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التعامل مع القرآن الكرمي يف عصر املعلوماتية

نبذة تأرخيية�
)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية �
التعامل مع نص القرآن الكرمي�
قواعد بيانات رسم الكلمات�
قاعدة بيانات اجلمل القرآنية�
قاعدة بيانات النحو�
اجلمل القرآنية ذات التراكيب املتشاة:مثال للفوائد من قواعد البيانات النحوية�
قواعد بيانات املعاين والداللة�
 املعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي: مثال�
ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات أخرى�
الدراسات احلاسوبية عن القرآن الكرمي�
  األفاق املستقبلية للخدمات اليت ميكن أن تقدمها املعلوماتية للقرآن الكرمي�



2

3

نبذة تأرخيية

)  سلسبيل ( برنامج �
برنامج أجبد�
برامج تفسري القرآن  �
ثورة األنترنيت  �

4

)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية 

1/5/2004يف ) google(ماكنة البحث �
   Quran 999000 كلمة القرآن باللغة األنكليزية�
kuran  199000كلمة �

مرة   419000باللغة العربية ) القرآن(كلمة �
.  مرة 102000) قرآن(كلمة �
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)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية 
مواقع نص القرآن الكرمي�
تفاسري القرآن�
علوم القرآن�
التسجيالت الصوتية لتالوة القرآن�
القراءات القرآنية�
إعراب القرآن�
مواضيع القرآن�
إحصائيات عن القرآن الكرمي�
اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي�
كتب حول القرآن الكرمي�
مجعيات العناية بالقرآن الكرمي�
االت عن القرآن الكرمي�
إذاعات القرآن الكرمي�
متفرقات�
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)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية 
مكتبة صوتية  -قراءات –علوم القرآن 

http://www.quranvoice.com/
http://quran.al-islam.com/arb/

علوم القرآن  -كتب –تفاسري –مكتبة صوتية 
http://www.quranway.net/

قراءات  -وكتب   -تفسري  -علوم القرآن كتب - نص القرآن بالرسم العثماين 
http://qurankareem.info/

نص القرآن والبحث فيه
http://islamic.naseej.com.sa/staticpages/islamic/quran/index.asp

ترمجة معاين القرآن -كتب تفسري–تعليم التالوة واحلفظ 
http://www.reciter.org/recitera.php

علوم القرآن   -تفاسري   
http://www.altafsir.com/
http://www.4quran.net/vb/

تسجيالت القراء
http://www.qquran.com/
http://www.islamophile.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=170

http://www.khayma.com/islamissolution/iis/zelal/
http://www.qassimy.com/qoraankaream.htm
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)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية 
إذاعة القرآن

http://www.liveislam.com/series/quraan.htm

نص القرآن–عامة 
http://www.quransite.com/
http://www.arabsgate.com/quraan/
http://www.qurani.cc/

كتب عن القرآن
http://www.kotob.ws/

فهرس مواقع
http://gesah.net/quran/

مواضيع القرآن
http://www.alnoor-world.com/quran/

مجعيات
http://www.quran-sunah.com/
http://www.qss.org/aboutus.html

http://www.qur.8m.com/
http://hoffaz.net

http://www.daralquran.net/

8

)اإلنترنيت(مواقع القرآن الكرمي على الشبكة املعلوماتية 

اإلعجاز العلمي
http://abuhaibeh4.tripod.com/home/arabic/ijaz_koran.htm

http://www.islampedia.com/
http://www.aleijaz.net/

إذاعات
http://www.quran-radio.net/
http://samaway.host.sk/default.php

اللغات األخرى
http://www.hamoislam.com/quraan.htm

http://www.islamicity.com/ps/
http://www.islamicity.com/multimedia/radio/ch100/

موقع املشكاة
www.al-mishkat\quran\link.htm

www.al-mishkat\mujam
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مواقع القرآن الكرمي على األنترنيت بلغات أخرى غري العربية

    واألملانية  والفنلندية  واهلولندية والبوسنية  واأللبانية اإلنكليزية
  والبنغالية  واألوردية  والروسية والبولونية  واإليطالية
    واليابانية  واإلندونيسية  والفرنسية  والفارسية  والصينية
    التاميل ولغة  واإلسبانية  والربتغالية  البشتو ولغة واملاليزية

