
 



  

  

  

  

  



  مشروع مداد البيان في خدمة القرآن الكريمل عرض أولي

  

  مقدمة

القرآن الكـرمي تفسـريًا ودراسـة وحفظًـأ وتـرتيًال بـكبرية عين املسلمون على مر القرون عناية  

وكان . كيف ال وهو كالم رم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه. ورمسًا 

املعــاجم ملفرداتــه والبحــث عــن األلفــاظ  توضــعام كبريفموضــع اهتمــعلــوم القــرآن حقــل 

   .ختالف االأوجه بيان ختالف بينها وإرجاعها اىل جذورها و االاملتشاة وأوجه 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي قد ويف العصر احلديث كان 

نطالقًـا مـن جـذر الكلمـة أو سد ثغرة مهمة يف سـرعة الوصـول اىل آيـات القـرآن الكـرمي ا

حيـــث يفهـــرس املعجــم لألمســـاء واألفعـــال يف  البحــث عـــن أيـــة كلمــة مـــن خـــالل جــذرها

  . القرآن الكرمي حسب جذورها

 دخــول اللغــة العربيــة عــامل احلوســبة كانــت الــربامج اإلســالمية مــن اوىل الــربامج الــيت وعنــد

يف  ، فقـد ظهـرمـن املسـتخدمني  اكبـريً يت اقباًال  اعتىن ا العاملون يف حقل احلوسبة ولق

مــن أوىل الــربامج الــيت ظهـــرت  وكــان " سلســبيل"يــدعى ج مبرنــامثانينــات القــرن املاضــي 

، وهـو برنــامج مبسـط حيـوي نــص القـرآن الكــرمي  واسـتخدمت علـى احلواســيب املايكرويـة

علـى احلاسـويب ليـات البحـث مراء عجإ سهولة مبكانأن من الاملعروف و . بدون احلركات



من اليسري الوصول اىل آيات القرآن من  أصبح، لذلك ص املدخلة إىل احلاسوب النصو 

إال أن مثــل هــذا . باســتعمال وســائل البحــث احلاســويب تلــك خـالل أي كلمــة واردة فيهــا

ولــــيس وفــــق رمسهــــا الوصــــول اىل الكلمــــة بنصــــها الــــدقيق يتعــــدى  ملالبحـــث بالنصــــوص 

وهكذا كانت اخلطـوة األوىل يف حقـل  .سهمبشتقاا أو الكلمات اليت تعود إىل اجلذر نف

حمــاوالت   ذلــك ت، تلــلكـن بشــكل حمــدود إدخـال الــنص القــرآين إىل احلاســوب ناجحــة 

وعنــد انتشــار شــبكة األنرتنيــت . كثــرية مــع التقــدم الســريع الــذي شــهده حقــل املعلوماتيــة

  .انتشرت املواقع اليت تعتين بالقرآن الكرمي انتشارًا واسًعا

يـــات الربجميـــات بـــرزت ظـــاهرة إدخـــال املزيـــد مـــن العمليـــات الذكيـــة الـــيت ومـــع ازديـــاد قابل

يف عمليـات البحـث وإجـراء العمليـات احلاسـوبية  "صطناعياالالذكاء "تستخدم وسائل 

برجميات الذكاء اإلصطناعي هي برجميات تستند إىل قوانني رياضـية أو عالقـات . املعقدة

معــني جيــري إدخاهلــا اىل احلاســوب  أو خــربات بشــرية مــن املتخصصــني يف حقــلمنطقيــة 

لكــي تقــوم الــربامج باإلفــادة منهــا وتطبيقهــا يف حــل املســائل املعقــدة وهــي توصــف جمــازًا 

بالــذكاء ألــا حتــاكي بطرائــق مبســطة بعــض اجلوانــب الضــيقة مــن األســاليب الذكيــة الــيت 

 ضــمن حقــل الــذكاء اإلصــطناعيبــرز وقــد . ختــتص ــا الكائنــات احليــة ومنهــا اإلنســان

وهــــو حقــــل يعــــىن بالتعامــــل مــــع  "معاجلــــة اللغــــات الطبيعيــــة"مســــي حبقــــل حقــــل جديــــد 



غــري ذلــك ممــا معانيهــا و الكتابــات باللغــات املختلفــة وحنوهــا وصــرفها ونطقهــا وترمجتهــا و 

  .خيص اللغات اليت يتكلم ا البشر

  

  

اللغـة قواعد بيانـات دقيقـة وواسـعة خاصـة بإن التقدم يف حقل معاجلة أية لغة يستند إىل 

باإلضــافة إىل قواعــد تلــك اللغــة مــن حيــث كتابتهــا ونطقهــا  الــيت يتعامــل معهــا املســتخدم

املعاجلــات احلاســوبية الــيت يســتند إليهــا التعامــل مـــع وال تــزال . وحنوهــا وصــرفها ومعانيهــا

لذلك فـإن و . اللغة العربية قاصرة بسبب التخلف يف أحباث معاجلة اللغة العربية حاسوبًيا

القرآن الكرمي حاسوبًيا حباجة إىل وضع قواعد بيانات موسعة بكل ما يتعلـق  التعامل مع

مكـــان تلبيـــة مـــا حيتاجـــه البـــاحثون والعلمـــاء بـــل وعامـــة االبـــالقرآن الكـــرمي لكـــي يكـــون ب

  . من معلومات عن القرآن الكرمي بصورة مبوبة وموثقة وشاملةنياملسلم

  

  هدف المشروع

ملكانــة األساســية الــيت تــدور حوهلــا كافــة فــروع لــيس مــن شــك أن القــرآن الكــرمي حيتــل ا

وقـد  . سالمية من حديث نبوي وفقه وتفسري وعلوم القرآن وأصـول ولغـة عربيـةاالاملعرفة 

فيما سبق تعىن به نًصا ظاهرًا للعيان ميكـن على احلواسيب بالنص القرآين كانت العناية 



غــوص يف حمتوياــا التعامــل معــه بشــكل وكأنــه صــورة مؤلفــة مــن حــروف مرســومة دون ال

فـادة منهـا باسـتعمال األسـاليب احلديثـة االومـن مث  ودالالا وتفكيكها والعالقات بينها

ورغم توفر قابليات البحث يف التعامـل . صطناعيااليف معاجلة اللغات الطبيعية والذكاء 

مــع الــنص القــرآين يف كثــري مــن الــربامج املنتشــرة اليــوم ، إال أن مســألة البحــث بنصــوص 

يف حقـل التعامـل القيـام بـه حيز صـغري ممـا ميكـن  لكلمات وأجزائها وجذورها ما هو إالّ ا

  .خلدمة العلوم الشرعية كافة إضافة إىل اللغة العربيةحاسوبًيا مع النص القرآين 

حبيــث تكــون ،  )1(تكــوين قاعــدة بيانــات حاســوبية للقــرآن الكــرميلــذلك بــرزت فكــرة 

ابتـــداء مـــن  اتصـــف بدقـــة كـــل دقائقهـــفة القرآنيـــة تبـــدأ بالكلمـــ ، علـــى أوســـع مـــا ميكـــن 

