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GSM: 08037036172, Email: chumrights_islam@yahoo.com

  :ملخص البحث

بنت عدنان دورا فعاال من حيث التطور والتنمية البشرية إن الرتمجة من وإىل 

ولقد عرفت اجلزيرة العربية الرتمجة من وإىل . وإن اإلنسانية ملدينة هلا. عرب العصور

العربية منذ العصر اجلاهلي حبوايل مائيت سنة، كما عرف اإلسالم الرتمجة منذ بزوغ 

đ�¿ƢȈǬǳ¦�ȄǴǟ�ǞƴǋÂ�ǂǌǟ�ǞƥƢǈǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǞǴǘǷ�Ŀ�ǽǂƴǧفانتدب . ا ورعايتها

اخللفاء العلماء األخصائيني على القيام برتمجة ما يف كنوز تراث الفرس والروم 

واهلند واليونان من العلوم، كالفلسفة، واملنطق، والكيمياء، والطب، والفلك، 

والسياسة، واإلدارة، واملوسيقى، واجلغرافية، والرياضيات، واحلساب، والرتبية، وغري 

ولقد أغدق اخللفاء والوزراء ورجال الدولة واألسر . غىن عنه للبشريةذلك مما ال 

ومن . والبيوتات املشهورة املال الطائل يف سبيل دفع عجلة الرتمجة إىل األمام

فنتج عن ذلك وجود . اخللفاء من يكافئ املرتمجني بوزن ما ترمجوا من الدينار

ما ترمجوا من اللغات  جهابذة من العلماء والفالسفة العرب املسلمني هضموا

األجنبية وزادوا عليه وألفوا كتبا مجة يف تلك امليادين، فبذلك صانوا تلك العلوم 

للبشرية وطوروها، مث جاء األوروبيون، وترمجوا أعمال هؤالء العلماء املسلمني إىل 

�ª ƾƷ¢�ƢǸǯ��Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ȆǟƢǼǐǳ¦�ǶȀǷƾǬƫÂ�ǶȀƬǧƢǬƯ�¦ȂǼƥÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈƥ°Âȋ¦�ǶēƢǤǳ

ا ثقافيا، وسياسيا، وإداريا، واقتصاديا، وعلميا يف الدولة اإلسالمية، ذلك تطور 

وفيما ها هنا حماولة لعرض املسامهة والدور الذي لعبته الرتمجة يف التقدم البشري 
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وسيتتبع املقال مراحل الرتمجة العربية من العصر اجلاهلي حىت العصر . عرب العصور

  .احلديث

  :المقدمة

ومشيئته وحكمته سبحانه وتعاىل  أن يعمر هذه املعمورة شاءت قدرة اهللا 

شعوب وقبائل وجعل التفاهم والتعارف بينها أمرا ال مناص منه إذ جعل كل 

شعب أو قبيلة معتمدة إىل غريها يف قضاء حاجة من حوائجها املادية أو غري 

. خراملادية، حبيث ال توجد دولة يف العامل اليوم يف غىن عن غريها بوجه أو بآ

وشاءت مشيئة اهللا تعاىل كذلك أن تكون الرتمجة هي الوسيلة األوىل الفعالة 

وهي . للتفاهم والتواصل بني هذه الشعوب والقبائل املختلفة األلوان واأللسنة

الباب الرئيس املفضي إىل عقد العالقات االجتماعية، واالقتصادية، والدينية، 

ك مما يستحيل إجنازه إال مبعية الغري، والتجارية، والصناعية، واملالية وغري ذل

وسرياجع هذا املقال مظاهر دور ومسامهة الرتمجة العربية يف دفع عجلة التطور 

  .والتقدم البشري إىل األمام

وسينظر البحث عن وضع الرتمجة العربية عرب العصور بداية من العصر 

لعصر اجلاهلي فعصر صدر اإلسالم مث العصر األموي والعصر العباسي وا

.احلديث، مشرياً إىل الـمواد والعلوم املرتمجة

  :بداية الترجمة العربية

  :الرتمجة يف العصر اجلاهلي

ليس من السهل بل من املستحيل حتديد وجزم تاريخ بداية الرتمجة العربية 

ومهما يكن من . شأن ذلك شأن احلقول األدبية واإلنسانية غري العلوم البحتة



ɦȄࡧʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ  ɑʊȋȲࡧ

~٣~

ني يذهب إىل أن العرب عرفوا الرتمجة منذ العصر اجلاهلي، أمر فإن بعض الدارس

وأن . إذ أن بعض النصوص من التوراة واإلجنيل كان متداوال لدى أفراد من العرب

وفود العرب على كسرى وتقّلب العرب يف البالد للتجارة، وفتوح اإلسكندر 

ذلك  ويف. املقدوين يف الشرق، يقتضي كل ذلك شيئا من الرتمجة ولو شفوية

  :يقول عمر فروخ

عرف العرب قبل اإلسالم شيئا من النقل، فإن أشياء من التوراة واإلجنيل  

وكانت وفود العرب على  . كانت منذ اجلاهلية معروفة يف اللغة العربية

كسرى وانتقال العرب بالتجارة بني فارس والعراق والشام ومصر 

ى وجود نقل واحلبشة، وذهاب امرئ القيس إىل القسطنطينية تدل عل

  ... شفوي على األقل

) م- ق ٣٢٣- ٣٣٣(ومنذ فتوح اإلسكندر املقدوين يف الشرق    

يف سورية ومصر والعراق ) اليونانية املتأخرة(انتشرت الثقافة اهلليسية 

وإذا كان احلارث ابن  . وفارس ونشأت املدارس اليت تعلم العلم والفلسفة

، )فارس(كلدة وابنه النضر قد تعلما الطب يف مدرسة جنديسابور 

Ĕ¢�ǺǷ�ƾƥȐǧ فقد كان يف (ما كانا على معرفة باللغة الفارسية على األقل

ومل تكن اللغة العربية،  –مدرسة جنديسابور فرس وسريان وروم وهنود 

.)١(على كل حال، لغة التعليم

  :الترجمة في عصر صدر اإلسالم

يذهب بعض الكتاب إىل أن عمر بن اخلطاب هو الـمعرب األول حيث أمر 

نقًال عن الفرس، مث أسس ديوان اجلندي لتسجيل أمساء اجلنود بتعريب الدواوين 
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هذا، ويبدو يل أن الرتمجة والنقل من .)٢(ورواتبهم، وديوان الرسائل أو الربيد

العربية إىل العربية الذي بدأ يف العصر اجلاهلي على يد اليهودية والنصرانية 

  .والتجار استمر إىل ظهور اإلسالم

  :الترجمة العربية في العصر الجاهليدور اليهودية في 

نشر اليهود يف البالد اليت نزلوها يف جزيرة العرب تعاليم التوراة وما جاء "

فيها من تاريخ خلق الدنيا، ومن بعث وحساب وميزان، ونشروا تفاسري 

�ƢȀǴƻ®¢�ŖǳƢǯ�©Ƣǧ¦ǂƻÂ�ŚǗƢǇ¢�ǺǷ�Ƣđ�¶ƢƷ¢�ƢǷÂ�̈¦°ȂƬǴǳ�ǺȇǂǈǨŭ¦–  بعد

–ƢǸđ¦ǂǓ¢Â�ǾƦǼǷ�Ǻƥ�Ƥ ǿÂÂ�°ƢƦƷȋ¦�Ƥ Ǡǯ�ǲưǷ�®ȂȀȈǳ¦�ǺǷ�ǶǴǇ¢�ǺǷ.

وكذلك كان لليهود أثر كبري يف اللغة العربية، فقد أدخلوا عليها كلمات 

ومصطلحات دينية كثرية مل يكن يعرفها العرب، مثل جهنم والشيطان 

.)٣(وإبليس وحنو ذلك

وكان اليهود يف اجلاهلية يتدارسون دينهم يف دار ندوة هلم تسمى     

بلغتهم القدمية ) مزامري داود(ȂƥǄǳ¦Â�ƨǼǌŭ¦Â�̈¦°ȂƬǳ¦�ÀÂ ǂǬȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢Â°�" املدارس"

.ولكنهم اختذوا العربية لغتهم اليومية، ونظم فيها بعضهم شعرا عربياالعربية، 

ود حيرب ووادي القرى وفدك وتيماء، وعلى حنو ما تعّرب يهود يثرب تعّرب يه

.)٤(واشتهر بينهم غري شاعر كالسموأل بن عاديا

هذا، وال يتسىن أن ينشر اليهود تعاليمهم بني القبائل العربية بدون الرتمجة 

الكتابية والشفوية، كما أنه ال يتخيل إدخال الكلمات العربية يف اللغة العربية 

.¦Ƣđ�ǂǠǌǳ¦�ǶȀǸǜǻÂ�ǶŮ�ƨȈǷȂȇ�ƨǤǴǯ�ƨȈƥǂǠǳبدون الرتمجة، وكذلك اختاذ اللغة
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~٥~

  :دور النصرانية في الترجمة العربية في العصر الجاهلي

كما نشر اليهود تعاليمهم مستوظفني يف ذلك اللغة العربية فكذلك قام 

النصارى بالتبشري والدعوة إىل الـمسيحية، فوردوا األسواق وبنوا األديرة وأماكن 

ǯ�Ƕǿ�¦Âǀţ¦Â��Ƕē®ƢƦǟ ذلك اللغة العربية لنشر تعاليمهم بني القبائل العربية كما

  :يقول شوقي ضيف

وال ... وقد انتشر النصرانية يف اليمن ومشال اجلزيرة الغريب والشرقي

نصل إىل العصر اجلاهلي حىت نرى النصرانية منتشرة يف جنران وغريها، 

برهة، ودخل األحباش بقيادة أ... ويظهر أن جنران كانت أهم مواطنها

...فدعمت النصرانية واعتنقها كثريون، وبىن هلا كنائس يف غري مدينة

وكانت النصرانية منتشرة بني عرب الشام من الغساسنة وغريهم مثل 

ونفذت النصرانية إىل عرب العراق ... عاملة وجذام وكلب وقضاعة

وكان الرقيق احلبشي ... أيضا إىل تغلب وإياد وبكر وتغلب يف احلرية

Âǂǳ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢƳ�Ƣđ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢�ǺǜȇÂ��ƢȈǻ¦ǂǐǻ�ƨǰǷ�Ǿƥ�ǂƻǄƫ¿�الذي 

¤�ǂǸƬǳ¦�śǟ�ǺǷ�ƢǸȀǴǏ¢�ÀƢȈǻ¦ǂǐǻ�À¦ƾƦǟ�Ƣđ�ÀƢǯ�Ǿǻ:النصارى، ويقال

¾ƢǬȇÂ��©ƢȈǷÂ°�°¦ȂƳ�Ƣđ�ÀƢǯ�Ǿǻ¢Â : إن مشاسا زار مكة يف

...)٥(اجلاهلية

وقد نشرت املسيحية تعاليمها بني العرب وأوجدت فيهم من مييل 

وكان القسس والرهبان يردون أسواق ... إىل الرهبانية ويبىن األديرة

العرب، ويعظون ويبشرون، ويذكرون البعث واحلساب، واجلنة والنار، 

وقد ورد يف القرآن كثري من اآليات حتكي أقواهلم وتفتد من مذاهبهم، 



  

~٦~

وكان من هؤالء النصارى ... انتشار هذه التعاليم بينهم مما يدل على

...شعراء، كقس بن ساعدة، وأمية بن أيب الصلب، وعدي ابن زيد

كذلك أدخلوا على اللغة العربية ألفاظا وتراكيب مل تكن تعرفها 

.)٦(...العرب

فوجود أفراد من وجهاء العرب عامة وقريش خاصة يعتنقون النصرانية ويعتزلون 

س للرهبنة، ويقرأون الكتب السماوية، وأن تظهر أثر النصرانية وأشعارهم، كل النا

  .ذلك أمر يكاد يكون مستحيال بدون الرتمجة الكتابية

وهكذا يصح أن يقال إن الرتمجة العربية مهما كان نوعها؛ أشفويا كان أو  

¾Ƣů�Ŀ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�ÀƢȀƬǈȇ�ȏ�ƨŷƢǈǷ�ƪ ŷƢǇÂ�¦°ƢƦƳ�¦°Â®�ƪ ƦǠǳ��ƢȈƥƢƬǯ

ففي جمال الدين فإن شيئا من التوراة واإلجنيل كان مرتمجا . الدين والتجارة واللغة

عربية، ومعىن ذلك أن تعاليمهما كان منتشرا بني القبائل العربية حىت ذهب الإىل 

نصرانية، وعد ) بقضها وقضيضها(بعض علماء التاريخ إىل القول بأن قبيلة عربية 

العريب كثريا من الشعراء اجلاهليني كانوا  بعض الكتاب، ككتاب تاريخ األدب

  ).شعراء النصرانية. (نصرانيني

  :دور التجارة في الجاهلية

�ǶȀƬȇƢŧ�ƪ Ţ�Ǫȇǂǘǳ¦�¦ȂǠǓÂÂ��Ƕē°ƢƴƬǳ�̈ ƾǟƢǫ�ƨǰǷ�±Ƣƴū¦�§ǂǟ�ǲǠƳ

ووصل املّكّيون قبيل اإلسالم عندما كان العداء بني الفرس والروم بالغا منتهاه، 

إىل درجة عظيمة يف التجارة، وعلى جتارة مكة كان يعتمد الروم يف كثري من 

�ǶĔȂƠǋ–  هر بعض مؤرخي وحىت يستظ –كاحلرير   –حىت فيما يرتفهون به

الفرنج أنه كان يف مكة نفسها بيوت جتارية رومانية يستخدمها الرومانيون للشئون 
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التجارية وللتجسس على أحوال العرب، كذلك كان فيها أحباش ينظرون يف 

.)٧(مصاحل قومهم التجارية

ودليلنا اآلن على هذه االستفادة ما أخذه العرب يف جاهليتهم من كلمات  

ورومانية ومصرية وحبشية، نقل هؤالء التجار وأمثاهلم وأدخلوها يف  كثرية فارسية

À¡ǂǬǳ¦�Ƣđ�ǪǘǻÂ�ǶȀǼȈǻ¦ȂǬǳ�ƢǿȂǠǔƻ¢Â�ƢȀǼǷ�¦ ǄƳ�ƢǿȂǴǠƳÂ��ǶȀƬǤǳ...)٨(.

نعم، إن رحلة الشتاء والصيف وإيالف قريش وغريها من قبائل العرب يف 

لعرب عامة، اجلاهلية للتجارة والسياحة، وما بلغته جتارة قريش خاصة وقبائل ا

وكون مكة مجهورية جتارية، وأن احلركة التجارية النشطة الواسعة النطاق مما حدا 

بالعرب إىل جعل مكة مركزا إداريا ألعماهلم التجارية، ولقد خلص بعض البحثة 

  :هذا الروح التجاري الذي سيطر على أهل مكة بقوله

ربات فاشتغلت يف نفس كل منهم محى تدفعه للعمل واملال واملضا

التجارية، من التاجر ذي األريكة اخلشبية يف اهلواء الطلق، إىل صاحب 

الدكان الصغري، إىل رجل األعمال الكبري صاحب الكتبة الكثريين، الذي 

تزدان دفاتر حساباته اجلارية باألختام والكتابة احلاذقة، وبلغ من سيطرة 

، )تاجر(هذا الروح التجاري أن كان من ألقاب الشرف يف مكة لقب 

ذلك اللقب الذي كان جيول لصاحبه أن يشارك يف السلطان 

.)٩(السياسي

إىل رجل "وامللفت للنظر يف هذا النص أو احملل الشاهد فيه هو تلك العبارة 

األعمال الكبري، صاحب الكتبة الكثريين الذي تزدان دفاتر حساباته اجلارية 

 يستبعد أن يكون هناك شيء وعلى ضوء هذا، فال". باألختام والكتابات احلاذقة



  

~٨~

من الرتمجة ولو شفوية بل وحىت الكتابية والسيما إذا أخذ يف احلسبان، أن مكة 

فقد كانت مكة . مل تعد أن تكون حمطة على طريق القوافل، كما يذكر سرتابو

�ǺǷ�ƨǠƳ¦°�ȆǿÂ�Ƣđ�ǂŤ�ƪ"قبل القرن اخلامس امليالدي  ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ǲǧ¦ȂǬǴǳ�ƨǘŰ

  ".بضائع اهلند واليمن إىل سوريا وفلسطني ومصرجنوب اجلزيرة حتمل 

  :الترجمة العربية في العصر األموي

أول ترمجة ذات طابع علمي كانت يف عهد الدولة األموية "أثبتت املراجع أن 

فإنه ). املرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. (على يد خالد بن يزيد بن معاوية

وعد خالد بن يزيد بن . )١٠(والنجومأمر برتمجة بعض كتب يف الصنعة والطب 

معاوية هذا أول من شجع عمل الرتمجة يف العصر األموي فإنه بعد ما أبعد عن 

  :دست اخلالفة ارمتي

يف أحضان العلم، ويروى أن خالدا هذا كان يرغب يف حتويل خمتلف 

املعادن إىل ذهب، فاشتغل بالكيمياء، وطلب من أستاذه ماريانوس، 

ينقل من اليونانية إىل العربية بعض الكتب اليت تعاجل وكان راهبا، أن 

أي خالد ) وفيات األعيان(ويزعم ابن حلكان يف كتابه . علم الكيمياء

ويروي ابن الندمي يف كتابه . بن يزيد نفسه وضع عدة رسائل يف الكيمياء

أن ماريانوس ترجم كتابا يف الكيمياء من اليونانية إىل العربية ) الفهرست(

كما يذكر أن . )١١(ل كتاب علمي نقل إىل العربية يف اإلسالموهو أو 

طبيبا يهوديا يسمى ماسرجوين، وهو سرياين اللغة يقيم يف البصرة، نقل 

كما . )١٢(للخليفة األموي عمر بن عبد العزيز كناشا جمموعا يف الطب

أمر هشام بن عبد امللك برتمجة كتاب يف تاريخ الساسنيني ونظمهم 
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استكمل اخللفة مروان بن احلكم تعريب باقي "ومن قبل  .)١٣(السياسة

.)١٤("دواوين الدولة إىل اللغة العربية

هذا، ولئن اهتم بعض اخللفاء األمويني بأمر الرتمجة، فإن النقل يف هذا العصر 

مل يكن ظاهرة مجاعية إمنا كان عمال فرديا يتعاطاه اهلواة، وال حيظى برعاية رمسية 

.)١٥(من الدولة

  :الترجمة في العصر العباسي

ومن قبيل اهتمام اخللفاء العباسيني بأمر الرتمجة ما نقل عن ابن نباتة يف 

  : ترمجته لسهل بن هارون

جعله املأمون كاتبا على خزائن احلكمة، وهي كتب الفالسفة اليت نقلت "

للمأمون من جزيرة قربص، وذلك أن املأمون ملا هادن صاحب هذه 

ليه يطلب خزانة كتب اليونان، وكانت جمموعة عندهم يف اجلزيرة أرسل إ

�ǲȀǇ�ǲǠƳÂ��ÀȂǷƘŭ¦�Ƣđ�ǖƦƬǣ¦Â��ǾȈǳ¤�ƢȀǴǇ°Ƙǧ��ƾƷ¢�ǾȈǴǟ�ǂȀǜȇ�ȏ�ƪ Ȉƥ

.)١٦("بن هارون خازنا هلا

وهكذا كانت السيول من الرتمجة؛ جتري معها سيول أخرى من تراث 

يء من هذا اليونان والفرس واهلند، حىت ليكاد اإلنسان يظن أنه مل يبق ش

الرتاث مل ينقل إىل العربية، سواء منه ما اتصل بالعلوم أو ما اتصل 

بالصناعات أو ما اتصل بالعجائب واألمسار واخلرافات، أو ما اتصل 

وكانت كل هذه السيول تتجمع يف دكاكني الوراقني، . بامللل والنحل

.)١٧(ويطلب كل منها ما جيد فيه متاعه



  

~١٠~

Ŀ�ƢēÂ°̄ �ƨŦŗǳ¦�ƪ ǤǴƥÂ أيام هارون الرشيد وابنه املأمون، فأنشأ األخري مركزا

علميا مجع أو طلب إليه من العلماء والنقلة املهرة ما يطول بنا ذكر أمسائهم، 

:، ويف ذلك يقول شوقي ضيف)دار احلكمة(ومسي ذلك املركز 

وكان  –وتنشط الرتمجة يف عصر الرشيد ووزرائه الربامكة نشاطا واسعا 

ēÂǀƳ�Ȅǯ̄ ¢�ƢŲ�Ǧ ȈǛȂƫÂ��ƨǸǰū¦�ƨǻ¦Ǆƻ�Â¢�ƨǸǰū¦�°¦®� Ƣǌǻ¤�ǀƠǼȈƷ�Ƣ

�ÀƢǯÂ��¿Âǂǳ¦�®Ȑƥ�ǺǷ�ƢȀȈǳ¤�Ƥ Ƭǰǳ¦�Ƥ ǴƳÂ�Ƣđ�śŦŗŭ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨǨƟƢǗ

يقوم على هذا العمل الضخم يوحنا بن ماسويه وكان طبيبا نسطوريا من 

.)١٨(مدرسة جنديسابور

: ت( ومنذ أيام أيب جعفر املنصور: ويضيف عمر فروخ إىل ذلك قوله

، أصبح النقل يف رعاية الدولة، وعلى ذلك سار هارون الرشيد )م٧٧٥/هـ١٥٨

) بيت احلكمة(وابنه املأمون، ويف أيام املأمون اتسع النقل كثريا، وأنشأ املأمون 

ووقف عليها األموال للذين يريدون أن ينقطعوا إىل نقل الكتب الفلسفية إىل 

.)١٩(عربيةالاللغة 

�½ȂǴǷ�ÀȂǓÂƢǨȇ�ǶĔ¢�ƨŦŗǳ¦Â�ǶǴǠǳƢƥ�śȈǇƢƦǠǳ¦� ƢǨǴŬ¦�ƨȇƢǼǟ�ǺǷ�ǢǴƥÂ

البلدان على جلب ما لدى شعوب تلك امللوك من الرتاث والذخرية 

العلمية، ومن ذلك أن املأمون ملا انتصر على الروم سنة 

ملا انتشرت النصرانية يف  –علم بأن اليونان كانوا ) م٨٣٠/هـ٢١٥(

��Ƥقد مجعوا ك –بالدهم  ȇ®¦ǂǈǳ¦�Ŀ�Ƣđ�¦ȂǬǳ¢Â�©ƢƦƬǰŭ¦�ǺǷ�ƨǨǈǴǨǳ¦�Ƥ Ƭ

فطلب املأمون من ملك الروم أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة اليت  

ملك الروم بذلك وعده  ) ثيوفيلوس(فقبل توفيل . كان قد فرضها عليه

.)٢٠(أما املأمون فعد ذلك نعمة عظيمة عليه. كسبا كبريا له
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~١١~

  :حديثالترجمة العربية في العصر ال

أشار عز الدين إشارة عابرة إىل شيء من تاريخ الرتمجة من وإىل اللغة العربية، 

يف تاريخ العرب توجد فرتتان تارخييتان متت فيهما الرتمجة من «: وذلك حني يقول

اللغات األجنبية إىل اللغة العربية، وحقبة متت فيها الرتمجة العكسية من العربية إىل 

ولعله يريد بالفرتتني العصر العباسي والعصر احلديث، وأما .)٢١(»اللغات األجنبية

�Ƣđ�ƾȇŚǧ�ƨȈƦǼƳȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�ń¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�ǺǷ�ƨȈǈǰǠǳ¦�ƨŦŗǳ¦�ƢȀȈǧ�ƪ Ť�Ŗǳ¦�ƨƦǬū¦

�ǪȈǸǠǳ¦�ƢēƢƦǇ�ǺǷ�Ƣƥ°Â¢�ƪ ǜǬȈƬǇ¦�śƷ�Ǯ ǳ̄Â��ĺÂ°Âȋ¦�ĿƢǬưǳ¦�Ʈ ǠƦǳ¦�̈ŗǧ

¦�ƢēƢǤǳ�ń¤�ǾŦŗƫ�ȆǷȐǇȍ¦�ĺǂǠǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�ń¤�©ƾǸǟÂ لـمختلفة مما أنار هلا

�ǺǷ�ƨȈǻƢưǳ¦�ŗ̈Ǩǳ¦�®ƾǐǳ¦�¦ǀđ�ƢǼǸȀȇÂ. الطريق إىل النهضة العلمية والصناعية

  . الفرتتني وتلك هي الفرتة احلديثة

ويف هذا العصر احلديث كثر تعريب الكلمات ودخول عدد وفري من أساليب 

مجة يف العصر ولقد بسط الدسوقي القول يف الدور الذي لعبته الرت . التعبري الغربية

احلديث يف مصر، وتتبع مظاهر أثرها وكثرة الكتب الـمرتمجة، ودور الصحف 

�ń¤�ƨŦŗǳ¦�©®¢�Ǧ ȈǯÂ��¿ƢǷȋ¦�ń¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨŦŗǳ¦Â�ǲǬǼǳ¦�ƨǴƴǟ�Ǟǧ®�Ŀ�©ȐĐ¦Â

تأثر املصريني بالثقافة األجنبية، وكما حتدث عن انقسام الـمرتمجني إىل أنواع عدة 

ومل يرتك الدسوقي شيئا ذا أمهية بالنسبة للرتمجة العربية . عوما دار بينهم من صرا 

وعلى ذلك فإن ما يقتبس منه يغين عن . يف هذا العصر احلديث إال أشار إليه

  : اإلعادة فقال

وقد عظمت العناية بالرتمجة، وترجم اجليد والرديء من كل لغة، «

واإلنسان  فرتمجت أمرية بابل لفولتري، وأقاصيص لكبار كتاب اإلجنليز،



  

~١٢~

الكامل، وجنيفا، وحرية طبيب لربناردشو، وترجم الدكتور طه حسني 

زاديج لفولتري، وترجم طعام اآلهلة لويلز، والعامل الطريف أللدس 

هكسلي، ويف خالل العصور واآلهلة عطاش ألناتول فرنس، وهنري 

وريتشاد الثاين والعاصفة لشكسبري، عدا ما ترمجه مطران سابقاً، ومدرسة 

زوجات ألندرح جيد وسالومي ألوسكار وايلد، وأناشيد الرعاة لفرجيل، ال

واحلياة واحلب وكيلوبرات ألميل لودفج ترمجة عادل زعيرت، والـمتحزلقات 

لـموليري، والندم جلان بول سارتر، وقصة احلضارة لبول ديورنت، ومئات 

م ترتجم أمهات القصص ١٩٥٢وقد أخذت دار اهلالل منذ سنة . غريها

عاملية يف أسلوب شائق وطبعات سهلة التناول، كما ترجم فيض من ال

م ١٩٥٣ولقد وفدت على الشرق يف سنة . الكتب يف خمتلف العلوم

األمريكية للنشر وأسهمت يف ترمجة أمهات الكتب ) فرنكلني(مؤسسة 

األمريكية يف خمتلف فروع الـمعرفة، وقد اختذت مصر مقرا هلا، وظهر من 

ǺǷ�®ƾǟ�Ƣē¦°ȂǌǼǷ الكتب غري قليل، كما أن وزارة الرتبية والتعليم مبصر

عنيت برتمجة الـمراجع ذات القيمة يف العلوم الـمختلفة من شىت اللغات 

ويسرت نشرها وتداوهلا، وكذلك فعلت اجلامعة العربية ودور النشر 

اخلاصة، وظهرت جمموعة األلف كتاب يف شىت فنون الـمعرفة كما ظهرت 

.لثقافية الـمصرية، ونوابغ الفكر العريب وغريهاجمموعة اجلمعية ا

عن انتشار التعليم بأنواعه وكثرة الصحف : ولقد جنم عن كل هذا

والـمجالت، وحركة إحياء الكتب القدمية والتأليف والرتمجة من كل لغة 

؛)٢٢(تياران أدبيان يف مصر خيتلفات بعض االختالف يف اهلدف واآلثار
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يف هذا العصر احلديث تكاد متيل أو تركز على  هذا، ويالحظ أن الرتمجة

  .األدب وإن كان هناك ترمجات يف احلقول األخرى

  :المواد والعلوم المترجمة

هذا، وقد استوعبت الرتمجة العربية منذ العصر اجلاهلي إىل العصر العباسي 

شيئا من نصوص التوراة واإلجنيل، واملنطق، والفلسفة، والطب، والكيمياء، 

اضيات، واهلندسة، وعلم الفلك والنجوم، والسياسة، والالهوت، واجلغرافية، والري

والزراعة، الفن واألدب، واللغة وفيما يلي سلسلة من األعمال اليت نقلت إىل 

  :اللغة العربية عرب العصور السياسية العربية

سبقت اإلشارة إىل أن شيئا من نصص التوراة واإلجنيل كان معروفا يف اللغة -

نعم، وجد شخصيات بارزة يف العصر اجلاهلي قرأت الكتب . بيةالعر 

كان نصرانيا ق تتبع الكتب، وعلم من علم "السماوية كورقة بن نوفل، فإنه 

وعبد اهللا بن جحش، وعثمان بن احلويرث وزيد بن عمرو بن .)٢٣("الناس

.)٢٤(نفيل الذي اتبع احلنيفية، دين إبراهيم عليه السالم

-�ƢĔȂǯÂ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƨǰǷ�̈ǂȀǋÂ�Ǌ ȇǂǫ�śƥ�̈°ƢƴƬǳ¦�°Ƣǿ®±¦�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǪƦǇ�ƢǸǯ

�Ȃǿ�ƢǸǯ�̈°ƢƴƬǴǳ�®ȐƦǳ¦�Ŀ�Ǌ ȇǂǫ�Ƥ ǴǬƫÂ��Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ǲǧ¦ȂǬǳ¦�ƨǘŰ

معروف يف رحلة الشتاء والصيف، كل ذلك يستدعى شيئا من الرتمجة ولو 

  . أضف إىل ذلك وفود العرب على كسرى. شفوية

سالم أمر عمر ابن اخلطاب برتمجة الدواوين نقال عن ويف عصر صدر اإل

  . الفرس
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استكمل اخلليفة مروان بن احلكم تعريب باقي دواوين "ويف العصر األموي 

ويف هذا العصر أمر خالد بن يزيد بنقل كتب الصنعة ". الدولة إىل اللغة العربية

الدين، سرياين إىل اللغة العربية، ونقل ماسرجويه، وهو طبيب يهودي) الكيمياء(

: ت(اللغة، بصرى الدار، نقل للخليفة األموي عمر بن عبد العزيز 

وترجم كذلك هلشام بن عبد . )٢٥(يف الطب) جمموعا(كناشا ) م٧١٧/هـ١٠١

.)٢٦(امللك كتاب يف تاريخ الساسنيني ونظمهم السياسية

عددا من  ) "م٧٠٤/هـ٨٥: ت(ويف العصر العباسي نقل عبد اهللا بن مقفع 

إىل قصص  باالستنادب السلوك إىل اللغة العربية ووضع كتاب كليلة ودمنة كت

يف اهلندسة " كتاب األصول أو األركان"ونقل كذلك . )٢٧("فارسية وهندية

والكتاب املرتجم لليونانيني يف : "ويف ذلك يقول ابن خلدون. القليدس اليوناين

وهو أول كتاب ) كانهو كتاب األصول أو األر ) صناعة اهلندسة(هذه الصناعة 

وجاء يف كتاب . ترجم من كتب اليونانيني يف امللة أيام أيب جعفر املنصور

الفهرست البن الندمي أن احلجاج بن يوسف ابن مطر نقل كتاب أصول اهلندسة 

نقال أوال يعرف باهلاروين نسبة إىل هارون الرشيد، ويف ): مرتني(القليدس نقلني 

وكذلك نقل . املأموين نسبة إىل املأمون ويف أيامهمث نقال ثانيا يعرف ب. أيامه

إسحاق بن حنني هذا الكتاب كله، مث أصلح ثابت بن قرة نسخة إسحاق 

وتوجد شروح جزئية كثرية وتعليقات خمتلفة على هذا الكتاب لنفر من . )٢٨(هذه

.)٢٩(العلماء يطول ذكر أمسائهم

و كتاب يف علم اهليئة وه. ومعناه املعرفة) السند هند(وكذلك ترجم كتاب 

§�¦�ňƢǻȂȈǳ¦�ȆǘǈĐ. والنجوم وحركات األفالك والكواكب ƢƬǯ�Ƣǔȇ¢�ǶƳǂƫÂ
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لبطليموس، وهو كذلك كتاب يف علم اهليئة والنجوم وحركات األفالك 

.)٣٠(والكواكب

ومن بني الكتب اليت ترجم للمنصور كتاب أرسططاليس من املنطقيات 

اب، وكتاب اقليدس وهو يف علم األشكال وغريها، وكتاب األرمثاطيقي يف احلس

ƨȈǻƢǻȂȇ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǽǀǿ�ǞȈŦÂ��ƢēƢƦǯǂǷÂ�ƢēƢȀǷ¢�ƨȈǇƾǼŮ¦.

  :مساهمة الترجمة العربية في التقدم البشري

لقد خلص عمر فروخ بعض مسامهة الرتمجة العربية يف التقدم اإلنساين 

يف (والبشري بصفة عامة، وهو بصدد احلديث عن كتاب األصول أو األركان 

  :ألقليدس اليوين إذ قال) اهلندسة

وال ريب يف أن اخلدمة اجلليلة اليت قدمها العرب إىل الثقافة والعلم 

واحلضارة، تلك اخلدمة اليت ال ميكن أن تقدر بثمن وال أن متر مرورا 

خفيفا يف تاريخ العلم، إمنا هي حفظهم هلذا العلم اجلليل من الضياع، 

فلقد غرب زمن طويل مل يعرف فيه لكتاب األصول ألفليدس نسخة غري 

من أجل ذلك نقل هذا الكتاب من اللغة العربية إىل . نسخة العربيةال

، مث )هـ٨٨٧/م١٤٨٢(يف البندقية عام ) بالالتينية(اللغة الالتينية وطبع 

وجدت نسخة يونانية فنقلت إىل الالتينية وطبع هذا النقل اجلديد يف 

  ).هـ٩١١- ٩١٠/م١٥٠٥(البندقية أيضا عام 

رتمجة العربية يف التطور اإلنساين والتقدم البشري ومن قبيل املسامهة العامة لل

�ƨǨǇȐǨǳ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦�̈ ǀƥƢȀŪ¦�ǺǷ�ƨǷ±ǂǋ�ǺȇȂǰƫÂ�®ƢŸ¤�ń¤�Ǫȇǂǘǳ¦�©ƾȀǷ�ƢĔ¢

املسلمني الذين درسوا ما نقل إىل اللغة العربية من تراث اليونان واهلند والفرس 
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انية الرتاث والرومان، وهضموه وانتقدوه وزادوا عليه، وهم بذلك قد حفظوا لإلنس

العلمي املنقول من تلك األمم الـمذكورة يف فرتة كانت أوربا يف سبات عميق، 

  :ولقد أحسن عمر فروخ التعبري عن ذلك حيث يقول

مث اتسع النقل من اللغات القدمية؛ من اهلندية والفارسية واليونانية، 

فشمل يف مدة قرنني كاملني معظم وجوه املعرفة القدمية، وقد نشأ يف 

أثناء ذلك القرنني وبعدمها جبابرة من رجال التفكري العلمي العملي، 

ومن رجال التفكري الفلسفي النظري نعد من األولني جابر بن حيان 

واخلوارزمي والبتاين والرازي والكرخي وابن سينا وابن اهليثم والبريوين 

أبا ونعد من اآلخرين الكندي والفارايب و . واخلازين وابن اهلائم والكاشي

احلسن األشعري وابن سينا مرة ثانية، واإلمام الغزايل وابن خلدون، ميكن 

.)٣١(أن يعد يف كل ميدان من ميادين الفكر اإلنساين

ولقد تتبع فروخ هذه الشخصيات اجلهبذة من سالطني الفكر العلمي 

�śƷ�Ƣƥ°Â¢�©®ƢǨƬǇ¦�Ǧ ȈǯÂ��ƢĔ¦ƾȈǷ�Ŀ�ƢȀǼǷ�ǲǯ�©ƢŷƢǈǷ�ƢǼȈƦǷ�ȆǨǈǴǨǳ¦Â أفاقت

�ǶēƢǤǳ�ń¤�śǸǴǈŭ¦�ƨǨǇȐǨǳ¦Â� ƢǸǴǠǳ¦� ȏƚǿ�¾ƢǸǟ¢�ƨŦǂƫ�ȄǴǟ�ƪمن  ǨǰǟÂ��ƢēƢƦǇ

  .على جوائز من ملوكهم املختلفة وحيصلون

وتدل الرتمجة كذلك على مبادئ العدل والتسامح والتعايش السلمي يف 

فإن اخللفاء مل يقصروا إسناد وظيفة الرتمجة إىل العلماء املسلمني بل . اإلسالم

وقد كانت حسب تعبري . ملسيحيني وغريهم من أتباع األديان األخرىقدموا ا

  :شوقي ضيف

بيئات املستعربني العلمية متارس نشاطها حينئذ، وكانت متثلها األديرة وما 

�ǺǷ�ƨƦȇǂǬǳ¦�°ȂƥƢǈȈǻ�ƾǼƳ�Ŀ�̈ǂƯƢǼƬǷ�² °¦ƾŭ¦�ǺǷ�ƨȈǸǴǟ�©ƢǬǴƷ�ǺǷ�Ƣđ
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، وكان تغلب البصرة ويف نصيبني وجريان والركا وأنطاكية واألسكندرية

عليها مجيعا الثقافة اليونانية، كما كان نغلب عليها علماء السريان 

املسيحيني، وكانوا قد نشطوا منذ القرن الرابع امليالدي يف ترمجة اآلثار 

.)٣٢(اليونانية، واستمر نشاطهم يف هذه الرتمجة حمتدما حىت القرن السابع

  :ويقول يف ذلك أيضا خليل اجلر

السريان، يف خمتلف هذه املدارس، حفظة الثقافة اليونانية وهكذا كان 

الفلسفية والعلمية، وناقلي آثار اليونان، يف هذين احلقلني، إىل لغتهم السريانية، 

�°Âƾƥ�¦ȂǷȂǬȈǳ�®¦ƾǤƥ�¶Ȑƥ�ń¤�Ƕđ¦ǀƬƳ¦�ȄǴǟ�śȈǇƢƦǠǳ¦� ƢǨǴŬ¦�ǲŧ�ƢǷ�¦ǀǿÂ

ليونانية إىل العربية بواسطة ما النقل، إما من اليونانية إىل العربية مباشرة، وإما من ا

.)٣٣(نقلوه من اليونانية إىل السريانية

ومن أبرز مظاهر دور ومسامهة الرتمجة يف التقدم البشري متهيد السبيل إىل 

زئّٰ : التعارف الذي خلق الناس سبحانه وتعاىل من أجله فقال عز من قائل

ىتنتمتزتيبرتىبنبمبزبربيئىئنئمئ

  ].١٣:احلجرات[ِّيثىثنثمثزثيترث

  :ترجمة القرآن وتفسيره إلى اللغات األخرى

وال يتم احلديث عن مسامهة الرتمجة العربية يف تقدم البشرية واإلنسانية بدون 

احلديث عن ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات العاملية، واإلقليمية والقومية واحمللية 

فتم ترمجته إىل اللغات األوربية مثل اإلجنليزية والفرنسية واألملانية . عرب بلدان العامل

وكذلك مت . انية والروسية واليونانية وغريها من اللغات األوربيةوالربتغالية واإلسب

ترمجته إىل اللغة اآلسيوية، فرتجم إىل اهلندية واألردية والصينية واللغات الباكستانية 
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ومت كذلك ترمجة القرآن إىل اللغة اإلفريقية كلغة اهلوسا . واألندونيسية وغريها

لك يف تفسري القرآن إىل اللغات املختلفة وقل مثل ذ. والريوبا والسواحيلي وغريها

يف مجيع القارات والدول، يقوم بذلك أفراد ومنظمات خمتلفة والسيما يف أيام 

  .شهر رمضان

�Ǫȇǂǘǳ¦�©ƾȀǷ�ƢĔ¢�ƨȇǂǌƦǳ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ƾǬƫ�Ŀ�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨŦŗǳ¦�ƨŷƢǈǷ�ȆǨǰȇÂ

كما . اىل وحدهعرب العصور للتخلي عن عبادة األوثان واألصنام إىل عبادة اهللا تع

مهدت السبيل إىل نبذ العبادات والتقاليد السيئة الضارة لإلنسانية واليت فرضتها 

  . هذه األديان البدائية والطوطمية

  :الخاتمة

لقد قامت الرتمجة من وإىل اللغة العربية بدور جبار ال يستهان به عرب العصور 

ƺȇ°Ƣƫ�ǞƳǂȇÂ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�Ƣđ�©ǂǷ�Ŗǳ¦�ÀÂƾŭ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦  الرتمجة  العربية إىل العصر

كما . اجلاهلي حيث أُثر على ترمجة شيء من التوراة واإلجنيل إىل اللغة العربية

اقتضى ازدهار التجارة يف اجلزيرة العربية إىل احلاجة إىل الرتمجة ولو ترمجة شفوية، 

وكذلك نقل الدواوين من الفارسية إىل العربية يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا 

  .نه ويف عهد بعض اخللفاء األموينيع

ويف العهد العباسي أصبحت الرتمجة أمرا رمسيا تنفق عليه الدولة العباسية  

اإلسالمية أمواال طائلة، وقربت العلماء املسلمني وغري املسلمني هلذا الشأن، 

فرتمجت الرتاث العلمي اليوناين واهلندي والفارسي والروماين من فلسفة وطب 

̄°ÀȂǷƘŭ¦�ǾǼƥ¦Â�ƾȈǋǂǳ¦�¿Ƣȇ¢�ƢēÂوب. وغريها �ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨŦŗǳ¦�ƪ ǤǴ.
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�ª ¦ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǻȎǳ�ƪ ǜǨƷ�ƢĔ¢�Ŀ�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Őǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨŦŗǳ¦�°Â®�ȄǴƴƬȇÂ

مث جاء األوروبيون . الروماين واهلندي واليوناين والفارسي العلمي من الضياع

�¦ȂǼǰǸƬǧ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ǶēƢǤǳ�ń¤�śǸǴǈŭ¦�¾ƢǸǟ¢�¦ȂŦǂƫÂ بذلك من التقدم

والتطور العلمي والصناعي الذي نشاهده اليوم، وال تزال الرتمجة العربية تقوم بدور 

فيرتجم األعمال األدبية . ملموس يف دفع عجلة التقدم البشري إىل األمام

والعلمية والتقنية من اللغات األوربية املختلفة إىل اللغة العربية، وبناء على أمهية 

ƢǸƬǿȏ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǪȈǴȇ�ƢǷ�ƨŦŗǳ¦�ńȂƫ�À¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾Âƾǳ¦�Ŀ�ƨǷȂǰ¿�الرتمجة ينصح احل

.مثل ما فعل السلف،زعماء املسلمني يف العصور اإلسالمية السابقة

�¿ƢǷȋ¦�ń¤�ÄǂǌƦǳ¦�¿ƾǬƬǳ¦�ƨǴƴǟ�Ǟǧ®�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨŦŗǳ¦�Ǿƥ�ƪ ǔĔ�°Â®�¾ÂƘǧ

��ƢǸǯ�ƢĔƜǧهو هدم احلدود الفاصلة بني الشعوب اليت أقامتها اللغات املختلفة

  :أشار إليه اخلليل اجلر

حتول دون إدراك شعب يتكلم لغة وشعب آخر يتكلم لغة أخرى جيهلها 

األول، وما اهتدى إليه الثاين من أفكار وما ألف من صور، وما شعر به من 

حاالت وجدانية وما منق به تعابريه من ضروب احملسنات اللفظية واملعنوية، وما 

ƾē�ƨŦŗǳƢǧ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�ƨǧǂǠŭ¦�̧Âǂǧ�ǂƟƢǇÂ��ÀȂǼǨǳ¦Â�¿ȂǴǠ¿�اهتدى إليه يف حقول ال

هذه احلدود الفاصلة ومتكن املتكلمني باللغة املنقول عنها، فيستطيعون الوقوف 

على كيفية تفكريهم، وعلى اخلط البياين الذي اتبعه هذا التفكري، وعلى املنجزات 

قائدهم وأمانيهم وأحواهلم العلمية والفنية يف تراثهم، باإلضافة إىل تارخيهم وع

ƨǴǐƥ�ƨȇ®Ƣŭ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�Ƕē°ƢǔƷ�ń¤�ƪ Ż�ƢǷ�ǲǯÂ��ƨǼǿ¦ǂǳ¦Â�̈ǂƥƢǤǳ¦ . فالرتمجة إذا هي

الوسيلة املثلى لالتصال حبضارة الشعوب اليت تتكلم لغات خمتلفة، ويف الوقت 
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نفسه وسيلة إلثراء الشعوب باملنجزات الفكرية والعلمية واجلمالية واحلضارية لدى 

وهي كذلك خري وسيلة للتمازج بني األمم، وإلحلاق . متباينة اللغات شعوب

.)٣٤(األمم املختلفة باألمم املتقدمة، ولتقريب الفوارق بني البشر

نعم بالرتمجة يتم التعارف الذي من أجله خلق اهللا الناس من ذكر وأنثى 

ودينية ويتخذ هذا التعارف أشكاال سياسية واجتماعية . وجعلهم شعوبا وقبائل

  .    وثقافية وجتارية واقتصادية  وصناعية ومالية وأعمالية وغري ذلك

  :الهوامش

.١١١: عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب، ص)١(

.٥: أسس الرتمجة، ص: عز الدين)٢(

.٢٥-٢٤: أمحد أمني، فجر اإلسالم، ص)٣(

.٩٨: شوقي ضيف، العصر جاهلي، ص)٤(

.١٠٠-٩٩: شوقي ضيف، العصر اجلاهلي، ص)٥(

.٢٨-٢٧: فجر اإلسالم، ص: أمحد أمني)٦(

.١٣: فجر اإلسالم، ص: أمحد أمني)٧(

.١٦: فجر اإلسالم، ص: أمحد أمني)٨(

.نقال عن المانس. ١٣٥- ١٣٤: الشعراء الصعاليك، ص: خلف)٩(

.١٠٩: العصر العباسي األول، ص)١٠(

.٦٩-٦٨: تاريخ العلوم عند العرب، خليل اجلر وآخرون، ص)١١(

.١١٣: املرجع نفسه، ص)١٢(

.١٠٩: ف، العصر العباسي األول، صشوقي ضي)١٣(

.٥: أسس الرتمجة، ص)١٤(
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.٦٩: تاريخ العلوم عند العرب، خليل اجلر وآخرون، ص)١٥(

.١١٤: العصر العباسي األول، ص: شوقي ضيف)١٦(

.١١٧: شوقي ضيف، العصر العباسي، ص)١٧(

.١١٢: شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص)١٨(

.١١٤: عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب، ص)١٩(

.١١٤: تاريخ العلوم عند العرب، ص: فروخ عمر)٢٠(

.٥: أسس الرتمجة، ص: عز الدين)٢١(

.١٨١: ، ص٢/يف األدب احلديث، ج: الدسوقي)٢٢(

.٢١٧: ، ص١/الروض األنف، ج)٢٣(

.٢٥٥-٢٥٤: املرجع السابق نفسه، ص)٢٤(

.١١٣: تاريخ العلوم عند العرب، ص: عمر فروخ)٢٥(

.١٠٩: العصر العباسي األول، ص)٢٦(

.١١٤-١١٣: العرب، خليل اجلر وآخرون، صتاريخ العلوم عند )٢٧(

.١٢١: تاريخ العلوم عند العرب، عمر فروخ، ص)٢٨(

.١٢٢: املرجع السابق نفسه، ص)٢٩(

، العصر العباسي األول، ١٢٣: تاريخ العلوم عند العرب، عمر فروخ، ص)٣٠(

.١١٠: ص

.٢٥: الثقافة اإلسالمية، ص: عمر فروخ)٣١(

.١٠٩: العصر العباسي األول، ص)٣٢(

.٧٣: عند العرب، صتاريخ العلوم )٣٣(

.٩٧تاريخ العلوم عند العرب ص : خليل اجلر)٣٤(
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  :المراجع

السرية النبوية البن هشام،: م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ابن أمحد بن أيب احلسن اخلثعمي 

  .أجزاء دار املعرفة

ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني،: م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(أبو احلسن الندوي 

.الطبعة التاسعة، دار القلم، كويت

.الروض األنف يف تفسري السرية: أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد اهللا

: ت(املعافري  .السرية النبوية :م١٩٧٨/هـ١٣٩٨أبو حممد عبد امللك بن هشام 

تقدمي وتعليق وضبط طه عبد الرءوف سعد، ) هـ٢١٣

  .دار املعرفة

  . لعريب، الطبعة العاشرة، بريوت، دار الكتاب افجر اإلسالم :م١٩٦٩أمحد أمني 

.، أجزاء املكتبة العصريةضحى اإلسالم: هـ١٣٢٩/م٢٠٠٨أمحد أمني 

.القاهرة، دار الطالئعفن الرتمجة للطالب واملبتدئني،: أكرم مؤمن

الطبعة السادسة، تاريخ العلوم عند العرب،: م١٩٨٣) الدكتعور(خليل اجلر 

.م، مؤسسة الكتاب املدرسي١٩٨٣

  .م١١١٤/هـ٥٨١-٥٠٨: السهيلي

، الطبعة تاريخ األدب العريب العصر العباسي األول، )الدكتور(ي ضيف شوق

.الثامنة، القاهرة، دار املعارف

، دار املعارف، تاريخ األدب العريب، العصر اجلاهلي، )الدكتور(شوقي ضيف 

  .القاهرة

، الطبعة تاريخ األدب العريب، العصر العباسي الثاين، )الدكتور(شوقي ضيف 

.املعارف، القاهرةالثانية، دار 
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أسس الرتمجة من اإلجنليزية إىل العربية ): الدكتور(عز الدين حممد جنيب 

.الطبعة اخلامسة، مكتبة ابن سينا، القاهرةوبالعكس،

الطبعة الرابعة، دار تاريخ العلوم عند العرب، :١٩٨٤، )الدكتور(عمر فروخ 

  .العلم للماليني

، الطبعة األوىل، املكتبة اإلسالمية الثقافة: م١٩٨٨، )الدكتور(عمر فروخ 

  .بريوت –العصرية للطباعة والنشر والتوزيع 

، القاهرة، الطبعة الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي): الدكتور(يوسف خليف 

.الرابعة، دار املعارف
Salisu, M. L. (2002); Translation Techniques, Natprint Services, Ltd, Kano.
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  :مقدمة

�Ƣºđ�ÀȂŷƢºǨƬȇ�ƨºǫ°Ƣǧȋ¦�ÀƢºǯ�Ŗºǳ¦Â��ƢºȇŚƴȈǻ�Ŀ�¿ȐºǇȍ¦�ǺǷ�ǪƦǇ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�À¤

وبعــد انتشــار اإلســالم أصــبحت ). ١٢: م، ص١٩٨٧كــاين، (مــع التجــار العــرب 

هذه اللغة لغة دين وثقافة لشعب هذه املنطقـة، وبـذلك توسـعت دائـرة تعلـيم اللغـة 

جرييـــــة املســـــلمة، وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن تـــــاريخ القـــــراءة العربيـــــة بـــــني الشـــــعوب الني

والكتابــة يف نيجرييــا ويف أفريقيــا عامــة بــدأ مــع دخــول اإلســالم واللغــة العربيــة فيهــا 

، ومــع بدايــة التعلــيم احلــديث يف نيجرييــا علــى أيــدي )١٨: ، ص١٩٩٩مهــدي، (

لقــراءة مــن م، فتحــوا مــدارس لتعلــيم الكتابــة وا١٥١٥املنصــرين األوروبيــني يف ســنة 

م مت فـــتح مدرســة حكوميـــة يف مدينــة كنـــو ١٩٠٩خــالل التعلــيم العـــريب، ويف ســنة 

، ١٩٩٣غالدنــث، (والــيت أضــيف يف موادهــا اللغــة العربيــة وعلــم الــدين اإلســالمي 

  ).٧٨: ص

وقــد القــى تعلــيم اللغــة العربيــة اهتمــام احلكومــة النيجرييــة لفــتح مدرســة خاصــة 

�² °¦ƾººǷ�ƪ ººƸƬƬǧ¦�Ʈ ººȈƷ�ǶȈººǴǠƬǳ¦�¦ǀººđ عربيــة يف مدينــة كنــوKano  وســكوتوSokoto

م، وهــي األوىل مــن نوعهــا يف الغــرب اإلفريقــي، وال تــزال املدرســتان ١٩٣٠يف ســنة 

وقــد تبــع ذلــك فــتح مــدارس . تلعــب دورًا أساســًيا يف نشــر اللغــة العربيــة يف نيجرييــا

  .عربية يف خمتلف مدن نيجرييا على خمتلف املراحل التعليمية



~٢٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

افتتح قسم خاص لتعلـيم اللغـة العربيـة يف كليـة عبـداهللا بـايرو م ١٩٧٦ويف سنة 

التــــابع جلامعــــة أمحــــد بللــــو زاريــــا، واهلــــدف منــــه إجيــــاد كــــوادر متدربــــة علــــى خمتلــــف 

مهـــارات اللغـــة العربيـــة وتقـــدمي البحـــوث العلميـــة وتـــدريس اللغـــة العربيـــة يف املراحـــل 

بيـــــة يف اجلامعـــــات التعليميـــــة املختلفـــــة، وتلـــــى ذلـــــك فـــــتح أقســـــام أخـــــرى للغـــــة العر 

، وال تزال احلكومة النيجريية تبـذل جهـوًدا يف ...)سكوتو، إبادن، إلورن(النيجريية 

جمـــال تعلـــيم اللغـــة العربيـــة، وتـــدريب املعلمـــني مـــع إجيـــاد املـــواد واملعينـــات التعليميـــة 

  .املختلفة لتلك األقسام

يل تعليم وعلى الرغم من تلك اجلهود اليت تبذهلا احلكومات النيجريية يف سب

اللغة العربية إال أنه ال تزال هناك مشكالت وعوائق متنع هذا التعليم من حتقيق 

األهداف املخططة له، من تلك املشكالت قلة عدد ساعات املواد العربية يف 

وكون اللغة العربية مادة . بعض املراحل التعليمية مقارنة بالعدد الكلي للمواد

لطالب فيها ال يؤثر يف النجاح يف بقية املواد إضافية يف بعض املدارس، ورسوب ا

، كما أنه يتم ختصيص أوقات الدراسة )١١: م، ص١٩٩٦بدماصي، (الدراسية 

). ١١٤: أغاكا، ص(للغة اإلجنليزية على حساب اللغة العربية يف بعض املدارس 

وكذلك عدم وجود الكتب املدرسية املناسبة للبيئة النيجريية وعدم وجود فرص 

ومن تلك . ة اللغة العربية، أضف إىل ذلك ضعف ثقة الطالب بالنفسملمارس

الطاهر (املشكالت أيضا عدم توفر املراجع املتخصصة يف اجلامعات النيجريية 

، ومنها أيضا عدم استغالل الوسائل احلديثة من )١٢٥:م، ص٢٠٠٩داود، 

اللغة  خمتربات وقنوات فضائيةً، وكذلك عدم وجود أنشطة ثقافية منوعة لطالب

، وإىل جانب ذلك كله مشكالت )١٥٢: م، ص٢٠٠٧ثاين عمر، (العربية 
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أخرى يالحظها الباحث من خالل عمله حماضرًا للغة العربية والرتبية يف إحدى 

اجلامعات النيجريية، وتلك املشكالت تقودنا إىل البحث عنها لتحديدها بوضوح 

تغلب عليها لتيسري تعليم اللغة العربية ملعرفة درجة وجودها، مث تقدمي توصيات تيسر سبل ال

  .يف اجلامعات النيجريية

  :تعليم اللغة

إن عملية التعليم تستند يف التعامل مع اللغة على أسس علمية وكذلك 

أحدث األساليب، وهي عملية مقصودة، ويتم تعليم اللغة بتصميم املدخل 

ǟ�Ŀ�ª ȂƸƦǳ¦�ƲƟƢƬǻÂ��Ƣē¦̄�ƨǤǴǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ǞǷ�ǪǨƬŭ¦�ÄȂǤǴǳ¦ لم اللغة النظري

والتطبيقي، وما يناسبها من اسرتاتيجيات التدريس اليت تتيح للمتعلم الـممارسة 

واالستخدام اللغويني والتدريب عليها، واملناقشة والسؤال واجلواب ونقل املعلومات 

  ).١٦٧: م، ص١٩٨٩خرما، (وغريها مما يؤدي باملتعلم إىل تعلم اللغة 

  :لعربية في المجتمع النيجيريأهمية تعلم وتعليم اللغة ا

لعملية تعليم وتعلم اللغة العربية أمهية كربى يف البيئة النيجريية، وهذه األمهية 

  ):٢: م، ص٢٠١٣مغاجي، (تربز يف اجلوانب اآلتية 

-�©ƢȈǴǸǟ�ƢȀȈǴǟ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈŞ��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�¿ƢƟȂǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǚǨŢ

�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǏƢƻÂ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢�śƥ�ǶǿƢǨƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦  الذي

كثرت وتعددت لغاته وهلجاته القومية، فكون اللغة العربية هويته ودليل 

®¢�Ƕǿ¢Â��ǽǂǓƢŞ�ǾȈǓƢǷ�ǲǏÂ�̈Ǆŷ�ƢĔȂǯÂ��ǽǂǔŢÂ�ǾǷƾǬƫوات تفكريه.

-�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��ǶǴǈŭ¦�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�» ¦ƾǿ¢�̈ƾƷÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǲǰǌƫ

ǶĔ¦ƾƳÂÂ�Ƕǿǂǰǧ�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ȆȀǧ��ǽ°Ƣǰǧ¢�ǖƥ¦ǂƫ.
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إن اللغة العربية سجل تاريخ األمة النيجريية وخاصة املسلمة، فهي تعرب عن -

ȋ¦�ƺȇ°Ƣƫ�¬Â°� Ǌ Ǽǳ¦�ǾǼǷ�§ǂǌƬȇ�Äǀǳ¦�śǠŭ¦�ȆȀǧ��ƢȀƬǧƢǬƯÂ�Ƣē°ƢǔƷ مة

.املاضي واحلاضر، ويتشرفون املستقبل

-�ƢȀȈǧ�ƢŠ��ƨȈǷƢǻ�ƨǻǂǷ�ƨǤǳ�ȆǿÂ��ǾƯ¦ǂƫ�ȄǴǟ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǚǧƢŹ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ

فإذا مت تدريسها للنشء يف ضوء ذلك زودته . من ترادف واشتقاق ونعت

�©ƢȈǯȂǴǇ�Ŀ�ǺǷȋ¦Â�Ä°Ƣǔū¦�°ȂǘƬǳ¦Â�Ȇǫǂǳ¦Â�ÄǂǰǨǳ¦�¿ƾǬƬǳƢƥ�ǞǸƬĐ¦Â

.احلياة

�Ƣē¦ǄȈŲÂ��ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨǸǴǈŭ¦�ƨȇŚƴȈǼǳ¦�ƨǷȋ¦�ǎاللغ- ƟƢǐƻ�ǆ ǰǠƫ�̈¡ǂǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨ

يف اإلدراك، ومدى ثقافتها ومستويات تفكريها يف شىت جماالت احلياة 

املختلفة، فإن تاريخ الكتابة والقراءة لألمة النيجريية يبدأ بدخول اإلسالم 

.واللغة العربية فيها

  :ت النيجيريةتعليم اللغة العربية في الجامعا

م وهي أوىل جامعة يف نيجرييا قبل ١٩٤٧يف سنة  نْ ادَ بَ تأسست جامعة إِ 

االستقالل، ومل يكن فيها قسم للدراسات العربية واإلسالمية إال يف سنة 

م، وعلى الراغبني يف الدراسات العربية التوجه إىل جامعات أخرى خارج ١٩٦١

علي أبوبكر، (نيجرييا جلامعة لندن وجامعات اجلمهورية العربية املتحدة 

  ).٣٥ :م، ص١٩٧٢

تواىل افتتاح جامعات كثرية يف نيجرييا بعد االستقالل، وهذا تلبية لرغبة 

املواطنني يف التعليم اجلامعي يف التخصصات املختلفة، ويوجد اآلن ما يقرب على 

جامعة وطنية، ومن بينها عشرون جامعة فيها أقسام خاصة ) ١٣٠(مائة وثالثني 
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¦�ǶȈǴǠƫ�ƢȀȈǧ�ǶƬȇ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�Ƥ Ǡǋ�Â¢�Ŀ�ȏ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ

لغة أخرى، وذلك على مستويات خمتلفة 

:أهداف تعليم اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية

]:.B.A[شهادة اإلجازة العالية البكالوريوس / ١

مدة الدراسة يف الربنامج أربع سنوات دراسية، ويسعى الربنامج إىل حتقيق 

كنو، مسامهة قسم اللغة -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو( األهداف اآلتية

  :)٢٠١٤ -العربية

.تدريب الطالب على اكتساب الكفاءة يف اللغة العربية حتدثًا وكتابة-

متكني الطالب على معرفة وتقدير ماضيهم التارخيي واحلضاري منذ عهد ما -

.قبل االستعمار، املسجل باللغة العربية

¨�¦�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�§ǂǠǳتعريف الطالب حبيا-

.واالقتصادية والتجارية والسياسية لرتقية التفاهم والتعاون الدوليني

تدريبهم تدريًبا يؤهلهم للعمل يف جماالت التعليم والبحث العلمي، والرتمجة -

وهيئة الفورية وغري الفورية، واإلدارة العامة، والصحافة، والسلك الدبلوماسي، 

.املهاجرة، واجلمارك، واألمن، واجليش

  :برنامج الـماجستير/ ٢

يقوم الربنامج على دراسة وحدات تعقبها امتحانات، مث تقدمي الرسالة، 

وتكون الدراسة متفرغة أو غري متفرغة، ترتاوح الدراسة يف الدراسة املتفرغة بني 

كثر، يف حني ترتاوح ثالثة فصول دراسية على األقل وستة فصول دراسية على األ

مدة الدراسة يف الربامج غري املتفرغة بني أربعة فصول دراسية على األقل ومثانية 
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كنو، مسامهة قسم -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو(فصول دراسية على األكثر 

  ).٢٠١٤ -اللغة العربية

  :برنامج الدكتوراه/ ٣

مع االمتحانات مث تقدمي جيمع الربنامج بني دراسة الطالب لوحدات دراسية 

أطروحة، وترتاوح فيه مدة الدراسة املتفرغة بني أربعة فصول دراسية على األقل، 

وعشرة فصول دراسية على األكثر، يف حني ترتاوح الدراسية غري املتفرغة بني ستة 

أما التخصص . على األكثر فصول دراسية على األقل وأربعة عشر فصًال دراسياً 

كنو، مسامهة -قسم اللغة العربية، جامعة بايرو(اللغة أو األدب الدقيق فيكون يف

  ).٢٠١٤ - قسم اللغة العربية

  :الدراسات العليا بني الرؤية والـمهمة

تتمثل رؤية الربنامج يف تدريب الطالب للحصول على شهادة الدراسات 

بني قيم ذات القيمة العاملية، حيث جيمع التدريب ) الـماجستري والدكتوراه(العليا 

.الرتاث واحلداثة سعًيا لرتقية ُخلق البحث

  :منهج البحث وإجراءاته

يشمل هذا اإلجراءات املتبعة يف الدراسة، وكذلك حتليل البيانات الشخصية 

�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦�Ǯ ǳǀǯÂ��ƢȀǼǸǔƬȇ�Ŗǳ¦�°ÂƢƄ¦Â� ƢƬǨƬǇȏ¦� ƢǼƥ�ƨǬȇǂǗÂ��Ʈ ƸƦǳ¦�ǞǸƬĐ

. اإلحصائية املستخدمة يف التحليل
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  :البحثمنهج 

اتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة بنود االستفتاء الذي صمم  

لدراسة مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية، فاملنهج الوصفي 

. يرتبط بدراسة معاصرة يقصد وصفها وحتليلها وتفسريها

  :إجراءات البحث

فات ذات العالقة مبوضوع استفاد الباحث من نتائج البحوث السابقة واملؤل

البحث لبناء اإلطار النظري، كذلك ما حصل عليه الباحث من استشارات 

اخلرباء ذوي االختصاص يف املناهج وطرق التدريس وعلم اللغة التطبيقي وعلم 

اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية ملا  أساتذةوكذلك مقرتحات بعض . اإلحصاء

  .فتاء الذي يستخدم لدراسة مشكالت البحثميكن أن يتضمنه حماور االست

خصصني يف املناهج تقام الباحث ببناء االستفتاء بعد مراجعة عدد من امل

وطرق التدريس وعلم اللغة التطبيقي وعلم اإلحصاء لتأكيد سالمة سري 

مت التأكد وقد . العلمية واحملددات املكانية والزمانية الرؤىاإلجراءات املتبعة وفق 

   .األداةمن مستوي الصدق والثبات لعبارات 

  :جمتمع البحث

اللغة العربية باجلامعات مشال غريب نيجرييا  أساتذةاستهدف البحث مجيع 

جامعة وهي مجيع اجلامعات اليت تدرس اللغة العربية يف هذه  ١٠البالغة عددها 

ن املرور بأسلوب مباشرة دو  بأكملهاملنطقة وفضل توجيه االستفتاء للمجتمع 

�ÀƢǯ�̄¤�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�°ƢƬƼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�®ƾǟ�ƨǴǫ�ȆǴǟ� ƢǼƥ�Ǯ ǳ̄Â�©ƢǼȈǠǳ¦

ومن جانب آخر هدف  ٢٠١٣/٢٠١٤معلما للعام الدراسي  ١٥٠عددهم 
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�ƨǟȂǼƬǷ�©¦Őƻ�ÀȂǴưŻ�ǶĔƢƦǈŞ األساتذةالبحث لالستفادة من مجيع آراء هؤالء 

مفيد علي صعيد األشكاالت يتوجب الوقوف عندها لرفد البحث بكل ما هو 

.التعليمية

  :ساليب املستخدمة يف التحليلاأل

مت حتليل استفتاء البحث من خالل استخدام جداول التكرارات واجلداول 

¦�ǽǀđ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈǷȂǇǂǳ¦�¾Ƣǰǋȋكذلك و  ،املركبة للتكرارات واملؤهالت العلمية

ƥ� ƢƬǨƬǇȏ¦�©ƢǻƢȈƦǳ�̈®ǂĐ¦�ǶȈǬǳ¦�ǆ ǰǠȇ�§ȂǴǇƘǯ�¾Â¦ƾŪ¦ صورة واضحة تربز

متوسط األوزان املرجحة  أسلوبالظواهر املتعلقة باالستفتاء وكذلك مت استخدام 

االستفتاء مما قاد إيل ترتيب  أسئلةلتحديد مستوي قوة االستجابة لعبارات 

  . عبارات كل حمور علي حدة

  :أداة البحث

الباحث أداة االستفتاء وفقا لتقنية ليكر اخلماسية جلميع البيانات  ماستخد

̧�¡°¦ ��ǞǸƬů ىعن مشكالت الدراسة حيث رأ ȐǘƬǇȏ�ƨƦǇƢǼŭ¦�̈ ¦®ȋ¦�ƢĔ¢

  .البحث حول مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية

وضع الباحث استفتاء البحث الذي مشل سبعة حماور حيث تضمن كل حمور 

:وعة من املشكالت التعليمية علي النحو التايلجمم
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ɯࡧ ɛȲࡧɤɼȯݍݨȄ)١-٣( 

Ȕمحور ـالم ֺ ɡȼ ȮȯࡧȄם ɏȆْڈȍȸ ɲ

١  
ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ʊɨɐȖࢫɖ ȄȯɸǸȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢭ
٦  

13%

٢  
ܣࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫࢭʏࢫ ɨɐɮȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄ
١٥  

33%

٣  
ɝࢫȆɳɮȉݠݮࢫ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭࢫȓɔɨɦȄࢫȔ ȄȲȳɜɭɼ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄ
٩  

20%

٤  ȓʊɮʊɨɐȗɦȄࢫȓȀʋȍɦȄɼࢫȓɈ ȼ ɲַ Ȇȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ ٨  17% 

٥  ȓʊɮʊɨɐȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȆȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ ٧  15% 

٦  Ȉ ֺ Ɉ ɦȆȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ ٧  15% 

٧  ɯ ʈɽɜȗɦȄࢫȑ ʊɦȆȷ Ǹȉࢫɝ ɨɐȗȕࢫȔ ֺ ɡȼ ɭ ٤  9% 

 %100  ٥٦  مجموعـال

املفحوصني باالستفتاء حول كل  إجاباتوقد مت وضع جدول لتحديد 

  .األبعادمشكلة علي حدة وفقا ملقياس ليكر اخلماسي 

  الترتيب التنازلي لمشكالت االستفتاء

ولتحليل ومناقشة نتائج االستفتاء قام الباحث بإجياد درجة املوافقة لعينة  

ت الدراسة ملعرفة رأيهم حول مستوى قوة مشكالت تعليم اللغة العربية يف اجلامعا

النيجريية، وذلك حسب النسبة املؤية لكل عبارة إلجياد الرتتيب التنازيل 

 :للمشكالت كما يوضح اجلدول التايل
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  الرتتيب التنازيل ) ١-٢-٤(اجلدول رقم  

ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

ȠȲȆȫࢫ ٤٧ ȈࢫȓɔɨɦࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ֺ Ɉ ɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭࢫɬȯɏ

Ȕࢫ ȆɏȆɛالدراسة.