. والتركية  الثاي ولغة  والسواحيلية

10

التعامل مع نص القرآن الكرمي
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قواعد بيانات رسم الكلمات

  العاملني =  العلمني  : اخلنجرية األلف�
آلذكرين =   ءالذكرين : اهلمزة�
 أن كما .األلف بدون وأحيانا باأللف أحيانا تكتب اجلماعة واو ألف�

.أدعوا مثل ألف هلا مضافًا الكلمة يف أصلية واوا أحيانا هناك
. طويلة كتاء وتارة مربوطة كتاء تارة التاء�
. ) الربوا ( تكتب الربا مثل خاص بشكل كلمات�
 من أم مثل أخرى أحيانا دجمها وعدم أحيانا الكلمات بعض دمج�

. ) إلَّم (  مل وإن ) ألّا ( أحيانا تكتب ال وأن ) أمن أحيانا تكتب (
 ابن يا " مثل اليوم عليه متعارف ملا مغايرة بطريقة الكلمات بعض دمج�

.) الذين فمال (  "للذين فما " و ) يبنؤم ( "أمي
 السور بعض فواتح يف احلروف�

12
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منوذج من قاعدة البيانات الرئيسة 
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قاعدة بيانات اجلمل القرآنية

@بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

نيالَمالْع بر لَّهل دميمِ@الْححنِ الرمحينِ@الرمِ الدوي كالم@

 دبعن اكإِي

نيعتسن اكإِيو@

يمقتساطَ الْمرا الصندالَ @اهو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص
الِّنيالض@
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قاعدة بيانات الصرف 
WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B

# # # # 1

@ @ @ @ 2

بِسمِ سمى 11602 بِ اسم ِ بِسمِ 3

اللَّه ءله 12011 اللَّه ِ للَّه?ا 4

الرحمنِ رحم 11806 ال رحمن ِ نِ!لرحم?ا 5

الرحيمِ رحم 11682 ال رحيم ِ لرحيمِ?ا 6

@ @ @ @ 7

دمالْح حمد 7522 اْل حمد ُ لْحمد?ا 8

16

تتمة..  قاعدة بيانات الصرف
WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B

ِللَّه ءله 12008 ِل اللَّه ِ ِللَّه 9

بر ربب 10377 بر ِ بر 10

ينالَمالْع علم 6261 اْل عالَم ِين لَمين!لْع?ا 11

@ @ @ @ 12

الرحمنِ رحم 11806 ال رحمن ِ نِ!لرحم?ا 13

الرحيمِ رحم 11682 ال رحيم ِ لرحيمِ?ا 14

@ @ @ @ 15

اِلكم ملك 11465 ماِلك ِ م!ِلك 16
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   تتمة... قاعدة بيانات الصرف
WORD ROOT K_A PRE1 PRE2 CENTER2 SIGN1 LAST1 LAST2 OTH K_B

يومِ يوم 11617 يوم ِ يومِ 17

الدينِ دين 11963 ال دين ِ لدينِ?ا 18

@ @ @ @ 19

اكِإي ءيي 4253 ِإيا ك اكِإي 20

دبنَع عبد 7547 نَعبد ُ دبنَع 21

اكِإيو ءيي 4254 و ِإيا ك اكِإيو 22

ينتَعنَس عون 8754 نَستَعين ُ ينتَعنَس 23

@ @ @ @ 24

18

األوزان الصرفيةقاعدة بيانات  

root2verbrootwordno_sh_endno_begno_shadaothWazin

[�\نِن!��4ْ�َ�?اا��4ْ�َ�ِ=َرْ�َ�=ا��4ْ�َ�=ا��4ْ�َ�ِ=ر��َرْ�َ�=ر��

[�����4ِ��ِ�?اا��4ِ��ِ�َرِ���ا��4ِ���ا��4ِ��ِ�ر��َرِ���ر��

���I��َ�Iَ�!I=َ��ِ�َ��َ�َْ�ِ��=ا�اْ�َ�=��ِ�َ�Iَ=َ��ِ�َ��َ�ْاا?Hَ�ْ!=َ��ِ�َ=�!I�]

