الذكاء االصطناعي في خدمة القرآن الكريم
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أ.د .محمد زكي خضر
الجامعة األردنية
الخالصة
يحتل الذكاء االصطناعي أهمية خاصة في معالجة اللغات الطبيعية .هذه الورقة محاولة لتوضيح
مبادئ الذكاء االصطناعي مع عرض لبعض اإلمكانيات التي تقدمها هذه المبادئ لخدمة القرآن
الكريم .كما تعرض الورقة بعض األمثلة التي يمكن أن يخدم الذكاء االصطناعي القرآن الكريم
بواسطتها مثل استعمال األنظمة الخبيرة في الميراث واستعمال الذكاء االصطناعي في األضداد وفي
التشكيل وفي التوفيق بين االضداد بواسطة المنطق المضبب ومعالجة الوجوه والنظائر والفاصلة
القرآنية واستعمال الذكاء االصطناعي في تبيان جمال القرآن وفي مقاصد الحذف في القرآن الكريم
وفي خدمة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وفي استخراج سمات سور القرآن .إن كل هذه
المواضيع تحتاج في حسن معالجتها إلى قواعد بيانات وافية لكي يمكن استعمالها في هذه المعالجات.
يخلص البحث إلى تبيان أن مشروع مداد البيان يمكن أن يكون األساس لمثل هذه المعالجات.
 -1مقدمة
الذكاء االصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات
الذهنية البشرية وأنماط عملها .ومن أهم هذه الخصائص القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل على
أوضاع لم تبرمج فيما مضى في اآللة .ال شك بأن هذا المصطلح بهذا التعريف ال يخلو من إشكالية
نظرا لعدم توفر تعريف محدد للذكاء .ويحاول العاملون في حقل الذكاء االصطناعي دائبين في تقليد
ذكاء البشر أو األحياء األخرى .وتستخدم في برمجة المسائل التي تعالج مسائل في الذكاء
االصطناعي لغات برمجة خاصة مثل :ليسب  LISPوبرولوج  .PROLOGوتتوزع مواضيع
الذكاء االصطناعي على جملة فروع  ،أهمها:
•
•
•
•

األنظمة الخبيرة Expert Systems
المنطق الضبابي أو منطق الغموض Fuzzy Logic
الشبكات العصبية Neural Networks
• الخوارزميات الجينية Genetic Algorithms
•تمييز األنماط Pattern Recognition
معالجة اللغات الطبيعية Natural Language processing
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 -2فروع الذكاء االصطناعي
 1-2األنظمة الخبيرة
األنظمة الخبيرة هي برامج مصممة لتنفد مهاما مستفيدة من الخبرة البشرية .ويحاول
النظام الخبير القيام بعمليات تعتبر عادة من اختصاص البشر مثل الحكم على األشياء
واتخاذ القرارات .فالخبراء من البشر يملكون كميات هائلة من المعرفة المتخصصة
في مجاالت عملهم  ،لذا فإن النظم الخبيرة تستند عادة إلى قواعد معرفة تتضمن
عددا هائال من قواعد المعطيات التي تحوي معلومات المعرفة والتي تؤخذ من
الخبراء من البشر .وقد نشأت النظم الخبيرة كفرع من فروع الذكاء االصطناعي .إن
الخبراء في خدمة القرآن الكريم هم علماء الشريعة وعلماء اللغة العربية إلضافة إلى
المعلومات المدونة في أمهات الكتب حول القرآن الكريم في التفسير وعلوم القرآن
واألشباه والنظائر ومعاجم اللغة العربية والمكانز اللغوية والقواميس باللغات
االجنبية.
ويتكون النظام الخبير عادة من  3أجزاء  :هي قاعدة المعرفة knowledge base:
وتتضمن المعارف المتعلقة بحقل الخبرة .ومحرك االستدالل Inference engine:
وهو نظام لمعالجة المعارف واستنتاج طريقة االستدالل .وواجهة المستخدم user
 interface:التي تمكن المستخدم غير الخبير من الوصول إلى معرفة النظام
الخبير.