 ١  %٩٢.٣ 

ȓȷࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫࢭʏࢫȓȀʋȍɦȄࢫ ٣٥ ȲȆɮɭࢫȾ ȳɗࢫȓɨɛ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄ.

٢  %٨٨.٧٠ 

ȓȍȷࢫ ٤٠ ȆɳםȄࢫȓʊɮʊɨɐȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫȳɗȄɽȕࢫɬȯɏ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȔ ȆɏɽɃ ɽם.

٣  %٨٧.٩٠ 

ܣࢫȓɔɨɦȄࢫ ١٠ ɨɐࢫםȓʊȎʈȲȯȕࢫȥ ɭȄȳȉࢫȮɽȡ ɼࢫȓɨɛ

ɯࢫ ȓʊȋȳɐɦȄࢫǴȆɳțǷࢫȄݍݵȓɭȯࢫȓʊɮɳȗɦࢫȄȲȆɺɭٮڈ

ȓʊȸ ʉȲȯȗɦȄ.

٤  %٨٧.٨٠ 

ɨȣ؈قȓʆࢫ ٣٤ ɱל ȔࢫȓʊɭɽɜɦȄࢫȓɔɨɦȄɼࢫ ȆݤݨɨɦȄࢫȓɳɮʊɸ

Ȕࢫ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢭȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫࢫȾ ȳɗࢫȓɨɛɼ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȓȷ ȲȆɮɭ.

٥  %٨٧.٨٠ 

ȓȷࢫ ٣٢ ȲȆɮࢫםȓɭȴֺ ɦȄࢫȓʆȮȆםȄࢫȔ ȆɱȆɢɭל ȓɨɛࢫ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦࢫȓʊɗȆɜȝɦȄࢫȓɈ ȼ ɲכ.

 ٦  %٨٧ 

ɯࢫȓɔɨɦȄࢫ ٣٩ ʊɨɐȗɦࢫȓʈɽɔɨɦȄࢫɪ ɭȆɐםȄࢫȳɗȄɽȕࢫɬȯɏ

ȓʊȋȳɐɦȄ.

٧  %٨٦.٩٠ 

ȚࢫȓɔɨɦȆȉࢫ ٤٩ ȯȨ ȗɦȄࢫɵ ɏࢫȈ ֺ Ɉ ɦȄࢫɬȆݯݨ ǻ

Ȇȍɳȣࢫ ȕࢫȓʊȷ ȄȲȯɦȄࢫȔ ȆɏȆɛࢫɪ ȫ ȄȮࢫȓʊȋȳɐɦȄ

ȓʈɽȨ ɳɦȄࢫǴȆɈ ȫכ .Ɏɽɛɽɨɦࢫࢭʏࢫ

٨  %٨٣.٥٠ 

ܣࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ٩ ɨɐɭࢫɬȆםǻࢫə ɐɃ

Ȕ ȆɸȆȣ ȕַ ȆȉࢫࢫǴȆɈ ȫכ ȓȷࢫ ȄȲȮࢫʏࢫࢭȓȝʆȯݍݰȄ

ȆɺɨʊɨȨ ȕɼࢫɰ ȷ؈ ȲȄȯɨɦࢫȓɐǿȆȼ ɦȄࢫȓʈɽɔɨɦȄ.

٩  %٨٢.٦٠ 



  

~٣٤~

ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

٢٠ ȓɔɨɦȄܣࢫ ɨɐɭࢫɅ ɐȍɦࢫʅ ɽȉفɦȄࢫɪ ʊɸǸȗɦȄࢫɬȯɏࢫ

ȓʊȋȳɐɦȄ.

 ١٠  %١.٧٠ 

Ȉࢫ ٥٢ ֺ Ɉ ɦȄࢫȲɽɭǷࢫǴȆʊɦɼǷࢫɅ ɐȊࢫȓɐȊȆȗɭࢫɬȯɏ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȮȄɽɭࢫʏࢫࢭɯ .ǴȄȮǷࢫ٬ȆɳȉǷڈ

١١  %٨١.٥٠ 

ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ٢٢ ʊɨɐȗɦࢫȔ ȄȲȳɜɭࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȓȀʋȍɨɦࢫȓȍȷ ȆɳםȄ.

 ١٢  %٠.٩٠ 

ȓɈࢫ ٣٣ ȼ ɲ׀ ɦࢫȓɀ ɀ Ȭ ɭࢫɵ ɟȆɭǷࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ

Ȕࢫ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦࢫȓʊɗȆɜȝɦȄ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄ

١٣  %٨٠.٩٠ 

Ȉࢫ ٣٨ ֺ Ɉ ɦȄࢫɰ ȔࢫȓɦȮȆȍȗɭࢫȉ؈ ȄȲȆʈȴࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ

ɯࢫ ٬ֺڈ ɭȴࢫɑɭࢫȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȆȉࢫȓʊȋȳɐɦȄ

ȔࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢭ

 ١٤  %٠.٩٠ 

ɬȯࢫ ٢٣ ՓɛࢫȔ ȆȍȗɡɭࢫʏࢫࢭȒȮɽȡ ɽםȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɑȡ Ȅȳɭ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄ.

 ١٥  %٠.٨٠ 

ȓɈࢫȓʊɮʊɨɐȗɦȄࢫ ٣١ ȼ ɲ׀ ɦࢫɁ ɀ Ȭ ɭࢫș ɛɼࢫȯȡ ɽʆַࢫ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫȥ ɭȄȳȉࢫʏࢫࢭȓʊɗȆɜȝɦȄɼ.

 ١٦  %٠.٨٠ 

ɅࢫȮȄɽɭࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫǻڲʄࢫ ٢١ ɐȊࢫȹ ʉȲȯȕࢫȮȆɳȷ ǻ

ɰ ɵࢫȄםɮɨɐ؈ ɭࢫȆٕڈɗࢫɰ ɀ؈ ɀ Ȭ ȗםȄ؈فࢫɓ.

 ١٧  %٨٠ 

ȓɈࢫ ٣٧ ȼ ɲכ ȓɟȲȆȼࢫࢭʏࢫ ɵࢫȄם ɏࢫȈ ֺ Ɉ ɦȄࢫɖ ɼȵɏ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦࢫȓʊɗȆɜȝɦȄ.

 ١٨  %٩.١٠ 

١٥ ȶ Ȳȯɨɦࢫɯ Ǿֺ ȹࢫȄם ʉȲȯȗɦȄࢫȈ ɽɨȷ ǷࢫɎȆȍȕȄࢫɬȯɏ.  ١٩  %٨.٣٠ 

Ȕࢫ ٣٠ ȆɐɭȆݍݨȆȉࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫȔ ȄȲȳɜɭ

ȒȮȯȣࢫ ȗɭ؈فࢫɓࢫȓʆȯʊɨɜȕࢫȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄ

 ٢٠  %٨.٢٠ 



~٣٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

ɰࢫ٭ڈȆࢫɽɮɨɐɭࢫȓɔɨɦȄࢫ ٤١ ɐȗȸ؈ ʇۘܣࢫ ɦȄࢫɑȡ ȄȳםȄࢫȓɨɛ

ȓʊȋȳɐɦȄ.

 ٢١  %٧.٨٠ 

Ȕࢫ ١٨ ȆɳʈȳɮȕࢫɑɃ ɼࢫȑ ʊɦȆȷ ǸȉࢫȓʆȄȲȯɦȄࢫɬȯɏ

Ȉ ֺ Ɉ ɦȄࢫɪ ʊɀ Ȩ ȕࢫȶ ȆʊɜɦࢫȓɮǾֺ ɭ.

 ٢٢  %٧.٤٠ 

ȮɽȡࢫȲȳɜɭࢫȓɔɨɦࢫ ٢٤ ɼࢫɬȯɏݍݮࢫȆɐʇࢫʅ ȱɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄ

Ȉ ֺ Ɉ ɦȄࢫȆٔڈɭࢫʎɲȆɐʇۘܣࢫ ɦȄࢫȓʊȕɽɀ ɦȄࢫȔ ֺ ɡȼ .Ȅם

 ٢٣  %٧.٤٠ 

ɬȆȸࢫ ٤٤ ɛǷࢫʏࢫࢭȔ ȆɭɽɨɐםȄࢫȓɡȍȻ ɬȯɏࢫȳɗȄɽȕࢫ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄ.

 ٢٤  %٧.٢٠ 

ɯࢫࢫ ٤ ʊɨɐȗɦࢫȓȿ ȆݍݵȄࢫɖ Ȅȯɸכ ȦɽɃࢫ ɼࢫɬȯɏ

ȣ؈فȓʆࢫȯɳɏࢫ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄ

ɰ ɅࢫȄםɮɨɐ؈ ɐȊ.

 ٢٥  %٦.٥٠ 

١٣ ȯʊݍݨȄ؈فࢫɄ Ȩ ȗɦȄࢫɬȯɏࢫࢫɅ ɐȊࢫɪ ȍɛࢫɵ ɭ

Ȓ؈فȝɟࢫȓʊɮʊɨɐȖࢫȔ ֺ ɡȼ ɭࢫʄڲǻࢫɾ ȮǷࢫɰ .Ȅםɮɨɐ؈

 ٢٦  %٦.٥٠ 

ܣࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ٤٥ ɨɐɭࢫɬȆɮȗɸȄࢫɬȯɏ

ȹ ʉȲȯȗɦȄࢫʏࢫࢭȓʊɮʊɨɐȗɦȄࢫɪ ǾȆȷ ɽɦȄࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȇȉ.

 ٢٧  %٥.٧٠ 

ɯࢫ ١٢ ַࢫȲȯȕ٭ڈ ܣࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ɨɐɭࢫȮȄȯɏǻࢫȥ ɭȄȳȉ

ȓʊɏɽɃࢫ ɽɭࢫȔ ȄȲȆȍȗȫ ȄࢫȮȄȯɏǻࢫʄڴɏࢫȆՎʊɨɮɏ

Ȉ ֺ Ɉ ɦȄࢫɪ ʊɀ Ȩ ȕࢫȶ Ȇʊɜɦࢫȓȍȷ Ȇɳɭ.

 ٢٨  %٥.٦٠ 

ܣࢫࢫ ٣ ɨɐɭࢫɵ ɭࢫʏࢭȆɢɦȄࢫȮȯɐɦȄࢫȒȲȆȼ Șȷ Ȅࢫɬȯɏ

ȣ؈فȓʆࢫȯɳɏࢫ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄ

Ȇࢫ٭ڈȓȿ ȆݍݵȄࢫɖ Ȅȯɸכ .ȓɓȆʊȿࢫ

 ٢٩  %٤.٨٠ 

ȓɭȴֺࢫɬȯɏࢫ ١١ ɦȄࢫȔ ȆʆȆɘɡɦȄࢫǴɽɃ ɰࢫࢭʏࢫ ȮȄȯɏǻࢫȄםɮɨɐ؈

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȗɦ.

 ٣٠ %٤.٧٠  



  

~٣٦~

ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

ɬȆȸࢫࢫ ٥١ ɛǷࢫʏࢫࢭȆʈɽɔɦࢫɰ Ȉࢫɓ؈فࢫȄםɨɸǺ؈ ֺ Ɉ ɦȄࢫɤɽȍɛ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄ.

 ٣١  %٣.٧٠ 

ɰࢫȓɔɨɦȄࢫ ١٦ ɅࢫȄםɮɨɐ؈ ɐȊࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅࢫɬȯɏ

ȹ ʉȲȯȗɦȄࢫǴȆɳțǷࢫȓʊȋȳɐɦȄ.

 ٣٢  %٣.١٠ 

Ȕࢫࢭʏࢫࢫ ٤٨ Ȇȍȡ ȄɽɦȄࢫǴȄȮǷࢫʏࢫࢭȈ ֺ Ɉ ɦȄࢫȓʆȯȡ ɬȯɏࢫ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȮȄɽɭ.

 ٣٣  %٧٣ 

ȔࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ٤٣ ȄȲȳɜࢫםȓʊȷ Ȇȷ כ ɑȡࢫ ȄȳםȄ

ʏࢭȆɢɦȄࢫȒȮȯɐɦȆȉࢫȒȳɗȄɽȗɭ؈فࢫɓ.

 ٣٤  %٢.٢٠ 

ȶࢫɏڴʄࢫ ١٩ ȲȯɦȄࢫɵ ɭȴࢫɑʉȴɽȕࢫʏࢫࢭə ȸ ɐȗɦȄ

ܣ ʊɨɐȗɦȄࢫɆ Ȇȼ ɴɦȄ.

 ٣٥  %١.٤٠ 

٣٦ ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȈ ֺ ɇ ȓʊɐɮȡࢫ ɪࢫ ʊɐɘȕࢫɬȯɏ.  ٣٦  %٠.٥٠ 

ۜܣ ١٧ əࢫʉȲȯȗɦȄؠ ɛɽɮɨɦࢫɰ ɅࢫȄםɮɨɐ؈ ɐȊࢫȲȆɢȗȧ Ȅ.  ٣٧  %٠.٤٠ 

Ȕࢫ  ٨ ȆɸȆȣ ȕט ַࢫɰɽɗȳɐʇࢫ ɽɮɨɐɭࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ

ȆɜʊȍɈٮڈȆࢫ ȕɼࢫȓʊȎɳȡכ Ȕࢫ ȆɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫʏࢫࢭȓȝʆȯݍݰȄ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫɤ Ȇȣ ɭࢫʏࢫࢭȓʈɽȉفɦȄ.

٣٨  %٧٠.٤٠ 

ɵࢫɤɼȯɦȄࢫ ٢٩ ɭࢫȒȮȲɽȗȸ ɭࢫȔ ȄȲȳɜɭࢫɬȄȯȬ ȗȷ Ȅ

ȓʊȋȲɼכ .ȓʊȋȳɐɦȄࢫɼǷࢫ

٣٩  %٧٠.٤٠ 

ȓɀࢫࢭʏࢫ ٤٢ ɀ Ȭ ȗɭࢫȓʊɮɨɏࢫȔ ȆȍȗɡɭࢫȮɽȡ ɼࢫȒȲȯɱ

ȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɬȆȸ ɛǷية. 

٤٠  %٧٠.٤٠ 

ɪࢫࢫ ٥٣ ʊɀ Ȩ ȕࢫɯ ʈɽɜȗɦࢫȒȮȯȨ ɭ؈فࢫʆȆɐɭࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ

.الطالب

 ٤١  %٨.٢٠ 

ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ٢٦ ʊɨɐȗɦࢫȓʊɗȆɢɦȄࢫɑȡ ȄȳםȄࢫȓɨɛ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢭ.

 ٤٢  %٥.٢٠ 



~٣٧~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

Ȉࢫ ٢٧ ֺ Ɉ ɦȄࢫȈ Ȳȯȕַࢫ ȔࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȄȲȳɜɭ

ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȆȉࢫɪ ȿ ȄɽȗɦȄࢫʄڴɏ.

 ٤٣  %٤.٤٠ 

٢٨ ȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫȔ ȄȲȳɜɭࢫࢫɵ ɏࢫȒȯʊɐȊ

Ȉ ֺ Ɉ ɦȄࢫȔ ȆɭȆɮȗɸȄ.

٤٤  %٦٤.٣٠ 

ȹࢫȓȡȲȮࢫࢫ ٥٥ ʋɜȕַࢫ ȔࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ȆɱȆȨ ȗɭȄ

ȓɔɨɦȆȉࢫɤ Ȇɀ ȕט Ȕࢫ ȄȲȆɺɭ.

 ٤٥  %٣.٧٠ 

ɯࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫࢭʏࢫ  ٢ ʊɨɐȖࢫɖ ȄȯɸǷࢫɝ ɜȨ ȕࢫȓȋɽɐȿ

ȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄࢫȔ ȆɐɭȆݍݨȄ.

 ٤٦  %٣.٥٠ 

ɾࢫȓʊɮɸǷࢫȓɔɨɦȄࢫ ٤٦ ȯɭࢫȈ ֺ Ɉ ɦȄࢫȓɗȳɐɭࢫɬȯɏ

ɯࢫȓʊɴʆȯɦȄࢫ Ȇʊȧٮڈ .ɓɼ؈فȓʊȋȳɐɦȄȆɸࢫࢭʏࢫ

 ٤٧  %٣.٥٠ 

ܣࢫ ٧ ɨɐɭࢫȮȄȯɏǻࢫȥ ɭȄȳȉࢫɯ ַࢫɡɮȕٔڈ ȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ

ɵࢫȳɗɽȕࢫ ɏۗܡࢫ ɳȕࢫȓɛֺ Ɉ ȉࢫȹ ɘɳɦȄࢫɵ ɏ؈فࢫȍɐȗɦȄࢫɵ ɭ

ȓʊȋȳɏࢫȓʊɌ ɘɦࢫȒɼȳț.

٤٨  %٦٣.٤٠ 

ɯࢫǴȄȮǷࢫ ٥٤ ʈɽɜȗɦࢫ
Ք
ȆʊɈ ɮɱࢫ

Ք
Ȇȋɽɨȷ Ƿࢫɰ ȰȆȬࢫȄםɮɨɐ؈ ȕȄ

.الطالب

 ٤٩  %٦١ 

ɯࢫ ٥٦ ʊɨɐȖࢫʏࢫࢭʏڤɽɃ ɽםȄɼࢫɰ ؇ɜםȄࢫȲȆȍȗȫט Ȉࢫ Ȇʊɓ

ȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ

 ٥٠  %٩.٧٠ 

ɖࢫࢫ ٦ ȄȯɸǷۗܣࢫ ɨȕַࢫ ȣ؈فȆʆࢫ ʊɱࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖ

ɰ ȔࢫȄםɮɨɐȗ؈ Ȇȡ Ȇȧ.

٥١  %٥٩.١٠ 

ȈࢫɽɮɨɐɭࢫȓɔɨɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫ ١٤ ֺ Ɉ ɦȄࢫǴȄȮǷࢫɰɽɐȊȆȗʆַࢫ

Ȇࢫ٭ڈɯ ۘܣࢫɽɘɨɢʆٰڈ ɦȄࢫȓʊɦȵՌɳםȄࢫȔ Ȇȍȡ Ȅɽɨɦ.

 ٥٢  %٥.٦٠ 

ۘܣࢫȆɐȖݍݮࢫ ٢٥ ɦȄࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦࢫȓʊȷ ȄȲȮࢫȔ ȄȲȳɜɭࢫȮɽȡ ɼࢫɬȯɏ

ۘܣ ɦȄࢫȓʈɽȨ ɳɦȄࢫȔ ֺ ɡȼ ȈࢫʎɲȆɐʇࢫȄם ֺ Ɉ ɦȄࢫȆٔڈɭ.

 ٥٣  %٤.٨٠ 
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ɯࡧ ɛȲ

ȓɨɢȼـال ɮ

ȓȍȸࡧȓՌՌՌՌՌՌՌɨɢȼــمـال ɴɦȄ

ȓʈɽـال Ȁɮ

ȑ ʋȕفɦȄ

ʏڲȴȆɳȗɦȄ

Ȕࢫࢫ ٥ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫɖ ȄȯɸǷ

ɯࢫ ʊɨɐȖࢫɖ ȄȯɸǷࢫɑɭࢫȆɺɦࢫȓɛֺ ɏ ַࢫ ȣ؈فȓʆࢫ ʊɳɦȄ

ȓʊȎɳȡכ Ȕࢫ ȆɔɨɦȄ.

 ٥٤  %٥٣ 

Ȕࢫࢫ  ١ ȆɐɭȆݍݨȄࢫʏࢫࢭȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄࢫɯ ʊɨɐȖࢫɖ ȄȯɸǷ

ȓܷݰ Ȅɼ؈فࢫɓࢫȓʆ؈فȣ ʊɳɦȄ.

 ٥٥  %٢.١٠ 

ɪࢫ ٥٠ ɀ ɘɦȄࢫʏࢫࢭȈ ֺ Ɉ ɦȄࢫʄڴɏࢫȒȲȳɜםȄࢫȮȄɽםȄࢫȒف؆ɟ

ۜܣ .ȄȲȯɦȄ؟

 ٥٦  %٥٠ 

ملشكالت تعليم اللغة  التنازيلية والرتتيب ئو يبني اجلدول السابق النسب امل

  .اجلامعات النيجريية حسب إجابات املعلمني يفالعربية 

من اجلدول أن نسبة كبرية من املشكالت حصلت على نسبة  حويتض/ أ

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƢȀǼǷ�ňƢǠȇ�¦ƾƳ�̈ŚƦǯ�ƨǴǰǌǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬǧ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢǟيف 

من املوافقة،  ٪٩٦،٣اجلامعات النيجريية، حيث حصلت املشكلة األوىل على 

¢�ƢĔ من املوافق وهذا يعىن ٪٥٠الرتتيب على  يفوحصلت املشكلة األخرية 

.مشكلة كبرية أيضا

احتلت الرتتيب األول من ) ٤٧(أن املشكلة رقم : من اجلدولكما يتضح 

حيث ) ٪٩٦،٣(اجلامعات النيجريية بنسبة  يفبني مشكالت تعليم اللغة العربية 

�ƨǴǰǌǷ�Őǯ¢�ƢĔ¢�ÀȂǴǠŭ¦�Ãǂȇعدم ممارسة الطالب للغة العربية " هياالستفتاء  يف

فإذا كان الطالب ال جيدون فرصة ممارسة اللغة خارج " خارج قاعات الدراسة

براون، "القاعات فإن ذلك يضعف متكنهم من اللغة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه 

حديثه باللغة األجنبية إذا اقتصر على  يفيندر أن حيقق متعلم طالقة "أنه " ٤ص

وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة " الصف الدراسي يف حدود ما يتعلمه
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 يفأن عن أكرب مشكالت تعليم اللغة اإلجنليزية لغة أجنبية ) ١٤٦٠العوض (

، الدراسيعدم ممارسة الطالب للغة اإلجنليزية خارج الصف  هيمنطقة القصيم 

أن من أكرب مشكالت تعليم اللغة العربية ) ٢٠٠٦ يمغاج(وقد أشارت دراسة 

عدم ممارسة الطالب اللغة العربية  هينيجريية  يفن املدارس العربية الثانوية ع

يرى الباحث أنه من الواجب خلق فرص كثرية أمام . الدراسيخارج الصف 

الطالب ليمارسوا اللغة العربية خارج القاعات، سواء مع زمالئهم الطالب أو مع 

�½°Ƣǌȇ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨȇȂǤǳ�ƨǘǌǻ¢�®ƢŸ¤�Ǯ ǳǀǯÂ��ǶēǀƫƢǇ¢فيها الطالب .

من  الثايناحتلت الرتتيب ) ٣٥(أن املشكلة رقم :كما يتضح من اجلدول

 يفتقف عائقا أمام حتقيق أهداف تعليم اللغة العربية  اليتبني املشكالت 

قلة فرص ممارسة (وهى  ٪٨٨،٧٠اجلامعات النيجريية، إذ حصلت على نسبة

وإن ذلك مما يضعف مستوى اإلجادة باللغة وعدم ) اللغة العربية البيئة النيجريية

التمكن منها، وقد أكد العصيلي أنه عندما تقل فرص استعمال اللغة، وخاصة 

املوافق العادية، فال جيد  يفيصعب فيها االتصال بأهل اللغة  اليت¦ƢǠǸƬĐ©� يف

ضعف  إىليتعلمها، مما يؤدى  اليتبري عن شعوره وممارسة اللغة املتعلم فرصا للتع

).٢٤٩هـ، ص ١٤٦٦العصيلى، (الكفاية اللغوية 

أن قلة فرص ممارسة اللغة ) ٢٠٠٦ مغاجي(تتفق مع دراسة  النتيجةوهذه 

املدارس العربية  يفالبيئة النيجريية من أكرب مشكالت تعليم اللغة العربية  يفالعربية 

  . نيجرييا يفالثانوية 

يساعد املتعلمني على ممارسة  تعليميةعلى هذا يرى الباحث ضرورة خلف أجواء 

�ÃȂǬȇ�ƢŲ�ǶȀȈǸǴǠǷÂ�ǶĔ¦ǂǫ¢�ǞǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦ذلك القدرة على الكفاية اللغوية.



  

~٤٠~

احتلت الرتتيب الثالث من ) ٤٠(أن املشكلة رقم : كما يظهر من اجلدول

عدم توافر الوسائل التعليمية (وهى  )٪٨٧،٩٠(بني مشكالت االستفتاء بنسبة 

أن مشكلة ) ٢٠٠٦ مغاجي(املناسبة ملوضوعات اللغة العربية وقد أشارت دراسة 

 اليتية من أكرب املشكالت باملناسبة ملقررات اللغة العر  ةالتعليميعدم توفر الوسائل 

. املدارس يفيعاىن منها تعليم اللغة العربية 

جمال تعليم  يفمية وخاصة يالوسائل التعلأشارت دراسات عديد إىل أمهية 

�ǂǷȋ¦��ƨǇƢƷ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǲǤƬǌƫ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��©ƢǤǴǳ¦يثبت أثر التعلم بدرجة   الذي

املتعلم  إكسابكما أن الوسائل تساعد على ) ٢٠، ص ٢٠٠٠اخلليفة،(كبرية 

الوقت املبذول  يفخربات تعليمية حمددة بسهولة ويسر ووضوح مع االقتصاد 

  ). ٢٨: ، ص٢٠٠٢ماهر، (

قلة وجود برامج (وهى ) ١٠(أن املشكلة رقم : كما يتضح من اجلدول

احتلت ) ¦ƨȈǈȇ°ƾƬǳ¦�Ƕē¦°ƢȀǷ�ƨȈǸǼƬǳ�ƨǷƾŬ¦� ƢǼƯ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ ملعلميتدريبية 

من وجهة نظر  ٪٨٧،٨٠الرتتيب الرابع من بني مشكالت االستفتاء بنسبة 

. اجلامعات النيجريية يفبتعليم اللغة العربية املعلمني الذين يقوم 

أن حمور ) ٢٠٠٦ مغاجي(مع ما أسفرت عنه دراسة  النتيجةتتفق هذه 

نيجرييا  يفاملدارس العربية الثانوية  يفاملشكالت املتعلقة بأداء معلمي اللغة العربية 

علمني احتل الرتتيب األول من بني حماور الدراسة، مما يشري إىل أمهية تدريب امل

معهم  إىل، فإن العلمية التعليمية حباجة يسيأثناء اخلدمة لرفع أدائهم التدر 

جمال ختصصه  يفيتمتع بكفاءة علمية وتعليمية عالية وما يستجد  والذيمتمكن 

من معارف، وهذا املعلم جيب أن مير بدورات وتدريبات أثناء اخلدمة حىت متكنه 
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األساليب واالسرتاتيجيات احلديثة لتعليم اللغة العربية لغة  إىلمن الوصول 

. أجنبية

احتلت الرتتيب اخلامس من ) ٣٤(أن املشكلة رقم : كما يظهر من اجلدول

وهى نسبة عالية جدا ) ٪٧٨،٨٠(بني مشكالت االستفتاء حيث حصلت على 

اجلامعات  يفهيمنة اللهجات القومية واللغة االجنليزية  إىلوتشري هذه املشكلة 

النيجريية وقلة فرص ممارسة اللغة العربية، حيث اللهجات القومية كاهلوسا واليوربا 

بيئات أخرى يتم التعامل  يفتكثر فيها، مث جند  اليتالبيئات  يفيكثر استخدامها 

األقسام العربية، وهذا ما يضعف متكن الطالب عن هذه  يفباللغة االجنليزية حىت 

. اللغة

حتتل الرتتيب السادس من ) ٣٦(أن املشكلة رقم : من اجلدولوكما يتضح 

وتعىن هذه املشكلة ) ٪٨٧(بني مشكالت االستفتاء، حيث حصلت على نسبة 

إن األنشطة . املادية الالزمة ملمارسة األنشطة الثقافية للغة العربية اإلمكاناتقلة "

وق الفنىن من خالل تنمية مهارات التذ يفمناهج تعليم اللغة تساعد  يفالتعليمية 

ممارسة األنشطة األدبية، وكذلك تنمية مهارات االستماع والقراءة واملشاهدة 

برامج تعليم  يف، وألمهية األنشطة الثقافية )١٩٢، ص ٢٠٠٠اخلليفة،(والتفكري 

كافية متنكن من ممارسة األنشطة التعليمة   يةاللغات جيب أن ختصص هلا ميزان

. املختلفة

:اجلدول السابقوكما يتضح من 

مل  إذااملهيمنة على مشكالت االستفتاء  هيأن املشكالت الكبرية جدا / ب

  . من إجابات املعلمني ٪٥٠يظهر من املشكالت ما حصل على أقل من 
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الرتتيب األخري من بني  يفتأتى ) ٥٠(ويرى املعلمون أن املشكلة رقم 

املواد املقررة وهى كثرة ) ٪٥٠(مشكالت االستفتاء حيث حصلت على نسبة 

 يفعلى الطالب يف الفصل الدراسي، ويرى املعلمون أن هذه املشكلة وإن كانت 

�̈ŚƦǰǳ¦�©Ȑǰǌŭ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�Śƻȋ¦�Ƥ Ȉƫŗǳ¦يعاىن من تعليم اللغة العربية  اليت

. اجلامعات النيجريية يف

  :ملخص البحث ونتائجه

توصل إليها الباحث، مع تقدمي  اليتيتضمن هذا ملخصا ألهم النتائج 

  . ضوء تلك النتائج يفالتوصيات 

  : أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث: أوال

املشكالت (و) املشكالت الكبرية جدا( يفتقع مجيع مشكالت االستفتاء )١(

). املشكالت الصغرية(و) الكبرية

امعات اجل يفحتتل املشكالت اآلتية صدارة مشكالت تعليم اللغة العربية )٢(

: النيجريية

.عدم ممارسة الطالب للغة العربية خارج قاعات الدراسة.أ 

  .البيئة النيجريية يفقلة فرص ممارسة اللغة العربية .ب 

. عدم توفري الوسائل التعليمية املناسبة ملوضوعات اللغة العربية.ج 

قلة وجود برامج تدريبية ملعلمي اللغة العربية أثناء اخلدمة لتنمية .د 

�Ƕē¦°ƢȀǷالتدريسية.

اجلامعات  يفة اللهجات القومية واللغة االجنليزية نهيم.ه 

.النيجريية، وقلة فرص ممارسة اللغة العربية
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قلة اإلمكانات املادية الالزمة ملمارسة األنشطة الثقافية للغة .و 

. العربية

.عدم توافر املعامل اللغوية لتعليم اللغة العربية.ز 

العربية داخل قاعات إحجام الطالب عن التحدث باللغة .ح 

الدراسة جتنبا للوقوع يف األخطاء النحوية

دراسة  يفاللغة العربية باالجتاهات احلديثة  معلميضعف إملام .ط 

. وحتليلها للدراسينياألخطاء اللغوية الشائعة 

.عدم التأهيل الرتبوي لبعض معلمي اللغة العربية.ي 

)٣(Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�°ÂƢƄ¦�©¦°ƢƦǟ�ƨǷƾǬǷ�©ȐǰǌǷ�ƪ ǴƬƷ¦:

اجلامعات  يفحمور مشكالت أهداف تعليم اللغة العربية .أ 

عدم استشارة العدد الكافر من (النيجريية حيث احتلت عبارة 

اجلامعات النيجريية عند صياغة  يفمعلمي اللغة العربية 

Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�» ¦ƾǿȋ¦ ( الرتتيب األول بني عبارات احملور مبتوسط

  ). ٨٧(نسيب 

اجلامعات النيجريية  يفبية حمور مشكالت تعليم اللغة العر .ب 

قلة وجود برامج (علمي اللغة العربية احتلت عبارة مباملتعلقة 

ƨȈǈȇ°ƾƬǳ¦�Ƕē¦°ƢȀǷ�ƨȈǼǸƬǳ�ƨǷƾŬ¦� ƢǼƯ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǴǠŭ�ƨȈƦȇ°ƾƫ(

.٩٤،٦الرتتيب األول بني عبارات احملور مبتوسط نسيب 

املتعلقة  اجلامعات النيجريية يفحمور مشكالت تعليم اللغة العربية .ج 

قدم مراجع اللغة العربية (باملناهج واملقرر الدراسية احتلت عبارة 
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الرتتيب األول بني ) مكتبات اجلامعات النيجريية يفاملوجودة 

.٩١،٦مشكالت احملور حيث حصلت على متوسط نسيب 

اجلامعات النيجريية  يفحمور مشكالت تعليم اللغة العربية .د 

قلة فرص ممارسة (املتعلقة باألنشطة والبيئة التعليمية حتتل عبارة 

الرتتيب األول بني مشكالت ) البيئة النيجرية يفاللغة العربية 

٩٧،٨احملور حيث حصلت على متوسط نسيب 

اجلامعات النيجريية  يفحمور مشكالت تعليم اللغة العربية .ه 

عدم توفر (مية حيث احتلت عبارة املتعلقة بالوسائل التعلي

الرتتيب األول بني ) املعامل اللغوية لتعليم اللغة العربية

.٩٥،٦مشكالت احملور مبتوسط نسيب 

اجلامعات النيجريية  يفحمور مشكالت تعليم اللغة العربية .و 

عدم ممارسة الطالب اللغة (مشكلة  تاملتعلقة بالطالب احتل

لرتتيب األول بني مشكالت ا) العربية خارج قاعات الدراسة

.٩٦،٨احملور مبتوسط نسيب 

اجلامعات النيجريية  يفحمور مشكالت تعليم اللغة العربية .ز 

عدم وجود (املتعلقة بأساليب تقومي الطالب احتلت عبارة 

الرتتيب األول بني ) ة لتقومي حتصيل الطالبدمعايري حمد

.٨٤مشكالت احملور مبتوسط نسيب 
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  :التوصيات

  : يف ضوء النتائج السابقة بوصي الباحث مبا يأيت

  . تشجيع الطالب على ممارسة اللغة العربية خارج قاعات الدراسة)١(

البيئة  يفإجياد أنشطة لغوية وأدبية تعني الطالب على إجادة وممارسة اللغة العربية )٢(

.النيجريية

ربية توفري الوسائل التعليمية املتنوعة واملناسبة ملوضوعات اللغة الع)٣(

�Ƕē¦°ƢȀǷ�ƨȈǸǼƬǳ�ƨǷƾŬ¦� ƢǼƯ¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȆǴǠŭ�ƨȈƦȇر دإجياد برامج ت)٤(

. التدريسية

مارسة األنشطة الثقافية للغة العربية توفري اإلمكانات املادية الالزمة مل)٥(

تشجيع الطالب على املشاركة والتحدث باللغة العربية داخل القاعات )٦(

الدراسية 

اجلامعات النيجريية  يفمن معلمي اللغة العربية  يفاستشارة العدد الكا)٧(

Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�» ¦ƾǿȋ¦�ƨǣƢȈǏ�ƾǼǟ.

اجلامعات النيجريية  يفتوفري مراجع تربوية ولغوية عربية )٨(

إجياد وتوفري املعامل اللغوية لتعليم اللغة العربية )٩(

. تدريب املعلمني على األساليب واملعايري احملددة لتقومي حتصيل الطالب)١٠(
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  صادر و الـمراجعالم

  المصادر: أوال

  القرآن الكرمي

  :المراجع العربية: ثانيا

  . ٣ابن منظور، لسان العرب، ج، 

. بريوت). ١ط.  (الثقافة العربية في نيجيريا). م١٩٧٢.  (أبو بكر، علي

  .مؤسسة عبد احلفيظ البساط

العربيـــة اإلعـــداد اللغـــوي لمعلــم اللغـــة ). م٢٠٠٠.  (أبــو بكــر، يوســـف اخلليفــة

املنظمــــة العربيــــة . ، اخلرطــــومللنــــاطقين بلغــــات أخــــرى

  . للرتبية والثقافة والعلوم

.المنــــاهج المعاصــــرة). ه١٤١٠.  (إبــــراهيم، فــــوري طــــه والكلــــز، رجــــب أمحــــد

  .دار الثقافة. مكة املكرمة).٣ط(

دار الكتــاب . لبنــان -بــريوت. الخصــائص ).١ج.  (ابــن جــين، أبــو الفــتح عثمــان

  .العريب

مشــــاكل اللغــــة العربيــــة لــــدى الطالــــب ). م١٩٨٣.  (، عبــــد احلميــــد شــــعيبأغاكــــا

  .شركة ترامي للطباعة. نيجرييا -كانو). ١ط. (النيجيري

). ١ط. (مســـتقبل اللغـــة العربيـــة فـــي نيجيريـــا. )م١٩٩٦.  (بدماصـــي، مرتضـــى

  .مركز املطبوعات اإلسالمية. نيجرييا –الجوس 

مكتـب الرتبيـة العـريب . وتعلـيم اللغـةمبـادئ تعلـم ). م١٩٩٤.  (براون، دوجـالس

  .لدول اخلليج
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. األردن –عمـــان . التنفيـــذ العلمـــي للتـــدريس). م١٩٨٥.  (محــدان، حممـــد زيـــاد

  .دار الرتبية احلديثة

ــــة ). م١٩٩٠(  فيخــــاطر، حممــــود رشــــدي ورســــالن، مصــــط ــــة العربي ــــيم اللغ تعل

  .دار الثقافة. القاهرة). ١ط( .والتربية الدينية

.اللغــات األجنبيــة تعليمهــا وتعلمهــا ).م١٩٨٨.  (اج، علــيخرمــا، نــايف وحجــ

  .عامل املعرفة. الكويت

ــــــايف ــــــة المعاصــــــرة). م١٩٨٩.  (خرمــــــا، ن .أضــــــواء علــــــى الدراســــــات اللغوي

  .عامل املعرفة. الكويت

). ١ط. (المــــــنهج المدرســــــي المعاصــــــر). ١٤٢٤.  (اخلليفــــــة، حســــــن جعفــــــر

  .مكتبة الرشد. الرياض

. الكويـــت. المنـــاهج المعاصـــرة). ه١٤٠٥.  (رحانالـــدمرداش، عبـــد احلميـــد ســـ

  .مكتبة الفالح

اللغة العربية الديلمي طه علي حسني، والوائلي سعاد عبد الكرمي عباس، 

.، عمان األردن٢٠٠٣ ١ط وطرائق تدريسها،

جنلـــــو األ. القـــــاهرة. اســـــتراتيجيات تعلـــــم اللغـــــة). م١٩٨٩.  (ربيكـــــا، أكســـــفورد

  .املصرية

ــــده ــــة ).م١٩٨٩.  (الراجحــــي، عب ــــيم اللغــــة العربي ــــم اللغــــة التطبيقــــي وتعل .عل

  .مطابع جامعة اإلمام اإلسالمية. الرياض

.معجــم المصــطلحات العلــوم التربويــة والنفســية، )م١٩٩٧.  (ســركز، العجلــيب

  .جامعة السابع من أبريل.ليبيا). ١ط(
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الطبعة شليب أمحد، الرتبية والتعليم يف الفكر اإلسالمي، مكتبة النهضة املصرية، 

  .م١٩٨٧الثامنة، 

تــــدريس العربيــــة فــــي ). م٢٠٠٠(طعيمــــة، رشــــدي أمحــــد ومنــــاع، حممــــد الســــيد  

مصـــر دار ). ١ط( .التعلـــيم العـــام نظريـــات وتجـــارب

  .الفكر العريب

دليـــل عمـــل فـــي إعـــداد المـــواد التعليميـــة  ).م١٩٨٥.  (طعيمـــة، رشـــدي أمحـــد

جامعــة أم . مكــة املكرمــة. لبــرامج تعلــيم اللغــة العربيــة

  .وحدة البحوث واملناهج. لقرىا

األســـس العامـــة لمنـــاهج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ، )م٢٠٠٠(طعيـــة رشـــدى أمحـــد، 

مصـر دار الفكـر  ٢ط  تطويرهـا تقويمهـا، –إعدادها 

  .العريب

حلــول نظريـــة  –تعلــيم اللغــة العربيـــة مشـــكالت). م١٩٨٧(عبــاس، حمجــوب  

  .دار الثقافة. الدوحة –قطر ). ١ط. (وتطبيقية

دار . جــده البحــث العلمــي مناهجــه وتقنياتــه،). ه١٤٠١(عمــر، حممــد زيــدان  

  .الشروق

تعلــيم اللغــة العربيـــة أساســـيات). ه١٤٢٢. (العصــيلي، عبــد العزيــز بــن إبــراهيم

جامعــــة أم . مكــــة املكرمــــة. للنــــاطقين بلغــــات أخــــرى

  .معهد البحوث العلمية. القرى

.وطـــرق التـــدريس مصـــطلحات فـــي المنـــاهج). م١٩٩٨.  (علـــي، حممـــد ســـيد

  .عامر للطباعة والنشر باملنصورية. مصر). ١ط(
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.حركـــة اللغـــة العربيـــة فـــي نيجيريـــا). م١٩٩٣.  (غالدنــث، شـــيخو أمحـــد ســعيد

  .العبيكان. الرياض). ٣ط(

ــة فــي تعلــيم اللغــة العربيــة ). ه١٣٩٩.  (القــامسي، علــي حممــد اتجاهــات حديث

ة عمـاد. جامعـة امللـك سـعود. للناطقين بلغات أخـرى

  .شئون املكتبات

معجـم المصـطلحات التربويـة ). م١٩٩٦.  (اللقاين، أمحد حسني واجلمل، علـي

ـــــدريس ـــــاهج وطـــــرق الت ـــــي المن ). ١ط. (المعرفـــــة ف

  .عامل الكتب. القاهرة

عمـان، ) ١ط.  (أساسـيات علـم الـنفس المدرسـي). م١٩٩٢.  (قطامي، نايفـة

  . دار الشروق للنشر والتوزيع

، ١/، القـاهرة، مصـر، طد اإلسالمي في غـرب إفريقيـاالجهاكاين أمحد مـحمد، 

  .١٣: م، ص١٩٨٧

املوســــوعة العربيــــة ملصــــطلحات ) ٢٠٠٢. (مــــاهر، إبــــراهيم صــــربي حممــــد يوســــف

.الرتبية وتكنولوجيا التعليم، مكتبة الرشد

. بـريوت. قاموس التربية وعلم النفس التربوي). م١٩٦٠.  (جنار، فريد جربائيل

  .معة األمريكيةدائرة الرتبية يف اجلا

  :المنشورات العلمية في الدوريات: ثالثا 

تـأثير منـاهج اللغـة العربيـة فـي توطيـد األمـن والسـالم " أبوبكر مغاجي عبداهللا، 

جملــــة والبحــــوث والدراســــات اإلســــالمية  "فــــي نيجيريــــا

،)JISR (٢٠١٣زاريا، نيجرييا، _ جامعة أمحد بللو.  
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معنـــى طريقـــة التـــدريس فـــي إطـــار تحديـــد ʼʼ). ه١٤٠٦.  (بــادي، غســـان خالـــد

مكــــة . جملــــة حبــــوث تربويــــة ونفســــية. ʽʽعلمــــي متجــــدد

  .املكرمة جامعة أم القرى

.يوليو، شوال) ١عدد. (الدارة). م١٩٨٣.  (عباس، حممد جالل

�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ�ŅÂƾººǳ¦�ǆ ººǴĐ¦– ــة جامعــة بــايرو ، -مســاهمات قســم اللغــة العربي

  .م٢٠١٣، ديب ، مايو  -٦كتاب املؤمتر 

.م ،٢٠١٣، ديب ، مايو  -٧كتاب املؤمتر   –الـمجلس الدويل للغة العربية 

  .ملف مناهج املدارس العربية). م٢٠١٤.  (وزارة الرتبية والتعليم، والية كانو

ــة إلــى درجــة يعقــوب مـــحمد األول يوســف،  النظــر فــي رفــع مكانــة اللغــة العربي

، مجعيــــة معلمــــي اللغــــة الرســــمية الثانيــــة فــــي نيجيريــــا

م، ٢٠١١، )NATAIS(راســــات العربيــــة واإلســــالمية الد

  .١٣٩: ص

  الرسائل العلمية غير المنشورة: رابعا

مشـــكالت تعلـــيم اللغـــة العربيـــة فـــي المـــدارس العربيـــة أبــوبكر مغـــاجي عبـــداهللا، 

ـــــا ـــــة فـــــي نيجيري م، الريـــــاض، اململكـــــة ١٩٩٦، الثانوي

  .العربية السعودية

التي تواجه تعليم اللغـة العربيـة فـي الصعوبات ʼʼ). ه١٤٢٤.  (آدم، إبراهيم آره

رسـالة . ʽʽإثيوبيا في ضوء دوافع الدارسين وأهـدافهم

. معهـــــد تعلـــــيم اللغـــــة العربيـــــة. ماجســـــتري غـــــري منشـــــورة

  .الرياض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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حبث مقـدم لنيـل  "أسس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"آدم إبراهيم أمحد 

  م٢٠٠٥العاملية  إفريقياجبامعة  الدكتوراهدرجة 

الجامعـات  فـيمنـاهج وطـرق تعلـيم اللغـة العربيـة "إليغا، داود عبد القادر إليغا، 

املنـاهج  يف الـدكتوراهحبث مقدم لنيل درجـة  "النيجيرية

  .السودان ٢٠٠٦وطرق التدريس، جامعة النيلني، 

م اللغــة العربيــة تــذليل عقبــات تعلــي"حســب الرســول، عمــر حســب عثمــان حممــد 

اللغــة العربيــة لطــالب الجامعــة  فــيومهــارة الحــديث 

 دكتــــوراهرســــالة  ٢٠٠٦ "اإلســــالمية العالميــــة بماليزيــــا

  .مناهج وطرق تدريس اللغة العربية جبامعة إفريقيا العاملية

تحديـــد أهـــم مشـــكالت مـــنهج اللغـــة ʼʼ). ه١٤٢١.  (خنكـــار، وفـــاء إمساعيـــل

ـــانوي ـــة للصـــف األول الث مـــن وجهـــة نظـــر  اإلنجليزي

رسـالة ماجسـتري غـري . ʽʽالمعلمات بمحافظة الطائف

. كليــة الرتبيــة. قســم املنــاهج وطــرق التــدريس. منشــورة

  .جامعة أم القرى مبكة املكرمة

ـــة "شـــيخ صـــدب  ـــة  فـــيمشـــكالت تعلـــيم اللغـــة العربي المـــدارس العربيـــة األهلي

، جامعــــــة إفريقيــــــا العامليــــــة دكتــــــوراهرســــــالة " بالســــــنغال

  .م٢٠٠٠-١٤٢١

رسـالة . وضـعية التعلـيم العربـي فـي نيجيريـا). م١٩٩٨.  (عبد اهللا، خالد حسـن

معهــد . قســم إعــداد املعلمــني. دبلــوم عــايل غــري منشــورة
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  :ملخص

بالرغم من االرتباط الوثيق بني اسم اإلمام عبد القاهر ونظرية النظم 

إال أن عاملا آخر سبق اإلمام يف اكتشاف هذه النظرية وذلك القاضي 

التارخيي للنطم من عبد اجلبار ، ففي هذه املقال حياول الباحث الرصد 

اإلطالق اللغوي العادي إىل االستخدام االصطالحي وانتهاء بالوضع 

التنظريي بيد القاضي عبد اجلبار، حماوال الوقوف على أهم ما ساهم 

به القاضي يف بلورة النظرية بعد أن كان سلفه يتعاهدون النص 

  مراودين غري مرتادين

  :مدخل

ي تتفق املصادر اللغوية على أنه يعين اجلمع الذ) َنَظمَ (النظم مأخوذ من مادة 

النظم التأليف وضم شيٍء إىل : "ورد يف القاموس احمليط. والضم والتأليف

نظم نظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله "ويف الصَّحاح )١("آخر

نظم "ويف املعجم الوسيط  .)٢("ومنه نظمت الشعر ونظَّمته، والنظام اخليط

األشياء نظما ألفها وضم بعضها إىل بعض واللؤلؤ وحنوه جعله يف سلك 

.")٣(وحنوه

واملعىن االصطالحي مأخوذ من املعىن اللغوي وراجع إليه، فالنظم عند 

.)٤("هو تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض"البالغيني 

علم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع وا" )٥(يقول اإلمام عبد القاهر
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�ƪ ƴĔ�Ŗǳ¦�ǾƴǿƢǼǷ�» ǂǠƫÂ�ǾǳȂǏ¢Â�ǾǼȈǻ¦Ȃǫ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫÂ�ȂƸǼǳ¦�ǶǴǟ�ǾȈǔƬǬȇ�Äǀǳ¦

.)٦("فال تزيغ عنها وحتفظ الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيٍء منها

وهذا املعىن االصطالحي مل يصطنعه اإلمام عبد القاهر، بل كان النظم قريبا 

) ه٢٧٦( قبل اإلمام بأكثر من قرنني من الزمن، يقول ابن قتيبة من هذا املعىن

النظم مبعىن سبك األلفاظ وضم بعضها إىل بعض يف تأليف دقيق بينها وبني "

املعاين  فيجريان معا يف سالسة وعذوبة كاجلداول ال تعثر وال كلفة وال حوش يف 

.")٧(اللفظ وال زيادة أو فضول

شافات العقل العريب، يستمد أمهيته أوال من كونه ويُعترب النظم من أعظم اكت

قد استطاع أن جييب، مبا ال مدفع له، عن السؤال الفلسفي الذي أرَّق املتكلمني 

والبالغيني الذين انربوا للدفاع عن القرآن وإثبات إعجازه للعاملني، فقد كانت 

ونظرية  مجيع النظريات السابقة عليه حمل تشكك العلماء، مثل نظرية الصرفة،

اإلبداع ونظرية اإلخبار بالغيب ونظريات اجلماليات البديعية وغريها مما شكك 

  .فيها العلماء ومل يطمئنوا إليها

ومن جانب آخر، فلم تكد تنطلق النظريات اللغويات احلديثة يف الغرب حىت 

ريب فطنت الساحة البالغية النقدية واللغوية العربية مبا يزخر به املوروث البالغي الع

حتت نظرية النظم، فهذه النظريات اللغوية احلديثة تنطلق من املبدأ الذي أّحلت 

عليه نظرية النظم منذ أكثر من ألف عام وهو أن اللغة ليست جمموعة من 

بل هي جمموعة من العالقات اللغوية، وعلى هذا األساس بىن اإلمام "األلفاظ 

.)٨("عبد القاهر كل تفكريه اللغوي الفين
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وبالرغم من أن العلماء كادوا يطبقون على أن اإلمام عبد القاهر هو  هذا،

صاحب حقوق ملكية نظرية النظم لدرجة أن أحدمها يرد على الذهن عند ذكر 

اآلخر تلقائيا، لكن النظرية كغريها من النظريات العلمية والفلسفية مل تصل إىل 

مام عبد القاهر إال بعد هذا النضوج والتكامل املعريف الذي ظهرت به على يد اإل

وإن اإلمام عبد القاهر  . أن مهَّد علماء آخرون هلا السبيل عرب تواصل علمي ممتد

كان بنفسه يقر، يف تواضع جم، بأنه مسبوق إىل فتق رتق هذه النظرية العظيمة، 

وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره والتنويه : "يقول

على أن ال فضل مع عدمه وال قدر لكالم إذا هو مل يستقم له بذكره وإمجاعهم 

.")٩(ولو بلغ يف غرابة معناه ما بلغ

ولكن تُرى َمن هؤالء العلماء الذين أطبقوا على ذلك، فقد أورد اإلمام عبد 

القاهر أمساء كثرية ممن نقل عنهم أو أخذ منهم، وجلهم مل يتجاوزوا مستوى 

ين جتاوزا ذلك فهم الندرة الذين استخدموا الكلمة االستعمال العادي للفظ، والذ

استخداما اصطالحيا، ولكنهم مجيعا مل يعربوا قنطرة املصطلح إىل فسحة النظرية، 

والعامل الوحيد الذي استطاع أن حيقق هذا العبور الفكري ويضع الدعائم احلقيقية 

كره يف شيء من لنظرية النظم فقد أغفله اإلمام عبد القاهر إغفاال تاًما ومل يذ 

تأثر اإلمام عبد  فيمؤلفاته رغم أنه كان الرائد والباكورة وال ميكن حبال أن يُن

القاهر به، ذلك هو القاضي عبد اجلبار اهلمذاين إمام املعتزلة، يقول شوقي ضيف 

إن عبد القاهر قد تلقَّى أفكار عبد اجلبار فكانت خري ملهم يف القول بنظريته "

.)١٠("اللغوية يف النظم

أن القاضي "قة إىل وقد انتهى عبد الفتاح الشني بعد دراسة مستفيضة ومعمَّ 

عبد اجلبار كان هو املشعل الذي أضاء لعبد القاهر الطريق وكان هو اهلادي 
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الذي هداه السبيل وهو رائد الفكرة اليت بىن عليها عبد القاهر نظريته يف 

.)١١("اإلعجاز

  ترجمة القاضي عبد الجبار

عبد اجلبار أمحد بن خليل بن عبد اهللا اهلمذاين األسد آبادي، ولد يف هو 

أسد آباد، وال تتفق كتب التاريخ يف والدته وإن كانت ُجتمع على أنه عمِّر أكثر 

  .على األرجح) ه ٤١٥(من سبعني عاما وقد تويفِّ سنة

تتلمذ على عدد غري قليل من علماء عصره من أمثال أيب عبد اهللا بن علي 

) ه٣٤٥(وأيب احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان ) ه٣٦٧(بصري ال

.)١٢(وعبد اهللا بن العباس الرامهرمزي وعدد غريهم

ه وواله منصب قاضي قضاة الدولة ٣٦٧استدعاه الصاحب بن عباد سنة 

  .ه٣٨٥البويهية، وظل فيه حىت عزله فخر الدولة بعد وفاة الصاحب سنة 

خ مشايخ االعتزال يف القرن الرابع والنصف وكان القاضي عبد اجلبار شي

األول من القرن اخلامس، ومل يتهيأ لالعتزال بعده من يصل إىل مثل مكانته 

هو الذي تلقبه املعتزلة بقاضي القضاة وال يطلقون "قال عنه السبكي . ومقامه

هذا اللقب على سواه وال يعنون به عند اإلطالق غريه، كان إمام االعتزال يف 

بل إن الزركشي  )١٣("، وله التصانيف السائرة والذكر الشائع بني األصولينيزمانه

ال يرى أن أحًدا يستحق الذكر يف األصول بعد الشافعي غري الباقالين والقاضي 

.)١٤(عبد اجلبار، ويكاد أن ينسب الناس بعدمها إىل التقليد يف هذا الفن
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ثقافات اإلسالمية وقد بلغت كتب القاضي ومؤلفاته سبعني كتابا يف ال

تناولت فروع العلم املختلفة كاحلديث والسرية واملواعظ . املتنوعة، ضاع أكثرها

  .والفقه واجلدل والرتاجم وعلم الكالم وأصول الدين والتفسري وعلوم القرآن

  النظم قبل القاضي عبد الجبار

لفظ  إن املعروف أن نظرية النظم منسوبة إىل اإلمام عبد القاهر، وجمرد وجود

النظم هنا وهناك يف الركام املعريف الذي سبق اإلمام ال يكفي مربِّرًا للزعم بأن 

فقد كان استعمال الكلمة يف . فالنا أو عالنا من العلماء كان سبَّاقا إىل النظرية

بعض الفرتات استعماال عاديا حييل، فحسب، إىل املعىن القاموسي مث تطور إىل 

  .لميةمصطلح قبل أن يستقر نظرية ع

ففيما يتعلق مبا قبل االصطالح جند أن أقدم إيراد للفظ النظم يف الرتاث 

اإلسالمي مبفهومه الذي استقر عليه يعود إىل نبينا وسيدنا رسول اهللا صلى اهللا 

: عليه وسلم حيث روى عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

.")١٥(ع السلك يتبع بعضها بعضااآليات خرزات منظومات يف سلك فإن يقط"

يعود أقدم إشارة إىل النظم ) اإلعجازي(وبالنسبة للرتاث النقدي والبالغي 

فليعلم الواصفون املخبئون أن "حيث قال ) ه١٤٢(وأمهيته إىل ابن املقفع 

أحدهم وإن أحسن وأبلغ ليس زائًدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد 

الئد ومسوطا وأكاليل ووضع كل فص موضعه ياقوتا وزبرجًدا ومرجانا فنظمه ق

.)١٦("ومجع إىل كل لون شبهه وما يزيده بذلك حسنا فيسمى بذلك صانعا رقيقا

أدرك أثر تنظيم الكلمات يف املعىن الذي هو قوام ) ه١٨٠(ويبدو أن سيبويه 

  .النحو فقام بشرح بعض مواضعه والوجه الذي يستقيم عليه التعبري
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قاد يف هذه الفرتة وما تالها مل يكونوا متفقني على وإن كان العلماء والن

) البناء(و) الرتتيب(بل كانوا يستخدمون ألفاظا مثل ) النظم(استخدام املصطلح 

"للداللة على هذا املعىن، يقول اإلمام عبد القاهر) الضم(و) اإلنزال(و :�ǶĔ¤Â

و مبعناه ونظري له وإن كانوا مل يستعملوا النظم يف املعاين قد استعملوا فيها ما ه

إنه يرتب املعاين وينزهلا ويبين بعضها على بعض، كما يقولون يرتب : وذلك قوهلم

وكان عبد   .)١٧("الفروع على األصول ويُتبع املعىن املعىن ويلحق النظري بالنظري

  .ويستعمله يف هذا املعىن كما سنرى) الضم(اجلبار يؤثر لفظ 

®�ȏ¤�ÄǂƴŮ¦�ňƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǲƦǫ�ǾƬǳȏ وتطور) النظم(هذا، ورغم ذيوع لفظ 

أول من حتدث عن النظم ) ه٢٥٥(أنه ميكن الزعم بأن أبا عمرو اجلاحظ 

إن مرجع "بوصفه مصطلحا واعتربه احملك يف إعجاز القرآن، ومن أقواله يف ذلك 

اإلعجاز يف القرآن إىل نظمه وأسلوبه العجيب املباين ألساليب العرب من الشعر 

ووجه البحث عن إعجاز القرآن صوب  .)١٨("وما ينطوي عليه من سجعوالنثر 

مل يصل إلينا إال أن عنوانه يدل على أنه ) نظم القرآن(نظمه، فأقل كتابا بعنوان 

يبحث عن نظم العبارة القرآنية، مث اتبعه عدٌد من الباحثني جعلوا النظم  عنوانا 

�ȆǘǇ¦Ȃǳ¦�¾ƢưǷ¢�ǺǷ�ǶēƢǨǳƚŭ)الذي ) ه٣٢٢(د البلخي وابن أيب زي) ه٣٠٦

ومل ) هـ٣٨٠(والسجستاين ) هـ٣٩٢(يطلق عليه اجلاحظ الثاين والقاضي اجلرجاين

Ƣǿ£Ƣũ¢�ȏ¤�À¡ǂǬǳ¦�Ƕǜǻ�Ǻǟ�ǶēƢǨǳƚǷ�ǺǷ�ƢǼǴǐȇ.

