي( كتبت ) يبنؤم ( و ) هو دمج بعض الكلمات بطريقة مغايرة لما  -ز 
 فما للذين( كتبت ) فمال الذين (.

عض السور التي تسمى بالنورانية غير متعارف عليها في الخط الحديث. ولكنها الحروف في فواتح ب -ح 
 ربما تشبه استعمال الرموز في المعادالت الرياضية أو في األشكال الهندسية أو تبويب الفقرات هجائًيا.

ها وعلى هذا فإن أول خطوة في تكوين قاعدة بيانات رسم الكلمات هو إعادة كتابة الكلمات المختلف علي
بالرسم اإلمالئي فتتكون قاعدة البيانات هذه من حقلين األول هو الرسم العثماني الدقيق والثاني هو الرسم 

 اإلمالئي.
عالمة #  114تحوي بينها  (Record) قيًدا 83829حتوت قاعدة بيانات القرآن الكريم الرئيسة على ا

ات المصحف بالرسم العثماني هو عالمة @ لبداية اآليات حيث أن عدد كلم 6236لبداية السور و
كلمات هي كلمات البسملة في بدء سورة الفاتحة. وعند استخالص الكلمات القرآنية  4فيها  00409
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كلمة. أما عند  18841ووضعها في قاعدة بيانات ثانوية خاصة بالكلمات القرآنية فإن عددها سيكون 
ة على أول حرف إن وجدت بسبب ال تنوين في الكلمة السابقة فعددها ينزل إلى حذف تشكيل اآلخر والشد 

16263 . 
عت قاعدة البيانات الثانية بخطوات متعاقبة وذلك بحذف الشدة على الحرف األول لبعض الكلمات  وس ا
ًً ل المتقين ( وتشديد الميم في  نتيجة وقوعها بعد كلمة محتوية على تنوين مثل تشديد الالم في ) هدَى

الشدة حتى في بداية آية إن كان في نهاية اآلية التي قبلها تنوين مثل قوله  )ريب م ما ( وقد تأتي هذه
رَّبكم أعلم ( وتنحصر هذه الحاالت إن كانت بداية الكلمة الًما أو ميًما أو راًءا أو  –تعالى ) عدوًا مبينًا 

هذا حذفت هذه الشدة على نوًنا أو ياء أو واًوا وكانت الكلمة التي تسبقها منونة كما في األمثلة السالفة . ول
مرحلتين المرحلة األولى بواسطة برنامج يدقق إن كانت هناك شدة على الحرف األول من كل كلمة تبتدئ 
بهذه الحروف فيقوم بفصلها والمرحلة الثانية كانت بأن تدقق يدوًيا ومن ثم تحذف . وهناك مواضع أخرى 

ة التي كان يجب أن تحذف من  بداية الكلمة مث ل " لهم م ا يشاؤون " نتيجة التقاء  ميمين في كلمتين للشد 
متعاقبتين . كما عولجت مشكلة تشكيل الالم ألف . وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معالجات النصوص 

" وليس "ال" اَلَ " أو "الَّ لف بشكل غريب إن كانت الالم مشكولة أو عليها شدة ) تكتب "أالشائعة تكتب الالم 
تشكيل الالم بتأخير الفتحة إلى ما بعد األلف بحيث تصبح "اَل" . وهذا خطأ كان ( ولذلك استعيض عن 

ال بد  من القبول به في هذه المرحلة . وبالطبع فإن المشكلة تزيد سوًءا إذا كانت األلف بعد الالم هي همزة 
لى الله"  وقد حذفت ال حركة على الالم في مثل "أَلنتم" حيث كتبت "ألَنتم" أو" إَللى الله" حيث كتبت "إلا

ة على الالم نتيجة تنوين الكلمة السابقة لها وبذلك تجتمع  مثل هذه الحاالت . وقد يلتقي الالم ألف والشد 
 المسألتان أعاله في موضع واحد .

هناك حقل ثالث مهم يجب إضافته لقاعدة البيانات هذه ، أال وهو الرسم بالخط العادي بدون تشكيل . 
اليوم غير مشكولة بصورة عامة وال شك أن ذلك يحدث كثيرا من اللبس في كتابة العديد فالكتابة الشائعة 

من الكلمات وهذا الحقل ضروري لكي تؤخذ إمكانية التعامل مع هذا اللبس في أي معالجة آلية للغة 
 العربية ذات معنى .

دة بيانات للكلمات المتشابهة مرحلة آلية وذلك باستحداث قاع :تكوين قاعدة البيانات هذه قد مر  بمرحلتين
ثم يجري  تعديلها إلى الرسم العادي يدوًيا وفي مرحلة الحقة يحذف منها التشكيل وتعاد هذه الحقول إلى 
قاعدة البيانات الرئيسة لتتكون قاعدة بيانات مكونة من نص بالرسم العثماني وآخر بالرسم اإلمالئي وثالث 

 بدون تشكيل .
م اإلمالئي تستند إلى قواعد مقننة من قبل مجامع اللغة العربية ويمكن فصلها في إن كتابة الهمزة بالرس

 قاعدة بيانات خاصة بالهمزة والتعامل معها ببرنامج وفق هذه القواعد .
كما تجدر اإلشارة إلى مسألة الشواذ في الكتابة . فكلمات مثل هذا والرحمن تكتب بالرسم العادي بال ألف 

ال تلفظ كما أن مسألة دمج بعض الكلمات في الرسم العثماني لها ما يقابلها من  كما أن واو الجماعة
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كلمات منفصلة في الرسم اإلمالئي . وبذلك فإن عدد كلمات المصحف بالرسم العثماني ستختلف عن 
عدد كلمات المصحف بالرسم العادي أي أن تقابل هذه الكلمات بعضها تجاه البعض يحتاج إلى معالجات 

وقد تم انجاز قواعد البيانات هذه للقرآن كاماًل من قبل  (6( و )3( و )1نظر األشكال )ا خاصة .
 المؤلف.

