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الملخص 
، آلیابحور الشعر العربي تمییز لتحدید وتصمیم نظامالبحث الحالي إلىیھدف 

المرافقة القصیدة الشعریة مقترنًا بالحركات أوتتقبل البیت الشعري  التيتبدأ بمرحلة اإلدخال خالل خمسة مراحل 
، لتلیھا مرحلة ملفات مخزنة بشكل مسبق بھیئة ملف ورد من قصیدة أوأو یختار بیتًا من لوحة المفاتیح لھ مباشرة 

تحوي البیت المدخاألولىالكتابة العروضیة والتشفیر الرقمي والتي تنجز مھامھا بخطوتین 
بعد والمتحركة٠بـ بعد ترمیزھاوالخطوة التالیة یتم تمثیل تتابع الحروف الساكنة الكتابة العروضیة إلى
مطابقة  ) ه٣٢١(بطریقة ١بـ 

لستة بین األوزان الناتجة  ا
من خالل مرحلة اإلخراجوفي حالة نجاح عملیة التطابق  یتموعللھا 

تم إذ. 
نظام   القدیم والحدیث والعمودي ریة تتوزع بین الشعر بیت شعر وقصیدة شع١٠٠على أكثر من ةتطبیقی بت ال قد اث

ةالعروضیتائج الكتابة عرض نوبیت وقصیدة ٨٠ألكثر من كفاءتھ في تحدید البحر الشعري
.ریر اإلخراج تقأومن خالل شاشة 

.، تطببقات حاسوبیة ، تمییز انماطالكتابة العروضیة، علم العروض ، بحور الشعر العربي :كلمات المفاتیح 

المقدمة -١
ھو میزان الشعر بھ یعرف مكسورة " أو  " المعتبرةاألوزان أحوالعلم یبحث فیھ عن "علم العروض 

الشعریة للتأكد من صحة وزنھا األبیاتالّفني الذي تعرض علیھ فعلم العروض ھو المقیاس ، "من موزونة 
ونظریاتھ التي تّحصل وتكتسب العروض ھو علم میزان الشعر ، وھو علم لھ قواعده أصولھ أنفیمكن القول 

العروض وأصولھ ونظریاتھ فإنھ قبل لقواعدالتطبیقيھو الجانببالتعلیم ، وأذا كان الشعر من الناحیة العلمیة 
إلىفي نشأة علم العروض ویرجع رجال التراجم الفضل. لك فن كسائر الفنون مصدره الموھبة واالستعداد ذ

ویذكر ان الخلیل كان أمامًا] ١[ھـ ١٧٤ھـ وتوفي سنة ١٠٠الذي ولد بالبصرة سنة الخلیل بن احمد الفراھیدي 
حصر أقسامة في خمسة دوائر یستخرج الوجود وإلى، فھو الذي أستنبط علم العروض وأخرجھ علم النحو في

:]٢[وھيمنھا خمسة عشرا بحرًا 
.وفیھا ثالثة أبحر ، الطویل ، المدید والبسیط : دائرة المختلف أو الطویل - ١
.وفیھا بحران ، الوافر والكامل : ؤتلف أو الوافر مدائرة ال- ٢
.الھزج ، الرمل والرجز: وفیھا ثالثة أبحر : دائرة المجتلب أو الھزج - ٣
، السریع ، المنسرح ، الخفیف ، المضارع ، المقتضب أبحروفیھا ستة : دائرة المشتبھ او السریع - ٤

.والمجتث 
.وفیھا بحران ، المتقارب والمتدارك او المحدث: دائرة المتفق أو المتقارب - ٥

وھي والنغم باإلیقاعرفة  الخلیل كان لھ معأنویذكر .واحدًا وسماه الخیب ثم زاد تلمیذه األخفش بحرًا 
أن یھم من وضع الخلیل لعلم العروض أن العرب لم تكن تعرف ولكن ال ینبغي . لھ علم العروض أحدثتالتي 

