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  الخالصة

زة مبنية ميِّسمة ُم 37تتضمن  لسور القرآن الكريمعددية قاعدة بيانات إعداد الدراسة ول هذه تتنا
ويعد تحليل . ةوالمدني ةالمكي يةلقرآنا وصالتي استخلصها العلماء للنصالعامة الخصائص  على

نصوص القرآن الكريم وتصنيفها من حيث آونها مكية أو مدنية موضوعًا حيويًا اهتم به علماء 
اآليات، وتمييز فهم في ويرجع هذا االهتمام لعدة أسباب أهمها المساعدة . اإلسالم على مر العصور

، والوقوف على ها وبيئاتها المختلفةمراحلفي الناسخ والمنسوخ، والتعرف على أساليب الدعوة 
مثل طبيقات يمكن استخدام قاعدة البيانات الُمعدَّة في عدد من الت .أحداث السيرة النبوية المطهرة

التحليل اإلحصائي لالرتباط بين تلك الخصائص وبينها وبين آون السور مكية أو مدنية، وفي 
  .التحليل اآللي وتصنيف المكي والمدني من سور القرآن الكريم

، التحليل اإلحصائي، ترتيب السماتالمكي والمدني، القرآن ، نصوصتحليل ال  :الكلمات الجوهرية
  . آاء االصطناعي، الذالمعلومات نات، استرجاعقواعد وفهرسة البيا

  مقدمةمقدمة  11

وقد حظي تحقيق  .منذ نزول القرآن الكريم بحفظه وتدوينه وقراءته وتفسيرهاإلسالمية  ت األمةاهتم
ألهميته في فهم اآليات وتفسيرها، نظرًا  بالغةالقرآن بعناية آأحد مباحث علوم المكي والمدني 

والتعرف على أساليب الدعوة وأسباب النزول، والمحكم والمتشابه،  والتمييز بين الناسخ والمنسوخ،
تبعًا للمراحل التي مرت بها واختالف أحوال المدعوين وبيئاتهم، والوقوف على أحداث السيرة 

   .[1] النبوية المطهرة

حرص المسلمون في العصر الحديث على توظيف ما استجد من معارف وتقنيات حديثة في وقد 
من أهم تلك و. ن الكريم وتسهيل تالوته وحفظه وبيان جوانب اإلعجاز المتعددة فيهخدمة القرآ

التقنيات تقنية معالجة المعلومات بالحاسب اآللي والتي قطعت شوطًا بعيدًا في تحسين طرق تمثيل 
. وعرضها وتخزينها وتبويبها والبحث خاللها) بأشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية(المعلومات 

أدوات  [2] معالجة اللغات والنصوصالتنقيب في البيانات والتحليل اإلحصائي وتقنيات فر وتو
ومن تلك . القرآن الكريمعلوم  خدمتز الدراسات الشرعية وليل والمعالجة اآللية التي قد تعزللتح

من تحليل صوتي لقراءات القرآن الكريم الآتشاف أخطاء  إقبال ومن معهما قام به المحاوالت 



2  

 

أساليب التحليل اللغوي لتقييم خمس ترجمات مشهورة  شيناسا وخالفاندي استخدمآما . [3]تجويد ال
مقارنة بين طريقتين الختزال عدد األلفاظ  [5]وقدم البحث . [4]للقرآن الكريم باللغة اإلنجليزية 

مة يوسف للنصوص القرآنية مستخدمًا ترج وتحديد أقل عدد منها يمكن استخدامه في عملية الفهرسة
محاولًة لتطوير منهج  [6]ت نجالء ثابت في تناولو .علي لمعاني القرآن الكريم آقاعدة بيانات

من سور القرآن  ن سورةيوعشرالآتشاف العالقات الداخلية والترآيب الموضوعي بين خمسة 
  .الكريم من خالل تطبيق التحليل التجميعي الهرمي على جذور الكلمات وتكراراتها

تتضمن سمات داللية للمكي والمدني من  قاعدة بيانات عدديةإلعداد  ىأولخطوة الورقة وتعد هذه 
وقد قمنا . سور القرآن الكريم والتي يمكن استخدامها في آثير من التطبيقات آما سنبين الحقًا

 يلقرآناالعلماء للنص  استنتجهاالتي العامة لضوابط والخصائص ل طبقًازة سمة مميِّ 37 استخالصب
ويمكن اإلفادة من قاعدة البيانات تلك . مكي والمدني باإلضافة إلى عدة سمات أخرى تم إضافتهاال