أصـغراملفردات وهـي مقـاطع الكلمــة مـن ملصـقات فالكلمــة فالرتاكيـب فاجلمـل فاآليــات 

وذلــك خدمــة . فالســور حبيــث تشــمل الرســم  واللفــظ والنطــق والصــرف والنحــو والداللــة

 لـوم الشـرعية كافـةالع ترتبطومن مث ميكن أن للقرآن الكرمي حتليًال ودراسة وفهًما وتفسريًا 

ؤدي دون شك إىل خدمة اللغـة العربيـة لكـي ت ههذو . مع النص القرآين بشكل متشعب

  .يستفيد منها أكرب عدد ممكن من الباحثني

  

  األعمال السابقة



تكــوين قاعــدة بيانــات لكلمــات القــرآن الكــرمي بإعــداد الــنص  حنــوأوىل اخلطــوات  بــدات

لعثمــاين واإلمالئــي الــذي ميكــن كتابتــه بــاحلروف القــرآين الــدقيق املشــكول بكــال الــرمسني ا

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد الــنص كونــت قاعــدة و . املتــوفرة علــى احلواســيب املنتشــرة حاليًــا

ـــنص . البيانـــات الرئيســـة بشـــكل تـــدرجيي  فـــأول خطـــوة كانـــت هـــي عبـــارة عـــن حتويـــل ال

ات لتبيـان مـعال مـعالسالف ذكره إىل قاعدة بيانات بعمود واحد هو الكلمات القرآنيـة 

قيـًدا )  83829( وبذلك احتوت قاعـدة البيانـات هـذه علـى . بدايات السور واآليات

عالمــة  لبدايــة اآليــات حيــث )  6236(   عالمــة  لبدايــة الســور و  114وهــي حتــوي 

إذا ما اعتـربت البسـملة ) 77479(هو  وفق الرسم العثماينأن عدد كلمات املصحف 

  )1(.احتساا مع كل سورة من السور األخرى آية من سورة الفاحتة وحدها دون

قاعــدة البيانــات هــذه طــورت علــى مراحــل متعــددة لكــي تشــمل حقــوًال أخــرى لتســهيل 

حركـة لكلمـات القرآنيـة بعـد حـذف لفمن هذه احلقول حقل . التعامل مع النص القرآين

ـــة إعـــراب  مـــع وحقـــل للكلمـــات دون عالمـــات إعـــراب اآلخـــر وحقـــل للكلمـــات القرآني

بعـد حـذف الشـدة املبينـة علـى احلـرف األول مـن الكلمـة الـيت تعقــب  ت اإلعـرابعالمـا

أن التنوين يف الكلمة السابقة وغري ذلك من احلقول املختلفة اليت كـل حقـل منهـا ميكـن 

  .خيدم هدفًا معيًنا يف التعامل مع نصوص القرآن الكرمي



كنني وتنوين الفتح وقد استدعى ذلك الكثري من املعاجلات منها مسألة التقاء السا 

لأللف املقصورة والكلمات املكتوبة بأكثر من شكل بالرسم العثماين يف مواضع خمتلفة 

كما أن كتابة أو حذف ألف واو اجلماعة يف كلمات أخرى   رورةالتاء امن املصحف ك

مثال ذلك كلمة  .اهلمزة يف القرآن الكرمي له خصوصية كان البد من معاجلتها

اليت هي مهزة (باستعمال املدة فوق األلف " آلذكرين"يت تكتب اليوم ال"  ءالذكرين"

يف حني أن املصاحف تستعمل املدة كعالمة من ) أي ألف ( بعدها فتحة طويلة 

 ).عالمات التجويد

الــيت إضــافية مثــل األلــف اخلنجريــة  اوجتــدر اإلشــارة إىل أن الرســم العثمــاين احتــاج رمــوزً  

الـيت تكتـب يف " العـاملني"لفـظ وال تكتـب مثـال ذلـك كلمـة ان األلف الـيت تتستعمل لتبي

أمــا . وبعــض أنــواع اهلمــزات وغريهــا. دون ألــف" العـــلمني"الرســم العثمــاين للمصــاحف 

( الكلمات احملتوية على ألف الم التعريف وأول حرف فيها هو أحد احلروف الشمسـية 

ة جيـب ، فـإن هـذا احلـرف حيـوي شـد)وهي ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن 

ففي حني كانت الكلمات  .عند جتريد الكلمة من ألف الم التعريف التعامل معها أيًضا

كلمة أصبحت عنـد كتابتهـا بالرسـم )  18841( بالرسم العثماين دون تكرار األصلية 

. كلمـــة )  17884( مث عنـــد حـــذف الشـــدة األوليـــة ) 18232( العـــادي مالئـــي اإل

   .كلمة)  15263( أصبحت لكلمة يف آخر اعالمات اإلعراب وعند حذف 



بـالرجوع إىل املعجـم املفهـرس أضيف لقاعدة البيانات هـذه حقـل يتضـمن جـذر الكلمـة 

هنــاك مــع أن  .أللفــاظ القــرآن الكــرمي وإىل لســان العــرب البــن منظــور يف أحيــان أخــرى 

مثــل أمســاء املالئكــة جربيــل وميكــال وأمســاء لــيس هلــا جــذر بعـض الكلمــات القرآنيــة الــيت 

نبيـاء مثـل عيســى وموسـى ونــوح وآدم وأمسـاء املـدن واألقــاليم مثـل مكــة ومصـر ويثــرب األ

وكــذلك احلــال بالنســبة حلــروف النفــي وحــروف . وأمســاء احليوانــات مثــل الفيــل واهلدهــد 

واألحـــرف مســـاء املوصـــولة أو أمســـاء اإلشـــارة ســـتفهام وحلـــروف اجلـــر أو النصـــب أو األاال

  . املقطعة يف بداية بعض السور

  

الــذي  البحــث امليســر يف القــرآن الكــرمياســتعملت يف إنتــاج برنــامج اعـدة البيانــات هــذه ق

وهو أحـد أفضـل الـربامج للبحـث يف القـرآن أنتجته دار حوسبة النص العريب يف عمان ، 

 جــذوريف أو أو يف جــزء منهــا مشــتقاا  بشــكل مطــابق أو يف الكــرمي حبســب الكلمــات

ولة وعنـد تنصـيبه يصـبح ملحًقـا بربنـامج وورد ويعطي نصـوص اآليـات مشـكالكلمات ، 

  .لشركة مايكروسوفت

رتاكيـب املتشـاة يف قاعـدة بيانـات أخـرى للكما اسـتعملت قاعـد البيانـات هـذه إلنتـاج 

القــرآن الكــرمي ومــن مث تــأليف املعجــم املفهــرس للرتاكيــب املتشــاة يف القــرآن الكــرمي بعــد 

  )3و2(.اشتقاق قاعدة بيانات خاصة ذا املعجم



  

  مشروع مداد البيان

ســــتناد إىل قواعــــد البيانــــات الــــيت وصــــفت يف الفقــــرات الســــابقة  االبابتــــدأ هــــذا املشــــروع 

وفــق خطــة  ى قواعــد البيانــات تلـك ،ومــن مث ابتـدأت املعاجلــات اجلديــدة علـكأسـاس لــه 

