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 قواعد بيانات القرآن الكريم كأساس للمعجم اآللي

 الموسع للغة العربية

 

 أ. د. محمد زكي خضر

 الجامعة األردنية

 

 الخالصة

 

ال بد للمعجم اآللي للغة العربية أن يحتوي مفردات جامعة ونصوًصا رصينة . وليس هناك ما يحقق 

فة إلى أن الكلمات والتعابير األكثر هاتين الخاصيتين أفضل من نصوص القرآن الكريم . هذا باإلضا

 استعماالً في اللغة العربية واردة في القرآن الكريم في غالبيتها العظمى .

يحاول البحث أن يبين أسلوب تكوين قواعد البيانات الخاصة بالقرآن الكرريم بردًاا مرن إعرداد الرن   

بالرسم العثماني وإلى أسرلوب  القرآني من كافة جوانبه مستندين في ذلك إلى أسلوب كتابة المصحف

كتابرة الخرا العربرري الحرديث والضررورات ال باعيررة الحديثرة  وإلرى قواعررد الكتابرة المعروفرة ومنهررا 

قواعد كتابة الهمرةة وواو الجماعرة واأللرف المقصرورة والتراا المربوإرة ة إضرافة الرى العرواذ ة مر  

إلرى قواعرد البيانرات . لرذلك فرعن قاعردة إع اا فكرة عن المعالجات اآللية الالزمة لكري يردخل الرن  

 البيانات األولى هي قاعدة بيانات الكتابة العربية.

 بعد إعداد الن  القرآني بعكل آيات متسلسلة يجب تحديد بدايات الجمل القرآنية ونهاياتها.

 قاعرردة البيانررات الثانيررة الالزمررة هرري قاعرردة البيانررات الصرررفية بمررا فيهررا مررن فصررل للواصررق السررابقة

 والالحقة واألفعال المعتقة منها الكلمات وأوزانها الصرفية والجذور التي تعود لها الكلمات .

أمرا قاعردة البيانرات الثالثرة فهري قاعردة البيانررات النحويرة والتري تسرتكمل  تقسريم المصرحف إلرى جمررل 

إلعراب مستقلة وفي إعراب الكلمات وعالمات اإلعراب والتعكيل ومحل أشباه الجمل والجمل من ا

 وإلى التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية والجم  وغير ذلك .

قاعدة البيانات الرابعرة هري قاعردة بيانرات المعراني والداللرة بردًاا مرن الجرذور  رم األفعرال مر  تجمير  

لألفعررال ذات المعنررى المتقررارب أو المتضرراد والمعرراني المختلفررة للكلمررات مرر  تحديررد كررل اسررتعمال ة  

ن الفعررل الزًمررا أو متعررديًا لمفعررول واحررد أو ألكثررر مررن مفعررول أو متعررديًا بحرررو  الجررر وفيمررا إن كررا

 ومعاني كل فعل عند تعديه بحر  الجر ومعاني العبارات المكونة من أكثر من كلمة . 

قاعدة البيانات الخامسة هي قاعدة بيانات الصروت والن رق . ونظرًرا ألن العنايرة برالقرآن الكرريم فري 

ويده كانر  عظيمرة ال توجرد فري لغرة أخررا غيرر اللغرة العربيرة ة لرذا فرعن معالجرة قواعرد ترتيله وتج

الوقف والتجويد في القرآن الكريم بعكل صوتي يمكن أن يكون نموذًجا للدراسرات اللغويرة الصروتية 

للغة العربية . وتجدر اإلشارة إلرى تروفر ترتيرل وتجويرد للقررآن بأصروات مقررشين مرن شرتى أصرقا  

العربرري واإلسررالمي يمكررن أن يغنرري قاعرردة البيانررات هررذه ة باإلضررافة إلررى تضررمينها مختلررف  العررالم

 القرااات القرآنية .

يمكن تكوين قاعدة بيانات سادسة للخا العربي بمختلف خ وإره علرى مرر التراريا بمرا فيره النمراذ  

 . الفريدة الراشعة فنيًا للخ اإين اللذين أولوا القرآن الكريم عنايةً فاشقةً 

يع ي البحث أمثلةً عمليةً  لبعض من المعلومات التي أدخل  إلرى بعرض قواعرد البيانرات الموصروفة 

أعاله ة ويخل  إلى اإلشارة إلى الجوانب وال راشق التي يمكن االستفادة منها في مختلرف الجوانرب 

والترجمرة وفري اللغوية في إعداد المعجم اآللري للغرة العربيرة واإلفرادة مرن هرذا المعجرم فري التعريرب 

 حوسبة النحو والصر  ون ق اللغة العربية .

 

 مقدمة -1

تحتا  المعالجة اآللية للغة العربية معجًما موسعًا يحوي كل ألفاظ اللغة العربيرة الفصرحى المسرتعملة 

اليوم وجةًاا كبيًرا من اللغة العربية التي كان  مستعملة سواا قبل اإلسالم أو في عصرور ازدهراره. 
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معجم يجب أن يحوي كل المعلومات عن األلفاظ التي تحتاجها عمليرات المعالجرة مرن دالالت وهذا ال

مختلفة وصر  وما يجوز أن تستعمل معه الكلمة وما ال يجروز والكلمرات المقاربرة والمضرادة وكرل 

 ما يوصل إلى دقة داللة الكلمة من وساشل.

وصول إلرى تصرميم مناسرب لره وبعركل يحتا  عمل هذا المعجم إلى أبحاث ودراسات موسعة بغية ال

يخدم كل ما تحتاجه المعالجة اآللية للغة مرن معلومرات. وحيرث أن الجهرد الرالزم لوضر  المعجرم هرو 

جهد هاشل يحتا  إلى مؤسسات متعاونة فيما بينها فعن إ راا المناقعة فيما يتعلق بتصميم مكونات هذ 

 المعجم تعتبر خ وة ال بد منها.

لقرآن الكريم هي خير بداية لمثرل هرذا الجهرد ة وسرنناق  فري هرذا البحرث قواعرد إن دراسة مفردات ا

 بيانات القرآن الكريم وكيف يمكن أن تساعد في مناقعات تصميم المعجم اآللي الموس  للغة العربية. 

إن أهمية المعجم بالنسبة للمعالجة اآللية للغة بالغة. فرالمعجم يجرب أن يحروي مكونرات اللغرة المفرردة 

المركبة وتعريفاتها وما تحيل إليه مرن المفراهيم والقريم التري تحكرم وعري المجموعرة اللغويرة . لرذلك و

 (1كان اإلشتغال بمعالجة المعجم من المداخل األولية لضروب عدة من المعالجة الحاسوبية للغة )

 بين النص القرآني والكتابة العربية اليوم  -2

ربية والتعامل م  ن  القرآن  في عدد من األمور يمكن يختلف التعامل م  النصوص باللغة الع

 إيجازها على النحو اآلتي :

ال يورد الن  القرآني غالبًا إال معكوالً . والتعكيل يسهل التعامل م  الن  من نواحي متعرددة  -أ

حيث يذهب االلتباس والخ أ في المعالجات اآللية  الصرفية والنحوية والدالليرة . هرذا مر  العلرم 

لكتابة العربية كان  تكتب قبل اإلسالم وفي صدر اإلسالم غير منقوإة وغيرر معركولة ولرم أن ا

 يضف التنقيا إال في وق  متأخر عن ذلك.

يختلف الن  القرآني عن النصوص العربية في حسن االلتةام بالرسم العثماني فجمهور الفقهاا  -ب

م العثمرراني وقرد أجراز بعررض يحبرذون ) برل بعضرهم يعتبررر ذلرك ملةًمرا ( كتابررة المصرحف بالرسر

العلماا كتابة المصحف برسم آخر غير الرسم العثماني إن كان ذلك يحقق دقرة فري قررااة ولفر  

القرآن في عصر من العصور أفضل مما يحقق الرسم العثماني بسبب إعتيراد النراس علرى رسرم 

 خاص لبعض الحرو .