بعد اجلاحظ وحتدث عن فكرة النظم مبعىن سبك ) ه٢٧٦(وجاء ابن قتيبة 

متآلف فيما بينها العبارة، سبك األلفاظ أو ضم بعضها إىل بعض يف نظام دقيق 

وقد وجه  .)١٩("وبني املعاين فيجريان معا يف سالسة وعذوبة دون كلفة أو وحشية
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القول إىل إعجاز القرآن وبأنه معجز بنظمه ومسوِّ تأليفه عن سائر تعابري العرب 

  .ونظمهم

فالنظم عنده ميثل حالة اإلئتالف بني اللفظ ) ه٣٣٧(أما قدامة بن جعفر 

أن يكون "ر األديب اللفظ املناسب للغرض املطلوب، يقول واملعىن حبيث خيتا

اللفظ  مسحا سهال مبخارج  احلروف من مواضعها عليها رونق الفصاحة مع خلو 

ومن أنواع ائتالف اللفظ مع املعىن املساواة وهو أن "ويقول  .)٢٠("من البشاعة

يفضل وال ... يكون اللفظ مساويا املعىن حىت ال يزيد عليه وال ينقص عنه

.")٢١(أحدمها اآلخر

وقدامة بن جعفر مل يكن حديثه عن النظم وإمنا عن تآلف اللفظ واملعىن 

مثل قدامة يف ذلك ابن املقفع الذي الذي شكل فيما بعد  جتليا من جتليات النظم، 

  .املصطلح حتدث عن النظم مبفهومه اللغوي، فلم يكونا إذن بصدد احلديث عن

دث كثريا عن النظم القرآين متأثرًا يف ذلك مبن فقد حت) ه٣٨٨(أما اخلطايب 

سبقه من أنصار اإلعجاز النظمي للقرآن الكرمي، يقول متحدثا على بالغة القرآن 

ال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه، وإن القرآن إمنا "

صار معجزًا ألنه جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح 

مل  فرتاه كأنه مييز بني فصاحة اللفظ وجودة النظم ودقة املعىن، ما.)٢٢("عاينامل

يسلمه له بعض  من حتدث عن حصر الثالثة يف جودة النظم، لكن اخلطايب 

وأما رسوم النظم "نفسه يرد االثنني األخريني إىل النظم يف حمل آخر حيث يقول 

�ƢĔȋ�ǂưǯ¢�ƢȀȈǧ�ƨǸǰū¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦�ń¤�ƨƳƢūƢǧ جلام األلفاظ وزمام املعاين وبه ينتظم

�Ƣđ�ǲǰǌƬȇ�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�°̈ȂǏ�Ǿǳ�¿ȂǬƬǧ�ǒ ǠƦƥ�ǾǔǠƥ�ǶƠƬǴȇÂ�¿Ȑǰǳ¦�ǀƻȋ¦

.)٢٣("البيان
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فيتحدث حديثا عاما دون ) ه٣٩٥(ويأيت بعد هؤالء أبو هالل العسكري 

املساس باملصطلح وإن كان حديثه ذلك من املسلمات اليت قامت عليها تظرية 

األلفاظ أجساد واملعاين أرواح وإمنا تراها بعني "دها األسلوبية، يقول النظم ومن بع

القلوب، فإذا قدمت منها مؤخرا أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغريت 

.)٢٤("املعىن كما لو حول رأس إىل موضع رجل لتحولت اخللقة وتغريت احللية

شهورة لكنه رغم ذلك يلح وإن كان سياقه هذا يعيدنا إىل ثنائية اللفظ واملعىن امل

  .على أمهية مراعاة النظم يف الكالم

فقد أقل كتابا عن إعجاز القرآن وحتدث طويال يف ) ه٤٠٥(أما الباقالين 

وجوه اإلعجاز اليت حصرها يف أمور أوهلا اإلخبار عن الغيوب، وثانيها ما كان 

لثالث الذي  معلوما من حال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم من عدم التعلم، وا

القرآن الكرمي "كاد الكتاب أن يستقل له فهو بديع نظمه وعجيب تأليفه، يقول

بديع النظم عجيب التأليف متناه يف البالغة إىل احلد الذي يعلم عجز اخللق 

إن قال قائل بيِّنوا لنا ما الذي وقع "ويقول ملحا على هذا الثالث   .)٢٥("عنه

:و الكالم القائم بالذات أو غري ذلك، قيلالتحدي به أهو احلروف املنظومة أ

الذي حتداهم به أن يأتوا مبثل احلروف اليت هي نظم القرآن منظومة كنظمها 

.)٢٦("وإىل مثل هذا النظم وقع التحدي... متتابعة كتتابعها مطردة كاطرادها

أما بعد، فهذا جممل ما وصل إليه الفكر العريب قبل القاضي عبد اجلبار عن 

�ÀƢǯ�ǾǼǰǳ��ƨȇǂǜǼǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ń¤�ƾǠƥ�ǲǐȇ�Ń�ǶǜǼǳ¦�À¢�¥°ƢǬǴǳ�ƶǔƬȇ�¦ǀđÂالنظم 

  .مصطلحا أثريا لدى اإلعجازيني يراوده اإلبداعيون بني الفينة واألخرى



  

~٦٢~

  الدور التنظيري للقاضي عبد الجبار

كلمة النظرية من املصطلحات الشائعة يف األوساط العلمية بفضل 

Ƥ ǈƷ��Ƣđ�ƾǐǬȇÂ��² Âǂǳ¦�śȈǻȐǰǌǳ¦ ،جمموعة األفكار واملفاهيم "مرتاض

´ Ƣƻ�ƨǧǂǠŭ¦�ǺǷ�À¦ƾȈǷ�ȄǴǟ�ǪƦǘƫÂ�ƢǷ�ȂŴ�ȄǴǟ�ƨǸǜƬǼŭ¦�̈®ǂĐ¦")ويعرفها  )٢٧

�ƢĔƘƥ�ƢȈƦǴǏ�ǲȈŦ"�ǖƥ°�ń¤�» ƾē�ƨǬǈǼǷ�©¦°Ȃǐƫ�ǺǷ�Ǧ ǳƚǷ�ȆǴǬǟ�Ƥ Ȉǯǂƫ

فالنظرية إذن رؤية كلية تفسِّر جمموعة من الظواهر اخلاصة .)٢٨("النتائج باملبادئ

.ّني مبوضوع مع

ويعترب القاضي عبد اجلبار أول من أرسى الدعائم األوىل للنظم نظريًة بعد أن 

عاش ردحا من الزمن مصطلحا ال تتوافر فيه املعامل التصورية اليت تتطلبها النظرية، 

فقد الحظ القاضي بفكره الثاقب أن مجيع الوجوه اليت يتحدث العلماء فيها عن 

ظمه، وهذا مفهوم راوده كثري من العلماء كما إعجاز القرآن الكرمي تعود إىل ن

  .سلف ومل يرده قبله أحد

فكان القاضي يبحث عن سبب الفصاحة يف الكالم ما دام الذي يعول عليه 

باإلبدال الذي "يف بالغة الكالم هي الفصاحة، فاملزية بني التعبري واآلخر إمنا تقع 

قع أو احلركات اليت ختتص ختتص به الكلمات أو التقدم والتأخر الذي خيتص املو 

اإلعراب فبذلك تقع املباينة، والبد يف الكالمني اللذين أحدمها أفصح من اآلخر 

.")٢٩(أن يكون إمنا زاد عليه بكل ذلك أو ببعضه

فالقاضي نظر إىل الكلمة نظرتني باعتبارين خمتلفني، نظرة يف حال إفرادها 

وهي يف كلتا احلالتني واقعة ونظرة أخرى يف حال نظمها مع غريها يف الكالم، 

  :حتت ثالثة أحوال



~٦٣~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

: الداللة الوضعية/أ

�¦ǀǿ�ǆ ȈǳÂ��ƨǠǓ¦ȂŭƢƥ�ȆǓƢǬǳ¦�ǽƢǼǟ�Äǀǳ¦�ȂǿÂ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƢȀǷȂȀǨǷ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ

املفهوم ببعيد عن االختيار الذي تناوله علم األسلوبية باعتبار أن األسلوب يقوم 

.غريهاعلى اختيارات األديب أللفاظ وتراكيب يؤثرها على 

والكلمات املفردة حتظى بنصيب وافر من اهتمام الباحثني األسلوبيني باعتبار 

�©¦ŚǤƬŭ¦�ǂȀǛ¢�ƢĔ¢(Variables)  وأيسرها بالعد واإلحصاء والتصنيف من حيث

.)٣٠(الصيغ الصرفية واخلصائص الداللية

ومن املعروف أن الدرس الصريف يف العربية مقدمة للدرس النحوي، ومها 

مان ال ينفصالن يف الدرس اللغوي ألن الصرف باهتمامه ببنية الكلمة إمنا متالز 

.")٣١(هو من أجل توظيفها يف تركيب حنوي

�ƨȈǳÂȋ¦�ÀƢƦǴǳ¦�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ȏ¤�· ƢǨǳȋƢƥ�ǶƬȀȇ�Ń�°ƢƦŪ¦�ƾƦǟ�ȆǓƢǬǳƢǧ

للرتاكيب، فيكون هذا االهتمام مما ميتاز به عن اإلمام عبد القاهر الذي اعترب 

.تفال مثلبة وشدَّد الوطأة عليه لشدة تعلقه مبسألة توخي معاين النحوهذا االح

ويرى الباحث بأن هذا اخلالف بني اإلمامني اجلليلني مرده إىل اخلالف 

املشهور عن خلق القرآن، فلعل القاضي يومئ من طرف خفي باملواضعة إىل رد 

  .القول بقدم القرآن

صرح بأن الفصاحة ال تظهر يف  ورغم هذا االحتفال باللفظ من القاضي فقد

ق جبزالة األلفاظ وحسن املعاين فحسب، ألن قفالفصاحة ال تتح"أفراد الكالم 

األلفاظ يف حالة إفرادها ال توصف بالفصاحة وال باجلزالة وإمنا توصف بذلك إذا 

ƨǏȂǐű�ƨǬȇǂǘƥ�Ƣē¦Ȃƻ¢�ǞǷ�ƪ Ǹǔǻ¦)٣٢(".
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:الداللة اإلعرابية/ ب

فالفصاحة يف الكالم . عليها احلركات اإلعرابيةوهو مفهومها حني تتداول 

عند القاضي إمنا تظهر بالضم على طريقة خمصوصة، فالكلمة مبفردها ال توصف 

�ÄȂǤǴǳ¦� ƢǼƦǳƢƥ�ƢȀǗƢƦƫ°¦Â�Ƣē¦ȂƻƘƥ�ƢȀǬǴǠƫÂ�Ƣē°ƢŪ�ƢȀƬǷ ȐŠ"بالفصاحة إال 

ǜǼǳƢƥ�ƢȀǬǴǠƫÂ�Ƣē°Ƣŝ�ƢȀǗƢƦƫ°¦�ª ƾŹ�Ʈ ȈŞ�Ƣđ�ǪƟȐǳ¦�ǞǫȂŭ¦�Ŀ�ƢȀǟȂǫÂÂ م صورة

.)٣٣("تؤدي دورًا يضفي على املعىن مجاال ورونقا وميكنه يف نفس املتلقي

فال ترى كالًما قد وصف بصحة "وهذا هو ما ردَّده اإلمام عبد القاهر بقوله 

نظمه أو فساده أو وصف مبزية وفضل فيه إال وأنت جتد موضع تلك الصفة 

نحو وأحكامه ووجدته وذلك الفساد وتلك املزية وذلك الفضل إىل معاين ال

فلم يزد اإلمام عبد . )٣٤("يدخل يف أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه

القاهر على تلفق احلبل من القاضي فأخذ يوسعها ويتفنن أفانني الكالم يف 

إيضاحها وكاد أن يعرتف بذلك عندما اقتبس نصا للقاضي دون أن يذكر 

ولو كان قول القائل لك "ال صاحبه، وزعم بأن اإلمجال آفة صاحب النص، ق

�ȄǴǟ�ǒ Ǡƥ�ń¤�ƢȀǔǠƥ�ǶǓÂ�ǶǴǰǳ¦�Ƕǜǻ�Ŀ�ƨȈǏȂǐƻ�ƢĔ¤�ƨƷƢǐǨǳ¦�ŚǈǨƫ�Ŀ

��ǲǸĐ¦�¾ȂǬǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǾƦǋ¢�ƢǷ�Â¢�̈ƾƟƢǨǳ¦�Ƣđ�ǂȀǜƫ�ǾƳÂ�ȄǴǟ�Â¢�ƨǏȂǐű�ǪȇǂǗ

ǰǳ�Ƣđ��ǶǴǠǳ¦�Ŀ�ƢȈǼǤǷÂ��ƢȀƬǧǂǠǷ�Ŀ�ƢȈǧƢǯمثله يف معرفة الصناعات كلها،  في

فكان يكفي يف معرفة نسج الديباج الكثري التصاوير أن تعلم أنه ترتيب للغزل 

هكذا ترى اإلمام مبالغا يف الرد على القاضي عبد  )٣٥("على وجه خمصوص

اجلبار، وقد نقل كالمه مبتورًا ولو أكمل النقل التضح للعيان أنه ال خيالف 

ر الكلمات وسلوك طريق اإليضاح والتفصيل، إذ مل يزد القاضي إال يف اختيا
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اإلمام على أن عاب على القاضي عبد اجلبار شدة اإلجياز يف حمل اإلطناب، 

.حيث كان حيق له أن يبنيِّ مكان املزية يف الكالم ويصف تلك اخلصوصية

:الداللة السياقية/ج

يتعلق بالتقدمي أي مفهومها حني تأخذ مكانا خاصا يف الرتكيب، وهذا ما 

والتأخري وأثرمها يف تعميق جنبات الداللة، وهذا األثر الذي أشاد به اإلمام عبد 

يقول اإلمام . القاهر كثريًا وأطال الكالم  عنه وعن أثره يف تكثيف مجاليات النص

والتقدمي والتأخري هو باب كثري الفوائد واسع التصرف جم احملاسن بعيد "

.)٣٦("الغاية

االعرتاف بأن املزية يف الضم فال وجه هلجوم اإلمام على القاضي فبعد هذا 

بأنه مل يصرِّح بتوخي معاين النحو بعد أن حتدث القاضي ) دون تصريح بامسه(

دون التصريح (ورأيت كالمه "عن تداول احلركات اإلعرابية واملوقع، يقول اإلمام 

وال املوقع موقعا حىت �ƢčǸǓ�ƢȀȈǧ�Ƕǔǳ¦�ÀȂǰȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ǶǴǠȇ�ȏ�ǺǷ�¿Ȑǯ) باالسم

يكون قد توخي فيها معاين النحو، وإنك إن عمدت إىل ألفاظ فجعلت تتبع 

بعضها بعضا من غري أن تتوخى فيها معاين النحو مل تكن صنعت شيئا تدعى به 

.)٣٧("مؤلفا

الفصاحة ال تظهر يف أفراد "فال وجه هلذه الدعوى بعد أن صرح القاضي بأن 

وما عسى تكون  .)٣٨("الكالم بالضم على طريقة خمصوصةالكالم وإمنا تظهر يف 

  .الطريقة املخصوصة غري توخي معاين النحو

بتوخي معاين النحو حيث قال ) الضم(بل إن اإلمام عبد القاهر نفسه فسَّر 

فقوهلم بالضم ال يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد اللفظة من غري اتصال "
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�Ŀ�ŚƯƘƫ�ǚǨǴǳ¦�ń¤�ǚǨǴǳ¦�ǶǓ�®ǂĐ�ÀȂǰȇ�Àيكون بني معنيهما ألنه لو جاز أ

الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل ضحك خرج أن حيدث يف ضم خرج إىل ضحك 

فصاحة، وإذا بطل ذلك مل يبق إال أن يكون املعىن يف ضم الكلمة إىل الكلمة 

.)٣٩("توخي معىن من معاين النحو فيما بينهما

كالما ال حيتمل نصه إال معىن القاضيَ وهذا من أعجب العجب، حيث حيمل اإلماُم 

واحدا وهو املعىن الذي انربى اإلمام يدافع عنه ضد القاضي، وقد انتهى أحد علمائنا إىل 

:أن اإلمام مل ير كتاب املغين وإال ملا حاّج القاضي مبا هو موقف القاضي، يقول

وملا رأيت اعرتاضات عبد القاهر على القاضي عبد اجلبار بعيدة عما "

يفهم من كالم القاضي عبد اجلبار وقع يف نفسي أن عبد القاهر مل يقرأ  

كتاب املغين وإمنا أخذ من أفواه عامة املعتزلة ما نسبوه هم إىل القاضي، 

وحديث عبد القاهر عن أصحاب الكالم الذي يرده ال ينطبق على 

عبد اجلبار يف عمقه وإمنا ينطبق على أتباع املذاهب من عامة املقلدين 

.)٤٠("الذين ال حيررون ما يأخذونه من مقالة رؤوس الفرق

  الخاتمة

هكذا نرى اإلمام يستفيد استفادة كبرية من القاضي عبد اجلبار يف صياغة 

نظرية النظم، على غمز شديد منه لدرجة أنه مل يصرح بامسه ولو مرة يف شيء 

القاضي خاصة وعلى من مؤلفاته، رغم أنه مل يضع كتاب الدالئل إال للرد على 

متكلمي املعتزلة عامة، ورد اإلمام ليس دليال على عدم تأثره باملردود عليه، 

  .فالتأثري والتأثر فيهما من اخلفاء أحيانا ما يصرف نظر املتأثر من التنبؤ له
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ولعل ما يقوله أبو موسى من أن اإلمام إمنا اتصل بفكر عبد اجلبار من خالل 

نقلوا فكر القاضي خمتلطا مشوها، ولكن السؤال هنا،  عوام معتزلة جرجان الذين

أمل يكن يف مقدور اإلمام أن يعود إىل املراجع األصلية ويقرأ من املغين مباشرة قبل 

أن ينربي للرد عليه؟ ومما يشكك فيما توصل إليه أبو موسى وأشار إليه قبله 

مشريا إىل حممود شاكر أن اإلمام عربَّ يف مكان واحد من كتاب بلفظ رأيت 

ورأيت كالمه كالم من ال يعلم أنه ال يكون الضم فيها : "أقوال القاضي

ƢčǸǓ "... فاملتوقع من اإلمام وهو اإلمام أال يقول رأيت إال فيما وقع عليه بنفسه

.من املصدر، وال تقصر مهته دون العثور على الكتاب الذي ينربي للرد عليه

ر صاحب نظرية النظم، ما دام القاضي وعلى كل، فال يزال اإلمام عبد القاه

عبد اجلبار إمنا وضع التصور الكلي ومل حياول تفصيل هذا التصور، فلم يشغل 

�ƾǴĐ¦�ǺǷ�©¦ǂǬǧ�Ǟǔƥ�ȏ¤�¦ƾǴů�ǺȇǂǌǠǳ¦�Ǟ �ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ǻǟ�¿Ȑǰǳ¦

  .السادس عشر

وإن أهم مسامهة لإلمام عبد القاهر تتمثل، حسب رأي الباحث، يف تفصيل 

وإماطة اللثام عنها مث نقلها من مساق اإلعجاز إىل عامل اإلبداع حبيث  النظرية

جعلها حمكا للحكم على بالغة التعبري وطبقها على النص القرآين وغريه من 

  .الكالم املنظوم واملنثور
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  :الـهوامش

حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط،  مؤسسة الرسالة، )١(

١٥٠٠النون،  فصل: ٢٠٠٥، ٨. بريوت، ط

إمساعيل بن محاد اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مكتبة لبنان، )٢(

٢/٢١٧: ١٩٨٢

٩٣٣: جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق، القاهرة)٣(

وليد حممد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية عند )٤(

٥٦: ١٩٨٣، ١.عبد القاهر اجلرجاين، دار الفكر، ط

هو إمام البالغيني بال منازع عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، تويف )٥(

هـ، صاحب كتايب دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة، ينسب ٤٧٠بعد عام 

كتاب الدالئل، الذي   ألفإليه تأسيس علم البالغة وإقامة فسطاسه، 

يعترب أهم كتب  البالغة باإلطالق، يف الرد على متكلمي املعتزلة، قال 

كان مشتغال بالرد على متكلمي "عنه حمقق الكتاب يف دعوى عريضة 

زمانه السابقني له ممن تكلموا يف أمر الفصاحة والبالغة بغري علم  

 ."كالقاضي عبد اجلبار وغريه

رجاين، دالئل اإلعجاز، دار الكتب العلمية، اإلمام عبد القاهر اجل)٦(

٦٥: بريوت

حممد زغلول، أثر القرآن على النقد العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجري، )٧(

١٠٨: ١٩٩٨دار املعارف، 

١٧٢: حممد مندور، يف امليزان اجلديد، دار الكتب العلمية، بريوت)٨(

٢٧: اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، مرجع سابق)٩(
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١١٦: شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف)١٠(

عبد الفتاح الشني، بالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار وأثره يف )١١(

٥٣١: ت.الدراسات البالغية، دار الفكر العريب، د

٦٢: املرجع)١٢(

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، طبقات الشافعية الكربى، )١٣(

٦/٩٧: ١٩٦٤عيسى البايب احلليب، 

٦٥: بالغة القرآن، مرجع سابق:عبد الفتاح الشني،)١٤(

: واحلاكم النيسابوري يف املستدرك ٧٠٤٠أخرجه اإلمام أمحد يف املسند )١٥(

بسند ضعيف  ٨٤٦١

١٢: ٢٠٠١ابن املقفع، األدب الصغري، دار الكتاب العريب، بريوت، )١٦(

٣٣٠: اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، مرجع سابق)١٧(

أبو عمرو عثمان بن حبر اجلاحظ، رسائل اجلاحظ، مجع عبد السالم )١٨(

٢٣١: هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة

١٩: وليد حممد مراد، نظرية النظم وقيمتها العلمية، مرجع سابق)١٩(

٢٦: ٢٠٠٠قدامة بن جعفر، نقد الشعر، املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، )٢٠(

١٧١: املرجع نفسه)٢١(

٢٤٠: بيان إعجاز القرآن، دار املعارف:اخلطايب، رسالة اخلطايبسليمان أبو )٢٢(

٢٥٩: حممد زغلول، أثر القرآن يف تطور النقد األديب)٢٣(

٦٧: ١٩٥٢هالل العسكري، كتاب الصناعتني، عيسى احلليب، القاهرة، أبو )٢٤(

١٣٤: ١٩٩٨أبوبكر الباقالين، إعجاز القرآن، دار املعارف مبصر، اإلمام )٢٥(
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١٣٣: املرجع نفسه)٢٦(

ثالثة مفاهيم نقدية بني الرتاث : عبد امللك مرتاض، نظرية نص أدب)٢٧(

  ١/٢٦٠واحلداثة، النادي األديب الثقايف، 

٤٧٧/ ٢: ١٩٨٢مجيل صلبيا، املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، )٢٨(

: ٢٠٠١القاضي عبد اجلبار، املغين، دار الكتب العلمية، بريوت، )٢٩(

١٦/٢٠٠

األسلوب والنحو، دار الدعوة، االسكندرية، حممد عبد اهللا جرب، . د)٣٠(

١٦: ١٩٨٨

عبد املقصود حممد عبد املقصود، دراسة البنية الصرفية يف ضوء . د)٣١(

٩٤: ٢٠٠٣اللسانيات الوصفية، الدار العربية للموسوعات، القاهر، 

١٦/٢٠٠القاضي عبد اجلبار، املغين، )٣٢(

عة والوراقة احلسني أصبيب، نظرية النظم يف أصوهلا الكالمية، املطب)٣٣(

١٠٤: ٢٠١٠الوطنية، 

٦٩: اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز)٣٤(

٣٠٠: املرجع نفسه)٣٥(

٣٩٣: نفسه)٣٦(

  ٢٦٥: نفسه)٣٧(

١٦/١٩٩: القاضي عبد اجلبار، املغين)٣٨(

٣٣٢: اإلعجازاإلمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل )٣٩(

، حممد حممد أبو موسى، مراجعات يف أصول الدرس البالغي، مكتبة وهبة)٤٠(

١٤٢: ٢٠٠٨
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  :ثبت المراجع

  ١٩٩٨، دار املعارف مبصر، إعجاز القرآنأبوبكر الباقالين، 

١٩٨٢، مكتبة لبنان، تاج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري، 

، عيسى طبقات الشافعية الكربىتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، 

  ١٩٦٤البايب احلليب، 

١٩٨٢، دار الكتاب اللبناين، الفلسفياملعجم مجيل صلبيا، 

، املطبعة والوراقة الوطنية، نظرية النظم يف أصوهلا الكالميةاحلسني أصبيب، 

٢٠١٠

  .ت. ، د، دار املعارفبيان إعجاز القرآن: رسالة اخلطايبأبو سليمان اخلطايب، 

١٩٨١، دار املعارف، البالغة تطور وتاريخشوقي ضيف، 

  ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بريوت، املغين ،) القاضي(عبد اجلبار 

بالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار وأثره يف الدراسات عبد الفتاح الشني، 

  ت.، دار الفكر العريب، دالبالغية

، دار الكتب العلمية، بريوت، دالئل اإلعجاز، )اإلمام (عبد القاهر اجلرجاين 

٢٠٠١

سة البنية الصرفية يف ضوء اللسانيات دراعبد املقصود حممد عبد املقصود، 

  ٢٠٠٣، الدار العربية للموسوعات، القاهر، الوصفية

، ثالثة مفاهيم نقدية بني الرتاث واحلداثة: نظرية نص أدبعبد امللك مرتاض، 

  .ت. دالنادي األديب الثقايف، 
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، مجع عبد السالم هارون، رسائل اجلاحظأبو عمرو عثمان بن حبر اجلاحظ، 

، نقد الشعرقدامة بن جعفر، :مكتبة اخلاجني، القاهرة

٢٠٠٠املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، 

٢٠٠١، مكتبة الشروق، القاهرة، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، 

، دار أثر القرآن على النقد العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجريحممد زغلول، 

  ١٩٩٨، املعارف

١٩٨٨، دار الدعوة، االسكندرية، األسلوب والنحوحممد عبد اهللا جرب، 

، مكتبة وهبة، مراجعات يف أصول الدرس البالغيحممد حممد أبو موسى، 

٢٠٠٨

.ت. ، د، دار الكتب العلمية، بريوتيف امليزان اجلديدحممد مندور، 

.احمليط،  مؤسسة الرسالة، بريوت، طالقاموسحممد بن يعقوب الفريوز آبادي، 

٢٠٠٥، ٨

  ٢٠٠١، دار الكتاب العريب، بريوت، األدب الصغريابن املقفع، 

  ١٩٥٢، عيسى احلليب، القاهرة، كتاب الصناعتنيأبو هالل العسكري،  

نظرية النظم وقيمتها العلمية يف الدراسات اللغوية عند عبد وليد حممد مراد، 

.م١٩٨٣، ١.فكر، ط، دار الالقاهر اجلرجاين
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  :ملخص

يعترب تعليم املرأة تعليم أمة بوصفها اللبنة األوىل يف تربية األطفال، ومن مث 

�©ƢǼƦǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�² °¦ƾǷ�¦ȂƠǌǻƘǧ��ÀȂǸȈŭ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�©ƢǈǇƚŭ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�ǒ Ǡƥ�ŘƬǟ¦

ǺǈƷȋ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�ǺǸǬȇ�Ȇǯ�Ǻǿ®¦ƾǟȍ�©ƢȀǷȋ¦�Â¢ . فهذا املقال

بتعليم املرأة الثقافة العربية مبدينة   يسعى إىل تتبع بعض املؤسسات اليت عنيت

كنو، من أواخر القرن العشرين إىل أوائل القرن احلادي والعشرين امليالديني، بغية 

Ƣē¦±Ƣų¤�Ƕǿ¢�Â�ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�ƢȀǈȈǇƘƫ�ƺȇ°Ƣƫ�ń¤�ƢǫǂǘƬǷ��ƢȀǷƾǬƫ�Ŗǳ¦�©¦®ȂȀĐ¦�±¦ǂƥ¤.

حول اطالعه على مقاالت قدمت : ومما دفع الباحث إىل كتابة هذا املقال

�ǂȇ�ŃÂ��®ȐƦǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�̈¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƫ�ȂŴ�ƨǷȂǰū¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�°¦Â®ȋ¦

.مقاال تناول دور األفراد واملؤسسات غري احلكومية، فجاء املقال سدا هلذا الفراغ

فاملدخل عبارة عن عناية . وسيتكون املقال من ثالثة مطالب بني مدخل وخامتة

ة، أما املطلب األول فنبذة يسرية عن أهم املؤسسات اإلسالم بتعليم املرأ

واملطلب الثاين يرتكز على ذكر . واجلمعيات اإلسالمية يف مشال نيجرييا

�Ƣǿǀţ¦�Ŗǳ¦�ȂǼǯ�ƨǼȇƾǷ�Ŀ�©ƢȈǠǸŪ¦�Â�©ƢǈǇƚŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷƢȀǇȍ¦

واملطلب الثالث يتحدث عن األدوار اليت تلعبها بعض . الباحث كنموذج
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األفراد حنو تعليم املرأة، املتمثلة يف تأسيس املدارس، وما تقوم به املرأة اجلماعات و 

ويف اخلتام يذكر الباحث بعض العراقيل والعوائق اليت . يف جمال التعلم والتعليم

وسينتهج الباحث يف معاجلة . حتيط بتلكم املدارس مع اقرتاح حلول ناجعة هلا

  .املوضوع املنهج التارخيي واالستقرائي

  :عناية اإلسالم بتعليم المرأة

.بسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وآله و صحبه ومن وااله

إن اإلسالم جعل تعليم املرأة حقا جيب أن حترص عليه مثلها يف ذلك مثل 

ومما يشهد لذلك ما رواه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه . الرجل

طلب العلم فريضة على كل : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قال

)١("مسلم
.

ما روى الرتمذي : ومما يؤكد اهتمام اإلسالم باملرأة من ناحية تعليمها أيضا

من كان له ثالث بنات أو : " وأبو داود واللفظ له، أنه عليه الصالة والسالم قال

Ū¦�ǾǴǧ�ǺȀƳÂ±Â�ǺȀȈǳ¤�ǺǈƷ¢Â�Ǻđ®Ƙǧ�ÀƢƬƻ¢�Â¢�ÀƢƬǼƥ�Â¢��©¦Ȃƻ¢�ª ȐƯ٢("نة(

فعلمها فأحسن تعليمها، ) أي أمة(أميا رجل كانت عنده وليدة : " ويف رواية 

À¦ǂƳ¢�ǾǴǧ�ƢȀƳÂǄƫÂ�ƢȀǬƬǟ¦�Ľ��Ƣđ®¢Â")وقد ثبت يف صحيح البخاري ومسلم  )٣

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيص النساء بأيام يعلمهن فيها مما علمه اهللا، 

سول اهللا، ذهب الرجال حبديثك، فاجعل لنا ر  يا: وذلك ملا جاءته إمرأة فقالت

اجتمعن : "من نفسك يوما فيه تعلمنا مما علمك اهللا، فقال عليه الصالة والسالم

فاجتمعن فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعلمهن مما علمه " يوم كذا وكذا

.)٤(اهللا
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لعلم إذن فمن النصوص السابقة يظهر جليا أن اإلسالم أمر بتعليم املرأة ا

  .النافع والثقافة املفيدة

وقد ثبت تارخييا أن املرأة يف ظل اإلسالم وصلت إىل أمسى درجات العلم  

والثقافة، ونالت أكرب قسط من الرتبية والتعليم يف العصور اإلسالمية األوىل، 

.)٥(وبلغت كثريات منهن منزلة علمية رفيعة فكان منهن األساتذات واملدرسات

وبناء على ما تقدم قد اعتنت األمة اإلسالمية بتعليم املرأة وإعدادها كي تقوم 

�Ŗǳ¦�ÃŐǰǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǺǷ�À¢�ƪ ǜƷȏ�ƢĔȋ��ȏƢǠǧ�ÀȂǰȈǳ�ǲȈŪ¦�ƨȈƥǂƫ�ȂŴ�ƢȀƦƳ¦Ȃƥ

 إصالحختلى األبوين عن : تؤدي إىل احنراف الولد و فساد مزاجه واحنالل أخالقه

.)٦(نفسه، وانشغاهلما عن توجيهه وتربيته

ودور األم يف محل األمانة، والقيام بواجب املسؤولية جتاه من ترعاهم، وتشرف 

سؤولية كاألب سواء ŭ¦�ǲǸŢ�Ŀ�ƢĔȋ. على إعدادهم وتوجيههم مهم جدا

�À¢�ń¤�̈®ȏȂǳ¦�ǀǼǷ�ƢǿƾǳȂǳ�ƨǷ±ȐǷ�ƢĔ¢�°ƢƦƬǟƢƥ��ǂǘƻ¢Â�Ƕǿ¢�ƢȀƬȈǳÂƚǈǷ�ǲƥ�� ¦Ȃǈƥ

.)٧(كون إنسان الواجب، ورجل احلياةيشب ويرتعرع، ويبلغ السن اليت تؤهله لي

: ".... والرسول صلى اهللا عليه وسلم قد أفرد األم بتحمل املسؤولية حني قال

وما ذاك إال إلشعارها  )٨("واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

وإذا قصرت األم يف الواجب . بالتعاون مع األب يف إعداد اجليل وتربية األبناء

حنو أوالدها النشغاهلا بأشياء أخرى فال شك أن األبناء سينشؤون نشأة الرتبوي 

اليتامى، ويعيشون عيشة املشردين، بل سيكونون سبب فساد وأداة إجرام لألمة 

.)٩(بأسرها

  :وهللا در أمحد شوقي إذ يقول
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ــــــــــة ـــــــــــنساء نشــــــــــأن يف أمي وإذا الــــــــــــــ

لــــيس اليتــــيم مــــن انتهــــى أبــــواه مــــن

ـــــدنيا  احلكيمـــــة منهمـــــافأصـــــاب بال

ـــــــه ــــــذي تلقــــــى لــــــ ــــــيم هــــــو ال إن اليت

ـــــــة ومخــــــــــــــــوال   رضـــــــع الرجـــــــال جهال

ـــــــــــال ــــــــــاة وخلفــــــــــاه ذليــــــــــــــ هــــــــــم احلي

وحبســـــــــــن تربيـــــــــــة الزمـــــــــــان بـــــــــــديال

)١٠(أمـــــــا ختلـــــــت أو أبـــــــا مشـــــــغوال 

وملا نظرت األمم أن رعاية الطفل تدل على نظرة بعيدة يف بناء الوطن، وأن 

حرص على أغلى ثروة يف كيان الوطن وأن إمهال األطفال حيرم احلرص عليها 

Ƥ ȇǂţÂ�¿ƾǿ�°ƾǐǷ�ǶȀǴǠŸÂ�ǲƦǬƬǈŭ¦�Ŀ�Ƕǿ®ȂȀƳ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦)أخذوا  )١١

��ȂƳǂŭ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�¼Ƣǌǳ¦�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�¿ȂǬƬǳ�Ƣǿ®¦ƾǟ¤Â� ¢̈ǂŭ¦�ǶȈǴǠƬƥ�ÀȂǸƬȀȇ

ألمهات واعتربوا تعليمها وحدها تعليم أمة، وأنشئوا مدارس لتعليم البنات أو ا

وقد تغىن الشعراء بدور املرأة جتاه تربية الطفل لبناء جيل فعال، . على حد سواء

  :من ذلك قول حافظ إبراهيم

ƢººººººººººººĔƜǧ�©ƢººººººººººººǼƦǳ¦�ƨººººººººººººȈƥŗƥ�Ņ�ǺººººººººººººǷ

Ƣē®ƾºººººººººººººººººººººǟ¢�¦̄¤�ƨǇ°ƾººººººººººººººººººººººººººººººººǷ�¿ȋ¦

ـــــــــــــــا ــــــــــــــــهده احلي األم روض إن تعـــــــــــ

األم أســــــــــــــــــــــتاذ األســــــــــــــــــــــاتذة األىل

يف الشـــــــرق علـــــــة ذلـــــــك اإلخفـــــــاق  

أعــــــــدت شــــــــعبا طيــــــــب األعــــــــــــــراق

بالــــــــــــــــــــــــــري أورق أميـــــــــــــــا إيــــــــــــــــــــــــــراق

شــــــــغلت مــــــــآثرهم مــــــــدى اآلفــــــــاق

***

  :إىل أن قال

�ƢĔ¤�ƨǴȈǔǨǳ¦�ȄǴǟ�©ƢǼƦǳ¦�¦Ȃƥ° *١٢(يف املوقفني هلن خري وفاق(

وقال يف التشييد بدور اجلمعيات النسائية لرعاية الطفل موجها خطابه إىل 

  :الاليت قمن برعاية األطفال مستهال خطابه بأسلوب ندائي قائالالسيدات 

ـــــــــــــــــال  أي ذوات احلجــــــــال عشــــــــنت للــــــــرب ـــــــــــــــــدوة للرجــــــــــــــــ ودمــــــــــــــــنت قـــــــ
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ȏȂººººººººººǳ�ƾººººººººººĐ¦�¦Ȃǯ°ƾººººººººººȈǳ�¦ȂººººººººººǻȂǰȇ�Ń

قمــــن علمننـــــا احلنـــــان علـــــى الطفـــــــــ

أنقـــذوا الطفــــل إن يف شـــقوة الطفـــــــ

كــــــن أو يســــــلكوا ســــــبيل املعــــــــــــــايل

ـــــــــــل شــــــــــريدا فريســــــــــة املغــــــتـــــــــــــــــــال ـــ

)١٣(ــــــل شــــقاء لنــــا علــــى كــــل حــــال

  :ويقول حممد صيام يف اإلشادة بدور املرأة يف إعداد اجليل

يـــــا أخـــــت أنـــــت رعـــــاك اهللا عـــــدتنا

ـــــك اإلســـــالم فهـــــو لـــــه فلقـــــين طفل

ـــــــــه عـــــــــن الشـــــــــيطان يفتنـــــــــه وأبعدي

وســـــلحيه مبـــــا يف الـــــدين مـــــن أدب

ونشــئيه علــى هــدي الكتــاب ومــن

ــــــق جيــــــل قــــــوي غــــــري مشبــــــــــــــوه   خلل

كاملنهــــل العــــذب مــــا ينفــــك يرويــــه

ـــــه جبنــــده الكثــــر يف الــــدنيا ويقــــــــــــــويــــ

ـــــــه البيضـــــــاء فاسقيـــــــــــــــــــــــه ومـــــــن حمبت

ـــــه ــــاه غذيـــــــــــــ )١٤(آياتــــه الغــــر يــــا أخت

فالنصوص الشعرية السالفة تدل داللة واضحة على اهتمام األمة اإلسالمية 

�ǲǨǗ�Àȋ��ǲȈŪ¦�ƨȈƥŗƥ�µ ȂȀǼǴǳ�ƢǿƚȈē�Ŗǳ¦�̈ƾȈǨŭ¦�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ƢȀǨȈǬưƫÂ�̈¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƬƥ

اليوم هو رجل املستقبل، كما أن بنت اليوم هي األم يف املستقبل، ومن مث كانا 

  . ا من كل سوءأمانة جيب احملافظة عليهما، ومحايتهم

فاألمة يف مشال نيجرييا مل تكن مبعزل عن األمم يف العامل اإلسالمي حنو 

العناية بتعليم املرأة وتثقيفها بالثقافة العربية اإلسالمية، وذلك على املستوى 

احلكومي والفردي، فهذا البحث يوجه اهتمامه شطر جهود األفراد واملؤسسات 

  . واألمهات واختذ مدينة كنو منوذجا لدراسته غري احلكومية جتاه تعليم البنات

وقبل احلديث عن املؤسسات واألفراد جيدر بالباحث أن يقدم حملة تارخيية عن 

.التعليم العريب اإلسالمي للمرأة يف مشال نيجرييا، تقريبا من اخلالفة الفودوية

  : يقول أحد الباحثني
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سالمية وتعلمها ازدهارا وتنظيما قد شهد تعليم املرأة اللغة العربية والتعاليم اإل

يف حركة جهاد اإلصالح اليت قادها الشيخ عثمان بن فوديو ومجاعته ببالد 

�À¦ƾǴƦǳ¦Â��ǂƴȈǼǳ¦�ƨȇ°ȂȀǸŪ�ĺǂǤǳ¦�§ȂǼŪ¦�Ŀ�ǪǗƢǼǷ�ǲưǷ��̈°ÂƢĐ¦�ǪǗƢǼŭ¦Â��ƢǇȂŮ¦

الواقعة يف شرق مجهورية بنني، ومنطقة غرب مجهورية الكامريون، وذلك أن 

عليمه ووعظه و إرشاده للمرأة، فخصص للنساء أوقاتا وأمكنة الشيخ نظم ت

لذلك؛ فظن بعض العلماء والناس أن الشيخ يرتك الرجال و النساء خيتلطون يف 

:ُغوِين األبيات اآلتية إىل الشيخ فيمكان وعظه، حىت كتب العامل مصط

أيــــا ابــــن فــــودي قــــم وأنــــذر أويل اجلهــــل

ــــــوان لوعظـــــك إذ ـــــارة نســـ فـــــامنع زي

ــــــــدونا ــــــــدين و ال لعلهــــــــم يفقهــــــــون ال

شيــــــــــــــنا فـيخلط الرجال بنســــــوان ك

فأمر الشيخ عثمان شقيقه الشيخ عبد اهللا بأن جييب هذا الشيخ فرد عليه 

  :باألبيات اآلتية

ــــا أيهــــذا الــــذي قــــد جــــاء يرشــــدنا ي

نصـحت جهــدك لكـن ليــت تعــذرنا

ƢǼºººǈǴĐ�¦Â ƢºººƳ�À¤�śǗƢȈºººººººººººººººººǌǳ¦�À¤

ــــالط بالنســـوان كيـــف وذا لســـنا خنــــــــ

ــــان ذاك ولكـــن ال أســـلم أن إن كــــــــــ

إذ ارتكــاب أخــف الضــر قــد حتمــا

هــــذي الــــبالد وجــــدنا قومهــــا غرقــــوا

مسعـــا ملـــا قلــــت فـــامسع أنــــت مـــا قلنــــا

ƢºººººººǻƢƬđ�ÀƢºººººººǯ�¦ǀºººººººǿ�ÀƢƸƦºººººººǇ�ƪ ºººººººǴǫÂ

هــــــم يبثــــــون ســــــوء القـــــــــــــــــــول طغيانــــــا

ــــــا: كنـــــا حنـــــذر لكـــــن قلـــــت سلمنــــــــــــــ

ــــــانا يـــــرتكن باجلهـــــل مهـــــال كـــــان إحسـ

ــــــصيانا يكفـــــر اجلهـــــل إن ذا كـــــان عــــ

)١٥(الديــــــنا يف اجلهـــل متـــنعهم أن يفقهـــوا

فهذه األبيات إن دلت على شيء فإمنا تدل على اهتمام كل من الشعب و 

  .العلماء بأمر تعليم املرأة
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الشيخ و مجاعته تولت املرأة وبعد أن خترجت عاملات تتلمذن على أيدي 

تدريس النساء يف نظام مزدهر، وهو الذي عرف يف تاريخ خالفة سوكوتو 

ومت ذلك بتأسيس مدرسة الشيخة أمساء بنت )) مجاعة يـَْنتـاُرو((اإلسالمية باسم 

م وبعدها تولت التدريس فيها الشيخة مرمي يف بيت ١٨٤٠عثمان بن فوديو سنة 

Ȃƴǟ�ǽ®ȂǬƫ�ǞŦ�Ŀ��ÃǂǬǳ¦�ǺǷ�ŕƷ�ƢĔ¦ŚƳ�ǺǷ�©Ƣ±�زوجها حيث تأتيها الدارس

هرمة، يتعلمن القرأن و التوحيد والفقه واحلديث و اللغة العربية، مث ترجع هؤالء 

.)١٦(النسوة إىل أهليهن و يبثثن ما تعلمنه وحياربن به البدع و الشعوذة

و  عن وهكذا أخذت الثقافة العربية تنتشر يف مشال نيجرييا مبا فيها مدينة كن

طريق وسائل عدة من إسهامات أمراء ذوي غرية دينية ومن معاهد علمية متعددة 

صوفية وبعثات ووفود علماء أجالء ومدارس إسالمية متنوعة املراحل ونشاطات 

علمية إىل بالد العربية ومن نشاطات دينية كثرية ومسابقات قرآنية وغري ذلك مما أدت إىل 

أو غريها، نظامية كانت أو تقليدية سواء  حكومية انفجار مدارس عديدة من

.)١٧(خصصت بالرجال أو بالسيدات أو البنات

  :أهم المؤسسات اإلسالمية في شمال نيجيريا

�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƢȇŚƴȈǻ�¾Ƣſ�Ŀ�̈®ƾǠƬǷ�ƨȈǷȐǇ¤�©ƢǈǇƚǷÂ�©ƢȈǠŦ�©Ƙǌǻ

يف بث الوعي اإلسالمي ونشر التعليم بني أبناء املسلمني ونشر الدين اإلسالمي 

وقد لعبت كثري من هذه اجلمعيات دورا مهما حنو أبناء املسلمني . البالد

  :وأبرز هذه اجلمعيات. واإلسالم يف نيجرييا
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:مجعيات الوقف اإلسالمية للرتبية واإلرشاد/ ١
(Islamic Education Trust, Nigeria, P.O. Box 29 Minna, Niger State, Nigeria)

م، وتعترب من أنشط اجلمعيات ١٩٦٩ تأسست هذه اجلمعية يف عام

ا عاصمة والية النيجر، وهلا نَ مِ ـمقرها ب. اإلسالمية النيجريية وأقومها خطى

ƢĔȂƥȂŸ�̈ Ƣǟ®Â�®ȐƦǳ¦�̧ ƢǬƥ�ŕǋ�Ŀ�Ƥ ƫƢǰǷ .بسكوتو ةمث هلا مدرسة للدعا .

.)١٨(قاضي قضاة إقليم النيجر - ويمُ ويرأسها الشيخ أمحد لِ 

:زاريا-اإلسالمي النيجرييمجعية مجاعة الوقف / ٢

مت إنشاء هذه اجلمعية جبهد مجاعة من الشباب املسلم يف مشال نيجرييا وذلك 

هلا نشاط إسالمي واسع يتمثل . يف حنو الربع األخري من القرن العشرين امليالدي

  .يف التدريب على العمل اإلسالمي خارج البالد

�śǸǴǠƬŭ¦�Ś̈ƻ�ǺǸǓ�ǺǷ�ƨǸƼǓ�¦®¦ƾǟ¢�Ƕǔƫ�ƢĔƘƥ�ƨȈǠǸŪ¦�ǽǀǿ�ǄȈǸƬƫ

مقرها زاريا بشمال - منوذجية ابتدائيةهلا مدرسة . واملسئولني ممن هلم غرية لإلسالم

.)١٩(نيجرييا

:مجاعة نصر اإلسالم/ ٣
(Jama`atu Nasrul- Islam, Kaduna P.O. Box 96, Nigeria)

ع إسالمي لبث الوعي اإلسالمي يف البالد، تعترب هذه اجلمعية أقدم جتم

وذلك برئاسة سلطان سكوتو الذي ميثل القيادة الروحية جلميع املسلمني يف مشال 

وثانوية  ابتدائيةهلا مراكز متعددة يف مجيع أحناء البالد ومدارس . نيجرييا

وإسعافات طبية وتقدم الدول العربية اإلسالمية للجمعية عددا من املنح الدراسية 

كما تتلقى هذه اجلمعية دعما . نييسنويا يستفيد منها عدد من الطالب النيجري 

.)٢٠(اونَ دُ مقرها كَ . ماليا من البالد اإلسالمية العربية كل عام
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:مجاعة أنصار السنة/ ٤

وتسمى حمليا باختصار . )٢١(اعة إحياء السنة وإزالة البدعةمج: وامسها بالكامل

وهي تكونت برئاسة الشيخ أبوبكر غمي أحد القضاة البارزين يف ) إزالة(جبماعة 

  .مشال نيجرييا

. تقوم هذه اجلماعة بأنشطة ثقافية واسعة يف البالد تضم الشباب والنساء

.)٢٢(رئاسة هذه اجلماعة يف كدونا

  :مية في مدينة كنو ودورها في تعليم المرأة الثقافة العربيةالمؤسسات اإلسال

��ǂǰƦǷ�ƪ ǫÂ�ǀǼǷ�ƨǸǴǈŭ¦�̈ ¢ǂŭ¦�ǶȈǴǠƬǳ�ȆǷȐǇȍ¦�ÄȂǼǰǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǚǬȈƬǇ¦

خبطر عظيم يهدف مستقبل بنات حواء  إحساسوكانت الصحوة ناشئة من 

فمن مث قام بعض املتحمسني ممن ) ٢٣.املسلمات بني التيارات العلمانية املتعددة

هلم الغرية على اإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية بإنشاء املؤسسات اليت من 

�Â¢��©ƢȀǷȋ¦�Â¢��©ƢǼƦǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�² °¦ƾǷ�¦ȂǻċȂǰǧ��ǞǸƬĐ¦�©ƢƳƢƷ�œǴƫ�À¢�ƢĔƘǋ

  .ا معامه

  :يأيت فمن املؤسسات واجلمعيات اإلسالمية البارزة يف هذه املدينة ما

  :دار القادرية/ ١

أسسه . م١٧٨٧يرجع تاريخ تأسيس هذه املؤسسة كمركز تعليمي إىل سنة 

املرحوم الشيخ عمر بن املختار، وذلك عندما قدم إىل كنو، ألنه يف بداية األمر 

كان خيتلف بني العلماء القاطنني يف السودان مل يكن مستقرا يف مكان واحد بل  

: وعندما تويف خلفه ابناه. الغريب طلبا للعلم، وحينما استقر أسس هذا املركز
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و الشيخ حممد ُسلي، وقام كل واحد منهما )َمْي َزْوري(الشيخ حممد امللقب بـــــ

�ºººƥ�Ƥ ǬǴŭ¦�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƺȈǌǳ¦�ƢǸȀǨǴƻ�ƢǸēƢǧÂ�ƾǠƥÂ��ǆ ȇ°ƾƬǳƢƥ) حىت أخذ ) َنظُُغّين

م ١٩٩٦وبعد انتقاله إىل رمحة اهللا سنة. زمام األمر، الشيخ حممد الناصر كرب

  .خلفه ابنه الشيخ قريب اهللا

وقد اشتهرت هذه املؤسسة بتدريس علوم اللغة العربية، وعلوم التفسري، 

.)٢٤(والفقه، وغري ذلك من الفنون

: باسم ابتدائيةة أسس الشيخ مدرسة إسالمي )٢٥(ويف منتصف القرن املاضي

ويف سنة ) Gwale(وتقع حبارة جوايل) معهد الدين للشيخ حممد الناصر كربا(

،  )٢٦(القسم الثانوي) كلية تراث اإلسالم، ُغوُروْن ُدوظي(م مت تأسيس ١٩٨٠

م ٢٠٠٩طالبة، ويف عام  ٢٢٠:وهي للبنني والبنات، ويبلغ عدد الطالبات فيها

دة الدبلوم يف اللغة العربية والدراسات الذي مينح شها) الدبلوم(أسس قسم 

.)٢٧(طالبة ٢٤اإلسالمية وفيه حاال 

:مجاعة الدعوة يف نيجرييا/ ٢
(Da`wah Group of Nigeria. No 483, Sulaiman Crescent Kano Nigeria)

مقر هذه اجلمعية هو جوار بيت مؤسسها حسب العنوان املذكور أعاله، 

«�¤ǾȈǳ. م١٩٧٩عام ويرجع تاريخ تأسيسها إىل  ƾē�ƢǷ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ:

.الدعوة إىل الدين اإلسالمي، مع القيام بالوعظ و اإلرشاد)أ (

Ś̈ǐƥÂ�ǶǴǟ�ȄǴǟ�Ƣđ°�ƾƦǠƫ�ŕƷ�Ǻȇƾǳ¦�°ȂǷ¢�ƢȀǸȈǴǠƫÂ�ƨǷȋ¦�Ǧ)ب ( ȈǬưƫ.

  .تدريب الطالب ومترينهم على الثقافة العربية اإلسالمية)ج (

Ŀ� Ƣƻȍ¦Â�¼ƾǐǳ¦Â�ƨǻƢǷȋ¦�²)د ( ǂǣ�ǞǷ�ǀȈǷȐƬǳ¦�¼Ȑƻ¢�Ƥ ȇǀēǶđȂǴǫ.
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تطوير مواهب الطالب وترقيتهم إىل الذروة الشماء يف كسب العلم )ه (

ǶēƢƦǣ°Â�ǶŮȂȈǷ�ǪǧÂ�Ƕǿ°Ƣǰǧ¢�ƾȇƾǈƫÂ)٢٨(.

ولتحقيق تلكم األهداف مت تأسيس املدارس وبناء املساجد حتت رعاية و 

  .إشراف هذه اجلماعة

مدرسة (م مت تأسيس أوىل مدرسة حتت هذه اجلمعية باسم ١٩٨١ففي عام 

وهي خاصة لألمهات حيضرن إليها يف الساعات املسائية، مث ) الدعوة اإلسالمية

م الذي جيري يف األوقات الصباحية من ٢٠٠٥فتح قسم آخر للسيدات يف عام 

Ƥ: واهلدف من هذين القسمني. يوم السبت إىل األربعاء ȇǀē ،أخالق األمهات

لبدعة الذميمة فيعبدن وتعليمهن أمور دينهن حىت مييزن بني السنة الصحيحة وا

م ١٩٨٣ويف عام . طالبة  ٥٠٠:وهلذا القسم حاليا. )٢٩(اهللا على علم ومعرفة

م مت تأسيس القسم ١٩٩٠للبنني والبنات، ويف عام  االبتدائيأسس القسم 

م أسس ٢٠١٠طالبة، ويف عام  ٣٥٠الثانوي للبنني والبنات، ولقسم البنات 

Aminuddin)) بية والتعليمكلية أمني الدين للرت (معهد عال باسم  College of

Education) ،ليمنح الشهادة الوطنية للرتبية)N.C.E.( ٢٥١ويدرس فيه 

  .وكل هذه املدارس حتت إشراف ورعاية مجاعة الدعوة اإلسالمية نيجرييا. )٣٠(طالبة

:مؤسسة املرحوم الشيخ حممد الرابع للتعاون اإلسالمي العاملي/ ٣
(Sheikh Muhammadu Rabi`u International Islamic Foundation

P.0.Box 582 Kano Nigeria).

يرجع تاريخ إنشائها . نيجرييا -مقر املؤسسة حي ُغوَروْن ُدوظي مدينة كنو

. م١٩٨٣إىل عام 
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:وقد رتبت املؤسسة أهدافا تسعى إىل حتقيقها، وهي على النحو التايل

  .باحلكمة و املوعظة احلسنةالدعوة إىل الدين اإلسالمي )أ (

  .نشر التعاليم و الثقافة اإلسالمية مع احلفاظ على تراثه القيم)ب (

حبفظ القرآن الكرمي وتالوته بالتجويد  االهتمامتشجيع الشبان على )ج (

  .والتبحر يف علومه اجلمة

تقدمي املعونة ملساندة اإلخوة املسلمني يف رفع راية اإلسالم والدفاع عنه يف )د (

ȏƢĐ¦�ŕǋت.  

  .برعاية تربية الناشئني من أبناء وطننا العريق االهتمام)ه (

.)٣١(إيقاظ مهم اإلخوة املسلمني بواسطة تقدمي النصائح هلم)و (

وقد رمست املؤسسة لنفسها وسائل لتحقيق تلكم األهداف، فمثال بالنسبة 

لتحقيق اهلدف الثاين من هذه األهداف رأت املؤسسة أنه يتحتم عليها أن تقوم 

و الثانوية، ومن ضمن ذلك  االبتدائيةاملدارس اإلسالمية ما بني املرحلة بتأسيس 

ستعقد املؤسسة دورات تدريبية لتزود مدرسي مدارسها بتدريبات تربوية واليت 

هذا وستتصل ببعض . تسهل هلم أداء الواجب الذي ألقي على عواتقهم

خلرجيي مدارسها اجلامعات اإلسالمية لطلب املنح الدراسية واملقاعد التعليمية 

  .ملواصة التعليم يف تلك اجلامعات اإلسالمية

وستقوم املؤسسة كذلك بإنشاء مكتبة متلؤها تدرجييا بكتب إسالمية قيمة 

ونادرة الوجود، واليت ستستوردها املؤسسة من كبار الدول اإلسالمية يف 

وقد استطاعت املؤسسة أن حتقق هذا اهلدف امليمون حيث أسست . )٣٢(العامل

جبوار ) غورون دوظي، كنو(يف حي  - للبنني والبنات - ابتدائيةمدرسة إسالمية 
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، وذلك االبتدائيةمدرسة الشيخ حممد الرابع اإلسالمية : املسجد اجلامع تسمى

.ȂȈǳ¦�ń¤�ƢēƢǗƢǌǼƥ�¿ȂǬƫ�¾Ǆƫ�ŃÂ¿)٣٣(م١٩٨٣عام 

م مت تأسيس مدرسة حتفيظ القرآن الكرمي حبي غورون دوظي، ١٩٨٤ويف عام 

.)٣٤(ت إشراف ورعاية هذه املؤسسة أيضاحت

وكذلك أنشأت املؤسسة مدرسة أخرى ملكافحة األمية وحموها للكبار الذين 

ومقرها . معهد الشيخ إسحاق رابع: مل يتعلموا يف سن صغرهم وتعرف باسم

م ومل تزل ١٩٨٦وذلك عام . مدينة كنو -شارع أمني كنو حبي غورون دوظي

واجلدير بالذكر هو أن هذه املدرسة خاصة للرجال، ويف عام . املدرسة إىل اليوم

) كلية اخلليفة الشيخ إسحاق رابع: (مت تأسيس القسم الثاين باسم. م٢٠٠٦

ومقرها حي غورون دوظي جبوار جامع الشيخ حممد رابع، وهي للبنني والبنات، 

مية واهلدف األساسي من تأسيسها هو النهوض باللغة العربية والدراسات اإلسال

ويف عام  )٣٥(طالبة ٢٨٠طالبا من بينهم  ٨٠٢: ƢȈǳƢƷ�ƢđȐǗ�®ƾǟÂ. بني األمة

واهلدف منها مكافحة األمية ) رابع لألمهات إسحاقمعهد (م مت إنشاء ٢٠٠٧

مت بناء . م٢٠١٣ويف عام . )٣٦(طالبة ٥٠وعدد الطالبات حاليا  . بني األمهات

.)٣٧()مد الرابع َطْن تِْنِكي، كنوجامعة القرآن الكرمي للشيخ حم: (اجلامعة باسم

.هذا، فكل هذه املدارس تعد من إجنازات املؤسسة املذكورة أعاله

هذا، وليست هذه كل املؤسسات واجلمعيات اليت عنيت بتعليم املرأة يف هذه 

املدينة، بل اختذها الباحث عينة لتكشف عن األدوار اليت تلعبها املنظمات أو 

  . هذه املدينة حنو تعليم املرأةاملؤسسات اإلسالمية يف
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وكما قامت املؤسسات واجلمعيات بتأسيس املدارس لتعليم املرأة كذلك قام 

بعض املتحمسني الذين هلم الغرية بأدوار فعالة وذلك على شكل األفراد أو 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǶēƢǼƥÂ�ǶȀƟƢǼƥ¢�Ǧ ȈǬưƬǳ�ǶȀƟƢȈƷ¢�Ŀ�² °¦ƾǷ�¦ȂǈǇƘǧ�©ƢǟƢǸŪ¦

  .اإلسالمية

  :ألفراد و الجماعات في تعليم المرأة الثقافة العربية بمدينة كنودور ا

  :فمن األفراد الذين أسسوا مدارس جبهدهم الفردي يف هذه املدينة

، أسس مدرسة باسم -١ .ُقوفـَْر ُروَ ) كلية الصحابة(احلاج عبد اهللا َطْن َبتَّ

)Dala(دال،تقع املدرسة بشارع كتشنه، يف حارة ُقوفـَْر ُرَو، حكومة حملية 

قسم البنني، وقسم البنات، ويرجع تاريخ : واملدرسة مقسمة إىل قسمني

م واهلدف من تأسيسها تعليم أبناء املسلمني ٢٠٠٦:تأسيسها إىل عام

مبادئ دينهم، وإجياد مدرسني أكفاء الذين يتولون تدريس اللغة العربية 

.)٣٧(طالبة ٩٠٠والدراسات اإلسالمية ويتعلم فيها اآلن 

مدرسة : (املرحوم الشيخ إبراهيم أبوبكر رمضان، أسس مدرسة باسم-٢

تقع هذه املدرسة حبي ُتُدْن نـَُفاَوا جبوار ) الشيخ رمضان لتحفيظ القرآن

Kano(سوق ُكْرِمي،حكومة حملية كنو بلدي،  Municipal ( ويرجع تاريخ

واهلدف األساسي من تأسيسها هو حتفيظ . م١٩٩٧تأسيسها إىل سنة 

.ملسلمني القرآن الكرمي، ونشر الثقافة العربية اإلسالمية بني الناشئنيأبناء ا

.)٣٨(طالبة ٣٠٣ويبلغ عدد الطالبات فيها حاليا 

معهد الشيخ : (أسس مدرسة باسم) َمْي ُسوَنْن َماملَْ (حممد ناصر خامس -٣

ُقوفـَْر َكابَُغ، كنو، حكومة حملية : مقرها) خامس الثانوي لتحفيظ القرآن
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م وال خيتلف ٢٠٠٤ويرجع تاريخ تأسيسها إىل عام ) Gwale(جوايل

.)٣٩(طالبة ٣٩٠يتعلم فيها . هدفها عن هدف سابقتها

كلية مامل (املرحوم مامل حيدو، أسس مدرسة إسالمية، واليت تطورت إىل -٤

«�¤�ń) حيدو للدراسات العربية الثانوية فغي ƾēÂ��©ƢǼƦǴǳ�ƨǏƢƻ�ȆǿÂ

والدراسات اإلسالمية، تقع املدرسة يف  تزويد الطالبات بالعلوم العربية

م ويتعلم فيها ١٩٩٧: ويرجع تاريخ تأسيسها إىل عام) Fagge(حارة َفغي

.)٤٠(طالبة ٣١٦اآلن 

  :يلي ومن املدارس مت تأسيسها جبهد اجلماعات ما

وتدن فالين، ).كلية احلضارة اإلسالمية لتحفيظ القرآن، ُتُدْن ُفَالِين (-١

)Ungogo) (عنغوغو(، وهي تابعة حلكومة حملية حارة تقع يف مدينة كنو

قام شعب هذا احلي بتأسيس هذه املدرسة لغرض حتفيظ أبنائهم القرآن 

ومت تأسيس قسم البنني يف . الكرمي، وتزويدهم بالثقافة العربية اإلسالمية

 ٢٦٠وله . م٢٠٠٥كما مت تأسيس قسم الطالبات عام . م٢٠٠٣عام 

.)٤١(طالبة

ومادغاوا حي من ). اخلري للدراسات العربية للبنات، َماِدَغاَواكلية مفتاح (-٢

هذه املدرسة ) Dala(أحياء مدينة كنو، وهي تابعة حلكومة حملية َدالَ 

هلذه احلارة وما جاورها وذلك  خاصة للبنات، أسسها الشعب احمللي

«�¤ƾǟ¤�©ƢƦǳƢǘǳ¦�®¦ƾǟ¤Â��ƨȈǷȋ¦�ƨƸǧƢǰǷ�ń¦®¦�. م٢٠٠٧: عام ƾēÂ

.على دعائم اإلسالم، وتزويدهن بالعلوم والثقافة العربية تربويا يقوم

.)٤٢(طالبة  ٧٨٥ويدرس فيها اآلن 
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مدرسة، يف والية كنو  ١١٧وهذه عينة من املدارس التربعية اليت يبلغ عددها 

.)٤٣(عامة

برمتها تستخدم املنهج والنظام احلكومي، كما  -الثانوية–وهذه املدارس 

درسني واألدوات الدراسية، مما هيأ للطالبات فرصة تزودها احلكومة ببعض امل

بالدراسة اجلامعية أو الدبلوم داخل البالد وخارجها بعد التخرج واجتياز  االلتحاق

أما مدارس السيدات فمناهجها تتمثل يف تعليمهن . االمتحانات النهائية بنجاح

تساعدهن على مبادئ الكتابة والقراءة مما يسهل هلن فهم النصوص الشرعية اليت 

  . فهم أمور دينهن

  : يلي ومن األدوار اليت تلعبها املرأة يف جمال التعلم والتعليم بعد أن تعلمت ما

يقدمن حبوثا علمية قيمة يف العلوم العربية، أو الدراسات اإلسالمية، وفقا )أ (

  .لتخصصهن

ينخرطن يف سلك التدريس يف املدارس احلكومية أو غريها، فمن هن )ب (

ومن أمثلتهن الدكتورة آمنة عبد اهللا، والسيدة . واحملاضراتاملدرسات 

بلقيس طاهر عمر، كلتا مها حماضرتان يف القسم العريب، جامعة بايرو،  

.نيجرييا - كنو

ǺȀƟƢȈƷ¢�Â¢�ǺēȂȈƥ�Ŀ�©¦ƾȈǈǳ¦�Â¢�©ƢǼƦǳ¦Â�śǼƦǳ¦�ǶȈǴǠƬǳ�²)ج ( °¦ƾǷ�ǺƸƬǨȇ.

