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 قواعد بيانات القرآن الكريم 

 

 أ. د. محمد زكي خضر

 

 

ع مقادير هائلة من البيانات مثل مناسبة للتعامل محاسوبية هي وسيلة الحواسيب اليوم قواعد البيانات التي تعمل على 

 ولغير المتخصصين يمكنهم ان يتصوروها كجداول.أسماء األشخاص والبضائع وأثمانها وأنواعها بأساليب متعددة 

 لها عالقة بعضها ببعض.

أما البرامج التي تعاملت مع القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف أو كتب التراث فقد تعاملت معظمها مع النص 

 بشكله األصلي وكأنها نقلت الكتب من كتب مطبوعة على الورق إلى كتب مرئية على الحاسوب.

ريم بشكل قواعد بيانات ولماذا نفعل ذلك وما هي الفوائد المرجوة التعامل مع القرآن الكيمكن كيف هذا المقال يبين 

  من مثل هذا النوع من التعامل.

 رسم المصحف والرسم اإلمالئي الحديث

يالحظ أن المصاحف المتداولة مرسومة بالرسم العثماني أي برسم الكلمات القرآنية كما وردت في المصاحف التي 

م وجود بعض المصاحف التي ال تلتزم بذلك بدقة ، إال غان رضي الله عنه. وركتبت في عهد الخليفة عثمان بن عف

في الكتابة العربية أنه في كل األحوال فإن رسم هذه المصاحف وتلك يختلف عن الرسم اإلمالئي الحديث الشائع 

 اليوم. 

مدخلة على الحاسوب هي من المعروف أن أحد العمليات التي تقوم بها الحواسيب اليوم في التعامل مع النصوص ال

ث هذه تتم بالشكل الذي حإمكانية البحث السريع في هذه النصوص عن كلمة أو عبارة أومقطع معين. ولكن عملية الب

 كتبت به تلك الكلمة أو العبارة المبحوث عنها.

لكتابة الحديثة فمثالً: لنأخذ مثاالً على ذلك طريقة كتابة الهمزة في المصحف بالرسم العثماني نجد فروقًا بينها وبين ا

،  َجَزاُؤا تكتبجزاء ،  َشنَئَانُ  تكتبشنآن ،  تُْسئَلُونَ  تكتبتسألون ،  فَبَاُءوتكتب  فباؤوا،  َءاَمنَّاتكتب  آمنّا

كما أن كلمات أخرى كتبت على غير المعهود كتابتها في الرسم اإلمالئي .  نَّبَِإي تكتبنبأ ،  إِْسَراِءيلَ  تكتبإسرائيل 

إبن أمي  وكلمتي،  بَْصَطة   كتبتبسطة  وكلمة،  َرْحَمتَ  كتبت في موضع في القرآنرحمة  كلمة: ث مثال ذلك الحدي

  .وكلمة الربا كتبت  الربوا،  يبنؤم كتبتيا إبن أمي  وفي موضع آخر اْبَن أُمَّ  وردت في موضع بشكل

ن ( وأن ال تكتب أحيانا )  ودمجت بعض الكلمات أحيانًا وأبقيت منفصلة أحيانًا أخرى مثل  أم من  أاَلَّ ) تكتب أحيانا أمَّ

متعوارف عليوه اليووم مثول  فموا للوذين ) فموال هوو بعض الكلمات دمجت  بطريقة مغايرة لما أن كما  ( وإن لم ) إلَّم ( .

 الذين ( .

 وكذلك رسم األلف الخنجرية في عدد كبير جدًا من المواضع مثل كلمات

 )ضلل( غافلون )غفلون( خاسرون )خسرون(العالمين )العلمين( وضالل 

كما أن هناك كلمات وردت في موضع برسم وفوي موضوع آخور برسوم آخور فكلموة إبوراهيم وردت بإثبوات اليواء أينموا 

 وردت في القرآن الكريم ما عدا ورودها في سورة البقرة حيث كتبت إبراهم

 

ذا موا كتبوت بشوكل مختلوف عون األصول يعطوي نتوائج إن اإلختالف في شكل الكتابة يجعل عملية البحث عن كلمة موا إ

 خاطئة وعلى ذلك يجب البحث عن وسيلة لحل مثل هذه المعضلة.