ة والمدنية والتصنيف اآللي يزًا للسور المكيياألآثر تمدراسة السمات في العديد من التطبيقات مثل 
 . للسور

هم السمات المتواترة مناهج تقسيم القرآن إلى مكي ومدني وأ 2جزء البعد هذه المقدمة نتناول في 
التي تم تطويرها في هذه قاعدة البيانات العددية ل ًافيتضمن وصف 3أما الجزء . للتمييز بينهما

خالصة  5جزء اليتضمن أخيرًا . بعض االقتراحات لتطبيقات محتملة 4يقدم الجزء و. الدراسة
 .تقبلالبحث ويقدم اقتراحات لمواضيع يمكن معالجتها استكماًال للبحث في المس

 

  .العلماء استنبطهاخصائص المكي والمدني في القرآن الكريم التي لملخص : (1)الجدول 

  المدني  المكي

  طول اآليات والمقاطع  والمقاطع ِقَصر اآليات

  "آال"ورود لفظ 

 "يا أيها الذين آمنوا"ورود تعبير   "يا أيها الناس"ورود تعبير 

  ورود الحروف المقطعة في مطالع السور

   ورود سجدات تالوة

  تناول قصص األنبياء وأحوال األمم الماضية

  تناول قصة آدم وابليس

 مخاطبة أهل الكتاب والمنافقين ودعوتهم  مخاطبة الكفار والمشرآين ودعوتهم

ترسيخ أصول التوحيد وأرآان اإليمان واألسس 
 العامة للتشريع وفضائل األخالق

ت العبادات تناول الفرائض والحدود وتشريعا
  والصالت االجتماعية والجهاد

   ذآر الكتب السماوية والرسل السابقين
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  سمات القرآن المكي والمدنيسمات القرآن المكي والمدني  22

منهج سماعي نقلي يستند على : منهجين أساسيينعلى اعتمد العلماء في دراسة المكي والمدني 
حداث، ومنهج األاقع وموالالرواية التاريخية عن الصحابة والتابعين فيما يتعلق بكيفية النزول و

من المكي والمدني من  زة لكلٍّميِّخصائص ُماستنباط وأسلوب الخطاب قياسي اجتهادي يعتمد على 
العالمات لضوابط ولملخصًا ) 1(الجدول  يبينو. الموضوعيةالعالمات حيث الضوابط اللفظية و

  . [7 ,1]المتواترة 

  إعداد قاعدة البياناتإعداد قاعدة البيانات  33

مدني على ما ورد في فهرس مصحف المدينة النبوية من إنتاج مجمع اعتمدنا في تصنيف المكي وال
: سورة هي 28تتضمن مجموعة السور المدنية  ، حيث[8] الشريفالملك فهد لطباعة المصحف 

البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، واألنفال، والتوبة، والرعد، والحج، والنور، واألحزاب، 
رحمن، والحديد، والمجادلة، والحشر، والممتحنة، والصف، ومحمد، والفتح، والحجرات، وال

أما . والجمعة، والمنافقون، والتغابن، والطالق، والتحريم، واإلنسان، والبينة، والزلزلة، والنصر
  . سورة 86باقي السور فتمثل السور المكية وعددها 

ن السور المكية والمدنية مستقاة للتمييز بي) f1-f37(تضم سبعًا وثالثين سمة قمنا بإعداد قاعدة بيانات 
تم استخراج البيانات . )الورقة همن هذ 2في الجزء تعرضناه وسبق أن اس(مما تعارف عليه العلماء 

؛ [9]العددية المتعلقة بتلك السمات بصورة أساسية من آتاب الجامع لمواضيع آيات القرآن الكريم 
، [10]بمختصر تفسير اإلمام الطبري  مع االستعانة بفهرس موضوعات القرآن الكريم الملحق

  . [12 ,11] وعدٍد من محرآات البحث الخاصة بالقرآن الكريم على اإلنترنت

تأخذ قيمًا عددية صحيحة تمثل عدد الكلمات في السورة  (f1-f3)تضم قاعدة البيانات ثالث سمات 
 (f4-f8)مات فئوية هي هناك خمس س. وعدد آياتها ومتوسط عدد الكلمات في اآلية الواحدة بالسورة

وسجدات التالوة والحروف " آّال"تتعلق بوجود مميِّز بعينه في السورة من عدمه، مثل ورود آلمة 
فتأخذ قيمًا متصلة تمثل  (f9-f11)أما السمات الثالث التالية . المقطعة وقصة آدم وإبليس وذآر الجن