تحتروي المصراحف علرى عالمرات لغرض دقرة قررااة والقررآن الكرريم ولفظره بعركل صرحي  ة   -جـ

 للوقف والتجويد وهي خاصة بالقرآن الكريم وال تستعمل في أية كتابة عربية أخرا .

يحتوي الن  القرآني على فواصل بين آية وأخرا . أي أن بداية ونهاية اآليرات محرددة ) رغرم  -د

ن وجود خال  بين بعض المتخصصين برسم المصاحف حول مواق  بعض هذه الفواصل ( . إ

هذه الفواصل ال تق  في نهاية جمل مفيدة كاملة داشًما بل تق  أحيانا فري وسرا جملرة أي أن اآليرة 

قد تكون جةًاا من جملرة أو قرد تكرون جملرة كاملرة أو قرد تحروي جملرة وبعرض جملرة أو أنهرا قرد 

 تحتوي على عدد من الجمل .

عليه اعترراض يرذكر أمرا الخ رأ  إن الخ أ في التعامل م  النصوص غير القرآنية قد ال ين وي  -هـ

في التعامل م  القرآن الكريم فيالقي اعتراًضا دينيًا واضًحا ة لذلك فعن مقدار الحرص على دقة 

 التعامل م  الن  القرآني يجب أن يكون فاشقًا .

 

 إعداد النص القرآني -3

ة بسي ة من الخ رأ قد يكون من المقبول في التعامل م  النصوص فيما عدا القرآن الكريم وجود نسب

اإلمالشرري أو الخ ررأ فرري التعرركيل ) إن كرران الررن  معرركوالً ( وقررد تبلررم النسرربة المقبولررة مررن الدقررة 

ولكن ذلك غير مقبول على اإلإالق في ن  القرآن الكريم . فهذه النسبة مرن الخ رأ تعنري  9999%

ألرف  077جمره مرن وجود خ أ مقداره واحدًا باأللف . وحيث أن الرن  القرآنري المعركول يقررب ح

خ رأ فري القررآن كلره وهرذا مرا ال يقبلره أحرد مرن  077باي  فوجود خ أ مقرداره واحرد براأللف يعنري 

 المسلمين .
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تماًمرا وهرذه المهمرة  %177لذلك كان  المهمة األولى هي التأكد من الن  القرآني بنسبة تقرب من 

ععرررات المرررات . ولرريس هررذا ليسرر  باليسرريرة فقررد اسررتدع  المهمررة قرررااة الررن  المرردخل للحاسررب 

فحسب ة بل دقق في مراحل تالية بعد إجراا معالجات متعددة على الن  القرآني  لتدارك ما تسرب 

 من أخ اا قليلة .

لذا كان من الضروري اعتماد بعض األسس المتعلقة بالتعامل م  الن  القرآني . أول هرذه األسرس  

رااة حفر  عرن عاصرم )كونهرا األكثرر شريوًعا فري هو اعتماد الرسم العثماني للمصرحف واعتمراد قر

العررالم اإلسررالمي اليرروم ( واختيررار مصررحف المدينررة النبويررة كأسرراس لهررذا اإلدخررال . واسررتنادًا لررذلك 

 اختيرت فواصل اآليات وعالمات الوقف والتجويد المستعملة في هذا المصحف ابتداًاا .

فيرره الفقهرراا األقرردمون كثيررًرا وهررو هررل  كرران مررن الضررروري فرري البدايررة اإلجابررة علررى سررؤال اختلررف

البسملة آية من الفاتحة ؟ أم هي آية من كل سورة عدا سورة التوبة ؟ أم هي ليس  آية من أيرة سرورة 

ة بل هي بعض آية من سورة النمل ؟ . ويمكن الرجو  إلى تفاصريل هرذا الخرال  فري كترب التفسرير 

(  وتفسرير 2رة الفاتحة ) أنظر تفسير ابرن كثيرر)والذي فصله كثير من المفسرين في بداية تفسير سو

 على سبيل المثال ( . 23القرإبي)

والذي اعتمدناه في قواعد البيانات هذه هو اعتبرار البسرملة أول آيرة مرن القررآن الكرريم ) أي أول آيرة 

تحة من سورة الفاتحة ( دون بقية السورة وقد وجدنا أن إ بات البسملة لمرة واحدة في أول سورة الفا

هو أفضل من تكرارها في كل سورة ) عدا سورة التوبة ( حيث أن ذلك سي يل من تكررار ال داعري 

له كما أن عدم إ باتها في الفاتحة يعني أن ال تذكر البسرملة إال مررة واحردة كجرةا مرن آيرة فري سرورة 

 النمل .

 

  المعالجة األولية للنص القرآني -4
( أو  recordالقرآني آية آيرة . إن كرل آيرة تعتبرر قيردًا مسرتقالً ) مما تقدم كان ال بد من اعتماد الن  

س ًرا كامالً . وال يفصل بين كلمة من كلمات اآلية سوا فراغ واحد . أما بين آية وأخرا فال داعي 

ألية فاصلة ألن االنتقال من س ر آلخر إشارة إلى انتهاا اآلية والبدا بآيرة جديردة وقرد أدا ذلرك إلرى 

اجررة إلررى ترررقيم اآليررات الواحرردة تلررو األخرررا أو وضرر  الترررقيم بررين آيتررين . فالمعالجررة انتفرراا الح

الحاسوبية عند البرمجة يمكن أن تقوم بالعد والترقيم دون الحاجة إلى إ بات ذلرك فري الرن  . وعلرى 

 ( س ر أو قيد . 6236هذا فقد احتوا الن  على ) 

يرار رمرة يعرير إلرى ابترداا سرورة جديردة . وقرد أما الفواصل برين سرورة وأخررا فكران ال برد مرن اخت

 اختيرت العالمة # كرمة لبداية سورة جديدة .

أما عالمات الوقف والتجويد فقد اختير لكل عالمة رمة من الرموز المستعملة في الحاسروب مثرل   

وغيرهررا . كمررا اختيرررت عالمررة خاصررة لمواقرر  سررجود الررتالوة . وقررد لرروح  أن بعررض  -& % + 

وقف والتجويد تق  بين كلمتين مرن كلمرات المصرحف وبعضرها يقر  فري آخرر الكلمرة بينمرا عالمات ال

وق  البعض اآلخر في وسا الكلمة . وهذا جعل الكلمات بعضها غريبًا في شكله نظًرا ألن الحررو  

تختلف في هيأتها إن وقع  في وسا الكلمرة أو أولهرا أو آخرهرا إذا مرا أدخرل وسرا الكلمرة رمرة مرن 

وز . وعلى أية حال سو  يتبين فيما بعد أن المعالجة األخيرة كان  بحذ  كل هذه الرموز هذه الرم

عند استخالص الكلمات كلمة كلمة وذلك لسببين : السبب األول صعوبة اسرتخدام هرذه العالمرات فري 

برررامم معالجررة النصرروص العرراشعة حيررث يسررتدعي ذلررك اسررتخدام بررنا ) ترميررة للحرررو  ( خرراص 

وفر عند الغالبية العظمى من مستخدمي الحاسروب والسربب الثراني واألهرم أن الكلمرة بالمصحف ال يت

القرآنية غالبًا تن ق بمعةل عن عالمات الوقف والتجويد ) إال إذا كانر  العالمرة وسرا الكلمرة وهري 

م اآلخر نادرة ( والتي غالبًا ما تكون بين الكلمات المتعاقبة أو نهاية الجمل أو اآليات . أما األمر المه

فرري هررذا المضررمار فهررو األلررف الخنجريررة الترري توضرر  فرروق بعررض الحرررو  وال تكتررب ألفًررا مثررل 

"الرحمن"  و "هذا" . وقد تم استخدام عالمة التعجب ! لتنوب محل هرذه األلرف . وسريتبين فيمرا بعرد 

ن" وبالفتحرة أن هذه األلف كذلك قد تم االستعاضة عنها باأللف الممدودة تارةً في مثرل كلمرة "العرالمي

تارةً أخرا في مثل كلمة "الرحمن"  و "هذا" وذلك تماشيًا م  الخا العربي العاش  اليوم بكتابة هذه 
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الكلمات خالفًا للقاعدة بدون ألف ممدودة . وكران هرذا الحرذ  لضررورات ال باعرة باسرتعمال معرالم 

ولكرن فري مرحلرة الحقرة  نصوص عادي . هذا م  اإلشارة أن هذه المعالجة لرم ترتم فري هرذه المرحلرة

 كما سيتبين في ما بعد . كما استعمل  عالمة التعجب ؟ بدل همةة الوصل.