، الشعر من قبل أ فالشعر عرف قبل قانونھ وھو علم العروض ، كما أن اللغة وجدت قبل علم النحو أوزان
وأن لم تكن تعرفھا علم بأوزان الشعر العربي وبحوره فالواقع أنھم كانوا قبل وضع علم العروض على

]  .١[التي وضعھا الخلیل فیما بعد باألسماء



٢

علم الَعروض صناعة تختص فقط بمعرفة صحیح أوزان الشعر من اعتبارحّد إلىوقد ذھب البعض 
" .التالتفعی" أو " األجزاء"أّما قاعدة ھذه الصناعة فتقم على أركان تسمى . فاسدھا 

:حاوالت لحوسبة العروض الشعري ، منھا ھنالك بعض الم
البیت إدخالفبعد . معتمدة على طریقة الشیخ النفي]  ٣[النظام الذي صممتھ  الباحثة جنان العیداني -

العروضیة ، الكتابة: المدخل یتضمن الشعري  المّشكل ، یختبره النظام ویعرض تقریرًا عن البیت
نوع ري ، دون تحدیدوتفعیالتھ ومواضع التقطیع الشع) ١،٢،٣(لبیت بداللة التمثیل العشري وشفرات ا

.بحرًا فقط ١٣من تمییز النظاموتمكن .طرأ علیھ الزحافات والعلل الذي 

تطویر طریقة حیث اعتمد الباحثون على ] ٥[وآخرونالنظام الذي صممھ الباحثون  زینب خلف -
جداول فقط من اصل ثالثة وعشرین جدوًال قام بتصمیمھا أربعةي برنامجھ على الكاتب الذي استخدم ف.د

تقطیع الشعري او طریقة إلى، حیث یبدأ مدخالتھ  من الشفرة الثنائیة المكافئة للبیت الشعري ولم یتعرض 
. لفظھ او تحدید مواقع القطع 

لمشكل او القصیدة االسابقة حیث یتقبل البیت الشعري مةاألنظالعمل في الى تتمةیھدف ھذا البحث 
عرض نتائج الكتابة تحدید بحر البیت او كل بیت في القصیدة المدخلة مع ملتیتأیبات المتكونة من عدة 

التي تطرأ على تحدید نوع الزحافات والعلل والكتابة طیع لكل بیت في القصیدة مع قالعروضیة ومواقع الت
.بحراعشر ستةم یتمكن من تمییز النظاكل بیت ، 

بیت الشعر-٢
وینقسم بیت الشعر الى قسمین .  بیت الشعر ھو كالم موزون مركب من أجزاء أو تفعیالت وینتھي بقافیة 

: شطرین أوأو مصراعین 
.الصدر : الشطر األول ویدعى -
.العجز : الشطر الثاني ویدعى -
.ض العرو: آخر تفعیلة في الصدر تسّمى -
.الضرب : آخر تفعیلة في العجز تسّمى -
.الحشوأما باقي التفعیالت أو التفاعیل أو األجزاء في البیت فتسّمى -

:یوضح تلك المسمیاتعلي بن ابي طالباألمامالبیت اآلتي للجواھري بحق 

َواستشفى لدیَك ُشِفيَمن َزاَر َقبُرَكَیا صاحَب القّبِة البیضاِء في النَّجِفالبیت الشعري
العجزالصدر

ُمْسَتْفِعُلْن   َمْفُعْوْالُت    ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْن   َمْفُعْوْالُت    ُمْسَتْفِعُلْنوزن  البیت
حشو             ضربحشو           عروض

الكتابة العروضیة-٣
ینھ وبین الموسیقى صلة الفرع بذلك ھناك صلة تجمع ولم العروض ھو علم موسیقى الشعر  ،أن عل

المتولد من األصل ، فالعروض  حقیقة أمره لیس األ ضربًا من  الموسیقى اختص بالشعر على أنھ مقوم 
وإذا كان للموسیقى عند كتابتھا رموز خاصة یدل على األنغام المختلفة وللعروض كذلك . ]٢[من مقوماتھ 