ولحل هذه المشكلة يتطلب ان يكون هناك ما يشبه الجدول يبين الكلموة برسوم المصوحف وموا يقابلهوا بالرسوم اإلمالئوي 

 وهو ما يسمى قاعدة بيانات رسم المصحف. الحديث.

عالمة  111قيدًا تحوي بينها  82838ل نص القرآن الكريم وفق الرسم العثماني فوجد أنه يحتوي على ادخقمنا بإقد ل

كلموة  77178عودد كلموات المصوحف بالرسوم العثمواني هوو  وكوانعالمة @ لبدايوة اييوات  6326# لبداية السور و

خالص الكلمات القرآنية ووضعها في . وعند استفقط في بدء سورة الفاتحةوضعت كلمات هي كلمات البسملة  1ها من

 شكل الكتابة والتشكيل.في  كلمة مختلفة 18811عددها وجد أن  آنيةقاعدة بيانات ثانوية خاصة بالكلمات القر

مثل تشوديد الوالم فوي ) هودَىً  لتقلمتقوين ( وتشوديد كما وجد أن هناك عالمة الشدة على أول كلمة إن كان يسبقها تنوين 

حذف تشكيل ايخر والشدتة على أول حرف إن وجدت بسبب التنووين فوي الكلموة السوابقة  وعند ما (مت  الميم في ) ريب  

 . كلمة 16362 كلمات المصحف المختلفة يصبح فعدد

قاعدة بيانات رسم المصحف يجب أن تحوي ما يقابل الكلمة بالرسم العثماني والكلمة بالرسم اإلمالئوي  وعلى هذا فإن

فإذا ما بحث شخص عن كلمة إبراهيم مثالً فإنه سيحصل على الكلمة سوواء . كيل المشار إليه والكلمة مجردة من التش

 كانت مكتوبة : إبراهيم أو إبراهم.

عند ذلك تختلط كلموات مختلفوة مثول  هيؤدي إلى إشكاالت جديدة ألنوهنا تجدر اإلشارة إلى أن حذف التشكيل بالكامل 

ن و َمنَّ وهي ثالث كلمات مختل ( تموذًحامن قاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنية وفيهوا 1يبين الشكل ) فة تماًما.َمن ومق

اسووتعملت العالمووة # لبوودء سووورة جديوودة والعالمووة @ لبوودء آيووة جديوودة والرمووز لفل لكووي يقوووم مقووام األلووف الخنجريووة 

 الحاسوب المناسب.والرمز ل؟ل لهمزة الوصل واللتان يمكن أن يرمز لهما بشكل أكثر مناسبة عند توفر فونط 
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 ( قاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنية1الشكل )

 

يلبال شدة وتشك رسم إمالئي الجذر أصل ءبال شدة بد   رسم عثماني 

# # # # # # 

@ @ @ @ @ @ 

 بِْسمِ  بِْسمِ  بِْسم بِْسمِ  سمى سمى

 ا?للَّهِ  اللَّهِ  اللَّه اللَّهِ  ءله الله

ْحَمنِ  رحم رحم ْحَمن الرَّ ْحَمنِ  الرَّ ْحَم!نِ  الرَّ  ا?لرَّ

ِحيمِ  رحم رحم ِحيم الرَّ ِحيمِ  الرَّ ِحيمِ  الرَّ  ا?لرَّ

@ @ @ @ @ @ 

 ا?ْلَحْمد   اْلَحْمد   اْلَحْمد اْلَحْمد   حمد حمد

 ِللَّهِ  ِللَّهِ  ِللَّه ِللَّهِ  ءله الله

 َرب ِ  َرب ِ  َرب   َرب ِ  ربب ربب

 ا?ْلَع!لَِمينَ  الَِمينَ اْلعَ  اْلعَالَِمين اْلعَالَِمينَ  علم عالم

 

 قاعدة بيانات الصرف 

تمهيودًا  كوناتهوامن جهة أخرى هناك حاجة للتعامل مع نصوص القرآن الكريم ككلموات مسوتقلة وتجزئوة الكلموة إلوى م