ملنار اهلدى مدرسة ا(كما شوهد عند السيدة فاطمة حممد فغي، مؤسسة 

، وهي للسيدات، جترى يف يومي السبت و األحد، )اإلسالمية فغي

فرعا يف حكومات حملية  ٥٩طالبة، كما كان هلا  ٢٢٨٠ويتعلم فيها 

.)٤٤(والية كنو
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  :المشاكل التي يعاني منها هذا النوع من المدارس

تطلبة وهذه املدارس بدورها تقوم بتوظيف املدرسني، وتوفري املدرسة جبميع امل

�°®ƢǐǷ�Ǧ ǠǓ�ǺǷ�ƨš ƢǼǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƢŮ�Ƥ Ʀǈȇ�ƢŲ�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤�°ƾǫ�ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦

  .  التمويل

هذه املدارس وخاصة اليت قام األفراد بتأسيسها تعاين من ضعف مصادر 

التمويل، إذ تعتمد غالبا على الرسومات املدرسية اليت يدفعها التالميذ، وعلى ما 

ات مع قلتها و ضعف حتصيلها فهي متثل نسبة  يتربع به املؤسس، فهذه الرسوم

:كبرية من مصادر متويل هذا النوع من املدارس، ويرتتب على ذلك

صعوبة توسيع أبنيتها األساسية مما يؤدي إىل ازدحام الطالبات يف فصل -

  .واحد

عدم القدرة على حتسني دخل األساتذة العاملني فيها، مما يؤدي إىل عدم -

  .استقرارهم الوظيفي

  .عدم إرسال األساتذة العاملني إىل املعاهد العليا واجلامعات ملواصلة الدراسة-

عدم إرساهلم حلضور الندوات والورشات اليت تقدمها اجلامعات، واملنظمات، -

.واملؤسسات، ومراكز البحوث

.)٤٥(عدم القدرة على إجياد األدوات التعليمية احلديثة-

  :مقترحات

  :رية يقرتح الباحث باآليتجذ ولكي جتد هذه املشاكل حلوال

ǂǜǻ��²¦�)أ ( °¦ƾŭ¦�ǺǷ�¸ȂǼǳ¦�¦ǀŮ�ƨȈǳƢŭ¦�ƢēƢƠǧƢǰǷ�ƨǷȂǰū¦�Ƕǟƾƫ�À¢

  .للمسامهات اليت تقدمها للمجتمع
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�ǽ°ƾǫ�ǞǇȂŭ¦�ȄǴǟ��²)ب ( °¦ƾŭ¦�ǺǷ�̧ ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�ÀȂǠǳ¦�ƾȇ�ǞǸƬĐ¦�ƾŻ�À¢

  .وعلى املقرت قدره

وأن ميدوا يد أن يدفع اآلباء الرسومات املدرسية حسب الوقت احملدد، )ج (

  .العون يف مجيع ما حتتاج إليه املدرسة ماديا ومعنويا

أن تقوم املنظمات العربية الدولية بتقدمي املكافأة املالية هلذه املدارس، )د (

  .وتزودها بأدوات تعليمية حديثة

  :الخاتمة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبفضله تتنزل اخلريات والربكات، 

وبتوفيقه تتحقق املقاصد والغايات، فقد مت كتابة هذه املقالة اليت ألقت ضوءا 

احمللية واألفراد يف تعليم املرأة الثقافة العربية مبدينة كنو،  املؤسساتعلى دور 

األهداف األساسية من تأسيسها  حيث تتبعت تواريخ تأسيسها مع الوقوف على

وما حققته من اإلجنازات حنو تأسيس املدارس لتعليم البنات واألمهات، كما 

حتدثت عن األدوار اليت تلعبها املرأة املتعلمة، وختمت بذكر بعض املشاكل اليت 

  .تعاين منها هذه املدارس وبالتايل قدمت بعض مقرتحات حلل تلكم املشاكل
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  والمراجعالهوامش 

: حتقيقسنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، )١(

  ٨١:، ص١/، دار إحياء الكتب العربية، ج)ت.د(حممد فؤاد عبد الباقي،  

الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، )٢(

إبراهيم عطوة عوض، شركة : حتقيق سنن الرتمذي،) م١٩٧٥(، ٢/ط

     ٣٢٠: ، ص٤/مصر، ج - البايب احلليب فيمكتبة ومطبعة مصط

) ه١٤٢٢(؛١/اجلعفي، ط) أبوعبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل )٣(

حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : حتقيق صحيح البخاري،

  ٩٧:، ص١/ج

:اجلعفي، املرجع السابق، ص) أبوعبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل )٤(

١٠١  

دار  تربية األوالد يف اإلسالم،) م١٩٩٦(؛ ٣٠/عبد اهللا ناصح علوان، ط)٥(

  ٢١٢:، ص١/لبنان، ج-الفكر املعاصر، بريوت

  ١٠٦- ١٠٥:نفس املرجع ، ص)٦(

نفس املرجع ، والصفحة)٧(

، ٣/اجلعفي، املرجع السابق، ج) أبوعبد اهللا(البخاري، حممد بن إمساعيل )٨(

  ١٢٠: ص

  ١٠٦: اهللا ناصح علوان، املرجع السابق، ص عبد)٩(

حممد نعيم : ديوان أمري الشعراء، حتقيقالشوقيات،) ت.ب(أمحد شوقي، )١٠(

  ٢٤٧:، ص١/بريوت، ج-بربر، املكتبة العصرية صيد
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)١١(¶��¿ƢȈǏ�ƾȇǂǧ�ƾǸŰ�Â�ƨŧ°�Ȃƥ¢�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǚǧƢƷ/١ ،)القراءة ) م١٩٩٠

املية اجلماهريية العربية مجعية الدعوة اإلسالمية الع والنصوص األدبية،

  ١٦٦:، ص٢/الشعبية اإلشرتاكية العظمى، ج

جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة ) ت.ب) (السيد(أمحد اهلامشي )١٢(

  ٥٨٠: القاهرة، ص -دار احلديث العرب،

)١٣(´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��¿ƢȈǏ�ƾȇǂǧ�ƾǸŰ�Â�ƨŧ°�Ȃƥ¢�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�ǚǧƢƷ:

١٦٨-١٦٧  

  ) إلكرتوين( ميموسوعة الشعر اإلسالحممد صيام، )١٤(

نيجرييا (املرأة والتعليم اإلسالمي العريب يف إفريقيا "حممد الرابع سعاد، )١٥(

قراءات إفريقية، جملة ثقافية فصيلة حمكمة متخصصة يف شئون )" منوذجا

ه ١٤٣٣مجادى اآلخرة -ربيع اآلخر/ العدد الثاين عشر القارة اإلفريقية،

لألستاذ ) تزيني الورقات(نقال من كتاب  ٦٦: م ص٢٠١٢يونيو  -إبريل

  .عبد اهللا بن فوديو

نفس املرجع، والصفحة)١٦(

" مدارس البنات العربية الثانوية احلكومية يف والية كنو"حممد طاهر سيد، )١٧(

السلسلة اجلديدة، حولية تصدر عن قسم اللغة العربية دراسات عربية

 -٢٧٠: م، ص٢٠٠٨العدد الثالث، أكتوبر .جامعة بايرو، كنو نيجرييا

٢٨٠  

دار  الدولة النيجريية،) م٢٠١١(، ١/ط)  الدكتور(قدماري،  -بابكر)١٨(

  ٥٧: نيجرييا، ص - األمة لوكالة املطبوعات كنو

  ٥٨: نفس املرجع ، ص)١٩(
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  نفس املرجع والصفحة)٢٠(

  ) مجاعة إزالة البدعة و إقامة السنة: (واالسم املتعارف عليه هو)٢١(

  ٥٩: املرجع السابق، ص) الدكتور(قدماري،  -بابكر)٢٢(

  ٢٧٨: طاهر سيد، املرجع السابق، ص حممد)٢٣(

نظام تعليم اللغة العربية يف املدارس ) م٢٠٠٩(عثمان عبد اهللا حممود، )٢٤(

حبث مقدم لنيل شهادة الليسانس يف اللغة العربية،  احلكومية النيجريية،

كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، اجلماهريية العربية الليبية الشعبية 

  ٤٥و ٤٢:االشرتاكية العظمى ، ص

م، وتعد من أقدم املعاهد الدينية ١٩٥٨مت تأسيس هذه املدرسة يف عام )٢٥(

تطور التعليم العريب يف بعض املدارس بشري لون، : أنظر. مبدينة كنو

حبث تكميلي لنيل شهادة الليسانس يف  القرآنية واإلسالمية مبدينة كنو،

سنة . واللغة العربية، مقدم إىل قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كن

   ٢٨:ص. م٢٠٠٨

  ٧٧: نفس املرجع ، ص)٢٦(

يف مكتبه ) املسجل(مقابلة رمسية مع األستاذ َسابُو ِإنـَْو ُدوَغَرْي )٢٧(

  ٢١/٤/٢٠١٥:بتاريخ

مدرسة الدعوة اإلسالمية ودورها يف نشر ) م٢٠١٢(فتحية أمحد آدم، )٢٨(

حبث تكميلي لنيل شهادة الليسانس  الثقافة العربية واإلسالمية مبدينة كنو،

-يف اللغة العربية، مقدم إىل قسم اللغة العربية، جامعة بايرو، كنو

   ١٥: ص. نيجرييا،
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  ١٦- ١٥: نفس املرجع ، ص)٢٩(

عميد كلية أمني الدين للرتبية (مقابلة مع األستاذ جماهد أمني الدين )٣٠(

  م١٣/٠٤/٢٠١٥يف مكتبه، يوم االثنني ) والتعليم

فضيلة الشيخ إسحاق رابع خادم القرآن و ) ت.ب(آدم،حممد الناصر )٣١(

األهداف األساسية ملؤسسة املرحوم الشيخ حممد الرابع للتعاون اإلسالمي 

   ٨ - ٧: ص .م١٩٨٧- م١٩٨٣العاملي، من عام 

  ٩: نفس املرجع ، ص)٣٢(

  ١٨: نفس املرجع ، ص)٣٣(

  ١٩: نفس املرجع ، ص)٣٤(

  نفس املرجع و الصفحة)٣٥(

حممد، نائب املدير العام ملؤسسة الشيخ مقابلة مع األستاذ أول حسني )٣٦(

حممد الرابع للتعاون اإلسالمي العاملي، يف مكتبه يوم اجلمعة، 

  .م١٠/٠٤/٢٠١٥

شارع جامعة بايرو، كنو، حيدها )َغَدْن قـََيا( تقع هذه اجلامعة يف حي)٣٧(

جامع الشيخ إبراهيم انياس شرقا، كما حتدها كلية أمني كنو للشريعة و 

.ƾǠƥ�ƶƬǨƫ�Ń�ƢĔ¢�ȏإ. القانون، غربا

: بتاريخ) عميد الكلية(مقابلة رمسية مع األستاذ نظيفي أول )٣٨(

٢٠/٤/٢٠١٥  

بتاريخ ) عميد املدرسة(مقابلة رمسية مع األستاذ عبد السالم أبوبكر )٣٩(

  .    م١٦/٤/٢٠١٥
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 :مقابلة رمسية مع األستاذ إبراهيم حيىي نيابة عن العميد بتاريخ)٤٠(

  . م١٣/٤/٢٠١٥

 /٤ /١٤: األستاذ يعقوب هارون نيابة عن العميد بتاريخ مقابلة رمسية مع)٤١(

.  م٢٠١٥

 /١٦: بتاريخ) عميد الكلية(مقابلة رمسية مع األستاذ صاحل آدم )٤٢(

  .م٤/٢٠١٥

) عميد الكلية(مقابلة رمسية مع األستاذ سكريج سليمان )٤٣(

  .م٢٠/٤/٢٠١٥:بتاريخ

املدارس  قائمة قسم الدراسات اإلسالمية، -وزارة الرتبية والتعليم كنو)٤٤(

م٢٠١٥الثانوية العربية 

: بتاريخ. مقابلة رمسية مع األستاذة بنت، نائبة رئيسة املدرسة)٤٥(

. م٢٦/٤/٢٠١٥

هذه البيانات مجعتها خالل زياريت هلذه املدارس، عن طريق املناقشة ببعض )٤٦(

.املسئولني واألساتذة
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  :الملخص

ظاهرة اإلبدال من إحدى الظواهر اللغوية اليت قد تناوهلا القدامى 

�Ŀ�¾ȂǬǳ¦�¦ȂǴǐǧÂ��ƨȈǧǂǐǳ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�ǶēƢǨǳƚǷ�Ŀ� ¦Ȃǈǳ¦�ȄǴǟ�ÀȂƯƾƄ¦Â

ومع قيامهم بتناول هذه الظاهرة، فإن أكثرهم مل . جوانبها املختلفة

ولذا، تقوم هذه املقالة بتوضيح . علل إبدال حرف من آخريتطرقوا إىل 

مفهوم اإلبدال عند اللغويني والصرفيني، مث تفّصل القول يف علل إبدال 

سر صناعة : حرف من آخر كما وردت عند ابن جين من خالل كتابه

  .اإلعراب
Abstract

Al-Ibdal is one Arabic phenomenon. Its different aspects were
treated by Arabic scholars in their linguistic and morphology works.
Upon all their efforts to give Al-Ibdal what it requires, most of them
did not mention the reasons why some alphabets are changed to
another in their works. This paper will assess this aspect as Ibn
Jinniyy portrayed it in his great book: Sirru Sina`atil I`irab.

Key Words : عّلة، اإلبدال، اإلطباق، الصوت، احلرف

  :المقدمة

سيدنا حممد احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

.وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، آمني

فقد كان اإلبدال من أهم املوضوعات لغوية، حيث أخذ حيزا كبريا : أما بعد

من كتب اللغة، أمثال كتاب الصاحيب يف فقه اللغة البن فارس، وفقه اللغة 
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مام السيوطي، ولكنها مع  وأسرار العربية للثعاليب، واملزهر يف اللغة وأنواعها لإل

ƢǤǳƢƥ�ƢǷƢŷ�ǂƻ¡�ǺǷ�» ǂƷ�¾¦ƾƥ¤�Ŀ�ǲǴǠǳ¦�Ƥ ǻƢŝ�ǶƬē�Ń�Ƣēǂưǯ . وقد شارك علم

الصرف يف تناول قضايا اإلبدال، وتقدم على الدراسات اللغوية حول هذه 

ومهما لعلم الصرف من . الظاهرة، ملا له من تفصيل وتوضيح وذكر بعض علله

ه للعلل مقصور على اإلعالل، ولكنه أمهل العلل فضل يف دراسة اإلبدال فإن ذكر 

فإن أغلب الدارسني الذين ألفوا يف علم الصرف يف هذه . بقية جوانب اإلبدال

ǶēƢǨǳƚǷ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�¾¦ƾƥȍ¦�ǲǴǟ�ǂǯ̄ �¦ȂǴŷ¢�ƨǻÂȉ¦ . ورأت هذه املقالة ضرورة

. هإيراد عبقرية ابن جين وما له من العلل النفيسة إزاء كل حرف أبدل من غري 

  :وحتتوي املقالة على النقاط التالية

  نبذة تارخيية عن ابن جين-

  اإلبدال مفهوم-

علل اإلبدال عند ابن جين-

  اخلامتة-

  نبذة تاريخية عن ابن جني

.)١(هـ٣٢٠ولد إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي، سنة 

الفارسي، الذي الزمه ابن أخذ ابن جين عن العلماء األجالء، أمثال أيب علي 

كما أخذ عن أمحد بن حممد ) ٢(.جين أكثر من أربعني سنة، حىت ورث علمه

املوصلي الشافعي املعروف باألخفش، وأيب بكر حممد بن احلسن املعروف بابن 

)٣(.مقسم وهو من القراء
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نبغ ابن جين يف علوم اللغة بأنواعها املختلفة من حنو وصرف وعلم األصوات 

اللغة وقراءة وغريها، وله آراء خاصة ونظريات مل يسبق إليها يف هذه العلوم،  وفقه 

ومن مؤلفاته؛ اخلصائص، . كما أنه إمام بال جدال يف أصول النحو وعلله وجدله

تويف ابن . وسر صناعة اإلعراب، واللمع يف النحو، واحملتسب، واملنصف وغريها

)٤(.)٧٠(هـ، وله من العمر سبعون سنة ٣٩٢جين سنة 

  مفهوم اإلبدال

وهو أن جيعل شيء . )٥(اإلبدال لغة يعين قيام الشيء مقام الشيء الذاهب

أبدل فالن الشيء أي غّريه، وأبدل الشيء بغريه : إذا قيل. )٦(مكان شيء آخر

.)٧(ومنه، أي اختذه عوضا عنه وخلفا له

وعرفه . )٨(هو جعل احلرف مكان حرف آخر مطلقا: اإلبدال اصطالحا

وقد قال ابن فارس يف شأن هذه .)٩(م بأنه جعل حرف مكان حرف غريهبعضه

:"ومن سنن العرب إبدال احلرف وإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون:" الظاهرة

فأما ما جاء يف كتاب اهللا جل ثناؤه قوله جل . مدحه ومدهه، وفرس رفل ورفن

فلق : كما تقول العربفالالم والراء يتعاقبان  . )١٠("فانفلق فكان كل فرق:" ثناؤه

ومن سنن العرب إبدال احلرف :" أثره الثعاليب فقال فيواقت. )١١(الصبح وفرقه

مدح ومده، وجّد وجّذ، وخرم وخزم، : وإقامة بعضها مكان بعض كما يف قوهلم

ويف قوهلم . وصقع الديق وسقع، وفاض أي مات وفاظ، وفلق اهللا الصبح وفرقه

.)١٢("صراط وسراط، ومسيطر ومصيطر، ومكة وبكة

قد اختلف العلماء يف . تبدل منها غريهاهي احلروف اليت : حروف اإلبدال

�ȆǿÂ��ƢǧǂƷ�ǂǌǟ�ƨǈŨ�ƢĔ¤�¾Ƣǫ�ǺǷ�ǶȀǼǷ��¾¦ƾƥȍ¦�» ÂǂƷ�®ƾǟ جمموعة يف
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وعّدها ابن .)١٤(وإىل هذا القول ذهب الزخمشري. )١٣("استنجده يوم طال زط:" قولنا

.)١٥(هدأت موطيا: عقيل تسعة، وهو تابع البن مالك يف ألفيته، وحصرها يف قوله

.)١٦("طال يوم أجندته: ا اإلمام السيوطي يف اثين عشر حرفا جيمعها قولهوحصره

فالناظر يف هذه األقوال يرى أن العلماء نظروا إىل هذه احلروف حسب 

ǶēƢǐǐţ.ȆǗȂȈǈǳ¦�¿ƢǷȍ¦�ǽǂǯ̄ �ƢǸǯ�ƢǧǂƷ�ǂǌǟ�ƢǼƯ¦��ƢĔ¢�¦Â¢°�ȐưǷ�̈ƢƸǼǳƢǧ.

Ĕ¢�ń¤�¦ȂƦǿ̄. والصرفيون حصروها يف تسعة �śȇȂǤǴǳ¦�ǺǰǳÂ ا مخسة عشر وجعلها

  .بعضهم اثين وعشرين

وقد ألقى صاحب التصريح ضوءا على هذا اخلالف، حيث رأى أن ما عّده 

واإلبدال النادر، حسب قوله، . بعض العلماء يف اإلبدال قد يكون إبداال نادرا

.احلاء واخلاء العني، والقاف، والضاد، والذال:يوجد يف ستة أحرف،  وهي

عطر، وجلد –ربح، وخطر –أخن، وربع –قنة، وأغن  –كنة "مثلما رأينا يف 

.)١٧(تلعذم –جضد، وتلعثم –

ما هو غري ضروري : واإلبدال الشائع لغري إدغام كما أقرّه الصرفيون قسمان

جلد صرف شكس آمن : يف التصريف، وهو اثنا وعشرون حرفا، جيمعها قولك

:تسعة، جيمعها هجاء قولكطي ثوب عزته، وما هو ضروري يف التصريف وهو 

.)١٨("هدأت موطيا

وقد جعل العلماء القلب واإلعالل حتت اإلبدال، أمثال الزخمشري يف 

�Ƥ)٢٠(، والسيوطي يف مهع اهلوامع)١٩(املفصل ǴǬǳ¦Â�ƢǷƢǟ�¾¦ƾƥȍ¦�¦ÂŐƬǟ¦�ǶĔƜǧ��

¾¦ƾƥȍ¦�ƪ Ţ�ÀȐƻ¦®�ƢǸĔƜǧ��¾Ȑǟȍ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ƢǏƢƻ . وقال صاحب األمشوين

وأرداوا باإلبدال ما يشمل القلب إذ كل :" نظر هؤالء العلماءموّضحا وجهة 
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منهما تغيري يف املوضع، إال أن اإلبدال إزالة والقلب إحالة، ومن مث اختص 

.)٢١("حبروف العلة واهلمزة

  :عوامل نشأة اإلبدال في اللغة

:قد ذكر علماء اللغة عوامل أدت إىل وجود  اإلبدال يف اللغة، منها

وهو أن تتكلم قبيلة طورا بصوت وقبيلة أخرى : اللهجاتاختالف )١(

إلثبات هذا وأورد اإلمام السيوطي قول أيب الطيب اللغوي . بصوت آخر

ليس املراد باإلبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإمنا هي :" الرأي

ا إال لغة خمتلفة ملعان متفقة، تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعىن واحد، حىت ال خيتلف

والدليل على ذلك أن قبيلة واحدة ال تتكلم بكلمة طورا . يف حرف  واحد

وكذلك إبدال الم . مهموزة، وطورا غري مهموزة، وال بالصاد مرة وبالسني أخرى

أْن عْن، وال تشرتك العرب : حنو التعريف ميما واهلمزة املصدرة عينا، كقوهلم يف

.)٢٢("خرونيف شيء من ذلك، إمنا يقول هذا قوم وذاك آ

ليس األلف : ومن أمثلة أثر اللهجة يف وجود اإلبدال قول البطليوس    

: قال ابن خالويه. )٢٣(وحنوه مبدلة من الياء ولكنهما لغتان" األرقان"يف 

اختلف رجالن يف : أخربنا ابن دريد عن أيب حامت عن األصمعي قال

فتحاكما إىل أعرايب الصقر، فقال أحدمها بالسني، وقال اآلخر بالصاد، 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾǧ: قال ابن خالويه. الزقر بالزاي: أما أنا فأقول: ثالث، فقال

.)٢٤(ثالث لغات

وهو أن يتطور الصوت وينشأ منه صوت آخر، إما :التطور الصوتي)٢(

�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ƨǜƷȐŠÂ��ǂưǯ¢�Â¢�ƨǨǐǳ¦�Ŀ�Â¢�«ǂƼŭ¦�Ŀ�ƢǸđ°ƢǬƬǳ
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مدح ومده، فإن احلاء : ومن أمثلته. )٢٥(نستطيع أن منيز األصل من البدل

و اهلاء متقاربا املخرج، فاحلاء صوت حلقي، واهلاء صوت حنجري 

ǪǴū¦�ƢƫȂǏ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦�ƾǼǟ�ƢǸĔ¤Â��ƢǸŮ�śƯƾƄ¦�ƾȇƾŢ��Ƥ ǈƷ)٢٦( ،

، فإن الشني "العشي والعشج"ولذلك أبدل اهلاء من احلاء، وكذلك 

وكذلك . )٢٧("ن الشنيواجليم من خمرج  واحد، ولذلك أبدل اجليم م

اخلبيث واخلبيت فإن خمرجي الثاء والتاء متقاربان، الثاء صوت أسناين، 

، وأدى هذا )٢٨(والتاء صوت أسناين لثوي،  ومل يفقر بني جمرجيهما فارق

.التقارب يف املخرج إىل إبدال التاء من الثاء

ومن شروط إبدال صوت من صوت آخر هو أن يتفق خمرجامها أو أن     

وإن وجد اإلبدال يف احلرفني غري متقاريب املخرج ال يسمى بدال، . يقتاربا

فإمنا يكون لغتني، كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف 

.)٢٩(احللق

وهو أبدال احلرف إىل ما هو أخف : التخفيف أو الميل إلى السهولة)٣(

دّوان (، فأصلهما )ديوان ودينار(منه بقصد سهولة نطقه، كما رأينا يف 

) ميزان وموسر(وكذلك . )٣٠(وقلبت الواو والنون ياء للتخفيف) ودنّار

، وقلبت الواو ياء يف األول لوقوعها بعد )ِموزان، وُميسر(فأصلهما 

، ختفيفا وميال إىل )٣١(الكسرة، والياء واوا يف اآلخر لوقوعها بعد الضم

  .ضمةالسهولة، وذلك لصعوبة نطق الواو بعد الكسرة والياء بعد ال
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  علل اإلبدال عند ابن جني

سر صناعة اإلعراب، حيث ذكر : تناول ابن جين قضايا إبدال يف كتابه

رأى ابن جين أن إبدال احلرف من اآلخر مل يأت . احلروف اليت تبدل من أخرى

�À¢�ƨǳÂƢƄ¦�ǲǯ�¾ÂƢƷ��¦ǀǳÂ��ƢĔÂǂǯǀȇ�§ǂǠǳ¦�Ǻǰȇ�Ń�ȂǳÂ��ƨǴǠǳ�Ȃǿ�ƢŶƜǧ��ƢȈƟ¦Ȃǌǟ

ومن علل . ألجلها أُبدل احلرف من اآلخر دون تكلف يوجديذكر العلة اليت 

  :اإلبدال اليت ذكرها ابن جين ما يأيت

  :علة إبدال اهلمزة من اهلاء

" موه"أصله " ماء"وذهب إىل أن . )٣٢(أقر ابن جين أن اهلمزة تبدل من اهلاء

مبثال  وأيد قوله. ماء: فقلبت الواو ألفا، وقلبت اهلاء مهزة، فصار" أمواه"لقوهلم 

، مث أبدلت اهلاء "أهل"، فإن أصله حسب قول ابن جين هو "آل"آخر، وهو 

:فلما توالت اهلمزتان أبدلوا الثانية ألفا، كما قالوا" أأل"مهزة، فصارت يف التقدير 

.آمن، وآزر:آدم وآخر، ويف الفعل

، التحقري، فإن "أهل" "آل"ومما جاء به ابن جين يف توطيد قوله بأن أصل 

كما يقال يف اآلل " أويل"ولو كان من الواو لقيل " أهيل"يأيت على " آل" حتقري

والعلة يف  )٣٤("أييل"، ولو كان أيضا من الياء لقيل "أويل"الذي هو الشخص 

�ȂǿÂ��ƾƷ¦Â�«ǂű�ǺǷ�ƢǸĔƜǧ��«ǂƼŭ¦�®ƢŢ¦�Ŀ�ǺǸǰƫ� ƢŮ¦�ǺǷ�̈ǄǸŮ¦�¾¦ƾƥ¤

.احلنجرة، أي أقصى احللق

  :الباءعلة إبدال الواو من 

: وقال. ومّثل بواو القسم)٣٥(ذهب ابن جين إىل أن الواو تبدل من الباء

¢�ƨǴǏȂǷ�ƢĔ¢�ƢŷƾƷ: والداللة على أن الباء هي األصل أمران. باهللا: واهللا، أصله
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أحلف باهللا، كما توصل الباء املمر إىل املمرور به : للقسم إىل املقسم به يف قولك

واآلخر أن الباء ". وعن" من"حروف اجلر مبنزلة  مررت بزيد، فالباء من: يف قولك

.باهللا ألقومن، وبه ألقعدن:تدخل على املضمر كما تدخل على املظهر، تقول

به : واهللا ألضربنك، فإن ُأْضمرْت قيل:والواو ال تدخل على املضمر البتة، تقول

وه ألضربنك، فرجوعك مع اإلضمار إىل الباء يدل على :ألضربنك، وال تقول

ǲǏȋ¦�Ȇǿ�ƢĔ¢.

مضارعتها إياها لفظا، : إحدامها: وذكر العلتني يف إبدال الواو من الباء

أما اللفظ فألن الباء من الشفة، كما أن الواو  . واألخرى مضارعتها إياها معىن

جتماع، والشيء إذا الصق وأما املعىن فألن الباء لإللصاق، والواو لال. كذلك

.)٣٦(الشيء فقد اجتمع معه

  :إبدال التاء من الواو علة

ذكر ابن جين أن التاء تبدل من الواو إذا كانت فاء الكلمة يف باب افتعل وما 

بعدها وذلك " افتعل"فإن واوه تقلب تاء، وتدغم يف تاء . تصرف منه إذا كانت

. اتزن: فصار" افتعل"اوتزن، فقلبت الواو تاء، وأدغمت يف تاء : أصله" اتزن"حنو 

.)٣٧(ج، واتصف من الوصفومثله اتعد، واتل

والعلة يف قلب هذه الواو يف هذه املواضع تاء، حسب قول ابن جين، هي أن 

:العرب لو مل يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما قبلها ياء، فيقولوا

موتعد، وموتزن، :ايتزن، ايتعد، ايتلج، فإذا انضم ما قبلها ردت إىل الواو، فقالوا

فلما كانوا . ياتعد، وياتزن، وياتلج:فتح ما قبلها قلبت ألفا، فقاالوموتلج، وإذا ان
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لو مل يقلبوها تاء صائرين من قلبها مرة ياء، ومرة ألفا، ومرة واوا، إىل ما أريناه، 

وأرادوا أن يقلبوها حرفا جلدا تتغري أحوال ما قبله وهو باق حباله، وكانت التاء 

¾ȂǏ¢�ǺǷ�ƢĔȋ�Â¦Ȃǳ¦�ǺǷ�«ǂƼŭ¦�ƨƦȇǂǫ ،الثنايا، والوا من الشفة، فأبدلوها تاء

وقد فعلوا هذا يف . اتعد، واتزن:وأدغموها يف لفظ ما بعدها ، وهو التاء، فقالوا

اتبس واتسر، :الياء، وأجروها جمرى الواو، فقالوا يف افتعل من اليبس واليسر

ƢǨǳ¢Â��ǆ ƦƫȂǷ�ȂŴ�Ŀ�ƢȀǴƦǫ�ƢǷ�Ƕǔǻ¦�ŕǷ�¦Â¦Â�ƢđȐǬǻ¦�¦Ȃǿǂǯ�ǶĔȋ�Ǯ ǳ̄Â  يف

.)٣٨(اتبس واتسر: ياتبس فأجروها جمرى الواو، فقالوا

  :علة إبدال التاء من السني

: وأصلها" ست: "وقد أبدلت التاء من السني الما، وذلك يف قوهلم يف العدد

�Ŀ�¦ȂǳƢǫ�Ǯ ǳǀǳÂ��ǆ ȈǸƼƬǳ¦�ǺǷ�ƨǈŨ�À¢�ƢǸǯ��ǆ ȇƾǈƬǳ¦�ǺǷ�ƢĔȋ��² ƾǇ

�ȆǿÂ��ƢȀǴƦǫ�Ŗǳ¦�¾¦ƾǳ¦�ǺǷ�ƢđǂǬƫ�Ȇǿ� Ƣƫ�Ǻǈǳ¦�Ƥ. سديسة: حتقريها Ǵǫ�Ŀ�ƨǴǠǳ¦Â

سدت، فلهما :مع ذلك حرف مهموس، كما أن السني مهموسة، فصار التقدير

اجتمعت الدال والتاء وتقاربا يف املخرج أبدلوا الدال تاء لتوافقها يف اهلمس، مث 

.)٤٠("ستّ "أدغمت التاء يف التاء، فصارت 

  :علة إبدال الدال من التاء

ازدجر، :وقد أبدلت الدال من التاء خاصة إذا كانت فاء الكلمة زايا، حنو

¦±�ǺǷ�ǲǠƬǧ¦�Ǿǻȋ��°Ƣƫ±¦Â��Ȅē±¦Â��ǂš: كله  وأصل هذا. وازدهى، وازدار وحنو ذلك

ذكر ابن جين العلة يف قلب التاء داال يف هذه األمثلة . الزجر، والزهو، والزور

ملا كانت الزاي جمهورة، وكانت التاء مهموسة، والدال أخت التاء يف : بقوله

املخرج، وأخت الزاي يف اجلهر، فقربوا بعض الصوت من بعض، فأبدلوا التاء 

.)٤١(شبه احلروف من موضعها بالزاي، وهي الدالأ



~١٠٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

  :علة إبدال الطاء من التاء

. ت فاؤه صادا أو طاء أو ظاء أو طاء تقلب طاء البتةنإذا كا" افتعل"فإن تاء 

اطرد، :اضطرب، ومن الطرد:اصطرب، ومن الضرب: وذلك مثل قولنا من الصرب

طاء بعد هذه األحرف حسب والعلة يف قلب التاء . اظطهر حباجيت: ومن الظهر

قول ابن جين هي أن التاء مهموسة وخمففة، وهذه األحرف مطبقة، فقربوها من 

لفظ الصاد، والضاد والظاء بأن قلبوها إىل أقرب احلروف منهن، وهو الطاء، ألن 

الطاء أخت التاء يف املخرج، وأخت هؤالء األحرف يف اإلطباق واالستعالء، 

.)٤٢(وافقها يف اجلهر واالستعالء، وليكون الصوت متفقاوقلبوها مع الطاء طاء لت

  :علة إبدال النون من اهلمزة

: حنو" فعالء"سكران وغضبان وحريان، بدل من مهزة :، حنو"فعالن"فإن نون 

فذكر ما قد يكون علة هلذا اإلبدال من .  محراء وصفراء، حسب قول ابن جين

والسكون يف فعالن وفعالء واحد، وإن يف وهي أن الوزن يف احلركة . الناحية الفنية

.آخر فعالن زائدتني زيدتا معا، واألوىل منهما ألف ساكنة كما أن فعالء كذلك

  :اللغوية يف إبدال النون من اهلمزة هي أن النون شبيهة حبروف اللني ألشياءوالعلة 

أن : ومنها. أن الغنة اليت يف النون كاللني الذي يف حروف اللني: منها

الواحد،  ا هلن يف املوضع الواحد من املثلماعها يف الزيادة معهن، معاقبتهاجت

شرنبث وشرابث، وجرنفس وجرافس، وعصنصر، وعصيصر، : وذلك حنو

. فإن النون يف هذه األمثلة قد عاقبت األلف والياء. وعرنقصان وعريقصان

التقاء  ني كما حتذف حروف اللني عندنأن النون حتذف عند التقاء الساك: ومنها

  :ومثال حذف النون اللتقاء الساكنني قول أيب صخر اهلذيل. الساكنني
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�¦ŚǤƬȇ�Ń�Àȉ¦�Ê¿�ƢǸĔƘǯ *وقد مر للدارين من عبد عصر  

  ".من"حبذف نون 

  :وقول النجاشي احلارثي

  والك اسقين إن كان ماؤك ذا الفضل* فلست بآتيه وال أستطيعه 

  ".لكن"حبذف نون 

  :وقول حسبل بن عرفطة

  بالسرر فيرسم دار قد تع* يك احلق سوى أن ها جه  مل

  ".يكن"حيذف نون 

يف هذه األمثلة كما حتذف حروف اللني " يكن"و" ولكن" من"وحذفت نون 

.غزا القوم، وتعطي ابنك، وتصبو املرأة يف الوصل"يف حنو 

يقومان، ويقومون، وتقومني، كما : أن النون جلعت علم الرفع يف حنو: ومنها

  .أخوك والزيدان: واو واأللف علما للرفع يف حنوجعلت ال

فلما ضارعت النون حروف اللني هذه املضارعة، وكانت اهلمزة قد قلبت إىل  

كل واحدة من األلف والياء والواو قلبوها أيضا إىل احلرف الذي ضارعهن، وهو 

.)٤٣(النون، للتصرف واالتساع

  :علة إبدال الواو من اهلمزة

ذكر ابن جين أن الواو تبدل من اهلمزة بشريطة أن تكون اهلمزة مفتوحة  

ُجون، :فإن اهلمزة هنا قد تقبل واوا، حنو.وقبلها ضمة، كما يف ُجَؤن، وُسَؤلة

وذلك أن . )٤٤(والعلة يف إبدال اهلمزة واوا يف هذين املثالني هي التخفيف. وُسولة

ضمة إىل الفتحة، ألن السكون أخف مد الضمة إىل الواو أخف من التنقل من ال

.ƨƷȂƬǨǷ�̈ǄǸđ"ُجَؤن"باملد أخف من " ُجونَ "فإن . من الفتحة
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Â¦Â�Ƥ¦�". صفراء"و" محراء"وقد أبدلت الواو من مهزة التأنيث كما يف  ǴǬƫ�ƢĔƜǧ

والعلة يف . )٤٥(صفراوان، ومحراوان، وصفراوات ومحراوات:يف التثنية واجلمع، حنو

ولو مل تبدل اهلمزة واوا . هنا هي كراهية توايل ثالث ألفاتإبدال اهلمزة واوا 

واملعروف أن هذه اهلمزة ". وصفراءان، ومحراءات وصفراءات" محراءان: "لقيل

فهي . ، فلما وقعت متطرفة بعد ألف زائدة قلبت مهزة"محراا: "أصلها ألف، وهي

  . إذن يف حكم األلف

  :علة إبدال األلف من اهلمزة

"أَْأَدم"وكانت . فأصلهما مهزة". آخر"و" آدم: "اهلمزة يف حنو تبدل األلف من

والعلة يف إبدال اهلمزة ألفا هي . من األدمة والتأخر" أفعل"���ƢǸĔȋ"أَْأَخر"و

التخفيف، ألن اجتماع مهزتني يف حرف واحد فيه نوع من الثقل، فأبدلت الثانية 

�°Ƣǐǧ��ƢȀǴƦǫ�ńÂȋ¦�¬ƢƬǨǻ¦Â�ƢĔȂǰǈǳ�ƢǨǳ¢"٤٦("خروآ" آدم(.

  :علة إبدال الواو من األلف

وأما إبدال الواو من األلف املبدلة من الياء فقولك يف : قال ابن جين

فالواو هنا . فتوي، و سروي، ورحوي": رحى"و" سرى"، و"فىت"إىل  )٤٧(اإلضافة

  ".رحى"،  و"سرى"و" فىت"إمنا هي بدل من ألف 

وجب أن يكون " سرى ورحىفىت و "والعلة يف هذا هي أن احلرف األخري يف 

متحركة مع ياء النسبة لسكونه وسكون الياء األوىل من ياءي النسبة، ويقلب 

فتيّي، لئال جتتمع ثالث :حرفا حيتمل احلركة، وهو الواو، ومل يقلب ياء فيقال

.)٤٨(ياءات وكسرة، وجيئ بالواو لتختلف األحرف
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  :علة إبدال اهلمزة من الواو

على وزن " أّول"، مفرده "أواول"، فإن أصله "أوائل"قلبت الواو مهزة يف 

�ƪ. والعلة يف هذا حسب قول ابن جين هي التخفيف". أفعل" ǨǼƬǯ¦�Ƣŭ�ƢĔ¤

األلف واوان، ووليت اآلخرة منهما الطرف، فضعفت، وكانت الكلمة مجعا، 

.)٤٩(واجلمع مستثقل، قلبت اآلخرة منهما مهزة

  :علة إبدال  الواو من األلف

فاِعل، و فاَعل، وفاُعول، "لف الزائدة واوا إذا وقعت ثانية يف صيغ تبدل األ

فمىت أريد تصغري واحدة من . ضارب، وخامت، وعاقول، وساباط:، حنو"وفاعال

ضويرب، وخويتم، : وذلك حنو. هذه الصيغ أو تكسريها قلبت ألفها واوا

ابن  وذكر. ضوارب، وخوامت، عواقيل، وسوابيط"وكذلك . وعويقيل، وسويبيط

فأما قلبها يف التحقري : "جين العلة وراء قلب األلف واوا يف هذه األمثلة بقوله

وأما التكسري . فأمره واضح، وذلك أن الضمة ملا وقعت قبل األلف قلبتها واوا

فال " خوامت و ضوارب"فهو حممول يف ذلك على التحقري، وذلك أنك إذا قلت 

قلت يف " ُخويتم" التحقري ضمة يف أول احلرف، ولكنك ملا كنت تقول يف

��ƾƷ¦Â�®¦Â�ǺǷ�ƢǸĔȋ�ǲȈǬƸƬǳ¦�ȄǴǟ�¦ǀǿ�Ŀ�ŚǈǰƬǳ¦�ǲŧ�ƢŶ¤Â". خوامت"التكسري 

وذلك أن هذا التكسري جار جمرى التحقري يف كثري من أحكامه، من قبل أن علم 

التحقري ياء ثالثة ساكنة قبلها الفتحة، وعلم التكسري ألف ثالثة ساكنة قبلها 

أخت األلف وما بعد ياء التحقري حرف مكسور كما أن ما بعد والياء . فتحة

ألف التكسري حرف مكسور، فلما تناسبا من هذه الوجوه محل التكسري على 

.)٥٠("ُخويلد"كما قي " خوالد: "التحقري، فقيل
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  :علة إبدال اهلاء من الواو

  :كما يف قول امرئ القيس" هناه"تبدل الواو هاء يف حنو 

  .ه وحيك أحلقت شرا بشر* يا هنا : قوهلاوقد رابين 

وكان أصله ). هنوات(و) هنوك(بدل من الواو يف " هناه"فاهلاء اآلخرة يف 

وذكر ابن جين العلة من قلب الواو هاء . هناه: فقالوا. فأبدلت الواو هاء" هناوة"

عة إمنا هي بدل من األلف املنقلبة من الواو الواق" هناه"إن اهلاء يف :" هنا بقوله

لوقوعها متطرفة بعد ألف " هناا"، مث صار "هناو"إذ أصله " هناه"بعد ألف 

فلما صار ". عطاا"عطاو، مث صار عبد القلب " عطاء"زائدة، كما أن أصل 

والتقت ألفان كره اسجتماع الساكنني، فقلبت األلف اآلخرة هاء، فقالوا " هناا"

.)٥١(زة لئال جيتمع ساكنانالثانية مه" عطاا"كما أبدل اجلميع من ألف " هناه"

  :علة إبدال اهلمزة نونا

فعالن فعلى، كما يف سكران وغضبان ووهلان وحريان، بدل من "فإن نون 

فعالن "وذكر ابن جين أوجه الشبه بني صيغيت . محراء وصفراء: مهزة فعالء، حنو

مزة فعالء، مث العلة وراء قلب اهل"من مهزة " فعالن"مما سوغ إبدال نون " وفعالء

وأن يف آخر . واحد" فعالن وفعالء"أن الوزن يف احلركة والسكون يف :" نونا بقوله

. فعالن زائدتني زيدتا معا واألوىل منهما ألف ساكنة كما أن فعالء كذلك

وكذلك أن مؤنث فعالن على غري بنائه إمنا هو فعالء، كما أن مذكر فعالء على 

مهزة وهي عالمة التأنيث كما أن آخر  وأن آخر فعالء. غري بنائها إمنا هو أفعل

فلما اشتبهت . قمن وفعدن عالمة تأنيث: حنو" فعلن"فعالن نون تكون يف 

اهلمزة والنون هذا االشتباه، وتقاربتا هذا التقارب مل خيُلَوا من أن يكونا أصلني كل  
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واحد منهما قائم بنفسه غري مبدل من صاحبه أو يكون أحدمها منقلبا عن 

�ǶŮȂǫ�̈ǄǸŮ¦�ǺǷ�¾ƾƥ�ÀȂǼǳ¦�ǲƥ�śǴǏ¢�ƢǈȈǳ�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ�Äǀǳفا. اآلخر

"�¦ȂǳƢǫ�ƢǸȀȈǳ¤�ƨǧƢǓȍ¦�¦Â®¦°¢�Ƣŭ�� ¦ǂđÂ� ƢǠǼǏ"ň¦ǂđÂ�ňƢǠǼǏ" فإبداهلم النون ،

�̈Ǆŷ�ǺǷ�¾ƾƥ�ȄǴǠǧ�ÀȐǠǧ�§ Ƣƥ�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�¾ƾȇ� ¦ǂđÂ� ƢǠǼǏ�Ŀ�̈ǄǸŮ¦�ǺǷ

.)٥٢("فعالء

  :علة إبدال السني صادا

السراط وسبقت، وسقت، ومسلق، وسويق، : ادا يف حنوتبدل السني ص

والعلة يف هذا كما قال . الصراط، وصبقت، وصقت، وصملق وصويق: وتصري

�ƪ: ابن جين ƻ¢�ƢĔ¢�ȏ¤��ǲǠƬǈǷ�Śǣ�śǈǳ¦Â��ǲǠƬǈǷ�» ǂƷ�» ƢǬǳ¦�À¢�Ȇǿ

الصاد املستعلية يف املخرج، فقربوا السني من القاف بأن قلبوها إىل أقرب احلروف 

.)٥٣(ف من خمرج السني، وهو الصادإىل القا

:الخاتمة

قد رأى من خالل هذه املقالة مفهوم اإلبدال عند اللغويني والصرفيني، وما 

أدى إىل وجود اإلبدال يف اللغة العربية، كما يرى علل إبدال احلرف من اآلخر 

ورأى الباحث أن اإلبدال . سر صناعة اإلعراب: عند ابن جين من خالل كتابه

مهمة من ظواهر اللغة العربية، فإن دراسته مع علله يساعد الطالب يف  ظاهرة

فهمه أكثر، ويسهل هلم طريقة تناوله، ملا يف ذكر هذه العلل من املتعة العلمية 

  .والفنية
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:الهوامش

، حتقيق عبد احلكيم بن حممد، اخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان، )١(

  .٨: ، ص١، جم٢٠٠٠، املكتبة التوفيقية، القاهرة، ١ط

، حتقيق أمحد فريد أمحد، سر صناعة اإلعراب ابن جين، أبو الفتح عثمان،)٢(

  ٥: ص. م٢٠٠٠، املكتبة التوقيفية، القاهرة، ١ط

.١٢: ، ص١، املرجع السابق، جاخلصائصابن جين أبو الفتح عثمان، )٣(

٩: ، املرجع السابق، صسر صناعة اإلعراب ابن جين، أبو الفتح عثمان،)٤(

دار الفكر، ، املقاييس يف اللغةابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ، )٥(

).ب د ل(، مادة هـ١٣٦٦لبنان،  –بريوت 

لسان  اإلفريقي، ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم، )٦(

م، باب ١٩٧٩، حتقيق جمموع من الباحثني، دار املعارف، القاهرة، العرب

.الالم فصل الباء

، القاهرة، ٢، طاملعجم الوسيطالعربية بالقاهرة،  جممع اللغة)٧(

).ب د ل(م، مادة ١٩٧٢/هـ١٣٩٣

، دار ١ط حاشية الصبان على شرح األمشوين،الصبان، حممد بن علي، )٨(

.٤/٣٩١م، ج٢٠٠٣ه، ١٤٢٤لبنان، –الكتب العربية، بريوت 

، حتقيق بركات شرح املراح يف التصريفبدر الدين حممود بن أمحد، ،العيين)٩(

:م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، درا الفكر، بريوت لبنان، ١وسف هبود، طي

٢٤١.

٦٣: سورة الشعراء)١٠(



  

~١١٢~

، حتقيق الصاحيب يف فقه اللغةابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ، )١١(

م، ١٩٧٧، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١السيد أمحد صقر، ط

.٣٣٣: ص

، مكتبة القرآن، ر العربيةفقه اللغة وأسراالثعاليب، أبو منصور عبد امللك، )١٢(

.٢١٩: ، صم١٩٩٧، ١القاهرة، ط

.٢٤١: ، املرجع السابق، صبدر الدين حممود بن أمحد ،العيين)١٣(

، دار اجليل، بريوت، ٢، طاملفصل يف علم العربيةالزخمشري، حممد عمر، )١٤(

.٣٦٠: م، ص١٩٧٦

)١٥(��ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،

م، ٢٠٠٠/ه١٤٢١، درا الفكر، ١حتقيق يوسف حممد البقاعي، ط

٥٧٢: ، ص٤ج

، حتقيق املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، )١٦(

، ١م، ج١٩٩٤حممد أمحد جاد موىل، دار الفكر بريوت، لبنان، 

.٤٧٤:ص

، دار ١، طشرح التصريح على التوضيحاألزهري، خالد بن عبد اهللا، )١٧(

٣٦٦: ، ص٢م، ج١٩٨١لفكر، بريوت، ا

.٣٦٧-٣٦٦: ، ص٢املرجع نفسه، ج)١٨(

.٣٦٠: الزخمشري، املرجع السابق، ص)١٩(

، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعالسيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، )٢٠(

.٤٦٧: ، ص٣م، ج٢٠٠٠، املكتبة التوقيفية، القاهرة، ١ط



~١١٣~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

، ألفية ابن مالكشرح األمشون على األمشوين، علي بن حممد بن عيسى، )٢١(

، ٤م، ج٢٠٠٣ه، ١٤٢٤لبنان، –، دار الكتب العربية، بريوت ١ط

.٣٢٩: ص

:، ص١، املرجع السابق، جاملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، )٢٢(

٤٦٠.

.٤٧٥: ، ص١املرجع نفسه، ج)٢٣(

.املرجع نفسه والصفحة نفسها)٢٤(

هبة، ، نكتبة و ٣، طعوامل تنمية اللغة العربيةشاهني، توفيق حممد، )٢٥(

١٣٣: م، ص٢٠٠١/ه١٤٢٢القاهرة، 

)٢٦(��ƾŧ¢�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ǻȇƾǳ¦�ǂǏƢǻƢēȏȏ®Â�ƢēƢǨǏ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ȂǏȋ¦١، ط ،

:م، ص٢٠١٣مكتبة ناصرية للكمبيوتر، قورا منود، والية زمفرا، نيجرييا، 

٤٤.

، مطبعة ١، طاملدخل إىل فونولوجيا العربية، )د(محزة إشوال عبد الرحيم )٢٧(

  ١٩: م، ص١٩٩٨ية كوراه نيجرييا، توفيق اهللا، إلورن وال

، شركة ألكنامي التذكرة يف فيزيولوجية األصوات العربيةحممد حسن حممد، )٢٨(

.٣٦: م، ص٢٠١٤/ه١٤٣٥للحاسوب، ميدوغري، نيجرييا، 

.١٣٥: شاهني ، توفيق حممد، املرجع السابق، ص)٢٩(

، مكتبة كيودميلوىل ١، طبني السائل والنحويناصر الدين إبراهيم أمحد، )٣٠(

١٧: للطباعة، إلورن، نيجرييا، ص



  

~١١٤~

، مركز العلم خلدمات ١، طتسهيل يف تصريف األفعالعتيق بالريب، )٣١(

 /ه١٤٣٦الكمبيوتر الطباعة والنشر، غسو، والية زمفرا، نيجرييا، 

.١٥: م، ص٢٠١٥

، ١املرجع السابق، ج، سر صناعة اإلعرابابن جين، أبو الفتح عثمان، )٣٢(

٩٨: ص

٩٩: املرجع نفسه، ص)٣٣(

١٠٣: املرجع نفسه، ص)٣٤(

١٣٥: املرجع نفسه، ص)٣٥(

.املرجع نفسه، والصفحة نفسها)٣٦(

١٣٩: املرجع نفسه، ص)٣٧(

١٤١: املرجع نفسه، ص)٣٨(

١٤٣: املرجع نفسه، ص)٣٩(

١٤٥: املرجع نفسه، ص)٤٠(

١٩٢: املرجع نفسه، ص)٤١(

١٩٥: املرجع نفسه، ص)٤٢(

١٢: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٣(

١٢٥: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٤(

١٢٧: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٥(

١٢٩: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٦(

.املراد باإلضافة هنا هو النسب)٤٧(

١٣٠: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٨(



~١١٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

١٤٩: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٤٩(

١٣٢-١٣١: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٥٠(

١١٦: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٥١(

٨: ، ص٢املرجع نفسه، ج)٥٢(

١٨٠: ، ص١املرجع نفسه، ج)٥٣(
 

  :المصادر والمراجع

، ١، حتقيق عبد احلكيم بن حممد، طاخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان، 

  .٨: ، ص١م، ج٢٠٠٠املكتبة التوفيقية، القاهرة، 

، ١، حتقيق أمحد فريد أمحد، طسر صناعة اإلعراب ،........................

  ٥: ص. م٢٠٠٠املكتبة التوقيفية، القاهرة، 

��ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ��ǲȈǬǟ�Ǻƥ¦حتقيق شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ،

، درا الفكر، ١يوسف حممد البقاعي، ط

٥٧٢: ، ص٤م، ج٢٠٠٠/ه١٤٢١

، حتقيق السيد أمحد الصاحيب يف فقه اللغةابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ، 

، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١صقر، ط

.٣٣٣: م، ص١٩٧٧

 –بريوت  دار الفكر،، املقاييس يف اللغةابن فارس، أبو احلسن أمحد بن زكريا ، 

).ب د ل(، مادة هـ١٣٦٦لبنان، 

، دار الفكر، ١، طشرح التصريح على التوضيحاألزهري، خالد بن عبد اهللا، 

٣٦٦: ، ص٢م، ج١٩٨١بريوت، 



  

~١١٦~

، ١، طشرح األمشون على ألفية ابن مالكاألمشوين، علي بن حممد بن عيسى، 

ه، ١٤٢٤لبنان، –دار الكتب العربية، بريوت 

.٣٢٩: ، ص٤م، ج٢٠٠٣

، لسان العرب اإلفريقي، ابن منظور مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم، 

حتقيق جمموع من الباحثني، دار املعارف، القاهرة، 

.م، باب الالم فصل الباء١٩٧٩

، مكتبة القرآن، القاهرة، فقه اللغة وأسرار العربيةالثعاليب، أبو منصور عبد امللك، 

.٢١٩: ، صم١٩٩٧، ١ط

، مطبعة توفيق ١، طاملدخل إىل فونولوجيا العربية، )د(د الرحيم محزة إشوال عب

  ١٩: م، ص١٩٩٨اهللا، إلورن والية كوراه نيجرييا، 

، دار اجليل، بريوت، ٢، طاملفصل يف علم العربيةالزخمشري، حممد عمر، 

.٣٦٠: م، ص١٩٧٦

حممد  ، حتقيقاملزهر يف علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، 

م، ١٩٩٤أمحد جاد موىل، دار الفكر بريوت، لبنان، 

.٤٧٤:، ص١ج

، املكتبة ١، طمهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ............................

.٤٦٧: ، ص٣م، ج٢٠٠٠التوقيفية، القاهرة، 

، نكتبة وهبة، القاهرة، ٣، طعوامل تنمية اللغة العربيةشاهني، توفيق حممد، 

١٣٣: م، ص٢٠٠١/ه١٤٢٢

، دار الكتب ١ط على شرح األمشوين،حاشية الصبان الصبان، حممد بن علي، 

.٤/٣٩١م، ج٢٠٠٣ه، ١٤٢٤لبنان، –العربية، بريوت 



~١١٧~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

، مركز العلم خلدمات الكمبيوتر ١، طتسهيل يف تصريف األفعالعتيق بالريب، 

الطباعة والنشر، غسو، والية زمفرا، نيجرييا، 

.١٥: م، ص٢٠١٥/ه١٤٣٦

، حتقيق بركات شرح املراح يف التصريفبدر الدين حممود بن أمحد، ،العيين

، درا الفكر، بريوت لبنان، ١يوسف هبود، ط

.٢٤١: م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

م، ١٩٧٢/هـ١٣٩٣، القاهرة، ٢، طاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية بالقاهرة، 

).ب د ل(مادة 

، شركة ألكنامي األصوات العربيةالتذكرة يف فيزيولوجية حممد حسن حممد، 

م، ٢٠١٤/ه١٤٣٥للحاسوب، ميدوغري، نيجرييا، 

.٣٦: ص

��ƾŧ¢�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ǻȇƾǳ¦�ǂǏƢǻƢēȏȏ®Â�ƢēƢǨǏ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ȂǏȋ¦مكتبة ١، ط ،

ناصرية للكمبيوتر، قورا منود، والية زمفرا، نيجرييا، 

  .٤٤: م، ص٢٠١٣

، مكتبة كيودميلوىل للطباعة، ١، طبني السائل والنحوي، .....................

  .١٧: إلورن، نيجرييا، ص



  

~١١٨~

 

 
 


 

 
GSM: 081 8401 1357

  :مقدمة

هذه بعض كلمات وعبارات مت تقميشها من كتب ومقاالت صحفية 

.وأحاديث إذاعية يف أوقات متفرقة، وإن فيها أخطاء حتتاج إىل تصويب وتوجيه

فنهج الباحث يف تصويبها إيراد االستعمال الصحيح والفصيح هلذه العبارات 

ً                                                 والكلمات مستشهد ا يف ما يورده على ما جاء يف القرآن الكرمي واألحاديث                

النبوية أو الفصيح من كالم العرب املوثوق بعربيتهم أو بالرجوع إىل كتب النحو 

Ƣđ¦ǂǟ¤�ǾȈƳȂƫ�Â¢�ƢȀƦȇȂǐƫ�®¦ǂŭ¦�̈®Ƣŭ¦�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�Ŗǳ¦�» ǂǐǳ¦Â.

  :تصويبات لغوية

 ً      ً                ر ا عظيما  يف إرساء دعائم لعب اخلليفة عمر بن اخلطاب دو : "يقولون)١(

والصواب أن . فالدور يف العريب ال يلعب، بل يقام به".الدولة اإلسالمية

قام الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بدور عظيم في : "يقال

".إرساء دعائم الدولة اإلسالمية

أقام رئيس الدولة حفل عشاء على شرف : "من العبارات اخلاطئة قوهلم)٢(

أقام رئيس الدولة : "وصواب هذه العبارة أن  يقال". الزائرالرئيس 

ا للرئيس الزائر أو احتفاء بالرئيس الزائر ً                                         حفل عشاء تكريم               ."



~١١٩~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

، وتصويب "هم على قدم المساواة: "قد نسمع أو نقرأ أحيانا عبارة)٣(

".هم متساوون: "هذه العبارة أن يقال

ألكرب إخوته من لقد حرم األخ ا: "من األخطاء ذائعة الشيوع قوهلم)٤(

يتعدى إىل املفعول بنفسه وال حيتاج ) حرم(فالفعل ". حقهم يف املرياث

إىل حرف جر خبالف اإلجنليزية اليت يتعدى فيها الفعل الذي يؤدي هذا 

لقد حرم األخ : "فالعبارة الصائبة هي. حبرف اجلر] Deprive[املعىن وهو 

إىل مثل هذه  وأرى أن الداعي". األكبر إخوته حقهم في الميراث

األخطاء هو الرتمجة غري املتأنية للعبارات اليت ترد يف لغة الصحافة، وهي 

لغة طابعها السرعة والعجلة، وذلك ملا يقوم به املرتمجون من مالحقة 

لألخبار حىت تصل إىل املستمع أو القارئ يف أسرع وقت ممكن، يف 

ƨǧƢǯ�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ƨǟǂǈǳƢƥ�ǶǈƬȇ�ǂǐǟ . وعبارة ) على شرف(فعبارة

In[ترمجة للعبارتني اإلجنليزيتني ) على قد املساواة( honor of [و]On equal

footing.[

من قبيل جيب أن تكون كافة املعامالت : "نقرأ أو نسمع أحيانا عبارة)٥(

جيب أن تكون املعامالت كافة : "والصواب أن يقال". باللغة العربية

¤]:قال تعاىل". باللغة العربية £ ¢ ¡ • ~ }

¯Z]²]:، وورد يف آية أخرى قوله جل من قائل]٢٠٨: البقرة

¿ ´ ³Z]٣٦: التوبة.[

ففي . "ليس على الـمظروف اسم الراسل: "من األخطاء الفاشية قوهلم)٦(

، فاملظروف هو )مظروف(األول استعمال كلمة : هذه العبارة خطآن



  

~١٢٠~

أما الظرف فهو الوعاء الذي حيوي هذا  .الشيء الذي يف الظرف

بصيغة اسم الفاعل ) الراسل(واخلطأ الثاين هو استعمال كلمة . املظروف

وهي ال تؤدي املعىن املقصود، ألن الفعل الذي جيب أن يصاغ منه اسم 

، وحسب القاعدة الصرفية فإن اسم )أرسل(الفاعل هو الفاعل الرباعي 

ً          ب حرف املضارعة ميم ا مضمومة الفاعل من غري الثالثي يصاغ بقل                 

ليس على : "فصواب العبارة آنفة الذكر هو. وكسر ما قبل اآلخر

".الظرف اسم المرسل

، بضم "         ُ                      أثار فالن ن عرة القبلية والكراهية: "نسمع أو نقرأ أحيانا حنو هذا)٧(

           ُّ                                                    النون، فالن عرة ذبابة ضخمة زرقاء العني خضراء هلا إبرة يف طرف ذنبها 

©¦Â̄�Ƣđ�ǞǈǴƫ ١(قال امرؤ القيس. بفتحها: والصواب. احلوافر خاصة(

 ):من الطويل(

كما يستــدير احلمار النعر* فظل يــرنـح يف غـيطل 

  ):من الطويل( )٢(وقال ابن مقبل

 أحاد ومثىن أصقعتها صواهله* ترى النعرات اخلضر حتت لبانة 

".اهناقشت جلنة االمتحانات سبع أطروحات لنيل درجة الدكتور : "يقول)٨(

ناقشت لجنة االمتحانات سبع أطاريح لنيل درجة ": والصواب

، وهي ما يطرح من سؤال أو )أطروحة(مجع ) أطاريح(و. "الدكتوراه

) أسطورة(كـ) أفعولة(والكلمة على وزن . قضية ملناقشتها أو البحث فيها

�ȄǴǟ�ǞǸš �ƢĔ¢�̄ ¤��ƨƳÂǄǿ¢Â�ƨǯȂƸǓ¢Â�̈±ȂƳ°¢Â)أراجيز(و) أساطري (

A]:يقول تعاىل يف حمكم تنـزيله. على التوايل) أهازيج(و) أضاحيك(و

H G F E D C BZ]١٣: املطففني.[
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هذه ". ازدهرت الصناعة بسبب تدفق الرساميل األجنبية: "يقال خطأ)٩(

، والثاين  )ازدهر(هو استعمال الفعل : األول.          ً           اجلملة أيضا  فيها خطآن

ازدهر : يقال. ازدهر معناه تألأل وسطعفالفعل ). الرساميل(كلمة 

                  ّ             ّ        ويف احلديث عن النيب صل ى اهللا عليه وسل م قائال .السراج، أي تألأل

أما إذا أريد أن يقال إن الصناعة . أي احتفظ به)) ¦±®ǀđ�ǂǿ¦: ((لقتادة

أزهر : "كما يقال) أزهر(قد انتعشت ومنت فالصواب استعمال الفعل 

) رأس مال(مجعا لـ) رساميل(استعمال كلمة والثاين . مبعىن نبت" النبات

ال رساميل، إال إذا ) رؤوس أموال(هو ) رأس مال(إن مجع . فهو خطا

بكسر الراء وسكون السني وهي ) رمسال( ً     مجع ا لـ) رساميل(كانت كلمة 

¸]:قال تعاىل يف كتابه العزيز. عامة ² ± ° ¯ ®

Z]كر فإن العبارة الصائبة هي       ً             واستنادا  إىل كل ما ذ ].٢٧٩: البقرة :

".أزهرت الصناعة بسبب تدفق رؤوس األموال األجنبية"

على أولياء أمور : "يرد أحيانا يف كتابات بعض املعاصرين وأقواهلم)١٠(

".الطالب التوقيع على االستمارة املرفقة وإرجاعها إىل املكتب املذكور

االستمارة على أولي أمر الطالب التوقيع على : "والصواب أن يقال

:ورد يف التنـزيل الكرمي. "المرفقة وإرجاعها إلى المكتب المذكور

[å ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È ÇZ]٥٩: النساء.[

نصادف أحيانا يف مطالعاتنا وقراءاتنا حىت الرسائل اجلامعية قوهلم يف )١١(

والصواب أن ". نفس املصدر أو ذات املرجع: "احلواشي واإلحاالت
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، وذلك ألن نفس وذات "المصدر نفسه أو المرجع ذاته: "يقال

.فالتوكيد تابع يأيت بعد املؤكد ال قبله. للداللة على التوكيد

إن هذا املشروع ينفق من : "ومن األخطاء الشائعة الفشو أيضا قوهلم)١٢(

إن هذا المشروع ينفقه عليه من : "والصواب أن يقال". اخلزينة العامة

) خزانة األدب(كتاب : ومن كتب األدب الشهرية  ."الخزانة العامة

.للبغدادي

أكد الوزير على : "نصادف أحيانا أو نقرأ أو نسمع عبارة من قبيل)١٣(

أكد : "والصواب أن يقال:. أهـمية العالقات واألواصر بني البلدين

) أكد(إذ أن الفعل . "الوزير أهـمية العالقات واألواصر بين البلدين

معىن ) أكد(بنفسه ال باحلرف، إال إذا ضمن الفعل  يتعدى إىل املفعول

، ولكن التضمني مساعي وليس بقياسي، باإلضافة إىل )شدد(الفعل 

]Emphasize[ذلك أرى أن هذا االستعمال ناتج عن ترمجة حرفية للفعل 

:قال تعاىل يف كتابه العزيز]. On[يف اإلجنليزية اليت يتعدى فيها باحلرف 

[f e d c br lk j i h gZ

].٩١: النحل[

نسل فالن : "والصواب أن يقال".                  ً أجنب فالنا ابنا ذكر ا: "يقولون خطأ)١٤(

ولد له ولد جنيب، والنجيب هو الكرمي ) أجنب(، ألن معىن "   ً     ً ابن ا ذكر ا

.احلسيب

أرسلت الرسائل عن طريق احلمام : "من األخطاء الشائعة قوهلم)١٥(

: تقول). أرسل(أي ) زجل(والزاجل صيغة اسم الفاعل من ". الزاجل

فصواب هذه العبارة . زجلت اخلادم وزجل احلمام، أي أرسله على بعد
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وآخر مرة . "أرسلت الرسائل عن طريق حمام الزاجل أو الزجال: "هو

استعملت فيها احلمائم إلرسال رسائل كان إبان وقف إطالق النار بني 

اجلنوبية بقيادة الدكتور روبرت موجايب وقوات قوات حترير روديسيا 

حكومة األقلية البيضاء بقيادة إيان مسيث والذي متخض عنه نيل 

.م١٩٨٠زميبابوي استقالهلا يف العام 

                 ً                               ّ         من األخطاء اليت كثري ا ما ترد يف الكتابات والصحف السي ارة قوهلم )١٦(

تبعد بلدة ميدغري عن مدينة كنو حوايل مخسمائة ومخسني: "مثال

تبعد بلدة ميدغري عن مدينة  ": وصواب هذه العبارة هو".       ً كيلومرت ا

ً                             كنو نحو ا من خمسمائة وخمسين كيلومترا ظرف ) حوايل(ألن ، "      

مكان، وأظن أن اخلطأ ناتج عن الرتمجة احلرفية من اللغة اإلجنليزية 

.يف اإلجنليزية األمريكية] Around[أو ] About[الربيطانية 

احلرب الباردة على أشدها بني االحتاد السوفييت كانت : "يقولون خطأ)١٧(

: والصواب أن يقال". والواليات املتحدة األمريكية يف اخلمسينات

كانت الحرب الباردة على أشدها بين االتحاد السوفيتي والواليات "

؛ إذ أن العبارة األصلية هي  "المتحدة األمريكية في الخمسينيات

 االحتاد السوفييت والواليات املتحدة كانت احلرب الباردة على أشدها بني

. إذ إنه حذف املوصوف وأبقي على الصفة. اخلمسينيات) السنوات(يف 

وهذا كثري يف اللغة العربية اليت مييل أهلها إىل اخلفة واالختصار يف 

.الكالم

  ):من الطويل(يقول زهري بن أيب سلمى املزين يف معلقته املشهورة 
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śǌŻ�¿¡°ȋ¦Â�śǠǳ¦�Ƣđ  ٣(وأطالؤها ينهضن من كل جمثم* خلفة(

�Ƣđ�Ä¢)حىت يستقيم وزن ) البقر(العني، فقد حذف املوصوف ) البقر

.البيت، ولو ذكر املوصوف النكسر البيت

 ّ      صل ى اهللا  فيولدينا يف نيجرييا جمموعة قصائد شهرية يف مدح املصط   

تنشد  ، وهي قصائد خممسة)القصائد العشرينيات(       ّ          عليه وسل م تعرف بـ

يف االحتفاالت الدينية واالجتماعية كاملوالد واألعراس وحفالت عقد 

. القران

لقد نفذت الطبعة األخرية من هذا : "                  ً           نسمع أو نقرأ أحيان ا قول بعضهم)١٨(

، بالدال ال )..."نفدت(لقد ": وصواب هذه العبارة هو". الكتاب

Ç]:قال تعاىل. اخرتق) نفذ(بالذال، إذ أن معىن  Æ Å Ä Ã

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈZ]الكهف :

١٠٩[.