 قاعدة بيانات الجمل القرآنية -5
كما سبق ذكره فإن الجمل القرآنية متداخلة مع فواصل اآليات. أي أن الجمل القرآنية يمكن أن تكون 

من آية أخرى أو آية كاملة مع أجزاء من آية أخرى أو  بعض آية أو آية كاملة أو جزًءا من آية مع جزء
 عدًدا من اآليات. 

لذلك كان من الضروري وضع إشارات ضمن النص تشير إلى نهاية جملة وبدء جملة جديدة . وذلك 
للقرآن كله. وتجدر اإلشارة إلى أن عالمات الوقف والتجويد قد يشير بعضها إلى مثل هذه المواضع حيث 

 لوقف الالزم أو الوقف أولى ( تشير إلى بعض من هذه المواضع.إن إشارة ) ا
 خذ مثاًل سورة الفاتحة ، فالجمل فيها :

ِحيِم ْحَمِن الرَّ  @ِبْسِم اللَِّه الرَّ
ِحيِم@اْلَحْمُد ِللَِّه َربِ  اْلَعاَلِمينَ  ْحَمِن الرَّ ينِ @الرَّ  @َماِلِك َيْوِم الدِ 

 ِإيَّاَك َنْعُبُد 
 @ِعينُ َوِإيَّاَك َنْستَ 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  الِ ينَ @اْهِدَنا الصِ   @ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
وهذه التجزئة هي اجتهادية ال غير. وقد تختلف مواقع تجزئة النص إلى جمل بحسب فهم من يقوم بها من 

 رة يمكن أن تجزأ كما يأتي:المفسرين. فمثال فاتحة سورة البق
 @الم

 َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب 
 @ِفيِه ُهًدى لِ ْلُمتَِّقينَ 

 ويمكن أن تجزأ كاآلتي:
 @الم

 ِفيِه  َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيبَ 
 @ُهًدى لِ ْلُمتَِّقينَ 

 ( نموذج الكلمات القرآنية مرتبة هجائًيا1شكل )
 َءَأْنُتم َأَمْنُتمءَ  َءأْشُكر َءَأْسُجد َءَألاَهُتَنا
ذ ْنُتم َءَأْقَرْرُتم َءأْسَلْمُتم َءَأتَّخا  َءَأْنَذْرَتُهم َءَأما

د َءأْشَفْقُتم َءَأْرَباب ًا َألا ًَ   َءَأْنت ًْ
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 مرة في القرآن الكريم 121( الجذور والكلمات التي يزيد ترددها عن 2شكل )
 عدد كلمة)جذر( ددع كلمة)جذر( عدد كلمة)جذر( عدد كلمة)جذر( عدد كلمة)جذر(

 *482 هو 288 حقق  192 ضلل  149 بصر  121 عزز 
 614 رسل 293 ذكر  196 حسن  149 رود  122 ءمم 
 *618  ـب 294 نزل  190 خير 162 وعد  122 يدي 
 627 شيء *296 قبل  190 نور  164 وحد  124 ءهل 

 *624 بين  299 نفس  272 جنن *166 غير  124 بشر
 626 كفر  316 ظلم  *272 عند  166 ق صد 124 رزق 

 667 ءتي  318 سمو  270 ملك  169 بعض  126 خوف 
 *606 لم  327 كتب  211 حكم  167 نصر  120 دخل 

 661 قوم  326 ءو  212 دعو  161 شهد  *128 بل 
 *694 ءذ  320 هدي  *218 ءنت  161 نبء  128 خلف 
 *043 ءلى 329 رءي  *221 ءم  162 كبر  129 عظم 
 *876 له 332 ءلي  231 نوس  164 بنو  137 جمع 

 *829 من  347 رحم  236 غفر  *166 مع  137 سءل 
 866 علم  343 ثم  236 بعد  166 موت  137 طوع 
 887 ءمن  340 جعل  249 ءمر  168 سوء  137 لعل 
 982 ربب  361 عمل  261 ءخر  168 كثر  137 نظر 
 1369 كون  304 عذب  263 ءيي  169 شرك  131 لكن 
 *1443 على  300 كل 269 ىوق 169 قلب  131 نذر 
 1401 ءلل  383 ءيه  267 ولي  107 مثل  134 دنو 
 *1072 في  470 قد  262 خلق  101 قتل  134 قدر 

 1023 قول  421   لك 204 ءخذ  106 تبع  *130 موسى 
 *1031 ال  446 هم  206 عبد  100 سبل  141 سلم 

 *2181 ما  462 ءرض  *206 لو  181 صلح 143 حتى 
 2862 ه ءل 466 عن  *206 هذا  183 خرج 146 دون 
 *3177 مـن 406 يوم  209 جيء 186 سمع 146 نعم 
 *4738 ءن 481 ذلك 283 كذب  197 حيي 140 لقي 
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 ( قاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنية3الشكل )
 

root2 verb root rnum word no_sh_end no_beg no_shada oth n k 

# # # 0 # # # # # 7 1 

@ @ @ 0 @ @ @ @ @ 7 2 

   7 3  باْسما  اْسم باْسم باْسما  38 سمى اْسم سمى

  7 4  اللَّها  اللَّه اللَّه اللَّها  67 ءله اللَّه الله

   7 6 ْحَمنا الرَّ  َرْحَمن الرَّْحَمن الرَّْحَمنا  00 رحم َرْحَمن رحم

يم رحم يما  00 رحم َرحا يم الرَّحا يم الرَّحا يما  َرحا    7 6 الرَّحا

@ @ @ 7 @ @ @ @ @ 0 0 

  7 8 اْلَحْمدُ  َحْمد اْلَحْمد اْلَحْمدُ  16 حمد َحْمد حمد

  7 9 لالَّها  اللَّه لالَّه لالَّها  67 ءله اللَّه الله

  7 17 َرب ا  َرب   َرب   َرب ا  111 ربب ب  رَ  ربب

ينَ  161 علم َعاَلم عالم ينَ  َعاَلماين اْلَعاَلماين اْلَعاَلما   7 11 اْلَعاَلما

