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 لخصامل
. وقد لثقايفاج اتسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن دور علم العروض يف حتقيق االندم

كوهنا م العروض؛ لّلم علوتع جلأ املدّرس إىل توظيف اإليقاعات املوسيقية املاليوية يف تعليم
يقية املوس غماتلوفة لدى دارسي علم العروض املاليزيني خاصة، فضاًل عن أن النمأ

سة ف هذه الدرا. وهتدعريةاملاليوية املختارة تتناسب ابلتفعيالت املستخدمة يف البحور الش
سهم يف تأهنا  ىل جنبيف تعّلم العروض بشكل مشّوق جنبا إغري العرب إىل إعانة الطالب 

لى عذه الدراسة هثة يف لباحايف عرب تعليم وتعّلم هذه املادة. وتعتمد اإظهار االندماج الثق
 قسم يفلعروض اعلم منهج الوصف؛ إذ تقوم يف بداية الدراسة ابلعرض عن الوضع العام ل

عاملية إلسالمية الامعة ااجل اللغة العربية وآداهبا بكلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية يف
 ذه اجلامعة،ض يف هلعرو ابوصف طرق التدريس املتبعة لتعّلم علم  مباليزاي، كما أهنا تقوم

ليه الباحثة ا توّصلت إية. ومملشعر اإضافة إىل إبراز األنغام املوسيقية املاليوية املناسبة للبحور 
تكون أداة  صلح أنمة تمن خالل هذه الدراسة أن اإليقاعات املوسيقية املاليوية املستخد

ادة ملعروض اسة ااملساعدة لدراسة علم العروض، بل أصبحت در من األدوات التعليمية 
حظ أيضا ية. ناللعربحية تطبيقية، ميكن استشعار حالوهتا لدى الطالب الناطقني بغري ا

عد الطالب قة تسالطريااالندماج الثقايف يف عملية تعليم وتعلم علم العروض حيث إن هذه 
ا بشكل فعيالهتتمع  حفظ البحور الشعرية الناطقني بغري العربية على فهم املادة وعلى

 ة.يويميّسر، كما أهنا قادرة على تعريف اجملتمع العريب ابألحلان املال
 

ة الميساجلامعة اإل ،يويةاألحلان املال، البحور الشعرية، علم العروض الكلمات املفتاحية:
 العاملية مباليزاي.
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THE ROLE OF ARABIC PROSODY IN REALIZING 

CULTURAL INTEGRATION: THE STUDY OF MALAYSIA 

 
ABSTRACT 
This study exposed the role of Arabic prosody in realizing cultural 

integration. Among the method of teaching being used is by utilizing 

selected Malay melodies; since these kind of melodies are familiar to 

Malay learners as well as suit to the Arabic poetic meters. This study 

aims to assist the students to recite Arabic poems correctly and to help 

them learning Arabic prosody delightfully. Besides, the objective of 

this study is to reveal the cultural integration through learning the 

course of Arabic prosody. The design of this research is a descriptive 

study, in which the researcher explained generally about Arabic 

prosody that being taught at Department of Arabic Language and 

Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human 

Sciences, International Islamic University Malaysia (IIUM). The 

researcher also described some of Malay melodies which are suitable 

to the selected Arabic poetic meters. The finding of research showed 

that the Malay melodies are beneficial for educational teaching 

materials especially in learning Arabic prosody, for instance, the 

rhythm entitled “Anak tupai’, “Aci aci buka pintu”, “Sepohon kayu 

daunnya rimbun”, “Cindai”, “Hai ubat hai ubat” and etc. By using 

this approach, the students paid more attention in learning Arabic 

prosody, hence they could understand the course in an effective way. 

Apart from that, the cultural integration could be disclosed through the 

process of learning this course because it will not just allow the non-

Arab learners understand the course better as well as memorize 

Arabic poetic meters easily, but also let the Arab people being 

introduced to the Malay melodies indirectly.  

 

Keywords: Arabic prosody – Poetic meters – The Malay melodies – 

International Islamic University Malaysia.   

 
 املقدمة

من ( 7: 2013)يتشّعب علم العروض من أصناف العلوم العربية األدبية، كما استفاد مّحود 
قول الزخمشري يف كتابه )القسطاس يف علم العروض(: "اعلم أن أصناف العلوم األدبية 
ترتقي إىل اثين عشر صنًفا: األول: علم اللغة، والثاين: علم األبنية، والثالث: علم 
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الرابع: علم اإلعراب، واخلامس: علم املعاين، والسادس: علم البيان، والسابع: االشتقاق، و 
علم العروض، والثامن: علم القوايف، والتاسع: إنشاء النثر، والعاشر: قرض الشعر، واحلادي 

 عشر: علم الكتابة، والثاين عشر: احملاضرات". 
علم العروض من تعريف األخفش ل (3: 2008)وقد استفاد جمدي حاج إبراهيم 

يف كتابه؛ حيث قال: إنه "علم يعرف به وزن الشعر واستقامته من انكساره" أو هو "ميزان 
الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كما أن النحو معيار الكالم، به يعرف معربه من 

وابختصار شديد، أنه علم يُعىن بدراسة علم موسيقى  (.57: 1987ملحونه" )ابن عباد، 
اعاته. وتكمن أمهية تعّلم العروض يف أنه يعني الدارسني "على فهم الشعر العريب الشعر وإيق