: والصواب هو. )املشرتوات(هذا األمر من اختصاص قسم : يقولون)١٩(

فاسم مشتق من الفعل . هذا األمر من اختصاص قسم المشتريات

اآلخر بالياء ال بالواو، واجلمع والتصغري يشرتي، فالفعل معتل) اشرتى(

 .حسب القاعدة الصرفية يردان احلروف املنقلبة إىل أصوهلا

إن يف أو  إننا ندين هذا املسلك الغري مسئول: نقرأ أو نسمع العبارتني)٢٠(

إننا ندين هذا : والصواب أن يقال. ذلك جتنيا وتعديا على حقوق الغري

تجنيا وتعديا على حقوق إن في ذلك و  المسلك غير المسئول

>]:قال تعاىل. ال تعرف باأللف والالم) غري(ألن . غيرك ;

D C B A @ ? > =Z]وينطبق ]٧: الفاحتة ،
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ǲǬƫ�Ȑǧ��¿Ȑǳ¦Â�Ǧ) بعض(هذا على كلمة  ǳȋƢƥ�» ǂǠƫ�ȏ�ƢĔƜǧ:�ǶĔ¤

إنهم يتآمرون على بعضهم :، ولكن قليتآمرون على بعضهم البعض

.بعضا

، قال )دعا(، عبارة عامة، فهي هنا مبعىن نادى على السلعة: وهلمق)٢١(

Þ]:تعاىل Ñ Ð ÏZ]مبعىن ) دعا(، أما إذا كانت ]٤٥: هود

نادى بسر : يتعدى باحلرف كقولك) نادى(أذاع أو صاح فإن الفعل 

V]: قال تعاىل. ونادى يف الناس G F E DZ]الزخرف :

٥١ [.

سرت العدوى ، أو مفعول هذا احلكم من تاريخ توقيعهيسري : يقولون)٢٢(

فهذه العبارة خطأ، ألن معىن .بني الالجئني املقيمني يف املعسكرات

ً          سار ليال ، ويف املثل) سرى( . »عند الصباح حيمد القوم السرى«:       

انتشرت أو وينفذ هذا الحكم من تاريخ توقيعه، : والصواب أن يقال

.قيمين في المعسكراتفشت العدوى بين الالجئين الم

ÂƢĐ¦�ƪ°: يقولون)٢٣( ȈƦǳ¦�Ŀ�ƢȀǠǸǈǻ�Ŗǳ¦� ƢǓȂǔǳ¦�ǽǀǿ�ƢǷ ؟ فيؤنثون

ً                                             ضوضاء قياس ا على شحناء وبغضاء، فهي ليست كذلك، ألن فعلها           

ومصدره ضوضاي، إذ إن الياء قلبت مهزة ) زلزل(و) بلبل(كـ) ضوضي(

هذا اخلطأ وقد وقع يف .                   ً                          لتطرفها بعد ألف وفق ا للقاعدة الصرفية املعروفة

 ):من اخلفيف(الشاعر اجلاهلي احلارث بن حلزة إذ يقول 

)٤(أصبحوا أصبحت هلم ضوضاء* أمجعوا أمرهم بليل فلما 
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إن غري العاقل جيوز تذكريه وتأنيثه، إال أن هذا القول : فرمبا يقول قائل

.ليس على إطالقه، فاللغة اتباع ال ابتداع

، ألن الفعل نقم منه قسوته نقم:، والصوابنقم من قسوته: يقولون)٢٤(

@]:يتعدى إىل املفعول بنفسه ال بوساطة حرف اجلر، قال تعاىل ?

H G F E D C B AZ]٨: الربوج.[

)٢٥(�ǆ ǳƢĐ¦�ƨǫÂ°¢�Ŀ�°Âƾƫ�Ŗǳ¦�©ȏÂ¦ƾŭ¦�Â¢�©ƢǟƢǸƬƳȏ¦�ÃƾƷ¤�Ŀ�ǞǸǈǻ

ألديل يسعدين أن أغتنم هذه الساحنة : أو القاعات قول بعض األعضاء

يسعدني أن أغتنم هذه :، والصواب أن يقالبدلوي يف هذه املناقشة

ال يتعدى ) أدىل(، ألن الفعل السانحة ألدلي دلوي في هذه المناقشة

v]:باحلرف، قال تعاىل ih g f e d cZ

].١٩: يوسف[

هذا كتاب : الصواب.           ّ                      هذا كتاب شي ق، أو هذه مسرحية شيقة: يقولون)٢٦(

كثري الشوق ) شيق(وذلك ألن معىن هذه مسرحية شائقة، أول شائق، 

 .وال يوصف الكتاب أو املسرحية بذلك الوصف

ً  كان الزواج ناجح ا: والصواب. كانت الزجية ناجحة: نسمع أو نقرأ)٢٧(                ،

دخيلة وال تعرفها العربية، كما ميكن " الزجية"وذلك ألن استعمال كلمة 

عروف الذي يدل على  املصدر الصناعي امل" الزوجية"استعمال كلمة 

كانت الزوجية :كيفية الزواج وحاله ومكوناته، وذلك بأن نقول

.ناجحة

.فشل فالن يف حتقيق هدفه: نسمع أو نقرأ يف كتابات احملدثني قوهلم)٢٨(

وال تؤدي معىن عدم التمكن ) جنب(فهذه العبارة خطأ ألن معىن فشل 



~١٢٧~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

#]:من حتقيق هدف ما أو النجاح، قال تعاىل " !% $

0 / . - , +* )( ' &Z]٤٦: األنفال .[

.أخفق فالن في تحقيق هدفه: فتصويب العبارة

:، والصوابوقعت املعركة يف شهر ربيع الثاين أو مجادى الثانية: يقولون)٢٩(

، ألننا إذا قلنا وقعت المعركة في شهر ربيع اآلخر أو جمادى اآلخرة

ثالثا ومجادى                        ً   فإن ذلك يعين أن هناك ربيع ا ) الثانية(ومجادى ) الثاين(ربيع 

ǂ̈ƻ¡Â�ńÂ¢�ÀƢȇ®ƢŦÂ�ǂƻ¡Â�¾Â¢�ÀƢǠȈƥ°�ƢǸĔ¢�ƨǬȈǬū¦�À¢�ȏ¤��ƨưǳƢƯ.

على إحدى الالفتات فخطأه زميله  بيت لإليجاز: كتب أحدهم عبارة)٣٠(

ن اإلجياز وضع الدواء ، ألبيت للكراء: إن العبارة الصحيحة هي: بقوله

فالعبارة األوىل صواب، ألن كلمة اإلجيار مصدر للفعلني . يف األنف

) أاجر(تدل على املفاعلة، وأصل الفعل ) آجر(ـ وصيغة )أوجر(و) آجر(

.فقلبت اهلمزة الثانية مدة لتجانس األوىل، فآل الفعل إىل ما هو عليه

) مفاعلة: (صدر مهاهلا صيغتان عند إرادة صياغة امل) فاعل(وصيعة 

.                  ً آجر مؤاجرة أو إجيار ا:، لذا ميكن أن يقال)فعال(و

من العوامل املؤثرة يف الرتكيبة السكانية اهلجرة ونسبة :              ً يقولون أحيانا  )٣١(

:، والصواب)بكسر الفاء وتشديد الياء املفتوحة(              ِ َّ  املواليد والوف ي ات

َ   َ   الو في ات  الشهرية يف  من كتب الرتاجم). بفتح الواو والياء املخففة(  

َ  ِ َّ          البن خلكان، أما و ف ي ات بالكسر )َ   َ َ         و فـ ي ات األعيان(الرتاث العريب كتاب                 

 ).ويف(مؤنث ) وفية(والتشديد فجمع 
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تقع كنو في شمالي :، والصوابتقع كنو يف مشال نيجرييا: يقولون)٣٢(

إذ أن معىن العبارة األوىل أن كنو تقع يف خارج نيجرييا، أما نيجيريا، 

 .ة فتعين أن كنو تقع يف الناحية الشمالية من نيجريياالعبارة الثاني

)٣٣(ǶŮȂǫ�ƨȈǠȇǂǌƬǳ¦�ǆ ǳƢĐ¦�©ȏÂ¦ƾǷ�Ŀ�ƨǟ¦̄ȍ¦�Ŀ�ǞǸǈǻ:�ǆ ǴĐ¦�Ǌ ǫƢǻ

، وتنطق كلمة الدستور يف حماولة إلجراء بعض التعديل فيها) مسودة(

ْ   َّ مس ود ة( نقطفها بفتح وتشديد الواو املفتوحة وفتح الدال : والصواب)  

َ  َّ م س و  املخففة  ).  ّ   مبي ضة(وهي يف مقابل َ    د ة، ُ 

الوسطاء :، الصواب)بالبناء للمجهول( الوسطاء ميتنعون: يقولون)٣٤(

تدل ) افتعل(فعل الزم، ال متعد، وصيغة ) ميتنع(، ألن الفعل يمنعون

منعته : كسرته فانكسر، وجرحته فاجنرح، وكذلك: على قبول األثر حنو

 .فامتنع

العبارة خطأ ألن معىن  فهذه. ال خالق له: يوصف شخص ما بأنه)٣٥(

s]:قال تعاىل. خالق نصيب ih g f e d cZ]البقرة :

ُ ُ  ، فإن خالق ال تعين أخالق مجع خ ل ق]١٠٢ فال يوجد شخص ال .                         

: فصواب العبارة. خالق له، بل يوجد شخص أخالقه طيبة أو سيئة

.فالن شخص أخالقه طيبة أو حسنة أو سيئة أو خبيثة

وضبطت حبوزته : "التالية يف إحدى الصحف السيارةقرأت العبارة )٣٦(

موازين ال " ميزان"ألن مجع  "موازين"والصواب ". ...ميازين حساسة

و زان(أصلها " ميزان"فـ". ميازين"
ْ    م  فأعلت الواو بقلبها ياء لوقوعها ) ِ 

إن اجلمع والتصغري يردان : ساكنة إثر كسر، والقاعدة الصرفية تقول

 .احلروف إىل أصوهلا
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هذا الكتاب من تأليف أو من :                 ً               مع أو نقرأ أحيان ا عبارة من قبيلنس)٣٧(

هذا الكتاب من : والصواب. ، مثالوضع دكتور أمحد مـحمود علي

، وذلك ألن أمحد تأليف أو من وضع الدكتور أحمد مـحمود علي

ّ     فلما كان البدل من التوابع وهو معرفة فال بد  من ". دكتور"بدل من                                          

 ".دكتور"تعريف كلمة 

القمر :، والصوابالقمر الصناعي أو الشعر الصناعي: ولونيق)٣٨(

، ألن الصناعي هو املتعلق االصطناعي أو الشعر االصطناعي

�Ȃǿ�ȆǟƢǼǘǏȏ¦�ǂǠǌǳ¦�Â¢�ȆǟƢǼǘǏȏ¦�ǂǸǬǳ¦�ǺǷ��Ȑǯ�À¢�ȏ¤��ƨǟƢǼǐǳƢƥ����������������������������������������č������������������

غري احلقيقي أو املختلق ال الطبيعي، وذلك ألنه اصطنع أو اختلقه 

.      ً اختالقا  

سوف لن يكون هناك : ¦ǶŮȂǫ�ǶēƢƥƢƬǯÂ�ǺȇǂǏƢǠŭ يرد يف كالم بعض)٣٩(

، فسوف حرف يدل على التسويق واالستقبال وال خسائر يف األرباح

يدخل إال على املضارع املثبت، كما أن هذا احلرف جيعل الفعل املضارع 

:                    ً                                      للمستقبل البعيد غالب ا، تدخل الالم على هذا احلرف حنو قوله تعاىل

[X W V U TZ]فحرف " لن"أما . )٥(]٥: الضحى

... نصب ونفي واستقبال فهي تنصب املضارع وتؤكد نفيه يف املستقبل

" لن"لذا فإن استعمال . )٦(تأبيد النفي وال تأكيده" لن"وال تقتضي 

لن :يف مجلة واحدة ال يصح عربية، لذا فإن صواب العبارة" سوف"و

.يكون هناك خسائر في األرباح
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مقرات األحزاب أو مقرات الشركات :                 ً      نقرأ ونسمع أحيان ا قوهلم)٤٠(

" قر"مقار، فالكلمة مأخوذة من الفعل الثالثي " مقر"فجمع . األجنبية

َ  م ف ع ل"على وزن ) مقر(فـ  ْ َ  م ق ر ر"فأصلها " َ   ْ فالتقى مثالن فأدغم احلرفان " َ 

ِ  مفاع ل"على وزن " مقار"ومجعها " مقر"فصارت الكلمة  إذ إن أصلها "    

مجع تكسري ال مجع مؤنث وينطبق " مقر"لذا جيب مجع كلمة . ِ  ر رمقا

�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�̈" حمال"على " حمل"هذا القول نفسه على مجع  Ȃ̄ƻƘǷ�ƢĔȋ

 ).حملة(فجمع " حمالت"أما ". حل"الثالثي 

مصلحة السكة : والصواب. مصلحة السكة احلديد: نقرأ ونسمع عبارة)٤١(

.، ال جيود النعت باالسم اجلامدالحديدية

مربوك : نسمع يف أحاديثنا أو نقرأ يف الصحف أو رقاع التهنئة قوهلم)٤٢(

ً     ، فهذه العبارة هي نوع من الدعاء على الشخص املهنئ بدال  عن عليك                                                   

برك البعري، :           ً                                أن تكون دعاء  له، ألن برك معناها استناخ، تقول

g]: قال تعاىل. مبارك لك أو بورك فيك: فالصواب أن يقال f

l k j i ht s r q p o n mZ]٨: النمل[.

حاز على اجلائزة األوىل أو حاز على جائزة : نقرأ أو نسمع قول بعضهم)٤٣(

حاز الجائزة األولى، أو حاز جائزة السالم : والصواب. نوبل للسالم

.أو بكالوريوس أو ليسانس اآلداب بمرتبة الشرف األولى

وزراء بتشكيل وزارة جديدة يف كلف رئيس اجلمهورية رئيس ال: يقولون)٤٤(

ƨǬƥƢǈǳ¦�̈°¦±Ȃǳ¦�ǺǷ�ǶēȏƢǬƬǇ¦� ¦°±Â�ƨǠƦǇ�ŉƾǬƫ�§ ƢǬǟ¢ .والصواب :

) كلف(، وذلك ألن ...كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء تشكيل

§]:يتعدى املفعول به بنفسه وال جياوزه حبرف جر، قال جل شأنه
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à ®¬ « ª © ¨Z]وقال تعاىل]٢٨٦: البقرة ،:[•

¶ ¤£ ¢ ¡Z ]٨٤: النساء .[

نسمع يف اإلذاعات ونشاهد يف الفضائيات وحمطات التلفاز أو نقرأ يف )٤٥(

ǶŮȂǫ�©ȐĐ¦Â�̈°ƢȈǈǳ¦�Ǧ Ƹǐǳ¦ : األندية الرياضية تتنافس للصعود إىل

جيب أن تقام أندية للشباب ، أو األدوار النهاية يف مباريات كأس العامل

فاخلطأ يف املثالني . لعقوهلم وتنشئتهم على األخالق احلسنة تثقيفا

والصواب مجع ). أندية(مجع تكسري على )    ٍ ناد  (السابقني هو مجع 

َ  ن د ى(، ألن أندية مجع )فواعل(على وزن  نواديالكلمة على  وهو ) َ 

 :قال الشاعر من البسيط). أندية(و) أنداء(املطر والبلل، وجيمع على 

ادى ُ    يف ليلة من مج  )٧(ال يبصر الكلب من طلحائها الظبا*  أنديهذان            

Ƣđ�ª: يقولون)٤٦( ƾƸƬǳ¦�ȄǴǟ�®ƢƬǟ¦Â�ƢȀƬǼǬƫ¢Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�®ȂǠƫ.

وذلك ألن تعود اللغة العربية وأتقنها واعتاد التحدث بها، : والصواب

يتعديان إىل املفعول به بنفسهما ال بوساطة حرف ) اعتاد(و) تعود(

 .اجلر

مجيع حقوق الطبع حمفوظة : بوعات ونسمع قوهلمنرى يف بعض املط)٤٧(

، ألن حقوق الطبع جميعها محفوظة للمؤلف: والصواب. للمؤلف

من ألفاظ التوكيد املعنوي الذي هو تابع من التوابع، إذا جيب ) مجيع(

 .أن تأيت الكلمة التابعة بعد املتبوع

، هو عيال على اآلخرين:، والصوابهو عالة على اآلخرين: يقولون)٤٨(

 .هو فقر) عالة(ألن معىن 
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ِ     لديه تذكرة ذ هاب : يقولون)٤٩( لديه :، والصوابوإياب) بكسر الذال(           

َ    ً  تذكرة ذ هاب ا  وأعتقد أن الداعي إىل ذلك هو .      ً وإيابا  ) بفتح الذال(      

قال الشاعر ). ذهاب(وبني الذال يف ) إياب(إحداث سجع بني مهزة 

 ):من الوافر(العريب 

§ فإن* يسر املرء ما ذهب الليايل  Ƣǿ̄ �Ǿǳ�ǺđƢǿ̄

الرحالت املدرسية يغلب عليها الطابع اجلماعي ويتواجد فيها : يقول)٥٠(

... الرحالت المدرسة: صواب هذا الكالم هو. الكثري من الصحاب

.، ألن التواجد معناه التظاهر بالوجد واحلزن، أو ادعاؤه...ويوجد فيها

   ً     كون ا من ، فإذا كان الكتاب مهذا هو الفصل العاشر واألخري: يقولون)٥١(

عشرة فصول آخرها الفصل العاشر فإن معىن الكالم أن الكتاب مكون 

ً                                          من أحد عشر فصال ، ألن العطف يقتضي املغايرة، فالصواب أن يقال              :

، ليعرف القارئ أو الناظر يف هذا هو الفصل العاشر وهو األخير

الكتاب أن هذا الفصل هو آخر فصل يف الكتاب، ذي الفصول 

 .العشرة

: جاء يف اللسان. اعتنق الدين املسيحيأو  اعتنق فالن اإلسالم: يقولون)٥٢(

املعانقة يف : التزمه، فأدىن عنقه من عنقه، وقيل:                   ً وعانقه معانقة وعناق ا

 ):من البسيط(قال الشاعر . املودة، واالعتناق يف احلرب

  ضارب إذا ما ضاربو اعتنقا* يطعنهم ما ارمتوا حىت إذا اطعنوا 

فإذا خصص بالفعل واحد دون اآلخر . وضع املفاعلةجيوز االفتعال يف م

وقد جيود االعتناق يف املودة كالعانق، وكل . مل يقل إال عانقه يف احلالني

أسلم أو تنصر أو اعتقد اإلسالم أو اعتقد : فالعرب تقول. يف كل جائز
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o]:قال تعاىل. املسيحية n ml k j i h g f e

w v u ts r q p} | { z yx

¤ £ ¢ ¡ •~Z]انقاد : ، فمعىن أسلم]٢٠: آل عمران

ً  وصار مسلم ا . انقاد واستسلم: يف اللغة إذا كان الزما، معناه) أسلم(و.         

                            ّ   انقاد إىل ما جاء به رسول اهللا صل ى : وأما يف اصطالح الشريعة فمعناه

e]:قال تعاىل.           ّ      اهللا عليه وسل م حقا d c b a `_ ^ ]

{ lk j i h g fZ]أسلم(أما ]. ١٤: احلجرات (

b]:خالص التوجه إىل اهللا، قال تعاىل: املتعدي فمعناه a `

r mlk j i h g f e d cZ]النساء :

: قال ابن األثري: اإللقاء يف اهللكة، ورد يف اللسان: ومن معانيه]. ١٢٥

وهو عام .               ً                                  ل أسلم فالن فالن ا إذا ألقاه يف اهللكة ومل حيمه من عدوهيقا

يف كل من أسلم إيل شيء، لكن دخله التخصيص وغلب عليه اإللقاء 

.)٨(يف اهللكة

  :الـخاتـمة

من هذا يتضح لنا إن استعمال بعض الكلمات يف اللغة يكون خطأ نتيجة 

ً                        بدال  عن كلمة أخرى، وإن أدىن  ملخالفة قاعدة حنوية أو صرفية أو استعمال كلمة   

اهتمام سيجنب املتكلم أو الكاتب الوقوع يف مثل هذه األخطاء اليت ذاعت 

نأمل أن يكون .                            ً                     وفشت حىت ظنها بعض الناس صواب ا ال يرقى إليها أي خطأ

  .هذا العرض مدعاة إىل احليطة واحلذر يف استعمال اللغة على الوجه الصحيح
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:الـهامش

-١٣٠حنو (حجر بن احلارث الكندي من بين آكل املرار امرؤ القيس بن )١(

أشهر شعراء العرب، مولده بنجد اشتهر بلقبه . )م٥٤٥ - ٤٩٧، ه.ق ٨٠

له ديوان شعر متعدد . جنح، أو مليلة أو عدي: قيل امسه). إمرئ القيس(

، ٩/١٩٣؛ واألغاين ١١١: الشعر والشعراء، ص: أنظر. الطبعات والشروح

؛ واألعالم ٥/٤٢٨؛ والكتاب لسيبويه ٥١: ، صوطبقات فحول الشعراء

 .٢/١١للزركلي 

بعد  – ٠٠٠(متيم بن مقبل بين العجالن من عامر بن صعصعة )٢(

عاش أكثر . شاعر جاهلي أدرك اإلسالم فأسلم). م٦٥٧بعد  ٠٠٠/ه٣٧

وردت . له ديوان. كان يبكي أهل اجلاهلية ويهاجي  الشاعر. من مائة سنة

 ١/٢٣١؛ خزانة األدب ١٤٣/١٥: شعراء، صترمجته يف طبقات فحول ال

 .١/١٩٥باإلضافة إىل الكتاب، 

م، ٢٠٠٦،  ٣/شرح املعلقات السبع للزوزين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط)٣(

 .١١: ص

، مصدر سابق، والرواية وراثية ٢٣: شرح املعلقات السبع للزوزين، ص)٤(

 . أمجعوا رأيهم عشاء

الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ، دار٣/أمحد املعطي، أساس اإلعراب، ط)٥(

 . بتصرف يسري ١٥٣- ١٥٢:م، ص٢٠٠٧املنصورة، 

��À¡ǄƳ��ƶȈǓȂƬǳ¦�Ƥ¶ فيأمحد مصط)٦( ȇǀē��ȆǴǟ�ŃƢǇ�ƾǸŰÂ�Ȇǣ¦ǂŭ¦/١ ،

.م، بتصرف٢٠١٠دار الكتب العلمية، بريوت، 
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كتاب شرح شافية ابن احلاجب يف علم الصرف، لركن الدين احلسن )٧(

د املقصود مـحمد عبد املقصود، مكتبة الثقافة عب. االسرتاباذي، حتقيق د

 . ١/٥٧٣م، ٢٠٠٤/ه١٤٢٥الدينية، القاهرة، 

، ١/مـحمد تقي الدين اهلاليل املغريب، تقومي اللسانني اللسان والقلم، ط. د)٨(

- ٢٨: م، ص٢٠١٠مكتبة اهلدي احملمدي، القاهرة، دار السلفية، كنو، 

  .  بتصرف ٢٩

  ثبت الـمراجع

  .القرآن الكرمي

، فاكهة البستان، املطبعة األمريكانية، بريوت، )الشيخ(البستاين، عبداهللا 

  .م١٩٣٠

الرازي، مـحمد بن أبوبكر، خمتار الصحاح، دار اإلرشاد للنشر، محص، 

  .م٢٠٠٨

الزاوي، الطاهر أمحد، ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس 

  .م١٩٧٠، دار الفكر، بريوت، ٣/البالغة، ط

  .م٢٠٠٦، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ٣/الزوزين، شرح املعلقات السبع، ط

  .م١٩٨٨الكرمي، حسن سعيد، املغين األكرب، مكتبة لبنان، بريوت، 

�ƶǓÂ¢�Ƥ فياملراغي، أمحد مصط ȇǀē�Â¢�ƶȈǓȂƬǳ¦�Ƥ ȇǀē��ȆǴǟ�ŃƢǇ�ƾǸŰÂ

املسالك إىل ألفية ابن مالك يف النحو والصرف، 

ر وتقدمي سهاد خضر، دار ، باعتبا١/جزآن، ط

  .م٢٠١٠الكتب العلمية، بريوت، 



  

~١٣٦~

، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ٣/عبد املعطي، أمحد، أساس اإلعراب، ط

  .م٢٠٠٧، .ع. م. املنصورة، ج

موسى، حمجوب مـحمد، تطهري اللغة من األخطاء الشائعة، دار اإلميان، 

  .م٢٠٠٣اإلسكندرية، 

..، الصرف التعليمي)د(ياقوت، مـحمود سليمان 
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:مقّدمة

كثريًا ما يرتدد يف خاطري سؤال يوّجهه إّيل الطلبة يف قاعات احملاضرات ويف 

كانوا يسألونين عن العالقة بني البالغة واألدب ونقده، فحفزين ذلك . خارجها

يكون فيها ما يُروي الغليل أو يشفي إىل كتابة هذه السطور املتواضعة، رجاء أن

.العليل، واهللا املوّفق للصواب، وهو املستعان، وعليه التكالن

:الكاتب يف حبثه ثالث نقاط بني مقدمة وخامتة، وذلك على النحو اآليتتناول 

مفهوم البالغة: النقطة األوىل  

مفهوم النقد األديب: النقطة الثانية.  

قة بينهما من خالل مقامات احلريري توضيح العال: النقطة الثالثة  

.واهللا من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل

:مفهوم البالغة: أوال

�ǲǠš �Ŗǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ÀȂǬǨƬȇ�ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�®Ƣǰȇ

.)١(القول جّيداً، مطابقا ملقتضى احلال، الئقاً باملقام الذي يقال فيه

  : مفهوم النقد األدبي: ثانيا

�Ƣđ®¢�ƢŮÂ�ȏ¤�ƨǷ¢�ƾƳȂȇ�®Ƣǰȇ�ȏÂ. األدب ظاهرة حيوية موجودة لدى كل أمة

�ƨǷ¢�Ǯ Ǵƫ�̈ƢȈƷ�ƢȀȈǴǟ�ǆ ǰǠǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǧƢǐǳ¦�̈¡ǂŭ¦�Ȃǿ�§ ®ȋ¦�¦ǀǿÂ��Ƣđ�́ ƢŬ¦!
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�Å ƾƥ��ǂƻ¡�ŘǠǷ�ń¤�ŘǠǷ�ǺǷ�©ȐǬǼƫ�ƢēƢȈƷ�Ŀ�©ƾȀǋ" األدب" والكلمة 

الكون : وانتهاًء بالتعبري الفين عن احلياة بعنصريها)٢(من الدعوة إىل الطعام

  .والطبيعة

هذا عن األدب، وأما النقد األديب فعبارة عن التمييز بني اجلّيد والرديء من 

.)٣( سواء كان ذلك العمل شعًرا أو كان نثرًا. العمل األديب

  :الحريريتوضيح العالقة بين البالغة والنقد األدبي من خالل مقامات: ثالثا

�ÅƢȇȂǫ�ÅƢǘƥ¦°�½ƢǼǿ�À¢�ƢčȈǴƳ�ƶǔƬȇ�ƨǣȐƦǳ¦Â�§ ®ȋ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ǧ ȇǂǠƫ�ń¤�̧ȂƳǂǳƢƥ

وعلى ذلك ميكن ! فاألول كالم مجيل، والثاين فنٌّ جيعل الكالم مجيال . بينهما

القول بأن عالقة األدب مع البالغة عالقة تكاملية، إذ أن بالغة الكالم من أبرز 

ƸƬǈȇ�ȏ�ƢĔÂƾƥÂ��§ ®ȋ¦�©Ƣũ ق أن يسمى أدباً، إذ أن مجيع األمثلة اليت  يأيت

� Ƣƥ®ȋ¦�¾¦Ȃǫ¢�ȏ¢�Ȇǿ�ƢǷ�ǶēƢċȇǂǜǻ�Ƣđ�ÀȂƸďǓȂÉȇ�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�Ƣđ ! إذن فاألدب

!!والبالغة قرينان متالزمان، ال ينفك أحدمها عن اآلخر

  .باألمثلة تتضح املقاصد –كما يقال   –ومقامات احلريري كمثال، ألنه 

القاسم بن علي بن حممد بن عثمان، احلريري البصري، تويف امسه و (فاحلريري 

أودع يف مقاماته كثريًا من األساليب )٤(م ٥١٦م، وقيل عام   ٥١٥عام  

�ǾǼǟ�¾Ƣǫ�ŕƷ��§ ®ȋ¦�Ŀ�ƢčǸȀǷ�ÅƢǠƳǂǷ�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǠš �Ŗǳ¦�ƨǠƟ¦ǂǳ¦�ƨȈǣȐƦǳ¦

:)٥(القائل

أقســـــــــــــــــــم باللـــــــــــــــــــــــه وآياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــريـــــــــــــــــــــري حــــــــــــــريٌّ بــــــــــــــــــــــــأنإن احلــــ

معجــــــــــــــزة تعجــــــــــــــز كــــــــــــــل الــــــــــــــورى

ــــــــــــــــــــــر احلـــــــــــــــــــــج وميقاتـــــــــــــــــــــه   ومشعـــ

ــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــالترب مقاماتـــــــــــــــ ـــــــــــــــــب ب نكت

وإن ســــــــــــروا يف ضـــــــــــــوء مشـــــــــــــكاته



~١٣٩~
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اشتملت مقامات احلريري على كثري من أسرار الكالم العريب، شعره ونثره، 

�ƢȀǴǠƳ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��ƢȀǠȇƾƥÂ�ƢȀȈǻƢǠǷÂ��ƢĔƢȈƥ��ƨǣȐƦǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǺǷ�ƾȇƾǟ�ȄǴǟÂ

: وتلك األساليب البالغية. معّوًال يف اللغة، والبالغة واألدب

األساليب البيانية ما يأتي :

. ضد اخلفاء والغموض. اد به الظهور والوضوحالبيان مبعناه اللغوي يقصد وير 

عّلمه * خلق اإلنسان * عّلم القرآن * الرمحـــــــــــن ﴿: منه قول اهللا تعاىل

.)٦(﴾البيان

علم يعرف به كيفية : وأما معناه يف االصطالح البالغي فهو كما يراه القزويين

وفائه بالغرض الذي  تأدية املعىن الواحد بطرق خمتلفة، مطابقًا ملقتضى حاله، مع

ويشتمل هذا اجلانب البالغي على  مباحث عدة، منها التشبيه .)٧(قيل فيه

ǾǼǷ�̧ǂǧ�Ŀ�Ǿǻ¦Ȃǳ¢Â�±ƢĐ¦Â��ƢȀǷƢǈǫ¢Â�ƨȇƢǼǰǳ¦Â��Ǿǟ¦Ȃǻ¢Â.

.الغِرتابِ ملا اقتعدت غارب ا:" فمن أمثلة االستعارة قوله على لسان الراوية

رتَبَُة عِن األْترابِ 
َ
فَدَخْلُتها .إىل صْنعاء الَيَمنِ .ْت يب َطواِئُح الّزَمنِ طّوحَ .وأنْأْتين امل

فإنه ملا أراد ! استعمل احلريري استعماال رائعا .)٨(...بادَي اإلْنفاض.خاوَي الِوفاضِ 

أن يشّبه الغربة باملطّية مل يكتف مبجّرد التشبيه فقط، بل ادعى أن املشّبه هو عني املشّبه 

) الظهر( الغارب  وذكر الزًما من لوازمه وهو)شّبه بهامل(به، مث حذف لفظ املستعار 

.على سبيل االستعارة املكنّية وال شك أن ذلك يف منتهى القّوة واجلمال

  : ومن أمثلة الكناية قوله

.اسَوّد يْومي األبيضُ .واْزَوّر اْحملبوُب األصَفرُ .فُمُذ اْغّرب العيُش األخَضرُ 

فحّبذا املوُت األَمحُر وتِْلِوي .األزَرقُ رَثى َيل العدوحىت . وابَيّض فـَْودي األسَودُ 



  

~١٤٠~

وُقصاَرى أْمِنّيِته .ُقْصوى بِغَيِة أحِدِهْم ثـُْرَدةٌ .وتْرُمجانُُه اْصِفرارُهُ .َمْن تَرْوَن عيُنُه فُرارُهُ 

.)٩(إال للُحرّ .وكنُت آلَيُت أْن ال أبُذَل احلُرّ .بُرَدةٌ 

حيث متّكن من أداء معانيه بطرق خمتلفة، تفّنن احلريري يف ألوان الكالم

كين عن رغد ! وبأساليب متباينة  تصّرف احلريري يف هذا املوطن من كالمه 

، وعن السرور ببياض اليوم، وعن الشباب والقوة "األخضر"العيش وطيبه ب

  . بسواد الفود

األساليب المعانية:

Ƣđ�Ŗǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǚǨǴǳ¦�¾¦ȂƷ¢�Ǿƥ�» ǂǠȇ�ǶǴǟ�ňƢǠŭ¦�ǶǴǟ  يطابق مقتضى

منها اخلرب واإلنشاء، وفيه وتندرج حتت هذا العلم عّدة مباحث بالغية، .)١٠(احلال

.ومنها أيًضا القصر، وكذلك الفصل والوصل، واإلجياز، واإلطناب واملساواة. عدة أمور

  :ومن أمثلة ما ورد يف مقامات احلريري من هذا الفن ما يلي

:)١١(قوله على لسان البط-  أ

الّشـــــــــــــــــــــــواِئِب شـــــــــــــــــــــــّيبْ وقْـــــــــــــــــــــــُع 

إْن داَن يومــــــــــــــــــــــــــــــــاً لَشــــــــــــــــــــــــــــــــْخصٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــْق بــــــــــــــــــــــــــــــَوميضٍ  فــــــــــــــــــــــــــــــال تِث

أْضـــــــــــــــــــــــرىواْصــــــــــــــــــــــِربْ إذا هـــــــــــــــــــــــو

فمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى التِّــــــــــــــــــــْربِ عــــــــــــــــــــارٌ 

ـــــــــــــــــــــــاِس قـُلَّـــــــــــــــــــــــبْ  ـــــــــــــــــــــــّدهُر بالن وال

ــــــــــــــــــــــــــــــبْ  ففــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــٍد يتغّل

ُخلّـــــــــــــــــــبْ مــــــــــــــــــْن بْرقِـــــــــــــــــــِه فْهـــــــــــــــــــو

بــــــــــــــــــــــــَك اخلُطــــــــــــــــــــــــوَب وألّـــــــــــــــــــــــــبْ 

ــــــــــــــــــــــــاِر حــــــــــــــــــــــــَني يُقلَّــــــــــــــــــــــــبْ  يف الّن

وقع الشوائب : "بني اجلملتنييوجد أسلوب الوصل يف البيت األول، وذلك 

فإنه ملا اتفقت اجلملتان خربًا، عطف بينهما ".والدهر بالناس قّلب"و" شّيب

  !احلريري بالواو وذلك موضع من مواضع الوصل كما جتد الفصل
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فحيث كانت " ففي غٍد يتغّلبْ  :"وقوله" إْن داَن يومًا لَشْخٍص : "وبني قوله

§�ǂǋ¶(والثانية خربية ) مجلة شرطًية �ƢĔȂǰǳ( اجلملة األوىل إنشائية  ¦ȂƳ�ƢĔȋ(

فقد اختلفت اجلملتان خربًا وإنشاًء لذلك عمد احلريري إىل ترك العطف بالواو 

!!بينهما، وذلك مكان من أماكن الفصل

األساليب البديعية:

وأما البديع فهو من  املسائل البالغية تساق يف الكالم اليت يصار إليها لقصد 

واملتصّفح ملقامات احلريري جيدها مليئة .)١٢(الكالم وتزيينه لفظيا ومعنوياحتسني 

ǞȇƾƦǳ¦�ǶǴǟ�ǂǿ¦ȂǛ�ǺǷ�ǂưǯ¢Â¢��ȆǣȐƦǳ¦�ÀȂǴǳ¦�¦ǀđ .فمن أمثلة ذلك ما يأيت:  

:قوله ساّجًعا –أ 

ونِيَطْت َيب .كِلْفُت ُمْذ ميَطْت عين الّتمائِمُ :َحكى احلاِرُث بُن َمهّاٍم قال

ألْعَلَق مْنُه ِمبا .وأُنضَي إلْيِه رِكاَب الطَّلبِ .ْن أْغشى َمعاَن األَدبِ بأ. الَعماِئمُ 

والّطَمِع .وُكْنُت لَفْرِط الّلَهِج باْقِتباِسه.وُمزنًَة عنَد اُألوامِ .يكوُن يل زيَنًة بَني األنامِ 

وأتعّلُل .وأْسَتْسقي الَوْبَل والّطلّ .أُباِحُث كّل َمْن َجّل وَقلّ .يف تقّمِص لِباِسهِ 

وخبَـْرُت .وَسبَـْرُت األْوزانَ .وقْد بَلْوُت اإلْخوانَ .فلّما حَلْلُت ُحْلوانَ .بَعسى وَلعلّ 

.)١٣(ما شاَن َوزانَ 

ميَطْت : جد توافقات بني الفواصل اآلتيةتو فبتأمل القطعة السابقة 

وبني . واُألوامِ وبَني األنامِ .وبني األَدِب والطَّلبِ .ونِيَطْت،والّتمائُِم والَعماِئمُ 

وبني . وبني ُحْلواَن واإلْخواَن، واألْوزانَ .وبني الَوْبَل والّطلّ .اْقِتباِسه وبني َجّل وَقلّ 

.)١٤(ومثل هذا التوافق يسمى سجًعا عند البالغّيني.شاَن َوزانَ 
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:بًساتقوله مقو  –ب 

كيب أن يضمن املتكّلم كالمه كلمة أوتر :وحّد االقتباس عند البالغيني  هو

.)١٥(أومثالً سائرًا أومجلة مفيدة، أوفقرة من القرآن الكرمي من غري أن يشعر بذلك

 أو. أم ْحتَسُب أّن املوَت يقَبُل الرَُّشى : "...ومثاله يف مقامات احلريري قوله

نونَ 
َ
ماٌل وال بَنوَن وال ينَفُع أهَل .ُمييّـُز بني األسِد والّرشا ؟ كّال واِهللا لْن يدَفَع امل

ْن ِمسَع وَوعى.الُقبورِ 
َ
�Èǆ.ِسوى العَمِل املْربوِر فطوىب مل ÌǨËºǼǳ¦�ȄĔÂ�ȄǟË®¦�ƢǷ�ÈǪËǬƷÂ

وأّن سعَيُه .وعِلَم أّن الفائَِز مِن اْرَعوى وأْن ليَس لإلنساِن إال ما َسعى.عِن اهلَوى

.سوَف يُرى

موضعني، واملتأّمل يف العبارات السابقة يشم فيها رائحة االقتباس؛ وذلك يف 

ÃÈȂŮ¦�ÊǺǟ�Èǆ(أحدمها يف قوله  ÌǨËºǼǳ¦�ȄĔÂ ( واآلخر يف قوله) وأْن ليَس لإلنساِن إال

).وأّن سعَيُه سوَف يُرى.ما َسعى

:الخاتمة

  :اآلتية احلقائق  هذه اجلولة ن من خالل اتضحت م

، وأن مقامات احلريري اشتملت على أن األدب  تعبري مجيل عن احلياة)١(

.ل، فحق هلا أن تكون أدبًاذلكم القول اجلمي

 و رديئهلعمل األديب الفيصل بني اجليد من اأن النقد األديب هو احلكم )٢(

:حكم الزخمشري للمقامات احلريريّة حيث قال و منه. 

ــــــــــــه ــــــــــــه و آياتــــــــــ                                  أقســـــــــــم باللـــ

                           ٌّ              إن احلـــــــريـــــــــــري حــــريٌّ بــــــــــــــأن

ــــــورى                    معجــــــزة تعجــــــز كــــــل ال

ــــــــــر                احلـــــــــج و ميقاتـــــــــه           و مشعـــ

ــــــــــه ـــــــــالترب مقاماتـــــــــــــــ ـــــــــب ب                                   نكت

                      و إن ســروا يف ضـــوء مشـــكاته
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  .احلكم يف النقد األديب تاو أد من أهمأن البالغة )٣(

نقده و  أن هناك عالقة تكاملية بني البالغة من ناحية وبني األدب العريب)٤(

.من ناحية أخرى واحلمد هللا مبدًء وخمتًما

هناك عالقة تكاملية بني البالغة من ناحية جند أن كله   وعلى ضوء ذلك 

.نقده من ناحية أخرى و احلمد هللا مبدًء و خمتًما و وبني األدب العريب

  :الهوامش والمصادر

، مقدمة يف نشأة البالغة العربية وتطّورها،)الدكتور(طاهر سّيد مـحمد )١(

٨:م، ص٢٠٠٥كنو، –، دار األمة لوكالة املطبوعات ١/ ط

 ٢٠٠٨بريوت،  –، دار املشرق ٤٣/ ، طاللغة واألعالماملنجد يف )٢(

٥: ،ص

����ǂǐǷ�ƨǔĔأسس النقد األديب عند العرب ،)الدكتور( أمحد أمحد بدوي)٣(

٣: ص م،٧،٢٠٠٩/ ط

بدون طباعة وال (، دار الثقافة وفيات األعيانابن خلكان، : نظري)٤(

  .٦٧:،ص/٤،ج)تاريخ

  . علم من أعالم اللغة واألدب جار اهللا الزخمشري، وهو هو)٥(

٣ - ١: اآلية: سورة الرمحــن)٦(

، دار الكتب العلمية ١/ط ،التلخيص يف علوم البالغة ،)اإلمام ( القزويين)٧(

٦١: م، ص١٩٩٧بريوت، 

١٨- ١٩:، صالصنعانية يف مقامات احلريرياملقامة األوىل، : ينظر)٨(
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١٠١: غدادية، صاحلريري، املرجع السابق، املقامة الثالثة عشرة، الب)٩(

/،مؤسسة املختار، طعلم املعاين، )الدكتور(بسيوين عبد الفتاح فيود )١٠(

٣٠١:م،ص٢،٢٠٠٨

٢٩١: ص: احللوانية: املقامة الثانية)١١(

،٢/مؤسسة املختار، طعلم البديع،، )الدكتور(بسيوين عبد الفتاح فيود )١٢(

١٠:م،ص٢٠٠٨

٢٤: ص: احللوانية: املقامة الثانية)١٣(

٢٥٠:ص علم البديع،، )الدكتور(بسيوين عبد الفتاح فيود )١٤(

، جلنة إحياء الرتاث حترير التحبري زكي الدين بن اإلصبع املصري،)١٥(

  .١٤:م، ص١٩٩٥اإلسالمي، القاهرة، 
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  :الملخص

كان الشيخ أبو بكر عتيق سنك من أبرز الشخصيات يف نيجرييا 

خالل القرن العشرين، من الناحية الشهرة العلمية واإلنتاجات األدبية 

الغرر البهية يف "والعلمية، ومن أحسن قصائده يف مدح الرسول قصيدة 

، فتسعى الورقة إىل حتليل مستويات مكونات "استعطاف خري الربية

  . نسج القصيدة أسلوب الشيخ يف

:الشيخ أبو بكر عتيق سنك

هْ الَ سَ رِ يْ مَ «ـهو الشيخ أبوبكر بن خضر بن أبوبكر بن موسى امللقب ب

ولد الشيخ عتيق يف . نسبة إىل مدينة كشنه ألن أباه وجده من أهلها »الكشناوي

انتقل الشيخ مث  .م١٩٠٩عام  مدينة كشنة الواقعة يف مشال غرب نيجريا حوايل

ها الكبار أمثالئƢǸǴǟ�ǺǷ�ǲĔÂ�Ƣđ�ƘǌǻÂ�ȂǼǯ�ƨǼȇƾǷ��ń¤�ǽǂǤǏ�ǀǼǷ�ǪȈƬǟأبوبكر 

سنة ) اوَ رُ نْ قِ بَ (املولود يف حارة . الشيخ أبوبكر بن حممد امللقب بـ جمنيوا:

والشيخ حممد سلغ بن احلاج .)١(ه١٣٦٦عام  يليلة املولد النبو  يفهـ املتو ١٣١٣

�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�Ƥوسلغ هذه نسبة إىل بلدة تابعة لعاصمة . عمر ǈǼǧ�Ƣđ�ƾǳÂ�ƨǻƢǣ

، أخذ )٢(عادة أهل التجارة من بالدنا اهلوسية من نسبة املولد للبلدة اليت ولدها

أوقاته كلها معمورة بالديانة ما " والد روحي"عنه الشيخ الكثري من الفنون ومساه 
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بني تدريس وذكر، أقر له احملب والعدو بالسبق يف مجيع خصال اخلري كان مالكي 

 يف تويف، وهو املؤسس ملعهد سلغ. )٣(...هب أشعري العقيدة جتاين الطريقةاملذ

عده الشيخ من مجلة : الشيخ حممد بن احلسن .هـ١٣٥٧احلجة عام  يشهر ذ

أخذ عنه الشيخ عتيق علوم النحو . أساتذته يف رسالة كتبها يف ترمجة هذا الشيخ

.واللغة، ورثاه بعد وفاته بقصيدة

ما يزيد حىت ألف عتيق أوقاته كلها يف التأليف والتدريس أنفق الشيخ أبوبكر 

 حوايلعلى مائة مؤلف ما بني رسالة وكتاب كما كان له ديوان شعر مطبوع يف 

إضافة إىل ألفية يف نظم وصايا الشيخ أمحد ) ٢٨٦٠(ألفني ومثامنائة وستني بيتا 

.التجاين وأشعار أخرى متفرقة األوراق ويف كتبه

كتاب قيم وفريد، عنوانه إزاحة اهلجر بشرح قصيدة ابن مؤلفاته  القيمة  من و 

املشهورة على لسان أهل  )٤(وهذا الكتاب شرح لالمية امرئ القيسحجر

إحتاف األحباء : التصوف، وإظهار امليس من أبيات امرئ القيس، ومن كتبه

� ¦ƾȀǌǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�ƢǷÂ�ƾƷ¢�ƨǠǫÂ�Ãǂǯǀƥ " وغري " النهدية األحباب واخل"وديوانه

وتويف الشيخ أبوبكر عتيق ليلة .ذلك مما ذكره األستاذ حممد األمني عمر يف حبثه

  . ١٩٧٤هـ املوافق ١٣٩٤اخلميس التاسع من ربيع اآلخر عام 

  قصيدة الغرر البهية في استعطاف خير البرية

:هي قصيدة المية خممسة من البحر البسيط، ومطلعها هو قوله

ــــــــــــابين الوجــــــــــــلإين أقــــــــــــول إذا مــــــــــــا  ن

ـــــــل  ـــــــت عـــــــين احلي ـــــــيب وغاب وضـــــــاق قل

*

*

واشـــــتد أمـــــري وضـــــاقت عـــــين الســـــبل

يـــــا مـــــن بـــــه تقتـــــدي األنبـــــاء والرســــــل

)٥(ومـــن لديـــه يرجـــى القـــرب والوصـــل  
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كما يظهر من   االستعطافوتقع يف مخسة عشر بيتا،وغرضها األساسي هو 

ƢĔ¦ȂǼǟ .وسوف تتناول الورقة بنيتها الصوتية والرتكيبية والتصويرية.  

  البنية الصوتية -١

سبقت اإلشارة إىل أن القصيدة من البحر البسيط، ويتكون من تكرار :الوزن -أ

:أربع مرات، على النحو التايل" مسفعلن فاعلن"

  مسفعلن فاعلنمسفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن    مسفعلن فاعلن 

لكن الوزن يلزمه نوع من الزحاف جرى جمرى العلة، حبيث يلزم يف كل 

"َفِعُلنْ "أي حذف الثاين الساكن، فتصري .، وهو اخلنب)٦(القصيدة

وجــــــــــلو/مـــا نابنـــــــل/ ل إذا/إنـــين أقـــو

فعلــنْ / مســفعلن/ َفِعلَــنْ /  مســفعلن

*

*

سـبلو/قـت عنــــنيس/ري وضا/وشتدد أم

فعلــــن/ مستفعـــــــــــــلن/ فــــاعلن/ مــــــسفعلن

ومسي هذا البحر بسيطا النبساط احلركات يف عروضه وضربه حالة خبنهما 

��©Ƣǯǂū¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ÀȂǰƫ�À¢�Ä®Ƣǟ�ǂǷ¢�ȂǿÂ��©Ƣǯǂū¦�ƢȀȈǧ�Ņ¦ȂƬƬǧ

�» ȂŬ¦�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ǲǬƬǼȇ�Ʈ ȈƷ� ƢƳǂǳ¦Â�» ȂŬ¦�ǾȈǴǟ�Ƥ ǴǤȇ�ȂƳ�Ŀ�ƪ ǤȈǏ�ƢĔȂǯ

ويقول عن هذا البحر الدكتور عبداهللا . ƢȀƬȇƢĔ�ŕƷ�̈ƾȈǐǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥ�ǺǷ إىل الرجاء

، وهذا يتناسب مع )٧(الطيب أنه ال خيلو من إحدى النقيضني العنف أو اللني

) االستعطاف(غرض الشيخ عتيق يف قصيدته هذه، حيث كانت يف جانب اللني 

.فال غرو إن اختذه الشيخ قالبا صوتيا هلذه القصيدة

عن الوزن ) قافية الالم(ال خيتلف األمر بالنسبة لروي القصيدة  :القافية -ب

من ناحية اإلنسجام الصويت بغرض القصيدة، فمن املعروف أن هذا احلرف
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يقول عنه . من حروف اللني، كما أنه حرف جمهور متوسط الشدة) مالال(

ا مع أحوال وهذا يتماشى أيض. )٨()لالنطباع بالشيء بعد تكلفة(إنه : العاليلي

القصيدة، حيث كان الشيخ يعاين شدة وخوفا، فالتجأ لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  :يعانيهوسلم وبدأ خيربه مبا 

إين أقـــــــــــول إذا مـــــــــــا نـــــــــــابين الوجـــــــــــل

ــــــل  ــــــت عــــــين احلي ــــــيب وغاب وضــــــاق قل

*

*

واشــــتد أمــــري وضــــاقت عــــين الســــبل

يــــا مـــــن بـــــه تقتـــــدي األنبـــــاء والرســـــل

)٩(والوصــــلومـــن لديــــه يرجـــى القــــرب   

فاخلوف أمل به، واألمور اشتدت عليه وقلبه ضائق بشدته تلك، فانطباعه 

  ..."يا من به تقتدي األنباء والرسل"اآلن فقط أن يقول 

إن صوت : "ويضيف الدكتور حسن عباس كالما حول صوت الالم قائال

وهذه . هذا احلرف يوحي مبزيج من الليونة واملرونة والتماسك وااللتصاق

املالحظ هنا هو أن الليونة تطغى على القصيدة .")١٠(اخلصائص اإلحيائية ملسية صرفة

بأكملها، مع مزيج من القلق واخلوف كما كانت طبيعة صوت الالم، فبهذا ميكن القول 

فحسب، بل كان هناك بأن اختيار الالم كروي للقصيدة مل يكن من وجه الصدفة

  . عالقة نفسية بني احلرف وحالة الشيخ حني قرض القصيدة

    :ةيوالدالل يةالمعجمالبنية  -٢

ميثل املعجم املادة اخلام لتكوين الداللة يف النص، لذا تعد دراسة األلفاظ 

املستخدمة عند شاعر ما نواة لفهم الشاعر، وقد عرف بالثروة اللغوية اللفظية 

عليها الباحث من خالل دراسته إلبداع معني، ولكل شاعر معجمه  اليت يتحصل

.)١١(اخلاص الذي يتفرد به عن بقية الشعراء
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من  -كسائر قصائد الشيخ عتيق- ويتكون املعجم يف قصيدة الغرر البهية

املصطلحات اإلسالمية والصوفية وخاصة ألفاظ القلب وأحواله، ويتخلل هذا 

  .ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة

الرسل، األنبياء، األنباء، (:عن األلفاظ اإلسالمية فمنهااحلديث  وعند

التوسل، اآلل، الصحب، الرب، الصالة ، السنة، اهللا، الطاعات، السنن، خمتار،

.)التسليم، العرش، الشيطان، إبليس، الرشد، اهلدى، الرضى، الفضل

مكونة تكوينا هذه األلفاظ اإلسالمية يصادف القارئ  ويف كثري من األوقات

خامت األنبياء، خامت الرسل، أهل سنتكم، خري األنام، خري (:إضافيا، ومن ذلك

خامت األنبياء، سيد األرسال، إمام الرسل، خري الورى، خلق اهللا، خري الوجود،

.)رب العرش

صوفية، وهذا الشعراء الفهذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ ال جتده إال عند 

ن األلفاظ املتداولة يف أوساط الصوفية دون سواهم، ومن إىل احلديث عيؤدي 

احلضرة، الوصول، السند، السر، الرجاء، توسلت، القرب، الوصل،(:ذلك

وكل هذه املصطلحات وردت قصيدة الغرر البهية، .)الغوث، اخلتم، القطب

  :فمثال يف قوله

ــــــــــجاههم رب أرشـــــــــدين إىل النبـــــــــــــــــــــه ب

ـــــــــــــهوقــــــــــــربين فــــــــــــإين رب لــــــــــــذت  بـــــــــــــــــــ

*

*

وباعـــــدين الـــــردى مـــــع كـــــل مـــــع شــــــبه

وقطبنـــــــا الغـــــــوث خـــــــتم األوليـــــــاء بــــــــه

)١٢(توســـــــــلي أن إىل محـــــــــاك أتصـــــــــل  

وكما فعل الشاعر يف توليد الداللة ذات طابع إسالمي عن طريق استخدام 

أصل كل الربايا، :كرتاكيبتركيب اإلضافة، كرر هذا لتوليد املفاهيم الصوفية  



  

~١٥٠~

فالرتكيب األول .أكمل الكمال، ممد اخللق، حضرتكم، مشس السر، ختم األولياء

�Ŀ�Ƣđ�ȂǼǤƫÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�©Ƙǌǻ�Ŗǳ¦�ÄƾǸƄ¦�°ȂǼǳ¦�̈ǂǰǧ�ń¤�ǞƳǂȇ

الذي يعنون به الرسول " اإلنسان الكامل"أشعارهم، أما الثاين فريجع إىل فكرة 

قاسم األرزاق املشار إليها يف حممد صلى اهللا عليه وسلم، والثالث يعود لفكرة 

"...وهكذا )١٣("وأنا القاسم واهللا املعطي" حديث 

وتنصب أكثر ألفاظ قصيدة الغرر يف حقل القلب وأحواهلا، وهذا يتماشى 

اخلوض يف دقائق النفس وأحواهلا، فمن ألفاظه يف  إىلمع نفسية الصويف وميوله 

الفؤاد، احلب ) وردت ست مرات(القلب ) وردت مرتني(الوجل : القصيدة

ت سبع دÂ�ƢēƢǬƬǌǷ�ǞǷ°�(اإلزعاج، منذهل، خجال، الرجاء ) وردت سبع مرات(

.الصب، الرَّْوم، املىن، مقصد) مرات

فإمنا يدل على نوعية فإن دل هذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ على شيء 

  .الثقافة اليت ينتمي إليها الشاعر وعقليته يف اختياراته ملعجه اخلاص

ومل تكن الطبيعة مبعزل عن منظور الشاعر، فصارت له مصدرا معينا على 

الشجرة، أمثرت، يانعة، (تكوين املعجم وتشكيل الصور، فقد انتقى ألفاظا مثل 

.)البحر، مهى، مشس، النار

  التركيبية البنية -٣

م الكثري من هيلعب الرتكيب دورا مهما يف  بناء األسلوب، فمن خالله نف

ويأخذ بأيدي القراء إىل دالالت الكالم الدقيقة، لذا اهتمت به ، سرار الكالمأ

وميكن رصد أهم السمات الرتكيبة لقصيدة . األسلوبية يف تفسري ونقد النصوص



~١٥١~
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يف اخلطاب مث  وااللتفات واالعرتاضالغرر البهية من ظاهرة التقدمي والتأخري 

  .احلذف

  التقديم والتأخير/ أ

هتمام بالشيء، ومن الللتقدمي والتأخري أسرار يأيت من أجلها ، فمن ذلك ا

  :قول الشيخ أمثلة هذا

  ملا عرا قلبه اإلزعاج والوجل* هذا حمب أتاك خاضعا خجال 

يف اإلسالم عامة وعند الصوفية خاصة جعل الشاعر يقدمه  إن منزلة القلب

مع كون النظام اللغوي يقتضي تأخريه لكونه ) اإلزعاج والوجل(على الفاعل

البالغ للقلب جعله يقدمه، وإىل جانب هذا هناك  االهتماممفعوال به، لكن 

النظام وظيفة أخرى هلذا التقدمي، وهي وظيفة القافية، فلو أخر القلب ملا مسح له 

  يا من حببه قلب الصب يشتغل   :ومثله قوله. إلتيان بالقافيةاب

Ȃǿ�Ä®ƢǠǳ¦�ǞǓȂǳƢǧ��°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦Â�ǲǟƢǨǳ¦�ȄǴǟ�ǲǠǨǳ¦�ǂƻ¢�Ʈ ȈƷ" : يا من

باحلب وبالقلب ووظيفة القافية  االهتماملكن وظيفة " يشتغل قلب الصب حببه

ويبدو اهتمام  .قلب الرتكيب إىل ما يصيب غرضهإىل اجتمعتا فاضطر الشاعر 

الشاعر بالقلب جليا حيث يكرر ذلك بعد هذا حيث قال مناشدا الرسول بأن 

  :يطهر قلبه

  عن قلبه اذهب األدران والغمما  *فبحر جودك يا خري األنام مها 

اذهب األدران والغمما عن "فلو أراد لقال ) اذهب(فقدم القلب عن الفعل 

القافية والوزن جيربانه على تبديل لكن النظام الشعري حيول دون ذلك، ف" قلبه

.النظام الرتكييب، أضف إىل هذا وظيفة داللية
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   االعتراض/ ب

فهو أيضا ال يأيت إال لغاية داللية أوال مث للوزن ثانيا، وقصيدة  االعرتاضوأما 

استغاثة، فحاول الشيخ سبك نظامها الشعري وحشو توسل و الغرر البهية قصيدة 

تأيت هذه النداءات غالبا معرتضة بني عناصر اجلمل، فمن الوزن بكثرة النداء، و 

  :ذلك اعرتاض بني املبتدإ واخلرب يف قوله

  خري وزر - يا خري خلق اهللا - ألنت 

يا خري خلق اهللا مل يكن فقط نداء عاديا أراد به حشو الشطر أو : فقوله

ه جلذب انتبا االستعطافاعرتاض ال يزيد من الداللة شيئا، بل فيه إحياءات 

  :ومثله متاما قوله. املخاطب إليه

  سعد  - يا خري األنام - من عم بابك

لكانت اخلطاب " من عم بابك سعد: "وقلت االعرتاضفلو أنت شطبت 

أقل قدرا من السابق من الناحية الداللية كما أن أثره على من يوجه إليه اخلطاب 

  :واقرأ قوله أيضا. ينزل لدرجة أدىن

  منك طمع-الرسل يا إمام  - أم ليس يل

جتد أن هلذه النداءات أثر على من يوجه إليه الكالم، وبالتايل جيد املنشد ما 

وهكذا يسري نسق القصيدة لذا قال الشيخ يف تسميتها . يريد من املخاطب

  ". استعطاف خري الربية"...