@ @ @ 7 @ @ @ @ @ 0 12 

   7 13 الرَّْحَمنا  َرْحَمن الرَّْحَمن الرَّْحَمنا  00 رحم َرْحَمن رحم

يم رحم يما  00 مرح َرحا يم الرَّحا يم الرَّحا يما  َرحا   7 14 الرَّحا

@ @ @ 7 @ @ @ @ @ 0 16 

   7 16 َمالاكا  َمالاك َمالاك َمالاكا  69 ملك َمالاك ملك

   7 10 َيْوما  َيْوم َيْوم َيْوما  38 يوم َيْوم يوم

ين دين ينا  29 دين دا ين الد ا ين الد ا ينا  دا   7 18 الد ا

@ @ @ 7 @ @ @ @ @ 0 19 

وهناك بعض المواضع التي تشير إليها عالمات خاصة من عالمات الوقف والتجويد التي تبين إمكان 
الوقف على أي من الكلمتين ) فيه أو هدًى( بشكل متبادل ) أي أحدهما فقط ( . ولكل من الصيغتين 

 إعراب مختلف لكل جملة.
قاعدة بيانات النحو. وهنا نود اإلشارة إلى النصوص أساسها هو ت للجمل القرآنية وهكذا تتكون قاعدة بيانا

والتي تستعمل كأساس في اللغات األخرى ويمكن    corpusالمستعملة اليوم والمثقلة بالرموز والتي تسمى 
أخرى عتبار هذا النص المحتوي على عالمات نهاية الجمل المفيدة ) والتي يمكن أن يضاف له عالمات ا 

وقد تم انجاز تقسيم القرآن إلى  حسب الحاجة ( هو مشابه من ناحية الوظيفة لتلك النصوص في أساسه.
 جمل كما هو مذكر أعاله من قبل المؤلف.
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 قاعدة بيانات الصرف -6
 ىها قبل البدء بتكوين قاعدة بيانات الصرف لنص القرآن الكريم . أولؤ هناك من الخطوات التي ينبغي إجرا

تجزئة الكلمات القرآنية إلى لواصقها األولى ولواصقها النهائية وأدوات التشكيل ويمكن  يالخطوات ههذه 
من اللواصق اآلخرية ونواة الكلمة وتشكيل للنواة  2لواصق أولية كحد أعلى و  4كحد أعلى اعتبار القطع 

 وتشكيل آخر .
َفـ  -لواصق أولية هي " أ  4اطل " تحتوي حقول . خذ مثال كلمة " أفبالب 9وبذلك فإن الكلمة يحجز لها 

ها هو باطل يعقبها كسرة في األخير . أما كلمة " فسيكفيكهم "  فتحتوي على لواصق تاْلـ " ونوا -باـ   -
خرية هي " كـَ "  و " هم " والتشكيل على النواة آلـسـَ " والنواة يكفي واللواصق ا -هما " َفـ  2أولية عددها 

الظاهر على الياء ( وتشكيل آخر اللواصق هو السكون أيضا )الذي يظهر أو يختفي هو السكون ) غير 
  ومثل ذلك في كلمة "أنلزمكموها" حسب الكلمة التالية للميم (

وتجدر اإلشارة إلى أن ألف الم التعريف عند حذفها يكون الحرف األول من الكلمة مشدًدا إن كان من 
شدة من نواة الكلمة . أما إن كان من الحروف القمرية فإن الالم الحروف الشمسية لذلك يجب حذف هذه ال

 ) من ألف الم ( تحمل سكوًنا يجب حذفه .
أما نواة الكلمة فيمكن أن تكون مشتقة من فعل ثالثي على وزن ما . ويمكن أن يتم ذلك بواسطة برنامج 

يمكن أن يكون بسيًطا إذا لم  خاص يقوم باستنباط الوزن الذي اشتقت منه هذه الكلمة . وهذا االشتقاق
يكن بين أحرف الجذر حرف عل ة . أما عندما يكون أحدها ) أو أكثر من واحد ( حرف علة فإن قواعد 

 تحويل الواو إلى ياء أو ألف أو بالعكس تجعل القواعد أكثر تعقيدا كما هو معروف .
أما إذا لم يكن النواة مشتًقا فيعني ذلك عدم وجود جذر للكلمة . وعلى هذا فإن عدد حقول قاعدة بيانات 

 حقال هي  12الصرف تصبح 
حقول للواصق األولية ، نواة الكلمة ، تشكيلها ، لواصق آخرية ، تشكيل اآلخر ، جذر النواة ،  4الكلمة ، 

 [6]ور الكلمات القرآنية بالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم وزن النواة . هذا وقد استعين في تحديد جذ
 (.4( و )2نظر الشكلين )ا. [6]ولسان العرب 

 
 ( قاعدة بيانات الصرف4الشكل )

root
2 

ver
b 

roo
t 

wor
d 

no_sh_en
d 

no_be
g 

no_sha
da 

oth 
Wazi
n 

 الرَّْحَمنا  َرْحَمن الرَّْحَمن الرَّْحَمنا  رحم َرْحَمن رحم



  