 2-2منطق الغموض أو المنطق الضبابي Fuzzy Logic
المنطق الضبابي هو أحد أشكال الغموض حيث لوحظ أن الصح والخطأ ال تكفي من
أجل تمثيل كافة األشكال المنطقية وخاصة المشاكل التي تواجهنا حاليا .أما المنطق
الكالسيكي فيعتمد على نعم أو ال فقط  ،بينما في المنطق الضبابي يمكن اعتبار الحالة
صحيح جزئيا أو خاطئ جزئيا في الوقت نفسه .ويكون االنتقال بين الوضعين بشكل
تدريجي  ،لذلك يمكن في هذه المرحلة أن نعتبر الوضع يأخذ كال الحالتين معا حيث
أن تغيرا صغيرا في قيمة الدخل يسبب زيادة في التغير وليس تغيرا تاما .وهناك
عبارات قرآنية كثيرة يمكن تمثيلها بالمنطق الضبابي مثل  :قليل – أكثرهم – ربما
 3-2التحليل العنقودي Cluster analysis
هو تحليل إحصائي الكتشاف فيما إذا كان أفراد من البيانات تقع ضمن مجموعات
معينة وذلك من خالل مقارنات كمية ذات خواص متعددة وتكون مخرجات التحليل
عبارة عن تجميع األفراد في كتل متميزة عن بعضها البعض.
 4-2التعرف على األنماط Pattern Recognition
وتتضمن التعرف على الصور وخاصة التعرف على الحافات والحدود واالشكال والتعرف على
الكتابة المطبوعة وخط اليد أثناء الكتابة أو المكتوبة سابقا والتعرف على األصوات بما فيها التعرف
على القارئ أو المتكلم إضافة إلى توليد األصوات
 5-2تمثيل المعرفة Knowledge Representation
تمثيل المعرفة هو أحد محاور أبحاث الذكاء االصطناعي وإن الكثير من المشاكل التي يتوقع أن
تحلها اآلالت سوف تتطلب معرفة واسعة بالعالم حول تلك المسألة وهذه المعرفة تتضمن حلوالً
تستعمل الذكاء االصطناعي  :فاألشياء والخواص والمجموعات التصنيفية والعالقات بين األشياء

؛ و المواقف واألحداث ،والزمن ؛ األسباب والنتائج كلها يمكن للذكاء االصطناعي تمثيلها خاصة
األشياء ذات الهياكل  Structured Objectsمع استعمال المنطق االستنتاجي Predicate
 Logicأو االنظمة المستندة إلى قواعد محددة Rule Based Systems
 6-2التنقيب عن البيانات data mining
هي عملية تحليل بيانات (عادة ما تكون ذات كمية كبيرة) إليجاد عالقة منطقية تلخص
البيانات بطريقة جديدة تكون مفهومة ومفيدة لصاحب البيانات ومن ثم البحث في كيفية
الوصول إلى قرار ما إذا كانت أي عالقة ظاهرية تعكس حقيقة معينة في طبيعة البيانات
أي أن الهدف هو تعليل بعض الظواهر أو التثبت من نظرية ما أو الحصول على
عالقات جديدة بين البيانات تحت الدراسة.