  . ثانيا االلتفاتفتتجلى يف احلذف أوال مث  )١٤(أما احلركة املوضعية

الحذف/ أ

حذف الشاعر مجلة أو جزءا من اجلملة سواء كلمة كانت أو حرفا، ومن ـي

  :احلذف يف هذه القصيدة قوله
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مـــن عـــم بابـــك يـــا خـــري األنـــام ســـعد

من مل ينل بك وصـال يف األنـام فقـد

*

*

ــــد ومـــن علـــى بابـــك العـــايل أقـــام رشــــــــــــــــ

قــد ذاب قلــيب لــروم الوصــل منــك فجــد

أصـــــــل بـــــــه علـــــــي إىل أقصـــــــى املـــــــىن  

من أقام ) (من عم سعد: (ففي الشطر األول والثاين ذكر جواب الشرط

لكنه يف الشطر الثالث مل يذكر جواب الشرط للعلم به، فمن فعل ضد ) رشد

اسم الشرط يف الشطر األول والثاين فسيكون جواب الشرط ضد اجلواب يف 

ون السبب هو رغبة لكنه ال يكثر من احلذف يف هذه القصيدة وقد يك. اُألولَيَـْني 

  .محبوبـالشاعر يف البوح جبميع ما يف قلبه أمام ال

  االلتفات/ ب

�ƢđȂǴǇ¢�̧ȂǼƫ�ƾǬǧ��̈ƾȈǐǬǳ¦�§ȂǴǇ¢� ƢǼƥ�Ŀ�ŚƦǯ�°Â®�Ǿǳ�ÀƢǰǧ�©ƢǨƬǳالوأما ا

بدأ الشيخ القصيدة ... ستفهام وإىل النداء واخلطاب والغيبةالمن اإلخبار إىل ا

إين أقول إذا :ملجئه،، مث ذكر ما هوالشدةباإلخبار عن حالته كل ما أصابته 

يا من به : ومل ينته من البيت األول حىت حتول للمنادات ...ما نابين الوجل

واستمر للبيت الثاين  ويف الشطرين األخريين من البيت ... تقتدي األنباء والرسل

وهكذا يتفنن الشاعر حىت ال  ..هذا حمب أتاك خاضعا خجال: حتول إىل اإلخبار

  .ميل املتلقي خبطاب وحيد

ومن أنواع اإللتفات يف القصيدة حتويله من خماطبة املفرد إىل اجلمع، وإن كان 

املخاطب واحدا فرتاه حينا خياطبه بصيغة اجلمع مث يتحول إىل اإلفراد، استمع 

  :لقوله

فقـــــــــــــابلوه برفـــــــــــــق مـــــــــــــن ســـــــــــــيادتكم*قــــد جــــاء خمتضــــرا يرجــــو الليــــاذ بكــــم



  

~١٥٤~

ــــــــتكم ـــــــد مـــــــن عنايــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــابونه وبكـــــــــــــم*وواصـــــــلوه برف ـــــــــــــتم صـــــــ فـــــــــــــأنتم أن

)١٥(مـــن مثلـــه يرجـــى اإلنقـــاء والغســـل  

فإنك تراه يف األشطار األربعة األوىل خياطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

بصيغة اجلمع مث حتول يف الشطر اخلامس إىل اإلفراد، وهكذا استمر يف البيت 

  :يف قوله االستفهاموأروع من هذا إلتفاته من اإلخبار إىل . الذي يليه

هــا دمــع عيــين لفــرط احلــب فيــك مهــا

ل فيـــــــكأم لــــــيس يل يـــــــا إمــــــام الرســـــــ

ــــــك مجــــــع فهــــــل أفــــــوز مبــــــا أرجــــــوه من

بـــك مـــع إين توســـلت يـــا خـــري الـــورى

)١٦(اآل وصـــــــحب ومـــــــن لـــــــنهجهم حصـــــــلو   

بدأ باإلخبار عن فرط حبه، مث حتول يتساءل هل سيفوز مبرماه، أم ليس له 

طمع فيما رغب من سيده، مت حتول للمرة األخرية إىل اإلخبار الدال على الطلب 

أكسب النص رونقا وليونة  االلتفاتوهذا . والدعاء للحصول على ما يرجوه

را على املتلقي، حيث ظهر يؤهالنه يف مقام الرجاء ويبثان فيه روح العطف مما يؤث

  . الشاعر يف حالة يرثى هلا

  الصورة الشعرية -٤

الصورة الشعرية من املصطلحات النقدية احلديثة حيث تناوله النقاد احملدثون 

يف الشرق والغرب بدراسة عميقة على السواء، وقد عرفت فاطمة املسعودي 

:الصورة الشعرية بأنه

إبداع فين مشحون بتجربة شعورية يقدمها النص الشعري، ويقوم هذا "

اإلبداع على عالقة بني طرفني كالمها ظاهر أو أحدمها ظاهر واآلخر 

باطن، أما مكوناته ومادته فمستمدة من العامل املادي وإن ركبت 
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أحيانا من كل غري موجود مستخدما هلذا الرتكيب وسائل قد تكون 

أو تراسال باحلواس أو رمزا أو رمسا بألفاظ حقيقية  تشبيها أو استعارة

".)١٧(مىت جنحت يف إيصال التجربة الشعرية إيصاال مؤثرا موحيا

ملتلقي بصورة طريفة إىل ان الصورة وسيلة لنقل جتربة حياتية فإفعلى هذا 

لذا كانت الصورة من أهم العناصر . جتعله يفهم شعور الشاعر عن طريقها

وكانت قصيدة الغرر البهية غنية من ناحية . بناء النص الشعرياإلبداعية يف 

تشكيل الصورة، حيث استعان الشاعر بطرق تقليدية من الكنايات 

واالستعارات، ويف الوقت وجدنا أن هذه الطرق تتداخل فيما بينها تداخال جيعل 

قة الكناية تُرى استعارة، كما يفضي مجال االستعارة إىل إمكانية تناوهلا بطري

¨®ǂĐ¦�ňƢǠǸǴǳ�ǎ ȈƼǌƬǳ¦Â�ǶȈǈƴƬǳƢǯ�ƨưȇƾƷ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǴǳ�µ ǂǟ�ȆǴȇ�ƢǸȈǧÂ��

   :استخدمها الشيخ عتيق لبناء صوره الشعرية

  الكناية/ أ

الكناية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غريه، وعند البالغيني هو لفظ 

وذلك حنو . )١٨(متنع من إرادة املعىن األصلي أطلق وأريد به الزم معناه مع قرينة ال

أن تقول واسع الكف وتعين كثري اجلود، فقد يكون واسع الكف حقيقة كما يف 

ويسم البالغيون الكناية إىل كناية عن . وصف الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .الصفة واملوصوف والنسبة

وملا كان الشاعر صوفيا، نرى توظيفه للكناية يف أكثر األوقات جاء للتعبري 

:فسية، فمن ذلك قوله يكين عن احلزنعن حالته الن

واشتد أمري وضاقت عين السبل________________



  

~١٥٦~

________________وضاق قليب وغابت عين احليل 

________________

كناية عن ضيق احلال وعدم احليلة،  أما قوله " ضاقت عين السبل"قوله ف

الصفة اليت يصرح فكناية عن احلزن من جهة، وهي كناية عن " وضاق قليب"

يذكر الصفة املنسوبة إليه بعينها بل يذكر صفة  باملوصوف وبالنسبة إليه لكنه ال

ومن الناحية . فضيق القلب صفة الزمة للحزن. أخري الزمة للصفة اليت أرادها

الصوفية تعبري عن حالة تعرتي قلوب العارفني يطلقون عليها القبض، وهي حالة 

اخلوف، وبعبارة أدق هي أرقى من اخلوف  مقام عبد منال رتفاعنفسية تأيت بعد ا

ويقابلها البسط، لذا قال الكاشاين القبض كاخلوف يف مقابلة الرجاء يف مقام 

  :وقريب من هذا كناية عن احلب والشوق يف طلب الوصول قوله. )١٩(النفس

______________________________

الوصل منك فجدقد ذاب قليب لروم ______________

)٢٠(به على إىل أقصى املىن أصل

فقد صور  قلبه وهو يف شدة هيجانه روما للوصول إىل حضرة الرسول عليه 

السالم ومل ينل مراده حىت ذاب من أجل حتركاته، كأنه مكون من ثلج يذوب 

وهذه كناية عن شدة اشتغال قلبه بالوصول إىل . شيئا فشيئا من شدة احلرارة

  :وتارة يصور نفسه باكيا عن طريق الكناية النسبية. صلى اهللا عليه وسلمحمبوبه 

  !!ها دمع عيين لفرف احلب فيك مها

فلم يصرح بالبكاء بل ذكر الزمه وهو احندار الدموع من عينيه، ومن الصور 

  :الكنائية الرائعة قوله يكين عن الذنوب

ـــــا خـــــري األنـــــام وقـــــر خـــــري خلـــــق اهللا خـــــري وزر ألنـــــت يـــــا*قـــــد جـــــاء بابـــــك ي
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ملـــــــا عـــــــاله مـــــــن األدران جـــــــاءك يـــــــر* حضــــــــرلــــــــذاك قــــــــد محــــــــل األثقــــــــال مث

جــــــــــــــــو أن تطهــــــــــــــــره لعلــــــــــــــــه يصــــــــــــــــل  

للتعبري عن ذلك، كما " األثقال"فإنه يكين عن اقرتافه للذنوب فاستخدم 

. اليت علته أيضا للتعبري عن مدى استغراقه يف الذنوب" األدران"استخدم 

�Ʈ الرائعةواملالحظ يف هذه الصورة  ȈƷ��ƨǯǂū¦Â�ƨȇȂȈūƢƥ�ǒ ƦǼƫ�̈°ȂǏ�ƢĔ¢�Ȃǿ

 ىلإوصف نفسه يف صورة رجل أشعث أوسخ حيمل على رأسه ثقال كبريا يتوجه 

فلم . باب الرسول صلى اهللا عليه وسلم لينزله ويغسل ما به من األدران والوسخ

 وقد يفضي به التصوير الكنائي إىل. علها الشاعر متحركةجيتكن الصورة جامدة 

:وصف  نفسه مريضا يلفظ أنفاسه األخرية، يلتمس من ينقذه

قـــــــد جـــــــاء خمتضـــــــرا يرجـــــــو الليـــــــاذ بكـــــــم

وواصــــــــــــــــلوه برفــــــــــــــــد مــــــــــــــــن عنايتـــــــــــــــــــــكم

*

*

فقــــــــــابلوه برفــــــــــق مــــــــــن ســــــــــيادتكم

_______________

_________________

فالشاعر يتذلل أمام حمبوبه ويشكو إليه ضيق حاله وتدهور األمور يف حياته، 

حبث فلم جيد ما يناسب حاله سوى حالة املريض املشرف على املوت، لكنه 

ǾƬǳƢƷ�Ǻǟ�Ƣđ�ƢȈǼǰǷ�̈°Ȃǐǳ¦�ǽǀǿ�ǞǓȂǧ.

  :االستعارة / أ

واحد بدعوى أنه قام  طرفالتشبيه وذكر  طريفحبذف أحد  االستعارةتتكون 

«�¦�ƢĔƘƥ�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ȆǯƢǰǈǳلذا.مقامه ǂǟ" أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد

اآلخر مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك الطرف 

ويف قصيدة الغرر البهية فضل الشاعر توظيف  )٢١("للمشبه ما خيص املشبه به
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، حيث فقط االستعارة على التشبيه، فلم يعقد تشبيهات فيها إال يف مكان واحد

  :أتى بتشبيه بليغ يف قوله

  مثله يرجتى اإلنقاء والغسلمن ** فأنتم أنتم صابونه وبكم 

ومن املعروف أن هذا النوع من التشبيه هو األقوى ومنه ينتقل املرء إىل 

، كل هذا يشري إىل أن الشاعر مل يكن يريد جمرد االستعارةاملنزلة التالية وهي 

إىل ما هو أقوى لتشكيل صوره، ففي مطلع القصيدة يوافينا التشبيه بل يذهب بعيدا 

  :بصورة استعارية رائعة حيث قالالشيخ عتيق 

إين أقــــــــــــول إذا مــــــــــــا نــــــــــــابين الوجــــــــــــل

ـــــــل  ـــــــت عـــــــين احلي وضـــــــاق قلـــــــيب وغاب

*

*

واشـــتد أمــــري وضـــاقت عــــين الســــبل

ــــاء والرســــل ــــه تقتــــدي األنب يــــا مــــن ب

ومـــــــــن لديـــــــــه يرجـــــــــى القـــــــــرب والوصـــــــــل  

يصور الشيخ اخلوف يف صورة حيوان مفرتس عضه بأنيابه، فصرخ مستغيثا 

لكنه مل يرد أن يكون يف ذلك ". يا من به تقتدي األنباء والرسل"  مبحبوبه بقوله

تشبيه يطول الكالم حوله فعدل عنه، فحذف املشبه به وهو احليوان املفرتس 

  .وذكر ما يالزمه وهو العض بالناب

ومن الصور اإلستعارية اليت تدل على متكن الشيخ يف تشكيل الصورة 

والرتكيب اإلضايف . لقصيدة للتعبري عن جتاربهاستخدامه اإلضافة الالمعقولية يف ا

يتضايف لفظان ال صلة بني داللتيهما اإلفرادية، ويتالمحان أن " :الالمعقويل هو

لينخلع كل منهما عن جزء معناه لصاحل املعىن اإلضايف، وتنشأ خطورة هذه البنية 

سائر البىن  يف ذلك التعانق الذي يقع بني اللفظني مبا ال جيد الباحث له مثيال يف

  :يقول الشيخ عتيق يف مثل هذا .)٢٢("الرتكيبية

وأمثــــــــــرت شــــــــــجرات احلــــــــــب يانعــــــــــة*ملــــا بــــدت لــــه مشــــس الســــر طالعــــة
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ــــــــةأفقـــــــال ملـــــــا ر  ـــــــوار طالعــــــ مــــــــــــا عــــــــــــودوين أحبــــــــــــايب مقاطعــــــــــــة*ى األن

)٢٣(بـــل عــــودوين إذا قــــاطعتهم وصــــلوا  

لسر يعد تراسال للحواس، كيف يعقل أن يكون للسر إىل افإضافة الشمس 

مشس، كما أن إضافة الشجرات اليانعات للحب يولد توترا دالليا جيرب الكلمتني 

ا املعجمية لصاحل املعىن الذي أراده الشاعر من ممن دالاللته االنسالخعلى 

د اإلضافة، فلذا ميكن القول بأن الشاعر استعار للمتعة اليت جيدها احملب عن

وصوله حملبوبه لفظ شجرة يانعة وأضافها للحب فأخرج الكلمتني من داللتهما 

الوضعية إىل معىن آخر، وهكذا كان األمر بالنسبة لشمس السر، حيث أراد 

الشاعر معىن دقيقا جدا من معاين الصوفية، أال وهي قضية الكشف، وقد 

صور  األول يكشف هلم عن: اصطلح الصوفية فيه على ثالث مراتب وهي

األولياء، والثاين يكشف هلم عن أرواح األنبياء والثالث يكشف هلم عن روحانية 

ļ¦ǀǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�°Ȃǻ�ǶđȂǴǫ�Ȇǈǧ�ǞǔȈǧ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ)وهنا . )٢٤

بالضبط يريد الشيخ به األخري ألنه يف مقام التذلل أمام الرسول حممد صلى اهللا 

  :البحر للجود ومن هذا النوع أيضا إضافة. عليه وسلم

  فبحر جودك يا خري الوجود مها

  الرسم بالكلمات -ج

¤�ĿÂ��ƨȇ±ƢĐ¦�¼ǂǘǳ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦�ŚǤƥ�°Ȃǐǳ¦�ǲȈǰǌƫ�ń قد يعمد الشعراء تارة

تلك احلالة تكون الصورة مصوغة من كلمات حقيقية فيصور الشاعر مشهدا يف 

الورود يف شعر  صورة رائعة دون اللجوء للتشبيه أو االستعارة، وهذه ميزة قليلة

�ƾǼǟ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƨȇ±ƢĐ¦�©¦ŚƦǠƬǳ¦�ƨǻƢǰǷÂ�°Âƾǳ�Ǯ ǳ̄Â��ÄƾȈǴǬƬǳ¦�ǂǠǌǳ¦Â�ȄǷ¦ƾǬǳ¦
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الشعر،  وبعبارة أدق كان الشعراء الرومنتيكيون أكثر توظيفا  القدامى يف بناء

.للرسم بالكلمات، وذلك من أجل التحرر من مميزات الشعر العمودي

تصويرا  -يق بصفته شاعرا تقليدياوكان أغلب التصوير يف شعر الشيخ عت

جمازيا، لكن يوجد بعض األماكن اليت شّكل الصورة عن طريق الرسم بالكلمات، 

  :فمن ذلك قوله يف القصيدة

مـــن أم بابـــك يـــا خـــري األنـــام ســـعد

مــــن مل ينــــل وصــــال يف األنــــام فقــــد

*

*

ومـــــن علـــــى بابـــــك العـــــايل أقـــــام رشـــــد

قـد ذاب قلــيب لــروم الوصــل منــك فجــد

ــــــل    عــــــودوين إذا قــــــاطعتهم وصــــــلواب

حيث صور القدوم والوقوف على باب املالحظ هنا هو األشطر الثالثة األوىل، 

أو  الرسول صلى اهللا عليه وسلم ووصفه بالسعادة والرشد دون اللجوء إىل التشبيه

  .أو غري ذلك االستعارة

  التجسيد والتشخيص -د

فالتشخيص  )٢٥(واملوضوعالذاتبنياالحتادمنضربانوالتشخيصالتجسيد

أو األنسنة  تقنية قدمية يف الشعر العريب والعاملي على حد سواء، وهو أن يعمد 

�ƨȈƷ�©ƢǼƟƢǯ�°ȂǏ�Ŀ�Ƣǿ°ȂǐȈǧ�̈ƾǷƢŪ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦�ǂǿƢǜǷÂ�̈®ËǂĐ¦�ňƢǠŭ¦�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦

.)٢٦("حتس وتتحرك وتنبض باحلياة

  :ومن التشخيص يف قصيدة الغرر البهية قول الشيخ

ــــــــحبه رب هـــــا قلـــــيب قـــــد ابتــــــــــــــــليتب

تقـــول مهمـــا بنـــار احلـــب قـــد صـــليت

*

*

ƪ ºººººȈǴƳ�ƢºººººĔ¦°®¢�Ã°¢�½¦̄�ǲºººººƳ¢�ǺºººººǷ

صــــلى وســــلم رب العــــرش مــــا تليــــت

)٢٧(يا من به تقتدي األنباء والرسل  
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فصور القلب شخصا يصلي على الرسول كلما ُصلي بنريان احلب، وأروع 

.  يف صورة حيوان مفرتس له ناب يعضمن هذا جتسيده للخوف حيث جسده 

  إين أقول إذا ما نابين الوجل    :يف مطلع القصيدة

كل هذا ليصل إىل عمق شعور املرء ويصور له ما يشعر به هو من 

.األحاسيس كأنه يراه بأم عينيه

  :الخاتمة

  :توصلت الورقة بعد تتبع أسلوب قصيدة الغرر البهية إىل نتائج أمهها

 أسلوبا يتسم بالليونة وذلك انطالقا من غرض القصيدة استخدم الشاعر

  .وهو االستعطاف

 تتجلى ليونة األسلوب أوال يف البحر العروضي املستخدم يف القصيدة

حد النقيضني العنف أو اللني حسب رأي أوهو حبر ال خيلو من ) البسيط(

  .بعض النقاد

تستحوذ ألفاظ ومصطلحات إسالمية وصوفية وخاصة ألفاظ القلب 

.وأحواله، ويتخلل هذا ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة

 استخدم الشاعر يف قصيدته انزياحات تركيبية كالتقدمي والتأخري واحلذف

.، ليجعل الكالم ذا تأثري على من يوجه لهوااللتفات

 كما كان الشاعر بارعا يف تصوير أحاسيسه وجتاربه الشخصية بوسائل

ستعارة والكناية، كما تتجلى مالمح التصوير التقليدية من التشبيه واال

.التصوير بالتشخيص والتجسيم يف القصيدة



  

~١٦٢~

 يفضل الشيخ االستعارة على التشبيه يف هذه القصيدة حبيث مل يرد يف

القصيدة تشبيه سوى مرة واحدة بصيغة التشبيه البليغ، مما جيعل الشيخ 

  .بسلوكه هذا أكثر ميال إىل احتاد طريف التشبيه

  :والـمراجع الهوامش

ربية والدراسات عأو أعماله اللغة ال وَ يَـ نْـ جِ مِ ـقب بلالشيخ أبوبكر حممد امل)١(

مقدم إىل  يس للطالب عبداهللا غرب سركاناإلسالمية حبث لنيل الليس

   ٧٢ص . م١٩٨٧اللغة العربية جامعة بايرو عام 

.خمطوط ،غالف حتصيل الوطر برتمجة الشيخ حممد سلغ بن عمر للشيخ عتيق)٢(

.خمطوط ١حتصيل الوطر ص )٣(

قفا نبك من "شرح وضعه الشيخ يف غاية الروعة على معلقة امرؤ القيس )٤(

 .وشرحها بعبارات صوفية" ذكرى حبيب ومنزل

، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالنحممد األمني عمر، )٥(

 ١٥٤ص ١٩٨٨مطابع الزهراء لإلعالم العريب، القاهرة، 

، البناء العروضي للقصيدة العربية،)الدكتور( اللطيف،حممد محاسة عبد )٦(

 ١٠٨هــ ص١٤٢٠- ١٩٩٩ دار الشروق القاهرة، ١ط

 ١، جاملرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،)د.أ(عبداهللا الطيب )٧(

ه ١٤٠٩-م ١٩٨٩الطبعة الثالثة، دار اآلثار اإلسالمية الكويت 

  ٥٠٧- ٥٠٦ص

، منشورات احتاد الكتاب يهاخصائص احلروف العربية ومعانحسن عباس، )٨(

 ٧٨ص  ١٩٩٨العرب، 
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، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالنحممد األمني عمر، )٩(

 ١٥٤ص 

.حسن عباس، املرجع السابق نفسه)١٠(

، حبث اخلطاب الشعرى عند ايليا أيب ماضيالبنيات األسلوبية يف : قريف سعيد)١١(

 . ١٣٩ص  ٢٠١٠. اجلزائرمقدم لقسم اللغة العربية جامعة قاصدى مرباح 

، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالنحممد األمني عمر، )١٢(

 ١٥٦ص 

رًا : ((واحلديث بتمامه هو) ٢٩٠٠(رواه البخاري رقم)١٣( َمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخيـْ

يِن َواللَُّه اْلُمْعِطي َوأَنَا اْلَقاِسُم ، َوَال تـَزَاُل  َهِذِه اْألُمَُّة ظَاِهرِيَن يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّ

)).َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم َحىتَّ يَْأِيتَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُرونَ 

احلركة املوضعية يف تركيز احلركة يف نقطة معينة، أو تبادل اخلواص الداللية )١٤(

فيما بينها يف نقطة حمددة من شأنه أن يضيف عمقا يف الداللة ويساعد 

حممد عبد املطلب، : راجع . اجلمالية  املسترتة وراءها على تكثيف النية

الشركة  ١ط،جدلية اإلفراد والرتكيب يف النقد العريب القدمي) الدكتور(

 ١٨١ص  ١٩٩٥العاملية  للنشر لوجامان  املصرية

الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب األمني عمر،  مـحمد )١٥(

 ١٥٥،واخلالن

أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب  الشيخاألمني عمر،  مـحمد )١٦(

 ١٥٦، ص واخلالن
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الصورة الشعرية عند ،)٢٠٠٣(املسعودي، فاطمة بنت قنيع مستور، )١٧(

  ١٣٠ص. ، نادي مكة الثقايف، مكة املكرمةطاهر زخمشري

 ٢٨٧- ٢٨٦، املرجع السابق صجواهر البالغةأمحد اهلامشي، )١٨(

 .حتقيق وتقدمي د، معجم اصطالحات الصوفيةالكاشاين، عبد الرزاق، )١٩(

  ٦٣ص ١٩٩٢/١٤١٣. ١عبد العال شاهني، دار املنار، ط

الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب األمني عمر،  مـحمد )٢٠(

 ١٥٥، ص واخلالن

، دار اهلداية، القاهرة، Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ: االستعارةشيخون، حممود السيد، )٢١(

  ٦٥: ١٩٩٤، ٢.ط

 ٢٥٦ص ،يم إنياسالصورة الشعرية عند الشيخ إبراهمقري، )٢٢(

، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالنحممد األمني عمر، )٢٣(

 ١٥٥ص 

مكتبة  ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالميالدكتور رفيق العجم،)٢٤(

 .٧٩١ص . ١٩٩٩لبنان ناشرون، الطبعة األوىل 

حسناء  م،٢٠١٢، العدد الثاين، ٢٨، الـمجلد دمشق جامعة جلةـم)٢٥(

٤٦ص .الصورة الشعرية عند املعتمد بن عباد): ةالدكتور (أقدح، 

مكتبة ابن  ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة،)الدكتور(علي عشري زايد، )٢٦(

 .٧٦:، ص م٢٠٠٢الطبعة الرابعة، سينا القاهرة،

، الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالنحممد األمني عمر، )٢٧(

  .١٥٦ص 
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  :المقدمة

  :وهذا املقال حيتوي العناصر اآلتية

مقدمة يف تعريف التعادل النحوي. 

الكتابة يف التعادل النحوي. 

تطبيق نظرية التعادل يف املسائل النحوية. 

عند األستاذ عبد اهللا بن حممد فودي نظم النظرية. 

اخلامتة. 

  :النحويالتعريف بالتعادل 

من البحوث املهمة يف النحو العريب   موضوع التعادل يف النحو العريب يعد

يتسم بالطرافة واإلبداع، وهذا املقال يظهر أمناط التعادل ومناذجه يف النحو العريب 

وكيف استطاع األستاذ عبد اهللا بن فودي تسهيل هذا املوضوع حيث قام بنظم 

  .هذه النظرية على وجازة ومهارة

  :تعريف التعادل لغة

، أو هو )١(والتعادل على وزن التفاعل، من عدل فالنا بفالن سّوى بينهما

ومنه قسمة التعديل وهي قسمة  ،)٢(نيالتوازن يف املقدار أو التساوي بني الشيئ

الشيء باعتبار القيمة واملنفعة ال باعتبار العدل فيجوز كون اجلزء األقل يعادل 



  

~١٦٦~

:" وقال أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي )٣(ومنفعتهاألعظم يف قيمته 

َعَدَل  يف أمره، َعْدًال، من باب :القصد يف األمور وهو خالف اجلور يقال: الَعْدلُ 

ضرب وَعَدَل  على القوم، َعْدال أيضا، و َمْعِدَلًة، بكسر الدال وفتحها، و َعَدَل 

َدال، من باب تعب جار وظلم عن الطريق ُعُدوال، مال عنه و انصرف، وَعِدَل عَ 

و ِعْدُل الشيء بالكسر، مثله من جنسه، أو مقداره قال ابن فارس و الِعْدُل، 

الذي يعادل يف الوزن والقدر و َعْدلُُه بالفتح، ما يقوم مقامه من غري جنسه ومنه 

Mâ:قوله تعاىل Î Í Ì ËL
َعَدْلُت  :وهو مصدر يف األصل يقال )٤(

ȏÌƾÈǟ�¦ǀđ�¦ǀǿ، من باب ضرب إذا جعلته مثله قائما مقامه قال تعاىل":M+

0 / . - ,L
MH:"وهو أيضا الفدية قال تعاىل) ٥( G

^ M L K J IL
ال يـُْقَبُل ِمْنُه :" وقال عليه الصالة و السالم )٦(

ْلُتُه تـَْعِديال، فَاْعَتَدَل، سّويته فاستوى والتعادل التساوي و َعدَّ "َصْرٌف َو ال َعْدلٌ 

ومنه قسمة التـَّْعِديِل، وهي قسمة الشيء باعتبار القيمة واملنفعة ال باعتبار املقدار 

.)٧(اجلزء األعظم يف قيمته ومنفعته) فيجوز أن يكون اجلزء األقل يـَُعاِدلُ 

  :تعريفه اصطالحا

بني اخلفة والثقل بني الكلمات التعادل النحوي هو التوازن أو التساوي   

العربية وخباصة يف املسائل النحوية، وقيل هو التساوي بني كلمتني أو أكثر 

مثل  )٨(بشكل حيقق التوازن يف املسائل النحوية، وجيعلها أكثر مجاال وجالال

اإلتيان بالتاء يف املعدود املذكر وحذفها يف املؤنث ألن املذكر خفيف فثقل 

.فف، كما سيأيت يف نظم النظريةواملؤنث ثقيل فخ
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:الكتابة في التعادل النحوي

ميكن القول بأن الكتابة يف هذا املوضوع بالذات مل تلق اهتماما من علماء 

النحو القدامى واحملدثني ومل يتناولوها يف كتبهم إال ملاما، مع أمهيته، لذا قال 

التعادل يف النحو العريب الدكتور أشرف عطية عبد املطلب يف معرض حديثه عن 

مل حتظ ظاهرة التعادل باهتمام من القدامى وال احملدثني من النحاة، فعلى "

املستوى الرتاثي جند أن كثريا من كتب النحو الرتاثية قد أغفلت احلديث عن هذه 

الظاهرة، ومل يذكر مصنفوها ظاهرة التعادل، ومن ذكر منهم التعادل فقد ضرب 

 يتناوله أحد من النحاة القدامى كموضوع، وإمنا تناوله  هلم أمثلة قليلة ومل

، وأكثر )٩(كمصطلح وأمسوه بالتعادل أو املعادل أو التعديل وضربوا له أمثلة

  :النحاة ذكرا هلذا املصطلح وإحساسا به دون أن يتناوله بشكل موضوعي هم

ل وقد ذكر هذا املصطلح عدة مرات، وضرب له أمثلة يف كتابه عل :العكربي-١

.، وجعل التعادل علة من ضمن علل البناء واإلعراب)١٠(البناء واإلعراب

وقد ذكر هذا املصطلح مرارا وضرب له أمثلة يف شرحه على : الرضي-٢

 .الشافية

وقد ذكر هذا املصطلح وضرب له أمثلة عديدة يف شرحه على : ابن يعيش-٣

 .املفصل

ظائر ونقل ذكره مع األمثلة هذا املصطلح يف كتابه األشباه والنوقد ذكر : السيوطي-٤

.)١١(املغين عن الشلوبني، وابن النحاس يف التعليقة، وابن فالح يف شرحه على

وعلى مستوى الدراسات احلديثة فقد اهتم الدكتور أمحد عفيفي مبوضوع 

، والتقط )١٢("ظاهرة التخفيف يف النحو العريب"التعادل، وأشار إليه مرارا يف كتابه 
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يف هذا الكتاب عن التعادل اللغوي  )١٣(وخصص مبحثاله صورا عديدة، 

والتخفيف، وقد ختم حديثه يف هذا املبحث بالتنبيه على ضرورة البحث يف هذا 

ولعل أحد الباحثني : "املوضوع وأشار إىل أمهيته يف إظهار دقة اللغة ومجاهلا، فقال

 يقوم بدراسة هذه الظاهرة؛ لكي يكشف عن عبقرية هذه اللغة ونظامها

.")١٤(الدقيق

وقد قام الدكتور أمحد عفيفي بعد ذلك بنشر دراسة عن التعادل يف صحيفة    

، وقد أشار يف "التعادل اللغوي بني واقع اللغة وتطورها"كلية دار العلوم بعنوان 

هذا البحث إىل أمهية موضوع التعادل وحث على دراسته، ومجع يف هذه الدراسة 

�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǾƬǇ¦°®�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǞǓÂÂأمناطا ومناذج للتعادل اللغوي،

.)١٥(احلاكمة هلذه الظاهرة

:تطبيق هذه النظرية في المسائل النحوية

الفعل واالسم فقالوا إن   :قد طبق النحاة هذه النظرية يف مسائل منها   

االسم خفيف والفعل ثقيل فكيف يتعادال؟ فزادوا يف االسم التنوين عالمة له 

وملا كان الفعل ثقيل . للتعادل وسيأيت بيانه يف شرح أبيات النظمدون الفعل 

خص باجلزم ألن اجلزم حذف، واحلذف ختفيف والتخفيف ال يليق إال بالثقيل 

لذلك خص الفعل به للتعادل النحوي، ومن تلك املسائل كون الرفع خاص 

بالفاعل والرفع ثقيل وخص املفعول بالنصب والنصب خفيف، فقيل الفاعل 

فيف ألنه ال يتعدد، واملفعول ثقيل ألنه يتعدد فخص الرفع بالفاعل خلفته خ

والنصب للمفعول لثقله، وكذا يف مسألة الكسر قبل ياء اجلمع والفتح قبل ياء 

املثىن ألن النون يف اجلمع مفتوحة ويف املثىن مكسورة فخص فعكسوا ذلك 

  .للتعادل النحوي
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  :محمد فودي نظم النظرية عند األستاذ عبد اهللا بن

حاول األستاذ عبد اهللا تسهيل هذه النظرية بإجياد تسعة أبيات تناولت نظرية   

.)١٦(التعادل يف النحو العريب وهاك هذه األبيات وشرحها ليتضح األمر

  :قال الناظم رمحه اهللا  

ـــــــــــــثْـُقالَ -١ ـــــــــــــِويُن ِســـــــــــــٍم لَِي ـــــــــــــَد تَن َوزِي

َواجلَـــــــــــْزُم َحـــــــــــذٌف َالَق بِالثَِّقيـــــــــــلِ -٢

الَيِســــــــــــــــريِ الثَِّقيــــــــــــــــُل ِيف َوُجيَعــــــــــــــــلُ -٣

ـــــــىنَّ -٤ َـــــــاِء َمجـــــــٍع َع ـــــــَل ي َوالَكســـــــُر قَب

ــــــــالَ َوالتَّــــــــاُء ِيف -٥ َعــــــــدِّ الــــــــذُُّكوِر ُجِع

ـــــــِدالَ  ـــــــن ِفعـــــــٍل ِلَكـــــــي يَعَت َأَخـــــــفُّ ِم

ــــــــــــصَّ لِلتَّعــــــــــــِديلِ  ــــــــــــِه ُخ الِفعــــــــــــِل ِفي

ـــــــــــــــــريِ تـََعـــــــــــــــــاُدالً َواخلِـــــــــــــــــّف ِيف  الَكِث

َـــــــــــا ـــــــــــَل ي ـــــــــــتٌح قَب ِـــــــــــَذا َوَف ــــــــــــُمثـَىنَّ ل ال

ــــــــــــــالَ ِيف َواَحلــــــــــــــذُف  ُمَؤنَّــــــــــــــٍث ِإذثـَُق

_____________________________

يشري إىل مسألة الثقل واخلفة بني " وزيد تنوين سم ليثقال إخل: "وقوله)١(

االسم والفعل فقد ذهب النحاة إىل أن االسم أخف من الفعل، والفعل 

أثقل من االسم، لذا زادوا يف االسم النتوين عالمة له، والتنوين يدخل يف 

االسم املتمكن أمكن، ويعرب باحلركات، وقد زيدت يف االسم خلفته، 

فإن اخلفيف يزاد فيه ليثقل ويعادل الثقيل، ويتصرف فيه بوجه ال يتصرف 

.)١٧(به فيما يثقل عليهم

يشري إىل اجلزم حذف واحلذف ختفيف، والتخفيف ال " واجلزم إخل: "وقوله)٢(

  .سم به وذلك للتعادليليق إال بالثقيل خص الفعل به ومل خيص اال

يشري إىل قول ابن النحاس يف كتابه التعليقة على " وجيعل الثقيل إخل: "وقوله)٣(

، وإمنا رفع الفاعل )١٨("وقوله أبدا مرفوع"املقرب يف الكالم على الفاعل، قال 
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للفرق بينه وبني املفعول، فإن قيل لو عكستم حلصل الفرق، فاجلواب من 

  :وجهني

  .السؤال يفضي إىل التسلسل فينزلأن هذا : أحدمها-

كان الرفع للفاعل أوىل من النصب لوجوه، أحدها قلة : والثاين-

الفاعل لكونه ال يكون إال لفظا واحًدا، وكثرة املفعول لكونه متعدًدا 

فالرفع أثقل من النصب، فأعطي الثقيل للواحد، والنصب للمتعدد 

.)١٩(ليتعادال

ء اجلمع، ألن نون التثنية مكسورة، ومن باب التعادل، كسر ما قبل يا)٤(

ونون اجلمع مفتوحة، ففتح ما قبل ياء التثنية، وكسر ما قبل اجلمع طلبا 

للتعادل، ليقع الياء بني مكسور ومفتوح، وبني مفتوح ومكسور، حنو 

.ُمْسِلَمِني وُمْسِلِمنيَ 

�ǞǷ�ǂǯǀƫ�ƢĔƜǧ�ƨǠǈƫ�ń¤�ƨƯȐƯ�ǺǷ�®¦ƾǟȋ¦�ń¤�Śǌȇ" والتاء إخل:" وقوله)٥(

العدد املؤنث، حنو ثالثة رجال، وتؤنث مع املعدود املذكر، حنو ثالث 

نساء، وكذا إذا كانت مفردة، تقول عشرة رجال، عشر نساء، فقيل إمنا 

حلقت التاء عدد املذكر وسقطت يف عدد املؤنث، ألن املؤنث ثقيل، 

.)٢٠(فحذفت للتخفيف، واملذكر خفيف، فأدخلت ليتعادال

ــــ  يف-٦ ــــٍة تـُ النََّســــبزَاُل ِيف َكَحِنيَف

َـــــــــل-٧ َءاِت الرُّبَـــــــــاِعيَّ ِلَكونِـــــــــه أَق

َأَخــــفُّ فَــــَدَخلَوأَلِـــٌف ِمــــن يَــــا-٨

ــــــا تَْأنِيــــــٍث لِِفعــــــٍل َســــــَكَنت-٩ َوَت

َمتِــــــــــيٍم فـََرتَــــــــــبلِلثـَِّقــــــــــِل الَيــــــــــاالَ 

ِمْن َغـريِِه ُخـّص ِبَضـّم ِذي ثَِقـل

َتكِســــــَري َمجــــــٍع لِيـَُعــــــاِدَل الثـَِّقــــــل

ـــــيتِّ َمـــــَع  َـــــتْ َوُحـــــرَِّك ال اســـــٍم قُرِن

_________________________________
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وكذا يف باب النسب، إذا نسبت إىل ما كان على وزن فعيلة، حنو حنيفة، )٦(

بفتح الفاء، أو فعيلة بضم الفاء، حنو جهينة حتذف التاء والياء، وفتحت 

احلرف الثاين، حنو حنيفة حنفي، وجهينة جهين، والعلة يف ذلك أن 

لكن فيما جاء على فعيل، إذا كان الوزن صحيح الالم بقي املؤنث ثقيل، 

على حاله، حنو متيم، تقول يف النسب متيمي، وعقيل عقيلي، ألن املذكر 

.)٢١(خفيف، فزيدت فيه ياء النسب للتعادل

يشري إىل أن الفعل الرباعي يف العربية، أقل من " وءات الرباعي: "وقوله)٧(

مضارعه، فقالوا خص بضم حرف الفعل الثالثي، والعلة، هي علة ضم 

املضارعة للتناسب بني القلة واخلفة، والضم ثقيل، فأثقلوا اخلفيف القليل، 

حنو دحرج يُدحرج، وخص الثالثي بالفتح للتناسب بني الكثرة والثقل، 

�ǲǯÂ��ǞƳǂȇÂ��Ƥ ǿǀȇ�ȂŴ��Ƣđ�ȆƯȐưǳ¦�ǎ Ƽǧ��Ƕǔǳ¦�ǺǷ�Ǧ ƻ¢��ƶƬǨǳ¦Â

.)٢٢(ذلك لقصد التعادل

صد باب التصغري ومجع التكسري يف املوازنة بني حرف يق" وألف: "وقوله)٨(

املد، أيهما أثقل؟ فقالوا الواو أثقل، مث الياء، واألخري أخف، وهو األلف، 

مث املوازنة بني التصغري واجلمع، فقالوا اجلمع أثقل، والتصغري أخف، 

وللتعادل خص األلف جبمع التكسري، حنو مساجد، ودراهم، وخص 

.)٢٣(ن الياء أثقل من األلف، فتعادالالتصغري بالياء، أل

التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث " تا"وهنا املوازنة بني " وتاء تأنيث: "وقوله)٩(

�ƨǯǂƸƬŭ¦Â��ÀȂǰǈǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ƢĔȋ��Ǧ ƻ¢�ƨǼǯƢǈǳ¦�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� ƢƬǧ��ƨǯǂƸƬŭ¦

�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦� Ƣƫ�ƪ ǐƼǧ��ÀȂǰǈǳ¦�ǺǷ�ǲǬƯ¢�ƨǯǂū¦Â��ƨǯǂƸǴǳ�ƨǠƥƢƫ�ƢĔȋ��ǲǬƯ¢



  

~١٧٢~

ل، ألن الفعل أثقل، وخصت تاء التأنيث املتحركة باالسم، الساكنة بالفع

.)٢٤(ألن االسم أخف للتعادل

هكذا تناول األستاذ عبد اهللا هذه النظرية وطبّقها على بعض املسائل النحوية 

.إلبرازها وتسهيلها، هللا دره قد أجاد وأفاد

  :الخاتمة

تناول املسائل النحوية بابا ما سبق يرى القارئ عبقرية األستاذ عبد اهللا يف ـم

بابا، وإدراكه احلكمة  والرباعة يف كيفية ختلص اللغة من كل ثقل، واملسري إىل كل 

سهل ويسري، األمر الذي منح هذه اللغة الفصاحة عند النطق والعذوبة عند 

السماع، ونظم األستاذ النظرية وسّهلها تسهيال، لذلك أراد الباحث أن يربز هذه 

�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�Ǧاألبيات اليت ȇǂǠƫ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�®°Â¢�ƾǬǧ��À¦®Ȃǈǳ¦�ƨǷȐǟ�Ƣđ�¿Ƣǫ�

اللغة واالصطالح، مث الكتابة يف التعادل النحوي عند القدامى واحملدثني، مث 

عند األستاذ عبد  يف املسائل النحوي، مث شرح نظم النظرية تطبيق هذه النظرية

صي الدارسني لرتاث علمائنا ئق باملكان أن أو الاهللا بن فودي، مث اخلامتة، ومن ال

أن يقوموا بإبراز مثل هذه النواحي من املسائل اليت تناوهلا علمائنا يف كتبهم مما مل 

تتصل إىل أعني الطلبة، ونستنتج أن األستاذ عبداهللا خاض جمال النحو ودرسه 

��ǶēƢǨǼǐǷ�Ŀ�ƢǤǳƢƥ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�¦ȂǳÂ¢�®ƢȀŪ¦� ƢǸǴǟ�À¢Â��ƨǐƷƢǧ�ƨǇ¦°®

.ÀƢǠƬǈŭ¦�ƅ¦Â��ǶēƢǨȈوتأل



~١٧٣~
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  :الـهوامش والـمراجع

  . القاموس احمليط مادة ع د ل)١(

املناوي، دار  الرءوفمد عبد التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي حمل)٢(

حتقيق  ١٤١٠الطبعة األوىل، الفكر املعاصر، دار الفكر بريوت، دمشق

  . ١/١٨٣ حممد رضوان الداية. د

  ١/١٨٢مرجع السابق ـال)٣(

  .من سورة املائدة ٩٥ اآلية)٤(

  .من سورة األنعام ١ اآلية)٥(

  .من سورة األنعام ٧٠ اآلية)٦(

  .املصباح املنري مادة ع د ل)٧(

  .٢املرجع السابق )٨(

القاهرة / ٢التعادل يف النحوي العريب الدكتور أشرف عطية عبد املطلب )٩(

  ٢٠٠٩دار العلوم 

دار الفكر  أليب البقاء العكربي،:وهو اللباب يف علل البناء واإلعراب)١٠(

  .ت غازي خمتار طليمات١٩٩٥األوىل،،دمشق

  .٢املرجع السابق )١١(

 -وهو ظاهرة التخفيف يف النحو العريب للدكتور أمحد عفيفي كلية العلوم)١٢(

  .١٩٩٦جامعة القاهرة، طبعة الدار املصرية اللبنانية، الطبعة األوىل 

التعادل اللغوي والتخفيف، يف الباب الرابع : وهو املبحث اخلامس)١٣(

  . ٣٦٤التخفيف على مستوى اجلملة : املعنون



  

~١٧٤~

" ظاهرة التخفيف يف النحو العريب"نقال من كتاب / ٢املرجع السابق )١٤(

  .للدكتور أمحد عفيفي

  .٢املرجع السابق )١٥(

يف  وىالفتاوهي مستخرجة من كتابه النظم احلاوي يف علم النحو بأهم )١٦(

  .حرف التاء

  .١/١١٧األشباه والنظائر )١٧(

  .٨٠-٧٩/التعليقة البن النحاس)١٨(

  . ٨٠-٧٩/مرجع السابقـال)١٩(

  .١/١١٧األشباه والنظائر )٢٠(

  .١/١١٧األشباه والنظائر )٢١(

  . ١/١١٧. املرجع السابق)٢٢(

 .١/١١٨. املرجع السابق)٢٣(

  .١/١١٨املرجع السابق )٢٤(
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

 

 


 
 

:مقدمة

أمهية كربى يف البيئة النيجريية، وهذه األمهية لعملية تعليم وتعلم اللغة العربية 

  :تربز يف اجلوانب اآلتية

-�©ƢȈǴǸǟ�ƢȀȈǴǟ�ÀȂǰƫ�Ʈ ȈŞ��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�śƥ�¿ƢƟȂǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǚǨŢ

��Äǀǳ¦�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǏƢƻÂ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢�śƥ�ǶǿƢǨƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦

لعربية هويته ودليل تقدمه وهلجاته القومية، فكانت اللغة اكثرت وتعددت لغاته 

ǽǂǓƢƷ�Â�ǾȈǓƢǷ�śƥ�ǲǏÂ�̈Ǆŷ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ǽǂǔŢÂ.

-�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢŲ��ǶǴǈŭ¦�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�» ¦ƾǿ¢�̈ƾƷÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǲǰǌƫ

.ترابط أفكاره

إن اللغة العربية سجل تاريخ األمة النيجريية وخاصة املسلمة، فهي تعرب عن -

ŭ¦�ȆǿÂ��ƢȀƬǧƢǬƯÂ�Ƣē°ƢǔƷ عني الذي يتشرب منه النشء روح تاريخ األمة يف

.املاضي واحلاضر، ويتشرفون املستقبل

-�ƢȀȈǧ�ƢŠ��ƨȈǷƢǻ�ƨǻǂǷ�ƨǤǳ�ȆǿÂ��ǾƯ¦ǂƫ�ȄǴǟ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǚǧƢŹ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ

�ǞǸƬĐ¦Â�Ǿƫ®Â±�Ǯ. من ترادف واشتقاق ونعت ǳ̄� ȂǓ�Ŀ� Ǌ ǼǴǳ�ƢȀǈȇ°ƾƫ�Ļ�¦̄Ɯǧ

.احلياة ر احلضاري واألمن يف سلوكياتبالتقدم الفكري والرقي والتطو 

-�Ƣē¦ǄȈŲÂ��ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨǸǴǈŭ¦�ƨȇŚƴȈǼǳ¦�ƨǷȋ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ǆ ǰǠƫ�̈¡ǂǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦

يف اإلدراك، ومدى ثقافتها ومستويات تفكريها يف شىت جماالت احلياة 



  

~١٧٦~

املختلفة، فإن تاريخ الكتابة والقراءة لألمة النيجريية يبدأ بدخول اإلسالم 

).٢: م، ص٢٠١٣مغاجي، (ية فيها واللغة العرب

  :تعليم اللغة العربية في نيجيريا

�ƨǤǳ�ƢĔ¢�ǾǻƢŻƜƦǧ. إن احرتام املسلم النيجريي للغة العربية ساعد على انتشارها

�ƨȈƥǂǠǳ¦�®ȂǧȂǳ¦�ǒ Ǡƥ�̈°Ƣȇ±�À¢�ƢǸǯ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ȂǴƬȇÂ�ǾƫȐǏ�Ƣđ�Ä®ƚȇ�À¡ǂǬǳ¦

العربية يف نيجرييا، وهلذه الزيارة لبعض ممالك اهلوسا ساعدت على انتشار اللغة 

  ).٦٢: غالدنث، ص(أثر عظيم الشأن يف نشر اللغة العربية والتعليم اإلسالمي 

ساعدت جلة من العوامل على انتشار اللغة العربية يف نيجرييا وأصبح لكل 

فن من فنون اللغة واألدب رواده من العلماء النيجرييني الذين تتلمذ البعض منهم 

 العلماء من العرب كاإلمام جالل الدين السيوطي وغريه، أو من على مشاهري

درس اللغة العربية والعلوم اإلسالمية على يد علماء نيجرييني، فقد ألفوا بالعربية 

   ً                                                                    كتب ا يف الدين كالتفسري والفقه والعقيدة، كما كتبوا يف خمتلف فنون األدب العريب 

  . نيجرييا مراكز وقنوات ولتعليم اللغة العربية يف). ٤٣: اإللوري، ص(

  بعض مراكز تعليم اللغة العربية في نيجيريا 

:الكتاتيب وجمالس العلماء/ ١

حتولت األمة النيجريية املسلمة إىل أمة قارئة بعد دخول اإلسالم وانتشار 

ابن (                                    ّ                                 ثقافته يف املدن والقرى النيجريية، فالكت اب موضع لتعليم الكتاب أو الكتابة 

وهو أحد مراكز التعليم لدى املسلمني قبل ظهور الـمدارس ). ٣/منظور، ج

�ƾǫ�ƢĔƜǧ�Àƾŭ¦�ƢǷ¢��ÃǂǬǳ¦�Ŀ�¦ǀǿÂ��ƾƳƢǈŭƢƥ�§ Ƣ�Ƭǰǳ¦�ǪƸǴȇ�ƢǷ�Ƣ�ƦǳƢǣ�ƨưȇƾū¦                                           ّ              ً           

  .تكون ملحقة أو منفصلة عنها
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                  ّ                                                 اهلدف من إنشاء الكت اب حتفيظ القرآن الكرمي وتعليم الكتابة والقراءة، ألن 

�Ŀ�ȏ¤�ƨǧÂǂǠŭ¦�Ƣē°ȂǏ�Ŀ�Ƥ. به حفظ القرآن الكرمي ال يسهل إال ȈƫƢƬǰǳ¦�ǂȀǜƫ�Ń

عهد متأخر، إذ كان اآلباء واملعلمون الذين يأتون البيوت هم الذين يتولون تعليم 

  ).٥٤: م، ص١٩٨٧شليب، (الصغار القرآن الكرمي ومبادئ العلوم 

مل تكن الكتاب يف أول أمرها تركز على شيء غري القرآن الكرمي وأحاديث 

.حكايات األبرار وأحواهلم، مث بعض األحكام الدينية، مث الشعراألخيار و 

إن الكتاتيب يف نيجرييا على قسمني؛ مدارس القرآن الكرمي للصبيان، 

ومدارس العلم وهي للكبار، وتعترب مرحلة عليا، والدراسة فيها عادة تستمر من 

كامل يوم يوم السبت إىل يوم اخلميس باستثناء النصف الثاين من يوم اخلميس و 

اجلمعة، وكان الصبيان يبدءون يومهم الدراسي حبفظ القرآن الكرمي عندما 

يكونون مكتملي النشاط مث ينصرفون منتصف النهار، ويستمر البعض إىل أوقات 

  .ة األعياد واملناسبات الدينيةباملساء، وتعطل الدراسة مبناس

بية مث األلواح تستحضر أدوات التعليم من الدواة أو احلرب واألقالم اخلش

لصغار التالميذ، أما اعتاد املعلم أن يكتب الدرس . املصنوعة من اخلشب املصقول

                                                           ً             الكبار فينقلون دروسهم من املصحف مباشرة على األلواح، وجيلسون مجيع ا ملتفني حول 

يسمى باخلتمة أو  املعلم، ويتخرجون عادة بعد حفظ القرآن الكرمي كله، وهو ما

Ǡƫ�Ŗǳ¦Â��ƨŤƢŬ¦ƶƟƢƥǀǳ¦�ƢŮ�ƶƥǀȇÂ��Ƣđ�ǲǨƬŹ�̈ƾȈǠǇ�ƨƦǇƢǼǷ�ŐƬ.

تعترب الكتاتيب النواة األوىل للمدارس يف الديار النيجريية واإلفريقية عامة، وال 

�ƨưȇƾū¦�² °¦ƾǸºǳ¦�°ȂȀǛ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƢǗƢǌǼƥ�̈ǂǸƬǈǷ�Ƥ ȈƫƢƬǰǳ¦�ǽǀǿ�¾¦Ǆƫ

  .ظام احلديثللتعليم الغريب أو اليت تعين بالتعليم اإلسالمي والعريب على الن



  

~١٧٨~

إن أساليب الدراسة يف الكتاتيب تشبه إىل حد كبري طريقة القواعد والرتمجة أو 

Traditional[الطريقة التقليدية  Method[ يف تدريس اللغات األجنبية، واليت تركز

على قدر ما ميكن أن يكتسبه الدارس من مفردات اللغة الثانية دون الرتكيز على 

القراءة والكتابة لدراسة اللغوية عندهم تركز على جانب االتصال بتلك اللغة، فا

فقط دون االتصال كما هو احلال يف طريقة الرتمجة أو التقليدية القدمية، وهذا التصرف يف 

الكتاب النطق  إغفال جانب مهم من اللغة أدى إىل عدم متكن كثري من طالب

  .احمللية الصحيح لبعض أصوات اللغة العربية اليت ال توجد يف اللغات

:الـمدارس اإلسالمية العربية احلديثة/ ٢

تعد الكتاتيب النواة األوىل للتعليم العريب واإلسالمي يف نيجرييا، واليت تقام يف 

ذلك فتح مدارس عربية على النظام احلديث املغاير  تال                 ً    ديار العلماء غالب ا مث 

سنة ] Sokoto[وسوكوتو ] Kano[للكتاتيب، حيث فتحت يف كل من مدينة كنو 

، وميكن تقسيم الـمدارس )٧٩: م، ص١٩٩٣غالدنث، (م مدرسة عربية ١٩٣٠

  :العربية احلديثة يف نيجرييا إىل مراحل متعددة على النحو التايل

:مدارس عربية ابتدائية ١-٢

تعد الـمدارس العربية االبتدائية من أبرز جهود األفراد احملسنني واجلمعيات 

هي تقوم ببنائها والنفقة عليها وخاصة يف الواليات اجلنوبية اإلسالمية اخلريية، ف

من نيجرييا، وأما يف الشمال فهناك مدارس عربية ابتدائية تقوم على أمورها بعض 

كان التالميذ يف املرحلة االبتدائية يف أول أمرها يقضون أربع . احلكومات احمللية

العريب والفقه واحلديث سنوات، حيث يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة واخلط 

  .والتوحيد والقرآن الكرمي واللغة العربية والسرية ومبادئ احلساب



~١٧٩~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

.وزارة الرتبية والتعليم، والية كانو:أهداف منهج الـمدارس اإلسالمية االبتدائية

.ملف مناهج املدارس العربية ). م ٢٠١٤( 

.رآن الكرميتعليم التالميذ النطق السليم والقراءة الصحيحة للق)١(

.تعليم الدراسات اإلسالمية والعربية)٢(

.تعليمهم العلوم املعاصرة تلبية لرغبة عصرنا الراهن)٣(

.أن يرتبط التالميذ برتاثهم وماضيهم ويبعث فيهم االعتزاز بأجمادهم)٤(

  :اجلدول التايل يبني الـمواد وعدد احلصص يف األسبوع لكل فصل

ʎǿȄȯ ȗȉט ɯࡧ ȸ ɜɦȄ

6 5 4 3 2 1 الفصول 

4 4 4 5 5 5 ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄ ١.

2 2 - - - - ȸ؈ف ɘȗɦȄ ٢.

3 3 3 4 4 4 ȟ ʆȯݍݰȄ ٣.

3 3 3 3 4 4 .٤ التوحيد

3 3 3 3 3 3 .٥ الفقھ

2 2 2 3 3 3 Ȓ؈فȸ ɦȄ ٦.

3 3 4 4 4 4 .٧ الـمطالعة

1 1 2 2 4 4 ȑ ʆȱ .٨ ɦȄْڈ

3 3 2 - - - .٩ النحو

1 1 2 3 4 4 Ǵֺ ɭ١٠ الكتابة/ל.

2 2 2 2 - - Ȇȷ ɽɺɦȄࢫȓɔɦ ١١.

2 2 2 2 - - ȓʆ؈قɨȣ ɱ١٢ ל.

2 2 2 2 2 2 Ȕ ȆʊɃ ȆʈȳɦȄ ١٣.

1 1 - - - - ɬɽɨɐɦȄ)ʎǿȄȯȗȉֺࢫ ɦ( ١٤.



  

~١٨٠~

2 2 2 - - - ȓʊɏȆɮȗȡ ȄࢫȔ Ȇȷ ȄȲȮ ١٥.

1 1 2 2 2 2 ȓʊܶݰ ɦȄࢫȓʊȉفɦȄ ١٦.

35 35 35 35 35 35 الـمجموع

:مالحظة

يظهر من اجلدول السابق عدم ختصيص وقت كاف ملادة التعبري الشفهي 

بتدريس القواعد من املرحلة االبتدائية، وهذا ال يساعد  والكتايب واالهتمام

  .التالميذ على الطالقة يف اللغة العربية

:اإلعداديةالـمدارس العربية / ٣

وهي الـمدارس املتوسطة لدراسة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية حيث 

ȐƬǳ¦�ȆǔǬȇÂ��ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�̈®ƢȀǌǳ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ƾǠƥ�ǀȈǷȐƬǳ¦�Ƣđ�ǪƸƬǴȇ ميذ فيها

ثالث سنوات ينالون بعدها الشهادة اإلعدادية يف الدراسات اإلسالمية اليت 

  .تؤهلهم لاللتحاق باملدارس اإلسالمية الثانوية

.وزارة الرتبية والتعليم، والية كانو:أهداف منهج الـمدارس اإلسالمية اإلعدادية

  .ملف مناهج املدارس العربية ). م ٢٠١٤( 

  :منهج الـمدارس اإلسالمية اإلعدادية إىل حتقيق اآليتيهدف 

)١(�Ƥ ǗƢź�À¢�Ƣđ�ǞȈǘƬǈȇ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�©ƢǷȂǴǠŠ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�ƾȇÂǄƫ

 .اآلخرين

.                           ً      ً إملام الطالب باألدب العريب شعر ا ونثر ا)٢(

 .متكن الطالب من املقارنة بني اإلنتاجات األدبية العربية املختلفة)٣(



~١٨١~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

 .ن الشعر وقوافيهمتكن الطالب من معرفة أوزا)٤(

تزويد الطالب بقسط يسري من املواد احلديثة اليت ال يستغين عنها املواطن )٥(

ً        ً يف حياته قراءة وفهم ا وخطاب ا                  .

إكساب الطالب املقدرة على تذوق اللغة العربية وفهم مجاهلا من خالل )٦(

 .النصوص القرآنية واألحاديث النبوية والنصوص األدبية

)٧(ƻ�ǺǷ�Ƣ�ȈǬǴƻ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�Ƥ ȇǀē      ً                 الل الرتاث اإلسالمي وخاصة القرآن

 .الكرمي واحلديث

  :اجلدول التايل يبني املواد وعدد الساعات واحلصص يف األسبوع لكل فصل

  اإلعداديالقسم 

ʅࡧ ȮȄȯ ɏ ǻ)ࡧ )٣ʅ ȮȄȯ ɏ ǻ)ࡧ )٢ʅ ȮȄȯ ɏ ǻ)الفصول  )١

2 2 2 ɯ ʈȳɡɦȄࢫɰ ǵȳɜɦȄ ١.

1 1 1 ȸ؈ف ɘȗɦȄ ٢.

1 1 1 ȟ ʆȯݍݰȄ ٣.

2 2 2 .٤ التوحيد

4 4 4 .٥ الفقھ

2 2 2 .٦ الـمطالعة

2 2 2 .٧ النحو

3 3 3 ǴȆȼ ɲ٨ ל.

2 2 2 Ȉ Ȯ٩ כ.

4 4 4 �ʅ؈قɨȣ ɱ١٠ ל.

3 3 3 Ȕ ȆʊɃ ȆʈȳɦȄ ١١.

2 2 2 ȓʊɱȯםȄࢫȓʊȉفɦȄ ١٢.

3 3 3 Ȇȷ ɽɺɦȄࢫȓɔɦ ١٣.



  

~١٨٢~

2 2 2 .١٤ )ɬɽɨɐɦȄ)ʎǿȄȯȗȉȄࢫ

2 2 2 ȓɏȄȲȵɦȄࢫɬɽɨɏ ١٥.

2 2 2 Ȉ ɽ ȷ ȆݍݰȄ ١٦.

2 2 2 ȭ ʈȲȆȗɦȄ ١٧.

3 3 3 Ǵֺ ɭ١٨ الكتابة/ל.

42 42 42 الـمجموع

:مالحظة

    ً   بالغ ا،                                                             ً   يبدو من اجلدول السابق أن تعليم قواعد اإلمالء والكتابة وجد اهتمام ا 

.                                                                       ً ولو وجدت مادة التعبري ذاك االهتمام لكان أوىل، فبها يتقوى اللسان والقلم معا  

  :الـمدارس العربية الثانوية

:األهداف العامة لـمنهج الـمدارس الثانوية: أوال

الطالب من اإلملام بفروع ماديت اللغة العربية والدراسات متكني )١(

.اإلسالمية، وتأهيله ملواصلة الدراسة يف اجلامعات واملعاهد العليا

                                  ً       ً                  متكني الطالب من أن يعرب عن نفسه حتريري ا وشفوي ا باللغة العربية، )٢(

 .إضافة إىل لغته األم

 .مية جبدارةمتكني الطالب من دراسة اللغة العربية والدراسات اإلسال)٣(

 .تنمية الثقافة العامة للطالب)٤(

)٥(°ƢǤǐǳ¦�Ƣđ�ǲǷƢǠȇ�Ŗǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇȋ¦Â�¼ǂǘǳ¦�ƨǧǂǠǷ�ǺǷ�Ƥ ǳƢǘǳ¦�śǰŤ.