 فعالن

يم رحم يما  رحم َرحا يم الرَّحا يم الرَّحا يما  َرحا  الرَّحا

  
 فعيل

ينَ  علم َعاَلم عالم ينَ  َعاَلماين اْلَعاَلماين اْلَعاَلما  اْلَعاَلما



 فاعلين
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root
2 

ver
b 

roo
t 

wor
d 

no_sh_en
d 

no_be
g 

no_sha
da 

oth 
Wazi
n 

 

 َمالاكا  َمالاك َمالاك َمالاكا  ملك َمالاك ملك

  
 فاعل

 
 

 نحوقاعدة بيانات ال -7
يمكن تكوين قاعدة بيانات النحو هذه مشتقة من قاعدة بيانات الصرف وتختلف قاعدة البيانات هذه عن 

ن كل إقاعدتي البيانات السابقتين )الكتابة والصرف ( بأن عدد كلماتها أكثر من القاعدتين السابقتين حيث 
إلى نواة الكلمة . كما يلحق بكل  جزء من أجزاء اللواصق ) األولى واألخيرة ( هي كلمة مستقلة ، إضافة

كلمة من هذه الكلمات الجديدة تشكيلها . كما أنه من الضروري إضافة حقل خاص يحدد الكلمة القرآنية 
 التي يعود لها جزء الكلمة هذه وموقعها التسلسلي ضمن الكلمة .

 (  2690فكلمة فسيكفيكهم التي رقمها في قاعدة بيانات كتابة كلمات المصحف هو )    
 تسلسل جزء الكلمة رقم الكلمة الحركة اللواصق

 1 2690 فتحة فـ
 2 2690 فتحة ـسـ

 3 2690 سكون  يكفي
 4 2690 فتحة ك
 6 2690 سكون أو ضم عند التقاء الساكنين هم

وهنا بعد هذا يضاف إعراب الكلمات واحدة واحدة مع تبيان إن كانت الكلمة مبنية أو معربة وعالمة 
 و أية معلومات تفصيلية عن اإلعراب.اإلعراب أ

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض أجزاء الكلمة قد ال يكون له محل من اإلعراب مثل ألف الم التعريف فيشار 
 إليه بذلك .

يبقى هنا كيف يمكن التعبير عن إعراب أشباه الجمل أو الجمل ،وقاعدة البيانات المذكورة غير مناسبة 
وين قاعدة بيانات فرعية تحدد رقم الكلمة وتسلسل جزء الكلمة الذي تبدأ به لذلك فيصبح من الضروري تك

 شبه الجملة ومداها ثم موقعها من اإلعراب وعالمة اإلعراب مع نص شبه الجملة أو الجملة .
هناك أمر آخر على جانب من األهمية في موضوع النحو وهو عودة الضمير . فالضمائر في اللغة 

مة سابقة أو شبه جملة . وقد تكون الضمائر ظاهرة أو  مستترة . لذلك من الضروري العربية تعود إلى كل
اعتبار الضمير المستتر كلمة فارغة بين أجزاء الكلمة ضمن تسلسلها مع إضافة حقل خاص لتبيان ما 

 يعود له الضمير .
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خالفات نحوية كثيرة بين  ن تكوين قاعدة البيانات هذه ليس أمًرا واحًدا ثابًتا كنص القرآن الكريم فهناكإ
المتخصصين في النحو في إعراب الكثير من الكلمات القرآنية واستناًدا إلى تلك الخالفات يختلف المعنى 
والتفسير أيضا ولغرض استيعاب مثل هذا الخالف بالرأي يمكن أن توضع قاعدة بيانات النحو بشكل يقبل 

 توي ما يأتي :تعدد اآلراء بحيث تصبح كقاعدة بيانات ثانوية تح
 رقم الكلمة القرآنية 

 رقم جزء الكلمة
 حركة جزء الكلمة

 نوع جزء الكلمة مبنية أم معربة وهل هي اسم أو  فعل أو حرف. 
 موقعه من اإلعراب 
 رمز الرأي اإلعرابي 

 عودة الضمير
 .مالحظات إن وجدت

ية مثل قاعدة بيانات الكلمات كما أن االصطالحات التي يتم اعتمادها يمكن أن تكون قواعد بيانات فرع
المبنية وقاعدة بيانات عالمات اإلعراب وقاعدة بيانات المواقع من اإلعراب. وسيشار إلى ذلك الحًقا 
بالتفصيل باإلضافة الى حقل الجنس ) التذكير والتأنيث ( إن وجد ، حقل اإلفراد والتثنية أو الجمع إن 

أنظر امذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير.وجد وبالنسبة للجمع نوع الجمع إن كان جمع 
  .[0]الشكل 

 ( قاعدة البيانات النحوية5الشكل )
Word no_sh_end عالمة اإلعراب اإلعراب 

# #   

@ @   

  حرف جر بـا  
 الكسرة اسم مجرور وهو مضاف ْسما ا باْسما 
 الكسرة مضاف إليه اللَّها  اللَّها 

 الكسرة فةص الرَّْحَمنا  الرَّْحَمنا 
يما  يما  الرَّحا  الكسرة صفة الرَّحا

   أبتدأ 
 نهاية جملة + + +

@ @   
 الضمة مبتدأ مرفوع اْلَحْمدُ  اْلَحْمدُ 
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Word no_sh_end عالمة اإلعراب اإلعراب 
  حرف جر لـا  

 الكسرة الجار والمجرور خبر -إسم مجرور لَّها ال لالَّها 
 الكسرة صفة وهو مضاف َربا   َرب ا 

