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   چکیده

شده است. تبدیل شناسی  کامپیوتر و زبان  حوزهو پژوهشگران محققان اساسی هاي  یکی از دغدغهبه هاي اخیر  در سال ايرایانهشناسی  زبان

 یبا سرعت و دقت قابل توجه متن راپردازش که بتوان بسیاري از کارهاي مرتبط با  ستا و ابزارهاي هوشمند باعث شده رایانهاستفاده از 

هاي پیکره پردازد. زبان می هايابزاري براي بیان ویژگیبه عنوان ی متن يهایکرهدر حوزه متن به پردازش پ یعیانجام داد. پردازش زبان طب

واعد و ساز و کار زبان پی توان با تحلیل آنها به استخراج اجزا، قمتنی در واقع نمادي از زبان هستند که با هدف خاصی تولید گردیده، می

 ینا يمحتوا يرا در ارائه یمناسب یپژوهش یط، محيایانهرا هاييفناور یريمتون و با بکارگ يسازیو غن يفرآور بادر مرحله بعد، برد و 

  .نمود یجادکارآمد ا يامتون به گونه

اي هوشـمند  گیـري از سـامانه   حاصـل بهـره  د گردیده، تولیقرآن کریم براي  "فرقان"ي و زیرساختی که تحت عنوان پیکرهپیکره متنی 

-ي اطالعات قرآنی، آماري، متن و ترجمـه فارسـی و انگلیسـی آیـات و برچسـب     کلیهحاوي مگابایت داده،  587. این پیکره با بیش از است

امکـان  و سـت  ا RDFو بسـیاري مـوارد دیگـر در قالـب      ایابی کلمات آنهمتن عربی، فارسی و انگلیسی آیات، ریشهصرفی و نحوي گذاري 

  .استفاده و کاوش را براي هرگونه پژوهش و پردازش هوشمند ایجاد کرده است

  کلید واژه

  .RDFپردازش زبان طبیعی، پیکره، وب معنایی، قرآن کریم،  

 

 مقدمه -1

و علم کامپیوتر شناسی  هاي علم زبان از پویاترین شاخه اي شناسی رایانه زبان

 ،موهـاي ایـن علـ    از دیگـر حـوزه  متاسفانه در کشـور مـا   در جهان است که 

  بوده و کمتر به آن پرداخته شده است. تر  ناشناخته

اي که از ابتداي تکـوین و   رایانهشناسی  یکی از اهداف زبان دون تردیدب

ارائـه ابزارهـایی    ،اسـت  گسترش این علم مد نظر بوده و پیوسته دنبال شده

ورود رایانه بـه علـم    .باشدمی 1هاي زبانی رهیکیا پ نوبر روي متبراي تحلیل 

تصور آنها نیز مشـکل  حتی یی که ها وارد شدن به عرصه امکانشناسی، زبان

  .بود، فراهم کرده است

بـه  ی متنـ  يهـا یکـره در حوزه متن به پـردازش پ  ايشناسی رایانهزبان

اي از عبارتست از مجموعـه  2ي زبانید. پیکرهزپردانمادي از زبان میعنوان 

تـوان در توصـیف و   هاي نوشتاري یا گفتاري آوانویسـی شـده کـه مـی    متن

تعریـف دیگـري بـراي پیکـره آمـده      . در  [1]تحلیل زبان از آن بهره گرفت 

هاي زبانی که بر اساس معیارهاي مشخص شده حجم زیادي از داده": است

ي زبـان یـا   اند؛ بطوریکه نمایندهآوري و ذخیره شدهبراي هدف معینی جمع

  "[2]گویش مورد مطالعه باشد. 