ممّثًال ) بلواحقها" قال"، و"يا أيها الناس"، و"يا أيها الذين آمنوا"مثل (ات معينة معدل تكرار تعبير
وتمثل السمات الست والعشرون . آلها بالنسبة المئوية لعدد مرات تكرار التعبير في آيات السورة

تأخذ أيضًا قيمًا عددية متصلة ـ النسبة المئوية لتناول موضوعات بعينها التي ـ و (f12-f37)المتبقية 
  :يما يأتفي آيات السورة، وبيانها آ

  أهمية الصالة والحث على إقامتها(f12).  
  الدعاء واألدعية المأثورة(f13). 
  الحث على الذآر والشكر(f14). 
 اإلخالص، والتفكر، والتقوى، والتوآل، والخوف، والرجاء، والشكر، : أعمال القلوب

 .(f15)والصبر 
 مانة، وإيفاء الكيل جزاء الحسنة، والصبر، والحكمة، واأل: األخالق الحميدة والترغيب فيها

والميزان، واالستقامة، ودفع السيئة بالحسنة، وغض البصر، وحفظ الفرج، واإلعراض 
عن اللغو، والقصد في المشي، والغض من الصوت، والصدق، والتواصي بالحق 

 .(f16)والمرحمة 
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 ي ما جزاء السيئة، والمن واألذى، والخيانة، والبخل، وتمن: األخالق الذميمة والتنفير منها
للغير، والكبر، والرياء، والبهتان، والفحش بالقول، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة، 

 .(f17)والنميمة، وشهادة الزور، والسخرية، والهمز، واللمز، والتنابز باأللقاب، ومنع الخير 
 أسماؤه، وأهواله، وصفاته، ومقدماته، وإثباته، والحشر، وحسرة وتخاصم : البعث والقيامة

 (f18)لنار أهل ا
 أسماؤها، وصفاتها، وصفات أصحابها : الجنة(f19).  
 أسماؤها، وصفاتها، وصفات أصحابها : النار(f20).  
  المالئكة(f21). 
  المؤمنين وتبشيرهم بالنعيم(f22). 
  الكافرين وتخويفهم بالعذاب(f23). 
  المشرآين ومنكري البعث(f24). 
  اليهود والنصارى(f25). 
 المنافقين والنفاق (f26). 
 الطهارة، والصالة، والجمعة، والقصر، وقيام الليل، والِقبلة، : العبادات وما يتعلق بها

 .(f27)والمساجد، والصيام، والزآاة، والحج، والعمرة، والنحر 
  المحّرمات واألحكام والحدود(f28). 
 يْمان، ل ما أمر اهللا به أن يوصل، والوفاء بالعهود والعقود واألوْص: السلوك االجتماعي

وموافقة العمل للقول، والعفو والصفح وآظم الغيظ، وتحريم تعطيل المساجد والسعي في 
خرابها، وتحريم آتم العلم، واالنتصار بعد الظلم، وإباحة الزينة وأآل الحالل الطيب، 
واإلحسان وقول التي هي أحسن، وتحريم قتل النفس وإلقائها في التهلكة، وذم التقليد 

نفاق في سبيل اهللا، والوصية باليتامى والمساآين والمستضعفين، والنهي عن األعمى، واإل
أآل أموال الناس بالباطل، والوصية، وإعتاق الرقاب، والقصاص، واإلصالح بين الناس، 
وحقوق الوالدين، وحقوق الفقراء، والّدْين، واإلشهاد على التبايع، والرِّهان، والنهي عن 

والنهي عن المنكر، والشورى، وذم من يحبون الحمد بما لم التفرق، واألمر بالمعروف، 
يفعلوا، والوصية بالجار والصاحب والمملوك، والحكم بالعدل والعقاب بالمثل، والتحية 
والسالم، واالستئذان، والضيافة، والنجوى بالبر، وآداب المجالس، ورفع الحرج عن 

عض األزواج واألوالد، والحث على الخطأ، والتثبت من خبر الفاسق، والتحذير من عداوة ب
 .(f29)السعي والعمل، واإلحسان لألسرى 

 الحث على الجهاد، والنهي عن العدوان، وضرورة الهجرة، : الجهاد والهجرة والغزوات
حد، ُأ(ومدح المهاجرين واألنصار، والشهداء وجزاؤهم، والتحذير من الفتنة، والغزوات 