  )5: (جديدة سنوجزها يف ما يأيت

  

  :أجزاء الكلمة فصل عملية: أّوالً 

   :كلماتعن بعض ، فهناك  بعضها خمتلفة  الكلمات القرآنيةإن 

  .  يوم،  مالك ، رب: وي جذًعا ومل يدخل عليها أية سابقة أو الحقة مثل حت -1

اليت دخل عليهـا  "الحمد": وكلمات حتوي سابقة واحدة يعقبها جذع الكلمة مثل -2

   .، اليت دخل عليها واو العطف "وقال"ألف الم التعريف و مثل 

ســابقتان مهــا واو  الــيت دخــل عليهــا  "دنبُــوال": قتني أو ثــالث مثــل وكلمـات حتــوي ســاب

الـيت دخـل عليهـا ثـالث سـوابق هـي واو  "وباألسـحار"العطف وألف الم التعريف ومثـل 

  العطف وألف الم التعريف والباء

الــيت أضــيف هلــا ضــمري اهلــاء كالحقــة  "قولــه"وكلمــات حتــوي جــذوًعا ولواحــق مثــل  -3

  "هم"و  "نا"حتوي الحقتني مها الضمريان  واليت "هديناهم"ومثل 



مثــــــل حقــــــة واحــــــدة أو أكثر وجــــــذًعأ والســــــابقة واحــــــدة أو أكثــــــر كلمــــــات حتــــــوي   -4

  "واتبعتهم"،  "فسيكفيكهم"،  "فهديناهم"

سـواء   اإلعـراب اتوينبغي هنـا اإلشـارة إىل أن ضـمن اللواحـق الـيت ميكـن معاجلتهـا عالمـ

 -واأللـف  -الـواو( او ) كسـرة والسـكون الفتحـة والضـمة وال( كانت إحدى احلركـات 

  )واأللف والتاء  –واأللف والنون  -والياء والنون  -والواو والنون  -والياء 

  :وقد اتبعت األسس اآلتية يف عملية فصل السوابق واجلذوع واللواحق

أي ان الكلمــة  عالمــة إعــرابلكــل اســتخرجت الكلمــات القرآنيــة غــري املكــررة  -1

ت كلمــات متعــددة اعتــرب  ةواحــد عالمــة إعــرابأكثر مــن  وردت بــالواحــدة الــيت

 .حالة إعرابكل وفق  

َقطعة اعتربت جذوعاً ال سوابق وال لواحق هلا  -2
ُ
 .احلروف امل

ــمت علــى الّنحــو ) ولهــم(كلمــة الكلمــات الــيت حتــوي حروفًــا وضــمائر مثــل    -3 ُقس

حرفــان، و  ألّن الــواو والــّالم .جــذع: ســابقان  ــــ هــم : الــّالم/ الــواو   - :اآليت

 .اسم) هم(

 :وأضراا ُقسمت على الّنحواآليت يخادعونالكلمات مثل   -4

  جذع بدون سوابق: خيادع 

 . الحقان)   = ون ( ، ) ـُـ : ( والّلواحق هي 



وتنـوين الكسـر ) ـٌــ(اعتمـد بـدون ألـف تناسـقاً مـع تنـوين الّضـّم ) ـًـ(تنوين الفتح   -5

 ).ـٍـ(

 :اعتمد فيها الّتقسيم اآليت) اِممّ (الكلمات اليت تشبه كلمة   -6

  .سابقةألّا حرف) ِمنْ ( - 

ســـم ُمقـــدٌم يف الّتصـــنيف علـــى االو . جـــذع ألّـــا اســـم) مـــا( - 

 . احلرف

فاألولويّـة يف الّتقسـيم لالسـم، وإذا  ) اسـم وحـرف(إذا كانت الكلمة مكونًة من  -7

فاألولويّـــة للفعـــل، وترتيـــب األولويّـــات علـــى ) حـــرف وفعـــل(كانـــت ُمكّونـــة مـــن 

 :الّنحو اآليت

 حرف  فعل  إسم       

إذا كانت الكلمة ُمكّونًة من امسني فاألّول هو جذع والثّاين الحقة، وكذلك إذا   -8

 .  كانت الكلمة مكّونة من حرفني فاألّول هو جذع والثاين هو الحقة

  

  

  :الّتوصيف عملية: ثانياً 

  



ىل ِســت عشـــرَة العمليّــات الـــيت متّــت علـــى اجلــذوع، ووصـــَلْت إ تاملرحلــة وصـــفيف هــذه 

  :عملّية، تلّخَصْت فيما يلي) 16(عملّية 

ـــَر (. إدغـــام. 1 ـــَن اللـــهِ  ُمَضـــار َغيـْ َحتـــى ِإَذا َأَخـــَذِت ( )12: ســـورة النســـاء( )َوِصـــيًة ِم

  )24: سورة يونس( )َوازيـَنتْ اْألَْرُض زُْخُرفـََها 

َهاَعلَ  َواْصطَِبرْ َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصالِة (. إبدال. 2   )132: سورة طه( )يـْ

ِإنَمـــــا َنْحـــــُن  َقـــــاُلواَلُهـــــْم ال تـُْفِســـــُدوا ِفـــــي اْألَْرِض  ِقيـــــلَ َوِإَذا .  (إعـــــالل بالقلـــــب. 3

  )11: سورة البقرة( )ُمْصِلُحونَ 

ــُدوا اللــَه رَبــي َورَبُكــمْ  قـُْلــتُ َمــا (. إعــالل باحلــذف. 4 ــِه َأِن اْعُب ــي ِب ــا َأَمْرتَِن ــْم ِإال َم  )َلُه

  )117: ة املائدةسور (

  )18: سورة يونس( )َهُؤالِء ُشَفَعاُؤنَا ِعْنَد اللهِ  َويـَُقوُلونَ . (إعالل بالّنقل. 5

ِعْمَراَن َرب ِإني نَـَذْرُت لَـَك َمـا  قَاَلِت اْمَرَأتُ ِإْذ (. ُحرَك بالكسر اللتقاء الّسـاكنني. 6

  )35: سورة آل عمران( )ِفي َبْطِني ُمَحرراً 

 َوِمـَن الـِذينَ َولََتِجَدنـُهْم َأْحَرَص النـاِس َعلَـى َحيَـاٍة (. بالفتح اللتقاء الّساكنني حّركَ . 7

  )96: سورة البقرة( )َأْشرَُكوا

 )َكَفُروا َوَصدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحـَرامِ   ُهُم الِذينَ (. ُحرَك بالّضّم اللتقاء الّساكنني. 8

  )25: سورة الفتح(



سـورة ( )فَاْرَتدا َعلَـى آثَارِِهَمـا َقَصصـاً  نـَْبغِ قَاَل َذِلَك َما ُكنا (. حذف صـويتّ إعالل . 9

  )64: الكهف

سورة ( )ال َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َماًال ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى اللهِ  قـَْومِ  َويَا(. احلذف للّرتخيم. 10

  )29: هود

َمــا  ُخــُذوا( )57: ســورة البقــرة( )َمــا َرَزقْـَنــاُكمْ ِمــْن طَيَبــاِت  ُكُلــوا(. حــذف اهلمــزة. 11