ة تخالف الكتابة اإلمالئیة التي تكون حسب قواعد اإلمالء المتعارف علیھا وھذه رموز خاصة بھ في الكتاب
والكتابة العروضیة . الرموز العروضیة یدل بھا على التفاعیل التي ھي بمثابة أنغام الموسیقى المختلفة 

]: ١،٧[على أمرین أساسین ھما مقوت



٣

.ما ینطق یكتب - ١
.ما ال ینطق ال یكتب - ٢

ولت
، ] ٢،٧[بعض أحر تكتب 

شعریة صحیحة حیث إنھا تمثل المكونات اللفظیة للبیت الشعري والتي تعتبر ت

:عروضیةالكتابة االعتیادیة إلى الكتابة ال

).غائبْنغائبًا تصبح،سالٌم تصبح سالمْن(كل حرف منون أو تنوین األلف یحول إلى نون ساكنھ مثل .١
).مّد تصبح مْدد ( كل حرف مشدد محرك یحول إلى ساكن ومتحرك مثل .٢
).واغتنمي   تصبح  وغتنمي ( حذف حرف األلف للوصل .٣
).منزِل تصبح منزلي(تعوض الحركة بما یقابلھا مثلكل كلمة بنھایة الصدر أو العجز تنتھي بحركة.٤
).لُھ تصبح لھو( كل حرف ھاء مشبع بنھایة كلمة یعوض بما یناسب الحركة المشبعة مثل .٥
).قالوا تصبح قالو( ال تكتب األلف التي ال تنطق والتي تكتب إمالًء  مثل .٦
).اھذا تصبح ھاذ( تكتب األلف التي تنطق وال تكتب إمالًء مثل .٧
).آالء تصبح أاالء( تحول إلى حرف متحرك وساكن مثل ) آ(كل مدة ألف .٨
الّصدق  تصبح اْصصدق ( التعریف مشدد مـثل ) الـ(تحذف الم الحروف الشمسیة ویكون الحرف الشمسي مع .٩

.(
اكنین في حالة تواجد ساكنین متتالین بعد أجراء الكتابة العروضیة یحذف الساكن األول لعدم جواز التقاء س.١٠

.في اللغة العربیة
:اعتماد الترمیز بدل الحركات األعرابیة األعرابیة .١١

" د"أو المتحرك " ٠"والساكن " ١"أو المتحرك " ه"والساكن "  "/الحرف المتحرك یرمز لھ بـ -
. وغیرھا من طرق الترمیز  "  ن"والساكن 

مثل طریقة العشریةاألرقامم استخدام یتالخطوة السابقة شعري الناتج من لتسھیل قراءة وتتبع البیت ال.١٢
مثل طریقة األبجدیةوف روالحالعشریة األرقامأو مزیج من ]١[التي اعتمدھا الكاتب )٠،١،٢،٤،٨،١٦(
:)١(بالجدول والموضحةالتي سوف نستخدمھا في بحثنا الحالي ) ه٣٢١(

طرق الترمیز)  ١(الجدول 
ه١٢٣تمثیل الترمیزالمصطلح العروضيالصفة
١١ال یوجدحرف متحرك واحد 

ه٠ال یوجدحرف ساكن واحد
٠١٢سبب خفیفحرف ساكن+حرف متحرك 

٠١١٣وتد مجموعحرف ساكن+ حرفان متحركان 
:اعتماد التوّقف في الكتابة العروضیة عند كل ساكن بدون التقّید بالتفعیلة توّخیًا للوضوح والبساطة .١٣

تي یوضح تطبیقًا للخطوات السابقة والبیت اآل
ِبِسْقِط اللَِّوْى َبْیَن الدَُّخْوِل  فَََحْوَملِقَفْا َنْبِك ِمْن ِذْكَرْى َحِبْیٍب َوَمْنِزِل                    :البیت الشعري