 7-2معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing
تقع معالجة اللغات الطبيعية ضمن مجال تطبيقات الذكاء االصطناعي فهو يدخل في
وصف بناء الجملة وفي النحو والصرف ولداللة (المعنى) وفي توليد الكالم المنطوق أو
المكتوب وفي معالجة الكالم المنطوق ،ولكن ال تزال أبحاث المعالجة اآللية للغة العربية
في بداياتها وهناك حاجة ملحة إلى مكنز عربي ،والمعالجة اآللية للقرآن خير مثال
لمعالجة اللغة العربية
 -3الذكاء االصطناعي في خدمة القرآن الكريم
وهل يستطيع الذكاء االصطناعي غور أسبار القرآن الكريم ،فيكشف عن عجائب
جديدة ؟
هناك الكثير من المجاالت التي يمكن استخدام وسائل الذكاء االصطناعي في خدمة
القرآن الكريم ومنها:
 1-3األنظمة الخبيرة
ْ
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َّ
َّ
ُ
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ُوصيك ُم اللهُ فِي أ ْوالَ ِدك ْم ِللذ َك ِر ِمث ُل َح ِظ
•الميراث  :فمثال اآلية الكريمة" :ي ِ
ُ
ُ
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ساء فَ ْوقَ اثْنَتَي ِْن فَلَ ُه َّن ثلثا َما ت ََركَ َوإِن َكان ْ
احدَة فَل َها
َت َو ِ
األُنثَيَي ِْن فَإِن ُك َّن نِ َ
ُس ِم َّما ت ََركَ إِن َكانَ لَهُ َولَدٌ فَإِن لَّ ْم يَ ُكن
اح ٍد ِم ْن ُه َما ال ُّ
ف َوألَبَ َو ْي ِه ِل ُك ِل َو ِ
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ص ُ
ُ
ُ
َ
ُّ
ُ
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َ
َ
ُ
ُس ِمن بَ ْع ِد
لَّهُ َولدٌ َو َو ِرثهُ أبَ َواهُ فَأل ِم ِه الثلث فَإِن َكانَ لهُ إِ ْخ َوة ٌ فَأل ِم ِه ال ُّ
سد ُ
ب لَ ُك ْم نَ ْفعا
ُوصي بِ َها أ َ ْو دَي ٍْن َءابَاؤُ ُك ْم َوأ َ ْبنَاؤُ ُك ْم الَ تَد ُْرونَ أَيُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُ
صيَّ ٍة ي ِ
َو ِ
َّ
َّ
ع ِليما َح ِكيما" ( /11النساء )
ضة ِمنَ الل ِه إِ َّن اللهَ َكانَ َ
فَ ِري َ
• الجمل الشرطية مثل  :إن ....فـ
•" قُ ْل إِن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّونَ اللَّهَ فاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم اللَّهُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َواللهَُّ
َ
ور َّر ِحي ٌم" ( /31آل عمران )
غفُ ٌ
َ
َ
َ
َ
س ِبيال” (
• َمن كان  ...فـ " َومن كان ِفي َه ِذ ِه أ ْع َمى ف ُه َو فِي األ ِخ َرةِ أ ْع َمى َوأ َ
ض ُّل َ
/72اإلسراء )
 2-3الذكاء االصطناعي في األضداد:
س ُ
طون فكانُوا ِلجهنَّم حطبًا  :القاسطون هنا هي عكس المقسطين وهي هنا
•وأ َّما القا ِ
للذم
•ذُق ِإنَّك أنت الع ِز ُ
يز الك ِري ُم  :رغم الوصف بالعزيز الكريم فهو للذم أيضا
س ُم  :بمعنى أقسم
•ال أُق ِ
•فال ُجناح علي ِه أن ي َّ
ط َّوف ِب ِهما  :بمعنى فال جناح عليه أن ال يطوف بهما

شي ُد :هنا الوصف للذم أيضا
الر ِ
•إِنَّك ألنت الح ِلي ُم َّ
إن الذكاء االصطناعي يمكن أن يكتشف حقيقة مثل هذه االوصاف إذا ما زود بالبيانات
الكافية
 3-3الذكاء االصطناعي في التشكيل :هناك كلمات عديدة ترد في النص القرآني غير المشكول تحتمل
أكثر من احتمال عند التشكيل  ،يمكن للذكاء االصطناعي أن يكتشف أي التشكيل هو المقصود مثال
ذلك :
•نصيب  ( :نَصيب – نُصيب)
•نعد  ( :نعد من عدد) – (نعد من عاد يعود)
ب (فعل ماضي)ُ ،كت ُب (جمع كتاب) ُ ،كتِب ( مبني للمجهول)
•فعل واسم َ :كت َ َ
كما أن هناك كلمات قرآنية ذات معاني متباينة لكنها تكتب بشكل متشابه مثل:
•أهلك ( فعل من الهالك) ( -إسم من األهل)
•ابن (إسم من البنوة) – ( فعل أمر من البناء)
•عاد ( فعل من العدوان) – ( إسم قوم عاد)
•أسرى (فعل من االسراء) – (إسم من األسر)
•البر (من األسماء الحسنى) – ( البر والبحر)
• مال ( من األموال) – ( ما – لـ  -كما هي في الرسم العثماني لللمصحف )
 4-3التوفيق بين االضداد بواسطة المنطق المضبب يمكن للذكاء االصطناعي باستعمال المنطق
المضبب إلى اقتراح الحلول الوسط للتوفيق بين األضداد أو المعاني المتقاربة مثال ذلك
•بر الوالدين والكفر  :و ِإن جاهداك على أن تُش ِرك ِبي ما ليس لك ِب ِه ِعل ٌم فال ت ُ ِطع ُهما
احب ُهما فِي الدُّنيا مع ُروفًا
وص ِ
اب ءامنَّا قُل لَّم تُؤ ِمنُوا ول ِكن قُولُوا أسلمنا ول َّما يد ُخ ِل
•االيمان واإلسالم  :قال ِ
ت األعر ُ
اإليمانُ ِفي قُلُو ِبكُم
ِ
•العدل والكره واختالف العبادة :وال يج ِرمنَّكُم شنئانُ قو ٍم على أالَّ تع ِدلُوا اع ِدلُوا ُهو
ب ِللتَّقوى
أقر ُ
ُ
• ال أعبُ ُد ما تعبُدُون  -وال أنتم عابِدُون ما أعبُ ُد
• ضرب اللَّهُ مثالً ك ِلمةً طيِبةً كشجر ٍة طيِب ٍة – ومث ُل ك ِلم ٍة خبِيث ٍة كشجر ٍة خبِيث ٍة
 5-3الوجوه والنظائر في القرآن الكريم أو الكلمة القرآنية وأخواتها
إن معالجة المعاني الدقيقة بين الكلمات أو العبارات المتقاربة هي من األمور التي يعجز عنها غير
المتخصصين  ،لذلك يمكن للذكاء االصطناعي إذا ما زود بالبيانات الكافية أن يساعد في تحديد
المعاني بدقة مثال ذلك:
•أرسل  :سلط – بعث – فتح – أخرج – وجه – أطلق – أنزل
•ألقى  :وسوس – خلق – وضع – أنزل – أقرع – كسا – أدخل – رمى – كلم –
أجلس
•استوى  :قصد – استقر – ركب – قوي وعال – أشبه – قهر واقتدر
• البعث :االلهام – االحياء في الدنيا – اليقظة من النوم – التسليط – االرسال – البيان
والنصب – النشور من القبور
•الحب القلبي  :الشهوة – الهوى – الحب – الشغف – الغرام – الهيام – الود
•الحب من الجانب العقلي :أحب – أشاء – أرغب  -أريد – أبغي – أبتغي
ص ُحف – رقيم – زَ بور
•الكتاب  :كتاب – ِس ِجل – ِس ْفر – ُ

•الضحك :االبتسام – الضحك – السخرية – االستهزاء – االزدراء – االستخفاف
س َرف – الظلم – الطغيان  -الفيضان  -الطوفان – الغليان –
•الغلو  :الغلو – ال َ
الفوران – الشطط
•المشقة  :كبد – مرض – عذاب – ألم  -سقم – قرح – وصب – نصب  -نكد -
كدح  -لغوب
 6-3الذكاء االصطناعي في الفاصلة القرآنية :هناك الكثير من األبحاث التي تمت حول الفاصلة
القرآنية والتي يمكن أن يساعد الذكاء االصطناعي في المزيد من هذه األبحاث  ،على سبيل المثال
فيما يتعلق بما يأتي :
•اإليقاع :النظام – التغير – التساوي – التوازن – التوازي  -التالزم
 التكرار•العالقات :العالقة مع القرينة – العالقة بالمقطع – العالقة بالسورة
•اإلحصاء
•الوقف – الردف – الروي – الضمائر – أسماء الله الحسنى –
الداللة
 7-3الذكاء االصطناعي في جمال القرآن :يمكن للذكاء االصطناعي أن يكتشف الكثير من الجمال
في العبارات والنظم وااليقاع والترادف والتوافق في الرسم والتشابه مثال ذلك التوافق في جذور
الكلمات في اآليات اآلتية:

 8-3مقاصد الحذف في القرآن الكريم :هناك الكثير من المواضيع اللغوية والبالغية التي يمكن
للذكاء االصطناعي من متابعتها واستقصائها والبحث عن ما يشابهها أو تحديد االختالفات بينها مثال
ذلك مقاصد الحذف فمثال في قوله تعالى:
َّ
ُ
ُ
َّ
َّ
ق) هناك كلمة محذوفي
ب أن ال يقولوا على الل ِه إِال الح َّ
•(ألم يُؤخذ علي ِهم ِميثا ُ
ق ال ِكتا ِ
يمكن أن تكون :
َّ
ُ
ُ
ب ( في  /على  /لـ  /بـ ) أن الَّ يقولوا على الل ِه إِالَّ
• ألم يُؤخذ علي ِهم ِميثا ُ
ق ال ِكتا ِ
الحق
• (وأ ُ ِمرتُ أن أكُون ِمن ال ُمس ِل ِمين )
وأ ُ ِمرتُ )لـ  /بـ ) أن أكُون ِمن ال ُمس ِل ِمين ويترتب على ذلك اختالف في المعنى أو اإلعراب أو
يم ( أبدأ )
الر ِح ِ
الرحم ِن َّ
يم والتي تعني بِس ِم اللَّ ِه َّ
الر ِح ِ
الرحم ِن َّ
•بِس ِم اللَّ ِه َّ
 9-3الذكاء االصطناعي في خدمة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم :هناك الكثير مما يمكن القيام
به في خدمة التفسير الموضوعي حيث يمكن التنقيب عن االرتباط بين اآليات من خالل التحليل
الموضوعي ،فمثال في سورة النصر:
•إِذا
ِين اللَّ ِه
•جاء نص ُر اللَّ ِه والفت ُح ( )1ورأيت النَّاس يد ُخلُون ِفي د ِ
أفوا ًجا ()2
•فـ
• س ِبح ِبحم ِد ر ِبك واستغ ِفرهُ ِإنَّهُ كان ت َّوابًا ((3
اء
سم ِ
•واض ِرب ل ُهم َّمثل الحيا ِة الدُّنيا كماءٍ أنزلنا ُه ِمن ال َّ
ض
•فاختلط ِب ِه نباتُ األر ِ
ح
الريا ُ
•فأصبح هشِي ًما تذ ُرو ُه ِ
•وكان اللَّهُ على ك ُِل شيءٍ ُّمقتد ًِرا
• الما ُل والبنُون ِزينةُ الحيا ِة الدُّنيا
صا ِلحاتُ خي ٌر ِعند ربِك ثوابًا وخي ٌر أمالً
• والباقِياتُ ال َّ
كما يمكن استعمال الذكاء االصطناعي في اختصار النصوص من خالل معاني الكلمات المفتاحية
ض
سم ِ
•واض ِرب ل ُهم َّمثل الحيا ِة الدُّنيا كماءٍ أنزلناهُ ِمن ال َّ
اء فاختلط بِ ِه نباتُ األر ِ
ح وكان اللَّهُ على ك ُِل شيءٍ ُّمقتد ًِرا
الريا ُ
فأصبح هشِي ًما تذ ُروهُ ِ
حيث يمكن استخالص الكلمات المفتاحية التالية من النص ومن ثم ربطها موضوعيا
مع ما يشابهها في مواضع أخرى من القرآن الكريم :األمثال – الحياة الدنيا – الماء
– المطر – السماء – النبات  -األرض – الهشيم – الرياح –المقتدر – أسماء الله
الحسنى
وتجدر المالحظة هنا أن القرآن الكريم ال يمكن اختزاله بل يمكن اختصار تفاسيره
 11-3الذكاء االصطناعي في سمات سور القرآن :هناك الكثير مما يمكن استنباطه من دراسة
سمات سور القرآن أو مجموعة من اآليات من خالل متابعة هذه السمات أو اكتشافها من خالل
التنقيب عن البيانات مثل :طول السور – طول اآليات – تكرار الحروف  /في كل سورة  -تسلسل