ةٍ  َناُكْم ِبُقو   )63: سورة البقرة( )آتـَيـْ

سـورة ( )الـرْأيِ  بَاِديَ َوَما نـََراَك اتـبَـَعَك ِإال الِذيَن ُهْم َأرَاِذلَُنا (  . تسهيل اهلمزة. 12

  )27: هود

) ِخــُذوَنَك ِإالـــُه َرُســـوالً  ُهـــُزواً َوِإَذا رََأْوَك ِإْن يـَتـــِذي بـََعــَث اللســورة الفرقـــان( )َأَهــَذا ال :

41(  

  )4: سورة اإلخالص( )َأَحدٌ  ُكُفواً َوَلْم َيُكْن َلُه  (

: ســورة البقــرة( )ِبَغْيــِر اْلَحــق  النِبيــينَ َذلِــَك بِــأَنـُهْم َكــانُوا َيْكُفــُروَن بآيَــاِت اللــِه َويـَْقتُـلُــوَن (

61(  

ــَر  (. ملنقــوصســم ااالحــذف يــاء . 13 فَــِإن رَبــَك َغُفــوٌر  َعــادٍ َوال  بَــاغٍ َفَمــِن اْضــطُر َغيـْ

  )145: سورة األنعام( )رَِحيمٌ 



ــاُهْم يـُْنِفُقــونَ  َواْلُمِقيِمــي(  . حذف الّنون لإلضافة. 14 ــا َرَزقْـَن ــالِة َوِمم ســورة ( )الص

  )35: احلج

  )53: سورة هود( )آِلَهِتَنا َعْن قـَْوِلكَ  بَِتارِِكيَوَما َنْحُن (

ِفــي اْألَْرِض َمَرحــاً ِإن اللــَه ال ُيِحــب ُكــل  َتْمــشِ َوال (. حــذف حــرف العّلــة للجــزم. 15

  )18: سورة لقمان( )ُمْخَتاٍل َفُخورٍ 

ِلَمــا َتِصــُف أَْلِســَنُتُكُم اْلَكــِذَب َهــَذا  تـَُقولُــواَوال (. حــذف نــون األفعــال اخلمســة. 16

  )116: سورة النحل( )َحالٌل َوَهَذا َحَرامٌ 

  .وهي توصيفات صرفّية يف املقام األّول  

 

  توصيف الّسوابق والجذوع والّلواحقمرحلة : ثالثًا 

  اسم    أو    فعل    أو    َحرف :افرتضنا  أّن كّل سابق أو الحق أو جذٍع هو إّما

  .عالمات اإلعراب قد فصلت لوحدها واعتربت من اللواحق أيًضا ضافة إىل أناالب

  مساء من حيث االد وصفت لق

مســاء مــا هــو مبــين ومــا هــو معــرب وهنــاك مــا هــو االالبنــاء واإلعــراب فهنــاك مــن  -1

  .مبين أو معرب يف الوقت نفسه

 التذكري والتأنيث فهناك املذكر واملؤنث وما جيوز فيه التذكري والتأنيث -2



 .سم حبسب آخره هل هو مقصور أم ممدود أم منقوص أم غري ذلكاالحالة  -3

 ف والتنكري يشمل املعرفة والنكرة وغري ذلكالتعري -4

سم مفرًدا أو مثىن أو مجـع مـذكر سـامل أو ملحًقـا جبمـع االالعدد إما أن يكون   -5

ا أو ملحًقا جبمع املؤنـث السـامل أو مجـع قلـة او مجـع  
ً
املذكر السامل او مجع مؤنث سامل

ال على كثرة أو صيغة منتهى اجلموع أو إسم مجعي أو اسم جنس مجعي أو ضمري د

 .املفرد أو املثىن أو اجلمع

أو مزيـًدا مـع ذكـر عـدد حـروف الزيـادة إن سـم جمـرًدا االارد واملزيد فقد يكون  -6

علـــى الثالثـــي أو الربـــاعي او ) حـــرف واحـــد أو حـــرفني أو ثالثـــة حـــروف ( وجـــدت 

 .اخلماسي

  سم مشتق أو جامد أم غري ذلكاالشتقاق او اجلمود هل اال -7

  :نامج لتحديد األمساء يف القرآن أخذنا املثال اآليتوعند استعمال الرب 

مــا هــي األمســاء الــواردة يف القــرآن الــيت هــي معربــة وليســت مبنيــة ومؤنثــة وهــي مجــع 

  مؤنث سامل وليست مقصورة وال منقوصة وال ممدودة وهي نكرة ليست مبعرفة؟ 

أ يف ســورة ســب" راســيات: "كلمــة بعضــها ورد مــرة واحــدة مثــل  238فكــان اجلــواب 

وبعضـها ورد أكثـر مـن مـرة مثـل  22يف سـورة الشـورى اآليـة " روضات"و 13اآلية 



مـــــرات يف ســـــورة األعـــــراف يف اآليـــــات  3مـــــرات منهـــــا  5الـــــيت وردت " رســـــاالت"

  28ويف سورة اجلن اآلية  39ويف سورة األحزاب اآلية  93و 68و62

  :أّما الفعل فأخذ الّصفات اآلتيةو 

  مرالزمن املاضي أو املضارع او األ -1

مهمــوز األول وصــحيح مهمــوز  حعــتالل بــني صــحيح ســامل وصــحياالالصــحة و  -2

الوســط وصـــحيح مضـــعف ومعتــل مثـــال ومعتـــل أجــوف ومعتـــل نـــاقص ولفيـــف 

 مقرون ولفيف مفروق

 التمام والنقصان بني تام وناقص او تام أو ناقص -3

 جامد أو متصرف أو غري ذلكاجلمود والتصرف بني  -4

 بنفسه ومتعد حبرف اجلر اللزوم والتعدي بني الزم ومتعد -5

سم جمرًدا أو مزيًدا مع ذكـر عـدد حـروف الزيـادة إن االارد واملزيد فقد يكون   -6

على الثالثي أو الرباعي او ) حرف واحد أو حرفني أو ثالثة حروف ( وجدت 

 اخلماسي

  البناء للمعلوم أو للمجهول -7

  

  :آليتؤال السأدخلنا إىل الربنامج ا البحث يف األفعالوكمثال على 



، غــــري الناقصــــة ، التامــــة ، املهمــــوزة األول ، مــــاهي األفعــــال املضــــارعة الصــــحيحة 

  : هي أفعال 7غري املتعدية؟ فكان اجلواب ، الالزمة ، الثالثية 

وردت " ويــأبى" و282اآليــة  -يف ســورة البقــرة وردت مــرتني يف آيــة الــدين " يــأب"

يف ســــورة األعــــراف اآليــــة  يــــأفكونوردت يف " يأفــــك"و 32يف ســــورة التوبــــة اآليــــة 

 104يف ســــــورة النســــــاء اآليــــــة " يــــــألمون"و 45ويف ســــــورة الشــــــعراء اآليــــــة  117

 16يف ســـورة احلديـــد اآليـــة " يـــأن"و 118يف ســـورة آل عمـــران اآليـــة " يـــألونكم"و