ينَ  اْلَعاَلماينَ   الياء والنون  همضاف الي اْلَعاَلما
@ @   

 الكسرة صفة الرَّْحَمنا  الرَّْحَمنا 
 الكسرة صفة الرَّْحَمنا  الرَّْحَمنا 

@ @   
 الكسرة صفة وهو مضاف َمالاكا  َمالاكا 

 الكسرة مضاف إليه وهو مضاف َيْوما  َيْوما 
ينا  ينا  الد ا  مبني مضاف إليه الد ا

@ @   
 نهاية جملة + + +

 مبني بتدأ وهو مضافم إايَّا إايَّاكَ 
 ضمير متصل مبني مضاف إليه  كَ  

 الضمة فعل مضارع مرفوع َنْعُبدُ  َنْعُبدُ 
  فاعل مستتر مقدر َنحنُ  
+ + + + 
  حرف عطف  وَ 

 مبني مبتدأ وهو مضاف إايَّا إايَّاكَ 
 ضمير متصل مبني مضاف إليه كَ  

ينُ  ينُ  َنْسَتعا  الضمة فعل مضارع َنْسَتعا

 
 د بيانات المعاني والداللةقواع -8

قاعدة البيانات هذه ما هي إال أفكار عامة تحتاج إلى مزيد من العناية والتوسيع فموضوع تقنين المعاني 
والداللة على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة للغات الحديثة فكيف باللغة العربية الواسعة المعاني 

 لبيان العربي أال وهو القرآن الكريم .والداللة وكيف إن كان الموضوع يتعلق بصفوة ا
إال أن قاعدة البيانات هذه تكاد تكون صفوة قواعد البيانات. أول قاعدة بيانات للمعاني هي قاعدة بيانات 
الجذور . فالجذور من ناحية المعنى مترابطة مع بعضها فمثال جذور مثل : جيء ، أتي ، قدم ، حضر ، 
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، ولج ، قبل ، ورد ، وصل وهذه المجموعات مترابطة مع بعضها وصل ، ولي ، دبر ، وكذلك : دخل 
حيث إنها تتعلق مع غيرها من المجموعات بحركة اإلنسان ذهاًبا أو إياًبا أو خروًجا أو دخواًل أو وصفا 
لكيفية هذه الحركة من سرعة أو انحدار أو ارتفاع أو تغير أو خوف أو إجبار أو توقيت أو حلول أو 

ذا فاألفعال تتجمع في مجموعات يمكن وصفها بصفة جامعة عامة ثم تنقسم إلى تكرار . وعلى ه
 مجموعات أدنى من ذلك تتصف

 
 ( قاعدة بيانات الكلمات مع اللواصق6الشكل )

WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B 

# #    #    # 1 

@ @    @    @ 2 

   3    ًا  اْسم  با  11672 سمى باْسما 

  4    ًا  اللَّه   12711 ءله اللَّها 

   6   ًا  َرْحَمن  ال 11876 رحم الرَّْحَمنا 

يما  يم  لا 11682 رحم الرَّحا    6   ًا  َرحا

@ @    @    @ 0 

  8   ًُ  َحْمد  الْ  0622 حمد اْلَحْمدُ 

  9   ًا  اللَّه  لا  12778 ءله لالَّها 

  17   ًا  َرب     17300 ربب َرب ا 

ينَ  ينَ  َعاَلم  الْ  6261 علم اْلَعاَلما   11   ًا

@ @    @    @ 12 

   13   ًا  َرْحَمن  ال 11876 رحم َمنا الرَّحْ 

يما  يم  ال 11682 رحم الرَّحا   14   ًا  َرحا

@ @    @    @ 16 

   16   ًا  َمالاك   11466 ملك َمالاكا 

   10   ًا  َيْوم   11610 يوم َيْوما 

ينا  ين  ال 11963 دين الد ا   18   ًا  دا

@ @    @    @ 19 

   27  كَ   إايَّا   4263 ءيي إايَّاكَ 

    21   ًُ  َنْعُبد   0640 عبد َنْعُبدُ 

   22  كَ   إايَّا  وَ  4264 ءيي َوإايَّاكَ 

ينُ  ين   8064 عون  َنْسَتعا   23   ًُ  َنْسَتعا
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WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B 

@ @    @    @ 24 

 
لكن المجموعات النهائية ال تتفق في المعنى فهي مؤتلفة أحياًنا ومختلفة  بجامع أخص من األول وهكذا .

كما هناك  . [0]أحياًنا أخرى . وهناك الكثير من المؤلفات في التراث العربي التي تذكر مثل هذه األلفاظ 
 .[8]قواميس حديثة تعطي مثل هذه المجموعات وما يقابلها من مفردات أجنبية 

في غالبيتها أصواًل لمعاني عديدة . ولذلك فإن االستناد إليها يعطي وجهة عامة  إن الجذور وحدها تجمع
غير دقيقة للداللة . لذلك يجب االنتقال من مستوى المجموعات العامة للجذور إلى المجموعات 
المتخصصة إلى مجموعات الجذور المتقاربة إلى األوزان المختلفة التي تدخل على الجذر نفسه . فللجذر 

ل( واقتدم  ذهب م )فعَّ صيغ أفعال مثل ذهب ، أذهب ، ذهَّب وللجذر قدم : صيغ مثل : أقدم ) أفعل ( وقدَّ
ل ( واستقدم ) استفعل (   . [9]) افتعل ( تقادم ) تفاعل ( تقَّدم ) تفعَّ

ويالحظ أن بعًضا من هذه الصيغ ذات عالمة بالسير . أما بعضها مثل تقادم فليس لها عالمة بذلك بل 
م قد ال تشير إلى حركة اإلنسان وحده بل إلى حركة األشياء أيضا . تتع لق بمعنى الزمن ، كما أن قدَّ

وهكذا فإن سلسلة األفعال المتقاربة ) المزيدة ( بالمعنى يجب أن ينظر إليها وليس إلى الجذور المتقاربة 
 فقط .