 للتعامل معها من ناحية اإلعراب النحوي والداللة ) المعنى(

قاعودة بيانوات الصورف لونص القورآن الكوريم . أول هوذه  هوا قبول البودء بتكووينؤفهناك من الخطوات التوي ينبغوي إجرا

ولواصوقها النهائيوة وأدوات التشوكيل ويمكون كحود أعلوى  يوةالخطوات هو تجزئة الكلموات القرآنيوة إلوى لواصوقها األول

مون اللواصوق ايخريوة  3لواصق أولية كحود أعلوى و  1هي : قطع  8التي تتكون منها الكلمات القرآنية  اعتبار القطع

 ع الكلمة وتشكيل للجذع وتشكيل آخر.وجذ

لواصق  1حقول . خذ مثال كلمة ل أفبالباطل ل تحتوي  8وبذلك فإن الكلمة يمكن أن يحجز لها في قاعدة البيانات هذه 

اْلـ ل وجذعها هو باطول يعقبهوا كسورة فوي األخيور . أموا كلموة ل فسويكفيكهم ل  فتحتووي علوى  -بقـ   -فَـ  -أولية هي ل أ 

ـسوـَ ل والجوذع يكفوي واللواصوق األخريوة هوي ل كوـَ ل  و ل هوم ل والتشوكيل علوى  -هموا ل فَوـ  3ولية عوددها لواصق أ

الجذع هو السكون ) غير الظاهر على الياء ( وتشكيل آخر اللواصق هو السكون أيضا ) الذي يظهر أو يختفي حسب 

 الكلمة التالية للميم ( 

عنود حوذفها يكوون الحورف األول مون الكلموة مشوددًا إن كوان مون الحوروف وتجدر اإلشوارة إلوى أن ألوف الم التعريوف 

 . أما إن كان من الحروف القمرية فإن الالم ) من ألف الم ( تحمل سكونًا يجب حذفه . فيجب حذف الشدة الشمسية

انووات أمووا جووذع الكلمووة فوويمكن أن يكووون مشووتقًا موون فعوول ثالثووي علووى ونن مووا .  وعلووى هووذا فووإن عوودد حقووول قاعوودة بي

، تشكيل  نآخريصقين حقول للواصق األولية ، جذع الكلمة ، تشكيلها ، ال 1الكلمة ، : حقال هي  13الصرف يصبح 

 ايخر ، جذر الجذع ، ونن الجذع .

( قاعدة بيانات اللواصق وهي قود قلصوت فيهوا 2البيانات الصرف كما يعطي الشكل )( نموذًجا لقاعدة 3يبين الشكل ) 

حاالت محدودة( . هذا  بسبب كونهاإلى اثنين فقط ) دمجت اللواصق التي تزيد عن إثنتين إلى اثنتين  اللواصق األولية

ولسوان  لمحمود فوؤاد عبودالباقي وقد استعين في تحديد جذور الكلمات القرآنية بالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكوريم 

ة كل الكلمات التي وردت في القورآن والتوي تعوود ويمكن باستخدام قاعدة بيانات الصرف  معرف .إلبن منظورالعرب 

 إلى جذر معين أو ونن معين مثالً.

 

 ( قاعدة بيانات الصرف3الشكل )

 

 وزن الكلمة رسم عثماني رسم إمالئي   الجذر

ْحَمنِ  رحم ْحَم!نِ  الرَّ  فعالن ا?لرَّ

ِحيمِ  رحم ِحيمِ  الرَّ  فعيل ا?لرَّ

 ينفاعل ا?ْلَع!لَِمينَ  اْلعَالَِمينَ  علم

 فاعل َم!ِلكِ  َماِلكِ  ملك

 

 ( قاعدة بيانات الكلمات مفصلة مع اللواصق2الشكل )
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1الحق عالمة اإلعراب الجذر 2الحق  1سابق جذع  2سابق   رسم عثماني الكلمة 

