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الخالصة:
يھدف ھذا البحث إلى تصميم وتنفيذ شبكة عصبية  Neural Networkلغرض
تدريبھا على أوزان بحور الشعر العربي حيث تم تحويل تفعيالت اوزان البحور الى صيغة
ثنائية التمثيل ) ، (0,1وقد تم استخدام شبكة نوع  Back Propagationوقد تم اخذ ثالثة
بحور لتدريب الشبكة عليھا وھي )البحر الطويل  ،البحر المديد والبحر البسيط ( وقد اعطت
نسبة تمييز .%١٠٠
المقدمة
نالت الشبكات العصبية االصطناعية ) (Artificial Neural Networkاھتماما كبيرا من قبل
الباحثين وخاصة في تصميم انظمة ذات سلوك مشابه للسلوك البشري في عملية اتخاذ القرار وحل
المشاكل ] ، [6فھي نظام معالجة معلومات تملك مميزات اداء على غرار الشبكات العصبية
البيولوجية  ،اول نموذج قدم من قبل ) (Rosenblattعام  1956واستعملھا لحل المشاكل الخطية
] . [6تعد شبكة انسياب الخطا خلفا ) ( Error Back Propagationمن اشھر الشبكات التي
استخدمت في مجال التصنيف ) (Classificationوتتكون من ثالثة نواع من الطبقات ھي ) طبقة
وتستعمل ھذه الشبكة دالة LMSE
)طبقات( مخباة وطبقة اخراج (
ادخال  ،طبقة
) (Least Mean Square Errorكمقياس للتوقف اذ تستمر ھذه الشبكة بالعمل حتى يتم الوصول
الى الخطا المقبول وبعكسة يتم الرجوع عكسيا من طبقة االخراج الى طبقة االدخال لتعديل اوزان الشبكة
بتحديد مساھمة كل وزن بالخطا الناتج ] . [2,5يعرف التعلم في الشبكات العصبية بانه عملية اكتساب
النظام العصبي القدرة على تنفيذ وظائف معينة باعطاء صورة تقريبية عن المشكلة بواسطة تعديل
معامالتة الداخلية )االوزان( وفقا لقاعدة معينة تحدد كيفية تحديد اوزان الموصالت العصبية ][1,3
وتنجز عملية التعلم باستخدام االمثلة ] [4وھنالك نوعين من التعلم ھما التعلم المشرف علية
) (Supervisedوھذه الخوارزمية تعتمد على المشتقة في تحديد االوزان والتعلم غير المشرف علية
). (Unsupervised
ان اركان علم العروض ھي اوزانه وتفاعيله والتي تعتمد بالدرجة االساس على تتابع الحروف
المتحركة والساكنة وتتركب االوزان من األسباب واألوتاد والفواصل والتي تتولد التفاعيل منھا وھذه
عن طريقھا يمكن تمييز أي بحر من بحور الشعر العربي  ،ان عملية التمييز ھذه تعتمد على عملية
تقطيع البيت الشعري وھذه تتطلب احساس بموسيقى الكلمات مع الخبرة وتكون نتيجة التقطيع ھي
تحويل البيت الشعري الى كلمات من الحروف المتحركة والساكنة فقط لنأخذ البيت الشعري االتي
للفتى عقل يعيش به حيث تھدي ساقه قدمه
يكون تقطيعه كاالتي
حيثتھدي ساقھو قدمه
للفتٮعق لنيعي شبھي