    104وردت مرتني يف سورة النساء كالمها يف اآلية " تألمون"و

وقـــد بلغـــت  بشـــكل مســـتقلحـــرف  لاحلـــروف لكـــصـــفات فقـــد أدرجـــت وأّمـــا احلـــرف 

من يرد يف القرآن الكرمي  على الرغم من أنه مل سبعني حرفُا أكثر من املشمولة احلروف 

فادة مـن الـنهج هـذا يف االأمًال يف مشلها لكن الربنامج . هذه احلروف سوى بعض منها

ا وعــدبيــد وبلــه وخــال : مــن احلــروف الــيت مل تــرد يف القــرآن (  .اللغــة العربيــة بشــكل عــام

  :وفيما يأيت أوصاف بعض احلروف كأمثلة على ذلك) وهال

ســتفهام أو املضــارعة أو التأنيــث أو التعديــة أو االحــرف اهلمــزة بأنواعهــا للنــداء أو  -1

كلمــة وبعــض هــذه   171وردت اهلمــزة ملحقــة بكلمــات يبلــغ عــددها  – التســوية

لبحـث مرة وهكـذا ميكـن ا 78اليت وردت " ألم"الكلمات وردت مرات كثرية مثل 

 .عن تفاصيل دقيقة يف خواص كل نوع وأعدادها ومواضع ورودها



ية الزمنية أو املكانية أو املصاحبة مبعىن مع أو مبعىن عند أو مبعـىن اإلنتهاء الغ: إىل  -2

 يف أو غري ذلك

أو للعطف أو للشـك أو لإلـام أو للتخيـريأو لإلباحـة أو للتفصـيل أو للتقريـب أو  -3

  ال أو الناصبة للفعل جمازًا أو غري ذلكللشرط أو للتبعيض أو مبعىن

 التاء للقسم او للتأنيث أو للخطاب أو للمضارعة أو الزائدة أوغري ذلك -4

  

  مزايا قواعد البيانات

  .حناول هنا أن نعطي فكرة مبسطة عن قواعد البيانات والبيانات والربامج بشكل موجز 

بني البيانات والربجميات اخلاصـة تفصل  حيثمتتاز قواعد البيانات بأن هلا خاصية فريدة 

وهذه احلقـول . بإدارة وتكوين قواعد البيانات والربجميات اخلاصة باملستخدم وفق حاجته

  .الثالثة مستقلة عن بعضها البعض

  

  البيانات

نعين بالبيانات هنا النص القرآين وكافة األوصاف امللحقة بـه مـن رسـم بـأكثر مـن شـكل 

لمــات ومــن مكونــات الكلمــات مــن ســوابق وجــذوع ومــن جــذور الك حالــة إعــرابومــن 

ولواحـــق ومـــن أوصـــاف كـــل مكـــون منهـــا بشـــكل مفصـــل كمـــا ورد أعـــاله ومـــا ميكـــن أن 



تعـديل بعضـها إضافة معلومـات أخـرى هلـا و  سهولةومتتاز البيانات ب. يضاف له مستقبالً 

  .مفادة منها بأشكال ال حصر هلا وفق أي تبويب حيتاجه املستخداالوإعادة تصنيفها و 

  إدارة قواعد البيانات برامج

هذه برامج جتهز من شـركات انتـاج الربجميـات وهـي بـرامج مشـهورة ومعروفـة للعـاملني يف 

هــذا احلقــل وهــي تســهل التعامــل مــع البيانــات واحلفــاظ عليهــا واعــادة تبويبهــا والتعــديل 

معـدة ومـن املناسـب أن يـذكر هنـا ان بيانـات . عليها وغري ذلك من املعاجلـات الضـرورية

فـادة منـه االبشـكل عـام معينـة ميكـن منتج مـن شـركة نامج إدارة قواعد بيانات ر بواسطة ب

نظرًا ألن طريقة تبويب  ىخر من شركة أوالتعامل معه بواسطة برنامج إدارة قواعد بيانات 

  .البيانات اليوم قد أخذت قوالب معروفة وموحدة بشكل كبري

  

  برامج المستخدمين

كتبت عدة برامج للمساعدة يف تنفيذ املشروع منها مـا  ذا املشروع  أثناء سري العمل يف ه

كـــان ملســـاعدة اللغـــويني لوصـــف كـــل جـــزء مـــن أجـــزاء الكلمـــة ومنهـــا مـــا كـــان لتـــدقيق 

وسنســـتعرض أحــد هـــذه . البيانــات املدخلـــة ومنهــا مـــا هــو لإلفـــادة مــن بيانـــات املشــروع

ىل بــرامج ميكــن كتابتهــا خلدمــة ضــافة إاالهــذا ب. الــربامج لتبيــان فوائــد املشــروع يف مــا بعــد

هــذه الــربامج ميكــن تكوينهــا لإلفــادة مــن البيانــات وفــق حاجــة و  .املســتخدمني مســتقبالً 



املســتخدم نفســه ولكــن ميكــن أن تؤلــف مثــل هــذه الــربامج لكــي ختــدم فئــات واســعة مــن 

املســــــتخدمني بعــــــد أن يكــــــون لــــــدى املربجمــــــني فكــــــرة واضــــــحة عــــــن املتطلبــــــات العامــــــة 

وهذه الربامج ال تؤثر على البيانات بل تستفيد منها وتعطيها . البيانات للمستفيدين من

وميكن اضافة املزيد من الربامج لكـل مسـتفيد . للمستفيدين بشكل سهل وواضح ودقيق

   .حسب حاجته دون أن يؤثر ذلك على غريه من املستفيدين

  

  اآلنية وفوائد المشروع البحوث الممكنة

عمـل يف الحصائّية من االسات القرآنية الّنحويّة والّصرفّية و ميكن أن خنرج مبئات الّدرا

  :هلذه الّدراسات مكنةوفيما يلي بعض العناوين امل. ة السابقةاملرحل

  

  :الّدراسات الّنحويّة: أّوالً  �

  :دراسة األفعال) أ

  .أزمنة األفعال في القرآن الكريم. 1

  :الفعل املاضي. أ  

  .الّثالثّي وغري الّثالثّي منه. 1    

  :ستدالل على املاضياالأساليب . 2    



  .املاضي الّصريح. أ      

ومواضـــعه يف القـــرآن، واملعــــاين ). مل(املضـــارع املســـبوق بـــــِ . ب

  .سلوباالالبالغّية املقصودة من استخدام هذا 

ضارع. ب  
ُ
  :امل

  :ستدالل على املضارعاالأساليب . 1    

  .املضارع الّصريح. أ      

 . ب      
ُ
  .ضارع أو املستقبلاملاضي املقصود به امل

  ...).سوف، الّسني، (املضارع املقرتن بـ . ج      

  .على املاضي واملضارع وأثر ذلك يف املعىن) قد(دخول . د      

دالالت اســــــتخدام املضــــــارع يف ســــــياقاته؛ االســــــتمراريّة، . هـــــــ      

  ...الّتوكيد، 

  