^!_^�ِ�_َ^!_ِ̂ �ِ�_َ^�ِ�_َ^�ِ�_َِ̂ ِ̂!َمَ_�ِ� �ِ�I�]
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قاعدة بيانات النحو

احلركة  اللواصق تسلسل جزء الكلمة رقم الكلمة

فتحة فـ 2597 1

فتحة سـ 2597 2

سكون يكفي 2597 3

فتحة ك 2597 4

سكون أو ضم عند التقاء 
الساكنني

هم 2597 5

20

:مثال للفوائد من قواعد البيانات النحوية
اجلمل القرآنية ذات التراكيب املتشاة

آيات 3+ ........   اعلموا أن اهللا + فـ    

آية 12+ ........   اعلموا أن اهللا + و     

)تعملون ، يفعلون ، يصنعون ، يعملون ( مبا ) بصري ، خبري ، عليم ( واهللا 

)حميط ، بصري ، خبري ، عليم ( ـعملون ) تـ ، يـ ( واهللا مبا 
)خاوية ، منقعر (  كأم أعجاز خنل 
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قواعد بيانات املعاين والداللة

.قاعدة بيانات جمموعات اجلذور العامة 
.قاعدة بيانات جمموعات اجلذور املتخصصة 

.قاعدة بيانات جمموعات اجلذور املتسلسلة املعىن 
.قاعدة بيانات األفعال املزيدة 

.قاعدة بيانات أنواع  األفعال من ناحية اللزوم والتعدي 
.قاعدة بيانات تعلق حرف اجلر باألفعال 

.قاعدة بيانات الكلمات املتضادة 
.قاعدة بيانات العبارات اليت تشري إىل معىن حمدد 

  .قاعدة بيانات املعاين املعقدة 

22

اجلذور الواردة يف القرآن ذات العالقة حبركة اإلنسان وغريه من املخلوقات) 4(الشكل 

�� ءوب ءزف ء�� ء�� ء��� ��� ��� � � !"� � )�ر &%� ��ك �#
  د�� د�( �23 �"1 �"0 �"� �/. �-, +*� )�ء )"(
  ر78 ر8� ر, ردد ر+5 ر)7 ذه( دور ده: د9, د78 درج د�5
%� ز18 ز+1 رآ? رآ. رآ( ر=� )@ 5@�ع �ح  

�ي �� �/ ?D E" �# �FG ?@G د�G ءHG 7#G )@I 
�دI ف�I ط�I ��I �"I 5"K د�L �/L )"L 7"L �"L 

�و L �#L �NO �%P,ي L,ق L,فP ض�P و�P بRP لRP 
,"P ��P د,P و�T ب�T )#T م =@: =%5 �8ء 8,ج 8,ت �8ر�= 

� =�بW= ,W= �� X �YZ,ي X,ذ X@� آ�ر آ%D( =,م =/, =/5 =
�دZ د�Z ر�Z �*Z لR9 �/9 �/9 ودع و)] ه#: ه": ه"7 ه�ب 
  [�: وX\ و=1 و=7 و=� وL? وطء و5I وري ورد
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املعجم املفهرس للتراكيب 
املتشاة لفظًا يف القرآن 

الكرمي :ثالم
لبياناتاعلى قواعد   

www.al-mishkat.com/mujam

24

املعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي

عبارة خمتلفة  44439احتوى املعجم على �
.  موضع يف القرآن الكرمي 78306إشارات إىل �
من سورة  9-5أطول عبارتني قرآنيتني بينهما تشابه مها اآليات �

 26من املعارج واللتان  حتوي كل منهما  33- 29املؤمنون واآليات 
.  كلمة 

:سلسلت البيانات يف قاعدة البيانات هذه كما يأيت �
.حبسب طول النص فيها مقاسا بعدد الكلمات الذي حتويه �
.حبسب النص احملتوي على جذور الكلمات هجائيا �
.حبسب النص احملتوي على الفعل الثالثي املزيد هجائيا �
.حبسب النص احملتوي على نواة من الكلمة هجائيا �
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املعجم املفهرس للتراكيب املتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي: تتمة

حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها اللواصق األولية �
.وتشكيل اآلخر هجائيا 

حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول �
.وتشكيل اآلخر هجائيا 

حبسب النص احملتوي على الكلمات احملذوف منها شدة احلرف األول �
.هجائيا 

.حبسب النص احملتوي على الكلمات األصلية هجائيا �
.حبسب تسلسل الكلمة األوىل يف النص يف املصحف �
كلها " . الرمحن الرحيم"و" أرحم الرامحني"و "ِالرمحنِ الرحيم"عبارات �

وكذلك يف الفعل الثالثي املزيد لكنها ) رحم رحم ( عبارات اجلذور هلا 
"  أرحم رامحني"والثانية " رمحن رحيم"فاألوىل . ختتلف يف جذع الكلمة 

"  رمحن رحيم"والثالثة 

26

مناذج من املعجم بترتيب هجائي وبترتيب حسب الورود يف املصحف
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مناذج من املعجم بترتيب هجائي وبترتيب حسب الورود يف املصحف

28

مناذج من املعجم بترتيب هجائي وبترتيب حسب الورود يف املصحف
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مناذج من املعجم بترتيب هجائي وبترتيب حسب الورود يف املصحف

30

ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات أخرى

عدم الدقة�
أخطاء الترمجة�
التناقض يف الترمجة�
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الدراسات احلاسوبية عن القرآن الكرمي

32

األفاق املستقبلية للخدمات اليت ميكن أن تقدمها املعلوماتية للقرآن الكرمي

.الذكاء اإلصطناعي يف التفسري�
ربط القرآن الكرمي وتفسريه مع كتب احلديث وعلومه �
.ربط القرآن واحلديث كليهما مع الفقه�
.  اللغة العربية واحلاسوب�
الربط بني العلوم الشرعية كافة مبا فيها القرآن وتفسريه واحلديث �

وعلومه والفقه وأصوله والعربية يف فقهها وقواعدها وحنوها وصرفها 
اللغات غري العربية �
.معاجلة األصوات�



17

33

الطريقة اإلمجالية لترمجة معاين القرآن الكرمي

الكرمي القرآن معاين ترمجات يف القصور �
الكرمي القرآن يف واملعاين األلفاظ تشابه إىل شاملة نظرة�
القرآن معاين لترمجة اإلمجالية الطريقة إىل نظرة�
سوية اللغات من كبري لعدد للترمجة خلطة حاجة هناك�
  التمهيدية املرحلة �
حمدد تفسري إعتماد�
مرحلة حتضري النص حاسوبيا�
املترجم قبل من الترمجة�
اخلدمات بعد الترمجة�

34

إىل اإلنكليزيةترمجة معاين القرآن الكرمي

  وبكتال كساب وسعيد علي يوسف :اإلنكليزية اىل بالترمجة قام�
  وظهر وإيرفنك اهلاليل الدين وتقي خان وحمسن علي وشري وشاكر
وغريهم سروار وحممد وباملر نكاين اهللا فضل احلق
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35

القصور يف ترمجات معاين القرآن الكرمي

شاكر وحممد بكتال وحممد علي ويوسف  كساب سعيد رشيد ترمجة

/  األعراف(و )   63/البقرة(خذُوا ما َءاتيناكُم بِقُوة واذْكُروا ما فيه لَعلَّكُم تتقُونَ 
171(

 نيماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتو  ) 91و    78/ األعراف(فَأَخ
)37/العنكبوت(

)74/ يس (و  )   81/مرمي( واتخذُوا من دون اللَّه َءالهةً 

 يناجِدس وا لَهي فَقَعوحن رم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س * مكَةُ كُلُّهالَئالْم دجفَس
)74-72/ ص(و ) 31-29احلجر ( إِالَّ إِبليس  * أَجمعونَ 

الصافات (و )   82املؤمنون (قَالُوا أَِءذَا متنا وكُنا ترابا وعظَاما أَِءنا لَمبعوثُونَ 
/16(

 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو كذَل دعن بوا مابت ين89آل عمران (إِالَّ الَّذ    (
)5/النور(و

36

منوذج من ترمجات إنكليزية آلية خمتارة

)  63/ا��aiة(ُ�ُ�وا َ_� َءاَ�fَ�ْ�ُآ� aُ0ِ 4ٍة َواْذُآُ�وا َ_� ِ[�3ِ َ�َ�!4ُ�ْ� َ�aُ4b َن �

� YUSUFALI: Hold firmly to what We have given you and bring 
(ever) to remembrance what is therein: Perchance ye may 
fear Allah.