لذا،  (.12-11: 2008وقراءته قراءة صحيحة والتمييز بني سليمه ومكسوره" )جمدي، 
أصبحت دراسة علم العروض أمر ال يستغىن عنه خاصة ملن يريد االطالع على الشعر 

 العريب.   
لتعليمية يف ماليزاي، وجدان أن مادة علم العروض يدرسها وإذا تتّبعنا املسارات ا

. وإىل (STAM)طالب املدارس الذين يسّجلون المتحان الشهادة العالية الدينية املاليزية 
جانب املدارس املاليزية، وجدان أيًضا أن علم العروض يُدرَّس يف بعض املؤسسات التعليمية 

م لطالهبا جمال الدراسات العربية وآداهبا، منها: العالية، ال سيما يف اجلامعات اليت تقدّ 
 (. UniSZA( وجامعة السلطان زين العابدين )UIAMاجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي )

أما إذا اطلعنا على املساقات اليت حّددها قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية معارف 
ماليزاي، فقد وجدان أن مادة علم –يةالوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العامل

العروض تندرج حتت املساقات األدبية االختيارية، وهي مادة يدرسها الطالب املتخصصون 
يف اللغة العربية وآداهبا. ومن خالل هذه املادة، استطاع الطالب أن يلّموا ابلطرق 

 صحيحة.  األساسية للتحليل العروضي والقافوي للشعر العريب، وأن يقرأوه قراءة
صعوبة فهم رموز مبهمة وأوزان وعلى الرغم من ذلك، قّدم جّلهم الشكاوى عن 

شعرية عندما تعّلم علم العروض، لذا حاول مدرس املادة أن يوّظف األحلان املاليوية يف 
اسرتجاع التفعيالت املستخدمة يف البحور الشعرية املتضمنة يف علم العروض من أجل 

علم البحث هذا الصدد مرّكزا على دور  من هذا املنطلق، يتناولو تقليل هذه الصعوابت. 
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العروض يف تنمية التكامل الثقايف، أي بني العربية واملاليوية؛ إذ إن علم العروض من 
الدراسات العربية، أما الوسيلة اليت يستعني هبا مدرس املادة يف تقدمي هذا العلم فهي من 

يف إثراء الدراسات يف مسرية تعليم وتعّلم اللغة العربية  الثقافة املاليوية. ويسهم هذا البحث
 وآداهبا يف ماليزاي وال سيما يف تعليم علم العروض.    

 
 دراسات سابقة

مل جند حبوًًث علمية تتطّرق إىل تدريس الشعر العريب يف ماليزاي إال قليلة جًدا؛ وذلك ألن 
ارات األربع، واإلتقان يف علم النحو، وعلم القضااي التعليمية املاليزية تتمحور يف تنمية امله

الصرف، وعلم البالغة. وإذا قاراّن بني الدراسات املتعلقة بطرق تعليم األبيات الشعرية وبني 
الدراسات العربية األخرى، وجدان أن األوىل ال يهّمها الباحثون املاليزيون كثريًا، وغالبًا 

وهذا ما أّكد به حممد شهريزال وحممد عزيزي يتناوهلا املتخّصصون يف الدراسات األدبية. 
اللذان استفادا من رأي تنقكو غين تنقكو جوسوه أن جمال الشعر العريب مل  (21: 2012)

 يرْقه الطالب املاليزيون؛ نظرًا لقلة تعّرضهم للشعر العريب. 
وإىل جانب ذلك، أن الطرق التقليدية اليت يوظّفها املدّرسون يف قاعة الفصل 

ستغالهلم للتكنولوجيا يف عملية التدريس، جتعل الطالب ميّلون من الدراسة، وعدم ا
يف ( 37-21(: 1)1، 2016)فأصبحوا ينفرون منها. وهذا ما صرّح به عبد احلليم ووان حممد 

طالب بكالوريوس متخصص يف الدراسات العربية يف مجيع  130حبثهما الذي أجراه مع 
ومية املاليزية، حول رغباهتم وسلوكياهتم جتاه علوم اللغة املؤسسات التعليمية العالية احلك

العربية. وقد وجد الباحثان أن النسبة املئوية اإلمجالية للطالب الذين رغبوا يف حفظ 
، %49.2، ونسبة مئوية متوسطة: %30.8األبيات الشعرية، كما يلي: نسبة مئوية عالية: 

ناك النتائج األخرى اليت تدل على أن . وعلى الرغم من أن ه%20ونسبة مئوية منخفضة: 
، إال %78.5النسبة املئوية للطالب الراغبني يف تعّلم اللغة العربية عالية، وهي تساوي بـ: 

أن هذه النسبة املئوية تشري إىل رغباهتم يف التحّدث ابلعربية بطالقة، كما أهنم أرادوا أن 
 ة. يستوعبوا اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية الشريف
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أما ابلنسبة للشعر العريب فهم غري معجبني به، بل أن عددهم الذي رغب يف 
تعّلم الشعر العريب ضئيل جًدا. وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن الدراسات اليت 
هلا عالقة ابألدب العريب ومن ضمنها دراسة عن علم العروض، مل يلتفت إليها الباحثون 