  :األمر. ج  

  .داللة استخدام فعل األمر. 1    

  ...)الّدعاء، احلّض، الّتعّجب، : (لفعل األمراملعاين البالغّية . 2    

  .مواضعه، ودالالته البالغّية يف سياقاته: أسلوب الطّلب يف القرآن. 3    



  

  :الّصحيح والمعتّل من األفعال. 2

  ...مناذجه يف القرآن، الّثالثّي وفوق الّثالثّي منه، : أنواع الّصحيح. 1  

  ...الثّي وفوق الّثالثّي منه، مناذجه يف القرآن؛ الثّ : أنواع املعتلّ . 2  

  .دراسة إحصائّية: نسبة الّصحيح إىل املعتّل من األفعال. 3  

  .املعاين البالغّية الستخدام الفعل املعتلّ . 4  

  

  :الّلزوم والّتعّدي لألفعال في القرآن الكريم. 3

  :الفعل الّالزم. 1  

  .معناه -    

  .مواضع استخدامه -    

  :الفعل املتعّدي. 2  

  .معناه -    

  .مواضع استخدامه -    

  : أنواعه -    

  .متعد بنفسه. 1      



مواضع املتعّدي حبرف اجلّر، وأنواع هذه : متعد حبرف اجلرّ . 2      

  .األفعال

ما استخدم الزماً مرّة ومتعّدياً بنفسه مرّة ثانيـة، ومتعـّدياً حبـرف اجلـّر  -    

  .ثالثةً 

  .نسبة املتعّدي إىل الّالزم -    

  .ملتعّدي بنفسه إىل املتعّدي حبرف اجلرّ نسبة ا -    

  

  :المجّرد والمزيد في القرآن الكريم. 4

  

  .الثالثّي اّرد -  

  .الرّباعّي اّرد -  

  :املزيد -  

  .الثالثّي املزيد حبرف. أ    

  .الّثالثّي املزيد حبرفني. ب    

  .الثالثّي املزيد بثالثة حروف. ج    

  :ميدالالت الزّيادة يف القرآن الكر  -  



  ).أفعل(داللة . أ    

  ).فعل(داللة . ب    

  ).فاَعلَ (داللة . ج    

  ).تفعل(داللة . د    

  ).تفاَعلَ (داللة . هـ    

  ).انفعل(داللة . و    

  ).افتعلَ (داللة . ز    

  ).افعلّ (داللة . ح    

  ).استفعل(داللة . ط    

  ).افعوعل(داللة . ي    

  .حصائّيةاال اتالّدراس -  

  

، وهي مأخوذة من دراسة الفعل أوردت هنا كأمثلةراسات وال شّك أن هذه الدّ   

ـــاك مئـــات الّدراســـات الـــيت ميكـــن اســـتنتاجها مـــن  ســـم، واحلـــرف، االوحـــده، وأّن هن

  ...واجلملة، 

  



  على استعمال البرامج مثال

ـــامج وضـــع للبحـــث يف قواعـــد البيانـــات يف هـــذا  يبـــني الشـــكل أدنـــاه صـــورة صـــفحة لربن

الفعـل املضـارع الصـحيح احدا للبحث يف القرآن الكـرمي عـن سنورد هنا مثاًال و و املشروع

وجيـرى هـذا البحـث خبطـوات بسـيطة . السامل التـام الـالزم الثالثـي املزيـد بـثالث حـروف 

  وخالل ثوان معدودات على النحو اآليت

  )رفحلا –الفعل  –سم اال(اختيار الفعل من بني  -1

 )اللواحق –اجلذوع  –السوابق (اختيار البحث يف اجلذوع من بني البحث يف  -2

 فيختار مضارع) أمر –مضارع  –ماضي (اختيار زمن الفعل فتظهر خيارات  -3

صــحيح مهمــوز  –صــحيح ســامل ( عــتالل فتظهــر خيــارات االاختيــار الصــحة و  -4

صـحيح مضـعف  –صـحيح مهمـوز اآلخـر  –صحيح مهموز الوسط  –األول 

 لفيــــف –لفيــــف مقــــرون  –معتــــل نــــاقص  –معتــــل أجــــوف  –معتــــل مثــــال  –

 فنختار منها صحيح سامل) مفروق

) تــــام أو نــــاقص –نـــاقص  –تــــام ( اختيـــار التمــــام والنقصـــان فتظهــــر خيـــارات  -5

 فنختار تام

متعـــدي  –متعـــدي بنفســـه  –الزم ( اختيـــار اللـــزوم والتعـــدي فتظهـــر خيـــارات  -6

 فنختار الزم) غري ذلك –حبرف اجلر 



ثالثي  -ي مزيد حبرف ثالث –ثالثي جمرد ( اختيار ارد واملزيد فتظهر خيارات  -7

ربـاعي مزيـد حبـرف  –ربـاعي جمـرد  –ثالثي مزيد بثالث أحـرف  -مزيد حبرفني 

فتختـار ثالثــي ) مخاسـي مزيــد حبـرف  –مخاســي جمـرد  –ربـاعي مزيـد حبـرفني  –

 مزيد بثالث أحرف

عــدد الصــيغ وجــد أن وقــد . بعــد ذلــك يضــغط علــى زر البحــث فظهــر النتــائج  -8

يظهــر يف الشــكل و دة وبعضــها أكثــر مــن مــرة صــيغة بعضــها ورد مــرة واحــ 17

 – قوايصــد  – عونيصــد  – يســتكبرون – يستســخرون: الكلمــات أدنــاه ، 

 ديصع .... 

  126وقد وردت مرتني يف سورة آل عمران اآلية  ولتطمئنوالكلمة املؤشرة هي 

ِه َوَمــا النْصــُر ِإال ِمــْن ِعْنــِد اللــِه َوَمــا َجَعَلــُه اللــُه ِإال ُبْشــَرى َلُكــْم َولَِتْطَمــِئن قـُُلــوُبُكْم بِــ(

  ) اْلَعزِيِز اْلَحِكيمِ 

  10ويف سورة األنفال اآلية 

   



  

  

  موقع مداد البيان

لغـــــــــــــــرض التعريـــــــــــــــف باملشـــــــــــــــروع مت وضـــــــــــــــع موقـــــــــــــــع علـــــــــــــــى األنرتنيـــــــــــــــت بإســـــــــــــــم 

www.mbayan.net   وقـد وضـع فيـه اهلـدف مـن املشـروع ومراحلـه وشـرح ملـا مت

آنيــة املســتقاة منــه واخلطــط املســتقبلية وإمكانيــة حتميــل نســخة مــن عملــه والدراســات القر 



الربنامج مع بياناتـه ميكـن بعـد تنصـيبها اسـتعمال الربنـامج والبـاب مفتـوح أليـة اقرتاحـات 

  )6و5(.او اضافات أو استفسارات

  

  المستقبلية اآلفاق

اآليل مــع  املرحلــة األوىل مــن مشــروع مــداد البيــان وضــع األرضــية الرصــينة للتعامــلكانــت 

نصوص القرآن الكرمي والطريق بذلك ممهدة إلضافات وتطويرات الحصـر هلـا وميكـن أن 

ولكـــن لكـــي نبـــني مـــا ميكننـــا أن نقـــوم بـــه يف . تشـــمل حقـــوًال ال ختطـــر علـــى بالنـــا اليـــوم