یک پیکره باید مورد توجـه قـرار    تولیدترین مسائلی که در یکی از مهم

اي کـه حـاوي   کره است بـه گونـه  ها و خصوصیات خاص آن پیگیرد، ویژگی

ی را که در تولیـد پیکـره، مـد نظـر بـوده      فاهداخصوصیاتی باشد که نیل به 

  سازد. است میسر

هـاي آمـاري،   تحلیـل نظیر تجزیه و  ا اهداف متفاوتیهاي متنی بپیکره

، استخراج اطالعات هاقواعد زبانی ، بررسی رخدادو  هافرضیهصحت  شنجس

بکار تولید شده و اي مشخص در حوزه ،موارد مشابهو دانش نهفته در متن و 

-اصـلی در زبـان   3هاي متنی به عنوان پایگـاه دانـش  وند. پیکرهشمیگرفته 

هـاي  شوند. پیکرهاي خصوصا در حوزه خط و زبان شناخته میشناسی رایانه

  باشند. 5و یا چندزبانی 4زبانیتوانند تکمتنی می

براي کاربردهـاي مفیـدتر در   هاي متنی مناسب به منظور ساخت پیکره

بایـد پـرورش یافتـه و بـه طـور      ها مـی شناسی، پیکرهمطالعات مختلف زبان

شـوند کـه بـدین     6نویسیسازي گردند و به عنوان مثال حاشیهمناسبی غنی

 8ریشه،7تحلیل و افزودن برخی اطالعات مانند نقشگردد: صورت تعریف می

و یا سایر اطالعاتی که  ات موجود در متن به پیکرهکلمهاي و یا سایر ویژگی

  .تواند در استفاده صحیح از پیکره به کاربران کمک نمایدمی

هاي متنی ایـن اسـت   رو در تولید پیکرههاي پیشترین چالشاز اساسی

توانـد بـه بهتـرین شـکل     با چه حجم و خصوصـیاتی مـی  و اي که چه پیکره

باشد. امروزه حجم زیادي از مطالعـات   ممکن، بیانگر خصوصیات اصلی زبان



-هاي زبانی میسر مـی اي، تنها با استفاده از پیکرهشناسی رایانهي زبانحوزه

تـرین  هـاي متنـی را  یکـی از اساسـی    توان پیکـره گردد. به همین دلیل می

اي قلمـداد نمـود. در حـال حاضـر،     شناسـی رایانـه  دادگان ورودي در زبـان 

هاي استاندارد مختلف و و تحلیل و پردازش پیکره بکارگیري، بررسی، تجزیه

-هاي متعددي در حوزهها و مقالهي نتایج بدست آمده، موضوع پژوهشارائه

  باشد.اي میشناسی رایانهي زبان

به صـورت سـاختارمند    قرآنیاز دادگان  یمیحجم عظ در پیکره فرقان،

-يفناور يسازیادهجهت پ یاند و بستر مناسبشده گردآوري RDFدر قالب 

پـردازش   يابزارهـا  یجـاد ا از طریـق  قـرآن نهفتـه در   يهاکشف دانش هاي

 است. یدههوشمند متن فراهم گرد

ادبیات موضـوع و  در بخش دوم باشد. یر مین مقاله به شرح زیساختار ا

ي قرآنـی  بکار رفته در تولید پیکرهروش در بخش سوم توضیحات مربوط به 

ر کـ نـده ذ یآ يارهـا کو  يریـ گجهینت زیان نیارائه خواهد شد. در پا "فرقان"