متكني الطالب من معرفة اللغة واألدب العريب النيجريي وتذوقه، وكذلك )٦(

ملف منهج الـمدارس العربية الثانوية (األدب العريب عرب العصور املختلفة 

 ).م٢٠٠٥يف نيجرييا، 



~١٨٣~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

:الـمواد اليت يتضمنها الـمنهج وعدد حصصها

Ȕالصفالـمواد Ȇɋ ɽ ݰ ɭݏ

٣  ٢  ١  

)١(Ȇ٭ڈȄȮǵɼࢫȓʊȋȳɐɦȄࢫȓɔɨɦȄ  ١١  ١١  ١١    

ȓʊɭֺࢫ)٢( ȷ ל Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯɦȄ  ١٤  ١٤  ١٢    

ࢫɚȳɇɼࢫ)٣( ȹ ɘɳɦȄࢫ ɯ ɨɏɼࢫ ȓʊȉفɦȄ

ȹ ʉȲȯȗɦȄ

٢  ٢  ٢    

ȓʊɨȨࢫȓɔɨɦȄࢫ)٤( לȄ)ɽȍʆם ɼ֗ࢫ ȆȋȲɽʊɦȄ֗ࢫ Ȇȷ ɽɺɦȄ(٣  ٣  ٣    

)٥(ȓʆ؈قɨȣ ɱל     ٤  ٤  ٦  ȓɔɨɦȄࢫ

)٦(ʎ ɭֺ ȷ ל ȭࢫ ʈȲȆȗɦȄ  ٢  ٢  ٢    

)٧(ȓʊɏ Ȇɮȗȡט Ȕࢫ Ȇȷ ȄȲȯ ɦȄࢫɼǷࢫȓɭȆɐɦȄࢫȔ ȆɭɽɨɐםȄ١  ١  ١    

)٨(Ȕ ȆʊɃ ȆʈȳɦȄ  ٣  ٣  ٣    

Ȕ(ȉȯȗɦȄ؈فࢫɮՌɦȄ؇قڲʏࢫ)٩( ȆɳȍɦȄࢫɯ ȸ ɛࢫȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ȧ

ɵࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫȒȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧ Ȅɼ

Ȕࢫ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭɽɨɐםȄ

ɵࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫɾȳՌՌՌՌՌՌՌՌȫ Ƿɼ

Ȕ ȆʊɃ ȆʈȳɦȄ

)١٠(ȯʈɽȣ ȗɦȄɼࢫɰ ǵȳɜɦȄࢫɬɽɨɏࢫȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɀ ȧ

ɵࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫȒȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧ Ȅɼ

Ȕࢫ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ȄȲȯɦȄ

ȓʊɭֺࢫ ȷ ל

Ɂ ɀ ݰ ɎɽࡧȄݍ ɮȣ Ռɭ٤٠  ٤٠  ٤٠  

٪ من ٢٧،٥يتضح من اجلدول السابق أن مواد اللغة العربية تشكل نسبة 

  .حصص األسبوع يف مجيع فصول التعليم الثانوي يف الـمدارس العربيةجمموع 
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:أهداف منهج اللغة العربية

تزويد الطالب مبعلومات أساسية يف اللغة العربية حبيث يستطيع الطالب )١(

 .ه مشافهة أو كتابة                  ً           أن خياطب اآلخرين معرب ا عما يف نفس

أن يقف على األدب العريب النيجريي، ليدرك مقدرة األديب النيجريي )٢(

 .شعرا ونثرا

 .الطالب من املقارنة بني اإلنتاج األديب النيجريي واألدب العريبمتكني )٣(

.متكينه من معرفة أوزان الشعر وقوافيه، وطرق نقد اإلنتاج األديب)٤(

 .نقل األفكار من لغة إىل أخرى)٥(

:مواد اللغة العربية وعدد حصصها

  اجلدول يبني مواد اللغة العربية وعدد حصصها

Ȕالصفالـمواد Ȇɋ ɽ ݰ ɭݏ

٣  ٢  ١  

)١(ȓɮȡفɦȄɼࢫȒǴȄȳɜɦȄ*  ٢  ٢  ٢    

)٢(ȯɜɳɦȄɼࢫʎȌȳɐɦȄࢫȈ Ȯ٢  ٢  ٢  כ    

)٣(ɖ ȳɀ ɦȄɼࢫɽȨ ɳɦȄ  ٣  ٣  ٣    

)٤(ǴȆȼ ɲ١  ١  ١ל    

    ٢  ٢  ٢  البالغة)٥(

)٦(ʏࢭȄɽɜɦȄɼࢫɂ ɼȳɐɦȄ  ١  ١  ١    

Ɂ ɀ ݰ ɎɽࡧȄݍ ɮȣ Ռɭ٤٠  ٤٠  ٤٠  

) )من العربية إىل اإلجنليزية وإىل إحدى اللغات الـمحلية، مث العكس*



~١٨٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

    :مالحظة

والصرف حيث من الواضح أن توزيع الساعات أعطي اهتماما ملادة النحو 

ّ                          خصص هلا ثالث ساعات، وقد يكون ذلك مـما يعو ق الطالب عن التحدث باللغة                                        

  ).التعبري الشفهي والكتايب(العربية يف طالقة، لعدم ختصيص وقت كاف لـمادة التعبري 

  :تعليم اللغة العربية في الجامعات النيجيرية

نيجرييا قبل م وهي أوىل جامعة يف ١٩٤٧أسست جامعة إبادن يف سنة 

االستقالل، ومل يكن فيها قسم للدراسات العربية واإلسالمية إال يف سنة 

م، وعلى الراغبني يف الدراسات العربية التوجه إىل جامعات أخرى خارج ١٩٦١

علي أبوبكر، (نيجرييا جلامعة لندن وجامعات اجلمهورية العربية املتحدة 

  ).٣٥: م، ص١٩٧٢

يف نيجرييا بعد االستقالل، وهذا تلبية لرغبة تواىل افتتاح جامعات كثرية 

املواطنني يف التعليم اجلامعي يف التخصصات املختلفة، ويوجد اآلن ما يقرب على 

جامعة وطنية، ومن بينها عشرون جامعة فيها أقسام خاصة ) ١٣٠(مائة وثالثني 

�ǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶȈǴǠƫ�ƢȀȈǧ�ǶƬȇ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�Ƥ Ǡǋ�Â¢ بية ال  بلغة

:أخرى، وذلك على مستويات خمتلفة ، منها اآليت

]:.B.A[شهادة اإلجازة العالية البكالوريوس / ١

مدة الدراسة يف الربنامج أربع سنوات دراسية، ويسعى الربنامج إىل حتقيق 

��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�Ʈ: (األهداف اآلتية ǳƢưǳ¦�ŅÂƾǳ¦�ǂŤƚŭ¦���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆ ǴĐ¦

حممد رابع أول سعاد، ، مسامهة قسم .، د٥٠٠، ص ٢٠١٤ –ب املؤمتر كتا

  ). نيجرييا يف خدمة اللغة العربية ونشرها-كنو- اللغة العربية جامعة بايرو 



  

~١٨٦~

  :أهداف تعليم اللغة العربية يف اجلامعات النيجريية

.                                                  ً        تدريب الطالب على اكتساب الكفاءة يف اللغة العربية حتدث ا وكتابة-

الطالب على معرفة وتقدير ماضيهم التارخيي واحلضاري منذ عهد ما متكني -

.قبل االستعمار، املسجل باللغة العربية

-�ƨȈǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦� Ƣ̈ȈŞ�§ Ȑǘǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ

.واالقتصادية والتجارية والسياسية لرتقية التفاهم والتعاون الدوليني

عمل يف جماالت التعليم والبحث العلمي، والرتمجة              ً           تدريبهم تدريب ا يؤهلهم لل-

الفورية وغري الفورية، واإلدارة العامة، والصحافة، والسلك الدبلوماسي، وهيئة 

.املهاجرة، واجلمارك، واألمن، واجليش

  :مالحظة

يبدو من مقررات الربنامج عدم وجود مواد تربوية كافية تعني الطالب بعد 

́�¦ƢĐ¦�½¦̄�Ŀ�Őǯ¢�ǲǸǠǳ¾خترجه من العمل يف جمال ا ǂǧ�Àȋ��ǆ ȇ°ƾƬǳ.

  :برنامج الـماجستير/ ٢

يقوم الربنامج على دراسة وحدات تعقبها امتحانات، مث تقدمي الرسالة، 

وتكون الدراسة متفرغة أو غري متفرغة، ترتاواح الدراسة يف الدراسة املتفرغة بني 

ألكثر، يف حني ترتاوح ثالثة فصول دراسية على األقل وستة فصول دراسية على ا

مدة الدراسة يف الربامج غري املتفرغة بني أربعة فصول دراسية على األقل ومثانية 

  .فصول دراسية على األكثر
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  :برنامج الدكتوراه/ ٣

جيمع الربنامج بني دراسة الطالب لوحدات دراسية مع االمتحانات مث تقدمي 

 أربعة فصول دراسية على األقل، أطروحة، وترتاوح فيه مدة الدراسة املتفرغة بني

وعشرة فصول دراسية على األكثر، يف حني ترتاوح الدراسية غري املتفرغة بني ستة 

ً                  فصول دراسية على األقل وأربعة عشر فصال  دراسيا على األكثر أما التخصص .                                   

  .الدقيق فيكون يف اللغة أو األدب

  :الدراسات العليا بني الرؤية والـمهمة

تتمثل رؤية الربنامج يف تدريب الطالب للحصول على شهادة الدراسات 

ذات قيمة عاملية، حيث جيمع التدريب بني قيم ) الـماجستري والدكتوراه(العليا 

ُ            الرتاث واحلداثة سعي ا لرتقية خ لق الـمجتمع         ً                 .

�ŅÂƾǳ¦�ǂŤƚŭ¦���ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆ: (أما الـمهمة فتتلخص يف اآليت ǴĐ¦

حممد رابع أول . ، د٥٠٠، ص ٢٠١٤ –ثالث للغة العربية، كتاب املؤمتر ال

يا يف خدمة اللغة نيجري - كنو- سعاد، مسامهة قسم اللغة العربية جامعة بايرو 

    :)العربية ونشرها

ّ                                  توسيع اآلفاق املعرفية يف جو  يتالءم مع حاجات البحث وخلق املعرفة-                        .

قيمه وتساند سعيه إىل  العمل على إجياد قيم حركية حتفظ للمجتمع-

.الكمال

توجيه اجلهود العلمية لدى الطالب حنو تلبية حاجات نيجرييا اجتماعيا -

.                ً وثقافيا واقتصادي ا

.التدريب املكثف للطالب يؤهلهم للعمل يف جمالس التعليم والبحث-
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إيـجاد رحابة الصدر لدى الطالب وقبوهلم لآلخر بغض النظر عن خمتلف -

.االنتماءات

  :ةمالحظ

يف بعض اجلامعات النيجريية يتم فيها تعليم اللغة العربية،  ىخر أهناك برامج 

وذلك على مستويات خمتلفة، كربنامج الدبلوم، والدبلوم العايل، وكذلك برامج 

  .تعليم اللغة العربية للمبتدئني

وكما أنه يوجد يف نيجرييا معاهد وكليات يتم فيها تعليم اللغة العربية 

لشهادة الوطنية يف الرتبية، واليت تؤهل معلمني أكفاء يف جمال للحصول على ا

.تعليم اللغة العربية

  الخاتمة

�Ŀ�ƢĔȋ��ǶǴǈŭ¦�ÄŚƴȈǼǳ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ŚƦǯ�¿ƢǸƬǿƢƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƪ ȈǜƷ

إميانه لغة دين جيب تعلمها ونشرها مع تعليم هذا الدين، لذا أنشأ هلذا النوع من 

يب وجمالس العلماء مث تومن أهم تلك املراكز الكتا. خمتلفة التعليم مراكز ومعاهد

والثانوية، وإىل جانب ذلك كليات  واإلعداديةاملدارس العربية احلديثة االبتدائية 

ويتخرج من هذه طالب جييدون اللغة العربية . ومعاهد يف اجلامعات النيجريية

�ÄŚƴȈǼǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�ȄǴǟ��ƢǛƢǨƷ���Ƣǿǂǌǻ�Ŀ�ÀȂǠǈȇÂ�ƢĔȂǼǧÂ                    ّ                             اإلسالمي ، وليساعد

  . ذلك أيضا على الفهم الصحيح لشرائع الدين
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  المصادر والـمراجع

  المصادر: أوال

  القرآن الكرمي-

  المراجع العربية: ثانيا

مشــكالت تعلــيم اللغــة العربيــة فــي المــدارس العربيــة أبــوبكر مغــاجي عبــداهللا، -

  .السعوديةم، الرياض، اململكة العربية ١٩٩٦، الثانوية في نيجيريا

  .     بريوت   ).    ١ ط    . ( ʽʽ                          الثقافة العربية في نيجيرياʼʼ   ).   م     ١٩٧٢    . (             أبو بكر، علي-

   .                      مؤسسة عبد احلفيظ البساط

الجامعات  فيمناهج وطرق تعليم اللغة العربية "إليغا، داود عبدالقادر إليغا، -

املناهج وطرق التدريس، جامعة  يفحبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة  "النيجيرية

.السودان ٢٠٠٦النيلني، 

.٣، ج،.ابن منظور، لسان العرب-

 . ط  .  م  .    ، ب . م    ١٩٧٨                                                   اإللوري آدم عبد اهللا، اإلسالم يف نيجرييا، الطبعة الثالثة، -

،  . م    ١٩٦٧                                                            اإللــوري آدم عبــد اهللا، مصــباح الدراســات األدبيــة يف الــديار النيجرييــا، -

   . ط  .  م  .  ب

   . م    ١٩٦٥                                              عبد اهللا، موجز تاريخ نيجرييا، مكتبة احلياة، بريوت،             اإللوري آدم-

ـــــوري آدم عبـــــد اهللا، نظـــــام التعلـــــيم العـــــريب وتارخيـــــه، مكتبـــــة احليـــــاة، بـــــريوت، - اإلل

 . م    ١٩٦٥

       الطبعــة                                                                شــليب أمحــد، الرتبيــة والتعلــيم يف الفكــر اإلســالمي، مكتبــة النهضــة املصــرية،-

 م    ١٩٨٧         الثامنة، 
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.ʽʽحركة اللغة العربية في نيجيريـاʼʼ). م ١٩٩٣. ( غالدنث، شيخو أمحد سعيد-

.العبيكان. الرياض). ٣ط(

تـأثير متـاهج اللغـة العربيـة فـي توطيـد االمـن والسـالم " أبوبكر مغاجي عبداهللا، -

_ جامعـة أمحـد بللـو)  JISR(جملـة والبحـوث والدراسـات اإلسـالمية ،"في نيجيريا

.٢٠١٣زاريا ، نيجرييا، 

-�ƨººǤǴǳ�ŅÂƾººǳ¦�ǆ ººǴĐ¦ جامعــة بــايرو  -قســم اللغــة العربيــةمســاهمات  –العربيــة،

.م ، الدكتور حممد رابع أول سعاد٢٠١٣، ديب ، مايو   -٦كتاب املؤمتر 

-�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ŅÂƾǳ¦�ǆ ǴĐ¦– اللغة العربية والمشكالت التي تواجهها جامعـات                                           

ـــا فـــي نشـــرها وحمايتهـــا  م ،٢٠١٣، ديب ، مـــايو   -٧كتـــاب املـــؤمتر   -                          نيجيري

.                      الدكتور حيي إمام سليمان

ملف مناهج املدارس العربية  ). م ٢٠١٤. ( وزارة الرتبية والتعليم، والية كانو-

Journal،ضـمان الجـودة فـي الدراسـات العربيـة فـي نيجيريـاداود الطـاهر مــحمد، - of the

Nigerian Association of Teachers of Arabic and Islamic Studies ١١٥: م، ص٢٠٠٩.  
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SENTENCE STRUCTURE BETWEEN ARABIC AND HAUSA LANGUAGES:
A CONTRASTIVE ANALYSIS

By:
Dr. Muhammad Rabi'u A. Sa'ad,

Associate Professor, Department of Arabic
Bayero University, Kano P. M. B. 3011 Kano Nigeria

rabiusaad@gmail.com, murasad@yahoo.comE. mail;

   :مقدمة

املعـــين بـــنظم اجلملـــة يف علـــم اللغـــة التطبيقـــي والتقـــابلي هـــو دراســـة كيفيـــة رصـــد    

فيـــة الكلمـــات لبنـــاء العبـــارات واجلمـــل ذات معـــىن يف اللغـــة اهلـــدف، تقابليـــا مـــع كي

² °¦ƾºǳ¦�ƨººǤǳ�Ŀ�ƨđƢºǌŭ¦�̈°ƢººƦǠǳ¦�Ƕºǜǻ. وهــي عمليـٌة تطــابق مـدلوَل تركيــب اجلمــل يف

قــد أثبتــت حبــوث خــرباء اللغــويني؛ أن قــوانني نظــم داللــة املعــاين . علــم اللغــة القــدمي

و لكــن كــل لغــة تســتقل بقواعــد تركيــب مجلهــا . )١(متحــدة بــني كــل لغــات  العــامل

ňƢººǠŭ¦�ǽǀººǿ�ȄººǴǟ�ƨººǳȏƾǴǳ�Ƣººē¦°ƢƦǟ�Ƕººǜǻ�ƨººȈǨȈǯÂ . وتبــني الدراســات اللغويــة التارخييــة

املقارنـــــة، أن نظـــــم اجلملـــــة قـــــد بـــــدأ قـــــدميا يف صـــــورة بســـــيطة، مث أخـــــذ يف التعقيـــــد 

وهـــذا مـــا يالحـــظ عنـــد عقـــد . والرتكيـــب تبعـــا لالرتقـــاء الفكـــري وتعـــدد الـــدالالت

مقارنــة اللغــة العربيــة القدميــة واللهجــات العربيــة القدميــة مــن جهــة، بلغــة النثــر األديب 

حيــث توجــد فــوارق . يف عصــور احلضــارة العربيــة والعصــر احلــديث مــن جهــة أخــرى

  . واضحة يف مستويات التعبري بني الطرفني

وهــو مــا يتمثــل . فــالنوع األول يســتخدم مــا يســمى يف الــنظم بأســلوب التــوازي

مثـــل مـــا جـــاء يف خطبـــة قـــس بـــن ســـاعدة . جــــمل قصـــرية بســـيطة متوازيـــة يف رص
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اإليادي، أو ما تشيعه العامية املعاصرة مثل؛ راح حممد للسوق، واشرتى كتابـا ومـر 

.)٢(بزميله، ورجع البيت

مـن صــور الـنظم فتشــيع يف العربيـة الفصــحى ولغـة األدب الراقــي، أمـا الصــورة األخـرى 

مثـــل؛ ذهـــب . جتتمـــع هـــذه اجلمـــل البســـيطة يف مجلـــة واحـــدة حســـنة الرتكيـــب والـــربط والنســـق

.حممد إىل السوق واشرتى كتابا مث مر بزميله، و بعد ذلك رجع إىل بيته

ــــة معــــاين األلفــــاظ يف اللغــــات، لكــــن اللغــــات خت تلــــف بصــــفة فمــــع احتــــاد دالل

أساســية وظــاهرة يف طــرق نظــم الكلمــات وترتيبهــا ورصــها يف قوالــب دالليــة لتــؤدي 

فــبعض اللغــات جيــب أن يســبق الفعــل الفاعــل، وبعضــها اآلخــر . املعــاين املقصــودة

الصـفة تتـأخر عــن املوصـوف أو وجـوب العكــس يف  يتقـدم الفاعـل علـى الفعــل، أو

حظــــة وإجــــراء الدراســــة، ظهــــر أن وبإمعــــان النظــــر واملال. اللغــــات األخــــرى وهكــــذا

�ǺººǷÂ��©ƢººǤǴǳ¦�ǒ ºǠƥ�śººƥ�ǲººǸŪ¦Â�©¦°ƢºƦǠǳ¦�Ƕººǜǻ�ƨººȈǨȈǯ�Ŀ�ƢđƢºǌƫ�Â¢�ƢººǬǧ¦Ȃƫ�Ǯ ºǳƢǼǿ

هذا القبيل التشابه املوجود بشكل كبـري يف نظـم بعـض اجلمـل والعبـارات بـني اللغـة 

.وفقرات الدراسة احلالية التالية توضح هذا بعرض األمثلة. العربية واللغة اهلوسية

:م الجمل في اللغتينأقسا

كـــأن أوىل ظـــواهر التوافـــق بـــني اللغتـــني تبـــدأ يف أن اللغتـــني قّســـمتا اجلمـــل إىل 

. االمسيــــة والفعليــــة: ففـــي اللغــــة العربيــــة ِقســــما اجلملـــة مهــــا. ني ال ثالــــث هلمــــامقســـ

.)٣(اجلملـة االمسيـة والفعليـة: وكذلك يف لغة هوسا أنواع اجلملة منحصـرة يف نـوعني

  : إلمسيةاجلملة ا:   مثل

  .اهللا نور السموات واألرض.١

.العلم نور وهدى.٢
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من هذا؟.٣

  : اجلملة الفعلية

يكتب الصديق الرسالة .٤

.مر باملعروف وانه عن املنكر.٥

. خذ الكتاب بقوة.٦

�¢ƾººƦƫ�Ŗººǳ¦Â�ǲººǠǨǳƢƥ�¢ƾººƦƫ�Ŗººǳ¦�ƨººȈǟȂǼǳ¦�ǽǀººđ�ǲººǸŪ¦�ƾººų�Ƣººǔȇ¢�ƨȈººǇȂŮ¦�ƨººǤǴǳ¦�ȆººǨǧ

  :باالسم كما يف األمثلة التالية

  :االمسيةاجلملة 
1. Gani ya kori ji. لیس الخبر كالمعاینة 
2. Ilmi haske ne da shiriya. العلم نور وھدى
3. Wani ya fi wani albarka. واحد أفضل من اآلخر
4. Wannan ya fi wancan. ھذا أفضل من ذاك
5. Gudun Kaddara guzurin tar da ita. ینجي من القدرالفرار ال
6. Zikiri abincin zukata الذكر قوت القلوب

  :واجلمل الفعلية كالتايل
7. Yana karanta Ashafa. یقرأ كتاب الشفاء
8. Tana Kasa tana dabo.ما زالت المشكلة قائمة
9. Rububuta wasika yanzu. اكتْب الرسالة اآلن
10. Kana gane maganar kuwa? كالمھل تفھم ھذا ال
11. Fahimci abin da ka karanta. افھم الذي قرأتَ 

  :التشابه التركيبي

وهـــو نـــوع مـــن التشـــابه املوجـــود يف رصـــد الكلمـــات لرتكيـــب عبـــارة دالـــة علـــى 

:املعىن، مثل

نظم تركيب عبارات لغة اهلوسا موافق برتاكيـب عبـارات اللغـة العربيـة يف بعـض 

ويف كثري منها تتحد قواعد حنو اللغتـني يف ترتيـب كلمـات العبـارات فيمـا . احلاالت



  

~١٩٤~

فمـــــن الرتاكيـــــب الـــــيت . بينهمـــــا كمـــــا ســـــيظهر يف األمثلـــــة الـــــيت ســـــتعرض مســـــتقبال

ƨȈǳƢƬǳ¦�©¦°ƢƦǠǳ¦�Ƕǜǻ��ƢȀȈǧ�ÀƢƬǤǴǳ¦�ƪ đƢǌƫ:

  "ال إميان ملن ال صرب له" .١

فرتتيب الكلمات يف اجلملة السـابقة وكيفيـة نظـم عبـارات اجلملـة يوافـق الرتتيـب يف 

كمـــا أن العناصـــر النحويـــة املســـتخدمة . لغـــة هوســـا واملعـــىن أيضـــا متحـــد ومتطـــابق

  :و كما يف التايل. للرتكيب العريب، هي هي املستخدمة يف التعبري العريب
(Ba imani ga wanda ba shi da hakuri/ba hakuri gare shi)

*)٤(ويظهر التوافق بشكل أوضح إذا كتب التعبري باَألَجـِمي

.با َهُقِري َغرِيشِ /بَا إيماني َغ َوْنَد بَا ِش َد َهُقِري

  : ومنها أيضا اجلمل التالية

.2حىت اآلن ما رأيته  . ٢ Har yanzu ban gan shi ba

.3.الفقه حممد ألف كتابا يف. ٣ Muhammad ya rubuta littafi a Fikhu

  .القضية=أية حال سأراه وأبني له /على كل. ٤
4. A kowane hali zan gan shi na bayyana masa matsalar

.5سيدخل اجلنة بغري حساب . ٥ zai shiga aljanna ba wani hisabi.

Naوفقت هنا والعرفة كلها موقف . ٦ tsaya nan kuma Arfat dukanta matsaya ce.

:وانظر إىل التايل أيضا

�ΎѧѧѧѧγϮϬϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϠϤΠϟ�Ϣѧѧѧѧψϧ
بالحرف اإلنجلیزي

�ϑήΤϟΎѧΑ�ΎγϮϬϟ�ϲϓ�ΔϠϤΠϟ
العربي

�ΔѧѧѧѧѧѧѧϠϤΠϟ�Ϣѧѧѧѧѧѧѧψϧ
بالعربیة

Wannan littafin sabo neھذا الكتاب جدیدَونَّْن لِتَّفَافِْن َسابُو نِي
Dauki littafinka َكتابـكُخْذ طَْو لِتَّافِْنـك
An gane lamarin
/An gane mas'alar

فھمت المسألة  َمْسألَْر  /أَْن َغانِي لَـَمِرن 



~١٩٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ـــة االســـتفادة مـــن هـــذه الظـــاهرة مـــن التشـــابه يف تـــدريس اللغـــة؛  فتطبيقيـــة كيفي

ميكــن اســتخدام الشــبه يف تســهيل دروس التعبــري، وكــذا يف تــدريس بعــض القواعــد 

العربيــة اإلمسيــة والفعليــة، أو درس املبتــدأ واخلــرب أو حتديــد الرتكيبيــة كأقســام اجلملــة 

ميكــن للمــدرس اســتخدام أوجــه الشــبه املوجــودة بــني أمثــال . حمــل الفاعــل يف اجلملــة

. هـــذه الرتاكيـــب وقوالـــب اجلمـــل لتوضـــيح بعـــض مظـــان وقـــوع اخلطـــإ قبـــل ارتكابـــه

عــــد والشــــيء العجيــــب املالحــــظ يف مثــــل هــــذه الرتاكيــــب؛ هــــو كيــــف اتفقــــت القوا

وتفاعلـــت بـــني اللغتـــني واســـتخدمت لتعطـــي الوظيفـــة الواحـــدة ) النحويـــة(الرتكيبيـــة 

وتــدل عبــارة كــل لغــة علــى معــىن متفــق مــن الناحيــة الدالليــة، . املناســبة يف كــل لغــة

بعبارات لغوية خمتلفة صوتيا متفقة معنويا وحنويا ونظما، حبيث ميكـن إعـراب عبـارة 

�ǺººǰŻ�ǾººǻƘǯ�¦ǀººđÂ. اهلوســية تقريبــا وكــذا العكــساللغــة العربيــة بقواعــد إعــراب اللغــة 

حماولة إجياد بعض قوانني حنوية عاملية شـاملة للغـات العـامل، أو لبعضـها يف جوانـب 

�ƨººȇȂǤǳ�̈Śººǌǟ�ǺººǷ�ƢººǸĔ¢�ǺººǷ�ƞººǋƢǻ والتشــابه بــني اللغــة العربيــة ولغــة هوســا.  جزئيــة

  .واحدة؛ اإلفريقية اآلسيوية

  :نظم قوالب عبارات االستفهام

ابه كبرب يف نظم وكيفيـة تركيـب القوالـب الدالليـة لالسـتفهام مبختلـف هناك تش

من حيث ترتيـب مواقـع مكونـات العبـارة مـن . أنواعها بني لغة اهلوسا واللغة العربية

األفعـــــــال ( الكلمـــــــات، مب يف ذلـــــــك مناســـــــبة أداة االســـــــتفهام وكلمـــــــات احملتـــــــوى 

ول التــــايل يزيــــد البيــــان واجلــــد) العوامــــل/ احلــــروف(والكلمــــات الوظيفيــــة ) واألمســــاء

  :إيضاحا



  

~١٩٦~

ɬȆɺɘȗȷࡧ ט ȒȲȆȍɏࡧ

ȓʊȋȳɐɦȆȉࡧ

ȶࡧ ɽ ɺɦȆȉࡧɬȆɺɘȗȷ ט ȒȲȆȍɏࡧ

َجِمي(
َ
)أ

عبارة االستفهام 

بالهوس

֚Ȉ ȆȗɡɦȆȉࢫȑ ɸȱʆࢫɵ ʆǷ֚ Օɵ ՓɗȆ
զȗՓɦࢫ
ՑȮࢫȆՑʊՓɘ

Ց
ȕࢫʎ Փɢ

ՑʆࢫȆ
Ց
ɱՓǻ

Ina yake tafiya da
littafin

ݱݮ֚ ɵࢫȄݍ ɭࢫɑȡ؈فȷ ۘܢࢫ ɭ֚ࢫ ݮ Ցݯ ࢫ
Ց
ɒ ՑȮࢫՕɼ ՒɼȄՑȮࢫՕʅ

Ց
Ȱܣࢫ Փۜ ء

Օɽ ՑʆYaushe zai dawo
daga hajji?

֚ɰך ࢫ Փɣ ȗܵݰ əࢫ ʊɟ�
Ց
ɟ ՕفՑ؈ՌՓɗַ ȆʆȆʆ֚ɼࢫ

Ւ
ȱ ՕɳՑʆࢫՌYa ya lafiyarka

yanzu?

Ȕࢫ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɨɌ ɦȄࢫʅ ɽȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ʇࢫɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌɸ

والنور؟

ɽࢫՑȮࢫ Ւɸ ՒȮࢫʎ ՓɲࢫՕʅ
Ցȯ ՕʆՑȮࢫ Օɵ ՓʆȆ

Ցɳ Ւȷ Օɽࢫ
Ւ
ɠ

֚ʎ Փɢ
Օȸ Ցɸ

Ko suna yin daidai,
duhu da haske?

֚ȓɦǸȸ ࢫȄם Օș ɮɺɗࢫǷʎՌՓɱȆ
Ց
ɓࢫȆȕ֗ࢫ Ƿ/֚ Օȳ

Ց
ɦ
Ց
Ǹ Օȸ Ցɭܣࢫ Փۙ

Օɮ Փɺ
Ց
ɗA، ta gane mas’alar?

ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȻفɾࢫɷȱՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɸࢫ Ȅࢫɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɟ

السيارة؟

֚ Օȳ
Ւ
ȕɽ ՒɭࢫՕɵ զɱՑɼܣࢫ Փۛ

Ցȸ ՌՑʇࢫȄՑɽ
Ց
ɱNawa ya sayi

wannan motar?

֚Ȅȯɓࢫȑ ȸ ɡȕࢫȄȰȆɭʎ Փɢ
Ց
ȕࢫՕʎ Ցɭ/֚ʎȌՕɽ

Ւ
ɓࢫՒɬȆ Ցȷ ࢫ ՑȔ Ȅ

Ց
ȰMe ne zata samu

gobe?

șࢫȆɳɸ֚/ملاذا Ȁȡ ȰȆɮȉ�Օʎࢫ Ցɭࢫ
Օɰɼ ՒȮ/֚ Օɵ

Ց
ɱࢫՕɼ

Ւ
ȱՌ
Ց
ɟࢫՕʎ ՑɭࢫՑȮDon me ka zo nan?

Da me ka zo nan?

֚ɾ ȯɺɦȆȉࢫǴȆȡ ɵࢫ ɭ֚ȆՑʈՓȳ ՓȻ ࢫ
ՑȮࢫՕɼ

Ւ
ȱՌՑʆࢫȄՑɼWa ya zo da shiriya?

:المطابقة

هي من الظواهر اللغوية يف نظم اجلملة اليت يوجد فيها موافقة أو تشابه بني الـنظم 

يف اجلـــنس و يف : بـــاختالف أنواعهـــا المطابقـــةيف اللغتـــني العربيـــة وهوســـا؛ ظـــاهرة 

:العدد وبني الفعل والفاعل أوالصفة واملوصوف، واليت منها

ظـاهرة التـذكري والتأنيـث مهمـة جـدا : املطابقة يف اجلنس بني الفعل والفاعل)١(

فمـــن حســـن حـــظ اهلوســـويني الدارســـني للعربيـــة أن هـــذه . يف اللغـــة العربيـــة



~١٩٧~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ففـــي  . املوجـــودة يف اللغـــة العربيـــةالظـــاهرة موجـــودة يف لغـــتهم بـــنفس األمهيـــة 

  :كليت اللغتني جيب مطابقة اجلنس بني الفعل والفاعل يف حنو

zo.الولد جاء إىل الفصل ajin yaYaro

zo.البنت جاءت إىل الفصل ajir taYarinya

،Aisha قالت عائشة قال النيب ta ce Annabi ya fada:

واهلوســـــا جيـــــب مطابقـــــة الصـــــفة يف كـــــل مـــــن العربيـــــة : الصـــــفة واملوصـــــوف)٢(

فــإذا كانــت الصــفة مؤنثــة جيــب كــون . باملوصــوف مــن حيــث اجلــنس والعــدد

  :كواملثال قول املوصوف مؤنثا والعكس بالعكس

Wannan.   هذا رجل طويل mutum dogo ne

Waccan.  هذه املرأة الطويلة macen doguwa

Wadannan.  هؤالء الناس الطوال mutane dogwaye ne

Wadancan.   هؤالء النسوة الطويالت mataye dogwaye ne.

Wadannan.   هؤالء الرجال الطوال mazaje dogwaye ne

واألمثلــة الســابقة تبــني مطابقــة أخــرى يف اللغتــني، هــي مطابقــة مواقــع أمســاء )٣(

�ƪ ºººººǠǫÂ�ƾºººººǬǧ��ƢȀđƢºººººǌȇ�ƢºººººǷÂ�ƨǬƥƢºººººǈǳ¦�ǲºººººǸŪ¦�Ŀ�̈°Ƣºººººǋȍ¦ موقـــــع الصـــــدارة يف

وهـــي أيضـــا ممـــا ميكـــن للمـــدرس والـــدارس االســـتفادة منهـــا يف دروس الصـــفة  .اللغتـــني

  .الدروس واملوصوف ودرس اسم اإلشارة أو يف التدريبات ملثل هذه

:موقع اسم الموصول

�ǶºººǇ¦�ǞºººǫȂǷ��Ƣººē¦°ƢƦǟ�Ƕºººǜǻ�Ŀ�ƨºººȈƥǂǠǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�ƢºººǇȂŮ¦�ƨºººǤǳ�ƪ đƢººǌƫ�Ŗºººǳ¦�ǂǿ¦Ȃºººǜǳ¦�ǺººǷ

فقـد متـت املطابقـة يف املوقـع الـذي . املوصول يف اجلمل اهلوسوية ويف اجلمـل العربيـة



  

~١٩٨~

يـــــرد فيـــــه اســـــم املوصـــــول يف مجـــــل اللغتـــــني، و يف كيفيـــــة نظـــــم تركيـــــب مجلـــــة اســـــم 

ل وصــلته يف التــذكري والتأنيـــث ويف كمــا متــت املطابقــة بـــني اســم الوصــو . املوصــول

إذ ال يفهــم الباحــث أن هنــاك لفــظ املثــىن يف اهلوســا كمــا . اإلفــراد واجلمــع ال التثنيــة

:، انظر إىل األمثلة التالية)٥(يف العربية

Mutumin.  الرجل الذي جاء تاجر)١( wanda ya zo attajiri ne

Matar.  املرأة اليت جاءت طالبة)٢( nan wadda ta zo daliba ce

Maza. الرجال  الذين جاءوا علماء)٣( wadanda suka zo malamai ne

Wanda. الذي أخذ الكتاب سيقرأه)٤( ya ]auki littafin zai karanata shi

Waddaاليت جائت باحلجاب فالتلبسه )٥( ta zo da mayafi to ta daura shi

Matan. الاليت سبقن رجعن باجلائزة)٦( da suka riga sun dawo da kyauta

فبتحليل اجلمل السابقة يُرى الشبه الواضح يف تركيب هـذه اجلمـل، وبالتحديـد 

يف املواقــع الــيت تقــع مكونــات العبــارات مــن الكلمــات، حيــث ال ختتلــف يف شــيء 

وهــذا ال يســاعد الــدارس واملــدرس يف تســهيل العمليــة . مــن حيــث الــنظم والرتتيــب

على هذا؛ يوضح بـأن هنـاك صـلة قـرىب بـني  وإمنا زيادة! التعليمية التعلمية فحسب

  .أصول اللغتني

  :نظم قوالب عبارات االستثناء

من القوالب الرتكيبية اليت وافقت نظم اجلملة العربية صـنوها اهلوسـوية؛ عبـارات 

حيث إذا حللنا املكونات الـيت يف تركيـب مجـل اللغتـني ومواقعهـا، تظهـر . االستثناء

ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǲƄ¦�Ŀ�ƪ ǠǫÂ�ƢĔƘƥ.  كما يف األمثلة التالية:  
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: الرتبة

  :يقول ابن مالك يف ألفيته ملخصا قاعدة الرتبة يف اللغة العربية

)٧(فهو وإال فـضمري استـرت**وبعد فعل فاعل فإن ظهر  

فهـــذه . هـــذا البيـــت يـــنب أن رتبـــة الفاعـــل يف اللغـــة العربيـــة أن يـــأيت بعـــد الفعـــل

  : الرتبة أيضا معتربة يف اللغة العربية واهلوسا يف حنو

Ta.أظهرْت احلقَّ مث ما ينتظر. ١ bayyana gaskiyar sannan me za a jira?

Yarinyar،البنت خرجت ماذ ترى؟    . ٢ ta fito me kake gani?

Ya.جلس الولد على الكرسي .٣ zauna yaron a kan kujera

Akan.على الكرسي جلس الولد. ٤ kujera ya zauna yaron

Ya. .جلس على الكرسي الولد. ٥ zauna kan kujera yaron

Kujera. الكرسي عليها جلس الولد. ٦ akanta ya zauna yaron

Kujerar. الكرسي عليها الولد جلس. ٧ akanta yaron ya zauna
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  :الخاتمة

هذا التشابه املوجود لكيفية نظم اجلملة بني اللغتني؛ يظهر أنه تشابه قوي 

بني، ولكن مع هذا فال يقال أن هذا التشابه خاص باللغة اهلوسية للعربية فقط، 

  .ألنه قد حيدث يف لغة أخرى مع العربية لكن يكون بدرجة متفاوتة

اهلوسا والعربية فلم يأت من فراغ؛ فاللغتان من وأما كون التشابه قويا بني 

كما أظهرت الدراسات . ةالعشرية اللغوية الواحدة العشرية السامية احلامي

.P:والبحوث اللغوية والتارخيية، خاصة يف كتاب الباحث الكبري Newmann;

Classification of Chadic Languages )الذي أثبت ). تقسيم اللغات اإلفريقية

.J: والباحث. ة القرىب بني اللغتنيالصل H. Greenbarg; "Afro-Asiatic " The

Language of Africa،Revised Edition. فهذا التشابه القوي، قد يكون راجعا إىل

وعلى هذا يرجعه البعض إىل أن هذا التشابه القوي . أصل هذه الصلة والعالقة

أمثال . )٨(لصلة قرىب يف أصلهما هو من قبيل بقايا الركام املشرتك بني اللغتني

  .الدكتور داود

ويبدو أيضا أنه قد يكون بعض هذا التشابه؛ توافق خواطر حدث بني 

ففي أثنائه . اللغتني العربية واهلوسا بدون تأثري لغة على أخرى وبدون شعور

تدخلت بعض عملية كيفية بنية بعض املفردات العربية بالكيفية اليت يبىن بعض 

.¦Ƣđ�ƨȇȂǇȂŮاملفردات 

ميكن إرجاعه التشابه واملطابقات  اولكن الظاهر للباحث أن البعض من هذ

إىل بقايا عالمات اشرتاك يف األصل، بينما ال ميكن إرجاع بعض الظواهر إىل هذا وإمنا هو 

إىل هذا و ال ذاك  والثالث ال يرجع. من قبيل االقرتاض أو الدخيل والتداخل اللغوي

   .واهللا أعلم .وإمنا هو من قبيل توافق خواطر حدث بني اللغتني عند الوضع
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  :الـهوامش
(1) A. Bature; Shirbace a Ginin Jimlar Hausa, p. 71 Proceedings of

International Conference on Hausa. 1985 B.U.K.

كراسة الطالب لتقييد حماضرات مادة بنية الكلمة ونظم اجلملة، برنامج )٢(

دبلوم عايل إعداد املعلمني، معهد اللغة العربية جامعة امللك سعود الرياض 

. م١٩٩٩
(3) Neil Skinner, Grammar of Hausa Language. P.64 N. N. P. C. 1982,

and M. K. M. Galadanci; An introduction to Hausa Grammar, p4,
59.longman 1976

أجـمي إسم ملصطلح كتابة لغة اهلوسا باستخدام احلرف العريب وكان * )٤(

ذلك قبل االستعمار مبئات السنني وما زال يستخدم بني الفئة املثقفة 

  .بالعربية

. مع وجود نوع من استعمال بعض اإلشارة بإبدال للبعد أو القرب)٥(

الذي يتم بزيادة األلف والنون يف حالة الرفع أو الياء والنون يف حاليت )٦(

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن مل يكونا ﴿: حنو.النصب واجلر

.﴾رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء

 ص/٢شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك ج: حممد بن عبد اهللا بن مالك)٧(

ويف مقابلة معه  ٢رسالته للدكتورة . ١ود يف كالدكتور الطاهر حممد داو )٨(

وأيضا يف كتابه؛ حتليل أوجه الشبه . ٣. أثناء اإلشراف على هذا البحث

.بني اهلوس والعربية
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:المراجع

ترمجة إبراهيم بن محد القعيد : مبادئ تعلم وتعليم اللغة.: دوغالس براوون هـ

وعبد عبداهللا الشمري، مكتب الرتبية العربية لدول

  م١٩٩٤هـ ١٤١٤اخلليج 

حتليل أوجه الشبه بني اهلوس الطاهر حممد داوود الدكتور يف رسالته للدكتورة، 

.S مطبعة. والعربية K Amodu

معجم مصطلحات علم اللغة احلديث، مكتبة :حممد حسن باِكال، و آخرون

  .م١٩٨٣لبنان بريوت،

دراسة نظرية وتطبيقية بني التقابل اللغوي و حتليل األخطاء،: حممد الرابع أول سعد

العربية ولغة هوسا، رسالة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، 

  م٢٠٠٨ جامعة بايرو، كنو نيجرييا

كراسة الطالب لتقييد حماضرات مادة بنية الكلمة ونظم اجلملة، برنامج دبلوم 

عايل إعداد املدرسني، معهد اللغة العربية جامعة امللك 

  . م١٩٩٩سعود الرياض 
- Bature; Shirbace a ginin jimlar Hausa Proceedings of International

Conference on Hausa. 1985, B.U.K.
- J. H. Greenberg; "Afro-Asiatic " The Language of Africa, Revised Edition.
- M. K. M. Galadanci; An introduction to Hausa Grammar, .Longman 1976
- Neil Skinner, Grammar of Hausa Language, N. N. P. C. 1982
- P. Newmann; Classification of Chadic Language
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  :المقدمة

بسم اهللا ارمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

تبعهم بإحسان  والتابعني ومناألنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

  .إىل يوم الدين

د ة  و ال  يـ ز ال ون   :قال اهللا تبارك وتعاىل
َ  ﴿و ل و  ش اء ر ب ك  جل  ع ل  الن اس  أ م ة  و اح    ُ َ  َ   َ  َ   ً َ  ِ  َ   ً َّ  ُ  َ  َّ     َ  َََ   َ ُّ َ     َ   ْ  ََ  

ن  
م ة  ر ب ك  أل م ألن  ج ه ن م  م 

ك  خ ل ق ه م  و مت  ت  ك ل 
م  ر ب ك  و ل ذ ل 

ال  م ن ر ح 
ني ، إ 

َ  خم  ت ل ف   ِ  َ َّ  َ  َ  َّ   ْ  َ   َ ِّ َ   ُ َ  ِ َ   ْ َّ َ َ   ْ  ُ  َ  َ َ   َ  ِ َ  ِ َ   َ ُّ َ   َ  ِ َّ    َ َّ  ِ   َ  ِ  َِ ْ ُ

 و  
ْ ِ َِّ   َ اجل  ن ة  ني   

ْ َِ  َ الن اس  أ مج  ع   َ  ِ ني ﴾﴿ :وقال ]١١٨هود [ ﴾   َّ 
ال  ر مح  ة  ل ل ع ال م 

َ  و م ا أ ر س ل ن اك  إ   ِ  َ  َ  ِّْ   ًَ ْ  َ  َّ  ِ  َ  َ ْ  َ  ْ  َ   َ َ

قل يا أهل الكتب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم اآلية " وقال  ١٠٧األنبياء [

كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف ﴿ :وقال ]٦٤: آل عمران[

آل [ ﴾باهللا، ولو آمن أهل الكتب لكان خريا هلم وتنهون عن املنكر وتؤمنون

  ]. ١١٠عمران 

بعث معاذ ) صلى اهللا عليه وسلم (أن النيب رضي اهللا عنهما عن ابن عباس و 

إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم (( :بن جبل إىل اليمن فقال

.)١(ديثاحل) )له إال اهللا وأن حممدا رسول اهللافادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إ

عالقة هل هي نظرية العلماء يف العالقة بني املسلم وغريه  تاختلف :وبعد

أم عالقة سلم أم عالقة تعارف أم عالقة دعوية؟ وقال بكل قول من هذه حرب 

إىل دار اإلسالم أي البالد نقسم الديار ا هومن خاللاألقوال مجع من العلماء، 
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 .أي الصلح، ودار عهد أي عدودار حرب  - :وينقسم دار الكفر إىل ،ودار كفر

  .األقوال بشيء من التفصيلق إىل كل قول من هذه ر وسنتط

وهو من أتى بالشهادتني ومقتضامها وعمل بذلك  :معروف :المسلم :أوال

  .ومل يأت بناقض وهو قول وعمل واعتقاد

هم من مل يؤمن برسالة نبينا حممد وعليه وعلى آله ) الكفار( :غير المسلم

صحبه أفضل الصالة والتسليم، أو مل يؤمن بأصل معلوم منها بالضرورة، و 

.)٢()الكفار(ويسمون يف املصطلح الشرعي 

  :صنفانوهم 

الكفار الصرحاء" غري املسلمني ظاهرا وباطنا، ويسمون : الصنف األول" ،

  :وهم نوعان

وهم من مل يسبق هلم الدخول يف دين اإلسالم، : أصليون: النوع األول-

.وهؤالء منهم أهل كتاب، وجموس، وغريهم

   .وهم من دخل يف دين اإلسالم مث خرج منه: مرتدون: النوع الثاين-

املنافقون"من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر، ويسمون : الصنف الثاين"  

   :منها أقوال، إىلمر كـما واختلف نظرية العلماء يف العالقة بني املسلم وغريه  

   :عالقة حربيةنها أ :القول األول

األصل يف (واحلنابلة أن والشافعيةواملالكيةيذكر كثري من الفقهاء احلنفية

منعددذهبالرأيهذاوإىل )٣()العالقات بني املسلمني وغري املسلمني احلرب

وصاحلقطب،وسيدزيدان،الكرميعبدالدكتور منهماملعاصرينالعلماء

   :واستدلوا بأدلة منها. املودودياألعلىوأبواللحيدان،
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،]٣٦ :التوبة[ ﴾كافةيقاتلونكمكماكافةاملشركنيوقاتلوا﴿ :تعاىلقوله-

األمرووجوباستثناء،بال    ً مجيعا  ومجاعات،      ً أفرادا  مجيع املشركنيقاتلواأي

 معاملتهميفاألصلهووهذامساملتهم،عدميعيناملشركنيبقتال

الأنيشهدواحىتالناسأقاتلأنأمرت((:وسلمعليهاهللاصلىهلو قو -

فعلوافإنالزكاة،ويؤتواالصالة،ويقيموااهللا   ً      حممدا  رسولوأناهللاإالإله

علىǶđƢǈƷÂاإلسالمإال حبقوأمواهلمدماءهم،مين عصمواذلك

والقتال اإلسالم،يفللدخولالناسقتالوجوبعلىنصفهذا،)٤())اهللا

.)٥(اإلسالمإىلللدعوةطريقبذلك

  أنها عالقة سلمية  :القول الثاني

وأن احلرب )٦(أن األصل يف عالقة املسلمني بغريهم هو السلم وليس احلرب

فتنتهمأوظلمهمأواملسلمنيعلىاالعتداءعندإالإليهايلجأالطارئأمر

اهلمامبنوالكمالواألوزاعيالثوريهذا القول إىلذهبوقد ، )٧(دينهميف

حممدوالشيخالزحيلي،وهبةالدكتورالعلماء املعاصرينومنالقيم،وابنتيميةوابن

   .وغريهمحممودآلزيدبنعبداهللاو شلتوت وحممودغوشةوعبداهللازهرةأبو

وفيه قوله عنه،وسببلنالقتاهلمجزاءللمشركنيقتالناإنقالوا ومن أدلتهم 

نأو  ،]٣٦ :التوبة[﴾كافةيقاتلونكمكافة كمااملشركنيوقاتلوا﴿ :تعاىل

:مهاأمرينإىليرجعاإلسالميفاحلربسبب

املباشراالعتداءعندوالوطنواملالوالعرضالنفسعنالدفاعحالة: األول-

اضطهادهمأواستقالهلم،يفيؤثرحبيثاملسلمنيعلى املباشرغريأو

للمسلمنيبالنسبةنيتهمسوءعلى يدلأمر  ّ أي  أودينهم،عنوفتنتهم
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 تعاىلقولهه ومنً  ا ،طواحتيا    ً حذرا  يتطلبونأو   ً  حمققا ،    ً خطرا  يعتربونحبيث

حيبالاهللاإنتعتدواواليقاتلونكمالذيناهللاسبيليفوقاتلوا﴿

مالهدونقتلمن"وسلمعليهاهللاصلىوقال،]١٩٠: البقرة[﴾املعتدين

فهودمهدونقتلومنشهيد،فهودينهدونقتلومنشهيد،فهو

.)٨(شهيدفهوأهلهدونقتلومنشهيد،

سبيلهايفأحدوقفإذاتعاىلاهللاإىلالدعوةعنالدفاعحالة:الثاني-

منالداعيمبنعأوفيها،الدخولأرادمنأو بصدبهآمنمنبتعذيب

:ذلكتبليغها، ودليل

الاهللاإنتعتدواواليقاتلونكمالذيناهللاسبيليفوقاتلوا﴿ :تعاىلقوله

....أخرجوكمحيثمنأخرجوهمو ثقفتموهمواقتلوهم حيثاملعتدين،حيب

رحيم، غفوراهللافإنانتهوافإنالكافرينجزاءكذلكفاقتلوهمقاتلوكمفإن

علىإالعدوانفالانتهوافإنهللالدينويكونفتنةتكونالحىتقاتلوهمو 

 :يليمااآلياتهذهتضمنتقدو  ]١٩٣ -  ١٩٠ البقرة[، ﴾الظاملني

�ǶĔ¦Âƾǟلكفاملعتدينقاتلةمو بالعدوانيبدؤونالذينبقتالاألمر)أ (

ومجيعالشرائع،كليفمشروعأمرالنفس عن     ً دفاعا  اآلخريناتلةقوم

سبيليفوقاتلوا﴿:تعاىل اهللاقالواألماكن،األزمانكافةيفاملذاهب

 ].١٩٠: البقرة[﴾يقاتلونكمالذيناهللا

عنȄĔتعاىلاهللاألنابتداء،العدوانيبدؤونالالذينقتالجيوزال)ب (

الاهللاإنتعتدواوال﴿وجل عزقولهيفوالظلمالبغيوحرماالعتداء

  ].١٩٠ :البقرة[﴾املعتدينحيب
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هذاأنعلىدليلاملعتدينحيبالاهللابأنالعدوانعنالنهيتعليل)ج (

وجلعزاهللاحمبةبعدمإخبارهذاألنقابل للنسخغريحمكمالنهي

الواهللالظلم،هوألن االعتداءالنسخ،يدخلهالواإلخبارلالعتداء،

.    ً أبدا  الظلمحيب

املؤمننيفتنةمنعوهيإليها،تنتهيغايةاملشروعةاحلربهلذهإن)د (

دينهويقيموااهللا،عبادةليمارسواحريتهموتركبرتك إيذائهم،واملؤمنات

 .عدوانكلأنفسهم منعلىآمنونوهموشريعته

  عالقة تعارفية أنها  :القول الثالث

.عالقة املسلمني بغريهم عالقة تعارف، وتعاون، وبر، وعدلقالوا إن ال

يا أيها الناس ﴿: قول اهللا سبحانه يف التعارف املفضي إىل التعاونواستدلوا ب

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 

 ]١٣احلجرات [ ﴾أتقاكم إن اهللا عليم خبري

.مقتضيات هذه العالقة تبادل املصاحل، واطراد املنافع، وتقوية الصالت اإلنسانيةومن 

وهذا املعىن ال يدخل يف نطاق النهي عن مواالة الكافرين، إذ أن النهي عن 

�ƢǸǯ��śǸǴǈŭ¦�ƾǓ�ǶēǂǏƢǼǷÂ�ǶȀƬǨǳƢŰ�Ǻǟ�ȆȀǼǳ¦�Ǿƥ�ƾǐمواالة الكافرين يق

يقصد به النهي عن الرضى مبا هم فيه من كفر، إذ أن مناصرة الكافرين على 

املسلمني فيه ضرر بالغ بالكيان اإلسالمي، وإضعاف لقوة اجلماعة املؤمنة، كما 

 .أن الرضى بالكفر كفر حيظره اإلسالم ومينعه

ساملة، واملعاشرة اجلميلة، واملعاملة باحلسىن، وتبادل أما املواالة مبعىن امل

.)٩(املصاحل، والتعاون على الرب والتقوى، فهذا مما دعا إليه اإلسالم
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  عالقة دعوية أنها  :القول الرابع

ُ                            ٌ      ٌ                  فأ صل  العالقة بني املسلمني وغريهم عالقة  دعوية ، ومن خالهلا تنبثق وقالوا    َ 

ّ                          أساسها وتنو ع مواقف الناس منها تتحدد العالقات اجلزئية التفصيلية، وعلى           

.)١٠(العالقات األخرى

َ         ً      فاملسلم داع  أينما حل  وارحتل، وحيثما وجد، وكلما كان أكثر  احتكاكا  بغريه                                    ّ          ٍ          

يـ ر  أ م ة  أ خ ر ج ت  ﴿برزت تلك اخلصيصة الدعوية يف حياته قال تعاىل  ْ  ك نت م  خ   َ  ِ  ْ  ُ  ٍ َّ  ُ  َ  ْ  َ   ْ  ُ  ُ

 و تـ نـ  
َ   َ  ْ ل لن اس  ت أ م ر ون  ب ال م ع ر وف    ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ   َ   ُ  ُ  َْ   ِ َ   ِ  ّ  ِ ه و ن  ع ن  ال م نك ر  و تـ ؤ م ن ون  ب الل ه   ِ  َّ    ُ ِ ْ  ُ  َ   ِ  َ   ُ  ْ   ِ  َ   َ  ْ  ]١١٠آل عمران [ ﴾َ 

ير ا﴿ :وقال تعاىل
ري ا و ن ذ 

ِ   ً و م ا أ ر س ل ن اك  إ ال  ك اف ة  ل لن اس  ب ش   َ َ   ً  ِ  َ  ِ  َّ  ِّ   ًَّ   َ  َّ  ِ  َ  َ ْ  َ  ْ  ].٢٨سبأ [ ﴾َ َ   َ 

َ َ   و م ا ﴿ :، قال تعاىلالرحمة والشفقةفمن العالقة الدعوة تنبثق عالقات 

ال  ر مح  ة  
ْ ًَ  أ ر س ل ن اك  إ   َ  َّ  ِ  َ  َ ْ  َ  ْ ني  َ 

ِ  َ ل ل ع ال م   َ  َ  ].١٠٧األنبياء [ ﴾ ِّْ 

َ  َ        ِ  ِّ            الم س ال مة، والب ر  بالمسالمين،                            ُ  ومن العالقة الدعوية تنبثق عالقة    ُ    َ ُ  وعالق ة    

َ ﴿ع س ى الل ه  أ ن جي  ع ل  بـ يـ ن ك م  و بـ ني   :، قال تعاىلالحرب والشدة على المحاربين ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ ْ َ    َ  َ ْ َ    َ  َُّ      َ  َ  

ير  و  
ٌ   َ ال ذ ين  ع اد يـ ت م م نـ ه م م و د ة  و الل ه  ق د    ِ  َ  َُّ   َ   ًَّ  َ َّ    ُ  ْ ِّ    ُْ   َ   َ   َ   ِ يم ، ال  يـ نـ ه اك م  الل ه  ع ن  ال ذ ين    َّ َ  الل ه  غ ف ور  ر ح    ِ َّ    ِ  َ   َُّ     ُ  ُ   َ  ْ َ    َ    ٌ   ِ َّ   ٌ  ُ  َ   َُّ   

م  إ ن  الل ه  
ط وا إ ل ي ه 

ي ار ك م  أ ن تـ بـ ر وه م  و تـ ق س 
ْ  ِ  َّ    ََّ  مل   يـ ق ات ل وك م  يف  الد ين  و مل   خي  ر ج وك م م ن د   ِ  َْ ِ     ُ  ِ  ْ  ُ  َ   ْ  ُ ُّ  َ َ     َ  ْ  ُِ  َ  ِ   ِّ    ُ  ُ  ِ ْ ُ  َْ  َ   ِ  ِّ    ِ   ْ  ُ  ُِ   َ  ُ  َْ 

من  ا يـ نـ ه اك م  الل ه  ع ن  ال ذ ي
ني ، إ 

ط  ِ  حي  ب  ال م ق س  َّ    ِ  َ   َُّ     ُ  ُ   َ  ْ َ    ََّ  ِ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ ر ج وك م م ن  ُِ ُّ  ْ  ُ  ُ    ِّ  ن  ق اتـ ل وك م  يف  الد ين  و أ خ   َ  ْ  ََ   ِ  ِّ    ِ   ْ  ُ  ُ َ  َ   َ

م ون ﴾
ك م  أ ن تـ و ل و ه م  و م ن يـ تـ و هل  م  ف أ و ل ئ ك  ه م  الظ ال  ر اج  ي ار ك م  و ظ اه ر وا ع ل ى إ خ 

َ  د    ُ  ِ َّ     ُ  ُ   َ  َِ  ْ  َُ   َُّْ  َ  َ َ     َ َ   ْ  ُ ْ َّ َ  َ    َ  ْ  ُ  ِ  َ  ْ  ِ   َ َ     ُ  َ  َ  َ   ْ  ُِ  َ  ِ

ن ح  هل  ا و تـ و ك ل  ع ل ى :وقال تعاىل ]٩ – ٧املمتحنة [ َ َ   ﴿و إ ن ج ن ح وا  ل لس ل م  ف اج    ْ َّ  َ  َ  َ   َ َ   ْ  َ ْ  َ   ِ  َّْ  ِ   ْ  ُ  َ َ    ِ َ  

 ].٦١األنفال [ ﴾... ّ  ِ لل ه  ا

 ِ  َّ   ّ َ  ﴿إ ن  الل ه  :، قال تعاىلالعدل واإلحسانومن العالقة الدعوية تنبثق عالقة 

ي ال ق ر ىب  و يـ نـ ه ى ع ن  ال ف ح ش اء و ال م نك ر  و ال بـ غ ي  
 و إ يت اء ذ 

 و اإل ح س ان 
ل  ال ع د 

ِ  ي أ م ر  ب   ْ  َ ْ  َ   ِ  َ   ُ  ْ َ     َ  ْ  َ  ْ   ِ  َ    َ  ْ َ   َ  َ  ْ  ُ  ْ    ِ    َ  ِ  َ   ِ   َ  ْ  ِ  َ   ِ  ْ  َ  ْ ِ   ُ  ُ  َْ 
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َ   ي ع ظ ك م  ل ع ل ك م  ت ذ ك ر ون ﴾    ُ َّ  َ  َ  ْ  ُ َّ  َ  َ  ْ  ُ  ُ  ِ َ َ   َ  َّ ﴿و ال  جي  ر م ن ك م  ش ن آن  قـ و م  ع ل ى أ ال  : وقال ]٩٠النحل [َ    ٍ ْ  َ   ُ   َ َ   ْ  ُ َّ  َِ ْ َ   َ  َ  

َ   تـ ع د ل وا  اع د ل وا  ه و  أ قـ ر ب  ل لتـ ق و ى﴾  ْ َّ   ِ   ُ  َ  ْ َ   َ  ُ  ْ   ُِ  ْ   ْ   ُِ  ْ  ].٨املائدة [  َ 

�©ƢǨǐǳ¦�ȄǫȐƬƫÂ��©ƢǫȐǠǳ¦�À±¦ȂƬƫ��ƨȈǟǂǌǳ¦�́ ȂǐǼǴǳ�ƶȈƸǐǳ¦�ǶȀǨǳ¦�¦ǀđÂ

 .وتنسجم معاين النصوص واآليات

من هذه األقوال القول األخري وهو أن العالقة بني املسلم  والذي أميل إليه

وغريه عالقة دعوية سلمية لقوة األدلة يف ذلك، وأن احلرب أمر 

وإذا كانت عالقة املسلمني  .وتتكيف بقية العالقات حبسبها كما مر.اضطراري

احملبة واملودة، والوالء والنصرة، واإلحسان (باملسلمني، تقوم على أساس 

الدعوة، والرمحة، (فإن عالقة املسلمني بغريهم تقوم على أساس ) ...ارواإليث

سال مني، وحماربة احملاربني
 
اء، ومسال مة  امل   ِ                  والعدل والوفاء، والرب 
ُ
    ِ  َ        َ                    ...