املســتقبل القريــب ولكــي نضــيئ الطريــق ملــن يــايت بعــدنا ممــن يرغــب يف خدمــة كتــاب اهللا 

املســتقبلية علــى ســبيل  اإلضــافاتآلفــاق الــيت ميكــن أن متتــد إليهــا تعــاىل فإننــا نشــري إىل ا

وجتـدر اإلشـارة إىل ضـرورة اإلعتمـاد علـى مصـادر موثوقـة  .األمثلـة ال علـى سـبيل احلصـر

عند تكوين قواعد بيانـات خاصـة بـالقرآن الكـرمي وتوثيـق هـذه املصـادر ألن مـا سـيتداول 

  يصبح مصدرًا يعتمد عليه مستقبالً 

  الصرفباب النحو و 

مـن حيـُث حتديـد حيتاج الولوج إىل النحو البدء بتحديد اجلمل وأشـباه اجلمـل يف القـرآن 

وذلـــك  عرابّيـــةاالبـــدايتها وايتهـــا، وتـــداخالت اجلمـــل فيمـــا بينهـــا، وصـــفاا، ومواقعهـــا 

وهنـاك مصـادر . عـراب خمتصـرًا أو مفصـالً االوميكـن أن يكـون . متهيًدا للوصـف النحـوي



آن الكـــرمي بـــل وقـــد أدخـــل بعضـــها إىل احلواســـيب ووضـــعت بعـــض عديـــدة إلعـــراب القـــر 

إن مثـــل تلـــك الـــربامج القائمـــة بنفســـها ال تغـــين عـــن العمـــل علـــى هـــذا . الـــربامج لـــذلك

عـــراب متصـــًال بالداللـــة والتفســـري والقـــراءات االاملوضـــوع هنـــا والـــذي ســـيجعل النحـــو و 

  .خرى اليت يتضمنها هذا املشروعاالوغريها من األبواب 

فبــالرغم مــن أن جــذور الكلمــات قــد أدخلــت ، إال أنــه ينبغــي إدخــال الصــرف  أمــا بــاب

عالقـة ذلـك الصرفية لكل كلمة يف القـرآن ومـا طـرأ عليهـا مـن عمليـات إضـافية و  األوزان

جبذور الكلمات ، كل ذلك يفتح بابًا واسًعا للباحثني يف القرآن ويف اللغة العربية بشكل 

عـــراب لـــبعض اآليـــات ميكـــن االوجـــود اخـــتالف يف  واجلـــدير بالـــذكر أن .عـــام مســـتقبالً 

  .توثيقه بإعطاء اآلراء املتعددة ونسبة كل إعراب ملصدره

  

  والترتيل التجويدالعناية ب

هــذه  معظــمهنــاك الكثــري مــن التســجيالت الصــوتية للقــرآن الكــرمي جتويــًدا وتــرتيًال ولكــن 

ستماع إىل آيـة معينـة االالتسجيالت ال ميكن التدخل فيها والبحث عن آية أو كلمة أو 

إن الســــبب يف ذلــــك هــــو أن هــــذه .  مــــن عــــدد مــــن التســــجيالت لقــــرآء خمتلفــــني مــــثالً 

واحلـل لكـل التفصـيلية ، التسجيالت كالنصوص الكتابية غري مؤهلـة للمعاجلـة احلاسـوبية 

مـع قواعـد البيانـات تـرتبط قواعـد بيانـات تصـنيفها بشـكل ذلك وغريه من املعاجلات هـو 



وقد بدأ مؤخرًا ظهور بعض الربامج اليت تقطع الكلمات القرآنية من  .وعحتت هذا املشر 

التســجيالت لكــي تســاعد علــى احلفــظ وهــي بــدايات جيــدة تســتند بشــكل مبســط إىل 

  .قواعد بيانات معدة خصيًصا هلذا الغرض

  

  القرآنية القراءات العناية ب

بقواعـد معروفـة علـم  القراءات القرآنيـة حظـي بـالكثري مـن الدراسـات واملصـادر وهـوعلم 

قــراءة مــن القـراءات املتــواترة وميكــن إحلـاق كــل تفاصــيله بقواعـد بيانــات ميكــن بعــد  لكـل 

ذلك من خالهلا دعم تدريس هذا العلم واحملافظة على كل دقائقه بشكل مبـوب وميكـن 

بينها وإذا ما توفرت التسجيالت الصوتية امللحقة بقواعـد البيانـات فيما مقارنة القراءات 

  .مكان تقدمي شواهده وأمثلته بشكل صويتاالإن هذا العلم سيكون بف

وجتدر اإلشارة إىل أن علم القراءات حيوي نصوًصا ميكن فهرستها بشكل قواعد بيانـات 

فمـن اخلطـوات الـيت ميكـن السـري فيهـا . وقواعد ميكـن تبويبهـا مـن خـالل بـرامج حاسـوبية

رمـــوز تــــدل علـــى كــــل صـــوت مــــن  حتويـــل القـــراءات القرآنيــــة إىل نصـــوص مكتوبــــة وفـــق

األصـــوات مث يضـــاف لـــذلك قواعـــد تغـــري األصـــوات عنـــد الوقـــف واإلبتـــداء أو بـــني املـــد 

القصــري واملتوســط والطويــل وقواعــد نطــق النــون والتنــوين وغريهــا وقواعــد اإلمالــة يف بعــض 



عندما تتوفر مثـل هـذه البيانـات بشـكل قواعـد بيانـات . القراءات وغري ذلك من القواعد

  .لربجميات امللحقة ا سيكون باإلمكان تسهيل تعليم التجويد والقراءاتمع ا

  

  األشباه والنظائر القرآن الكريم و معاجم

ميكــن اعتبــار املعــاجم وقــوائم األشــباه والنظــائر يف القــرآن الكــرمي أــا اخلطــوة األوىل الــيت 

ميكــن توســعتها لكــي فــإن قواعــد بيانــات القــرآن الكــرمي . ينبغــي البــدء ــا ملعاجلــة الداللــة

تشـمل أوًال الكلمــات الــيت تعطــي أكثــر مـن معــىن واحــد مث جمموعــات الكلمــات القرآنيــة 

ذات اجلــذور املتقاربــة املعــىن والكلمــات ذات الــدالالت املتقاربــة أو املتدرجــة يف إشــارا 

  وكأمثلة على ذلك نورد اجلذور اآلتية. إىل مفهوم معني وهو ما يدعى بفقه اللغة

  أتقن -اكمل  -حسن أ -أمت 

  فاء –انتهى  –تاب  –رجع  –أسف  –أناب  –آب 

  فقد –ضّل  –ضاع  –تاه 

  أعرض –توّىل  –ذر  –دع  –اترك 

  رتل –قرأ  –تال 

العالقــات ســوف متهــد الطريــق أمــام وضــع مالمــح حنــو التفســري هــذه وهكــذا فــإن مثــل 

دى الكلمـــات املوضــوعي حبيـــث إذا مــا حبـــث املــرء عـــن موضـــوع حيتــوي علـــى داللــة إحـــ