١

علم العروض:
لقد حصر الخليل بن احمد الفراھيدي الشعر في ستة عشر بحرا باالستقراء من كالم العرب.
واي بحر يوزن باالعتماد على :
 -١السبب وھو نوعان :
ِن
أ -السبب الخفيف وھو عبارة عن حرف متحرك بعده ساكن مثل م ٍ
ب -السبب الثقيل وھو عبارة عن حرفان متحركان مثل لم.
 -٢الوتد وھو نوعان :
أ -الوتد المجموع وھو عبارة عن حرفان متحركان بعدھما ساكن مثل نعم،
ب -الوتد المفروق وھو عبارة حرفان متحركان يتوسطھما ساكن مثل سار.
 -٣الفاصلة وھي نوعان:
أ -الفاصلة الصغرى وھي عبارة عن ثالثة احرف متحركات بعدھا ساكن مثل
ذھب.
ب -الفاصلة الكبرى وھي عبارة عن اربعة احرف متحركات بعدھا ساكن مثل
ذھبت
ومن اختالف االسباب واالوتاد والفواصل تتولد التفاعيل وھي
فعولن :وتد مجموع  +سبب خفيف وتشفر  :م م س م س
فاعلن  :سبب خفيف  +وتد مجموع وتشفر م س م م س
مفاعيلن  :وتد مجموع +سببين خفيفين وتشفر  :م م س م س م س
فاعالتن  :سبب خفيف  +وتد مجموع  +سبب خفيف وتشفر  :م س م م س م س
مستفعلن  :سببين خفيفين  +وتد مجموع وتشفر  :م س م س م م م س
مفاعلتن  :وتد مجموع  +سبب ثقيل  +سبب خفيف وتشفر م م س م م م س
متفاعلن :سبب ثقيل  +سبب خفيف +وتد مجموع وتشفر  :م م م س م م س
مفعوالت :سببين خفيفين +وتد مفروق وتشفر م س م س م س م
يلحق ھذه التفاعيل تغيير يسمى بالزحاف والعلة.
ويعرف البي3ت الش3عري بانه كالم يتالف من اجزاء وينتھي بقافية وللبيت مصراعان االول
يسمى صدرا والثاني عجزا ويسمى اخر جزء من الصدر العروض واخر جزء من العجز
الضرب وعدا ذلك يسمى حشوا  .ويعرف البحر بانه الوزن الخاص الذي على مثاله يجري
الناظم ،وھي ستة عشر في ثالثة اقسام ھي
القسم االول ويشمل بحور ) الطويل  ،المديد و البسيط (  ،القسم الثاني ويشمل بحور ) الوافر،
الكامل  ،الھزج  ،الرجز  ،الرمل  ،السريع  ،المنسرح ،الخيف  ،المضارع  ،المقتضب و
المجتث ( والقسم الثالث ويشمل بحور ) المتقارب و المتدارك ( .
النظام المقترح
الشكل رقم ) (١يمثل مخطط كتلي بين سلوك النظام المقترح ونالحظ ان النظام يتكون من
مرحلتين
المرحلة االولى  :مرحلة تدريب الشبكة العصبية على تفغيالت البحور الشعرية ،وقد استخدمنا في ھذا
البحث ثالثة بحور ھي )البحر الطويل  ،البحر المديد والبحر البسيط (  ،ثم تم تشفير تفعيالت تلك
البحور باعطاء السكن قيمة  ٠والمتحرك قيمة  ، ١أي ان تفعيالت كل بحر تتحول الى سلسلة من ال
 ٠,١وقد تم تدريب الشبكة العصبية على كل سلسلة وخزن اوزان الشبكة العصبية لغرض استخدامھا
في مرحلة االختبار.
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المرحلة الثانية  :مرحلة االختبار وتحديد البحر المناسب  ،حيث يتم ادخال البيت الشعري بعد تقطيعة
الى تفغيالتة ومن ثم تشفير تلك التفعيالت كما في مرحلة التدريب ،ان تشفير البيت الشعري السابق
يكون كاالتي
٠١١١ ٠١١٠١ ٠١٠١١٠١
٠١١١ ٠١١٠١ ١٠١٠١١٠١
حيث يتم ادخال تلك الشفرات الى الشبكة التي تعطي اسم البحر الذي ينتمي الية البيت الشعري .
لقد تمت تجربة النظام وقد اعطى نتائج بنسبة تمييز .%١٠٠
مرحلة التدريب

ادﺨﺎل ﺘﻔﻌﻴﻼت

ﺘﺸﻔﻴر اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت

تدريب الشبكة العصبية

اﻝﺒﺤر اﻝﺸﻌري

ادخال البيت
الشعري مقطع

ﺘﺸﻔﻴر اﻝﺘﻔﻌﻴﻼت

استرجاع أوزان
الشبكة العصبية

اختبار
الشبكة

خزن اوزان الشبكة
العصبية

اطبع اسم البحر
الشعري للبيت
المدخل

مرحلة االختبار
مرحلة االختبار
شكل رقم ) (١مخطط كتلي لمكونات وسلوك النظام المقترح
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