ن هلا مكانة يف حبوث تعليمية عربية يف ماليزاي، بل يرّكز مدار املناقشة املاليزيون كثريًا، ومل تك
على املشاكل اليت يواجهها الطالب الناطقني بغري العربية يف تعّلم هذه اللغة، وعلى 

 Hazrul Affendi) توظيف التكنولوجيا والوسائط املتعددة يف تدريس اللغة العربية

Mohmad Razali, Zamri Arifin & Hakim Zainal 2016: 1-22; Hairun 

Najuwah Jamali,  Awatif Abd. Rahman & Ku Fatahiyah Ku Azizan 

205; Ab. Halim Mohamad & Mohd Azidan Abdul Jabar 2017: 21-32; 

Ab.Halim Mohamad & Wan Muhamad Wan Sulong 2016: 21-37.)  
ذ إن الدراسات املتعلقة بعلم وخيتلف هذا الشأن متاًما عما وجد يف إندونيسيا؛ إ

العروض متوافرة جًدا، لدرجة أننا ال نستطيع أن نعدها أبصابيعنا. وقد ذكر مسعان يف 
مقدمة كتابه أن علم العروض يستطيع أن يعني الطالب على استيعاب األشعار العربية؛ 

لنحو، ألهنا مكتوبة يف أغلب األحيان يف ثنااي كتب الدراسات العربية، أمثال: كتب ا
قائال  –بشكل غري مباشر  –والصرف، والبالغة، واآلداب القدمية. وأضاف مسعان أيًضا 

إن جمال علم العروض يف إندونيسيا مل يكن من التخّصصات الرئيسة لطالب اجلامعة الذين 
يتخصصون يف اللغة العربية وآداهبا فحسب، بل أن هذا العلم يدرسه طالب الكتاتيب 

(. وهذا ابلتأكيد يشري إىل أن علم Mas’an, 1995: viاإلسالمية )واملعاهد الدينية 
العروض حظي مكانة عظيمة يف إندونيسيا، ال سيما لدى الباحثني وطالب اللغة العربية، 

 إما يف املدارس اإلسالمية أو يف املؤسسات التعليمية العالية. 
لم العروض ومثة حبوث عديدة ودراسات كثرية يف إندونيسيا تتناول موضوع ع

-39 (:1)10، 2004)وتطبيقاته، كما نالحظ ذلك يف البحث العلمي الذي كتبه نووي 

. وقد كشف لنا الباحث عن وظائف علم العروض يف فهم اللغة الشعرية، وابلتايل (52
تبلورت أمهية علم العروض يف جمال تعليم األدب العريب. وإىل جانب هذه الدراسة، وجدت 

ميًيا آخر يف جامعة نكري سوانن كاليجاكا اإلسالمية كتبه فرحان فردوس. الباحثة حبثًا أكاد
ورّكز الباحث على األنغام املوسيقية املستخدمة يف اجلزء الثاين من الديوان الشعري للرافعي، 
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وقد أفاد هذا  (.2014وكانت عملية التحليل تعتمد على دراسة عروضية وقافوية )فرحان، 
الذين حباجة إىل معرفة صياغة األبيات الشعرية واستيعاهبا البحث التطبيقي الطالب 

بشكل أدق. وهناك دراسة تطبيقية أخرى كتبتها أْي زكية، وهي تعاجل شعر االعرتاف أليب 
نواس. وقد وّسعت الباحثة الدراسة حيث إهنا حللت العناصر البالغية فيها مستخدمة 

 Aiاألبيات الشعرية املدروسة ومعانيها ) العلمني؛ علم العروض وعلم البالغة ملعرفة أشكال

Zakiyah, 2013                      .) 
وبناء على ما سبق، أنه ال توجد دراسة أقيمت للكشف عن توظيف األحلان 
املاليوية يف تدريس علم العروض، بل أن استخدام املوسيقى عموما يف تعّلم هذا العلم مل 

التعليمية، وذلك يف حدود اطالع الباحثة. لذا،  ينل حظه الوافر يف مضمار الدراسات
حتاول الباحثة يف دراستها احلالية أن تكشف هذا القناع، ومن مث تتعرف على مدى 
مسامهة األحلان املاليوية يف تعّلم علم العروض حىت يتبلور دور هذا العلم يف تعزيز التكامل 

 الثقايف بني العربية واملاليوية.   
 

 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزايعلم العروض يف 
وقبل اخلوض يف تناول علم العروض يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، فمن املستحسن 
أن نعرض تعريف هذا العلم عرًضا موجزًا. فالعروض لغة: الناحية، وهو أيًضا يطلق على 

طلق أيًضا على وسط البيت الطريق يف ُعرض اجلبل، وعلى مكة واملدينة وما حوهلما، كما ت
الدمج،  ؛3: 2008 ؛ جمدي،Mas’an, 1995: 75؛ 9، 1990من الشعر أو البناء )بكار، 

. أما العروض اصطالًحا فهو "ميزان الشعر هبا يعرف صحيح أوزان الشعر (21: 2016
محود،  ؛9: 1990العريب وفاسدها واملنكسر منها، وما يدخلها من زحافات وعلل" )بكار، 