ندق، الحديبية وبيعة الرضوان، بني النضير، فتح حمراء األسد، بدر، حنين، تبوك، الخ
، واألشهر الحرم، والقتال في المسجد الحرام، والتبين، والنهي عن إفشاء أسرار )مكة

  .)f30(الحرب، واألنفال وحكمها 
  الحث على طاعة اهللا والرسول وأولي األمر)f31(. 
 ة القرآن للمشرآينمحاّج )f32(.  
 ة القرآن ألهل الكتابمحاّج )f33(. 
  الَقَسم في القرآن)f34(. 
  الحث على العلم والتفّكر)f35(. 
  الكتب والرسل واألقوام السابقين)f36(. 
 القصص والعبر التاريخية بخالف الرسل وأقوامهم )f37(. 
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 مجموعتي السور المكية والمدنيةلالعامة سمات الملخص : (2)الجدول 

 الوحدة  النوع  السمة  الرقم
  *المتوسط  يمةأآبر ق  أقل قيمة

  مدني مكي  مدني مكي مدني مكي

f1 1070 551 6116 3320 19 10  آلمة متصل   عدد آلمات السورة 

f2 53.6457.96 286 227 3 3 آيةمتصل عدد آيات السورة 

f3 16.86 8.12 27 18 4 3 آلمةمتصل متوسط عدد الكلمات في اآلية 

  .سبة المئوية للسور للمتغير الفئويالقيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والن* 

 مجموعتي السور المكية والمدنيةلاللفظية سمات الملخص : (3)الجدول 

 الوحدة  النوع  السمة  الرقم
  *المتوسط  أآبر قيمة  أقل قيمة

  مدني مكي  مدني مكي مدني مكي

f4  0 8.1 0 1 0 0 1/0  فئوي "آال"ورود آلمة 

f5 7.1 14.0 1 1 0 0 1/0 فئوي ورود سجدة تالوة 

f6 10.7 30.2 1 1 0 0 1/0 فئوي ورود الحروف المقّطعة 

f8  3.6 11.6 1 1 0 0 1/0 فئوي )بخالف إبليس أو الشيطان(ذآر الجن 

f9  6.92 0 27.78 0 0 0 %متصل "ياأيها الذين آمنوا"معدل تكرار 

f10  0.47 0.17 5.56 6.67 0 0 %متصل "ياأيها الناس"معدل تكرار 

f11  5.63 8.32 24.17 57.66 0 0 %متصل )مع اللواحق" (قال"معدل تكرار 

  .القيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والنسبة المئوية للسور للمتغير الفئوي* 

 مجموعتي السور المكية والمدنيةلالداللية سمات للملخص : (4)الجدول 

 الوحدة  النوع  السمة  الرقم
  *المتوسط  أآبر قيمة  أقل قيمة

  مدني مكي  مدني مكي مدني مكي

f7 3.6 7.0 1 1 0 0 1/0 فئوي ورود قصة آدم وإبليس 

f12 1.15 1.60 12.5 33.33 0 0 %متصل الحث على إقامة الصالة 

f13 1.59 3.52 16.67 100 0 0 %متصل الدعاء 

f14 1.11 0.55 9.09 10.53 0 0 %متصل الذآر والشكر 

f15 10.92 5.63 67.74 42.86 0 0 %متصل أعمال القلوب 

  .القيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والنسبة المئوية للسور للمتغير الفئوي* 
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 مجموعتي السور المكية والمدنيةلالداللية سمات الملخص : (4)الجدول تابع 