  ده است.یگرد

  ادبیات موضوع -2

ي تمامی یک زبان و یا تواند بسیار بزرگ، فراگیر و نمایندهي زبانی میپیکره

اي هـاي رایانـه  هاي یادداشـت یـا پرونـده   اي از آن باشد؛ به شکل برگهگونه

اي از متـون یـا   هاي پیوسـته از آنها، بخشاي هاي کامل یا گزیدهشامل متن

هـاي واژگـانی باشـد. پیکـره     ها و نکات و حتی فهرستاي از نقل قولگزیده

ي فـراهم شـود و یـا دربرگیرنـده     اي خاص،جهت بررسی در زمینهتواند می

باشد که براي منظورهـاي   مختلفساختاري از متون ي عظیم و بیمجموعه

  .]3[ گرفته شودگوناگون بکار 

هـاي  گیري از دادههاي زبانی در عصر حاضر، بهرهبا اهمیت یافتن پیکره

تـرین ملزومـات بسـیاري از    واقعی زبانی به شدت گسترش یافته و جزو مهم

پـردازي، توصـیف   شناسـی نظیـر نظریـه   هاي حوزه زبـان مطالعات و پژوهش

نگـاري و همچنـین   شناسی، دستورنویسـی، فرهنـگ  ساختمان زبان، گویش

هـاي ماشـینی و   سازها، مترجمارائه ابزارهاي کاربردي گوناگون نظیر خالصه

-ي زبـان موارد مشابه قرار گرفته است. امکاناتی که با ظهور رایانه در عرصه

شناسی اي تخصصی در حوزه زبانشناسی فراهم گردید باعث پیدایش شاخه

  گردید. 9ايشناسی پیکرهاي به نام زبانرایانه

بردنـد و  گـرا بکـار مـی   شناسـان سـاخت  پیکره را به ویژه زبـان اصطالح 

-کردند که توصیف یک زبان یا گویش باید مبتنی بـر داده همواره تاکید می

ها باشد و با آنکـه فراگیـري و بزرگـی    هاي گردآوري شده و تحلیل این داده

-اي در افزایش دقت و اعتبار نتایج به شـمار مـی  پیکره، عامل تعیین کننده

در برابـر ایـن عامـل، قـرار     که هاي نیروي انسانی و زمان د؛ اما محدودیتآم

  .]3[د وشهاي برگزیده اکتفا شد اکثرا به نمونهباعث میداشت 

هـاي الکترونیکـی موجـود در دنیـا     تعـداد پیکـره   1980در آغاز دهـه  

ي بـزرگ و کوچـک   پیکره صدهابیش از شاید اکنون ولی شمار بود. انگشت

ایـن گسـترش   نخسـتین دلیـل   د. یافت شوهاي جهان از زبان براي بسیاري

بـه دنبـال   رایانه در این حـوزه و  هاي منحصربفرد ویژگیشتابنده، راه یافتن 

سازي و دستیابی بـه  ذخیره هاي پردازش متن،اساسی در روشتغییرات آن 

اي اکنـون نـاگزیر بـا رایانـه پیونـد      شناسی پیکرهبدین سان، زبان"آن است. 

انگیز، شـمارپذیري کامـل، تکـرار و    سرعت شگفتامر، است و همین  خورده

هـا را بـه   روبرداري دقیق، صحت آماري و امکان بکارگیري حجم عظیم داده

  [1] "همراه آورده است.

هـاي آوایـی، نحـوي، اجتمـاعی یـا      به بررسی توانها میبه کمک پیکره

شناسـی  زبـان  يهـا . بدین ترتیب تکنیکزبان پرداختیک هاي زمینه سایر

 .[4] ایمپیوند زدهو اجتماعی زبان  اي را با موضوعات آوایی، نحويپیکره

اي بـا آمیخـتن سـه روش، بـه فـراهم آوردن دانـش       شناسی پیکرهزبان

، هـا هاي زبـانی از پیکـره  استخراج خودکار داده کند:تجربی زبانی کمک می

 .هاي پردازش شدهدادهارزیابی و تفسیر ، هاي آماريپردازش برونداد با روش

خودکـار انجـام داد،   به صورت توان به طور کامل و دوم را می اول موارد

  .[5]گیري و منطق انسانی دارد سوم نیاز به تصمیم ورداما م

و  يفـرآور  یـد، : تولحلـه پردازش هوشمند متون، در سه مر يهايفناور

هـا  ا، مدلالگوه ییبه کار شده و شناسا یبخشمحتوا موجب سرعت يعرضه

سـازد تـا   یمـ  یرپـذ ها را امکـان داده یگاهعناصر مختلف در پا یانو ارتباط م

 . پـردازش هوشـمند متـون   یـد نما یلتبـد  يدانش نهفته را به دانش کاربرد

  .یردگیم صورت ي کلیدر دو مرحله غالبا

نظیـر مـوارد    ییرهـا ابزا، "یعیپردازش زبان طب" يایهابتدا در مرحله پا

 متن هستند:ي اولیه پردازشدار عهده ،ذیل

 یکدیگر؛ها و جمالت از ها، عبارتواژه یصتشخ  

 واژگان؛ یصرف یهتجز  

 واژگان و عبارات؛ ينحو یبترک  

 واژگان؛ يگذارتحرک  

 متن. يکلمات جمله و بندها ینب یروابط منطق یصتشخ  

 ییمعنـا  يهـا  یـه به کشف ال ،فوق يمرحله بعد، با استفاده از ابزارها در

. گـردد شود و با توجه به مورد کاربرد، ابزارهایی تولید میپرداخته میمتون 

د، باشـ مرحلـه   یـن ادر حاصل شده  یجنتاتواند جزو مواردي که میاز جمله 

و  يبنـد ردهي، سـاز خالصـه ي همچون ترجمـه ماشـینی،   توان به مواردمی

  .اشاره نمودو غیره  متون یموضوع يبنددسته

شمار ادبی و آماري در قرآن کریم و لزوم انجام با توجه به اعجازهاي بی

هاي گسترده و عمیق توسط رایانـه جهـت کشـف اعجـاز کالمـی و      پژوهش

اي و ي بسـتري مناسـب جهـت پـردازش رایانـه     معنایی قرآن کـریم، تهیـه  

رسد. در ادامه، روش بکار هوشمند متن آیات قرآن کریم ضروري به نظر می

که به عنوان بستري جهت پـردازش   "فرقان"رفته جهت تولید پیکره قرآنی 

  هوشمند قرآن کریم تولید شده است، تشریح خواهد گردید.

  روش پیشنهادي -3

هـا و  در روش بکار گرفته شده جهت تولید بستري مناسب جهت انجام روال

ها و اطالعـات  ي دادههاي معناگرایانه بر روي متن قرآن کریم، کلیهپردازش

 تولید گردید.  RDFد و در قالب قرآنی به صورت ساختارمن



  ضرورت انجام کار -3-1

بـا  تـوان  ي الکترونیکی قرآن کریم در قالبی سـاختارمند مـی  با تولید پیکره

ابزار پیشرفته هوش مصنوعی رایانه را  ،10کاويهاي متن گیري از فناوريبهره

  .ادد متن قرآن قراردر در خدمت اکتشاف اطالعات پنهان 

م در یقـرآن کـر   یمتنـ  يکـره یپ يسـاز  ادهیپ و یطراحدر همین راستا 

کلـی و آمـاري   اطالعـات   يحاو یکیالکترون يو به شکل محتوا RDFقالب 

هـاي فارسـی و   ترجمـه همچنـین  آیـات و   يو نحو یصرفقرآن و اطالعات 

 ي، امکان استفاده و کاوش را بـرا گذاري آنهاهمراه با برچسب انگلیسی آیات

 ین اعجـاز زبـان  ییتب جاد خواهد کرد.یهر گونه پژوهش و پردازش هوشمند ا

 باشـد.  می ین متن الهیا ینامشهود زبان يها هیبه ال یابیدر دست ،میقرآن کر

بدین ترتیب پس از فراهم شدن بستر مناسب جهت متن کـاوي روي قـرآن   

تشـاف  توان با طراحی و بهره گیري از ابزارهاي مـتن کـاوي بـه اک    کریم می

  کالمی و معنایی متن قرآن کریم پرداخت.

ن یبـ  ين وجـه همکـار  یدتریـ به عنـوان جد  يدانش هوشمند متن کاو

متـون   ياانهیات در کاوش رایو ادب یشناس اطالعات، زبان يفناور يها دانش

 يها کرهیجاد پیمستلزم ا ین کاوشین امر را دارد و چنیقصد حصول ا يبشر

اسـت کـه بـه شـکل      از آن متـون و سـاختارمند  شده  يگذاربرچسب یمتن

ي متون و نحو یصرفآماري و اطالعات اطالعات  يحاو یکیالکترون ییمحتوا

  نظرند.مورد

بـر روي محتـواي   کـاوي  هاي مذکور، با مـتن اي با ویژگیبا تولید پیکره

هـاي مختلـف    تعیین ارتباط بـین بخـش  توان به میالکترونیکی قرآن کریم 

غیـره  ، کلمات، حروف، مفـاهیم و  ها ها، آیه اط پنهان سورهقرآن کریم و ارتب

  پرداخت.

  هاي اولیهداده - 3-2

هـاي قرآنـی    پیکـره ها و ي اسناد، اطالعات، پایگاه دادهکلیه، گام نخستدر 

و با توجـه   گرفتندو به طور دقیق مورد بررسی قرار  شدهآوري جمع ،موجود

-و انجام عملیـات مـتن   آتیهاي  به نیازهاي فعلی و اطالعات الزم براي گام

، ثابت براي سـوره، صـفحات   RDFدر نهایت، یک قالب  ،کاوي بر روي قرآن

شـد.  در نظـر گرفتـه   و صـرف و نحـو آنهـا    آیات قرآن کریم  حروف الفبایی،

 ي کـامپیوتري سـازي یـک برنامـه   طراحـی و پیـاده  ها با  RDFي این امحتو

نیز موجود نبودند کـه بـا   هاي مورد نیاز بسیاري از داده خواهد شد.تکمیل 

ي اسناد موجود، تولید گردیده و سپس مورد استفاده قـرار  بررسی و مطالعه

  گرفتند.

  هاي در نظر گرفته شدهRDFقالب  -3-3

  باشد: هاي در نظر گرفته شده براي پروژه به صورت زیر می RDFقالب 

  سوره: براي شده گرفته نظر در RDF قالب -3-3-1

 م سورههاي مربوط به توصیفات مفهولینک -

 ها هاي مربوط به مفهوم سوره در سایر آنتولوژيلینک -

 Wikipedia در سورهو انگلیسی  فارسی لینک -

 dbpedia در سوره لینک -

 نور تفسیر در سوره توضیحات خالصه لینک -

 نور تفسیر در سوره کامل توضیحات اف دي پی دانلود لینک -

 سوره صوتی پخش -

 ي سوره شماره -

 ي سوره در بر گیرنده هايو حزب ها جزء -

 سوره برچسب -

 ، عربی و فارسیانگلیسی هاينام سوره به زبان -

 مکی یا مدنی بودن سوره -

- URI ي آغازین سوره در قرآن عثمان طه صفحه 

 هاي سوره تعداد آیه -

 هاي سوره تعداد سجده -

- URI و بعدي ي قبلی سوره 

 شماره ترتیب نزول سوره -

بـراي قرائـت در نمـاز    هـا و مباحـث مجـزاي سـوره      تعداد بخش -

)Rukus( 

 شود؟ آیا سوره با حروف مقطعه آغاز می -

 شروع سوره با چندمین آیه از قرآن کریم است؟ -

 سوره HTML لینک -

  آیات سوره URIلینک به  -

  آیه: براي شده گرفته نظر در RDF قالب -3-3-2

 هاي مربوط به توصیفات مفهوم آیهلینک -

 هاژيهاي مربوط به مفهوم آیه در سایر آنتولولینک -

 شماره آیه -

 چندمین آیه از قرآن کریم -

 ي آیه در بر گیرندهو حزب جزء  -

 متن آیه به زبان عربی -

 و انگلیسی ي آیه به زبان فارسی ترجمه -

 و انگلیسی ي آیه به فارسیترجمهزنی و برچسبیابی ریشه -

لینک به متن عربی آیه بـه همـراه سـه ترجمـه فارسـی و چهـار        -

  ترجمه انگلیسی

 شده در آیهمفاهیم ذکر  -

- URI ي در بر گیرنده آیه سوره 

 وضعیت سجده داشتن آیه -

- URI ي آیه صفحه در بر گیرنده 

 تعداد کلمات به کار رفته در آیه -

 URIتعداد تکرار هر کدام از حـروف الفبـا در آیـه (بـا اشـاره بـه        -

 حرف)

 تعداد نقاط به کار رفته در حروف بکار رفته در آیه -

ها، سکون و تشدید به کـار   تعداد تکرار هر کدام از حرکات، تنوین -

 نشانه) URIرفته در آیه (با اشاره به 



 قالـب ي آیه با  صفحه شامل متن صرف و نحو شده URIلینک به  -

 مناسب

  آیه HTML لینک -

 و صرف متن براي شده گرفته نظر در RDF قالب -3-3-3

  مناسب: قالب با آیه ي شده نحو

 آیه صرف و نحوه توصیفات مفهوم هاي مربوط بلینک -

 مناسب قالبي آیه با  صرف و نحو شدهمتن  -

  صرف و نحو آیه HTML لینک -

 شماره براي شده گرفته نظر در RDF قالب -3-3-4

  صفحه:

 هاي مربوط به توصیفات مفهوم صفحهلینک -

 شماره صفحه -

- URI هاي داخل صفحه به ترتیب آیه 

 قبل و بعدهاي  صفحه URIلینک به  -

 صفحه HTML لینک -

 و حروف براي شده گرفته نظر در RDF قالب  - 3-3-5

  :ها نشانه و اعراب

 هاي مربوط به توصیفات مفهوم حروف الفباییلینک -

 هاهاي مربوط به مفهوم حروف الفبا در سایر آنتولوژيلینک -

 مثال: ،آدرس هر حرف یا عالمت -

http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/alphabet/arabic/ba 

 حرف صدا و اشکال مختلف ، نام،زبان -

 هاي هر نشانه تعداد نقطه -

 dbpediaو wikipedia لینک حرف در -

 در حروف ابجدو عدد حرف اندیس حرف  -

  حرف HTML لینک -

 سوره RDF از اينمونه -3-3-6

  مربوط به سوره حمد آمده است. RDFبخشی از  1 در شکل

  هاRDFها و تولید استخراج داده - 3-4

متنـی   اطالعاتو  ي اسنادکلیه RDFهاي قرآنی در قالب جهت تولید داده

شـامل   شـده آوري هاي قرآنی جمع پیکرهها و پایگاه داده ،ايکاغذي و رایانه

ها و آیات، مکی و مدنی اطالعات کلی قرآن کریم شامل تعداد جزءها، سوره

هـاي فارسـی و   هاي مختلـف آن بـه زبـان   ها، متن قرآن، ترجمهبودن سوره

هاي مشخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با ی بایستی در روالانگلیس