وعلى هذا فعن الرن  القرآنري فري هرذه المرحلرة كران نًصرا اسرتبعدت منره عالمرات الوقرف والتجويرد 

و ومواق  سجود التالوة ولكن أبقي  فيه عالمات األلف الخنجرية .أي أن الن  فري هرذه المرحلرة هر

ن  بالرسم العثماني خال من العالمات ) عدا األلف الخنجرية وهمةة الوصل ( وليس نًصا م ابقًرا 

للن ق ة حيث أن هناك عرددًا مرن الكلمرات القرآنيرة التري ال يمكرن ن قهرا بعركل صرحي  إال بمسراعدة 

قرد حرذف  العالمات المثبتة فري المصراحف حاليًرا والتري اسرتثني  فري هرذه المرحلرة مرن المعالجرة . و

 (. editالعالمات المعار إليها باستخدام أحد برامم التحرير ) 

 

 قاعدة بيانات رسم الكلمات -5

كان ال بد من البدا بتكوين قاعدة بيانات لرسم المصرحف وفرق الرسرم العثمراني . فالكلمرات األسراس 

مررات الوقررف فرري قاعرردة البيانررات هررذه هرري حقررل رسررم الكلمررة بالرسررم العثمرراني ة محررذوفًا منرره عال

والتجويد فقا . ويالح  أن هناك كلمات في الرسم العثماني مكتوية في أماكن مختلفة في المصرحف 

بأشكال مختلفة فقد تختلف فيما بينها في رسم التاا مرة كتاا مربوإة ومرة كتراا إويلرة وكرذلك فري 

 وجود ألف واو الجماعة مرة وعدم وجودها مرة أخرا وهكذا.

انية فهي عن رسم الهمةة . فرسم الهمةة في المصحف مختلف عرن الرسرم الحرديث أما المالحظة الث

 للهمةة في اللغة العربية المتداولة اليوم في كثير من المواض .

ال شررك إن معظررم الكلمررات القرآنيررة مت ابقررة فرري كتابتهررا بررين القررديم والحررديث . ولكررن هنرراك عرردد ال 

 ابتها . ويمكن إجمال االختالفات بما يأتي :يستهان به من الكلمات المختلفة في شكل كت

 استعمال األلف الخنجرية في كثير من الكلمات مثل العالمين ) تكتب العلمين ( . -أ

كتابة الهمةة بعكل مختلف عما هو متعار  عليه في الخا الحديث مثل االرذكرين  التري تكترب  -ب

ا فتحرة إويلرة ) أي ألرف ( رغرم أن اليوم آلذكرين باستعمال المدة فوق األلف ) التي هي همةة بعده

 المصاحف تستعمل المدة كعالمة من عالمات التجويد(.

ألف واو الجماعة تكتب أحيانا باأللف وأحيانا بدون األلف. كما أن هناك أحيانًا واًوا أصرلية فري  -  

 الكلمة مضافًا لها ألف مثل أدعوا.

 . كتابة التاا تارة كتاا مربوإة وتارة كتاا إويلة  -د 

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

رن ( وأن ال  -و  دمم بعض الكلمات أحيانا وعدم دمجهرا أحيانًرا أخررا مثرل أم مرن ) تكترب أحيانرا أمن

 تكتب أحيانا ) أالا ( وإن لم ) إلنم ( .

ا ابرن أمري" ) يبنرؤم ( و " دمم بعض الكلمات ب ريقة مغايرة لما متعار  عليره اليروم مثرل " ير -ز 

 فما للذين"  ) فمال الذين ( .

الحرو  في فوات  بعض السور التي تسمى بالنورانية غير متعار  عليها في الخا الحديث.  -ح 

ولكنها ربما تعبه استعمال الرموز في المعادالت الرياضية أو في األشكال الهندسية أو تبويب 

 الفقرات هجاشيًا.

ل خ وة في تكوين قاعدة بيانات رسرم الكلمرات هرو إعرادة كتابرة الكلمرات المختلرف وعلى هذا فعن أو

عليها برسم حديث فتتكون قاعدة البيانات هذه من حقلين األول هو الرسم العثماني الدقيق والثاني هو 

 الرسم الحديث .

ة # لبدايرة عالمر 114قيردًا تحروي بينهرا  83829إحتوت قاعدة بيانات القررآن الكرريم الرشيسرة علرى 

عالمررة ل لبدايررة اآليررات حيررث أن عرردد كلمررات المصررحف بالرسررم العثمرراني هررو  6236السررور و

كلمات هي كلمات البسملة في بدا سورة الفاتحة. وعند استخالص الكلمات القرآنيرة  4فيها  00409

أمرا كلمرة.  18841ووضعها في قاعدة بيانات  انوية خاصرة بالكلمرات القرآنيرة فرعن عرددها سريكون 
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عند حذ  تعكيل اآلخر والعداة على أول حر  إن وجدت بسبب التنوين فري الكلمرة السرابقة فعرددها 

 . 15263ينةل إلى 

ررع  قاعرردة البيانررات الثانيررة بخ رروات متعاقبررة وذلررك بحررذ  العرردة علررى الحررر  األول لرربعض  وساِّ

هردًاً  لاِّلمتقرين ( وتعرديد  الكلمات نتيجة وقوعها بعد كلمة محتوية على تنوين مثل تعديد الالم في )

ما ( وقد تأتي هذه العدة حتى في بداية آية إن كان في نهاية اآلية التي قبلهرا تنروين  الميم في ) ريب ما

بكرم أعلرم ( وتنحصرر هرذه الحراالت إن كانر  بدايرة الكلمرة الًمرا أو  –مثل قوله تعالى ) عدواً مبينراً  رن

ا وكان  الكلمة التي تسبقها منونة كمرا فري األمثلرة السرالفة . ولهرذا ميًما أو راًاا أو نونًا أو ياا أو واوً 

حذف  هرذه العردة علرى مررحلتين المرحلرة األولرى بواسر ة برنرامم يردقق إن كانر  هنراك شردة علرى 

الحر  األول من كل كلمة تبتدئ بهذه الحرو  فيقوم بفصلها والمرحلة الثانية كان  بأن تدقق يدويًا 

ك مواض  أخرا للعداة التي كان يجب أن تحذ  من  بدايرة الكلمرة مثرل " لهرم ومن  م تحذ  . وهنا

ا يعاؤون " نتيجرة التقراا  ميمرين فري كلمترين متعراقبتين . كمرا عولجر  معركلة تعركيل الرالم ألرف .  ما

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن معالجات النصوص العاشعة تكتب الالم إلف بعكل غريب إن كان  الرالم 

يها شدة ) تكتب "لـنا" أو "لـًا" وليس "ال" ( ولذلك استعيض عرن تعركيل الرالم بترأخير معكولة أو عل

الفتحة إلى ما بعد األلف بحيث تصب  "الً" . وهذا خ أ كان ال بدا مرن القبرول بره فري هرذه المرحلرة . 

  "ألًنتم" وبال ب  فعن المعكلة تةيد سوًاا إذا كان  األلف بعد الالم هي همةة مثل "أًلنتم" حيث كتب

لى الله"  وقد حرذف  الحركرة علرى الرالم فري مثرل هرذه الحراالت . وقرد  أو" إًللى الله" حيث كتب  "إلِّ

يلتقي الالم ألف والعداة على الالم نتيجة تنوين الكلمة السابقة لهرا وبرذلك تجتمر  المسرألتان أعراله فري 

 موض  واحد .