  الوحدة  النوع  السمة  الرقم
  *المتوسط  أآبر قيمة  أقل قيمة

  نيمد مكي  مدني مكي  مدني مكي

f16 1.85 2.31 6.98 66.67 0 0 % متصل األخالق الحميدة 

f17 2.07 2.28 11.11 100 0 0 % متصل األخالق الذميمة 

f18 9.90 12.96 112.5 71.88 0 0 % متصل البعث والقيامة 

f19 19.29 8.14 219.35 126.92 0 0 % متصل الجنة 

f20 11.61 11.94 66.67 211.11 0 0 % متصل النار 

f21 0.25 1.23 2.63 31.58 0 0 % متصل المالئكة 

f22 6.77 5.43 39.74 66.67 0 0 % متصل المؤمنون ونعيمهم 

f23 17.12 15.67 76.92 62.50 0 0 % متصل الكافرون ووعيدهم 

f24 1.16 4.66 14.73 42.86 0 0 % متصل المشرآون ومنكرو البعث 

f25 4.14 0.43 28.33 8.11 0 0 % متصل اليهود والنصارى 

f26 9.87 0.06 72.73 2.90 0 0 % متصل المنافقون والنفاق 

f27 2.70 0.79 19.23 45 0 0 % متصل أحكام العبادات 

f28 8.98 0.67 66.67 11.36 0 0 % متصل المحرمات واألحكام والحدود 

f29 8.38 4.02 22.73 50 0 0 % متصل السلوك االجتماعي 

f30  18.91 0.08 100 2.90 0 0 % متصل والغزواتالجهاد والهجرة 

f31 
الحث على طاعة اهللا ورسوله 

 وأولي األمر
 1.84 0.00 11.11 0 0 0 % متصل

f32  0.11 0.78 2.33 22.45 0 0 % متصل محاجة القرآن للمشرآين 

f33  1.31 0 27.27 0 0 0 % متصل محاجة القرآن ألهل الكتاب 

f34 0.00 4.42 0 53.33 0 0 % متصل الَقَسم في القرآن 

f35 7.01 9.09 50 94.12 0 0 % متصل العلم والتفكر 

f36 4.12 14.18 24.17 100 0 0 % متصل الكتب والرسل السابقين 

f37 2.49 3.94 25 55.45 0 0 % متصل قصص وتاريخ غير الرسل 

 .فئويالقيمة المتوسطة للمتغير المتصل، والنسبة المئوية للسور للمتغير ال* 
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 السبع والثالثين لمجموعتي السور المكية والمدنيةتلك السمات  )4(، )3(، )2(ول ابين الجدوت
في (ول ابين الجدت (f4-f8)بالنسبة للسمات الفئوية . منها لكلٍّ المتوسطةالصغرى والعظمى والقيمة و

ثال وردت الحروف على سبيل الم ؛وية للسور التي تتحقق فيها السمةالنسبة المئ) عمود المتوسط
من  10.7%من السور المكية في مقابل % 30.2في ) f6أي السمة (المقطعة في مطالع السور 

من مجموعتي السور في حالة  لسمة في آلٍّللقيمة المتوسطة ول اابين الجدحين ت في. السور المدنية
س معدل تكرار عبارات أو المتصلة والتي تقي (f1-f3)سواًء ذات القيم الصحيحة  السمات العددية  

على سبيل المثال ُذآر موضوع المنافقين . (f9-f37)أو مواضيع بعينها آنسبة مئوية من آيات السورة 
من آيات   9.87%من آيات السور المكية، في مقابل ذآره في0.06% في ) f26أي السمة (والنفاق 

  .السور المدنية

  محتملةمحتملةتطبيقات تطبيقات   44

وترتيبها حسب مدى ارتباطها بنوع ر القرآن الكريم سوالمكي والمدني من تحليل سمات  .1
 .النص

 .بين تلك السمات) interrelationships(دراسة العالقات المتبادلة  .2
 .لنصوص القرآنية من حيث آونها مكية أو مدنيةاآللي لتصنيف ال .3
 .القرآن الكريمبين سور ) similarity(دراسة التشابه  .4
 .)hierarchical clustering(هرمية مجموعات تقسيم السور بشكل آلي إلى  .5
 .)topic maps(إعداد خرائط الموضوعات  .6

  مستقبليةمستقبليةالالدراسات دراسات الالوو  الخاتمةالخاتمة  55

مميزة لتصنيف السور المكية والمدنية عددية سمة  37قمنا في هذا البحث بإعداد قاعدة بيانات تضم 
 .المكي والمدنيوخصائص للقرآن  مميزاتفي القرآن الكريم مستقاة مما استنبطه العلماء من 

لبحث ننوي بمشيئة اهللا تنقيح قاعدة البيانات بإضافة المزيد من السمات وآذلك هذا ااستكماًال لو
من سور القرآن  ةوالمدني ةالمكي لنصوصاآللي للتصنيف لوبناء نماذج  هاتطبيق طرق لتحليل

  .الكريم

  شكرشكرآلمة آلمة   66

المملكة العربية السعودية لما ب رول والمعادنلجامعة الملك فهد للبتوالعرفان يتوجه الباحثان بالشكر 
 .أثناء القيام بهذا البحثلهما قدمته من دعم 
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  السيرة الذاتية للباحثين

 

 

 

حاصل على درجة الدآتوراه في هندسة الحاسبات من معهد ستيفنز للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األمريكية  :السيد محمد األلفي/ الدآتور