هایی مناسب جهت پردازش مـتن یـا کـار بـا پایگـاه داده،      طراحی الگوریتم

هاي اولیه استخراج نمـوده و در فیلـدهاي مـورد    اطالعات مناسب را از داده

  قرار داد. RDFنظر در قالب 

باشـد  نحو متن عربی آیه می هر کدام از آیات داراي پیوندي به صرف و

که بستر مناسبی براي کشف روابط بین کلمات با توجه به نقـش و صـرف و   

نحو آنها را فراهم آورده است. در مورد ترجمه فارسی و انگلیسی نیز به ازاي 

زده شـده توسـط   یابی شده و برچسبي هر کدام از آیات، متن ریشهترجمه

که در آزمایشـگاه فنـاوري وب دانشـگاه    زن نحوي و برچسب ]6[ابزار پارسر 

  سازي شده، تولید گردید.فردوسی مشهد پیاده

اطالعات آماري هر کدام از آیات شـامل تعـداد حـروف، تعـداد اعـراب،      

هـایی محاسـبه و   تعداد نقاط و سایر موارد مورد نیاز نیز با طراحی الگوریتم

شده بـراي هـر    مقداردهی شدند. بدین ترتیب کلیه فیلدهاي در نظر گرفته

سوره، آیه، صفحه و سایر موارد به صـورت خودکـار    RDFهاي کدام از قالب

  مقداردهی شدند.

  صرف و نحو متن عربی آیات -3-5

 يحـاو  ،XMLدر قالـب زبـان   متن عربی هـر کـدام از آیـات قـرآن کـریم      

 يکـاو  پردازش متن و مـتن  ياست که در کاربردها يو نحو یاطالعات صرف

قـرآن   يهـا واژه یـه کل یمقرآن کر یمتن یکرهقرآن، قابل استفاده است. در پ

شده و  قطیعت ،قبل و بعد آن يشامل بن و اجزا تریاديبن يبه واحدها یمکر

آنهـا بـا بـر     يو سپس اطالعات نحـو  یکهر  یدر ابتدا اطالعات جامع صرف

دو بخـش   يحـاو  ،هر واژه ارائه شده است. هر برچسـب  یلدر ذ ییها چسب

آن  یاعـراب) و در پـ   یـا (ماننـد بـاب    ينحـو  یا یصرف یصهابتدا خص ؛است

اطالعـات   یـن ا يمنصـوب). ارائـه   یـا (مانند استفعال  یصهخص ینا يمحتوا

-کرده است تا هر نرم یجادامکان را ا ینا  XMLدر ساختار  يو نحو یصرف

 از آنها استفاده کند. یبتواند به راحت يافزار پردازشگر

  هاخروجی نهایی و انتشار داده -3-6

ات و صرف و آی صفحات، حروف الفبایی، ،ها براي هر کدام از سوره نهایتدر 

و اطالعات موجود پس از تکمیل، به  شده تخصیص داده URIیک نحو آنها 

ب دانشـگاه  آزمایشـگاه فنـاوري و   بـر روي سـایت   HTMLو  RDFصورت 

هـم   HTMLها به فایـل  RDFبراي تبدیل  .ندقرار گرفت 11دوسی مشهدفر

-تابعی طراحی شد که این عملیات را به صورت خودکار براي تمـامی فایـل  

اول  يبه عنوان مثـال بـراي صـفحه    URIتخصیص انجام دهد.  RDFهاي 

 زیر شکلي حمد به ي حمد و همچنین اولین آیه از سورهکریم، سوره نقرآ

  :صورت پذیرفت

 سوره حمد RDFبخشی از  -1شکل 



http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/page/1.html 
http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/1.html 
http://wtlab.um.ac.ir/linkdata/quran/1/1.html 