#    #   # # 

@    @   @ @ 

 بِْسمِ  بِْسمِ   بِ  اْسم   ِِ  سمى

 ا?للَّهِ  اللَّهِ    اللَّه   ِِ  ءله

ْحَمنِ   ال نَرْحمَ    ِِ  رحم ْحَم!نِ  الرَّ  ا?لرَّ

ِحيمِ   ال َرِحيم   ِِ  رحم ِحيمِ  الرَّ  ا?لرَّ

@    @   @ @ 

 ا?ْلَحْمد   اْلَحْمد    الْ  َحْمد   ِ   حمد

 ِللَّهِ  ِللَّهِ   لِ  اللَّه   ِِ  ءله

 َرب ِ  َرب ِ    َرب     ِِ  ربب

ينَ  علم  ا?ْلَع!لَِمينَ  اْلعَالَِمينَ   الْ  َعالَم   ِِ

 

 يانات الجمل القرآنيةقاعدة ب

متداخلة مع فواصل اييات. أي أن الجمل القرآنية يمكن أن تكون بعض آيوة أو آيوة كاملوة أو التامة إن الجمل القرآنية 

وبوالطبع فوإن هنواك  جزًءا من آية مع جزء من آية أخرى أو آية كاملة مع أجزاء من آية أخورى أو عوددًا مون اييوات. 

 ل القرآنية منها اإلعراب والداللة لفهم المعنى الدقيق لنص قرآني.أغراض كثيرة لتحديد الجم

وذلوك للقورآن كلوه.  ،لذلك كان من الضروري وضع إشارات ضمن النص تشوير إلوى نهايوة جملوة وبودء جملوة جديودة 

وتجدر اإلشارة إلى أن عالمات الوقف والتجويود قود يشوير بعضوها إلوى مثول هوذه المواضوع حيوث أن إشوارة ) الوقوف 

 الالنم أو الوقف أولى ( تشير إلى بعض من هذه المواضع.

 خذ مثالً سورة الفاتحة ، فالجمل فيها :

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  @بِْسِم اللَِّه الرَّ

ِ اْلعَالَِمينَ  ِحيمِ @اْلَحْمُد ِللَِّه َرب  ْحَمِن الرَّ ينِ @الرَّ  @َماِلِك يَْوِم الد ِ

 إِيَّاَك نَْعبُُد 

 @َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

َراَط اْلُمْستَِقيمَ  ال ِينَ @اْهِدنَا الص ِ  @ِصَراَط الَِّذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

وهذه التجزئة هي إستقرائية ال غير. وقد تختلف مواقع تجزئة النص إلى جمل بحسب فهم من يقوم بها من المفسرين. 

 ن أن تجزأ كما يأتي:سورة البقرة يمك بدءفمثال 

 @الم

 ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب 

ْلُمتَِّقينَ   @فِيِه ُهد ى ل ِ

 ويمكن أن تجزأ كايتي:

 @الم

 فِيِه  ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيبَ 

ْلُمتَِّقينَ   @ُهد ى ل ِ

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.

 بيانات النحو. كون أساًسا لقاعدةتوهكذا تتكون قاعدة بيانات للجمل القرآنية 

  

 قاعدة بيانات النحو

وتختلوف  السوابقة. الجمول القرآنيوةوالصورف الكتابوة و اعود بيانواتوق باإلعتمواد علوىيمكن تكوين قاعدة بيانات النحوو 

قاعدة البيانات هذه عن قاعدتي بيانات الكتابة والصرف بأن عدد كلماتهوا أكثور مون القاعودتين السوابقتين حيوث أن كول 

ضواف لهوا الضومائر المسوتترة توقود مسوتقلة  اتهوي كلمو وجذع الكلمة ( السابقة والالحقةء اللواصق ) جزء من أجزا

كما يلحق بكل كلمة من هذه الكلمات الجديودة  .رة تقديًرا لغرض اكتمال المعنى أو اإلعرابة والمقدَّ فوالكلمات المحذو

عوود لهوا جوزء الكلموة هوذه وموقعهوا يرآنيوة التوي تشكيلها . كما أنه من الضروري إضافة حقل خواص يحودد الكلموة الق

 التسلسلي ضمن الكلمة .

 (  3687فكلمة فسيكفيكهم التي رقمها في قاعدة بيانات كتابة المصحف هو )    
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 تسلسل جزء الكلمة رقم الكلمة     الحركة اللواصق

 1   3687    فتحة   فـ 

 3   3687    فتحة   ـسـ 

 2   3687    سكون   يكفي  

 1   3687    فتحة  ك 

 6   3687 سكون أو ضم عند التقاء الساكنين  هم 

 

إعووراب الكلمووات واحوودة واحوودة مووع تبيووان إن كانووت الكلمووة مبنيووة أو معربووة وعالمووة يمكوون أن يضوواف وهنووا بعوود هووذا 

 اإلعراب أو أية معلومات تفصيلية عن اإلعراب.