الكتابة 
:العروضیة

ْق ْ ِطل  ِلَوْى  َبْي  َنْد  َدُخْو  ِلفَََحْو َمِلْيِبِسِقَفْا  َنْب  ِكِمْن  ِذْك  َرْى  َحِبْي  بْن َوَمْن ِزِلْي     

٠١١٠١٠١١٠١٠١٠١١٠١٠١١٠١١٠١١٠١٠١١٠١٠١٠١١٠١١٠١١:ترمیز البیت
ه٣٢١طریقة 

:
٣٢٣٢٢٣٢٣٣٣٢٣٢٢٣٣٣



٤

:)  ٢(الجدول وكما في 

للبیت الشعريیوضح شرح حاالت الكتابة العروضیة)  ٢(جدول 
ناتج الكتابةحالة الكتابة العروضیةالكلمة
َحِبْیِبْنوجود تنوین الكسرَحِبْیٍب

َوَمْنِزِلْيإشباع حركة نھایة العروضَوَمْنِزِل
اِلِلَوْىم الحروف الشمسیةتحذف الاللَِّوْى

كل حرف مشدد محرك یحول إلى ساكن ومتحرك،و تحذف الم الحروف الشمسیةالدَُّخْوِل
ْد َد ُخْو ِل، وتحذف األلف لاللتقاء الساكنین

فَََحْوَمِلْيإشباع حركة نھایة الضربفَََحْوَمِل

آلیة التقطیع الشعري-٤

ي ھي عملیة تقسیم البیت الى أجزاء تفصیلیة تبعًا لحركات حروفة ھي عملیة تجزئة البیت الشعري ، أ

منھا البیت الشعري یتألفكما تلفظ ، وھذا التقسیم الى أجزاء تفصیلیة یكون وفقًا للتفعیالت المصطلح علیھا ، والتي 

ض، فھي غایة ھذا علم العروالتقطیع الشعري ومعرفة البحر أھمیة عظیمة، وإجادتـھا من أھم مباحثلعملیة وأن.

].٥[ أكان شاعرًا أم ناقدًا أم محققًا أم باحثًا العلم وثمرتھ العملیة، وھي مبتغى طالب ھذا العلم سواء

:والمثال اآلتي یوضح آلیة التقطیع الشعري للبیت الشعري السابق 

ِبِسْقِط اللَِّوْى َبْیَن الدَُّخْوِل  فَََحْوَملِقَفْا َنْبِك ِمْن ِذْكَرْى َحِبْیٍب َوَمْنِزِل   الكتاب االعتیادیة 
فَََحْو َمِلْي/ ِلَدُخْو /  َنْدِلَوْى َبْي /  ِبِسْق ْ ِطلَوَمْن ِزِلْي     /بْنَحِبْي / ِكِمْن ِذْك َرْى / ِقَفْا  َنْب :الكتابة العروضیة
َمَفْاِعُلْن       / َفُعْوُل  /َمَفْاِعْیُلْن   /   َفُعْوُلْن َمَفْاِعُلْن/ َفُعْوُلْن   / ِعْیُلْن  َمَفْا/   َفُعْوُلْن  التفعیالت المالئمة

العللالتفعیالت والزحافات و-٥
التفعیلة ھي المقیاس العروضي الذي تقاس بھ أبعاد أجزاء البیت، وبتجمع التفعیالت یعرف نوع البحر وما 

.انینشق منھ من أوز
وتتركب ھذه المقاطع من ثالثة . تتكون التفعیلة من تتابع من المتحركات والسواكن موضوعة بشكل معروف

:]١،٢،٧،٦[أشیاء

عْن، قْد، ھْل: (یتكون من حرفین أولھما متحرك وثانیھما ساكن مثل:السبب الخفیف.(
ھو، لَم، َلَك:(یتكون من حرفین متحركین مثل:السبب الثقیل.(
 إلى، على، مضى: (یتكون من ثالثة أحرف الثالث فیھا ساكن واآلخران متحركان مثل:المجموعالوتد.(
َبْیَن، أْین، قام: (یتكون من ثالثة أحرف ثانیھا ساكن واآلخران متحركان مثل:الوتد المفروق.(
لعبْت، سألْت، ضحكْت: (تتكون من أربعة حروف أخرھا ساكن مثل:الفاصلة الصغرى.(
َسَعَدنا، َغَمَرنا، شجرٌة: (ساكن مثلأخرھاتتكون من خمسة حروف :ة الكبرىالفاصل.(