ومن خالل دراسة علم العروض، نستطيع أن نعرف أساس الوزن وكيفية  (.9: 2013
تكونه، والتمييز بني حبر وآخر، وتقطيع البيت، ومعرفة اخلطأ أي املعرفة نظراًي ابلعروض 

  (.9: 2013)محود، 
وقد اتفق الباحثون والنّقاد على أن صانع هذا العلم هو اخلليل بن أمحد بن 

هـ، وتويف سنة 100يدي أو الفرهودي. ولد هذا العامل الفذ ابلبصرة عام عمرو بن متيم الفراه
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. وله مؤلفات عديدة، من أمهها: كتاب )العني(، (1260(: 3)هـ )احلموي، د.ت، 175
وكتاب )اجلمل(، وكتاب )الشواهد(، وكتاب )النقط والشكل(، وكتاب )العروض(، وكتاب 

يقاع( و)النغم( فهما "يدالن على معرفته بعلم )اإليقاع(، وكتاب )النغم(. أما كتاابه )اإل
اإليقاع واملوسيقى، حىت قيل إن من أسباب اخرتاع اخلليل للعروض معرفته ابلنغم" )بكار، 

1990 :16) . 
مثة ستة عشر حبرًا شعراًي يف علم العروض؛ إذ وضع اخلليل يف ابدئ األمر مخسة 

اه املتداَرك؛ ألنه تدارك به على أستاذه عشر حبرًا، مث أضاف تلميذه األخفش حبرًا آخر سّ 
. وعلى الرغم من ذلك، تتفاوت هذه البحور شهرة؛ إذ (244(: 2، )1969 )ابن خلكان،

قّسمها بعض الباحثني إىل ثالث جمموعات، أوهلا: جمموعة شهرية وهي البحور اليت كثر 
وحبر الكامل. وًثنيها:  استعمال الشعراء هلا، وتضم حبر الطويل، وحبر البسيط، وحبر الوافر،

جمموعة أقل شهرة من األوىل، وهي: حبر الرمل، وحبر اخلفيف، وحبر الرجز، وحبر السريع، 
وحبر املتقارب، وحبر املتدارك، وحبر اهلزج. وًثلثها: جمموعة اندرة االستعمال وهي البحور 

ح، وحبر اجملتث اليت قّل من نظم عليها من الشعراء، وتنحصر يف حبر املديد، وحبر املنسر 
 (.  45: 2016)بدأ يلقى رواًجا يف الشعر احلديث(، وحبر املقتضب، وحبر املضارع )الدمج، 

وقد ُدّرس علم العروض يف قسم اللغة العربية وآداهبا يف كلية معارف الوحي 
ماليزاي، مع علم القافية حتت مساق  –والعلوم اإلنسانية، ابجلامعة اإلسالمية العاملية

وله ثالث وحدات، وكان من ضمن املواد  (.ARAB 4518)والقافية" ورمزه  "العروض
(، قبل أن يتحّول Department Required Coursesاإلجبارية على مستوى القسم )

(، وذلك بعد أن متت Elective Coursesبعد ذلك إىل مادة من املواد االختيارية )
ديدة. لذا، الطالب يف مرحلة ( قبل سنوات عStudy Planمراجعة اخلطة الدراسية )

وما فوقها، إبمكاهنم أن خيتاروا  171 البكالوريوس، الذين هم أصحاب األرقام اجلامعية من
 إما أن يسّجلوا مساق "العروض والقافية" أو يسّجلون مساقًا آخر. 

(، وجدان أن حصيلة Course Outlineوإذا اطلعنا على توصيف هذه املادة )
( ترتّكز على قدرة الطالب على قراءة النصوص الشعرية Learning Outcomesالتعلم )

وتشكيلها بصورة صحيحة، والتمييز بني حبر وآخر، كما أهنا تعينهم على تنمية املهارات 
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الذاتية خاصة ما يتعلق بتحليل الشعر العريب حتلياًل عروضًيا وقافواًي، إىل جانب تعزيز 
ريب، مثل: مهارة الكالم، ومهارة االستماع، ومهارة املهارات اللغوية عرب تدريس الشعر الع

الكتابة، ومهارة القراءة. ومل تقتصر فوائد دراسة علم العروض عند هذه األمور، بل هي 
قادرة على جعل شخص متمّيز قـَْرَض الشعر العريب، كما أهنا تسّهل الدارسني أن يقرأوا 

ا من أدب العرب، وجانًبا غري يسري من النصوص الشعرية؛ علًما أن الشعر ميأل جانًبا كبريً 
يف فهم الشعر، ودراسته،  –اترخيهم. لذا، ال ميكن االستغناء عن دراسة علم العروض

ونقده، وتصحيح دواوين الشعراء القدامى وشعرهم، والكشف عن حماسن الشعراء 
وض، حىت ال سيما متعّلمو العربية واملتخصصون فيها؛ فعليهم اإلملام بعلم العر  –ومعايبهم

 تكون معرفتهم بعلوم الشعر العريب غري انقصة وغري مبتورة.
 