نزول السور – مكية  /مدنية  -الفواصل القرآنية في السورة  -مواضيع السورة  -القراءات القرآنية
في السورة  -تكرار الكلمات – تكرار مواقع اعرابية معينة – تكرار الحذف – ورود أسماء الله
الحسنى
ومن األمثلة على خصوصيات سور القرآن

ان
•سورة الرحمن  :فبِأي ِ ءاال ِء ربِكُما تُكذِب ِ
•البدء بالحمد  :الفاتحة  ،األنعام  ،الكهف  ،سبأ  ،فاطر
•البدء بـ حم :غافر  ،فصلت  ،الشورى  ،الزخرف  ،الدخان  ،الجاثية  ،االحقاف
•سورة مريم  13 :مرة الرحمن
•سورة الشعراء  7 :مرات «رب العالمين»
•خصوصيات الفاصلة القرآنية :تختص الكثير من سور القرآن
بفاصلتها القرآنية التي تنتهي بحرف النون كما تكثر مجموعة من
حروف الفاصلة مثل "لهم" في سورة محمد و "يال" في سورة
المزمل .كما أن هناك الكثير من الخصائص لسور معينة يمكن
اكتشافها بواسطة الذكاء االصطناعي  ،نذكر فيما يأتي بعض
األمثلة على ذلك ،ففي سورة محمد عليه الصالة والسالم يتناوب
ذكر الخطاب أو صفات الذين آمنوا والذين كفروا على طول
السورة ويبين الجدول ( )1اآليات األولى من السورة وكيف يتناوب
الخطاب
جدول ( )1التناوب في سورة محمد عيه الصالة والسالم

كما يبين الشكل ( )2عدد كلمات آيات سورة الصافات ( )1حيث يتبين منه وجود آية واحدة متميزة

سعي قال يابُن َّي إِنِي أرى فِي المن ِام أنِي أذب ُحك
في عدد كلماتها هي اآلية  " 102فل َّما بلغ معهُ ال َّ
فان ُ
َّ
صابِ ِرين"
ظر ماذا ترى قال ياأب ِ
ت افعل ما تُؤم ُر ست ِج ُدنِي إِن شاء اللهُ ِمن ال َّ

الشكل ( )1عدد كلمات آيات سورة الصافات
ومثل ذلك في عدد كلمات آيات سورة المدثر ( )2حيث تختص اآلية  31من السورة بطول مفرط
بالمقارنة مع بقية اآليات " وما جعلنا أصحاب النَّ ِار ِإالَّ مال ِئكةً وما جعلنا ِعدَّت ُهم ِإالَّ ِفتنةً ِللَّذِين
كف ُروا ِليستي ِقن الَّذِين أُوتُوا ال ِكتاب ويزداد الَّذِين ءامنُوا إِيمانًا وال يرتاب الَّذِين أُوتُوا ال ِكتاب
ض والكا ِف ُرون ماذا أراد اللَّهُ ِبهذا مثالً كذ ِلك يُ ِض ُّل اللَّهُ
وال ُمؤ ِمنُون و ِليقُول الَّذِين فِي قُلُوبِ ِهم َّمر ٌ
من يشا ُء ويهدِي من يشا ُء وما يعل ُم ُجنُود ر ِبك ِإالَّ ُهو وما ِهي ِإالَّ ذِكرى ِللبش ِر " والتي يمكن
أن يستنبط من مثل هذه الخصوصيات المتخصصون بالتفسير استنتاجات لم يكن السابقون قد
التفتوا لها إن شاء الله تعالى.
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الشكل ( )2عدد كلمات سورة المدثر
ومثل ذلك يقال عن العالقة بين ترتيب نزول سور القرآن مع ترتيبها في المصحف ( )3حيث يالحظ
من الشكل ( )3وجود مجاميع من السور المتتالية في المصحف والمتتالية في وقت نزولها

الشكل ( )3ترتيب نزول سور القرآن مع ترتيبها في المصحف

كما يبين الشكل ( )4متوسط عدد كلمات اآليات في السور المختلفة والذي يتضح منه وجود عدد من
السور التي تمتاز بارتفاع عدد كلمات آيات بعض السور بالمقارنة مع ما جاورها من السور على
طول القرآن الكريم وال بد من أن يكون هناك إشارات يكشفها من يشاء الله من عباده.