� PICKTHAL: Hold fast that which We have given you, and 
remember that which is therein, that ye may ward off (evil).

� SHAKIR: We have given you with firmness and bear in mind 
what is in it, so that you may guard (against evil)

� KASSAB: Take what we have given you with strong 
(determination) and recall what is ( contained) therein, that 
you may fen off ( Allah wrath)



19

37

نيماثج مارِهي دوا فحبفَةُ فَأَصجالر مهذَتفَأَخ

)37/ا��i�f ت(
� Then the mighty Blast seized them, and they lay prostrate in

their homes by the morning . 
)91/ ا�Imاف( 

� But the earthquake took them unawares, and they lay
prostrate in their homes before the morning ! 

)  78 /ا�Imاف( 
� So the earthquake took them unawares, and they lay

prostrate in their homes in the morning!

�ى `��F� تb 8ا,FXا dZbFX�8 ا d�(�� رةb%�Xا bNf/9 10% ?Z hiه 
�%bراتXرة اbFY�Xا  

38

نظرة إىل الطريقة اإلمجالية لترمجة معاين القرآن 

ا�n��o�b" ا����!"�

_�Aد �#/�� إbI��د�
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39

مرحلة حتضري النص حاسوبيا
  املعىن املتضادة واموعات املعىن متقاربة جمموعات يف اجلذور جتميع�
معني جمرد لفعل تعود اليت الكلمات جتميع�
معني مزيد لفعل تعود اليت الكلمات جتميع�
وتشكيلها زياداا يف فقط ختتلف اليت الكلمات جتميع�
  واليت املعىن يف ختتلف اليت عن معناها يف تتفق واليت وردت أينما القرآنية الكلمات متييز�

.لبس أو غموض دون معىن من أكثر حتتمل
  املتشاة للتراكيب املفهرس املعجم من باإلستفادة معانيها يف تتفق اليت القرآنية التراكيب�

.الكرمي القرآن يف لفظًا
الكلمات متباعدة كوا يف تتفاوت لكنها معانيها تتفق اليت القرآنية التراكيب�
  والتأخري بالتقدمي يتعلق وما املتشابه النحوي التركيب ذات اجلمل وأشباه القرآنية اجلمل�

.ذلك وغري الضمائر وعودة املستترة الضمائر وتقدير
  وما املعاين حروف ووظائف املتشاة البالغية التراكيب ذات اجلمل وأشباه القرآنية اجلمل�

.وغريه والتأخري والتقدمي كالتوكيد البالغية باألساليب يتعلق
)املقدرة أي ( النص من احملذوفة الكلمات تقدير �
األعالم وأمساء الكرمي القرآن يف الورود قليلة الكلمات �

40

الترمجة من قبل املترجم

  يف معينة واحدة مفردة تقابل اليت العربية اللغة يف مفردات�
الثانية اللغة

القرآنية املفردة تقابالن كلمتان الثانية اللغة يف�
  للمفردة الدقيق املعىن تعطي الثانية اللغة يف مفردة توجد  ال�

.القرآنية
  هلا يترجم اليت باللغة أخرى برجمية وسائل�
وضع قواعد وإرشادات موحدة للمترمجني  �
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41

اخلدمات بعد الترمجة

القيام بعمليات املراجعة والتنقيح �

42

اخلالصة واإلستنتاجات

األحباث يف خدمة القرآن الكرمي جيب أن تستمر وتتطور�
جيب ربط الدراسات القرآنية والتفسري مع احلديث والفقه واألصول  �

واللغة
من الضروري للمختصني بالدراسات اإلسالمية استخدام التقنيات  �

احلديثة خدمة للقرآن
توجيه الطلبة إىل اإلستزادة من استخدام األنترنيت واحلاسوب�
التعاون مع املختصني يف احلاسوب يف البحث العلمي�


