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Abstract 

Objectives: The purpose is to provide a comprehensive view of the applications of Quranic 

ontologies, through the identification and analysis of research related to the various uses of 

operational Quranic ontologies, for researchers in the theoretical and practical fields. Based on 

this, the aim of the authors has been to provide a practical and operational representation of the 

shortcomings, problems and suggestions raised in the field of the application of existing Quranic 

ontologies by studying previous projects in order to provide the conditions for maximum use of 

the capabilities of Quranic ontologies in practice. The use of previous experiences reported in 

research, provides. 
Methodology: The current research is a systematic review of the scoping type, which highlighted 

the use of Quranic ontologies in previous researches. The methodological framework of Arksey & 

O'Malley (2005), who have provided five suggested steps for conducting domain review research, 

was used for this purpose. The search was conducted in 6 databases including Emerald, Science 

Direct, IEEE Xplore Digital Library, Google Scholar, Web of Science, Scopus in April 1401 and 

as a result, 811 studies were identified. To organize the studies, information resource management 

software (Endnote) was used. By using the mentioned software, 317 duplicate articles and by 

studying the title and abstract of retrieved sources, 362 articles were removed due to being 

unrelated to the purpose of the study. Then, the full text of the articles was studied and the inclusion 

and exclusion criteria were applied, and as a result, 118 articles were excluded. Finally, 14 articles 

were included in the review. 
Findings: The findings of the research show that the ontology of Quranic sciences is useful in the 

design of semantic search engines, the development of conversational systems in natural language 

and the disambiguation of user queries in natural language, voice recognition and evaluation of 

Quranic recitation, linking Quranic verses with Web multimedia sources. 
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Conclusion: Considering the positive results of the application of Quranic ontologies in different 

areas shown in the researches, it can be argued that with the help of semantic technologies, 

including the comprehensive ontology of the contextual knowledge of the Quran, the publication 

Quranic knowledge has been realized and users can be guided to recover Quranic knowledge. 

Therefore, it is necessary to design and develop a comprehensive Qur'anic ontology in Persian 

language as a basis for the applications mentioned in previous researches, such as dialogue systems 

in natural Persian language and the design of a semantic search engine in Persian language. 
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 چکیده

ها و کاربردی و عملیاتی از کاستی بازنمون ، بهنگارهای قرآنی در عملهای هستاناستفاده حداکثری از قابلیتهای پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوه هدف:

 است.  پرداختهموجود  نگارهای قرآنیِمشکالت و پیشنهادات مطرح شده در زمینه کاربرد هستان

پایگاه اطالعاتی  6ای حاضر به کار رفته است. جستجو در مند دامنهدر طراحی مرور نظام (2005) 1شناختی آرکسی و امالیچارچوب روش :شناسیروش

 811از مجموع ( استفاده شد. Endnoteبرای سازماندهی مطالعات، از نرم افزار مدیریت منابع اطالعاتی )و صورت پذیرفت  1401در فروردین  ،المللیبین

مرتبط بودن با هدف مطالعه، حذف گردید. سپس متن کامل مقاالت مطالعه مقاله به دلیل غیر 362، کراری و با مطالعه عنوان و چکیدهمقاله ت 317، پژوهش

 مقاله به مطالعه مروری راه یافتند. 14، و در نهایتو معیارهای ورود و خروج اعمال  شده

ابهام زدایی از کوئری کاربر به  ،بیعیگفتگو به زبان طهای طراحی موتور جستجوی معنایی، توسعه سیستم برایوم قرآنی های علنگارهستانتا کنون  ها:یافته

 .بکار رفته اند ای وبارزیابی تالوت قرآن، پیوند آیات قرآن با منابع چندرسانهو  گفتارتشخیص زبان طبیعی، 

ا به سمت بازیابی دانش قرآنی، رتوان کاربران می ، انتشار دانش صحیح قرآنی، محقق شده وهانگارهستانمعنایی از جمله های یبه مدد فناور گیری:نتیجه

های ی کاربردهای ذکر شده در پژوهشجامع قرآنی به زبان فارسی نیز طراحی و توسعه داده شود تا مبنایی برا نگاررهنمون ساخت. از این رو الزم است هستان

 گفتگو به زبان فارسی و طراحی موتور جستجوی معنایی فارسی قرار گیرد.های پیشین از جمله سیستم

 

 .هستی شناسی قرآنقرآن،  نگارهستاندانش قرآنی، علم و قرآن، مرور دامنه ای، موتور جستجوی معنایی،  ها:کلیدواژه

 

 نوع مقاله: مرور دامنه ای

 

 مقدمه

فعلی و رفع محدودیت آن در زمینه عدم امکان جستجو و بازیابی وب های مفهوم وب معنایی به منظور گسترش قابلیت

ها به شکل معنایی اطالعات، معرفی گردید. وب معنایی مستلزم آن است که اصطالحات، معنای روشنی داشته باشند و داده
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، نگاراین بین، هستاند. در صورت خودکار، پردازش و ارائه کن ند اطالعات وب را بهبتواساختاریافته ارائه شوند تا ماشین 

 نگار. در واقع، جهت پشتیبانی و تقویت بینش وب معنایی، هستان(2022، 1الصالحی و عبداهلل) داردمی این معانی را عرضه

ه معناشناسی رسمی، بازنمایی اگدقادر است دانش را از دیدگاهی انتزاعی به دی نگارنماید. هستانمی نقش اساسی را ایفا

زیرا برای به اشتراک گذاری واژگان، کشف دانش  ؛مبتنی بر دانش ضروری استهای برای موفقیت سیستم کند. این موضوع

به طور  .(2015، 2اسماعیل، بکر و رحمان) پذیر به دانش و ادغام آسان دانش، استفاده شده استجدید، دسترسی انعطاف

ه و موفقیت هر برنامه معنایی، به طراحی و توسعه ، ستون فقرات جستجوی معنایی بودنگارتوان گفت که هستانمی کلی

ها در جستجو و بازیابی نگاراخیر به دلیل کارکرد هستانهای . از این رو، در سال(2001، 3یحیی) ، وابسته استنگارهستان

موضوعی خاص، بیش از پیش مد های در حوزه یا دامنه 4سازماندهی دانشهای معنایی، توجه به آنها به عنوان یکی از نظام

 نظر متخصصان امر قرار گرفته است. 

منحصر های موضوعی قابل توجه، مفاهیم مندرج در قرآن است. دانش پراکنده در قرآن، از ویژگیهای یکی از حوزه

فاهیم و به فرد این کتاب است. به این معنی که کاربران جهت بدست آوردن تصویر کامل و درک روشنی از موضوعات و م

شوند، مرتبط سازند. می مضامین قرآنی، بایستی موضوع یک آیه را با چند آیه دیگر که در سوره ها و جزءهای متفاوت یافت

شود. می به طور کلی، استخراج دانش قرآنی از آنجا که قرآن با ادبیات بشری متفاوت است، کاری چالش برانگیز محسوب

بفرد آیات آن، دستیابی به معنای آیات را که از نظر زبانی، غنی و از لحاظ معنایی،  طور که ذکر شد، چیدمان منحصرهمان

مختلفی برای کسب معارف های . با این حال، سیستم(2013، 5سعد، نوح، سلیم و زینال) چندالیه است، دشوار ساخته است

سازماندهی دانش قرآن در زمینه ارائه  قرآن ایجاد شده است. امروزه، فنون حوزه فناوری معنایی، رویکرد دیگری را در

، نگارتوان به صورت هستانمی دهد. از طریق فناوری وب معنایی، دانش پراکنده در قرآن رامی اطالعات معنایی، پیش رو قرار

 پذیری دانش در قرآن،در بازنمون دانش پیچیده قرآن و نیز در حمایت از گسترش نگاربازنمون کرد. از این رو، هستان

ها در جهت کشف و نگارکاندیدای مناسبی است. بدین جهت، متخصصان این حوزه و علوم رایانه، به استفاده از هستان

استخراج معارف الهی نهفته در قرآن و بهبود برداشت از متن آن، اهتمام ورزیده اند. در حوزه خاصی مانند مطالعات قرآن، 

اسماعیل، عبدرحمان و ) ا در قالب یک بازنمون رسمی، مدل سازی کندقادر است مفاهیم انتزاعی قرآن ر نگارهستان

وب معنایی، فرآیند فهم و درک قرآن را بسیار های . به طور کلی، فناوری( 7،2016؛ اسماعیل، رحمان و بکر6،2017بکر

رآن و روابط پیچیده ای که توانند به بازنمایی محتوایی قمی ،نگاروب معنایی و هستانهای سازند؛ زیرا فناوریمی ترآسان

 ها وجود دارد، کمک کنند.میان آیات و سوره
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5. Saad, Noah, Salim, & Zainal 

6. Ismail, Abd Rahman, & Bakar, 2017 

7. Ismail, Rahman, & Bakar, 2016 



 

 

توانند چنین کاربردهایی داشته باشند: تفسیر )ترجمه(، پایه ای برای موتورهای می ها در حوزه قرآننگارهستان

کاوی، دستیابی به درک جستجوی معنایی قرآن و جستجوی معنایی آن، استخراج و بازیابی معنایی اطالعات از قرآن، متن 

پاسخگویی دقیق به های کاربردی پردازش زبان طبیعی مانند سیستمهای از معانی اصطالحات قرآن، برنامهتری روشن

شناختی سازی هستی. به عبارت دیگر، مدل(2022الصالحی و عبداهلل، )گفتگو و خبره های کاربران، سیستمهای پرسش

سازد. همان طور که می یه و استفاده از رابطه میان مفاهیم را در روند جستجو، میسرقرآن، جستجو بر اساس مفاهیم آ

که ماهیت اصلی آن، جستجوی  های وب معنایی نشأت گرفتهاشاره شد، الهام بخش این نوع جستجو و مدل سازی، از فناوری

یم، روابط میان مفاهیم و آیات قرآن با قرآنی، جستجوی مفاه نگارمعنایی/ مفهومی است. بنابراین، هدف و کاربرد هستان

از قدرت جستجوی  بود تااستفاده از دیدگاه معنایی است. به این ترتیب، کاربران و پژوهشگران حوزه قرآن قادر خواهند 

تدوین  در زبان فارسی، (.2016و دیگران،  1سعدی) معنایی جهت پرس و جو پیرامون مفاهیم قرآنی، بهره مند شوند

های اصطالح نامه معارف قرآن که توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی محدودیت معارف قرآن می تواند نگارهستان

های پنهان ارف قرآن، تولید آگاهیساخته و منتشر شده است، را از طریق ساخت نقشه هندسی دقیق، گویا و شفاف از مع

 نظران دیگر، مرتفع نمایدرای تکمیل آن توسط صاحباز دید صاحبنظران و امکان به اشتراک گذاری نقشه معارف قرآن ب

عبارت دیگر، شناسایی و نمایش ارتباطات هنگارها، استاندارد سازی معانی یا بیکی از کاربردهای هستان. (1400)حسن زاده، 

عمل »رآنی به تحلیل معنایی واژه ق در پژوهشیبین مفاهیم بصورت یکنواخت در یک حوزه از دانش است. به عنوان مثال، 

نگار، ارتباط میان مفاهیم مرتبط با پیاده سازی روابط مهم معنایی هستانگیری ابزار و با بکار شده است پرداخته« صالح

الجرم تاثیرگذاری نتایج  ه کهاز این مفهوم قرآنی بدست آمد روشنی درک تازه وشامل تعمیم، روند و ترکیب، در نهایت، 

 .(1395)مولودی، ایراوانی نجفی و پیروزفر،  ردهای نوین تربیتی غیرقابل انکار خواهد نموداین پژوهش را بر تبعات و رویک

هایی صورت گرفته است. لیکن ها و پروژههای قرآنی، پژوهشنگاردر زمینه کاربردهای مختلف عملیاتی هستانهرچند 

نماید، انجام نشده است. از این رو، مطالعه پیشین را واکاوی های پژوهش مستقلی که کاربردهای گزارش شده در پروژه

حاضر سعی دارد این خالء پژوهشی را پر کند. به منظور اینکه کاربرد عملیاتی جستجوی معنایی از طریق زیرساخت 

صورت گرفته در حوزه های ها و پیشرفتهای قرآنی محقق شود، ارائه تصویر واضحی از واقعیت موجود، فعالیتنگارهستان

عملیاتی های ها و پروژههای قرآنی ضروری است؛ تا از این رهگذر، با پیمایش نتایج پژوهشنگارای عملیاتی هستانکاربرده

های قرآنی به صورت کاربردی و عملیاتی مورد بهره برداری قرار گرفته اند، مشخص نگارهایی که هستاناین حوزه، زمینه

عملیاتی های وانع و محدودیت ها و پیشنهادات مطرح شده در پروژهشود. به این وسیله با اشراف بر وضعیت موجود، م

ده، مفید و کاربردی پیرامون گردند. بنابراین، پژوهشگران بخصوص در حوزه عملیاتی، اطالعات گسترمی پیشین، شناسایی

ین مسئله عالوه بر ایجاد آورند. امی های قرآنی در عمل مورد بهره برداری قرار گرفته اند، بدستنگارهایی که هستانعرصه

                                                           
1  . Sadi 



 

 

مندی هر چه بیشتر از تواند زمینه بهرهمی عملِی آینده،های دیدی جامع و ایده پردازی برای پژوهشگران در فعالیت

 ها را در عرصه مطالعات قرآنی مهیا سازد.نگارهستانهای قابلیت

های مختلف قرآنی نگارمرتبط با کاربرد هستانهای ها و پروژهرو، این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل پژوهشاز این

یدی جامع از در عرصه عملیاتی، با استفاده از روش مرور مفهومی به رشته تحریر درآمده است تا با یک بررسی کلی، د

این نوشتار  های قرآنی در اختیار پژوهشگران حوزه نظری و عملی، قرار دهد. هدف نویسندگان درنگارکاربردهای هستان

پیشنهادات  وها و مشکالت پیشین، بازنمونی کاربردی و عملیاتی از کاستیهای ها و پروژهاست که با مطالعه پژوهشآن 

های از قابلیت های قرآنی موجود ارائه دهند تا شرایط را برای استفاده حداکثرینگارمطرح شده در زمینه کاربرد هستان

ر در نهایت منجر ها، مهیا سازد. این امتجربیات پیشین گزارش شده در پروژههای قرآنی در عمل با استفاده از نگارهستان

 شود. می هانگارمعنایی و هستانهای به انتشار دانش صحیح قرآن به مدد فناوری

 

 روش شناسی پژوهش

ای مختلف هنگارکاربردهای هستانهای بوده که سعی دارد حوزه دامنه ایپژوهش حاضر، مروری نظام مند از نوع مرور 

مند، پیشین، مطرح شده اند، مورد واکاوی قرار دهد. در مرور نظامهای ها و پروژهی عملیاتی که در پژوهشقرآنی را در عرصه

ها مند، یافتهموضوعی با استفاده از روشی نظام صورت گرفته در یک حیطههای بعد از شناسایی، انتخاب و ارزیابی پژوهش

(. مرور دامنه ای یکی از انواع مرورها است که 2002، 1)شانون گیردمی ها، مورد استفاده قرارشو نتایج مستخرج از پژوه

( ارائه گردیده است. این فرآیند پروتکلی را به 2005) 2توسط آرکسی و امالی 2005چارچوب روش شناختی آن در سال 

نماید. پنج گام پیشنهادی می معیارهای پژوهش، توصیفها و های موجود با پرسشمنظور تطبیق نتایج مطالعات و پژوهش

. شناسایی و طراحی پرسش )های( پژوهش، 1»مروری دامنه ای، بدین شرح است: های آرکسی و امالی جهت انجام پژوهش

. 3مرتبط از طریق انتخاب کلمات کلیدی متناسب، های . فرآیند جستجو جهت شناسایی و استخراج مطالعات و پژوهش2

. جدول بندی، جمع بندی و خالصه 4مرتبط به واسطه تعیین معیارهای ورود و خروج، های خاب مطالعات و پژوهشانت

 «.. گزارش نتایج آن5سازی داده ها و اطالعات، و در نهایت، 

انجام و نتایج آن، بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی، مورد ارزیابی و انتخاب قرار گرفت.  1401جستجو در فروردین 

 Endnoteشناسایی شد. برای سازماندهی مطالعات، از نرم افزار مدیریت منابع اطالعاتی ) ،مقاله 811بر اساس جستجو، 

X9362مقاله تکراری و با مطالعه عنوان و چکیده منابع بازیابی شده،  317، ( استفاده شد. با استفاده از نرم افزار مذکور 

مقاله به دلیل غیر مرتبط بودن با هدف مطالعه، حذف گردید. انتخاب مقاالت اولیه )مقاالت مجالت و مقاالت کنفرانسها( 

                                                           
1. Shannon  

2. Arksey & O'Malley  



 

 

شده و معیارهای ورود و صورت پذیرفت. سپس متن کامل مقاالت مطالعه  2بر اساس معیارهای ورود و خروج در جدول 

 مقاله به مطالعه مروری راه یافتند. 14خروج اعمال گردید. به این ترتیب، 

 

 های پژوهشپرسش

عملیاتی انجام شده  نگارهای مختلف قرآنی در عرصهکاربردهای هستان عات و پروژه هایی را که در حوزهاین پژوهش، مطال

 پردازد. می 1پژوهشی مطابق جدول های اند، مورد بررسی قرار داده و در این راستا، به بررسی پرسش

 پژوهشهای . پرسش1جدول

 پژوهشهای پرسش ردیف

 پیشین با چه هدفی به رشته تحریر درآمده اند؟های پژوهش ها و پروژه 1

 در مطالعات چه بوده است؟های قرآنی نگارکاربرد )های( هستان 2

 های پیشین، چه بوده است؟قرآنی مورد استفاده در پژوهش نگارهستان 3

 های قرآنی چه بوده است؟نگاری استفاده و بکارگیری هستاننتیجه 4

 های آتی ارائه شده است؟پیشین، چه پیشنهاداتی در حوزه کاربردی، جهت پژوهشهای در پژوهش 5

 

مرتبط از طریق انتخاب کلمات کلیدی های جهت شناسایی، استخراج و انتخاب مطالعات و پژوهشفرآیند جستجو 

 متناسب:

فرآیند انتخاب  .شودمی پژوهش، انجامهای این فرآیند برای شناسایی هرگونه مطالعه مرتبط بالقوه بر اساس پرسش

 نشان داده شده است: 1شکل شامل چهار مرحله کامل است که در 

 
 . فرایند جستجو1شکل

 ,Emerald, Science Direct, IEEE Xplore Digital Libraryشامل:  بین المللی پایگاه اطالعاتی 6مقاالت از 

Google Scholar, Web of Science, Scopus .های شود، فعالیتمی همان طور که در شکل مالحظه بازیابی شده اند

اطالعاتی جهت جستجوی مقاالت آغاز شده و جستجوی مقاالت، با استفاده های پایگاهمربوط به فرآیند جستجو، با انتخاب 

جهت  ذیلپذیرد. در این پژوهش، از فرمول جستجوی می از جستجوی کلمات کلیدی در عنوان و چکیده منابع صورت

 اطالعاتی منتخب استفاده گردید:های انجام جستجو در پایگاه

)Quran OR Al-Quran OR “Al- Quran”  OR Al-Qur'an  OR “Al- Qur'an” OR Koran) AND  (ontolog- OR thesaur-( 

انتخاب پایگاه های 
اطالعاتی

جستجوی کلیدواژه 
ها

معیارهای انتخاب 
مقاالت

انتخاب مقاالت 
اولیه



 

 

اولیه بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده اند. این معیارها برای دستیابی به  خروج: مقاالت-معیارهای ورود

د مقاالت اولیه و رد این معیارها در تأیی نقش پژوهش، تدوین و بیان شده اند.های الزامات مقاالت اولیه با تأکید بر پرسش

د، انتخاب دهد. معیارهای ورومی ، معیارهای ورود و خروج را نمایش2جدول  هر گونه مقاالت نامرتبط، ضروری است.

 ف شدند.کند. مقاالتی که معیارهای خروج از جدول را دارا بودند از این مطالعه حذمی مقاالت اولیه را تایید

 معیارهای ورود و خروج. 2جدول

 معیارهای خروج مقاله از مطالعه معیارهای ورود مقاله به مطالعه ردیف

1 
های مختلف نگاری کاربردهای هستانحوزهموضوع اصلی مقاله، 

 باشد. ی عملیاتیقرآنی در عرصه

 نیست. های قرآنینگارکاربردهای هستان محتوای مقاله مرتبط با موضوع

2 
کنفرانس  شده در مجالت و نیز مقاله ارائه شده درمقاالت منتشر 

 ها، در نظر گرفته شده اند.

 فصلی از کتاب، رساله، کتاب

3 

رگیری مقاالتی که گزارشی کامل و جامع از فرآیند ساخت و بکا
 قرآنی در حوزه عملیاتی، ارائه داده باشند. نگارهستان

سی به د یا دسترانتشاراتی که گزارش ناقص و یا مبهم عرضه داشته ان
  ائه شده استفقط چکیده ار فایل تمام متن آنها میسر نبود. به عنوان مثال،

 یا مقاالت در حال انجام

4 
انتخاب جدیدترین مقاله منتشر شده در یک نشریه از یک 

 ت.نویسنده که چندین مقاله از یک پژوهش استخراج کرده اس
 یسندهپژوهش از یک نوچندین مقاله با محتوای یکسان مستخرج از یک 

 

 استخراج داده ها و ارزیابی کیفیت

مورد مطالعه، کامل بوده های ، معیارهای ارزیابی کیفیت پژوهش ها به منظور تحلیل اینکه آیا بافت پژوهش3مطابق جدول 

معیارها، از در تدوین این  پژوهش، تدوین گردید.های و نیز حصول اطمینان از کیفیت مقاالت اولیه مطابق با پرسش

 ادبیات پژوهش مندنظامها در مرور در ارزیابی کیفیت پژوهش (2015و دیگران،  2اذنی ؛2004، 1کیچنهام)های پژوهش

و در جدول  ها از طریق مطالعه کامل متن آنها، مقاالت اولیه، نهایی شدهاست. بعد از ارزیابی دقیق پژوهش الهام گرفته شده

 ارائه شده اند. 1و بر اساس فرایند طی شده در نمودار  4

 . معیارهای ارزیابی کیفیت پژوهش ها3جدول

 معیارها ردیف
 اهداف تحقیق به وضوح بیان شده است. 1

ی عملیاتی، به صورت روشمند، در حوزه نگاررویکرد مورد استفاده برای ساخت )پیاده سازی( و بکارگیری هستان 2
 گیرد.می توصیف و مورد بحث قرار

 نتایج ارائه شده به طور کامل توضیح داده شده است. 3

 توان مستقیماً از مطالعه استخراج کرد.می اطالعات مورد نیاز را 4

 

 . مقاالت اولیه4جدول 

 عناوین مقاالت ردیف

                                                           
1  . Kitchenham 

2  . Azni 



 

 

1 A Novel Quranic Search Engine Using an Ontology-Based Semantic Indexing (2021) 

2 Query Expansion Method for Quran Search Using Semantic Search and Lucene Ranking (2020) 

3 A Dialogue-System Using a Qur’anic Ontology (2020) 

4 Evaluation of Quran Recitation via OWL Ontology Based System (2019) 

5 Semantic ambiguous query formulation using statistical Linguistics technique (2018) 

6 Retrieval performance for USIM's Quranic search engine (2018) 

7 A Rich Arabic WordNet Resource for Al-Hadith Al-Shareef (2017) 

8 Harnessing Crowds and Experts for Semantic Annotation of the Qur'an (2016) 

9 Using ontology for associating Web multimedia resources with the Holy Quran (2013) 

10 
Query Translation using Concepts Similarity Based on Quran Ontology for Cross-Language Information 
Retrieval (2013) 

11 Quranic verse extraction base on concepts using OWL-DL ontology (2013) 

12 
e-Narrator - An application for creating an ontology of Hadiths narration tree semantically and graphically 

(2010) 

13 Visualizing Quran Documents Results by Stemming Semantic Speech Query (2010) 

14 Relational wordnet model for semantic search in Holy Quran (2009) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بازیابی و اعمال معیارهای ورود و خروج از مطالعه و تعداد مقاالتی که در 1پریزما. الگوریتم جستجو بر اساس فلوچارت 1نمودار 

 (2021و دیگران،  2)منبع: پیج هر مرحله باقی ماندند

 

 

 

 

                                                           
1  . PRISMA 

2. Page  

Emerald=104, Science Direct= 234, IEEE= 64, 

Google Scholar=203, Web of Science=63, Scopus= 143 

 811مقاالت بازیابی شده: 

 مقاله 494

 مقاله 132

 مقاله 14

 317مقاالت تکراری: 

حذف مقاالت نامرتبط با مطالعه چکیده و 

 362 عناوین مقاالت:

حذف پس از مطالعه متن کامل و اعمال 

 118معیارهای ورود و خروج: 

شروع جستجو با استفاده از 

 راهبردهای مشخص شده



 

 

 هایافته

نویسنده 

 )سال(
 هدف

کاربرد 

 نگارهستان

 قرآنی

قرآنی  نگارهستان

 مورد استفاده

ی استفاده و بکارگیری نتیجه

 نگارهستان

پیشنهادات کاربردی جهت 

 های آتیپژوهش

Zouaoui &· 

Rezeg (2021) 
موتور  کی یطراح -

 ییمعنا یجستجو
 یبر هست یمبتن

 یشناس
استفاده از  -

کارکردهای دستوری 
 زیتما یبرایا اِعراب 

 کلمات یمعان

 یهست از استفاده
به عنوان  یشناس

شاخص در  کی
 اطالعات یابیباز

 یشناس یهست جادیا -
بر اساس کتاب  دیجد

تمرکز قرآن با  اعراب
 یکارکردهابر 

 ی کلماتدستور
هستی  3استفاده از  -

د برای شناسی موجو
غنی سازی هستی 

 1شناسی جدید

 یاز هست که یقرآن ییمعنا یجستجو -
کند می استفاده هینما کیبه عنوان  یشناس

ات کلمبین  یوندهایکه جستجو با پ
 ت،جستجوی کاربر و تطابق با هر واحد از آیا

ر تر و مرتبط ت قیدق اتیبه آ یابیدست یبرا
 . کندمی ریامکان پذ میقرآن کر در
 562/07کسب معیار اف معادل  -

ی شناس یهستاستفاده از  -
 توسعه داده شده در این مطالعه،

های پرسش و پاسخ سیستم در
 (QA) قرانی 

روش جدید بسط کوئری کاربر  -
بر اساس کارکرد دستوری کلمات 

 در هر واحد از آیات

Bendjama, & 

Nora, (2020) 
یک ی توسعه-

گفتگو به زبان سیستم 
مبتنی بر  طبیعی،
 قرآنیِ نگارهستان
 موجود

 غنی سازی -
های نگارهستان
در پایگاه دانش  موجود

 به منظور پوشش
بسیاری از دانش 
اسالمی و منابع 

 تشریعی

استفاده از 
قرآنی در  نگارهستان

تصحیح کوئری ارائه 
شده توسط کاربر به 

زبان طبیعی، به 
 سیستم گفتگو

ارائه شده  نگارهستان
حکوم و سعد توسط 
 رقایی

کجا گفتگو به سواالتی از قبیل:  سیستم -
غیر های کوئری یاچه کسی  و ذکر شده است

 .دهدپاسخ می دقیق
 نگار قرآنی،گفتگو مبتنی بر هستان سیستم -

را  امکان دسترسی آسان به اطالعات قرآنی
و  ها و آیات، هر کلمه از قرآن و ریشهسوره)

از  ای اسپارکیوالهتوسط پرسش( لمای آن
 ی از پیش موجود، فراهمانگار دامنههستان

 .آوردمی

تکمیل پروژه با افزودن  -
از قبیل: بیشتر های قابلیت

استفاده از یک فرم پیشرفته تر 
برای تسهیل پرسش از سیستم، 
به ویژه برای تکلم کنندگان به 

 ند استفاده اززبان غیر عربی، مان
مشخص برای  رادیوییهای دکمه

کردن نیاز کاربر و تسهیل ساخت 
به  پیشرفتههای راحت کوئری

خطاهای نحوی منظور مدیریتِ 
 .در کوئری

Yusuf, Yunus, 
Wahid, Nawi, 

Samsudin & 

Arbaiy  (2020) 

 

 با جو و پرس بسط
 جستجوی از استفاده
بندی  رتبه و معنایی
 لوسین

 لغوی شناسی هستی
 را جو و پرسقرآن 

 هستی بسط با
 و لغوی شناسی
 گسترش قرآنی

 دهد.می

 لغوی شناسی هستی
 قرآن

 داده، مجموعه 8 در متوسط  دقت میانگین با
 داد نشان را خود کارایی لغوی هستی شناسی

 یمعظ داده مجموعه برای را آن توانمی و
 .کرد اعمال

 شده توزیع نمایش یک استفاده از
 معنایی در فراداده با عبارت از

برای بهبود  جستجو موتور
 با کلمه یک معنای پردازش
رتبه بندی  الگوریتم از استفاده

  پیشنهادی
Elsayed & Fathy 

(2019) 
تالوت قرآن  یابیارز

و  حیدر تلفظ صح
بر د قرآن یوجت نیقوان

اساس قرائت حفص از 
 عاصم

 یاستفاده از هست
 صیبا تشخ یشناس

خودکار گفتار  در 
 یعرب لسان تست

 یشناس یهستتوسعه 
 یقرآنی گفتار

 یاد بریوجت نیتالوت قرآن با قوانی ابیارز -
 هر کاربر 

 قرآن را درهای قرائت بخش یتوال ارزیابی -
 درست خواندن قرآن  بیترت

 یشناس یستتوسعه و ارزیابی ه
 قرآن در سطح کلمه صوتی 

Basir, Nabila, 
Zaizi, Saudi, 

Ridzuan, & 

Pitchay (2018) 

ی توسعه -
قرآنی  نگارهستان
USIM 

استفاده از 
قرآنی به  نگارهستان
 بهبودِمنظورِ 

ی ساخت و توسعه
ای در دامنهنگار هستان

حوزه اقتصاد و پزشکی 

مرتبط های یافتن آیات و دامنهاستخراج و  -
از ی وارد شده توسط کاربر با کلیدواژه

  USIM قرآنی نگارهستان

ایجاد امکان جستجوی معنایی  -
در تمامی معارف قرآن و سایر 

تصاد و ها عالوه بر اقحوزه

                                                           
1. https://quran. ksu.edu.sa/index.php (2018) ،q&a system on the qur’an ( و 2016) http://corpus.quran.com (2019) 



 

 

بررسی و تشریح  -
آیات عملکرد بازیابی 

موتور قرآن توسط 
   جستجوی قرآنی

USIM  با استفاده از
و  نگارمفاهیم هستان

بهبود قابلیت استخراج 
 موتور جستجو

عملکردِ بازیابی آیات 
وتور قرآن توسط م

جستجوی قرآنی 
USIM 

)بهداشت و سالمت(، 
 نگارهستان"به نام 
بر اساس  "قرآنی

انجام شده تفسیر 
توسط دانشمندان 

 1نمسلما

بازیابی نتایج بر اساس جستجوی  -
ی مورد نظر به عنوان یک کلمه یا کلیدواژه

، چند عبارت با استفاده از عملگرهای منطقی
 وزن جستجو )رتبه(، یا گسترش کلیدواژه از

 دانش دامنه )حوزه اقتصاد و پزشکی(

پزشکی )بهداشت و سالمت( بر 
 هانگاراساس هستان

-ایجاد امکان جستجوی آیه  -
دامنه )جستجو از آیه به حوزه و 

آیات  –ای دیگر( و دامنه دامنه
 )جستجو از دامنه به آیات(، عالوه

 ه.بر جستجوی مبتنی بر کلیدواژ

Kadir, Yauri, & 
Azman (2018) 

تکنیک  پیشنهاد یک
شناختی آماری زبان

حل خودکار  جهت
زبان  مشکل ابهام

های سیستم طبیعی در
 زبان طبیعی به کوئری

با استفاده از بسط 
 کوئری

استفاده از  -
های نگارهستان

واژگانی مانند وردنت 
به منظور استفاده در 
تکنیک بسط کوئری 

در مواجهه با 
 مبهمهای کوئری

ابهام زدایی  -
کلمات در هنگام 

شناسایی مفهوم و 
های بررسی شباهت

معنایی میان 
بالقوه و های کوئری

 نگارمفاهیم هستان

قرآن  نگارهستان
منتشر شده توسط 

 دانشگاه لیدز انگلستان
 300 متشکل از

مفهوم اسمی مهم 
شناسایی شده از قرآن 

رابطه  350تقریباً و 
 .میان مفاهیم

 28کوئری، از جمله  82آزمایش روی -
های مبهم از وب سایت بنیاد پژوهشکوئری 

اسالمی و مقایسه روش پیشنهادی با تکنیک 
 ، حاکی از آن است که:FREyAاجرا شده در 

% از 78.6تواند می روش پیشنهادی -
 .مبهم را حل کندهای کوئری

و  0.74، به ترتیب  دقت و فراخوانی -
 0.68دقت   FREyA، لدرمقاب. است 0.87

دهد. افزایش می را نشان 0.77 و فراخوانی
دقت و فراخوانی بر اساس قابلیت روش 

پیشنهادی برای رفع ابهام کوئری مبهم در 
 شناسایی مفهوم است.

 درصدی 10و دقت  درصدی 6افزایش  -
 فراخوانی.

های سیستم پیشنهادی، پرسش -
درست/نادرست را که در 

مرتبط با اسالم رایج های کوئری
 هستند پوشش نمی دهد. 

های کوئریبررسیِ  -
درست/نادرست و خنثی و ادغام 

حدیث در سیستم جستجوی 
 یتوسعه جهتمعنایی قرآن 

 .پایگاه دانش اسالمی

Alkhatib, 

Monem & 

Shaalan, 
(2017) 

توسعه وردنت  -
 حدیث 

استفاده از هستی 
شناسی حدیث برای 

ایجاد ارتباطات 
معنایی بین کلمات 

به منظور ارائه درک 
 بهتر احادیث

هستی شناسی اسناد 
 2حدیث

برقراری رابطه معنایی مترادف بین  -
ها و کتاب )هایی( که هر کلمه به مجموعه

 آن تعلق دارد
 رنارزیابی کلمات زبان عربی استاندارد مد -
توانایی کاربر در کشف رابطه کلمات با  -

 یکدیگر 

گروه بندی معانی مشابه  -
عربی و های برخالف سایر وردنت

پیوستگی بین گروه ها از طریق 
 برخی روابط واژگانی و معنایی

Basharat, 

Rasheed, & 

Arpinar (2016) 
بررسی امکانِ ترکیبِ 

« جمع سپاری» روشِ
تخصص »سنتی با 

یابی/ متخصص 
 به منظور« سپاری

حاشیه نویسی معنایی 
 قرآن عربی آیات

استفاده از 
 در:  نگارهستان

زدایی ابهام -
 موضوعی

 نویسیحاشیه -
 آیات عربی معنایی

 نقرآ

درصد از وظایف  99زدایی، در وظیفه ابهام - -
های عمومی و از طریق ترکیب مشارکت

 متخصصان، توانستند به توافق برسند.
درصد از وظایف به مشارکت  3حدود  -

 متخصص نیاز داشتند.
 ٪18حاشیه نویسی، حدود  ظیفهودر  -

 د.وظایف، نیاز به مشارکت  متخصص داشتن

یک ی، پیشنهاد روش ترکیبی -
 معنایی نویسیفرآیند حاشیه

تر و قابل اعتمادتر ایجاد دقیق
 .کندمی

Abdelhamid, 

Mahmoud& El-
Sakka (2013) 

امکان استفاده ررسی ب
به  نگاراز هستان

منظور پیوند آیات 
قرآن با منابع 

حاشیه نویسی آیات 
قرآن و منابع 

چندرسانه ای وب با 
استفاده از مفاهیم 

ی ساخت و توسعه
قرآن با  نگارهستان

های نمونهاستفاده از 

ظور ارائه موفقیت آمیز مرورگر قرآنی به من -
ای مرتبط آیات قرآن با منابع چندرسانهارتباط 

 در وبآنها با 

های جایگزین برای حلارائه راه -
مشکالتِ مواجه شده به ویژه در 

 زیرسیستم تصحیح و فیلتر

                                                           
1 http://www.usimquranic.my 

1. Baraka, Rebhi S., and Yehya M. Dalloul. (2014) “Building Hadith Ontology to Support the Authenticity of Isnad Building 

Hadith Ontology to Support,” International Journal on Islamic Applications in Computer Science And Technology, 2(1): 25-39. 



 

 

چندرسانه ای موجود 
یافتن ب جهت در و

منابع مرتبط با آیات 
قرآن بر اساس 

 نگارهستان

به  نگارهستان
منظور ارتباط منابع 

چندرسانه ای وب با 
 قرآنآیات 

قرآن  نگاراولیه هستان
  1در منابع

بررسی امکان ساخت یک مرورگر قرآن با  -
ای که خواننده را قادر قابلیت چندرسانه

مربوط به   وبایِمنابع چندرسانهسازد می
 یک آیه یا سوره را پخش کند.

معرفی چارچوب پیشنهادی  -
در  نگارجهت استفاده از هستان

حاشیه نویسی و پیوند منابع 
 چندرسانه ای وب با آیات قرآن

Yauri, Kadir, 

Azman, & 

Murad (2013) 

پیشنهاد سیستم 
جستجو و استخراج 

معنایی آیات قرآن به 
 نگارکمک هستان

OWL-DL 

استفاده از 
به  نگارهستان

سازی منظور مدل
دانش قرآنی در 

جهت جستجوی 
 معنایی آیات قرآن

 ساخت و توسعه
قرآنی با  نگارهستان

 نگاراستفاده از هستان
قرآنی موجود از 

دانشگاه لیدز انگلستان 
 300مشتمل بر 

 رابطه. 350مفهوم و 

 و فراخوانی جهتهای استفاده از تکنیک -
کوئری  40ارزیابی اثربخشی سیستم روی 

 کاربر، حاکی از آن است که:
درصد پاسخ داده شده توسط سیستم  95 -

 94رضایت بخش است. رویکرد پیشنهادی، 
 6یح را بازیابی کرد و صحهای پاسخ، درصد

 . تدرصد از اطالعات بازیابی شده، مرتبط نیس
مورد های از پاسخ ٪96در این سیستم،  -
 .تظار برای کوئری ها بازیابی شدندان
این جستجوی معارف قرآن با استفاده از  -

 .درصد صحت 95سیستم  در سطح 

قرآن و  نگارترکیب هستان -
حدیث به منظور  نگارهستان

ساخت سیستمی که قادر باشد از 
های عهده پاسخگویی به کوئری

احتمالی بیشتری از کاربران، 
 برآید.

و  افزودن مفاهیم، روابط -
های بیشتر به مفاهیم و محدودیت

، با نگارروابط موجود در هستان
استفاده از سایر منابع مرتبط 

 اسالمی
Yahya, 

Abdullah, 

Azman, & Kadir 
(2013) 

خشی ثربارزیابی ا -
ترجمه کوئری با 

استفاده از فرهنگ 
لغت دو زبانه و 

دو زبانه  نگارتانهس
  CLIR برای سیستم

بازیابی اطالعات بین )
 (زبانی

استفاده از 
 نگارهستان
ی قرآنی در دوزبانه

ترجمه کوئریِ 
ماالیی  –انگلیسی 

پردازش مرحله در 
 جهت  کوئری

بازیابی اطالعات 
 زبانیبین 

ی شناسهستیساخت 
قرآن نوشته  یدوزبانه

های شده به زبان
ماالیی، انگلیسی و 

آوری و ترجمه جمع
شناسی هستی»شده از 

 « مفاهیم قرآنی

توجهی در بهبود قابل، روش پیشنهادی -
( بازیابی برای accuracyصحت )
های مدارک انگلیسی به ارمغان مجموعه

مدارک های آورد، اما برای مجموعهمی
 ماالیی، ناقص است.

افزودن یعنی   CLIR روش پیشنهادی -
دو زبانه به سیستم فرهنگ لغت  نگارتانهس

توان یم دو زبانه، با استفاده از تشابه مفاهیم،
اثر بسط کوئری را به دست آورد و عملکرد 

 بازیابی را در زبان خاصی، بهبود بخشید.

یکسان  یمفاهیماختصاص  -
های برای هر آیه در مجموعه

مدارک انگلیسی و ماالیی با 
 تمتفاو یاستفاده از تکنیک

مبتنی بر   CLIRروش  پیشنهاد -
شناسی دامنه با استفاده از هستی

زدایی از مفاهیم قرآن برای ابهام
ترجمه کوئری و بهبود ترجمه 

 مبتنی بر فرهنگ لغت کوئریِ

Yunus, 

Zainuddin& 

Abdullah (2010) 

بررسی رویکرد بصری 
 نتایج و ارائه سازی

گفتاری های کوئری
معنایی ریشه ای 

(SSQ) های به زبان
عربی، ماالیی یا 

به صورت انگلیسی 
 با استفاده ازبصری 

SpaceTree 
جهت درک بیشتر 

  کاربر از نتایج

استفاده از 
 در: نگارهستان

کلمات شناسایی  -
معنایی برای هر 
 کلمه در کوئری

ریشه یابی   -
کوئری گفتاری 

 معنایی

- SpaceTree -  نتایج بصریِ برای نمایش
 سیستم بازیابیدر به کاربران مدارک قرآن 

، بدون توجه به CLIR)ی )اطالعات بین زبان
ز ابوده و بسیاری بسیار مطلوب زبان مدارک، 

نتایج مرتبط از کوئری گفتاری معنایی 
 . (، قابل بازیابی استSSQای )ریشه

به عملکرد  stemmersرویکرد معنایی با  -
تر و نتایج بهتر در بصری سازی نتایج مرتبط

 کند.مدارک مرتبط قرآن کمک می

- 

Aqil, Azmi & 

Nawaf bin 
Badia (2010) 

 هیو حاش هیتجز
و  ثیمتن حد یسینو

 انیشناخت نام راو

 نمایش ایجاد -
RDF زنجیره از 

 اساس روایت، بر

طراحی و توسعه 
 شناسی هستی

HadithRDF 

 کی،  که برنامه راوی الکترونیکیتوسعه  -
و به طور خودکار   هیرا تجز ثیمتن ساده حد

. )یا: کندیم دیکامل را تول تیدرخت روا

 حل برای بهبود الگوریتم -
 معادل هاینام مشکل

                                                           
1. http://quranytopics.appspot.com 

 



 

 

 شناسی هستی
  پیشنهادی.

گراف نشان  ایجاد -
 راوی دهنده زنجیره

  ها

 یشناس یهستخودکار  جادیا یبرا یشنیکاپلی
 (یکیو گراف ییبه صورت معناراویان احادیث 

  86.7کسب درصد موفقیت کل معادل  -

گرافیکی،  رندر تغییر الگوریتم -
 مختلفهای گره بین پیوند برای

 از در خطوط زاویه دار
 ارنمود در منفرد هایگره پیوند -
 راوی نامهزندگی دادهپایگاه با

Shoaib, Yasin, 

Hikmat, Saeed, 

& Khiyal (2009) 
مشکالت غلبه بر 

جستجوی کلمات 
مدل ی ارائه و  کلیدی

رابطه ای ورد نت 
جهت جستجوی 

 معنایی قرآن

استفاده در 
جستجوی معنایی 
آیات قرآن یعنی 

زدایی از معنای ابهام
ی مورد کلمه

جستجو و نیز، 
 جستجوی

های آن مترادف
 کلمه. 