ه ة أال وهو الرسم بالخا العادي بدون تعركيل . هناك حقل  الث مهم يجب إضافته لقاعدة البيانات هذ

فالكتابة العاشعة اليوم غير معكولة بصورة عامة وال شك أن ذلك يحدث كثيررا مرن اللربس فري كتابرة 

العديد من الكلمات وهذا الحقل ضروري لكري تؤخرذ إمكانيرة التعامرل مر  هرذا اللربس فري أي معالجرة 

 آلية للغة العربية ذات معنى .

دة البيانرات هرذه قرد مررا بمررحلتين . مرحلرة آليرة وذلرك باسرتحداث قاعردة بيانرات للكلمرات تكوين قاعر

المتعابهة  م يجري  تعديلها إلى الرسم العادي يدويًا وفي مرحلرة الحقرة يحرذ  منهرا التعركيل وتعراد 

وآخرر  هذه الحقول إلى قاعدة البيانات الرشيسة لتتكون قاعدة بيانات مكونة من ن  بالرسرم العثمراني

 بالرسم الحديث ) العادي ( و الث بدون تعكيل .

إن كتابة الهمةة بالرسم الحديث تستند إلى قواعد مقننة من قبل مجرام  اللغرة العربيرة ويمكرن فصرلها 

 في قاعدة بيانات خاصة بالهمةة والتعامل معها ببرنامم وفق هذه القواعد .

فكلمات مثل هذا والرحمن تكتب بالرسم العادي برال  كما تجدر اإلشارة إلى مسألة العواذ في الكتابة .

ألف كما أن واو الجماعة ال تلف  كما أن مسألة دمم بعض الكلمات في الرسم العثماني لها ما يقابلهرا 

من كلمات منفصلة في الرسم العادي . وبذلك فعن عدد كلمرات المصرحف بالرسرم العثمراني سرتختلف 

ي أي أن تقابل هذه الكلمات بعضها تجاه الربعض يحترا  إلرى عن عدد كلمات المصحف بالرسم العاد

( جردوالً بالجرذور األكثرر تررددًا فري القررآن 2( كمرا يبرين العركل )1معالجات خاصرة . أنظرر شركل )

مرة. الح  أن بعض الكلمات ) خاصرة الحررو (  127الكريم والتي يةيد عدد مرات تكرارها عن 

لجرردول يمكررن أن تسررتنبا األفعررال األكثررر ترررددًا فرري اللغررة قرد أدرجرر  مرر  الجررذور أيًضررأ. ومررن هررذا ا

( قاعدة بيانرات الكلمرات 3العربية والتي يمكن البدا بها عند تعليم العربية لغير العرب. يبين العكل )

 القرآنية .

 

 قاعدة بيانات الجمل القرآنية -6

مل القرآنية يمكن أن تكون كما سبق ذكره فعن الجمل القرآنية متداخلة م  فواصل اآليات. أي أن الج

بعض آية أو آية كاملة أو جةًاا من آية م  جةا من آية أخرا أو آية كاملة م  أجةاا من آية أخرا 

 أو عددًا من اآليات. 
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لذلك كان من الضروري وض  إشارات ضمن الن  تعير إلى نهاية جملة وبدا جملة جديدة . وذلك 

ات الوقف والتجويد قد يعير بعضها إلى مثل هذه المواض  للقرآن كله. وتجدر اإلشارة إلى أن عالم

 حيث أن إشارة ) الوقف الالزم أو الوقف أولى ( تعير إلى بعض من هذه المواض .

 خذ مثالً سورة الفاتحة ة فالجمل فيها :

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  @بِْسِم اللَِّه الرَّ

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

 إِيَّاَك نَْعبُُد 

 @َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ 

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

الن  إلى جمل بحسب فهم من يقوم  وهذه التجةشة هي إستقراشية ال غير. وقد تختلف مواق  تجةشة

 بها من المفسرين. فمثال فاتحة سورة البقرة يمكن أن تجةأ كما يأتي:

 @الم

 ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيَب 

 @فِيِه ُهًدى ل ِْلُمتَِّقينَ 

 ويمكن أن تجةأ كاآلتي:

 @الم

 فِيِه  ذَِلَك اْلِكتَاُب الَ َرْيبَ 

 @ُهًدى ل ِْلُمتَِّقينَ 

لمواض  التي تعير إليها عالمات خاصة من عالمات الوقف والتجويد التي تبين وهناك بعض ا

إمكان الوقف على أي من الكلمتين ) فيه أو هدًا( بعكل متبادل ) أي أحدهما فقا ( . ولكل من 

 الصيغتين إعراب مختلف لكل جملة.

 حو.وهكذا تتكون قاعدة بيانات للجمل القرآنية يكون أساًسا لقاعدة بيانات الن

  

 قاعدة بيانات الصرف  -7

هناك من الخ وات التي ينبغي إجرااها قبل البدا بتكوين قاعدة بيانات الصر  لن  القرآن الكريم 

. أول هذه الخ روات هرو تجةشرة الكلمرات القرآنيرة إلرى لواصرقها األولرى ولواصرقها النهاشيرة وأدوات 

مررن اللواصررق اآلخريررة  2كحررد أعلررى و لواصرق أوليررة  4التعركيل ويمكررن كحررد أعلررى اعتبررار الق رر  

 وجذ  الكلمة وتعكيل للجذ  وتعكيل آخر .

 -لواصق أولية هي " أ  4حقول . خذ مثال كلمة " أفبالباإل " تحتوي  9وبذلك فعن الكلمة يحجة لها 

اْلـ " وجذعها هو باإل يعقبها كسرة فري األخيرر . أمرا كلمرة " فسريكفيكهم "  فتحتروي علرى  -بِـّ   -فًـ 

ـسرـً " والجرذ  يكفري واللواصرق األخريرة هري " كرـً "  و " هرم "  -هما " فًرـ  2واصق أولية عددها ل

والتعكيل على الجذ  هو السركون ) غيرر الظراهر علرى اليراا ( وتعركيل آخرر اللواصرق هرو السركون 

 أيضا ) الذي يظهر أو يختفي حسب الكلمة التالية للميم ( 

تعريف عند حذفها يكرون الحرر  األول مرن الكلمرة معرددًا إن كران وتجدر اإلشارة إلى أن ألف الم ال

من الحرو  العمسية لذلك يجب حذ  هذه العدة من جذ  الكلمة . أما إن كان من الحرو  القمرية 

 فعن الالم ) من ألف الم ( تحمل سكونًا يجب حذفه .

ن أن يرتم ذلرك بواسر ة أما جذ  الكلمة فيمكن أن تكون معرتقة مرن فعرل  ال ري علرى وزن مرا . ويمكر

برنامم خاص يقوم باسرتنباإ الروزن الرذي اشرتق  منره هرذه الكلمرة . وهرذا االشرتقاق يمكرن أن يكرون 

بسيً ا إذا كان  أحر  الجذر ليس بينها حر  علاة . أما عنردما يكرون أحردها ) أو أكثرر مرن واحرد ( 

لقواعرد أكثرر تعقيردا كمرا هرو حر  علة فعن قواعد تحويل الرواو إلرى يراا أو ألرف أو برالعكس تجعرل ا

 معرو  .

أما إذا لم يكن الجذ  معتقًا فيعني ذلرك عردم وجرود جرذر للكلمرة . وعلرى هرذا فرعن عردد حقرول قاعردة 

 حقال هي  12بيانات الصر  تصب  
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حقول للواصق األولية ة جذ  الكلمة ة تعركيلها ة لواصرق آخريرة ة تعركيل اآلخرر ة جرذر  4الكلمة ة 

   .الجذ  ة وزن الجذ

( قاعردة بيانرات اللواصرق 6( نموذًجا لقاعردة البيانرات الصرر  كمرا يع ري العركل ) 5يبين العكل ) 

وهي قد قلص  فيها اللواصق األوليرة إلرى ا نرين فقرا ) دمجر  اللواصرق التري تةيرد عرن إ نترين إلرى 

م المفهررس ا نتين وهي حاالت محدودة( . هذا وقد استعين في تحديد جذور الكلمات القرآنيرة برالمعج

 (.5( ولسان العرب )4أللفاظ القرآن الكريم )

 

 قاعدة بيانات النحو -8

يمكن تكوين قاعدة بيانات النحو هذه معتقة من قاعدة بيانرات الصرر  وتختلرف قاعردة البيانرات هرذه 

عن قاعدتي البيانات السابقتين ) الكتابة والصر  ( برأن عردد كلماتهرا أكثرر مرن القاعردتين السرابقتين 

يث أن كل جرةا مرن أجرةاا اللواصرق ) األولرى واألخيررة ( هري كلمرة مسرتقلة ة إضرافة إلرى جرذ  ح

الكلمة . كما يلحق بكل كلمة من هذه الكلمات الجديدة تعكيلها . كما أنره مرن الضرروري إضرافة حقرل 

 خاص يحدد الكلمة القرآنية التي بعود لها جةا الكلمة هذه وموقعها التسلسلي ضمن الكلمة .