) ٤(جدول  . تفعیالت أصیلة وتفعیالت بدیلة: وعلى ھذا األساس تم تقسیم التفعیالت إلى نوعین من التفعیالت
.یوضح التفعیالت األصلیة وطرائق تجمع األوتاد والفواصل واألسباب لتركیب تلك التفعیلة



٥

لتركیب تلك التفعیالتیوضح التفعیالت األصلیة العشرة وطرائق تجمع األوتاد والفواصل واألسباب)  ٤(دول ج
طریقة التركیبالتفعیلةت

)لن+ فعو(سبب خفیف + وتد مجموع فُعوَلن١
)لن+ عي + مفا (سببین خفیفین + وتد مجموع َمَفاِعیلن٢
)تن+ عل +مفا (سبب خفیف + سبب ثقیل + وتد مجموع ُمَفاَعلُتْن٣
)تن+ ال + فاع (سببین خفیفین + وتد مفروق فاِع الُتْن٤
)علن+ فا (وتد مجموع + سبب خفیف َفاِعلن٥
)تن+ عال + فا (سبب خفیف+ وتد مجموع + سبب خفیف فاِعَالُتْن٦
)علن+ تف + مس (وتد مجموع + سببین خفیفین ُمْسَتفِعُلْن٧
)علن+ فا + مت(وتد مجموع+ سبب خفیف + ثقیل سببُمَتَفاِعلن٨
)الت+ عو + مف (وتد مفروق + سببین خفیفین َمْفُعوَالُت٩

)لن+ تفع + مس (سبب خفیف+ وتد مفروق + سبب خفیف ُمْسَتْفع ُلْن١٠

یة وأن الثالث، أن التفعیالت الصحیحة إما أن تكون خماسیة أو سباعیة والمستعمل منھا ثماني تفعیالت
وبعض الرباعیة ناتجة من الخماسیة نتیجة نقص بھا وأن بعض الرباعیة وبعض الخماسیة والسداسیة ناتجة من 

فكل تغییر ، السباعیة نتیجة نقص بھا وقد أطلق على ھذا النقص مصطلحات كثیرة تحت مفھومي الزحاف والعلة
ویمكن توضیح كل منھا " علًَّة"معًا یسمى " دالوت"و " السبب"وكل تغییر یلحق " زحافًا"فقط یسمى " السبب"یلحق 
:كاآلتي

وھو التغییر الذي یصیب األسباب في التفعیلة وھو نوعان . الزحاف ھو لغة اإلسراع :الزحاف:
.ھو التغییر الذي یطرأ:مفردالزحاف - 

:)٥(مبین بالجدول 

اف المفردالزح) ٥(الجدول 
وصف الزحاف المفردالزحاف المفردنوع الزحاف المفرد

حذف حرف ساكن

حذف الحرف الساكن الثانيالخبن
حذف الحرف الساكن الرابعالطي
حذف الحرف الساكن الخامسالقبض
حذف الحرف الساكن السابعالكف

تسكین الحرف المتحرك الثانياالضمارتسكین حرف متحرك
تسكین الحرف المتحرك الخامسصبالع

حذف الحرف المتحرك الثانيالوقصحذف حرف متحرك
حذف الحرف المتحرك الخامسالعقل

:المزدوج الزحاف - 
.)٦(كما مبین بالجدول 

الزحاف المزدوج) ٦(الجدول 
زدوجوصف الزحاف المالمزدوجالزحاف زدوجلمنوع الزحاف ا

ینساكنینحذف حرف
حذف الحرفین الثاني والرابع الساكتین خبل

ابع الساكتینالحرفین الثاني والسحذف شكل 

وحذف تسكین حرف متحرك
حرف ساكن 

تسكین الحرف الثاني المتحرك وحذف الحرف الرابع الساكن خزل
ك الخامس وحذف الحرف السابع الساكن تسكین الحرف المتحرنقص