، صـرف و  صـفحه  ،براي سوره، آیه RDFاطالعات تولید شده در قالب با 

ي وسـیعی از اطالعـات مفیـد و سـودمند      ، دامنهنحو آیات و حروف الفبایی

براي انجام عملیات متن کاوي براي پژوهشـگران و محققـان قرآنـی فـراهم     

 يهـا کـره یبر روي پ يکاوگیري از دانش هوشمند متنبا بهره .گردیده است

شناسـی  و تهیه آنتولـوژي یـا هسـتان    شده قرآن کریم يگذاربرچسب یمتن

ن یـی در تبتوان هاي آتی میدر گام قرآن کریم، جامعی از مفاهیم موجود در

 ین متن الهیا ینامشهود زبان يهاهیبه ال یابیم با دستیقرآن کر یاعجاز زبان

  .گام برداشت

ي هاي موجود در پیکـره الزم به ذکر است که کلیه مفاهیم و موجودیت

داده هـا در وب، لینـک   ها و مفاهیم مشابه با آنآوري شده، به آنتولوژيجمع

 332,589ي موجود در حال حاضر شـامل بـیش از   طوریکه پیکرهاند. بشده

باشد. در کل میمورد از آنها منحصر بفرد  33,854باشد که تعداد پیوند می

مگابایـت، بـیش از    587اي نزدیـک بـه   ي تهیـه شـده بـا حجـم داده    پیکره

13,298 RDF  فایـل   13,299وجود دارد. همچنینHTML   (صـفحه وب)

  ها وجود دارد.RDFاي بازنمایی اطالعات بر

قابـل   1اطالعات آماري مربوط به پیکره تولید شده در جـدول  برخی از 

  مشاهده است.

 "فرقان"اطالعات آماري پیکره برخی از  - 1جدول 

  مقدار  مشخصه

  مگا بایت 587  حجم کل پیکره

  26598  هاي پیکرهتعداد فایل

  13298  هاي پیکرهRDFتعداد 

  13298  هاي پیکرهHTMLتعداد 

  114  هاهاي مربوط به سورهRDFتعداد 

  6236  هاهاي مربوط به آیهRDFتعداد 

  6236  هاهاي مربوط به صرف و نحو آیهRDFتعداد 

  604  هاي مربوط به صفحاتRDFتعداد 

  105  هاي مربوط به الفبا و حرکاتRDFتعداد 

نیز مطابق  RDFهر نوع  هاي attributeها یا گانهسهها، مشخصهتعداد 

  باشد.می 2شکل با نمودار 

 
  هاي پیکرهRDFهاي انواع  تعداد مشخصه -2شکل 

مربوط به صرف و  RDFالزم به ذکر است ابزاري جهت تجزیه و تحلیل 

کـه از   ینتـایج  از سازي گردید که در ادامه برخینحو آیات، طراحی و پیاده

ارائـه خواهـد   بخش صرف و نحو آیات در پیکره فرقان، قابل حصـول اسـت،   

  گردید.

 اي خاص.در کل قرآن، سوره یا آیه اسم، فعل و حرف لیست -

اسم هاي مضاف الیه، مجرور به حرف جـر، فاعـل، مبتـدا،     لیست -

 اي خاص.در کل قرآن، سوره یا آیه مفعول به

 .اسم هاي منصوب، مرفوع، مجرور و تهی لیست -

ها ي خاص با ذکر سورهلیست کلمات اشتقاق گرفته از یک ریشه -

 و آیات آنها.

، داراي "اهللا"ها و آیاتی که بـه عنـوان مثـال کلمـه     لیست سوره -

 ویژگی خاصی است.

نمودار بیانگر تعداد مواردي که به ازاي یک ویژگی خـاص توسـط ابـزار    

 قابل مشاهده است. 6تا  3هاي در شکلدر ادامه حاصل گردیده است 

 
  اتیآ نحو و صرف بخش در کلمه انواع تکرار تعداد - 3شکل 

  

 
  اتیخصوص یبعض با "اهللا" جالله کلمه تکرار تعداد -4شکل 

  

  
  "قل"تعداد نتایج به ازاي فعل  - 5شکل 
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  نتایج ابزار به ازاي شرایط مورد نظر - 6شکل 

  

هاي پیکره، تولیـد  RDFزدن بر روي  SPARQLهمچنین ابزاري جهت 

  گردد.توسط آن نیز در ادامه ذکر می قابل حصولگردید که برخی نتایج 

 تعداد تکرار یک حرف، اعراب یا نقطه در هر آیه یا هر سوره یا جزء. 

 هاي مکی یا مدنیلیست سوره. 