 (  2590لمة فسيكفيكهم التي رقمها في قاعدة بيانات كتابة المصحف هو )    فك

 تسلسل جةا الكلمة رقم الكلمة     الحركة اللواصق

 1   2590    فتحة   فـ 

 2   2590    فتحة   ـسـ 

 3   2590    سكون   يكفي  

 4   2590    فتحة  ك 

 5   2590 سكون أو ضم عند التقاا الساكنين  هم 

 

وهنا بعد هذا يضا  إعراب الكلمات واحدة واحدة م  تبيان إن كان  الكلمة مبنية أو معربة وعالمة 

 اإلعراب أو أية معلومات تفصيلية عن اإلعراب.

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض أجةاا الكلمة قد ال يكون له محل من اإلعراب مثرل ألرف الم التعريرف 

 فيعار إليه بذلك .

التعبيرر عرن إعرراب أشرباه الجمرل أو الجمرل ةوقاعردة البيانرات المرذكورة غيرر  يبقى هنرا كيرف يمكرن

مناسربة لرذلك فيصرب  مرن الضرروري تكروين قاعرردة بيانرات فرعيرة تحردد رقرم الكلمرة وتسلسرل جررةا 

الكلمة الرذي تبردأ بره شربه الجملرة ومرداها  رم موقعهرا مرن اإلعرراب وعالمرة اإلعرراب مر  نر  شربه 

 الجملة أو الجملة .

ك أمر آخر على جانب من األهمية في موضو  النحو وهو عودة الضمير . فالضرماشر فري اللغرة هنا

العربيررة تعررود إلررى كلمررة سررابقة أو شرربه جملررة . وقررد تكررون الضررماشر ظرراهرة أو  مسررتترة . لررذلك مررن 

الضروري اعتبار الضمير المستتر كلمة فارغة بين أجرةاا الكلمرة ضرمن تسلسرلها مر  إضرافة حقرل 

 بيان ما يعود له الضمير .خاص لت

أن تكوين قاعدة البيانات هذه ليس أمًرا واحدًا  ابتًا كن  القرآن الكريم فهناك خالفات نحويرة كثيررة 

بررين المتخصصررين فرري النحررو فرري إعررراب الكثيررر مررن الكلمررات القرآنيررة واسررتنادًا إلررى تلررك الخالفررات 

لخرال  برالرأي يمكرن أن توضر  قاعردة يختلف المعنى والتفسير أيضا ولغررض اسرتيعاب مثرل هرذا ا

 بيانات النحو بعكل يقبل تعدد اآلراا بحيث تصب  كقاعدة بيانات  انوية تحتوي ما يأتي :

 رقم الكلمة القرآنية 

 رقم جةا الكلمة

 حركة جةا الكلمة

 نو  جةا الكلمة مبنية أم معربة وهل هي اسم أو  فعل أو حر . 

 موقعه من اإلعراب 

 رابي رمة الرأي اإلع
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 عودة الضمير

 مالحظات إن وجدت

وبذلك يمكن أن يكون للكلمة الواحدة عدد من أشكال اإلعراب تجم  في قاعدة بيانات واحردة ويمكرن 

 الرجو  إلى أي منها عند الحاجة .

كمررا أن االصرر الحات الترري يررتم اعتمادهررا يمكررن أن تكررون قواعررد بيانررات فرعيررة مثررل قاعرردة بيانررات 

 قاعدة بيانات عالمات اإلعراب وقاعدة بيانات المواق  من اإلعراب .الكلمات المبنية و

هذا وإن هناك حقلين آخرين تجدر إضافتهما إلى قاعدة البيانات الرشيسرة أيضرا وهمرا حقرل الجرنس ) 

التذكير والتأنيث ( إن وجد ة حقل اإلفراد والتثنية أو الجم  إن وجرد وبالنسربة للجمر  نرو  الجمر  إن 

 (5سالم أو جم  مؤنث سالم أو جم  تكسير . أنظر العكل ) كان جم  مذكر

 

 قواعد بيانات المعاني والداللة  -9

قاعدة البيانات هذه مرا هري إال أفكرار عامرة تحترا  إلرى مةيرد مرن العنايرة والتوسري  فموضرو  تقنرين 

بيرة الواسرعة المعاني والداللة على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة للغات الحديثة فكيرف باللغرة العر

 المعاني والداللة وكيف إن كان الموضو  يتعلق بصفوة البيان العربي أال وهو القرآن الكريم .

إال أن قاعدة البيانات هذه تكاد تكون صفوة قواعد البيانات التري يرجرى إكمالهرا لتخردم تفسرير القررآن 

 ومعاني مفرداته.

 .أول قاعدة بيانات للمعاني هي قاعدة بيانات الجذور 

فالجرذور مررن ناحيررة المعنررى متراب رة مرر  بعضررها فمررثال جررذور مثرل : جرريا ة أترري ة قرردم ة حضررر ة 

وصررل ة ولرري ة دبررر ة وكررذلك : دخررل ة ولررم ة قبررل ورد ة وصررل وهررذه المجموعررات متراب ررة مرر  

بعضرها حيررث أنهررا تتعلرق مرر  غيرهررا مرن المجموعررات بحركررة اإلنسران ذهابًررا أو إيابًررا أو خروًجررا أو 

أو وصفا لكيفية هذه الحركرة مرن سررعة أو انحردار أو ارتفرا  أو تغيرر أو خرو  أو إجبرار أو دخوالً 

 توقي  أو حلول أو تكرار .

وعلى هذا فاألفعال تتجم  في مجموعات يمكن وصفها بصفة جامعة عامة  م تنقسم إلرى مجموعرات 

 أدنى من ذلك تتصف بجام  أخ  من األول وهكذا .

ال تتفق في المعنى فهي مؤتلفة أحيانًا ومختلفة أحيانًا أخرا . وهناك الكثير لكن المجموعات النهاشية 

 ( . 6من المؤلفات في التراث العربي التي تذكر مثل هذه األلفاظ ) 

 (.0كما هناك قواميس حديثة التي تع ي مثل هذه المجموعات وما يقابلها من مفردات أجنبية )

الً لمعاني عديدة . ولرذلك فرعن االسرتناد إليهرا يع ري وجهرة إن الجذور وحدها تجم  في غالبيتها أصو

عامرررة غيرررر دقيقرررة للداللرررة . لرررذلك يجرررب االنتقرررال مرررن مسرررتوا المجموعرررات العامرررة للجرررذور إلرررى 

المجموعات المتخصصة إلرى مجموعرات الجرذور المتقاربرة إلرى األوزان المختلفرة التري تردخل علرى 

هب ة أذهب ة ذهنرب وللجرذر قردم : صريم مثرل : أقردم ) الجذر نفسه . فللجذر ذهب صيم أفعال مثل ذ

 ( .8أفعل ( وقدنم ) فعنل ( واقتدم ) افتعل ( تقادم ) تفاعل ( تقندم ) تفعنل ( واستقدم ) استفعل ( )

ويالح  أن بعًضا من هذه الصيم ذات عالمة بالسير . أما بعضها مثرل تقرادم فلريس لهرا عالمرة برذلك 

ة كما أن قردنم قرد ال تتعرير إلرى حركرة اإلنسران وحرده برل إلرى حركرة األشرياا  بل تتعلق بمعنى الةمن

أيضررا . وهكررذا فررعن سلسررلة األفعررال المتقاربررة ) المةيرردة ( بررالمعنى يجررب أن ينظررر إليهررا ولرريس إلررى 

 الجذور المتقاربة فقا .