 : قاعدة بيانات النحو ما يأتيتحتوي وفي ضوء ما سبق 

عربة وهول هوي اسوم أو  فعول نوع جزء الكلمة مبنية أم م،  حركة جزء الكلمة،  رقم جزء الكلمة، رقم الكلمة القرآنية 

وبوذلك . مالحظوات إن وجودت، موع أيوة    عوودة الضومير،  رموز الورأي اإلعرابوي،  موقعه من اإلعورابأو حرف ، 

ع فوي قاعودة بيانوات واحودة ويمكون الرجووع إلوى أي منهوا يمكن أن يكون للكلمة الواحدة عدد من أشكال اإلعراب تجم

وهذه الحقول هي أمثلة فقط ويمكن للنحاة أن يصمموا قاعودة البيانوات بموا يخودم النحوو وإعوراب القورآن  عند الحاجة .

 بشكل مناسب.

ات المبنيووة كمووا أن االصووطالحات التووي يووتم اعتمادهووا يمكوون أن تكووون قواعوود بيانووات فرعيووة مثوول قاعوودة بيانووات الكلموو

 وقاعدة بيانات عالمات اإلعراب وقاعدة بيانات المواقع من اإلعراب .

هذا وإن هناك حقلين آخرين تجدر إضافتهما إلى قاعدة البيانات الرئيسة أيضا وهما حقل الجنس ) التذكير والتأنيوث ( 

أو جموع مؤنوث  اكان جمع مذكر سالمً إن وجد ، حقل اإلفراد والتثنية أو الجمع إن وجد وبالنسبة للجمع نوع الجمع إن 

 (1أو جمع تكسير . أنظر الشكل ) اسالمً 

 ( قاعدة البيانات النحوية1الشكل )

 

 عالمة اإلعراب اإلعراب تجزئة الكلمة وتقدير المضمر الكلمة

# #   

@ @   

  حرف جر بـِ  

 الكسرة اسم مجرور وهو مضاف ْسمِ ا بِْسمِ 

 كسرةال مضاف إليه اللَّهِ  اللَّهِ 

ْحَمنِ  ْحَمنِ  الرَّ  الكسرة صفة الرَّ

ِحيمِ  ِحيمِ  الرَّ  الكسرة صفة الرَّ

   أبتدأ 

 نهاية جملة + + +

@ @   

 الضمة مبتدأ مرفوع اْلَحْمد   اْلَحْمد  

  حرف جر لـِ  

 الكسرة إسم مجرور لَّهِ ال ِللَّهِ 

 الكسرة صفة وهو مضاف َرِب   َرب ِ 

 الياء والنون مضاف اليه نَ اْلعَالَِمي اْلعَالَِمينَ 

 

 

 قواعد بيانات المعاني والداللة 

صوفوة هوذه تكواد تكوون وهي األسواس الوذي يمكون أن تسوتند عليوه تفاسوير القورآن الكوريم مسوتقبالً. قاعدة البيانات هذه 

فر جهووود ويحتوواإ إكمووال ذلووك إلووى توووا قواعوود البيانووات التووي يرجووى إكمالهووا لتخوودم تفسووير القوورآن ومعوواني مفرداتووه.

 المختصين بالتفسير واللغة.

 أول قاعدة بيانات للمعاني هي قاعدة بيانات الجذور .

فالجذور من ناحية المعنى مترابطة مع بعضها فمثال جذور مثل : جيء ، أتي ، قدم ، حضر ، وصول ، ولوي ، دبور ، 

نهوا تتعلوق موع غيرهوا مون ورد ، وصول وهوذه المجموعوات مترابطوة موع بعضوها حيوث أ ،وكذلك : دخل ، ولج ، قبول
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المجموعات بحركة اإلنسان ذهابًا أو إيابًا أو خروًجا أو دخوالً أو وصفا لكيفية هذه الحركوة مون سورعة أو انحودار أو 

 ارتفاع أو تغير أو خوف أو إجبار أو توقيت أو حلول أو تكرار .