الشكل ( )4متوسط عدد كلمات سور القرآن وتبيان وجود عناقيد في الشكل
كما يمكن للذكاء االصطناعي أن يكتشف االختالف اليسير في العبارات المتشابهة ويبين الفرق
بينهما ،مثال ذلك:
•اآليتان  01-00من سورة النمل:
َ
َّ
َ
عا َء إِذا َول ْوا ُم ْدبِ ِرينَ (َ ) 00و َما أنتَ بِ َهادِي
إِنَّكَ الَ تُس ِْم ُع ْال َم ْوت َى َوالَ تُس ِْم ُع ال ُّ
ص َّم الدُّ َ
ضالَلَتِ ِه ْم إِن تُس ِْم ُع إِالَّ َمن يُؤْ ِم ُن بِأَيَاتِنَا فَ ُهم ُّم ْس ِل ُمونَ ( ) 01
عن َ
ْالعُ ْمي ِ َ
•بينما اآليتان  23-22من سورة الروم
ْ
َ
َّ
فَإِنَّكَ الَ تُس ِْم ُع ْال َم ْوت َى َوالَ تُس ِْم ُع ال ُّ
ص َّم الدُّ َ
عا َء إِذَا َول ْوا ُم ْدبِ ِرينَ (َ ) 22و َما أنتَ بِ َها ِد العُ ْمي ِ
ضالَلَتِ ِه ْم إِن تُس ِْم ُع إِالَّ َمن يُؤْ ِم ُن بِأَيَاتِنَا فَ ُهم ُّم ْس ِل ُمونَ ( ) 23
عن َ
َ
س ُه ْم يَ ْ
ظ ِل ُمونَ ( في  6آيات)
• َولَ ِكن َكانُوا أَنفُ َ
س ُه ْم يَ ْ
ظ ِل ُمونَ (في آية واحدة)
• َولَ ِكن
أَنفُ َ
ْ
ور َّر ِحي ٌم (األعراف)167/
ب َو ِإنَّهُ لَغَفُ ٌ
س ِري ُع ال ِعقَا ِ
• ِإ َّن َربَّكَ لَ َ
ْ
ور َّر ِحي ٌم (األنعام )162/
ب َو ِإنَّهُ لَغَفُ ٌ
س ِري ُع ال ِعقَا ِ
• ِإ َّن َربَّكَ َ
والعالقات بين الجمل القرآنية ذات التراكيب المتشابهة
•فـ  +اعلموا أن الله  3 ........ +آيات
•و  +اعلموا أن الله  12 ........ +آية
الله ( بصير  ،خبير  ،عليم ) بما ( تعملون  ،يفعلون  ،يصنعون  ،يعملون )
•والله بما ( تـ  ،يـ ) ـعملون ( محيط  ،بصير  ،خبير  ،عليم )

•إنما المؤمنون إخوة
•إنما أموالكم وأوالدكم فتنة
•إنما أنا بشر مثلكم
 11-3الكلمات القرآنية المتوافقة المعنى
األنعام 07
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
آل عمران 171
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل األحاديث يوسف 6
النحل 121
شاكرا ألنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
طه 122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
القلم 20
فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
( يقيمون  ،المقيمي  ،ليقيموا  ،أقم  ،فأقيموا  ،أقمن  ،وأقم  ،أقمتم  ،وإقام ) الصالة
 12-3الكلمات القرآنية المتفقة اللفظ المختلفة المعنى
التمييز بين الكلمات الواردة بمعنى متقارب وتختلف بالغيا
البقرة 222
•يحب المتطهرين
التوبة 100
•يحب المطهرين
المائدة 24
•من يرتد منكم عن دينه
البقرة 217
•ومن يرتدد منكم عن دينه
محمد 26
•كرهوا ما نزل الله
محمد 1
•كرهوا ما أنزل الله
 -4كيف يمكن للذكاء االصطناعي أن يساعد في خدمة القرآن الكريم :ال يمكن
للذكاء االصطناعي أن يخدم القرآن الكريم إال من خالل تزويده ببيانات كافية
مرتبة ترتيبا جيدا بحيث يمكن لبرمجيات الذكاء االصطناعي التعامل معها
واإلفادة منها ويمكن أن يتم ذلك من خالل مجموعة من قواعد بيانات القرآن
الكريم ،مثل:
•قواعد بيانات الكتابة
•قواعد بيانات اللفظ
•قواعد بيانات الوقف واالبتداء
•قواعد بيانات الجملة القرآنية
•قواعد بيانات النحو والصرف
•قواعد بيانات المعاني والداللة
• قواعد بيانات ارتباط المعاني
 1-4التدريب  :إن أحد أساليب الحصول على النتائج من خالل استعمال الذكاء االصطناعي هو القيام
بعمليات تدريب فمثال هناك نوعان من أساليب التدريب:
•التدريب باألمثلة حسب البيانات :ومن األمثلة على ذلك
•المـد الالزم  :هو أن يكون بعد حرف المـد أو الليـن سكون أصلـي وقفـا ووصـال.