 االندماج الثقايف وأمهيته يف تدريس اللغة العربية عامة وعلم العروض خاصة
( لفظة الثقافة يف كتابه حيث قال إهنا: "األفكار، والعادات، 2007a: 122عّرف براون )

وعة خاصة من الناس يف زمن معني". أما واملهارات، والفنون، واألدوات اليت تصور جمم
( فقد رأى أن كلمة الثقافة هلا مفهوم عريض تشمل كل اجلوانب يف حياة 1993سيالي )

 & Muhoالناس، منها التقاليد، والعادات، واآلداب، وفن الرسم، وفن املوسيقى... إخل )

Roseni, 2016: 58( وقد قّدم براون .)2007bليم اللغة ( املبادئ األساسية يف تع
بوصفها لغة ًثنية، ومن أهم هذه املبادئ دمج الثقافة املختلفة يف غضون قاعات الفصول 
اللغوية، فاملدرس له دور مهم يف إظهار هذه األمور حىت يتمكن الطالب من استيعاب 
اللغة املدروسة وعادات أصحاهبا وتقاليدهم والقيم الثقافية وأساليب التفكري معا. ومن 

ليت ميكن أن يستعني هبا مدرس اللغة يف تقدمي ثقافة اآلخر الكتب املقررة الدراسية، املوارد ا
واالستبانة، واألنغام املوسيقية، والرتمجة حلياة شخص، والصور، واألفالم، وما إىل ذلك 

(Abbaspour, Nia & Zare’, 2012: 23) ،ومن خالل هذه األدوات املقرتحة .)
غة اليت يتعلموهنا جنبا إىل جنب أهنم يستوعبون ثقافة أن يتقنوا الليستطيع الطالب 

 أصحاب هذه اللغة يف الوقت نفسه. 
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وكذلك ابلنسبة لعملية تعليم علم العروض وهو علم من العلوم العربية، وقد جلأ 
مدرس املادة ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي إىل استخدام اإليقاعات املاليوية يف تدريس 

عرية. وتكمن أمهية االندماج الثقايف يف تدريس علم العروض حيث إن هذه البحور الش
الطريقة تعني الطالب الناطقني بغري العربية على فهم املادة وعلى حفظ البحور الشعرية مع 
تفعيالهتا بشكل ميّسر؛ نظرًا لتعّودهم ابالستماع إىل هذا النوع من اإليقاعات، كما أهنا 

ع العريب ابألحلان املاليوية؛ وهي إحدى الثقافات اليت يتميز هبا قادرة على تعريف اجملتم
 –املاليويون. وهذا خيتلف متاما ما إذا كان املدرس يلجأ إىل استخدام اإليقاعات العربية 

يف تدريس علم العروض، ورمبا  –وهي مل تكن متعودة ابستماعها لدى الطالب املاليويني 
تفعيالت البحور الشعرية ابستخدام األنغام العربية ليوم  استطاع هؤالء الطالب أن يتذّكروا

أو ألسبوع أو لشهر إال أهنم بعد هذه الفرتات الزمانية نسوا ما درسوا، وكأهنم مل يتعلموا 
 شيًئا. 

وحىت يتأكد املدّرس أن الطالب يتمكنوا من تقطيع الشعر العريب وقراءته قراءة 
، وأن يقدروا على نسب بيٍت من األشعار إىل صحيحة مع مراعاة أوزان البحور الشعرية

حبره، وأن يتذّكروا تفعيالت البحور الشعرية بشكل أسهل، فقد اعتمد املدّرس على األحلان 
املاليوية يف تدريس علم العروض؛ نظرا لتناسبها ابلتفعيالت املستخدمة يف البحور الشعرية؛ 

استشعار حالوهتا لدى الطالب  وهذا مما جيعل علم العروض مادة حية تطبيقية، ميكن
 املاليويني. 

 
 توظيف األحلان املاليوية يف تدريس علم العروض: البحور املفردة أمنوذجا  

وقد استعان املدّرس ابألنغام املوسيقية يف تدريس علم العروض؛ نظرا لقوة العالقة بني هذا 
عن أن هذا العلم يُعىن فضال  –لدرجة أننا ال نستطيع الفصل بينهما  –العلم واملوسيقى 

(. وحىت يكون األمر أكثر 12: 2008بدراسة موسيقى الشعر العريب وإيقاعاته )جمدي، 
وضوًحا، تناولت الباحثة يف دراستها احلالية بعض اإليقاعات املوسيقية املاليوية اليت 

، وهي سبعة تتناسب بتفعيالت البحور الشعرية املفردة أي البحور ذات التفعيلة الواحدة
حبوٍر: حبر الوافر، وحبر اهلزج، وحبر الكامل، وحبر الرجز، وحبر الرمل، وحبر املتقارب، وحبر 
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وفيما يلي البياانت عما قام به املدّرس  (.69: 2017وليلى، ؛ 25: 2008املتدارك )جمدي، 
 يف قاعة الفصل:   

ست مرات، غري أن عروضه  (0///0//: يتكون من تكرير تفعيلة )ُمَفاَعَلُُتْ حبر الوافر –أ 
 (،0/0//مل ترد صحيحة قط، بل جاءت على )ُمَفاَعْل(، فنقلها العروضيون إىل )فـَُعوُلْن 

 (:72: 1990 وذلك على النحو التايل )بّكار،
 ُمَفاَعَلُُتْ ُمَفاَعَلُُتْ فَ ُعْوُلْن # ُمَفاَعَلُُتْ ُمَفاَعَلُُتْ فَ ُعْوُلنْ 