م واستقدم تشيران إلى فعل هناك حاجة أيضا إلى اإلشارة إلى الفروق بين األوزان المختلفة . ف مثاًل قدَّ
القدوم أو التقديم على الغير وللغة العربية قواعد راسخة في مثل هذه المعاني تحتاج إلى إدخال إلى قواعد 

 البيانات بطرق مناسبة ذات ترميز دقيق .
 األمر اآلخر الذي ينبغي أن تشمله قواعد البيانات هو تعدد المعاني للفظة الواحدة .

 ال باللغة العربية من ناحية المعاني يمكن تقسيمها إلى :األفع
 اركعوا واسجدوا :      أفعال الزمة 

 ورد ماء مدين  :    أفعال متعدية لمفعول واحد 
 واسجدوا لله :   أفعال متعدية بحرف الجر 

 آوى إليه أخاه :  أفعال متعدية لمفعول واحد وبحرف الجر 
 فسيكفيكهم الله :     أفعال متعدية لمفعولين 

 وجد عليه أمة من الناس يسقون  :   أفعال متعدية لمفعولين وبحرف الجر 
مختلفة عند اختالف  وقد يكون الفعل تارة من أحد األفعال المتعدية بحروف الجر بحيث  يعطيها معان  

شباه الجمل حرف الجر ، فالفعل ذهب مثال ورد مع إلى مثل " اذهب إلى فرعون " . وقد تأتي الجمل أو أ
وقد  ومع الباء : " تذهبوا به " ومع عن : " يذهب عنكم الرجس "ي موقع المفعول به في أفعال أخرى، ف

مثل " يأت آباءهم ي أكثر من ذلك تشعًبا ، أتوالفعل  ذهب أنت وربك " ايأتي الزما بال حرف جر مثل " 
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" آتاهم الله من  منه الفعل الرباعي المزيد آتى: يشتقو و ، " وأتوا البيوت من أبوابها " " ، " فأتوا بآياتنا" 
تعدي الفعل لمفعول معين يشير إلى معنى مثل " يبغونها " وكما إن وأوتيت من كل شيء و "فضله " 

تضاد المعاني بين أفعال ) أو كلمات ( وهذا التضاد قد يكون من جهة معينة . فقد  يشيرعوًجا ". كذلك 
مثل ذهب وأتى أو قام وقعد أو مثل فوق وتحت . وقد يكون التضاد من جهة يكون التضاد يتعلق باالتجاه 

الزمن مثل الماضي والمستقبل وقد يكون من جهة التبادل بين شيئين مثل أخذ وأعطى وقد يكون من جهة 
صفة معينة مثل أمات وأحيى وهكذا وهذا التضاد يعطي المعنى الدقيق أحياًنا إذا عرف معنى الضد . 

ن كما في اللغة العربية أصاًل عبارات كاملة تشير إلى معنى محدد كان يمكن أن يشار له بفعل وفي القرآ
 واحد ) لكن ربما  تحمل معنًى إضافًيا ( 

 أهلكناها = قدرناها من الغابرين 
 اتبعوا ما آتيناكم بدقة =  خذوا ما أتيناكم بقوة 

 اقصص عليهم مثال = واضرب لهم مثال
قواعد البيانات التي تخدم المعنى والداللة واسعة جدا ومعقدة ، نظًرا لصعوبة مما تقدم يتبين أن 

الموضوع أصاًل ولكنها ضرورية جًدا للتقدم في مجاالت معالجة بيانات اللغة العربية آلًيا والترجمة 
 والداللة . 

 قاعدة بيانات اللفظ -9
عصور . وقد عني المسلمون بقواعد التجويد كانت العناية بقراءة وترتيل وتجويد القرآن فائقة على مر ال

ووضع الرموز المساعدة للوقف واللفظ الصحيح أثناء القراءة . وتحتوي المصاحف الشائعة اليوم على 
الكثير من هذه الرموز وفق القراءة القرآنية الشائعة ) هناك ثالث قراءات تشيع المصاحف المكتوبة وفقها 

 .حفص وورش وقالون (  اتوهي برواي
 ويمكن لقاعدة بيانات تجويد القرآن الكريم أن تحتوي على ما يأتي :

 ) أ ( قاعدة بيانات القراءات القرآنية 
فالمعروف أنه على الرغم من التزام كل القراء باالعتماد على الرسم العثماني إال أن هناك اختالفات طفيفة 

 ك .بينها ويمكن جمع هذه االختالفات في قاعدة بيانات تبين ذل
 يضاف إلى ذلك الرموز المختلفة التي تشير إلى طريقة نطق بعض الحروف كالهمزة والتنوين .

رتباط الكلمات المتتالية مع بعضها اوال يكفي أن يوضح نطق كل كلمة منفردة لوحدها بل يجب تبيان نطق 
 حيثما كان ذلك ضرورًيا لإليضاح.

خاصة تلفظ بصيغة معينة في بعض القراءات دون أخرى ) ب ( قاعدة بيانات األلفاظ الشاذة وهي كلمات 
. 