وهو مؤسس ومنسق لمجموعة . مل حاليًا أستاذًا مشارآًا بكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعوديةويع

أوراق بحثية، وبالمشارآة في تنظيم  عدةيع البحثية الممولة، وبتأليف وقد قام بإجراء عدد من المشار. أبحاث النظم الذآية بجامعة الملك فهد

والدآتور األلفي عضو بارز بجمعية مهندسي الكهرباء . من المؤتمرات العلمية الدولية، وباإلشراف على طالب الدراسات العلياالعديد 

آما شارك بفعالية في تقييم وتحديث البرامج . ومحرر مشارك بمجلة الشبكات العصبية التي تصدر عنها) IEEE(واإللكترونيات الدولية 

اسب والمعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وفي إعداد مناهج تفصيلية في مجال شبكات بقسم علوم الح ةالدراسي

وشارك في . العتماد البرامج األآاديمية في مجال الحاسب اآللي) ABET/CSAB(الحاسب في ضوء أحدث توجيهات للجنة األمريكية 

لكلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة  ةة حائل بحائل، وفي مراجعة البرامج األآاديميإعداد البرنامج األآاديمي لقسم علوم الحاسب بجامع

وقد قام مع الباحث الثاني بترجمة ونشر آتاب عن شبكات الحاسب في مجلدين وآتاب آخر عن . األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض

 .2011مييز في التدريس من جامعة الملك فهد عام آما حصل سيادته على آثير من الجوائز منها جائزة الت. أمن الشبكات

 

 

  

  
حاصل على درجة الدآتوراه في الهندسة الكهربية من جامعة استراثكليد بالمملكة المتحدة، ويعمل  :رضوان السعيد عبد العال/  الدآتور

عمل قبل ذلك باحثًا . الحاسب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعوديةحاليًا أستاذًا بقسم هندسة الحاسب اآللي بكلية علوم وهندسة 

قام مع الباحث األول بترجمة ونشر آتاب عن شبكات الحاسب في مجلدين وآتاب آخر عن أمن . علميًا بمعهد البحوث بنفس الجامعة

تشمل اهتماماته البحثية أجهزة الفيزياء  .ساينتفيك أميريكان الترجمة العربية لمجلة - الشبكات، آما ترجم عدة مقاالت علمية لمجلة العلوم 

  .ناتالنووية، والتعلم اآللي، والتطبيقات متعددة التخصصات للتنقيب في البيا
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  الملخص باللغة االنجليزية

Title: Preparing a Quantitative Database of Meccan and Madani Suras of the Holy Quran  

Abstract. Determining the Meccan/Madani origin of the quranic suras has many 

benefits and has always been of great interest to quranic scholars. Examples of such 

benefits include correct interpretation of the verses, distinguishing between nasikh and 

mansoukh (abrogator and abrogated), gaining insight into the various quranic 

approaches to calling people to Islam at various stages and in different environments, 

and assertaing the chronology of events. In this study, we have prepared a quantitative 

thematic database for the quranic suras that consists of 37 distinguishing numerical 

features based on the general characteristics of the Meccan and Madani Quran as 

derived by early quranic scholars. This database can be used in several application for 

automatic detection and analysis of the Holy Quaranic text. 

Keywords: Text analysis, Quranic text, Statistical analysis, Feature ranking, Databases 

and indexing, Information retrieval, Artificial intelligence. 
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 مهمة مصطلحات: ملحق

Artificial Intelligence (AI)  الذآاء االصطناعي 

Categorical Features سمات ذات قيم فئوية 

Characteristics  خصائص  

Classification التصنيف 

Context السياق  

Continuous Features مات ذات قيم متصلةس 

Database قاعدة بيانات  

Discourse الخطاب  

Document Analysis تحليل الوثائق  

Feature Ranking السمات ترتيب  

Indexing فهرسة  

Information Retrieval استرجاع المعلومات  

Information Theory نظرية المعلومات 

Integers أعداد صحيحة 

Machine Learning Methods أساليب التعلم اآللي 

Natural Language Processing (NLP) معالجة اللغات الطبيعية 

Pattern Recognition تمييز األنماط 

Preprocessing المعالجة األولية  

Semantic Analysis تحليل داللي  

Statisitical Analysis تحليل إحصائي  

Thematic Features  سمات موضوعية  

Text Analysis تحليل النصوص  

Textual Features سمات نصية  

 