 ي یک مفهوم خـاص مـثال   هاي دربرگیرندهلیست آیات و لیست سوره

 توحید، معاد و غیره.

 خاصیا خصوصیت یک ویژگی  رندهداهاي دربرلیست آیات یا سوره. 

 هـاي آمـاري یـا تشـابه     بندي آیات مرتبط با هم از لحاظ ویژگیدسته

  مفهومی.

  هاي آتیگام -3-7

زار پارس کردن اطالعـات صـرف و نحـوي آیـات، طراحـی      در حال حاضر اب

زدن بـر روي   SPARQLگردیده است و کار براي طراحـی ابـزاري جهـت    

هـاي  توان در گامقرآنی ادامه دارد. از جمله اقداماتی که می RDFهاي داده

ي تر شدن خروجی کار و همچنـین تولیـد دانـش از پیکـره    آتی جهت غنی

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:موجود به آنها پرداخت، می

  

  بـا بررسـی و    سـوره هـر  در و مفهـوم غالـب    مشخص کردن موضـوع

  پردازش مفاهیم مندرج در آیات سوره.

  و مشـخص   هـا و آیـات  سـوره  بنـدي موضـوعات  دستهپردازش متن و

  .کردن رابطه بین آنها

 ساخت آنتولوژي موضوعات و مفاهیم قرآن.  

 میمنتسب کردن آیات به مفاه.  

 ،با  غیرهها و ها، جزءها، سورهتعیین ارتباط بین لغات، آیه به دنبال آن

 اطالعات موجود در وب.پیوند دادن آنها با 

 .تکمیل و گسترش آنتولوژي مفاهیم قرآنی با روند یادگیري ماشینی 

 تولید شـده بـا    يبر روي پیکره پرسش و استنتاجSPARQL   زدن بـر

حاوي اطالعات صرف  XMLو پارس کردن فایل  RDFهاي روي داده

تحلیل انسانی و یا هوشـمند نتـایج    -و تجزیه  و نحو متن عربی آیات

  جهت کشف روابط کالمی و معنایی پنهان در متن قرآن کریم.

 بنديجمع -4

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، هـدایتگر بشـر در طـول تـاریخ     

-همچـون کـالم امـام علـی (ع) کـه مـی       در برداشت از روایاتیخواهد بود. 

است که عالمه طباطبایی هر دهـه   "کند. قرآن را زمانه تفسیر می"فرمایند: 

اند و بدیهی است این مهم مستلزم را نیازمند تفسیري جدید از قرآن دانسته

اي از جمله علومی شناسی رایانهزبان هاي معاصر است. مندي از فناوريبهره

و تحلیل متن قرآن کریم جهت کشف اعجاز کالمی است که جهت پردازش 

تواند به خدمت گرفتـه شـود. پـردازش مـتن قـرآن کـریم       و معنایی آن می

اي استاندارد، ساختارمند و قابل فهـم بـراي   مستلزم در اختیار داشتن پیکره

رایانه است که حاوي تمامی اطالعات مورد نظر جهت کشف روابط و دانـش  

  پنهان در قرآن باشد.

آزمایشگاه فناوري وب دانشگاه فردوسی ه در ک "فرقان"ي قرآنی یکرهپ

است،  سازي شدهپیادهطراحی و اي هوشمند، گیري از سامانهبا بهره مشهد،

، HTMLو  RDFهـاي قرآنـی در قالـب    با دربرداشتن حجم عظیمی از داده

منـدان بـه پـردازش و تجزیـه و     بستر مناسبی را براي پژوهشگران و عالقـه 

  حلیل متون قرآنی فراهم آورده است.ت

   سپاسگزاري

زاده، یم از زحمات زنده یاد مهنـدس فـرزاد فـرخ   دانین قسمت، الزم میا در

و د مشه یوب دانشگاه فردوس يشگاه فناوریآزما يو اعضامهندس دادخواه 

گـروه  همچنـین از   م.یینما يپاسگزارسهمکاري سرکار خانم زهره استیري 

 دانشـگاه نبـی اکـرم (ص) در تبریـز    اي قرآن کـریم  رایانهپژوهشی پردازش 

واحد پژوهش بیت القرآن ي فایل صرف و نحو آیات  و همچنین جهت تهیه

هـاي  هـایی کـه داده  ي نهادها و سـازمان و کلیه امام علی (ع) شهرستان قم

  کنیم.خود را در اختیار ما قرار دادند، تشکر می
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