اسرتقدم تعريران إلرى هناك حاجة أيضا إلى اإلشارة إلرى الفرروق برين األوزان المختلفرة . فمرثالً قردنم و

فعل القدوم أو التقديم على الغير وللغة العربية قواعد راسخة في مثل هذه المعاني تحتا  إلرى إدخرال 

 إلى قواعد البيانات ب رق مناسبة ذات ترمية دقيق .

 األمر اآلخر الذي ينبغي أن تعمله قواعد البيانات هو تعدد المعاني للفظة الواحدة .

 ربية من ناحية المعاني يمكن تقسيمها إلى :األفعال باللغة الع

 اركعوا واسجدوا :     أفعال الزمة 

 ورد ماا مدين  :    أفعال متعدية لمفعول واحد 
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 واسجدوا لله :   أفعال متعدية بحر  الجر 

 آوا إليه أخاه :  أفعال متعدية لمفعول واحد وبحر  الجر 

 فسيكفيكهم الله :    أفعال متعدية لمفعولين 

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

وقد يكرون الفعرل ترارة مرن أحرد األفعرال المتعديرة بحررو  الجرر بحيرث  يع يهرا معراني مختلفرة عنرد 

اختال  حر  الجر ة فالفعل ذهب مثال ورد م  إلى مثل " اذهب إلى فرعرون " . وقرد ترأتي الجمرل 

 وق  المفعول به في أفعال أخرا.أو أشباه الجمل في م

 وم  الباا : " تذهبوا به " وم  عن : " يذهب عنكم الرجس "

 وقد يأتي الزًما بال حر  جر مثل " إذهب أن  وربك "  والفعل آتي أكثر من ذلك تععبًا .

 ها " .مثل " يأت آبااهم " ة " فأتوا بآياتنا" و " آتاهم الله من فضله "  ة " وأتوا البيوت من أبواب

وأوتي  من كل شيا تعدي الفعل لمفعول معين يعير إلى معنى مثرل " يبغونهرا عوًجرا ". كرذلك فرعن 

تضاد المعاني بين أفعرال ) أو كلمرات ( وهرذا التضراد قرد يكرون مرن جهرة معينرة . فقرد يكرون التضراد 

جهرة الرةمن  يتعلق باالتجاه مثل ذهب وأتى أو قام وقعد أو مثل فوق وتح  . وقرد يكرون التضراد مرن

مثل الماضي والمستقبل وقد يكون من جهة التبادل بين شيئين مثل أخذ وأع ى وقرد يكرون مرن جهرة 

صفة معينة مثل أمات وأحيى وهكذا وهذا التضاد يع ي المعنى الدقيق أحيانًا إذا عر  معنى الضد. 

ان يمكرن أن يعرار لره وفي القرآن كما في اللغة العربية أصالً عبارات كاملة تعير إلى معنى محدد كر

 بفعل واحد ) لكن ربما  تحمل معنًى إضافيًا ( 

 أهلكناها = قدرناها من الغابرين 

 اتبعوا ما آتيناكم بدقة =  خذوا ما أتيناكم بقوة 

 اقص  عليهم مثال = واضرب لهم مثال

ًرا لصرعوبة مما تقدم يتبين أن قواعرد البيانرات التري تخردم المعنرى والداللرة واسرعة جردا ومعقردة ة نظر

الموضو  أصالً ولكنها ضرورية جدًا للتقدم في مجاالت معالجة بيانات اللغة العربية آليًرا والترجمرة 

 والداللة . ويمكن أن تذكر هنا بعض قواعد البيانات التي تخدم المعاني والداللة في القرآن الكريم .

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور العامة . -أ

 الجذور المتخصصة .قاعدة بيانات مجموعات  -ب

 قاعدة بيانات مجموعات الجذور المتسلسلة المعنى . -  

 قاعدة بيانات األفعال المةيدة . -د 

 قاعدة بيانات األفعال من ناحية اللةوم والتعدي . -هـ 

 قاعدة بيانات تعلق حر  الجر باألفعال . -و 

 قاعدة بيانات الكلمات المتضادة . -ز 

 رات التي تعير إلى معنى محدد .قاعدة بيانات العبا -ح 

 قاعدة بيانات المعاني المعقدة . -إ 

 قاعدة بيانات اللفظ  -11

كان  العناية بقرااة وترتيل وتجويرد القررآن فاشقرة علرى مرر العصرور . وقرد عنري المسرلمون بقواعرد 

العاشعة التجويد ووض  الرموز المساعدة للوقف واللف  الصحي  أ ناا القرااة . وتحتوي المصاحف 

اليرروم علررى الكثيررر مررن هررذه الرمرروز وفررق القرررااة القرآنيررة العرراشعة ) هنرراك  ررالث قرررااات تعرري  

 المصاحف المكتوبة وفقها وهي برواية حف  وورش وقالون ( .

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

 ( 8قاعدة بيانات القرااات القرآنية) -1

علررى الرررغم مررن التررةام كررل القررراا باالعتمرراد علررى الرسررم العثمرراني إال أن هنرراك  فررالمعرو  أنرره

 اختالفات إفيفة بينها ويمكن جم  هذه االختالفات في قاعدة بيانات تبين ذلك .

 يضا  إلى ذلك الرموز المختلفة التي تعير إلى إريقة ن ق بعض الحرو  كالهمةة والتنوين .
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منفردة لوحدها بل يجب تبيان ن ق إرتباإ الكلمات المتتاليرة مر   وال يكفي أن يوض  ن ق كل كلمة

 بعضها حيثما كان ذلك ضروريًا لإليضاح.

قاعدة بيانات األلفاظ العاذة وهي كلمات خاصة تلف  بصيغة معينة في بعض القرااات دون  -2

 أخرا .

 قاعدة بيانات األصوات . -3

ولرريس الحرررو  وتحترروي اللغررة  phonemsفررالمعرو  إن وحرردة الكررالم المن وقررة هرري األصرروات 

العربيررة علررى أصرروات ال توجررد فرري غيرهررا كمررا أن أصرروات التجويررد وخاصررة المرردود ولفرر  النررون 

الساكنة والميم الساكنة واإلدغام واإلمالة والتخفيف تن ق بعكل معين . وجمر  رمروز هرذه البيانرات 

 يجعلها مفيدة لالستعمال في دراسات وأبحاث عن اللغة العربية .

إن ن ق بعض الحرو  أو األصوات يخض  في القرااات القرآنية لكثير من القواعد غيرر الظراهرة 

في المصاحف. فهناك أصوات مختلفة لبعض الحرو  مثل الراا المخففة والمفخمة والنرون والنرون 

واليراا  م  الغنة المخففة والنون م  الغنة المدغمة والواو والرواو اإلختكاكيرة والرواو الصراشتة واليراا

اإلحتكاكيررة واليرراا الصرراشتة وصرروت اإلمالررة وصرروت التفخرريم والررالم المرققررة والررالم المفخمررة. هررذا 

 (17باإلضافة إلى الحركات الثال ة الفتحة والضمة والكسرة.)

 قواعد البيانات الصوتية . -4

ما خةن  لقد أصب  باإلمكان تجةشة الصوت بالحاسوب وتق يعه وإعادة تركيبه والتعر   عليه. فعذا

ر  إلرى أجرةاا مناسربة فرعن باإلمكران إعرادة  صوت نموذجي لقارئ مرا وكران هرذا النمروذ  وافيًرا وق اِّ

تركيب هذه األجةاا لقرااة ن  آخر مغاير للن  األصلي لكنه يحتوي علرى تلرك الق ر  واألجرةاا 

 وبصوت القارئ نفسه .

معجرم الموسر  لكنهرا تسراعد فري خدمرة إن قواعد بيانات اللف  ال تكون مكونًا مباشًرا مرن مكونرات ال

 هذا المعجم.