 ) جـ ( قاعدة بيانات األصوات .
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وليس الحروف وتحتوي اللغة العربية على  phonemsن وحدة الكالم المنطوقة هي األصوات أفالمعروف 
نة أصوات ال توجد في غيرها كما أن أصوات التجويد وخاصة المدود ولفظ النون الساكنة والميم الساك

واإلدغام واإلمالة والتخفيف تنطق بشكل معين . وجمع رموز هذه البيانات يجعلها مفيدة لالستعمال في 
 دراسات وأبحاث عن اللغة العربية .

إن نطق بعض الحروف أو األصوات يخضع في القراءات القرآنية لكثير من القواعد غير الظاهرة في 
مثل الراء المخففة والمفخمة والنون والنون مع الغنة المصاحف. فهناك أصوات مختلفة لبعض الحروف 

حتكاكية والياء الختكاكية والواو الصائتة والياء والياء االالمخففة والنون مع الغنة المدغمة والواو والواو ا
 :الصائتة وصوت اإلمالة وصوت التفخيم والالم المرققة والالم المفخمة. هذا باإلضافة إلى الحركات الثالث

 .[17]حة والضمة والكسرةالفت
 ) د ( قواعد البيانات الصوتية .

لقد أصبح باإلمكان تجزئة الصوت بالحاسوب وتقطيعه وإعادة تركيبه والتعرف  عليه. فإذا ما خزن صوت 
ع إلى أجزاء مناسبة فإن باإلمكان إعادة تركيب هذه األجزاء  نموذجي لقارئ ما وكان هذا النموذج وافًيا وقط ا

 آخر مغاير للنص األصلي لكنه يحتوي على تلك القطع واألجزاء وبصوت القارئ نفسه . لقراءة نص
 

 رتباطية الموسعةال قواعد البيانات ا -11
رتباطية التي تخدم معظم األغراض المشار إليها أعاله. فهي ال( مخطًطا لقواعد البيانات ا8يبين الشكل )

من العالمات المبوبة في ملف خاص يشير إلى معنى  تبدأ بالرسم العثماني للمصحف والذي يحوي عدًدا
كل منها.  ومن الرسم العثماني تتكون قاعدة بيانات الرسم اإلمالئي مشكواًل وغير مشكول . أما الجمل 

ا يمكن تكوين ملف أشباه الجمل هالقرآنية والفواصل بينها فتوضع في قاعدة بيانات خاصة بها ومن
 نبغي التعامل معها مجتمعة.والتراكيب أو العبارات التي ي

من قاعدة بيانات الرسم اإلمالئي يمكن استنباط الكلمات الكاملة ومنها قاعدة الكلمات بعد تجزئتها إلى 
لواصقها ونواتها. هذه الكلمات هي المصدر الذي تتكون منه مواد المعجم والذي يستقي أصناف المعاني 

 فة لأللفاظ.فيه من قاعدة خاصة تبين صفات المعاني المختل
الكلمات المجزأة تتكون من لواصق ونواة. وهذه النواة إن كانت مشتقة فهي منصرفة وفق األوزان الصرفية 
المعروفة وهي إما أن تكون أسماء أو أفعال. األفعال يمكن أن تكون مجردة أو مزيدة وفق أوزان معينة 

واللزوم أو التعدي ألكثر من مفعول أو تعدي كما يمكن أن تكون األفعال أنواًعا مختلفة من ناحية التعدي 
 بحروف الجر. وهذه األفعال واألسماء ترتبط بقاعدة بيانات الجذور.

 الجذور يمكن وضعها بمجموعات مثل مجموعة الجذور المتقاربة أو المتدرجة والجذور المتضادة المعاني.
ألسماء إلى مبنية ومعربة والمبنية أما النحو فيحتاج إلى تصنيف الكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف وا

منها الضمائر وأسماء اإلشارة وأسماء الموصول وغيرها وتحتاج إلى تخصيص من نواحي التذكير 
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والتأنيت ومن نواحي اإلفراد والتثنية والجمع. أما  األفعال فتحتاج إلى تخصيصات أخرى مثل الزمن من 
 ناقصة.ماضي وحاضر ومستقبل أو من نواحي كونها تامة أو 

رتباطية تقوم بخدمة المعجم بشكل عام وتجعل الوصول إلى البيانات المختلفة سهلة الهذه القواعد ا
 وممكنة. 

 

 

 

 

 

 

 
 البيانات اإلرتباطية ( قواعد8الشكل )

 

 

الكلمات  المعجم   

 الكاملة

الكلمات 

 اللواصق المجزأة

 الرسم اإلمالئي

ير الرسم غ

 المشكول

الرسم 

 العثماني

الجمل القرآنية  العالمات

أشباه الجمل  والنص المرمز

 والتراكيب

التذكير 

 والتأنيث

الجمع 

والتثنية 

 واإلفراد

 الحروف األفعال األسماء

األوزان  نواة الكلمة

 الصرفية

األفعال 

 الناقصة

األسماء 

 المشتقة

األفعال 

 المجردة

األفعال 

 المزيدة

أنواع األفعال 

من ناحية 

 التعدي واللزوم

 الجذور

المواقع 

 اإلعرابية

األسماء 

 المعربة

األسماء 

 بنيةالم

زمن 

 الفعل
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 المعاني اللغوية العميقة وبالغة اللغة -11
إن أية لغة تحتوي إيماءات ودالالت تؤخذ من سياق الجملة ومن نسق لفظ المتكلم ومن موضوع النص  

وال تدل عليها الكلمات إن عولجت كلمة كلمة ،  بشكل منفصل وبمعزل عن السياق العام. وتعتبر اللغة 
غنى لغات العالم اليوم في ذلك ويأتي القرآن الكريم في قمة تلك البالغة. إن المعالجات اآللية العربية من أ 

البالغية للغة والمعاني اللغوية العميقة تعتبر خطوة متقدمة جًدا في هذا الحقل وتحتاج إلى أبحاث معمقة 
يمكنها أن تساعد في هذه كثيرة. إال أن من المؤكد أن قواعد البيانات إذا ما صممت بشكل معين فإنه 

 المعالجة مستقباًل.
 