ين حليم لبحر إىل استخدام املوسيقى الشعيب للمنشد الكلنتاجلأ املدّرس يف تدريس هذا ا
  (https://www.scribd.com/document/389385258/) (Anak tupai) يزيد بعنوان "أنق توفاي"

 أنق توفاي"(: "1)اجلدول 
 موسيقى "أنق توفاي"النص املكتوب يف  وافرتفعيالت حبر ال

 Ado sekor / anok tupai /atah julai mokte فـَُعْوُلنْ  / ُمَفاَعَلُُتْ  / ُمَفاَعَلُُتْ 

 Kudung ekor / perut lapar / jaley cari makey فـَُعْوُلنْ  / ُمَفاَعَلُُتْ  / ُمَفاَعَلُُتْ 

  وافرالبيت الشعري الذي يستخدم حبر ال

 ِغرِيـَْناَبابُِر َصاَتَِرُّ َلُه اجلَ #  #  َصيِبي لََنا ِفطَاَم ِإَذا بـََلَغ ال 
( )ُمَفاَعَلُُتْ ) ( )#  (فـَُعْوُلنْ ( )ُمَفاَعَلُُتْ  ( )فـَُعْوُلْن(ُمَفاَعَلُُتْ )ُمَفاَعَلُُتْ
 

ُلْن حبر اهلزج –ب  أربع مرات، وذلك على ( 0/0/0//: يتكون من تكرير تفعيلة )َمَفاِعيـْ
  (:66: 1990النحو التايل )بّكار، 

ُلْن #  ُلْن َمَفاِعي ْ ُلنْ  َمَفاِعي ْ ُلْن َمَفاِعي ْ  َمَفاِعي ْ
اعتمد املدّرس يف تدريس هذا البحر على موسيقى )يب. رملي( بعنوان "أجي أجي بوكا 

(، الذي أنشدها يف إحدى أفالمه الغزيرة بعنوان "انسيب Aci aci buka pintuفينتو" )
 (:Nasib Si Labu Labi( )Arkib Negara Malaysia, 2008: 1)سي البو اليب" 

 "أجي أجي بوكا فينتو"(: 2)اجلدول 
 النص املكتوب يف موسيقى "أجي أجي بوكا فينتو"  تفعيالت حبر اهلزج

ُلنْ  ُلْن / َمَفاِعيـْ  Aci aci / buka pintu َمَفاِعيـْ

https://www.scribd.com/document/389385258/
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ُلنْ  ُلْن / َمَفاِعيـْ  Nana balik / hai pukul satu َمَفاِعيـْ

  الذي يستخدم حبر اهلزج البيت الشعري

َنا َمشْ    ُث َغْضَبانُ َغَدا واللَّيْ #  َيَة اللَّْيثِ َمَشيـْ
ُلنْ ) ُلْن(َمَفاِعيـْ ُلنْ )#  ( )َمَفاِعيـْ ُلْن(َمَفاِعيـْ  ( )َمَفاِعيـْ
 

( ست مرات، وذلك 0//0: يتألف من تكرير تفعيلة )ُمتَـَفاِعُلْن ///حبر الكامل –ت 
 (: 85: 1990على النحو التايل )بّكار، 

 ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن # ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلْن ُمتَ َفاِعُلنْ         
 Sepohon kayu daunnyaوّظف املدّرس موسيقى "سفوهون كايو داونث رميبون" )

rimbun يف تدريس هذا البحر ) 
(Kayu-Sepohon-Lagu-https://www.scribd.com/document/370147571/Lirik) 

 "سفوهون كايو داونث رميبون"(: 3)اجلدول 
النص املكتوب يف موسيقى "سفوهون   تفعيالت حبر الكامل

 كايو داونث رميبون" 

  Sepohon kayu daunnya rimbun ُمتَـَفاِعُلنْ  ُمتَـَفاِعُلنْ 

  Lebat bunganya serta buahnya ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلنْ 

 Walaupun hidup seribu tahun ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلنْ 

  البيت الشعري الذي يستخدم حبر الكامل
 َد ِهَجاَءهُ ِه فـََقْد أَرَاَوَأطَاَل ِفيْ #     لِنَـَوالِهِ َمَدَح اْمَرًءا  َوِإَذا اْمُرؤ      

 ( )ُمتَـَفاِعُلْن(ُمتَـَفاِعُلنْ )ُمتَـَفاِعُلْن( )     (ُمتَـَفاِعُلنْ ( )ُمتَـَفاِعُلْن( )ُمتَـَفاِعُلنْ )  
 

( ست مرات، وذلك 0//0/0: يتكون من تكرير تفعيلة )ُمْستَـْفِعُلْن /حبر الرجز –ث 
 (:80: 1990على النحو التايل )بّكار: 

 ُمْستَ ْفِعُلْن # ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلنْ ُمْستَ ْفِعُلْن ُمْستَ ْفِعُلْن          

https://www.scribd.com/document/370147571/Lirik-Lagu-Sepohon-Kayu
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 Kalau rasa gembiraاستخدم املدّرس موسيقى "كاالو راسا كمبريا تفوق اتغن" )

tepuk tangan يف تدريس هذا البحر ) 
-Rasa-Kalau-Lagu-https://www.scribd.com/doc/85690403/Lirik

Tangan-Tepuk-Gembira 

 " كاالو راسا كمبريا تفوق اتغن  (: حلن "4) اجلدول

النص املكتوب يف موسيقى "كاالو راسا   رجزتفعيالت حبر ال
 كمبريا تفوق اتغن"

 Kalau rasa gembira tepuk tangan  ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلنْ 

  Kalau rasa gembira tepuk tangan ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلْن ُمْستَـْفِعُلنْ 

  البيت الشعري الذي يستخدم حبر الرجز

 ِمْثَل الزُّبـُرْ  آاَيهِتَا# قـَْفر  تـََرى  َمى َجارَة  َمى ِإْذ ُسَليْ َدار  ِلَسلْ  
 ( )ُمْستَـْفِعُلْن(ُمْستَـْفِعُلنْ # )ُمْستَـْفِعُلْن( ) (ُمْستَـْفِعُلنْ ُلْن( )( )ُمْستَـْفعِ ُمْستَـْفِعُلنْ )
 

ست مرات، غري أن عروضه  (0/0//0/: يتألف من تكرير تفعيلة )فَاِعاَلُتْن حبر الرمل –ج 
أو َفِعُلْن  0/0//ال أتيت صحيحة، بل أتيت على )فَاِعاَل( أو )َفِعاَل(، وتُنقل إىل )فَاِعُلْن 

 (:115: 1990، وذلك على النحو التايل )بّكار، (0///
 فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعُلْن # فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتْن فَاِعاَلُتنْ         
( للمغنية املشهورة املاليزية سييت نورحليزا يف Cindaiاملدّرس مبوسيقى "شينداي" ) استعان

Lagu-https://www.scribd.com/doc/295706814/Lirik-تدريس هذا البحر )

Cindai:) 
 " كاالو راسا كمبريا تفوق اتغن  (: حلن "4)اجلدول 

 النص املكتوب يف موسيقى "شينداي"  تفعيالت حبر الرمل

 Cindailah mana / tidak berkias / jalinnya lalu فَاِعاَلُتْن / فَاِعُلنْ  / فَاِعاَلُتنْ 

  rentah beribu / bagailah mana / hendak berhias فَاِعاَلُتْن / فَاِعاَلُتْن / فَاِعاَلُتنْ 

  البيت الشعري الذي يستخدم حبر الرمل

https://www.scribd.com/doc/85690403/Lirik-Lagu-Kalau-Rasa-Gembira-Tepuk-Tangan
https://www.scribd.com/doc/85690403/Lirik-Lagu-Kalau-Rasa-Gembira-Tepuk-Tangan
https://www.scribd.com/doc/295706814/Lirik-Lagu-Cindai
https://www.scribd.com/doc/295706814/Lirik-Lagu-Cindai
https://www.scribd.com/doc/295706814/Lirik-Lagu-Cindai
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ْ أَبِْلِغ النـُّعْ    َوانِْتظَارِيْ  طَاَل َحْبِسيْ أَنَُّه َقْد #  َمْأَلًكاَماَن َعينِّ
 ( )فَاِعاَلتُْن(فَاِعاَلُتنْ )فَاِعاَلُتْن( )#  (فَاِعُلنْ ( )فَاِعاَلُتْن( )ِعاَلُتنْ فَا)
 

مثاين مرات، وذلك على  (0/0//: يتألف من تكرير تفعيلة )فـَُعْوُلْن حبر املتقارب –ح 
 (:76: 1990النحو التايل )بّكار، 

 ْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلنْ فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن فَ ُعْوُلْن # فَ عُ        
( Ikan kekek mak iloi iloiاملدّرس إىل موسيقى "إيكن كيكيق مق إيلوي إيلوي" ) جلأ

Ikanhttps://www.scribd.com/document/3927/13491-يف تدريس هذا البحر )

Iloi-Iloi-Mak-Kekek:) 
 " إيكن كيكيق مق إيلوي إيلوي(: حلن "5اجلدول )

النص املكتوب يف موسيقى "إيكن كيكيق مق  تفعيالت حبر املتقارب
 إيلوي إيلوي" 

  Ikan kekek mak iloi iloi فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلنْ 

  Ikan gelama mak ilai ilai فـَُعْوُلنْ  فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلْن فـَُعْوُلنْ 

  البيت الشعري الذي يستخدم حبر املتقارب

 نَِياَما ُم َرْوَب ُهُم الَقوْ فَأَْلَفا#  ِن ُمرٍّ مَتِْيُم ابْ مَتِْيم   فََأمَّا 

 ُعْوُلْن(( )فَـ فـَُعْوُلنْ ( )فـَُعْوُلْن( )فـَُعْوُلنْ #  ( )فـَُعْوُلْن(فـَُعْوُلنْ ( )فـَُعْوُلْن( )فـَُعْوُلنْ 
 

مثاين مرات، وذلك على النحو  (0//0/ : يتألف من تكرير تفعيلة )فَاِعُلنْ حبر املتدارك –خ 
 (: 123: 1990 التايل )بّكار،

 فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن # فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 
( من ِفلمه "دو ري مي" Ubatت" )اعتمد املدّرس على موسيقى )يب. رملي( بعنوان "أواب