 

 ماذا يمكن أن تقدم قواعد بيانات القرآن الكريم للغة العريية -11

إن صغر حجم بيانات القرآن الكريم بالمقارنة م  اللغرة العربيرة جعرل باإلمكران إكمرال بعرض قواعرد 

  إلى جهرود كبيررة . لكرن األمثلرة التري البيانات بجهد معقول . أما البيانات الكاملة للغة العربية فتحتا

عرض  في هذا البحث تع ي إشارة واضحة إلى سهولة الكثير من هرذه الجهرود وإمكران برمجتهرا . 

 ويمكن تلخي  ما يمكن أن تقدم بيانات القرآن الكريم للغة العربية على النحو اآلتي :

عالجرات التري يمكرن أن ترتم تع ي قواعد بيانات القرآن الكرريم أمثلرة واضرحة للكثيرر مرن الم -1

على اللغة العربية . وما تحتاجه اللغة العربية سروا توسري  بعرض هرذه القواعرد لكري تعرمل 

 كل الكلمات والمعاني المستعملة في اللغة .

إن البرامم التري كتبر  وفرق قواعرد معينرة لمعالجرة كلمرات القررآن الكرريم يمكرن اسرتخدامها  -2

 م .نفسها على اللغة العربية بعكل عا

إن نصوص القرآن الكرريم التري تمر  معالجتهرا كانر  دقيقرة لكنهرا تحتروي علرى الكثيرر مرن  -3

أشكال الكتابة غيرر القياسرية . أمرا اللغرة العربيرة الحديثرة فهري تسرتعمل أدوات قياسرية أكثررة  

لكن احتمال الخ أ في الكتابة يمكن أن يستفيد من أشكال الكتابة غير القياسية في المصاحف 

 دها يمكن تصحي  أخ اا الكتابة مثل الهمةة أو التنوين وغيرها .. وعن

إن نصوص القرآن الكريم التي تم  معالجتها كان  معكولة واشتق منها ن  غير معكول  -4

. وحيث أن الكتابة العادية في غالبيتها غير معكولة لذلك فعن باإلمكان االستفادة مرن قواعرد 

 تعكيل بصورة آلية إلى الكتابة العربية .بيانات القرآن الكريم إلعادة بعض ال

إن الكثير من األبحاث على قواعد بيانرات القررآن الكرريم لرم ترؤت  مارهرا بعرد لحاجتهرا إلرى  -5

الكثير من المعلومات اللغوية . لكن تصميم هذه القواعد يع ي فواشد للغرة وفري الوقر  نفسره 

 لتفسير .يعود بالفاشدة على أبحاث القرآن الكريم وخاصة في علم ا
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إن دراسررات الصرروت الترري يمكررن أن تررتم علررى القرررآن الكررريم يمكررن أن تررؤتي  مارهررا فرري  -6

 الترجمة اآللية وآالت اإلمالا اآللي وتركيب األصوات .

 

 المعجم اآللي الموسع للغة العريبة -12

ية كاإلنكليةيرة المعاجم اللغوية الموسعة المتوفرة اآلن عبر العبكة العالمية ) األنترني ( للغات العالم

 والفرنسية واليابانية تركة على جانبين : المعاجم الكتابية والفهارس اللفظية.

المعجم الكتابية تأخذ كل كلمة من كلمات اللغة وتع ي تركيبها الصرفي المحتمل فري اللغرة وإمكانيرة 

معهرا لتكروين ورودها نحويًا والمعاني المختلفرة لهرا مر  الحررو  أو التراكيرب التري يمكرن أن تردخل 

معان جديدة . وبعد كل ذلك تع ي أمثلة على ذلك. أما في اللغة العربيرة فرعن المةيرد فروق ذلرك يجرب 

ان يؤخررذ بعررين اإلعتبررار. فررالمعجم يجررب أن يحرروي جررذور الكلمررات ووزنهررا الصرررفي كمررا يجررب أن 

 يحوي إمكانيات دخول اللواصق المختلفة عليها.

نكليةيرة مرثالً هرو غيرر الموقر  اإلعرابري فري اللغرة العربيرة. فكرون إن الموق  اإلعرابري فري اللغرة اإل

الكلمة إسًما أو صفة متعلق بالمعنى أن تكون الكلمة تسمية لعيئ ما أو أنها تصرف شريئًا مرا . أمرا فري 

اللغة العربية فعن موق  الكلمة كفاعل أو صفة ال يتعلق برالمعنى برالموق  اإلعرابري فري جملرة معينرة. 

يلة جديدة يجرب أن تبتكرر لتصرنيف الكلمرات العربيرة مرن ناحيرة المعنرى غيرر التصرنيف لذلك فعن وس

 النحوي.

أما التصنيف النحروي فهرو ضرروري أيًضرا لكثيرر مرن الكلمرات مثرل الضرماشر النري معظمهرا تحروي 

 الموق  اإلعرابي فأنا وأن  للموق  اإلعرابي المرفو   و ياا المتكلم للنصب والجر وهكذا.

ري أن يحوي المعجم الصيم واإلرتباإات الممكنرة بعركل متكامرل. فالفعرل أكرل مرثالً ال ومن الضرو

يأخذ مفعوالً معنويًا فال يقال أكل فالن حريته أو قولره . أي أن كرل فعرل يجرب أن ترذكر لره عنرد ذكرر 

 داللته ما يجوز أن يرتبا به من أنوا  الفاعل أو المفعول به  أو الجار والمجرور وما يجوز.

وصف اللغة العربية بعكل مقنن في قواعد بيانات موسعة هو األسلوب األمثل للتفاعرل اآللري مر   إن

اللغة العربية ومكوناتها داخليًا ة وكذلك بينها وبين اللغات األخرا خارجيًرا. وذلرك ضرروري جردًً ا 

 لوض  اللغة العربية في المكانة التي تستحقها اليوم بين اللغات الحديثة.
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 ية مرتبة هجاشيًا( نموذ  للكلمات القرآن1شكل )

 ًاأًلًِّهتُنًا

ذ  ًاأًتنخِّ

 ًاأًْربًاب

 ًاأًْسُجد

 ًاأْسلًْمتُم

 ًاأْشفًْقتُم

 ًاأْشُكر

 ًاأًْقًرْرتُم

د  ْاً أًلِّ ِّ
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 ًاأًًمْنتُم

ْنتُم  ًاأًمِّ

 ًاأًْن 

 ًاأًْنتُم

 ًاأًْنذًْرتًُهم
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 مرة في القرآن الكريم 127( الجذور والكلمات)*( التي يةيد ترددها عن 2شكل )

 
 121عزز 
 122ءمم 
 121يدي 
 121ءهل 
 121بشر 
 121رزق 
 121خوف 
 121دخل 
 *121بل 

 121خلف 
 121عظم 
 111جمع 
 111سءل 
 111طوع 
 111لعل 
 111نظر 
 111لكن 
 111نذر 
 111دنو 
 111قدر 

 *111موسى 
 111سلم 
 111حتى 
 111دون 
 *111نعم 
 111لقي 
 111بصر 
 111رود 
 112وعد 
 111وحد 
 111*غير 
 111 صدق
 111بعض 
 111نصر 
 111شهد 
 111نبء 
 112كبر 
 111بنو 
 111*مع 

 111موت 
 111سوء 
 111كثر 
 111شرك 
 111قلب 

 111مثل 
 111قتل 
 111تبع 
 111سبل 
 111صلح 
 111خرج 
 111سمع 
 111حيي 
 112ضلل 
 111حسن 
 111خير 
 111نور 
 212جنن 
 *212عند 
 211ملك 
 211حكم 
 212دعو 
 *211ءنت 
 *221ءم 
 211وس ن

 211غفر 
 211*بعد 
 211ءمر 
 211ءخر 
 211ءيي 
 211وقي 
 211ولي 
 212خلق 
 211ءخذ 
 211عبد 
 211*لو 
 *211هذا 
 211جيء 
 211كذب 
 211حقق 
 211ذكر 
 211نزل 
 *211قبل 
 211نفس 
 111ظلم 
 111سمو 
 121كتب 
 121ءو 