 ماذا يمكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكريم للغة العربية  -12
إن صغر حجم بيانات القرآن الكريم بالمقارنة مع اللغة العربية جعل باإلمكان إكمال بعض قواعد البيانات 

إلى جهود كبيرة . لكن األمثلة التي عرضت في  بجهد معقول . أما البيانات الكاملة للغة العربية فتحتاج
هذا البحث تعطي إشارة واضحة إلى سهولة الكثير من هذه الجهود وإمكان برمجتها . ويمكن تلخيص ما 

 يمكن أن تقدم بيانات القرآن الكريم للغة العربية على النحو اآلتي :
الجات التي يمكن أن تتم على تعطي قواعد بيانات القرآن الكريم أمثلة واضحة للكثير من المع -1

اللغة العربية . وما تحتاجه اللغة العربية سوى توسيع بعض هذه القواعد لكي تشمل كل الكلمات 
 والمعاني المستعملة في اللغة .

إن البرامج التي كتبت وفق قواعد معينة لمعالجة كلمات القرآن الكريم يمكن استخدامها نفسها على  -2
 .اللغة العربية بشكل عام

إن نصوص القرآن الكريم التي تمت معالجتها كانت دقيقة لكنها تحتوي على الكثير من أشكال  -3
الكتابة غير القياسية . أما اللغة العربية الحديثة فهي تستعمل أدوات قياسية أكثر،  لكن احتمال 

ا يمكن الخطأ في الكتابة يمكن أن يستفيد من أشكال الكتابة غير القياسية في المصاحف . وعنده
 تصحيح أخطاء الكتابة مثل الهمزة أو التنوين وغيرها .

إن نصوص القرآن الكريم التي تمت معالجتها كانت مشكولة واشتق منها نص غير مشكول .  -4
ن الكتابة العادية في غالبيتها غير مشكولة لذلك فإن باإلمكان االستفادة من قواعد بيانات إوحيث 

 كيل بصورة آلية إلى الكتابة العربية .القرآن الكريم إلعادة بعض التش

إن الكثير من األبحاث على قواعد بيانات القرآن الكريم لم تؤت ثمارها بعد لحاجتها إلى الكثير  -6
من المعلومات اللغوية . لكن تصميم هذه القواعد يعطي فوائد للغة وفي الوقت نفسه يعود بالفائدة 

ويمكن أن نذكر هنا بعض قواعد البيانات  التفسير .على أبحاث القرآن الكريم وخاصة في علم 
 التي تخدم المعاني والداللة في القرآن الكريم .
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 قاعدة بيانات مجموعات الجذور العامة . -أ
 (0قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتخصصة . أنظر الشكل ) -ب

 
 لمخلوقات( الجذور الواردة في القرآن ذات العالقة بحركة اإلنسان وغيره من ا7الشكل )

ءبق ءتي ءخر ءزف ءوب بعث بعد بغت بقي بلغ بيت ترك ثبت جرر جلبب جبيء حضبر خخبو خفب  خلبد خلبص خلب  
خنس دبب دبر دخل درج دفع دنو دهبم دور ذهبب رجبع رحبل ردد رسبو رفبد رفبع رقبي ركبب ركب  ركبن زحب  ز ب  سببق 

صبدف صبرط صبعد  سحب سحل سرح سرع سري سعي سفر سكن سلك سبير شبتت شبحن شبرد شبعء شبيع صبحب صبدد
صلي ضلل طرد طفق طلب طلع طلبق طبوف طبوو طبوي طيبر بهبر عببر عبدو عبر  عبرو عبزب عبزد علبو عمبق عبود 
غدو غرب غيب فرر فوت فوج فيء قبل قحم قدم قرب قصد قصو قعد قفل قفو قوم كبكبب كبرر لحبق لبوذ لبوي مخبر مبدد 

 ء وطن وقر وقع وقف ولج يمم مرد مرر مضي نزد نفر نفي هرب هلع هلم هيم وجه ودع ورد وري وصل وط
 قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتسلسلة المعنى . -ج 

 قاعدة بيانات األفعال المزيدة . -د 

 قاعدة بيانات أنواع  األفعال من ناحية اللزوم والتعدي . -هـ 

 قاعدة بيانات تعلق حرف الجر باألفعال . -و 

 قاعدة بيانات الكلمات المتضادة . -ز 

 اعدة بيانات العبارات التي تشير إلى معنى محدد .ق -ح 

 قاعدة بيانات المعاني المعقدة . -ط 

إن دراسات الصوت التي يمكن أن تتم على القرآن الكريم يمكن أن تؤتي ثمارها في  -6
 الترجمة اآللية وآالت اإلمالء اآللي وتركيب األصوات .
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Semantic processing of Arabic language needs a huge amount of information 

about various aspects of the language. The best method of tabulation of this 

information is via databases. This information starts from the databases related 

to the mode of script and the database of morphology. This includes separation 

of the nucleus of the word from its prefix and suffix as well as relating the 

nucleus with the morphological rules. The syntactical database needs separation 

of the components of the prefixes and suffixes taking into accounts the hidden 

pronouns so as to use extendable relational databases. The database of the 

pronunciation is also needed for comprehensive processing of Arabic language. 

All this processing and databases serve for the information related to semantics 

in a comprehensive relational system. The paper explains how all that is possible 

based on the text of the holly Quran, hence approaching the exact contextual 

understanding of the Arabic language.        

 