السابقة فإن البحث حييله كذلك إىل الكلمات أو املواضع اليت ترد فيهـا الكلمـات ذات 

  .العالقة

  التفسير  في خطوات نحوالداللة معالجة 

ليســــت ســــهلة ولكــــن ميكــــن نتقــــال إىل املراحــــل املتعلقــــة بالداللــــة واملعــــىن والتفسري االإن 

اول املتعلقــة بالفهرســة املوضــوعية للقــرآن املقاربــة حنوهــا خبطــوات متعــددة منهــا أوال اجلــد

ومـن مث ميكـن . الكرمي ومنها األشباه والنظائر ومنها جداول معاين كلمات القرآن الكـرمي

تأخـذ معـًىن " إقـام الصـالة" تطوير ذلك إىل جداول معاين عبارات القـرآن الكـرمي فعبـارة 

نتقال إىل عبـارات قرآنيـة االوهكذا ميكن " الصالة" و " إقام" مستقًال عن معاين كلميت 

أمشــــل أو عبــــارات املفســــرين مــــن الصــــحابة وغــــريهم مــــع إســــناد كــــل عبــــارة إىل قائلهــــا 

  )4(.ومصدرها

  معاني القرآن الكريم إلى اللغات األخرى ترجمة

تنحصــرترمجات معــاين القــرآن الكــرمي علــى فهــم املــرتجم ملعــاين كلمــات القــرآن مــن قبـــل 

ان اليــوم للباحــث يف اللغــة الفرنســية مــثال أن حيصــل مكــاالولكــن لــيس ب. املــرتجم نفســه

ـــة . علـــى مـــا قـــال ابـــن عبـــاس  يف تفســـري آيـــة معينـــة مرتمجـــة إىل اللغـــة الفرنســـية إن العناي

تد لتوفري الكنـوز يف التفسـري والكتـب املتـوفرة باللغـة العربيـة ملـن متبالقرآن الكرمي جيب أن 

ة حتتــــاج ســــنوات طويلــــة لكــــي تصــــل إىل ورغــــم أن الرتمجــــة اآلليــــ. ال يــــتقن اللغــــة العربيــــة



عتمــاد عليــه يف ترمجــة النصــوص الشــرعية إىل أن توســيع قواعــد االاملســتوى الــذي ميكــن 

بيانــات القــرآن الكــرمي لكــي تشــمل اللغــات األخــرى أمــر ممكــن بشــكل تــدرجيي خدمــة 

ألكثر من مليار مسـلم ال يتقنـون اللغـة العربيـة وهـو واجـب علـى مـن يتقنهـا إليصـال مـا 

  )7(.ى العرب من تفاسري وعلوم القرآن وغريها إليهملد

  رتباط مع العلوم الشرعية األخرىاال

مبــوازاة خدمــة القــرآن  القــد وصــلت خــدمات احلــديث الشــريف حاســوبًيا مســتوى متقــدمً 

رتبــاط بــني بــرامج القــرآن الكــرمي واحلــديث النبــوي ال يــزال شــبه معــدوم االإال أن . الكــرمي

.  أن لكــل مــن احلقلــني متطلبــات وأولويــات خمتلفــة يف الربجمــةويعــود الســبب يف ذلــك إىل

مكـــان االولكـــن مشـــروع مـــداد البيـــان ميكـــن أن يوحـــد هـــذين احلقلـــني املهمـــني وجيعـــل ب

فالبحث عن األحاديث الواردة يف بـاب الصـيام مـثال عنـد . توحيدمها حتت مظلة جامعة

كمـــا أن العلـــوم الشـــرعية   .البحـــث عـــن آيـــات الصـــيام يف القـــرآن الكـــرمي اآلن غـــري متـــوفر

. األخــرى الــيت وجلــت عــامل الربجمــة هــي األخــرى بعيــدة عــن أن تشــمل مبثــل هــذا البحــث

فمــثال فقــه الصــيام كمــا ورد يف املوســوعات الفقهيــة أو أمهــات كتــب الفقــه ال عالقــة لــه 

وهكـــذا ميكـــن ملـــداد البيـــان أن يكـــون حلقـــة . بـــربامج القـــرآن الكـــرمي أو احلـــديث النبـــوي

ني كل هذه العلوم وغريها من مثل احلديث وسـنده وعلـم الرجـال وأصـول الفقـه الوصل ب

ـــاين و االومقاصـــد الشـــريعة وعلـــوم القـــرآن و  عجـــاز العلمـــي وقصـــص القـــرآن االعجـــاز البي



والســرية النبويــة وعلــم رســم املصــحف بــل وكــل العلــوم الشــرعية وعلــوم اللغــة العربيــة مــن 

  .ف والبالغة واألدب والشعر وغريهامثال املعاجم اللغوية وكتب النحو والصر 

  

  

  

  خاتمة

هـذا قليــل مـن كثــري ممــا ميكـن ملــداد البيــان أن يقدمـه مــن خــدمات للقـرآن الكــرمي والعلــوم 

وهــذه اللبنـــات الـــيت وضــعت اسســـها هنـــا ميكــن أن يضـــاف هلـــا . الشــرعية واللغـــة العربيـــة

ـــات مـــن  ا كـــل مـــن يرغـــب أو يســـتطيع أن يضـــيف هلـــقبـــل  أضـــعاف مضـــاعفة مـــن البيان

  .مستخدًما األسس اليت وضعت يف هذا املشروع 

إن هــذا املشــروع قــد بــدأ جبهــود فرديــة لكنــه ال ميكــن أن يســتمر بــه أفــراد وإمنــا ينبغــي أن 

. تقــوم بــه مؤسســات جامعيــة أو حبثيــة أو خرييــة خدمــة للقــرآن الكــرمي والعلــوم الشــرعية

قبـل جهـة تسـتطيع دعمـه  لذلك نـدعو إىل تبـين هـذا املشـروع وتنميتـه واإلسـتمرار بـه مـن

  .والسري به قدًما واهللا املوفق
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 2003 - جملة دراسات، اجلامعة األردنيةاملتشاة لفظًا يف القرآن الكرمي  

ــــة عــــرب: حممــــد زكــــي خضــــر. د. أ  -4 ــــة يف اللغــــة العربي  قواعــــد حنــــو معاجلــــة الدالل

ــــنص القــــرآن الكــــرمي : البيانــــات ــــة ل ــــوطين الســــابع عشــــر  -دراســــة أولي املــــؤمتر ال

جامعة امللك عبد العزيز، ) خدمة ضيوف الرمحن املعلوماتية يف(للحاسب اآليل 

  2004املدينة املنورة، 

مـــداد (نـــدوة حـــول مشـــروع قاعـــدة بيانـــات حاســـوبّية للقـــرآن الكـــرمي مطبوعـــات  -5

 9/1/2007عمان يف  – عربية األردينجممع اللغة ال) البيان
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املـؤمتر   - مجالية لرتمجة معـاين القـرآن الكـرمياالالطريقة : حممد زكي خضر. د. أ -7

الـــدويل الثـــاين يف اللغـــة والرتمجـــة ، مركـــز أطلـــس العـــاملي للدراســـات واألحبـــاث ، 

  2002األردن ،  –ن عما