 121هدي 

 121رءي 
 112ءلي 
 111رحم 
 111ثم 

 111جعل 
 111عمل 
 111عذب 
 111كل 
 111ءيه 
 111قد 
 121  لك
 111هم 

 112ءرض 
 111عن 
 111يوم 
 111ذلك 
 112*هو 

 111رسل 
 *111ب 

 121شيء 
 121*بين 
 121كفر 
 111ءتي 
 *111لم 
 111قوم 
 *111ءذ 
 111*ءلى 
 *111له 
 *121ن م  

 111علم 
 111ءمن 
 112ربب 
 1111كون 
 *1111على 
 1111ءلل 
 *1112في 
 1121قول 
 *1111ال 
 *2111ما 
 2112ه ءل
 *1111ـن م  

*8304ءن 
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 ( قاعدة بيانات رسم الكلمات القرآنية3العكل )

 

root2 verb root rnum word no_sh_end no_beg no_shada oth n k 

# # # 0 # # # # # 7 1 

@ @ @ 0 @ @ @ @ @ 7 2 

 1 1 ب ْسم   ب ْسم   اْسم ب ْسم ب ْسم   38 سمى اْسم سمى

 1 1 ا?لل ه   الل ه   الل ه الل ه الل ه   11 ءله هالل   الله

ْحم ن رحم ن   11 رحم ر  ْحم  ْحم ن الر  ْحم ن الر  ن   ر  ْحم  ْحم !ن   الر   1 1 ا?لر 

يم رحم ح  يم   11 رحم ر  ح  يم الر  ح  يم الر  ح  يم   ر  ح  يم   الر  ح   1 1 ا?لر 

@ @ @ 1 @ @ @ @ @ 1 1 

ْمد حمد ْمد   11 حمد ح  ْمد اْلح  ْمد اْلح  ْمد   ح  ْمد   اْلح   1 1 ا?ْلح 

 1 1 ل ل ه   ل ل ه   الل ه ل ل ه ل ل ه   11 ءله الل ه الله

ب   ربب ب    111 ربب ر  ب   ر  ب   ر  ب    ر  ب    ر   11 1 ر 

ين   111 علم ع ال م عالم ين اْلع ال م  ين اْلع ال م  ين   ع ال م  ين   اْلع ال م  !ل م   11 1 ا?ْلع 

@ @ @ 1 @ @ @ @ @ 1 12 

ْحم ن رحم ن   11 رحم ر  ْحم  ْحم ن الر  ْحم ن الر  ن   ر  ْحم  ْحم !ن   الر   11 1 ا?لر 

يم رحم ح  يم   11 رحم ر  ح  يم الر  ح  يم الر  ح  يم   ر  ح  يم   الر  ح   11 1 ا?لر 

@ @ @ 1 @ @ @ @ @ 1 11 

ال ك ملك ال ك   11 ملك م  ال ك م  ال ك م  ال ك   م   11 1 م !ل ك   م 

 11 1 ي ْوم   ي ْوم   ي ْوم ي ْوم ي ْوم   11 يوم ي ْوم يوم

ين دين ين   21 دين د  ين الد   ين الد   ين   د  ين   الد    11 1 ا?لد  

@ @ @ 1 @ @ @ @ @ 1 11 

 

 ( قاعدة بيانات الصر 4العكل )

 

root2 verb root word no_sh_end no_beg no_shada oth Wazin 

ْحم ن رحم ن  الر   رحم ر  ْحم ن ْحم  ْحم ن الر  ن   ر  ْحم  ْحم !ن   الر   فعالن ا?لر 

يم رحم ح  يم   رحم ر  ح  يم الر  ح  يم الر  ح  يم   ر  ح  يم   الر  ح   فعيل ا?لر 

ين   علم ع ال م عالم ين اْلع ال م  ين اْلع ال م  ين   ع ال م  ين   اْلع ال م  !ل م   فاعلين ا?ْلع 

ال ك ملك ال ك   ملك م  ال ك م  ال   م  ال ك   كم   فاعل م !ل ك   م 
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 ( قاعدة البيانات النحوية5العكل )

 

Word no_sh_end عالمة اإلعراب اإلعراب 

# #   

@ @   

  حرف جر بـ   

 الكسرة اسم مجرور وهو مضاف ْسم  ا ب ْسم  

 الكسرة مضاف إليه الل ه   الل ه  

ن   ْحم  ن   الر  ْحم   الكسرة صفة الر 

يم   ح  يم   الر  ح   الكسرة صفة الر 

   أبتدأ 

 نهاية جملة + + +

@ @   

ْمد   ْمد   اْلح   الضمة مبتدأ مرفوع اْلح 

  حرف جر لـ   

 الكسرة إسم مجرور ل ه  ال ل ل ه  

ب    ب    ر   الكسرة صفة وهو مضاف ر 

ين   ين   اْلع ال م   الياء والنون مضاف اليه اْلع ال م 

@ @   

ن   ْحم  ن   الر  ْحم   الكسرة صفة الر 

ن   ْحم  ن   الر  ْحم   الكسرة صفة الر 

@ @   

ال ك   ال ك   م   الكسرة صفة وهو مضاف م 

 الكسرة مضاف إليه وهو مضاف ي ْوم   ي ْوم  

ين   ين   الد    مبني مضاف إليه الد  

@ @   

 نهاية جملة + + +

 مبني مبتدأ وهو مضاف إ ي ا إ ي اك  

 ضمير متصل مبني مضاف إليه  ك   

 الضمة فعل مضارع مرفوع ن ْعب د   ن ْعب د  

  فاعل مستتر مقدر ن حن   

+ + + + 

  حرف عطف  و  

 مبني مبتدأ وهو مضاف إ ي ا إ ي اك  

 ضمير متصل مبني مضاف إليه ك   

ين   ين   ن ْست ع   الضمة فعل مضارع ن ْست ع 

  فاعل مستتر ن حن   
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 م  اللواصق ( قاعدة بيانات الكلمات مفصلة6العكل )

 

WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B 

# #    #    # 1 

@ @    @    @ 2 

 1 ب ْسم     ِ   اْسم  ب   11602 سمى ب ْسم  

 1 ا?لل ه     ِ   الل ه   12011 ءله الل ه  

ن   ْحم  ْحم ن  ال 11111 رحم الر  ْحم !ن     ِ   ر   1 ا?لر 

يم   ح  يم  ال 11112 حمر الر  ح  يم     ِ   ر  ح   1 ا?لر 

@ @    @    @ 1 

ْمد   ْمد  الْ  1122 حمد اْلح  ْمد     ِ   ح   1 ا?ْلح 

 1 ل ل ه     ِ   الل ه  ل   12111 ءله ل ل ه  

ب    ب     11111 ربب ر  ب      ِ   ر   11 ر 

ين   ين   ع ال م  الْ  1211 علم اْلع ال م  ين     ِ  !ل م   11 ا?ْلع 

@ @    @    @ 12 

ن   ْحم  ْحم ن  ال 11111 رحم الر  ْحم !ن     ِ   ر   11 ا?لر 

يم   ح  يم  ال 11112 رحم الر  ح  يم     ِ   ر  ح   11 ا?لر 

@ @    @    @ 11 

ال ك   ال ك   11111 ملك م   11 م !ل ك     ِ   م 

 11 ي ْوم     ِ   ي ْوم   11111 يوم ي ْوم  

ين   ين  ال 11111 دين الد   ي   ِ   د   11 ن  ا?لد  

@ @    @    @ 11 

 21 إ ي اك    ك    إ ي ا   1211 ءيي إ ي اك  

 21 ن ْعب د     ِ   ن ْعب د   1111 عبد ن ْعب د  

إ ي اك   إ ي اك    ك    إ ي ا  و   1211 ءيي و   22 و 

ين   ين   1111 عون ن ْست ع  ين     ِ   ن ْست ع   21 ن ْست ع 

@ @    @    @ 21 

 

 