قسوم إلوى مجموعوات أدنوى مون ذلوك وعلى هذا فاألفعال تتجمع في مجموعات يمكن وصفها بصوفة جامعوة عاموة ثوم تن

 تتصف بجامع أخص من األول وهكذا .

لكن المجموعات النهائية ال تتفق في المعنى فهي مؤتلفة أحيانًوا ومختلفوة أحيانًوا أخورى . وهنواك الكثيور مون المؤلفوات 

 على ذلك.وفي كتب األشباه والنظائر الكثير من األمثلة  في التراث العربي التي تذكر مثل هذه األلفاظ .

إن الجذور وحدها تجمع في غالبيتها أصوالً لمعاني عديدة . ولذلك فإن االسوتناد إليهوا يعطوي وجهوة عاموة غيور دقيقوة 

للداللة . لذلك يجب االنتقال مون مسوتوى المجموعوات العاموة للجوذور إلوى المجموعوات المتخصصوة إلوى مجموعوات 

ل على الجذر نفسه . فللجذر ذهب صيغ أفعوال مثول ذهوب ، أذهوب ، الجذور المتقاربة إلى األونان المختلفة التي تدخ

م ) تفعَّل ( واسوتقدم ) ذهَّب وللجذر قدم : صيغ مثل : أقدم ) أفعل ( وقدَّم ) فعَّل ( واقتدم ) افتعل ( تقادم ) تفاعل ( تقَّدت 

 استفعل ( .

م فلويس لهوا عالموة بوذلك بول تتعلوق بمعنوى لسير . أما بعضها مثل تقادقة باويالحظ أن بعًضا من هذه الصيغ ذات عال

الزمن ، كما أن قدَّم قد ال تشير إلى حركوة اإلنسوان وحوده بول إلوى حركوة األشوياء أيضوا . وهكوذا فوإن سلسولة األفعوال 

 المتقاربة ) المزيدة ( بالمعنى يجب أن ينظر إليها وليس إلى الجذور المتقاربة فقط .

روق بين األونان المختلفة. فمثالً قدَّم واستقدم تشيران إلى فعل القدوم أو التقوديم هناك حاجة أيضا إلى اإلشارة إلى الف

على الغير وللغة العربية قواعد راسخة في مثل هذه المعاني تحتاإ إلى إدخال إلى قواعد البيانات بطرق مناسوبة ذات 

 ترميز دقيق .

 معاني للفظة الواحدة .األمر ايخر الذي ينبغي أن تشمله قواعد البيانات هو تعدد ال

 األفعال باللغة العربية من ناحية المعاني يمكن تقسيمها إلى :

 اركعوا واسجدوا :     أفعال النمة 

 ورد ماء مدين  :    أفعال متعدية لمفعول واحد 

 واسجدوا لله :   أفعال متعدية بحرف الجر 

 آوى إليه أخاه :  أفعال متعدية لمفعول واحد وبحرف الجر 

 فسيكفيكهم الله :    عال متعدية لمفعولين أف

 وجد عليه أمة من الناس يسقون :   أفعال متعدية لمفعولين وبحرف الجر 

وقد يكون الفعل تارة من أحد األفعال المتعدية بحروف الجر بحيث  يعطيها معاني مختلفة عند اختالف حرف الجر ، 

ن ل . وقد تأتي الجمل أو أشباه الجمل في موقع المفعول بوه فوي فالفعل ذهب مثال ورد مع إلى مثل ل اذهب إلى فرعو

 أفعال أخرى.

 ومع الباء : ل تذهبوا به ل ومع عن : ل يذهب عنكم الرجس ل

 وقد يأتي النًما بال حرف جر مثل ل إذهب أنت وربك ل  والفعل آتي أكثر من ذلك تشعبًا .