و  سوره بقره 1متن انگلیسی پیاده سازی روی -
آزمایش روی پنج اصطالح متفاوت از قرآن، 

 حاکی از:
آیات بازیابی شده،  عِمجموی مقایسه -

مرتبط، نامرتبط و از دست رفته در هر دو 
ی جستجوی معنایدهد که روش نشان می

 در بازیابی کرده،تنها یک آیه نامرتبط را 
مرتبط دیگر را که با  آیه 67حالی که 

جستجوی ساده بازیابی نمی شوند، بازیابی 
 .کندیم
درصد آیات بیشتری  80 ،مدل پیشنهادی -

 کند.به جستجوی ساده، بازیابی مینسبت 

گسترش و ارتقای کار به  - 
 حذف آیات نامرتبطمنظور 

ایجاد یک وردنت قرآنی به  -
ی موتور جستجوی منظور توسعه

هوشمند معنایی مبتنی بر 
 قرآن نگارهستان

بهبود توالی آیات بازیابی شده  -
ترین آیات در مرتبطنشان دادن )

آیات با کمترین  و سپس،ابتدا 
 (.ارتباط

 

 و پیشنهادها نتیجه گیری

در عرصه  های مختلف قرآنینگارمرتبط با کاربرد هستانهای ها و پروژهعه با هدف شناسایی و تحلیل پژوهشاین مطال

ها در نگاراناست. همان طور که شرح داده شد، هستعملیاتی، با استفاده از روش مرور مفهومی به رشته تحریر درآمده 

شتراک گذاری و کاربردی، اهای کنند؛ تاجاییکه کلید پیاده سازی برنامهمی زمینه فناوری اطالعات، اهمیت زیادی پیدا

مبتنی های ها مانند سیستمها در انواع برنامهنگارتوان گفت که کاربرد هستانمی شوند. از این رومی مدادارتباط اطالعات، قل

، ستون فقرات نگاریابد. هستانمی ها، اهمیت فزاینده ایوب معنایی و یکپارچه سازی برنامهبر دانش، تبادل اطالعات، 

ب، بسیاری از ، بستگی دارد. بدین سبنگاره طراحی و توسعه هستانجستجوی معنایی بوده و موفقیت هر برنامه معنایی، ب

گذاری اشتراک ن قادر باشند از آنها جهتهای استاندارد خود را توسعه داده اند تا متخصصانگارتخصصی، هستانهای حوزه

ه منظور ساخت هایی ب خود بهره برداری نمایند. در حوزه علوم قرآنی نیز تالشهای و حاشینه نویسی اطالعات در زمینه

رآن است که قرآن، مجموعه ای از مفاهیم و مضامین موجود در ق نگارهای قرآنی، صورت پذیرفته است. هستاننگارهستان

 شوند تا رابطه میان مفاهیم و مضامین را توصیف نمایند.می به عنوان یک سلسله مراتب، بازنمون

هایی همچون طراحی موتور های حوزه علوم قرآنی در زمینهنگارهستاندهد، می پژوهش نشانهای طور که یافتههمان

گفتگو به زبان طبیعی و ابهام زدایی از کوئری کاربر به زبان طبیعی، ارزیابی تالوت های جستجوی معنایی، توسعه سیستم

توان از کاربرد می ز این کاربردها،قرآن، پیوند آیات قرآن با منابع چندرسانه ای وب و ... کاربرد دارند. به عنوان نمونه ای ا

                                                           
1. http://www.harunyahya.com/Quran_translation/Quran_translation2.php. 
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، نگارانیک سیستم استخراج اطالعات مبتنی بر هستگفتگو نام برد. های و مفاهیم آن به عنوان اساس سیستم نگارهستان

شود که متن زبان طبیعی بدون ساختار یا نیمه ساختاریافته را از طریق مکانیزمی که می به عنوان سیستمی در نظر گرفته

کند و خروجی را با استفاده می به منظور استخراج انواع خاصی از اطالعات، پردازش ،شودمی ها هدایتنگارانهستتوسط 

، به صراحت یک دانش دامنه از جمله علوم قرآنی را با استفاده نگار. از آنجا که ساختارهای هستاندهدمی ارائه نگاراناز هست

رایانه ای گنجانده شوند، و حاشیه نویسی های توانند در برنامه ها و سیستممی ،دهندمی از فرمت قابل فهم ماشینی نشان

 داده ها، تصمیم گیری، بازیابی اطالعات و پردازش زبان طبیعی را تسهیل سازند.

های مربوط به قرآن از لحاظ پردازشی، به اندازه کافی به هم مرتبط نیستند تا توصیف بهتری از دادهاز سوی دیگر، 

این امر باعث شده است که جستجوهای قرآن بیشتر با تطبیق کلمات کلیدی و جستجوی  دانش مربوط به آن ارائه شود.

مسیریابی و هدایت کاربر از طریق مجموعه بزرگی  مبتنی بر کلیدواژه بدون هیچ گونه بازیابی معنایی اطالعات صورت پذیرد.

. می گیرندنعالوه بر این، مقدار زیادی از دانش، مورد استفاده قرار  میشود. از منابع مستقل، اغلب منجر به گم شدن کاربران

تسهیل جستجوی معنایی و پیوند آیات قرآن با ادبیات علمی و معتبر از این رو، برخی از پژوهش ها، تمرکز خود را روی 

 قرار داده اند.مربوطه و ارائه تفسیری دقیق و آگاهانه، 

های مختلفِ نشان داده شده در پژوهشهای های قرآنی در حوزهنگارتایج مثبت کاربرد هستانبه طور کلی با عنایت به ن

جامع از دانش زمینه ای )بافتی(  نگارمعنایی از جمله هستانهای توان استدالل نمود که به مدد فناوریمی مورد بررسی،

سمت بازیابی دانش قرآنی، رهنمون ساخت. چرا که توان کاربران را به می قرآن، انتشار دانش صحیح قرآنی، محقق شده و

از این کتاب آسمانی تری از دانش، کسب درک روشنتری پیوند میان مفاهیم و موضوعات قرآنی با ارائه معنا و زمینه عمیق

ه داده شود جامع قرآنی به زبان فارسی نیز طراحی و توسع نگارآورد. از این رو الزم است هستانمی را برای کاربران فراهم

گفتگو به زبان طبیعی فارسی و طراحی های پیشین از جمله سیستمهای تا مبنایی برای کاربردهای ذکر شده در پژوهش

 قرار گیرد. تجوی معنایی به زبان فارسیموتور جس

 سپاسگزاری

علمی و معاونت ، دوره ششم طرح شهید احمدی روشن وابسته به ایران حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان پژوهش حاضر با

 اسالمی ایران انجام شده که نویسندگان بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم تحقیقاتی ریاست محترم جمهوری

  دارند.می

 منابع فارسی

(، 44)12، پژوهشنامه معارف قرآنی .معارف قرآن ای برای ایجاد هستی شناسی(. آنتولوژی بسمله، دریچه1400حسین. ) ،حسن زاده
111-138 . 

شناسی قرآنی و تأثیر آن بر واژگان شناختی با درآمدی بر هستان(. 1395مولودی، فاطمه؛ ایراوانی نجفی، مرتضی؛ پیروزفر، سهیل. )
 .7-26(، 2)7دو فصلنامه تخصصی پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم،  .تأکید بر مفهوم عمل صالح
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