٦

العلة العروضیة:.
: وھنالك نوعان من العلل .وھو یدخل فقط على العروض والضرب وال یدخل على الحشو 

إلى:ة - 
.العروض او الضروب 

لضروب ،  أوأوحیث تحذف بعض األحرف :علل النقص- ا
: على التوالي) ٨(و ) ٧(في الجدولین 

علل الزیادة) ٧(الجدول 
وصف علة الزیادةعلة الزیادةالزیادةعلةنوع 

زیادة حرف ساكن
زیادة حرف ساكن الى اآلخرالتذییل
زیادة رف ساكن الى اآلخرالتسبیغ

زیادة حرف متحرك ثم حرف ساكن الى االخر الترفیلتسكین حرف متحرك وحذف حرف ساكن 

علل النقص) ٨(الجدول 
وصف علة النقصعلة النقصنوع علة النقص

األخیراو حذف الساكن األخیرینحذف الحرفین 
ك الذي قبلھوتسكین المتحر

األخیركن احذف الحرفین المتحرك والسالحذف
ثم تسكن الحرف المتحرك الذي قبلھ األخیرحذف الحرف الساكن قطعلا

تسكین حرف متحرك وحذف حرف ساكن 
زیادة حرف متحرك ثم حرف ساكن الى االخر القصر
المتحركاألخیرحذف الحرف الكسف
األخیرتسكین الحرف الوقف

واالستعاضة عن أحرفثالث أخرحذف 
بساكن او بدون ذلك بلیةالحرف الساكن الذي 

حذف الحرفین الساكن األخیر والمتحرك الذي قبلھ ثم تسكین البتر
الحرف المتحرك الذي قلھا

حذف أخر ثالثة أحرف المتحرك والساكن والمتحرك وتغییر الحذذ
المتحرك الى ساكن

حذف اخر ثالث احرف منھا المتحرك ثم الساكن ثم المتحرك لمالصأحرفثالث أخرحذف 

 بین الزحاف والعلةالفرو قاتأھمیبین ) ٩(الجدول : الفرق بین الزحاف والعلة.

الفرق بین الزحافات والعلل) ٩(الجدول 

العلةالزحاف
العّلة إذا عرضت تلزمالزحاف إذا عرض ال یلزم

العّلة تدخل على األسباب واألوتاد معًاالزحاف یختص فقط باألسباب
العّلة التدخل الحشو وتختص بالعروض والضرب فقط الحشو والعروض والضربالزحاف یدخل

ظام المقترح نال-٦
السابقة ، حیث جاء لیقدم معالجة للقصیدة األعمالالمقترح یعد خطوة مكملة للنواقص في م أن النظا

أو) ١(
) ٢(أن

مراحلالبیت او القصیدة الشعریة بعدة ، لیمر بعدھااألولیةالمعالجة 



٧

ة
،  )  ١(. إضافةوطریقة الترمیز 

.٧، علمًا ان النظام قد تم برمجتھ بلغي دلفي ح  عمل كل مرحلة من مراحا النظام كاألتي ویمكن توضی

َلَك اْلَحْمُد یاذا الُجوِد َوالمْجِد َواْلُعلى           َتباَرْكَت ُتْعطي َمْن َتشاُء َوَتْمَنُع :   المثال االول 

ُعَوّني َوْیِك ُامَّ اْلَبنیْن   ال َتْد: الثانيالمثال 
ُتَذكِّریني ِبُلُیوِث اْلَعریْن

مراحل عمل النظام ) ١(الشكل

عن القصیدة أما بشمل مباشرأبیاتأوالبیت الشعري  إدخالقي ھذه المرحلة یتم : مرحلة اإلدخال :١-٦
لقد تم اعتماد .خزون بشكل مسبق على ھیئة ملف ورد او ملف نصي  مأو استرجاع ملف حالمفاتیطریق لوحة 