أمثلـة ذلك  :الحـــآقـة الصــآخـة الضــآليـن الطــآمــة

•أو التدريب بالقوانين والقواعد وذلك من خالل تطبيق قواعد معينة مثل:
•األمر للوجوب إال أن تصرفه قرينة
ْ
ُ
ور
علَى أ َ ْق َر ِ
ير َ
•األص ُل َ
ب َمذك ٍ
ع ْودُ الض َِّم ِ
•كل سورة فيها «يا أيها الناس» فهي (غالبا) مكية
•"إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك إما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه"
عن إبن مسعود رضي الله عنه.
 2-4مداد البيان:
إن مشروع مداد البيان ( )4يمكن أن يكون القاعدة األساس لقواعد بيانات القرآن الكريم
المقترحة لكي تطبق علها وسائل الذكاء االصطناعي .وهناك أبحاث في جامعة ليدز
البريطانية في صدد تبويب بيانات القرآن الكريم لإلفادة منها في دراسات الذكاء
االصطناعي في خدمة القرآن الكريم ()2،6
 -5اإلستنتاجات والتوصيات
الذكاء االصطناعي فيه الكثير من المزايا التي يمكن بواسطتها خدمة القرآن الكريم وهو
مجال خصب لكثير من الجهد المستقبلي
• يجب تطبيق وسائل الذكاء االصطناعي بحكمة وتقييم النتائج بجهد بشري ،وبتعاون
تام بين المتخصصين بعلوم القرآن الكريم واللغة العربية والمتخصصين بتقنية
المعلومات.
• إلنجاح أي جهد لتطبيقات الذكاء االصطناعي في خدمة القرآن الكريم من
الضروري توفير قواعد بيانات مستمدة من جهود علماء األمة خالل األربعة عشر
قرنا المنصرمة
• من الضروري حسن تبويب بيانات القرآن الكريم وتوفير البرمجيات الالزمة لحسن
إدارتها
• مشروع مداد البيان يمكن أن يكون أساسا لخدمة القرآن بهذا الصدد مع دعمه
بالجهود المشابهة األخرى
• خدمة القرآن الكريم هي خدمة بامتياز للغة العربية
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Abstract
Artificial intelligence has a special importance in processing of
natural languages. This paper tries to explain the principles of AI with
a survey of some of its possible applications in serving Holly Quran.
The paper also gives some examples about how AI can serve Holly
Quran, e.g. use of expert systems in Inheritance calculations, use of
AI in opposite meanings, in diacritization, use of fuzzy logic in
mediation between words which are of opposites meanings, AI in the
end letters of Quranic verses, AI in showing the beauty of the Quranic
text, AI in the hidden meaning of missing words, AI in explanation of
meaning of Quran under differnet subjects and in finding the main
characteristics of the chapters of Quran. All these subjects need
extensive data bases which may be used in processing. The paper ends
with suggesting that the project of Midad Al-bayan is a suitable
platform for such processing.