(Do re Mi( )Arkib Negara Malaysia, 2008: 67:يف تدريس هذا البحر ) 
 

https://www.scribd.com/document/392713491/Ikan-Kekek-Mak-Iloi-Iloi
https://www.scribd.com/document/392713491/Ikan-Kekek-Mak-Iloi-Iloi
https://www.scribd.com/document/392713491/Ikan-Kekek-Mak-Iloi-Iloi
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 " إيكن كيكيق مق إيلوي إيلوي(: حلن "6اجلدول )
النص املكتوب يف اجلزء األساسي من  تفعيالت حبر املتدارك

 موسيقى "أوابت" 

 Hai ubat hai ubat / Mari beli ubat فَاِعُلْن فَاِعُلْن / فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 

 Kalaulah terlambat / Tak dapat فَاِعُلْن فَاِعُلْن / فَاِعُلْن فَاِعُلنْ 

  البيت الشعري الذي يستخدم حبر املتدارك

 َعاِمرِ  َكاَن ِمنْ َكاَن َما    بـَْعَد َما#  َصاحِلًا َساِلًماَعاِمر   َجاَءانَ  

 ( )فَاِعُلْن(فَاِعُلنْ ( )فَاِعُلْن( )فَاِعُلنْ )#  ( )فَاِعُلْن(ُلنْ فَاعِ ( )فَاِعُلْن( )فَاِعُلنْ )
 

ومن املالحظ، بعد أن وّظف املدّرس األنغام املوسيقية املاليوية يف تعّلم علم العروض، وجد 
أن الطالب يستطيعون اإلقبال على هذا العلم والتمّتع به، بل أهنم يُظهرون رغباهتم يف 

ية؛ نظرًا ألن هذه الطريقة تعينهم يف تذّكر التفعيالت املستخدمة يف  دراسة البحور الشعر 
 :2011)كل حبر شعري بشكل ميّسر ومشّوق. وهذا ما أّكدت به الباحثة أسه مسعود 

أيًضا أن طريقة األانشيد أكثر فعالية يف تعّلم الدروس اللغوية لدى الطالب الناطقني  (117
 السأم عند تعّلمهم لكوهنا أكثر جذاب ومتعة. بغري العربية؛ ألهنا دفعت امللل و 

 
 اخلامتة

تسعى البحث يف الصفحات السابقة إىل حتقيق االندماج الثقايف عرب تعليم وتعلم علم 
العروض يف ماليزاي. فقد جلأ املدّرس إىل توظيف األحلان املاليوية يف تدريس موسيقى الشعر 

ودارسي علم العروض املاليزيني خاصة، فضالً العريب؛ لكوهنا مألوفة لدى مجيع الناس عامة 
عن أن النغمات املوسيقية املاليوية تتناسب ابلتفعيالت املستخدمة يف البحور الشعرية، 

( تتناسب بتفعيلة حبر الوافر، Anak tupaiومنها: املوسيقى بعنوان "أنق توفاي" )
تتناسب بتفعيلة حبر ( Aci aci buka pintuواملوسيقى بعنوان "أجي أجي بوكا فينتو" )

 Sepohon kayu daunnyaاهلزج، واملوسيقى بعنوان "سفوهون كايو داونث رميبون" )

rimbun "تتناسب بتفعيلة حبر الكامل، واملوسيقى بعنوان "كاالو راسا كمبريا تفوق اتغن )
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(Kalau rasa gembira tepuk tangan تتناسب بتفعيلة حبر الرجز، واملوسيقى بعنوان )
( تتناسب بتفعيلة حبر الرمل، واملوسيقى بعنوان "إيكن كيكيق مق Cindaiداي" )" شين

(  تتناسب بتفعيلة حبر املتقارب، واملوسيقى Ikan kekek mak iloi iloiإيلوي إيلوي" )
تتناسب بتفعيلة حبر املتدارك. الحظت الباحثة من خالل طريقة  (Ubat)بعنوان "أوابت" 

ون بدراسة علم العروض؛ ألهنا دفعت امللل والسأم عند األانشيد أن الطالب يستمتع
تعّلمهم هلذا العلم، بل تعينهم هذه الطريقة يف تذّكر التفعيالت املستخدمة يف كل حبر 

 شعري بشكل مشّوق. 
ومن هنا، َتلص الباحثة إىل أن اإليقاعات املوسيقية املاليوية املستخدمة تصلح 

املساعدة لدراسة علم العروض، بل أصبحت دراسة  أن تكون أداة من األدوات التعليمية
هذا العلم مادة حية تطبيقية، ميكن استشعار حالوهتا لدى الطالب الناطقني بغري العربية. 
وجبانب ذلك، نستطيع أن نرى االندماج الثقايف يف عملية تعليم وتعلم علم العروض حيث 

على فهم املادة وعلى حفظ البحور إن هذه الطريقة تساعد الطالب الناطقني بغري العربية 
الشعرية مع تفعيالهتا بشكل ميّسر؛ نظرًا لتعّودهم ابالستماع إىل هذا النوع من األنغام 

املاليوية؛ وهي إحدى  ألحلاناملوسيقية، كما أهنا قادرة على تعريف اجملتمع العريب اب
 الثقافات اليت يتميز هبا املاليويون.
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