 لله من فضله ل  ، ل وأتوا البيوت من أبوابها ل .مثل ل يأت آباءهم ل ، ل فأتوا بآياتنال و ل آتاهم ا

وأوتيت من كل شيء تعدي الفعل لمفعول معين يشير إلى معنى مثل ل يبغونها عوًجا ل. كذلك فإن تضاد المعاني بوين 

أفعال ) أو كلمات ( وهذا التضاد قد يكون من جهة معينة . فقود يكوون التضواد يتعلوق باالتجواه مثول ذهوب وأتوى أو قوام 

قعد أو مثل فوق وتحت . وقد يكون التضاد من جهة الزمن مثل الماضي والمستقبل وقد يكون مون جهوة التبوادل بوين و

وهكوذا وهوذا التضواد يعطوي المعنوى الودقيق  اشيئين مثل أخذ وأعطى وقد يكون من جهة صفة معينة مثول أموات وأحيو

 أحيانًا إذا عرف معنى الضد. 

ة أصالً عبارات كاملة تشير إلى معنى محدد كان يمكن أن يشار له بفعل واحود ) لكون وفي القرآن كما في اللغة العربي

 ربما  تحمل معنًى إضافيًا ( 

 أهلكناها = قدرناها من الغابرين 

 اتبعوا ما آتيناكم بدقة =  خذوا ما أتيناكم بقوة 

 اقصص عليهم مثال =  واضرب لهم مثال

تخودم المعنوى والداللوة واسوعة جودا ومعقودة ، نظوًرا لصوعوبة الموضووع أصوالً مما تقدم يتبين أن قواعد البيانات التوي 

ولكنها ضرورية جدًا للتقدم في مجواالت معالجوة بيانوات اللغوة العربيوة آليًوا والترجموة والداللوة . ويمكون أن توذكر هنوا 

 بعض قواعد البيانات التي تخدم المعاني والداللة في القرآن الكريم .

 وعات الجذور العامة .قاعدة بيانات مجم -أ

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتخصصة . -ب

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتسلسلة المعنى . -إ 

 قاعدة بيانات األفعال المزيدة . -د 

 قاعدة بيانات األفعال من ناحية اللزوم والتعدي . -هـ 

 قاعدة بيانات تعلق حرف الجر باألفعال . -و 

 الكلمات المتضادة . قاعدة بيانات -ن 
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 قاعدة بيانات العبارات التي تشير إلى معنى محدد . -ح 

 قاعدة بيانات المعاني المعقدة . -ط 

 قاعدة بيانات اللفظ 

كانت العناية بقراءة وترتيول وتجويود القورآن فائقوة علوى مور العصوور . وقود عنوي المسولمون بقواعود التجويود ووضوع 

الصووحيح أثنوواء القووراءة . وتحتوووي المصوواحف الشووائعة اليوووم علووى الكثيوور موون هووذه الرمووون المسوواعدة للوقووف واللفووظ 

وهي برواية حفوص  طبوعةالمصاحف المشائعة اليوم في الرمون وفق القراءة القرآنية الشائعة ) هناك ثالث قراءات 

 وورش وقالون ( .

 ويمكن لقاعدة بيانات تجويد القرآن الكريم أن تحتوي على ما يأتي :

 بيانات القراءات القرآنية  قاعدة -1

 قاعدة بيانات األلفاظ الشاذة وهي كلمات خاصة تلفظ بصيغة معينة في بعض القراءات دون أخرى . -3

 قاعدة بيانات األصوات . -2

 الخالصة

تبين من هذا المقال أن هناك الكثير الكثير مما يمكن أن تقدموه الوسوائل الحاسووبية لخدموة القورآن الكوريم. وكول موا توم 

اليوم ما هوو إال جوزء يسوير مون اإلمكانيوات المتاحوة والتوي يمكون أن تخودم كتواب اللوه دراسوة وتفسويًرا وترجموة  حتى

 معاني إلى لغات أخرى وصرفًأ وإعرابًا وغير ذلك.

وال يمكن أن يوتم ذلوك إال بتظوافرجهود العلمواء والمتخصصوين فوي العلووم الشورعية موع المتخصصوين فوي الحاسووب 

 جته.والمتقننين لبرم

 لذلك ندعو الفريقين بأن يولوا هذا الحقل الجهد الذي يستحقه.

 ويمكن لمن يرغب بالمشاركة في مثل هذه الدراسات أن يتصل بالمؤلف على عنوان البريد اإللكتروني:

mishkat.com-khedher@al 

 والله ولي التوفيق

 

 

mailto:khedher@al-mishkat.com
mailto:khedher@al-mishkat.com