، )قید لصدر البیت واألخر للعجز ( مصفوفة من القیود لخزن المعلومات المتعلقة بالقصیدة المراد العمل علیھا 
سیتم إضافة الل كل مرحلة من مراحل النظام خوالمصفوفة یعتمد على عدد أبیات القصیدة المدخلة، وطول ھذه 
.  المتمثلة بنتائج ھذه المراجل الى مصفوفة القیود للبیت او القصیدة المدخلةالمعلومات

ھیدًا للمرحلة التالیة المرحلة یتم أجراء بعض المعالجات التمھیدیة تمفي ھذه: مرحلة  المعالجة األولیة :٢-٦
: ومن ھذه  المعالجات 

على سطرین أومكتوبان على سطر واحد كانا الشعري سواءالبیت وعجزوفصل صدرتحدید
:التالیة الخوارزمیة من خالل وتنجز ھذه المرحلة عملھا باالعتماد على طول السطر و.منفصلین

التشفیر الرقميمرحلة الكتابة العروضیة

مرحلة تحدید البحر الشعري

مرحلة اإلخراج



٨

لشعري خوارزمیة تحدید وفصل صدر وعجز البیت ا
تحدید طول السطر المدخل - ١
.طول وعدد الفراغات في كل السطر تحدید - ٢
یقعذو الطول األكبراذا كان الفراغ - ٣

األولالموقع 
،  األكبر 

.لنھایة السطر األكبروالعجز من نھایة الفراغ 
الحق  أذا- ٤

األكبر أذا

.األكبر في السطر الثاني إلى نھایة السطر الثاني 
. یات القصیدة وتكرر ھذه الخطوات على جمیع أب- ٥

 منفصلة،إلى كلمات وعجز البیتتقطیع كل من صدر
لومات  لة السابقة لتضیف من المرح مع

:التقطیع

:لة كلمات منفصإلىخوارزمیة تقطیع صدر وعجز البیت
.ویتم البحث عن الفراغات البیت) عجز(نأخذ صدر - ١
٢ -

.البیت) عجز(صدر
مات عن صدر   تحدید- ٣ ثل عدد  ) عجز (وخزن معو لعمل م ا

.الالحقةفي المراحل )العجز(الصدر
. كرر ھذه الخطوات على جمیع أبیات القصیدة ت- ٤

وتنجز ھذه المرحلة تعتمد على مخرجات المرحلة السابقة :الرقميالتشفیر ومرحلة الكتابة العروضیة :٣-٦
:خطوتینمھامھا على 

لكتابة :- لمذكورة  ا في ا
على الكلمات المنفصلة لصدر وعجز البیت الناتجة من المرحلة ) ٣(قرة الف

اراً مرة     ه وتكر وصول  أخرى ًا مر ل إلى ا
فصل  لة  عجز ( مرح ل وف ) ا

أو
)٣ (،

.العروضیة لصدر وعجز البیت الشعري 

حرف ساكن " ١":- وكل 
:وحسب الخطوات التالیة ،" ٠"بالرمز 



٩

خوارزمیة التشفیر الرقمي 
عجز   (یتم المرور وبشكل متسلسل على نتائج الكتابة العروضیة- ١ ل در وا لإلنتاج  )الص

.للحرف الساكن" ٠"للحرف المتحرك و " ١"تتابع من 
) ١(باع القواعد المبینة في جدول الترمیز وبأت- ٢

).ه٣٢١(الى طریقة التشفیر الرقمي 
.تكرر ھذه الخطوات على جمیع أبیات القصیدة - ٣

أن عملیة تحدید  البحر للبیت الشعري یتم من خالل عملیة مطابق  نتائج : مرحلة تحدید البحر الشعري : ٤-٦
ثبالتمخطوة السابقة المتمثلة ال

في حالة   ،)ه٣٢١(حدوث الزحافات والعلل  و
.عملیة تطابق یدل على نجاح ھذا المرحلة حدوث

نتائج جمیع مراحل النظام تتیح ھذه المرحلة لمستخدم النظام من تتبع : اإلخراج مرحلة: ٥-٦
.الأو الواحد 

.اإلخراج لمعالجة قصیدة شعریة تقریر والمثال الثاني ، یمثل 

 َلو َتَراُه  َكالظِّبي َیســــ          ــَنُح    ِحیَنًا  َوَیبَرُح:المثال األول

لعلل    د ات وا لزحاف ا نوع 
التي طرأت على صدر وعجز البیت  بعد ان یمر بجمیع مراحل النظام ، 

 ،)٢(.
.الساكن الثاني حذفالخبن ھو اوالبیت الذي حذفت منھ تفعیلة واحدة تو جزء واحد من اخر كل شطر ، 



١٠

شاشة اإلخراج للمثال األول ) ٢(الشكل

 المثال الثاني:
َسُتْبِدْي َلَك اَألّیاُم َما ُكْنُت َجاِھَلًا      

ِتْیَك َبْاَألخَباِر َمْن َلْم ُتَزوَِّدَوَیأ 

)  ٤(و) ٣(
)٥ (

لعجز ) مقبوض () ( ا و
.الساكن الخامس حذفوالقبض یعني ) .مقبوض(



١١

نتائج الصدر للمثال لثاني) ٣(الشكل 

نتائج العجز للمثال لثاني) ٤(الشكل 
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للمثال الثانيتقریر اإلخراج  ) ٥(الشكل

المناقشة -٧
جاوز العثرات التي في بحثنا المقترح حاولنا ان ت

سواء للفصل اآللي ألبیات القصیدة الشعریة المدخلة وفصل كل بیت الى صدر وعجز 

أوالنظام تتی
. مختارة من القصیدة أبیاتالقصیدة كاملة او 

.المناسب للبیت الشعري
ولتحسین عمل النظام یمكن إضافة مرحلة أضافیة الكتشاف موقع ونوع الخطأ في حالة فشل النظام في 

.تحدید بحر المناسب للبیت الشعري وإعطاء اقتراحات مناسبة لتصحیحھ

االستنتاجات -٨
لنظام قد   ة عمل ا فاء لتحقق من ك و

بیت٨٠على أكثر من في التعرفتھ وقد اثبت النظام كفاءوالمعاصر،من أبیات الشعر القدیم . عمودي 
.صحیحوقصیدة بشكل 

وذلك  )  ه١٢٣(] ٢[ن النماذج التي قدمھا المعوض التي تم اعتمادھا م

:ت
.ایة بعض األبیات الخارجة عن الوزن العربي والتي یحس بھا كل متذوق برو
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وبالت
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Abstract
This research aim to design system able to detect and recognize the

Arabic poetry meters , this system accomplished this aim by five stages , begin in
Entering stage which take line of poetry Or many lines of poetry directly fom
keyboard or from saved word document file with its basic diacritics in spite  of
the Sader Or Ajez of each line written in then same line or in two separated lines
, in the next stage the poetry writing and digital encoding stage its perform its
task in two step , the first convert the entering poetry line from normal writing
style to poetry wiring style , and in the second stage re assembling selected
sequence of animated character  encoding  with 1 and constant character
encoding with 0 by (5321) representation to easer the task of the next stage
which responsible to determine the correct meter of the inputting poetry , and
this done by pattern matching technique between the pattern that come a result
from previous  and pattern data base with content more then 80 pattern of the
sixteen Arabic poetry meters with  most of the changes that can take please to its
parts line(Zehfat , Aleal) . in last stage the outputting stage give the user the
ability to trace  the result of all the system stages through output screen or output
report . to confirm the system work we test its work on over one hundred poetry
line and multiple poetry lines of older and modern Arabic vertical poetry and its
succeed to determine more the correct  meter to 85 of them .

Key Word : Arabic poetry metros , Prosody , Prosody writing , Computer Applications ,
Pattern Recognition .
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