ليستاحلربأنعلىتدلاإلسالميةاألمةحياةيفالتارخييةالشواهدإنو 

عالقةكانتكيةاملاملرحلةففيبغريهم،املسلمنييف عالقةلاألصهي

الدعوةظروفتغريتاهلجرةوبعد قتالية،غريعالقةبغريهماملسلمني

مث وقف قبل،منيعيشوه    ً   أمانا  ملوعاشواقوة،للمسلمنيوصاراإلسالمية،

وسلمعليهاهللاصلىحاول الرسولوقدعليها،للقضاءالدعوةوجهيفاألعداء

له وللمسلمنياهللافأذنذلك،يتحققفلمباحلسىنالعدوانهذاإيقاف

للطرقواسع¦ƢĐ¾فإنذلكومعقاتلهم،منقتالعليهمفرضمثبالقتال،

اهللاصلىالرسولأنذلكعلىيدل، و األجدى بالدعوةهيكانتمىتالودية

إىلالرسلوأرسلاليهود والعرب،مناألعداءمعاملعاهداتعقدوسلمعليه

  .اإلسالمإىليدعوهموالزعماءامللوك
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  :ا يأيتمب درت وأما أدلة املخالفني ف

وقاتلوا﴿ :تعاىلقولهعلى       ً اعتمادا      ً مجيعا  الكفارقتالبوجوبمقوهلإن

"كلمةألنيستقيم،ال ]٣٦: التوبة[﴾كافةيقاتلونكم كما كافةاملشركني

نكونوأنلنا،واجتماعهمقتاهلمحسبالكافرين مقاتلةعلىحثفيها "كافة

غريجمتمعنيالكفاريقاتلناكمامفرتقني والخمتلفنيغريواحدة   ً يدا      ً مجيعا  

أصلأنعلىتدلوالقاتلونا،إذا املشركنيمقاتلةكيفيةلناتبنيفاآليةمتفرقني

 احلربهواملسلمنيوغرياملسلمنيبنيالعالقة

اهللاصلىبقولهاإلسالميفيدخلواحىتالناسقتالوجوبعلىمواستدالهل

    ً حممدا  وأناهللاإلهالأنيشهدواحىتالناسأقاتلأن أمرت((وسلمعليه

:التايلالنحو علىوجوهمننظرفيه...))اهللارسول

باإلمجاع،خاصةالعربمشركوهماحلديثيفالناسمناملرادإن)أ (

منغريهموألنوسلم،عليهاهللاصلىالرسولقتال علىالجتماعهم

يفجاءماحكمخيالفحكمهمالعرب غريمنواملشركنيالكتابأهل

"الناس"فكلمةاجلزية، يعطواأويسلمواحىتيقاتلونǶĔȋاحلديث،

الذي العامبابمن¢ƢĔإالاجلنسية،"أل"لوجودالعمومأفادتوإن

أقاتلأنأمرت(( بلفظالنسائيروايةعليهيدلاخلاص،بهأريد

.)١١())."املشركني

هملكانواوإالللدعوة،الالشرلدفعفيهالقتالأنيفيداحلديثإنمث)ب (

إباحةمنيلزمالإذواقتل،أقاتلصيغةبنيفرقفهناك سواسية،وغريهم

اجلانبنيمنالقتالوقوعتستلزممفاعلة املقاتلةألنالقتلإباحةاملقاتلة
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القتالليس:قالأنهالشافعيعنالبيهقيوحكىالقتل،كذلكيس  ول

  قتلهحيلوالالرجلقتالحيلقدشيء،يفالقتلمن

دار اإلسالم ودار كفر وإلى  -:نقسم الديار إلىه العالقات اومن خالل هذ

  دار حرب ودار عهد 

غربية وشرقية، وأرادوا :                               َ  َّ            وكان بعض القانونيني الغربيني، قد ق س موا الدول إىل

ما عداها من دول، وقسموا :النصرانية، وبالشرقيةالدول اليت تسود فيها : بالغربية

وهي غري ) غري متمدينة(وهي الشعوب النصرانية، و): ينة    ْ متمد  (الشعوب إىل 

فقد كانت تقسيمات علماء املسلمني لألراضي  ...النصرانية من الشعوب

ٍ     َّ                                       والشعوب تقسيمات  أدق  وأعمق، تعتمد على أساس التنظيم اإلداري،                

ُ    ، وتبتعد عن دائرة التعصب الديين، حيث مشل تقسيم هم والعالقات الدعوية                                            

مجيع من يقيم يف هذه الدور من )) دار إسالم، أو حرب((لألراضي والبلدان إىل 

.الشعوب مسلمني كانوا، أو أهل ذمة، أو أهل عهد

:دار اإلسالم ودار كفر

ُ                                 الد ار  يف اللغة تطلق على عدة معان، منها ُ      احملل  الذي جيمع  البن:   َّ   َ           اء  والساحة،    ُّ        

ُ           واملنزل  املسكون، والبلد ، والقبيلة                ُ ي ار ه م  ﴿قال تعاىل  .     
َ ُ  ْ و أ و ر ث ك م  أ ر ض ه م  و د   َ  ِ َ   ْ  ُ  َ  ْ  َ  ْ  ُ  ََ  ْ  ََ ﴾ 

بالد املسلمني، وأصل دار : أصل دار اإلسالمو . مبعىن البلد ]٢٧األحزاب [

دار : (اإلمام السرخسي بقوله) دار اإلسالم(عرف  .بالد غري املسلمني: الكفر

للموضع الذي يكون حتت يد املسلمني، وعالمة ذلك أن يأمن اسم : اإلسالم

 .)فيه املسلمون
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الدار اليت جتري عليها أحكام : (ƢĔƘƥ) الوهاب خالف عبد(وعرفها األستاذ 

.)١٢()اإلسالم، ويأمن من فيها بأمان املسلمني، سواء أكانوا مسلمني أو ذميني

م وال يأمن من فيها بأمان دار الكفر، الدار اليت ال جتري فيها أحكام اإلسال

 .املسلمني

  دار الحرب ودار العهد

(هذا املصطلحان، يتبعان املصطلحني السابقني )دار اإلسالم، ودار الكفر:

ألن دار الكفر، إما أن يكون بينها وبني أهل اإلسالم حرب، أو عهد، فيكون 

 .ةامسها حبسب هذه احلال

إما أهل حرب أو أهل عهد، : الكفار(: رمحه اهللا –يقول اإلمام ابن القيم 

: مث قال .)، وأهل هدنة، وأهل أمان)١٣(أهل ذمة: ثالثة أصناف: وأهل العهد

، فإن )الصلح(              َّ                     يتناول هؤالء كل هم يف األصل، وكذلك لفظ ) الذمة والعهد(ولفظ 

  .الذمة من جنس لفظ العهد والعقد

حكم اهللا ورسوله، قد عاهدوا املسلمني على أن جيرى عليهم : وأهل الذمة

إذ هم يقيمون يف الدار اليت جيرى فيها حكم اهللا ورسوله، 

�ÀƢǯ� ¦ȂǇ��Ƕǿ°¦®�Ŀ�¦ȂǻȂǰȇ�À¢�ȄǴǟ�śǸǴǈŭ¦�¦ȂūƢǏ�ǶĔƜǧأهل الهدنةو 

الصلح على مال أو غري مال، ال جتري عليهم أحكام اإلسالم كما جتري على 

أهل : ء يسمونأهل الذمة، لكن عليهم الكف عن حماربة املسلمني، وهؤال

.العهد، وأهل الصلح، وأهل اهلدنة

 ..فهو الذي يقدم بالد املسلمني من غري استيطان هلا: وأما المستأمن
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ومن أمثلة املصطلحات اجلديدة اليت يطرحها بعض املفكرين  :دار استرداد

اليوم، لتسمية ما يفقده املسلمون من بالدهم باستيالء الكفار عليها، مصطلح 

لتشعر التسمية بأن أصل هذه الدار دار إسالم من جهة، كما )) سرتداددار اال((

كما هو احلال يف   –تشعر بالواجب على املسلمني جتاهها من جهة أخرى، 

.األندلس، وفلسطني وغريها

وحق الفرد لغير المسلمين في المجتمع اإلسالميحرية الدينية ال

كفلها اإلسالم ألهل األرض مل   اليتإن احلرية الدينية "يقول حممد الغزايل 

القارات اخلمس، ومل حيدث أن انفرد دين بالسلطة، ومنح  يفيعرف هلا نظري 

.)١٤("االعتقاد كل أسباب البقاء واالزدهار مثل ما صنع اإلسالم يفخمالفيه 

  :الدينية فيما يأيتة الذمي وتتمثل حري

ال ﴿: يقول اهللا سبحانه وتعاىل .اإلسالمعدم إكراه أحد منهم على ) أوال(-

  ]٢٥٦البقرة [ ﴾إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي

§�¢��ƨǈȈǼǯ�ǶŮ�¿ƾē�Ȑǧ��ǶȀǼȇ®�ǂƟƢǠǋ�¦ȂǇ°ƢŻ�À) ثانيا(- ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ǪƷ�ǺǷ

اتركوهم : " يقول الرسول صلوات اهللا وسالمه عليه .وال يكسر هلم صليب

  ."وما يدينون 

  .أباحه هلم دينهم من الطعام وغريهأباح هلم اإلسالم ما ) ثالثا(-

هلم احلرية يف قضايا الزواج، والطالق، والنفقة، وهلم أن يتصرفوا كما ) رابعا(-

.يشاءون فيها، دون أن توضع هلم قيود أو حدود
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احلرية يف  رامتهم، وصان حقوقهم، وجعل هلمكمحى اإلسالم  ) خامسا(-

والبعد عن  األدبزام اجلدل واملناقشة يف حدود العقل واملنطق، مع الت

وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي ﴿: يقول اهللا تعاىل .اخلشونة والعنف

إال الذين ظلموا منهم، وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم .أحسن

  ].٤٦العنكبوت [ ﴾وإهلنا وإهلكم واحد، وحنن له مسلمون

 . رأي بعض املذاهبسوى بينهم وبني املسلمني يف العقوبات، يف) سادسا(-

ويف املرياث سوى يف احلرمان بني الذمي واملسلم، فال يرث الذمي قريبه 

.املسلم، وال يرث املسلم قريبه الذمي

.كل من ذبائحهم، والتزوج بنسائهمأحل اإلسالم طعامهم، واأل) سابعا(-

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴿: يقول اهللا سبحانه

م، وطعامكم حل هلم، واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين حل لك

أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال 

من  اآلخرةفقد حبط عمله وهو يف  باإلميانمتخذي أخدان، ومن يكفر 

  ].٥املائدة [ ﴾اخلاسرين

��ǶǿƢǓǂǷ�̈®ƢȈǟÂ�Ƕē°Ƣȇ±�¿ȐǇȍ¦�¬Ƣƥ¢�ǶȀƬǳ®ƢƦǷÂ��ǶŮ�Ƣȇ¦ƾŮ¦�ŉƾǬƫÂ) ثامنا(-

البيع والشراء وحنو ذلك من املعامالت، فمن الثابت أن الرسول صلى اهللا 

عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي يف دين له عليه، وكان بعض 

  .الصحابة إذا ذبح شاة يقول خلادمه ابدأ جبارنا اليهودي

تقويض هذه العالقة على  - من جانبهم  - إذا عمل غري املسلمني حىت و 

ǶȀȈǴǟ�§ǂū¦�ǶĔȐǟ¤Â��śǸǴǈǸǴǳ�ǶēÂ¦ƾǠƥ�ƢȀǬȇǄŤÂ.  فتكون املقاطعة أمرا دينيا

ǲưŭƢƥ�ƨǴǷƢǠǷ�ȆȀǧ��¾®Ƣǟ�ȆǇƢȈǇ�ǲǸǟ�ƢĔ¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ��ƢȈǷȐǇ¤�ƢƦƳ¦ÂÂ.  حينئذ
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ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك ﴿: يقول

آل عمران [ ﴾أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهللا نفسه إال يءفليس من اهللا يف ش

٢٨[.  

  : اآلتيةاملعاين  اآليةوقد تضمنت 

.، ملا فيها من التعرض للخطراألعداءمواالة ومناصرة  التحذير من) أوال(-

.أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن اهللا، ال يربطه به رابط) ثانيا(-

جتوز املواالة ظاهرا ريثما  أنه يف حالة الضعف واخلوف من أذاهم) ثالثا(-

  .يعدون أنفسهم ملواجهة الذي يتهددهم

بشر املنافقني بأن هلم عذابا أليما ﴿: ويف موضع آخر من القرآن الكرمي يقول

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة  - 

¡ǄȀƬǈȇÂ�Ƣđ�ǂǨǰȇ�ƅ¦�©Ƣȇ¢� هللا مجيعا وقد نزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم

�ǞǷƢƳ�ƅ¦�À¤�ǶȀǴưǷ�¦̄¤�Ƕǰǻ¤�ǽŚǣ�Ʈ ȇƾƷ�Ŀ�¦ȂǓȂź�ŕƷ�ǶȀǠǷ�¦ÂƾǠǬƫ�Ȑǧ�Ƣđ

الذين يرتبصون بكم فإن كان لكم فتح من  - املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعا 

أمل نستحوذ عليكم  اهللا قالوا أمل نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا

ؤمنني فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة ولن جيعل اهللا للكافرين على ومننعكم من امل

  ].١٤١ – ١٣٨النساء اآلية  [ ﴾املؤمنني سبيال

وكرمه من حيث هو إنسان، بقطع  اإلسالم اإلنساناحرتم  :منهمحق الفرد و 

.النظر عن جنسه، ولونه، ودينه، ولغته، ووطنه، وقوميته، ومركزه االجتماعي

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من ﴿: يقول اهللا تعاىل

  ].٧٠ اآلية: اإلسراء[ ﴾الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال
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  :ومن هذه احلقوق

فال حيل االعتداء .لكل فرد حق صيانة نفسه، ومحاية ذاته: حق احلياة)١(

يقول اهللا  .فسادا يستوجب القتل األرضعليها إال إذا قتل، أو أفسد يف 

أنه من قتل نفسا بغري  إسرائيلمن أجل ذلك كتبنا على بين ﴿: تعاىل

، فكأمنا قتل الناس مجيعا، ومن أحياها فكأمنا األرضنفس أو فساد يف 

  .]٣٢ اآلية: املائدة[ ﴾أحيا الناس مجيعا

خذ فكما أن النفس معصومة، فكذلك املال، فال حيل أ: حق صيانة املال)٢(

يا أيها ﴿: يقول اهللا تعاىل .املال بأي وسيلة من الوسائل غري املشروعة

الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض 

   .]٢٩ اآلية: النساء[  ﴾منكم

يقول اهللا  .بكلمة نابية ووال حيل انتهاك العرض حىت ول: حق العرض)٣(

  ].١ اآلية: اهلمزة[ )١٥(﴾مزةـويل لكل مهزة ل﴿: تعاىل

عراض نفس، ومحاية األومل يكتف اإلسالم بتقرير صيانة األ: حق احلرية)٤(

موال، بل أقر حرية العبادة، وحرية الفكر، وحرية اختيار املهنة اليت واأل

نسان لكسب عيشه، وحرية االستفادة من مجيع مؤسسات ميارسها اإل

  .الدولة

أن من أيضا يقرر اإلسالم و  :التعلمومن احلقوق كذلك حق  حق التعلم،)٥(

حق اجلائع أن يطعم، ومن حق العاري أن يكسى، واملريض أن يداوى، 

واخلائف أن يؤمن، دون تفرقة بني لون ولون، أو دين ودين، فالكل يف 

   .هذه احلقوق سواء
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مجيعا، هذه وغريها وأوجب اإلسالم على الدولة احملافظة على هذه احلقوق 

، وهي تعاليم فيها الصالح اإلنسانم يف تقرير بعض حقوق هي تعاليم اإلسال

.)١٦(واخلري هلذه الدنيا مجيعها

  المسلمينعندالتسامحروحمثال ل

جنازة¤ƢĔ:لهفقيل،   ً  واقف ا هلافقاموسلمعليهاهللا صلىجنازة عليهمرت

ً   نفس ا؟أليست:والسالمالصالةعليهفقال !يهودي   !.

عندفوجدها،عنهاهللارضيطالبأيببنعلياملؤمننيأمريدرعسقطت

وملأبعومل،درعيالدرع:عليقال.شريحالقاضي إىلفاختصمانصراين رجل

:النصراينفقال،املؤمننيأمرييقولمايفالنصراينذلكالقاضيفسأل.أهب

عليإىلشريحفالتفت .بكاذبعندياملؤمننيأمريوما،درعي إالالدرعما

شريحأصاب :وقالعليفضحك  ِّ   بي نة؟منلكهل،املؤمننيأمرييا :يسأله

 ومل،عليهااليدصاحبألنه،بالدرعللنصراينشريحوقضى.  ِّ  بي نةيلما،

،خطواتميشومل،ومضىالرجلهذافأخذها.ذلكخبالف   ّ علي  بينةتقم

إىليدينيناملؤمننيأمري!أنبياءأحكامهذهأنأشهدإينأما:يقول عادحىت

اوأناهللاإالإلهالأنأشهد!عليهيل فيقضي قاضيه ً  حممد  الدرع،اهللارسول  

منفخرجت،صفنيمنمنطلقوأنتاجليشاتبعت، املؤمننيأمرييادرعك

.)١٧(لكفهيأسلمتإذأما:عنهاهللارضيعليفقال .األورقبعريك

لليهودحممدمساحمة أنرأينا"لوبونجوستاف"الفرنسيالعالمةيقول

اليتاألديان مؤسسومبثلهايقلملوأنه،الغايةإىلعظيمةكانتوالنصارى
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 كتابهيفروبرتسنقالو  .اخلصوصوجهعلىوالنصرانيةكاليهوديةقبلهظهرت

وروحلدينهمالغريةبنيمجعواالذينوحدهماملسلمنيإن"شارلكنتاريخ"

،لدينهم   ً نشر ااحلسامامتشاقهممعǶĔ¢Âاألخرىاألديانأتباعحنو التسامح

.)١٨(الدينيةبتعاليمهم التمسكيف     ً أحرار افيه يرغبوامل َ  م نتركوا

.كانمن    ً كائن األحد     ً إرضاء  ،دينناعننتنازلأنالتسامحمعىن ليسولكن

     ً إيثار ا،بهكفرأوالدينعنإعراضهوإمنا.شيءيف التسامحمنليسفهذا

حىت،دينهبرتكغرينانلزمالوحنن،احلقعلى وللهوى،اخلالقعلىللمخلوق

  .ديننابرتكيطالبنا

ا،السارقيدقطعمناليهوديأواملسيحييقلقالذيماأدريوال ً  مسلم     

منذلكغريومن،السكريأوالزاينأوالقاذفجلدومن،مسلم غريأوكان

  واحلدود؟األحكام

اهللاإىلويتقرب،بهيتعبددين¢ƢĔعلىاألحكامهذهيتلقىاملسلمإن

  .أغلبيتهاارتضته دولةقانون ¢ƢĔعلىيأخذهااملسلموغري،بتنفيذه تعاىل

   ً مثال  واملسيحينياملسلمنيبنيالعالقاتتقومأنشيءيفالتسامحمنليس

 الرابطةعلىالقوميةأوالوطنيةالرابطةيعليالذي املكشوفالزائفالنفاقعلى

. ً  مع اواملسيحيةاإلسالم يفملاصرحيةخمالفةالفكرةهذاخمالفةمع،الدينية

،اجلوارحسنمنالدينانبهأمرماعلىالتسامحيقومأنينبغيإمنا

 .اجلميعمعالعدلووجوب،للجميع اخلريوحب

قولللجميعوالوطن،هللالدين:العلمانيةالوطنيةدعاةيرددهالذيوالقول

 .للجميعوالوطنللجميعالدين أو،هللاوالوطن،هللالدين،له معىنال
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،األديانبنياألساسيةالفوارقنذيبأنشيءيفالتسامحمنليس

،منهايرادمابعكستأتىاألفكارهذهفمثلوالتثليثالتوحيد فيتساوى

 .تبينوالƾēÂ¿،  ِّ جتم عوال    ِّ وتفر ق،   ِّ تقر بوال   ِّ تبع دوهلذا

هذهإغفالجيوزفال،الذاتيةوخصائصه،اجلوهريةمقوماتهلهدينكلإن

هذافليكن .ومهيةمعارككسبأو،سطحيةجمامالتأجلمنواخلصائص املقومات

ا ً  واضح   .السبيليهدىوهواحلقيقولواهللا.  ً  مجيع ااملسلمنيولغريللمسلمني   

  :الخاتمة

 الدعوة تعد من أوىل العالقات اليت متيز عالقة املسلمني بغريهم يف  إن عالقة

�©ƢǫȐǠǳ¦�ǪưƦǼƫ�ƢȀǼǷÂ��ƨȈǷȐǇȍ¦�Śǣ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƢǸȈǇȏÂ��ÀƢǰǷ�ǲǯ

وصول إىليهدفدعوتهيفاإلسالمألن،..واخلصائص الفرعية األخرى

بنيو الدينهذابنيحتولعوائقدونويسربسهولة    ً مجيعا  الناسإىلالدين

احلرب،إىل األمراقتضىولوإزالتهاوجبالعوائقهذهفإذا وجدتالناس،

طارئ،احلرب أمرأنعلىذلكفدل

منعظيموركناإلسالمقواعدمنكربىقاعدةالدينيفاإلكراهعدم

فيه،الدخولعلىأحدإكراهجييزالفهوسياسته، أركان

أمرعهد،ودارحرب،ودارإسالم،دارإىلاألرضالفقهاءتقسيم

اإلسالميةالدولةعالقة لتطور     ً تابعا  التقسيمهذاجاءوقداجتهادي،

لألمةحتققت املصلحةوحيثاألمة اإلسالمية،ملصلحةالدولمنبغريها

  .واجبƢđفالعملاإلسالمية
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 والبد من التحفظ من تطبيق بعض مصطلحات القانون الدويل اإلسالمي

واقع البلدان اليوم، وذلك الختالف طبيعة العالقات اإلسالمية العام على 

وتطورها من عصر إىل عصر من جهة، ولتعقد أوصاف البلدان اليوم، 

يرتك البت يف شأن هذه و ..وتداخل الصفات فيها من جهة أخرى

ملسلم، أو من ينوب منابه عند غيابه من أهل ااملصطلحات تطبيقها للحاكم 

ƢĔȋ��ƾǬǠǳ¦Â�ǲū¦ أحكام منوطة بتقدير اإلمام ملصلحة اإلسالم واملسلمني..  

كما حيسن أن تكون االجتهادات فيها مجاعية، وبعيدة عن االجتهادات 

  .الفردية واآلراء الشخصية

 ن  حبال األمة ٌ           إن حتديد  هذه العالقات، أو تغريها من حال إىل حال، ر ه   ْ َ                                        َ       

ٍ                     الداعية وواقعها من ض ع ف  أو قوة من جهة، ومبوا  ْ  َ قف اآلخرين من هذه                    

          ً         ً                                          الدعوة حربا  أو مساملة  من جهة أخرى، كما هو منوط باملصلحة العامة 

للمسلمني القريبة منها والبعيدة، اليت يراها اإلمام املسلم، فيقدرها وحيددها 

ْ  ً      ُ        هو، أو من ينوب منابه من أهل احلل والعقد ح ص را ، وال ت رتك هذه   َ                                        

ُ                         التقديرات  لالجتهادات الفردية واآلرا ء الشخصية لفرد أو مجاعة، خشية أن         

                                      ّ                     تتأثر حبوادث جزئية، أو تنطلق من مصاحل آني ة، أو من ردود أفعال 

 ..وهكذا ..عكسية

ن احلاجة قائمة إىل مصطلحات جديدة تستوعب حاجات املسلمني اليوم، إ

وتنطلق من واقع حاهلم، وتستند إىل األصول الشرعية، وتستنري 

وغريه، )) دار االسرتداد((كمصطلح : وذلك ..باملصطلحات السابقة

 .فاملسألة مسألة اجتهادية وليست بتوقيفية
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  :الـهوامش

صحيح  :حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي :البخاري)١(

بريوت  -دار ابن كثري، اليمامة : اجلامع الصحيح املختصر :البخاري

ديب البغا أستاذ  فيمصط .د :حتقيق ١٩٨٧ -  ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

 ٤٠٩٠جامعة دمشق حديث رقم  - احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

  باب بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما 

،٢ص " أحكام التعامل مع غري املسلمني  :خالد بن حممد املاجد :انظر)٢(

   .املصدر موقع محلة السكينة

سلمني بغريهم من طبيعة عالقة امل :اهلواري د حممد علي سليم :انظر)٣(

 ٤١٧ ٣٧٩ص  ٢العدد  ١٩جملد  ،اإلسالميةجملة اجلامعة  :األمم

  ١٠ص  ٢٠١١

   ٢٥حديث رقم ١/١٧صحيح البخاري  :البخاري)٤(

  ١٠د حممد علي سليم  طبيعة عالقة املسلمني بغريهم من األمم ص  :اهلواري)٥(

فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس جملس اإلفتاء  :مولوي :انظر)٦(

األوريب نقال عن املفصل يف أحكام اهلجرة مجع وإعداد الباحث يف القرآن 

  .والسنة علي بن نايف الشحود

  ١٠اهلواري د حممد علي سليم ص  :انظر)٧(

 :سنن الرتمذي :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي :الرتمذي)٨(

بريوت كتاب  –دار إحياء الرتاث العريب  :راجلامع الصحيح، الناش

  .وقال الرتمذي هذا حديث حسن ١٤٢١حديث رقم  ٤/٣٠الديات 
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  ٢/٦٠٣لبنان  - الناشر دار الكتاب العريب بريوت : فقه السنة: السيد السابق)٩(

األصول الشرعية للعالقات  :الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين :البيانويب)١٠(

جملة جامعة : املصدر .¦ƨǸǴǈŭ¦�Śǣ�©ƢǠǸƬĐبني املسلمني وغريهم يف 

  ١٦٩- ١٤٣، ص٦، السنة ٦اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العدد 

¦�ŒƬĐ :سنن النسائي: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي :النسائي)١١(

حلب الطبعة الثانية،  –مكتب املطبوعات اإلسالمية  :من السنن الناشر

وقال  ٣٩٦٦عبدالفتاح أبو غدة حديث رقم  :حتقيق ١٩٨٦ – ١٤٠٦

  .ناصر الدين األلباين صحيح

طبيعة عالقة املسلمني بغريهم  :الدكتور علي سليم اهلواري :اهلواري :انظر)١٢(

   ٤١٧ص  ٣٧٩من األمم  ص  

  .األصول الشرعية للعالقات بني املسلمني :حممد أبو الفتح .البيانوين د)١٣(

 :الناشر .املتحدة واألمم اإلسالمعاليم حقوق اإلنسان بني ت :حممد الغزايل)١٤(

ƨǠƦǘǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®:  ٦٨األويل ص  

الذي يعيب الناس، وينشر ما يبدو :هو العذاب الشديد، واهلمزة: والويل)١٥(

هو الذي يتحدث عن العيوب، ويذيعها :املعربة، واللمزة اإلشارةله بطريق 

  .بني الناس

  ٢/٦٠٥فقه السنة " السيد السابق )١٦(

  والنهاية البداية :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء :ابن كثري)١٧(

    ٥٤/  ۸ بريوت -مكتبة املعارف  :الناشر

´ :القرضاوي)١٨( � ǶǴǈŭ¦� ǞǸƬĐ¦� Ŀ� śǸǴǈŭ¦� Śǣ١٦ www.al-

mostafa.com
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 المصادر والمراجع

القرآن الكرمي مصحف املدينة املنورة للنشر احلاسويب جممع امللك فهد )١(

 .العربية السعوديةاململكة 

والنهايةالبداية :إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء :ابن كثري)٢(

  .بريوت -مكتبة املعارف  :الناشر

صحيح  :حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي :البخاري)٣(

بريوت  -دار ابن كثري، اليمامة  :اجلامع الصحيح املختصر :البخاري

ديب البغا أستاذ  فيمصط .د :حتقيق ١٩٨٧ -  ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 

   .جامعة دمشق -احلديث وعلومه يف كلية الشريعة 

األصول الشرعية للعالقات :الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين :البيانوين)٤(

ƨǸǴǈŭ¦�Śǣ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǶǿŚǣÂ�śǸǴǈŭ¦�śƥ. جملة جامعة : املصدر

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 :سنن الرتمذي :حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي :الرتمذي)٥(

 بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  :الناشر اجلامع الصحيح،

املصدر موقع "  أحكام التعامل مع غري املسلمني  :خالد بن حممد املاجد)٦(

   .محلة السكينة

  لبنان  - الناشر دار الكتاب العريب بريوت  :فقه السنة :السابقالسيد )٧(

�ǶǴǈŭ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�śǸǴǈŭ¦�Śǣwww.al-mostafa.com :القرضاوي)٨(

 .حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم واالمم املتحدة :حممد الغزايل)٩(

 األويل  :®¦°�ƨǠƦǘǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ:الناشر
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: رئيس جملس اإلفتاء األوريبفضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب  :املولوي)١٠(

 مجع وإعداد الباحث يف القرآن والسنة املفصل يف أحكام اهلجرةنقال عن 

  .علي بن نايف الشحود

¦�ŒƬĐ :سنن النسائي: أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي :النسائي)١١(

حلب الطبعة الثانية،  –مكتب املطبوعات اإلسالمية  :من السنن الناشر

 .عبدالفتاح أبو غدة :حتقيق ١٩٨٦ – ١٤٠٦

طبيعة عالقة املسلمني بغريهم من : الدكتور علي سليم اهلواري :اهلواري)١٢(

  م ٢٠١١ ٢العدد  ١٩جملة اجلامعة اإلسالمية، جملد : األمم
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:إعداد


 

 
Ibnarmayau00002.yau@gmail.com

07030922807

  :التوطئة/ أ

كون دراسة الوعي القومي :جاء حترُّك الباحث هلذا املوضوع ألسباب، منها

من النواحي اليت مل تلق عناية الباحثني النيجرييني، مع اإلقبال الزائد على دراسة 

الوعي القومي يف العامل كله واهتمام كل أمة بقضاياها القومية و الربيع العريب يف 

ال ردُّ فعل هلذا الوعي، أضف إىل ذلك أن رصد تطلعات املشرق العريب ما هو إ

.الشاعر النيجريي وطموحاته ال يِتمُّ إال من خالل هذا املنظور

الذي هو احملور الرئيس هلذه الورقة، يتجسَّد من خاللالوعي القومي إن 

لدى األفراد يعترب مرحلة من مراحل النهوض والرقي و الوعي الفكري يف كل أمة، 

.��Ȃ̈ƸǏ�ǲǯ�°ƾǐǷÂ�ƨǔĔ�ǲǯ�ǂǐǼǟ�ŐƬǠȇ�ƢǸǯعاتواجلما

يسعى هذا البحث إىل عرض و دراسة مالمح الوعي القومي يف الشعر العريب 

  . النيجريي خالل القرن الواحد والعشرين

اختذ القرن الواحد والعشرون هو احلد الزمين هلذا البحث ألنه عصر الوعي 

صفوف الشعراء وأطلعوا على تراث  القومي يف العامل كله، فقد انتشر الوعي يف

األمم األخرى، واستفادوا من احلضارة احلديثة وما حتمله من أفكار ال سيما 

أفكار الثورة وما تدعو إليه من مبادئ العدل واملساواة واحلق، فقد قرءوا دواوين 
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كالبارودي وحافظ وشوقي، كما قرءوا ) مدرسة البعث(الشعر احلديث من شعراء 

:اء املهجر، وما منهم من أحد مل خيطر بباله بيت الشايبنتاجات أدب

فــــــــــال بــــــــــدَّ أن يســــــــــتجيب القــــــــــدر*إذا الشـــــعب يومـــــا أراد احليـــــاة

هل توجد "وترتاءى إشكالية هذه املقالة من خالل التساؤالت اآلتية      

متظهرات قومية يف الشعر العريب النيجريي؟ مىت بدأ الوعي القومي يف الشعر 

العريب النيجريي؟ إىل أي مدى استطاع الشاعر العريب النيجريي خالل القرن 

م اخلطوط العريضة الواحد والعشرين أن ميثِّل هذا الوعي القومي؟ كيف رس

  .  لتطلعات الشعب وطموحاته حنو اإلنسانية والكمال

هذه هي اإلشكالية اليت حاول املقال اإلجابة عنها مستعينا باملنهج الوصفي، 

.التوطئة، مث املقدمة، مث صلب املقال، واخلامتة: حتت أربع نقاط هي

  المقدمة/ ب

وَعى "ْفظ القلِب الشيءَ حِ " :فهو من :حسب املعاجم العربية) الوعي(أما 

وفالن أَْوَعى من ،الشيء واحلديث يَِعيه َوْعياً وأَْوعاه َحِفظَه وَفِهَمه وقَِبَله فهو واعٍ 

.)٢(فهو الشعور لالنتماء إىل أمة) القومية(أما . )١(فالن َأي َأْحَفُظ وأَفْـَهمُ 

باالنتماء إىل وعي أو شعور شخص معني أو مجاعة معينة : " والوعي القومي هو

قومية أو أمة معينة، ضمن إطار شروط موضوعية، مثل األصل املشرتك، اللغة، 

الدين، التقاليد، احلضارة، التأريخ واألرض، أو ضمن االهتداء بشروط تفكري 

ذاتية مثل؛ النظرة والتصور املشرتكني جتاه العامل والقوانني والدولة ومفاهيم 

ǞǸƬĐ¦)٣(.
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«�فنظرة الشاعر الني ƾŮ¦�¶ƢǼǷ�Ȃǿ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǿƢǨǷÂ�ƨǳÂƾǳ¦�ǽƢš �ǽ°ČȂǐƫÂ�ÄŚƴ

من هذا املقال كما سبق، إذ وظيفة الشعر عند الشاعر النيجريي تتمثَّل يف 

مسامهة رائقة وفنية ووجدانية يف حترير الواقع واخليال وتأسيس رؤية كونية تسمو 

اول هذا الشعُر باإلنسان وترفع من قيمته شعورا وأخالقا، ويف الوقت نفسه حي

.)٤(السفَر يف كنه األشياء وباطنها، وحيط رحاله يف حمطات التأمل يف احلياة

ولقد حقَّق الشاعر النيجريي تقدما ملحوظا يف مواجهة الواقع الثقايف 

والفكري والسياسي ألمته، فلم خيل يوما مبسئوليته، يواصل بكل قواه كفاحه من 

يز الوعي القومي بني الشعب، كما يعمل من أجل التسامح واحلرية والعدل وتعز 

طرف آخر على إثراء اإلبداع الفين باألعمال اجلادة، علما منه بأن ال فائدة من 

�ƨǬċǴǠǷ�» ǂƷ¢Â�©ƢǸǴǯ�̧ȂǸů�Ŀ�ƢǓÂǂǠǷ�¦®°Ƣƥ�Ƣčǐǻ�ȄǬƦȇÂ��ƢǼǯƢǇ�½ďǂŹ�ȏ�ƾȈǐǫ

  :تاليةلذا كان الوعي القومي عنده يرتاءى من خالل األساسيات ال )٥(على اهلواء

 .تصوير واقع األمة والدعوة إىل اليقظة وبناء اهلوية.١

 .االعتزاز مبآثر األجداد وتأكيد دورهم يف بناء املستقبل احلضاري.٢

  .استنهاض اهلمم والدعوة إىل التسامح واحلرية والعدل.٣

غري أن حضور هذه البنود  يف الشعر العريب النيجريي مرَّ مبراحل متفاوتة ففي 

؛ فرتة ما قبل االستعمار كان حميطاً بضباب الرؤية ألسباب ستتضح املرحلة األوىل

خالل النقطة القادمة، أما فرتات ما بعد االستعمار فقد كانت لديه جتلِّيات 

  .واضحة املعامل والرؤية
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الوعي القومي لدى الشاعر النيجيري قبل القرن الواحد والعشرين/ ج

فرتات ما  الشعب النيجريي خاللعند واضح القومي غري الوعي  حضور كان

وإمنا بدأت إرهاصات ، قبل االستعمار كون النزعة القومية مل تتطوَّر لديهم

حني شهدت  ،)٦(منتصف القرن التاسع عشر اخلالفة الفودوية يف ظهورها يف فرتة

�ǚǟȂǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǾƫǀǷȐƫÂ�ǾƫǀƫƢǇ¢Â�ÀƢǸưǟ�ƺȈǌǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�ƨȇȂǟȂƫ�ƨǴŧ�̈ŗǨǳ¦

احلياة الدينية واالجتماعية  وحمو األمية وحماربة العوائد الذميمة،  واإلرشاد لتوجيه

أضف إىل ذلك الثورة على ملوك بالد  اهلوسا ملا اتسموا به من جفاء وتكربُّ على 

إذا فشعراء الدولة الفودوية كانوا من طليعة دعاة الوعي . الرعية وأهل النصيحة

  . القومي يف هذه البالد

دعت عوامل عدة منها قومية ) م١٩٠٣(إىل البالد عام وبدخول املستعمر 

وغري قومية إىل الصحوة فمن مثَّ حتوَّل الوعي القومي لدى الشعب إىل الدعوة  

ƢŮ¦ȂǷ¢�Ƥ ةالنتفاضة والثور ل ĔÂ�ƨċȈǟǂǳ¦�ƾƦǠƬǇ¦Â�®ȐƦǳ¦�ǲƻ®�Äǀǳ¦�ǂǸǠƬǈŭ¦�ȄǴǟ.

مبفهومه احلديث فهذه املرحلة ميكن أن يطلق عليها مرحلة بداية الوعي القومي 

  .لدى الشعب النيجريي

خنبة من  ومنذ تلك الفرتة تعالت صيحة الشعب لالستقالل، وتقدَّمت

كلها تدعو   حتت شعارات ومجعيات خمتلفةلرفع لواء هذه احلركة الصفوة املستنريين 

ظلّ ، وهكذا الربيطايناالستعمار  ىضد قو إىل الوعي القومي وتوحيد الكلمة 

.)٧(م١٩٦٠رُفع العلُم النيجريي إيذانا باالستقالل يف أكتوبر إىل أن  التحرُّك

أما الشاعر النيجريي فلم يكن منعزال عن هذه التحركات، كيف؟ وقد كان 

، فقد شارك الشعراء )٨(الشعراء رسل احلقائق وأرباب الفكر يف كل أمة ظهروا فيها

 املقاومة هوهذ اإلباءمما ميثل هذا وحرَّضوا الشعب حنو التحرُّر واالستقالل، و 



~٢٢٩~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

يصور احلياة يف عصره، ويسخر اليت قصيدة وزير سوكوتو عبد القادر بن حممد 

من املستعمر الدخيل الذي أصبحت السلطة احلقيقية يف يده، وحيكم باالستبداد 

:)٩(حتت ستار احلكم غري املباشر

ـــاد بــٌرب وثعلــب عســا الليــل حــىت اصطـــــــــ

ف ضـــفدعتفـــرُّ أفـــاعي األرض مـــن خـــو 

ــــوا ــــا مـــع الليـــل أنزلــــــــ وأبصـــرت أقوامــــــــــــــــــــ

ونـــــــــــاوشت اآلســـــــــــــــاَد ضـٌب وأرنـب

ـــب ـــد يف الصــباح وزينــــــــ ـــزرع هنـــــ وتـــــــــ

أهاليهـــم يف الدشــت والظــيب تــذهب

اليت كتبها يف وصف  وتتفق هذه القصيدة مع تائية الشيخ أمحد يـَْنَما اإللوري

:)١٠(ǶēƢǯǂƷ�Ŀ�ǺǠǘǳ¦Â�ǶǿƢǘş�ƾȇƾǼƬǳ¦Â�ƨȇاحلكومة االستعمار 

أعــوذ بـــرب العـــرش مــن شـــر دهرنـــــــــــا

هـــــــــــم اآلمـــــــــــرون بالبنـــــــــــاء وهدمـــــــــــــــــه

جلوســــــا وراء احلصــــــن صــــــاح بعنــــــوة

*

*

*

وشــــــــــــــر الــــــــــــــذين يفعلــــــــــــــون بقــــــــــــــوة

ـــــاعة ــــدار يف كــــل ســـــ وكــــنس فنــــاء ال

بقــــــــــدرةبتقــــــــــدير ريب قــــــــــد رضــــــــــينا 

وزير جنيد اليت يصوِّر فيها اململكة العثمانية وقد لوَّثتها أيدي ) دالية(ومثلها 

:)١١(املستعمرين

ÃȂºººǇ�¦ƾºººƷ¢�Ƣºººđ�Ãǂºººƫ�ƪ ºººǈǴǧ�©Ȃºººǫ¢ ــــ ال

قامــت تـــــــــــــخاطبنـــــــي فعــــــــــــزَّ كالمــــــها

وتـــــــــــدير عينيهـا تشـري بــــــــــــــــــــــــذاك دو

ـــــونت ففهـــــــــمت منـــــــه تـــــلون الــــــوتلـــ

مل ال أنــادي يف الطلــــــــول وهـــــــذه الــــــ

ـــا ـــي أريــــاشهـ ـــدو وتــرقص يف حلـــــ تشــ

أسفـــــا علــى طلـــــــل ميــــــــازحنــــــــــي متــــى

ــــــحــــــــــــــرباء الئــــــــــــــذة علــــــى األعــــــــــــــــــــواد

فـــــــــلكم سكــــــــــوت معــــــــلن بـــــــمـــــــــــرادي

ـــــرى يف الـــــــنادي ــــــر مـــــا ت ـــــدهر غيَّـــ ر ال

ـــأحــــــــــوال يف الـــــــــــدنيا فـــعـــــــــــــز رقـــــــــــادي

Ä®¦Ȃºººººººººººǋ�ǺĔȂºººººººººǐǣ�¼Ȃºººººººººººǧ�°ƢºººººººººººȈǗƘººº

ــــــادرقـــــــــــص القيـــــــــان حبـــــــــــــلـــــــــــة األعـــــــيــــ

ــــاد ــــي علـــى املــــعتــــ ــــاديت خالـــــــــفنـــــــــ نـــــــــ
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منطا متغايرا حني  شاعر النيجرييوبعد االستقالل أخذ الوعي القومي لدى ال

شهد البالد صنوفا من احلكم االستبدادي واالضطهاد السياسي الذي كان 

يف البالد، فعمل الشعب على مقاومة مظاهر  واملدين ميارسه احلكم العسكري

وخري مثال على هذه . فساد الساسة وإصالح الرعية بالقلم حينا وباللسان تارة

بائية األستاذ شيت يف توجيه الشباب النيجرييني الدعوة التوعوية  وأاحلركة 

  :والدعوة إىل الثورة وجهاد املفسدين

ــــورأخــــــي هل رأيـت اضـطراب األمــــــــــ

ـــام ـــار تــــــــــــــــــــولــــــــــوا الـــــــزمـــــــ لصـــــوص كبــــــ

§ ƢºººººººººººººĔ�ǺººººººººººººººººººȈƷ�ǲººººººººººǯ�Ŀ�½£ƢºººººººººººººººǷ®

Ǯ ºººººººººººººººººǫȂºººººººǬƷ�ǺºººººººººººººººǷ�ǶºººººººººººēƢƥƢǈƷ صــــــــــاح

ـــــقا ـــــالدك فســــــ ـــــت بــــ ـــــورا فأضـــــــــــــحـ وجـــــــــــــ

ـــــا ـــــالدي هيــــــــــ ـــــاب بـــــــــــــ ـــــر شبـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــثـــــــــــــ

فـــــــــالحظ وخطط وراقب، وبـــــاغـــــــــت

ـــــــدل شبـــــــــاب بـــــــــــالدي عــــــــــليــــــــــــك بـــــــعــــــــــ

ـــــاة   ـــــش يف احليــــــ ـــــبافعــ ـــــما مهيـــــــــ كريــــــــــــ

شبــــــــاب بــــــــالدي لــــــــنيـــل األمــــــــــانـــــــــي

ـــــت ـــــد إذا مـــــــــــــــــــ ـــــت شهيـــــ ـــــا فـــــــأنــ فــــــيـــــــــــمـ

فســــر قــــــــد بـدا لــــي علـى األـــفق نـــــور

ـــــي، ولــ ـــــاأال أنبئـــــــونـــ ـــــت ميــــــــتـــــ ـــــو كنــــ ـــ

ــــــم الكـــــــــــــالب ـــــــا نتـــيجـــــــــــة ظل علينــــ

زمــــــــــــــــام أمــــــــــورك، أنــــــت املــصـــــــــــاب

§ Ƣººººººººººººǯǂǳ¦�ǶººººººººººººººȈǜǟ�ÀȂǰºººººººººǴŻ�Ƣºººººººººººººđ

فـــبئـــــس احلـــــساب بـــــــــــشر اكتســــاب

ــــذبا وغــــدرا  ــــزاب –وكـــــــ ــــكان احلــ مــ

ـــالبونــــــحـ ـــرك استــــــــ ـــالد لتــــــ ـــم البـــ ــــ

ــــاوم عــــــــــداك، وكــــــــــن كالغـــــــــراب وقـــ

وعـــــــــــــــــزم وحـــــــــزم وخـــــلــــــــــق الكتـــاب

ــــــز ياصـــــاح شـــــاب ومـــــت موتـــــــة العـ

ــــــراب ــــــت احلـــــــــ ــــــد وأنــــ ــــــت املـــــــعـ فأنـــ

ــــم الع ــــابيقـــــــيـــــــــــ ــــا تثـــــــ ــــة دومــــ ــــــــدالـــ

ـــــــع الصــــــعاب ـــــــبا مجيــــــ ـــــــذل قريـــــ يــــــــــــ

)١٢(بنجحــــــي، إذا راح ســـــــم الغضـــــــــــاب

ونلمس الدعوة نفسها بل أشد ُعنفا وإحساسا برتدي الوضع السياسي يف 

ميمية احلسن بن أمحد النفاوي، يشكو فيها رؤساء الدولة النيجريية، إذ يوجِّه 
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

خطابه الشعري إىل العلماء مث يعقد أمله عليهم يف إصالح ما فسدته ساسة 

:السوء، فيقول

ــــوا أيـُّ  ــــها العتعالـــــــ ــــواــــــــــــ لمـــاء قــــــــــــــومــــــــــــــــ

ــــــارا أرى نـــــــــــــــيجرييا تـــــــــــــبكــــــــــــي اخلســـــــــ

ــــــرةُ  ــــــها اجلبــــــــابــــــــــــــــ ــــــاةُ الطُّ ويــــــــــــرأســـــ غـــــــــــ

ـا الـــــــــــــــــــنا ومـــــــــــــــامنَِ غَ لقـــــــــــد سرقــــــــــــــــــوا مَ 

ـــــور الكهـــــــــــــربـــــــــــاء لنــــــــــــــا ولكـــــــــــــــن ونـــــــ

ـــــط ٌ  ـــــعلنــــا نفـــــــــــــــــ ـــــر نفـــــــ ـــــوج بغيـــــــ كمـــــــــ

معـــــــادن أرضنــــــــــــــــــا تكفــــــــــــي املعاشــــــــــــــا

عبــــــــــــاومـــــــــــال بـــــــــالدنـــــــــــــا بــــــــــــــــــدلـــــــــــوه ل

ــــــــرا ــــــــدوق شـــــــــ ــــــــم البنــــــــــــــــــــ ويف أيــــــديهـــــ

ـانــــــــــــــــا للمـــــــال بعضــــــــًــــــــــــــــــــــــل بعضُ تُ قْ ويَـ 

ــــن تَـ  ـــــذا السَّ وَ يْـ لَ ابَـ َفــــوأي ـــــــــــــــــانَ وْ ــــــــــــــدَ ا كــــــــــ

ـــــملقــــــــــــد ســــفكوا دمــــــــــــــــــاءهم  بظلــــــــــــــــــ

ــــــاهلم قُ  ـــــــم أمث ـــــــدتِ وكـــــــــ ـــــــوا بكيــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــ

ـــــــــا ـــــــــم يف اليــــــــوم منـ ـــــــــأل دمهــــــــــ ويســـــــــــ

ـــــــد اللِّ  ـــــــا فســـــ ـــــــالح مـــــــ ــــــــــــامُ ئَ إىل إصــــــ

أيــــــــــــــا أهـــــــــــــل البصائــــــــــــــــــــــر ال تنـــــــــاموا

ــــــــــــهم وضـــــــــــــــــــــــاع هلــــــم نظــــــــــــــــــــامبقوتــ

واوُمـــــوقـــــــد شــــــــدُّوا علـــــى الصـــــلحاء قُ 

فيــــدنـــــــــا إن جــــــــــــــــاء الظــــــالمولـــــيس يُ 

ــــامُ ولكـــــــن قـــــــــــــــد يــــَــــ  ــــــــــــــــفيد بــــــــه األنــــــ

ألهــــــل الـــــــــوطن هــــــم بالغــــــــــدر دامــــــوا

اضـــــــــــــة حنــــــــــــــــــــــن نيــــــــــــــــــــامكمثـــــــــــــــل ري

ــــــام ــــــه محــــ ــــــا لـــــــ ــــــن قـــــال حقـــــ علـــــى مــ

ــــــــــام ــــــــــا وراء وال أمـــــــــ ــــــــــيس لــــــــنـــ ولــــــــــــــــــ

مهــــــــــــــام ـــــــــــــــــــى بطــــــــــــــــلٌ ضَ تَ رْ وأيــــــــــــــــن مُ 

ـــــــال ذنـــــــــــــب هلــــــــــــــم بــــــاحلق قــــــامو  ابـــــــــ

ـــــــرام ـــــــم حـــــــــــــــــــ ـــــــرار قتلهـــــــــــــ مــــــن األبــــــــــ

ــــام ــــب؟ لـــيس لنـــا الوئـــــــــــ )١٣(بـــأي ذنــــ

�ƾǫ�ǶĔƜǧ��̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ� ¦ǂǠǋ�ƾƟƢǐǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�®ȐƦǳ¦�̈°ȂǏ�Ã ¦ŗƫ�¦ǀǰǿ

ǶĔƢǈǴƥ�ǾƷȐǏ¤�ȄǴǟ�¦ȂǴǸǠǧ��ǞǓȂǳ¦�Äď®ŗƥ�¦ȂČǈƷ¢.
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القومي في الشعر العربي النيجيري خالل القرن الواحد من مالمح الوعي / د

  :والعشرين

إن للوعي القومي لدى الشاعر النيجريي خالل القرن بواعث و أبعاد فكرية 

وثقافية قد ختتلف عما قبلها، فقد شهد البالد يف أواخر القرن العشرين التحوَُّل 

رت انتخابات يف السياسي من النظام العسكري إىل النظام الدميقراطي حيث ج

وصارت السلطة َمْدنِيَّة خالصة للشعب، غري أن )١٤(م١٩٩٩البالد منذ عام 

التحوَّل إىل احلكم الدميقراطي أو املدين خيَّب ظنَّ الشعب وتطلعاته حنو النظام 

فمن الناحية االجتماعية اشتدَّت .االجتماعي واالقتصادي والرتبوي والصحِّي 

تلف قبائل نيجرييا بصورة واضحة، كما اشتدت العصبيات القبلية بني خم

اخلالفات الدينية بني املسلمني واملسيحني مما أدى إىل معارك وشجارات بني 

الطرفني، أضف إىل ذلك ظهور التطرف الديين بني املسلمني أنفسهم و ظهور 

، أما املنظومة االقتصادية فمعلوم أن )١٥(خري مثال على هذا) بوكو حرام(مجاعة 

نيجرييا دولة غنية تزخر مبصادر اقتصادية متنوعة أمهها النفط الذي ميثل  دولة

من سكان نيجرييا  ٪٧٠العمود الفقري القتصاد البالد، ومع هذا يعاين حوايل 

من فقر مدقع وتزداد كثافة الشحاذين يف كل يوم، أما اجلانب الرتبوي فقد شهد 

التعليم يف مجيع املستويات تراجعا واضحا من اجلانب األكادميي والتكنيكي 

فالوضع غري مستقر، مما أدي إىل تزايد تسرب أبناء نيجرييا إىل الدول اخلارجية 

  .للتعليم يف كل سنة

 -لعوامل تعترب من البواعث الكربي للوعي القومي واليت دفعت األدباء هذه ا

إىل البحث عن طريق للخالص من  -بعد اطالعهم على جتارب أمم خمتلفة 

الواقع املر، من الواقع اإلنساين املتخلف، فكان من الطبيعي أن يسفر كل شاعر 
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ا جاءت معظم عن وجهة نظر تتناسب مع بيئته وثقافته ومفاهيمه، من أجل هذ

�ƢŲÂ��ȆǟȂǳ¦�¦ǀđ�ƨƼǘǴǷÂ�ƨǻȂƸǌǷ�ǺȇǂǌǠǳ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ǲȈƳ� ¦ǂǠǋ�ƾƟƢǐǫ

يدل على اشرتاكهم يف احملنة و الشعور بالكارثة توارد خاطرهم يف اختيار عنوان 

.قصائدهم، ومعلوم أن للعنوان أمهية يف حتديد داللة النص وشعريته

لثالثة من الشعراء النيجريين من ولتمثيل هذه الظاهرة جاء اختيار الباحث  

أبناء القرن الواحد والعشرين، األول منهم هو الشاعر حممد جمتىب من مدينة زاريا 

لون يف قصيدة له حتمل  فيمث الشاعر علي مصط" وطين"يف قصيدة له بعنوان

، "شعيب"وأخريًا الشاعر عمر كبري الكنوي يف قصيدته املسمَّى ) وطين(عنوان 

ؤالء الشعراء ال يعين بأي حال عدم وجود شعراء آخرين ذوي كفاءة واختيارنا هل

شعرية ووعي قومي، فإن نيجرييا ُرزقت العديد من الشعراء املوهوبني، وإمنا اخرتنا 

هؤالء الثالثة لتوفُّر نصوصهم الشعرية يف املوضوع بني أيدينا، وهي كلها نصوص 

  . جديدة تتصل بالعصر ومهومه

، �ƺȇ°ƢƬǳ¦�¦ǀđ١٨" وطين"فقد كتب قصيدته  )١٦(تىب زارياأما الشاعر حممد جم

م اليت تقع يف ستة وعشرين بيتا، والعنوان الفت للنظر ملا حيمل ٢٠١٤ديسمرب 

  .من دالالت تساعد على الكشف عن املعىن املركزي الذي حتوم حوله القصيدة

يفتتح الشاعر القصيدة بأسلوب خطايب مملوٌء بسخرية الذعة، يصوِّر من

خالله املفارقة الكبرية بني املوارد االقتصادية للدولة ومصادر دخلها املتنوعة و بني 

الوضع االقتصادي الذي تزدري فيه األمة، فبدا الشاعر متنكِّراً القول بوجود هذه 

®ȐƦǳ¦�Ƣđ�ǂƻǄƫ�Ŗǳ¦�ƨǴƟƢŮ¦�ƨȈǻƾǠŭ¦�̈Âǂưǳ¦. وقد غطَّى الشاعر يف هذا األبيات

  .لقصيدةالثمانية األوىل من ا
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الصَّــــــفو لــــــوُن شــــــرابِه، واحلُلــــــُو طعـــــــمُ 

وطــــــــــــــــٌن خيبِّــــــــــــــــُئ لؤلــــــــــــــــؤا وزبردجــــــــــــــــا

انيا ُخمَْضـــــــــــــــــــــــــرَّة أحنـــــــــــــــــــــــــاؤه، والـــــــــــــــــــــــــدَّ

يــــــــا ِســــــــحرَه!عــــــــرِّس بــــــــه يــــــــا ســــــــرَّه 

عــــــــرِّس  وَمـــــــــسَّ تُرابَـــــــــه، وانْـــــــــزِل وُذقْ 

ــــــــهُ  ُع وطــــــــٌن مــــــــن الفــــــــردوس ُشــــــــقَّ ربِيـْ

ǶÉĔƢºººººǈǳ مـــــا يشـــــاء... وقـــــالوا.. قــــالوا

اهــــدؤوا، ال ُتســــكروين بــــالكال:قُلـــتُ 

تنســــى الفــــرات إن احتســــيت بقطــــره

مذاقــــــــــه، يــــــــــا مــــــــــا أحيلــــــــــى ســــــــــحره

ويضــــــــــــج بــــــــــــالبرتول داخــــــــــــل قعــــــــــــره

ـــــــــــــــــــه يف بـــــــــــــــــــره أو حبـــــــــــــــــــره ت قطوف

كـــــــــل اجلمـــــــــال يصـــــــــاغ مـــــــــن تنـــــــــوره

ǽ°Ȃºººººººººǻ�ǺºººººººººǷ�ǆ ƦºººººººººƬǫ¦�Ľ��ǽǂºººººººººĔ�ǺºººººººººǷ

ـــــــــريه فكـــــــــأن خضـــــــــرة أرضـــــــــه مـــــــــن ب

ونشــــر عبــــريه... وإطــــراء ... وصــــفا 

ــــــــــــزورهم، وتســــــــــــحر  ــــــــــــان ب وين يف البي

فتمثِّل صلب القصيدة وفيها صوَّر الشاعر الوضع  ٢٠ - ٩أما األبيات من   

  :املعيشي للشعب النيجريي حتت األوصاف الرئيسة التالية

 نبذ األيتام وتشريدهم.١

.ُفُشوُّ اجلهل واألميَّة.٢

.تردِّي الوضع األمين، وكثرة النهب وقطع الطريق وغصب العذاري.٣

 العدالة بني الرؤساءغياب .٤

 .تفاقم أمر اإلرهاب وخطورته.٥

نيجرييــــــــا وطــــــــين، ومهــــــــُد طفـــــــــوليت

ال تُنكــــــروا مــــــا تعرفــــــون، وتُغِمُضــــــوا

ــــــــــاِم، مــــــــــأوى ــــــــــا قرَّافــــــــــُة األيت نيجريي

Â¢�½ƢººººǼǿ�Ǫººººȇǂǘǳ¦�ÉǞººººǘǫ��ƢººººǼǿ�ÆƤ ººººĔ

دمـــــُع اليتـــــيِم علـــــى الشـــــوارِع هـــــامرٌ 

واألمـــــــــــــر ال ينبيـــــــــــــه مثـــــــــــــل خبـــــــــــــريه

ـــــــ ـــــــرون يعـــــــاث ف وق ظهـــــــورهعمـــــــا ت

اجلهـــــــــل واإلعـــــــــدام، بعـــــــــد فجـــــــــوره

غصــــب العــــذاري، وانتهــــاك خــــدوره

ودم الشــــــهيد يضـــــــيق مـــــــن قطمـــــــريه
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ـــــــــرئيسِ  األبريـــــــــاُء بأرضـــــــــنا قـــــــــوُت ال

ـــــــرباواجلَـــــــوُر يف وطـــــــين لـــــــه معـــــــىن  ال

وطـــــــــــــٌن وحـــــــــــــقِّ اهللا مل أََر قبلـــــــــــــه"

ــــــَع الرِّجــــــاُل مبَشــــــهدٍ  أََو ُكلَّمــــــا اجتَم

ــــُت عــــن أَّو ُكلَّمــــا الح الصــــباُح أَفـَْق

أََو ُكلَّمـــــــا َنطََقـــــــْت عجـــــــوُز مـــــــدينيت

َجتَلَّــــِدي –قلــــيب عليــــك  –يــــا أمَّنــــا 

دمعـــــــاُت عينِـــــــِك ُشـــــــعلٌة ذكـــــــاُء يف

ــــــــــــة لصــــــــــــغريه يســــــــــــك مــــــــــــنهم عمل

ءة واملـــــــــــــــــــــدامع مخـــــــــــــــــــــرة ألمـــــــــــــــــــــريه

"وطنــــــــــا يعيــــــــــث بنــــــــــوه يف تـــــــــــدمريه

ثنــــــــــــــــاهم اإلرهــــــــــــــــاب يف تفجــــــــــــــــريه

ــــــــي وانفجــــــــار ســــــــعريه ــــــــات أهل طعن

ـــــــــت أمـــــــــري القـــــــــوم بعـــــــــد وزيـــــــــره لعن

ــــــت ال مريهقــــــود اجلمــــــر بــــــني ضــــــو أن

ـــــــــــــريه قلـــــــــــــب املـــــــــــــواطن طفلـــــــــــــه وكب

فهي اخلامتة، وفيها يوجِّه الشاعر الدعوة للصحوة  ٢٤ - ٢١أما األبيات من 

والثورة ضد رؤساء السوء، حىت يسود األمن والعدل واملساواة، وحىت تعود احلياة 

  .إىل مسارها الطبيعي

مــن هــامش األحــداِث شــعٌب نــائمٌ 

شـــــــعٌب لـــــــو أَنَّ بقلبـــــــه عقـــــــالً لَـــــــَردَّ 

ــــــه ــــــيِم وأُمِّ ــــــا أمــــــَل اليت يــــــا شــــــعُب ي

فعليـك وحــَدك عــبُء أهلــك عــالقٌ 

مــــا كــــان يســــمع منــــه غــــري شــــخريه  

النـــــــــــذل حفرتـــــــــــه يســـــــــــاق  كعـــــــــــريه

ــــــره ــــــل خري ــــــدمع قب ــــــوم ال أوقــــــف غي

ــــــــــــــرد اإلبتســــــــــــــام حلــــــــــــــوره حــــــــــــــىت ت

وتتضح رؤية الشاعر حنو الوطن ومفهوم االنتماء القومي يف البيت العاشر 

  :قوله

واألمــــــــر ال ينبيــــــــه مثــــــــل خبــــــــريهطفــــــــوليتنيجرييــــــــا وطــــــــين، ومهــــــــُد 

وترتاءى صوٌر أخرى تسري على نفس الدرب اليت سارت عليه قصيدة حممد 

�̈ ƾȈǐǫ�Ȇǿ�Ǯ Ǵƫ��ƢĔ¦ȂǼǟ�ǆ Ǩǻ�ǲǸŢÂ�ŒƬů)فيللشاعر علي مصط) وطين 
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م والقصيدة كأختها جتسِّد النزعة القومية عند ٢٠١٣كتبها يف عام   )١٧(لون،

الشاعر وتصور احلالة اليت آل إليه أمر األمة، وبالتايل نستطيع قراءة هذه القصيدة 

مقطع املقدمة ومقطع صلب القصيدة، مث مقطع : من بني مقاطعها الثالثة

يف بناء اهليكل الفقري اخلامتة، على النحو التايل، راعني ما لكل مقطع من دور 

  .للقصيدة

، أراد الشاعر فيه إعطاء القارئ ١٠-١أما مقطع املقدمة فيبدأ من البيت    

�¾ÂǄǼǯ�ǾƯ°¦Ȃǯ�Ã®ƢǸƬƫÂ���ƢčƬǧ�ǽ ƢǠǷ¢�Čƪ ÉǨȇ� ¦®�ȂȀǧ��ǾǷȂǫ�̈ƢǇƘŠ�ǽ°ȂǠǋ�ǽƢš �̈°ȂǏ

.املطر اهلطال، مما أورثه ضعًفا و وهًنا ال أمَل له بعدمها

تجيب نــدائي؟مــن يل يف الربيــة يســ

قــــل يل بربِّــــك كيــــف أجنــــو مــــن تبــــا

ƢºººººººººĔƘǯ�̧ȂǷƾºººººººººǳ¦�Äǂºººººººººš �ŕººººººººǷ�ń¤Â

ـــــــب قوَّضـــــــت ـــــــابَع، والنوائ أرقـــــــى تت

ومــــن الــــذي يســــعى لَيشــــفي دائــــي؟

رجيــــي، ومــــا يصــــطكُّ يف أحشــــائي؟

ـــــــة استســـــــقاء؟ مطـــــــٌر، تصـــــــبَّب حال

ركــــــين الشــــــديد، وقطَّعــــــت أشــــــالئي

ومن البيت اخلامس إىل العاشر تُفور النزعة القومية عند الشاعر فوراً، فيذكر 

فضل وطنه عليه وينوِّه بانتمائه وحبِّه ووفائه اخلالص لوطنه وأنه لن يرتاجع ساعة 

:عن الدفاع والذود عنه مهما اشتدَّت األوضاع وتعقَّدت األمور

ـــذي مـــا مثلُـــه أســـفي علـــى وطـــين ال

يح لغـــــــريهوطـــــــين الـــــــذي لـــــــن أســـــــرت 

أحببتـــــــــــــه حـــــــــــــبَّ الغريـــــــــــــق جناتَـــــــــــــه

ƢººººººđǂǣÂ�®ȐƦººººººǳ¦�¼ǂººººººǋ�ǺººººººǷ�ǽƢººººººǌǤȇ

ال جيتويــــــــه الشــــــــخُص حــــــــني حيلُّــــــــه

ـــــها ـــــض جفنـــــيت وأُغضُّ ـــــن أغمِّ ـــــا ل أن

ــــــــــــى الغــــــــــــرباء ــــــــــــين عل وطــــــــــــٌن يظلُِّل

مـــــــا ناحـــــــت األطيـــــــاُر يف األرجـــــــاء

ــــــَذمائي ــــــه ب ــــــرَّدى، وفديُت خــــــوَف ال

ــــــــــــاء عــــــــــــدٌد مــــــــــــن الُســــــــــــيَّاح والُغرب

تهزاءضـــــــــــــــيفاً، وال يرميـــــــــــــــه باســـــــــــــــ

لـــــو عـــــاث فيـــــه ونـــــال منـــــه ســـــوائي
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

، فهي صلب القصيدة، واليت تشتمل على ٢٧ -١١أما األبيات من   

تصوير الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي املتدهور حسب نظراته، 

فالرؤساء ذوو الكفاءة والعدالة قد ذهبوا، فخلف من بعدهم خلٌف أضاعوا كل 

�ȂƦĔÂ�µ ¦ǂǟȋ¦�¦ȂǰƬǿÂ�©ƢǇċƾǬŭ¦ ا أموال الدولة وحرَّموا الشعب حقوقه وواجباته

من التعليم والصحة واألمن والسكن والرفاهية، واستأثروا أموال الدولة ألنفسهم 

  .وأهاليهم

ــــى وطــــين الطغــــاة وأخلقتــــــ جــــارت عل

طمســـــــــوا ابتســـــــــامته وســـــــــاقوا شـــــــــعَبه

شـــــــعٌب أشـــــــمُّ مـــــــن اجلبـــــــال وعنـــــــدما

مقتـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه وخلَّفـــــــــــــــوا أطفالَـــــــــــــــه

ـــــــــه  خبســـــــــوا علـــــــــى كـــــــــل املـــــــــواطن حقَّ

واســـــــتهلكوا كـــــــلَّ الكنـــــــوز وســــــــيطروا

وبنــــــوا ُقصــــــورًا جــــــاوزت قُــــــنن الــــــدُّرى

يهـــــــوون أن يطــــــــُؤوا بـــــــأُمخص نعلهــــــــم

وُيســـــــــارعون إىل أوربـــــــــا لُينشـــــــــؤوا الــــــــــــ

صـــــــــٌم إذا صــــــــــرخ الفــــــــــىت مســــــــــتنجدا

ال يعطفــــون علــــى الــــبالد إذا اشتكتـــــــ

إن جئــــــــــــــتهم طلبًاحلقِّــــــــــــــك هـــــــــــــــدَّدوا

ات جوعــــا دون أنكــــم مــــن فقــــري مــــ

ولكـــــــم أنـــــــاس يكـــــــدحون ومـــــــا هلـــــــم

ديباجتَـْيــــــــــــــــــــه قســــــــــــــــــــاوة الرؤســــــــــــــــــــاء

حنـــــــــــو احلضـــــــــــيض ُخبدعـــــــــــٍة ودهـــــــــــاء

ـــــــــوَّة البأســـــــــاء حكمـــــــــوا، غـــــــــدا يف ُه

يتخبَّطــــــــــــــــــــون ختــــــــــــــــــــبُّط العشــــــــــــــــــــواء

ءخبســـــــــــــــا، وخلَّـــــــــــــــوا عنـــــــــــــــه دون وال

قهـــــــــــراً، علـــــــــــى األمـــــــــــوال واألشـــــــــــياء

وتزوَّجــــــــــــــــــــوا بالغــــــــــــــــــــادة احلســــــــــــــــــــناء

ســـــــــــــــــــــيَّارة بلغـــــــــــــــــــــت إىل اجلـــــــــــــــــــــوزاء

ــــــــــــاء ــــــــــــا ســــــــــــفاهٍة وغب ــــــــــــركات، ي !شَّ

أٌُذٌن إن اســـــــــــــــــــــتمعوا إىل اإلطـــــــــــــــــــــراء

 ƢċǸºººººººººººººººººǐǳ¦�̈ǂƼºººººººººººººººººǐǳƢǯ�ǶđȂºººººººººººººººººǴǫÂ

بالقتـــــــــــــــل أو بالســـــــــــــــجن واإليـــــــــــــــذاء

حيظـــــــــــــــي مبـــــــــــــــن ســـــــــــــــيمدُّه بغـــــــــــــــذاء

ـــــــــواء ـــــــــف مبســـــــــكن اإلي فلـــــــــٌس، فكي
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ـــــــــــــا كـــــــــــــُرب الصـــــــــــــغُري ومـــــــــــــا لـــــــــــــه ولرمبَّ

ــــــــــاره ــــــــــو انتشــــــــــرت شــــــــــرارة ن ظلــــــــــٌم ل

ولــــو اســــتطاعوا أوقفــــوا الــــنفس الــــذي

هـــــــــــــــــالءعلــــــــــــــــٌم، مييِّـــــــــــــــــزه عـــــــــــــــــن اجل

يف األرض ما اسـتبقت علـى األشـياء

نشــــــــــــــــــــــتمُّه يف بكــــــــــــــــــــــرة ومســــــــــــــــــــــاء

ويأيت املقطع األخري، مقطع اخلامتة لُيزرع بروَق األمل يف نفس كل مستضَعف 

:مظلوم، لُيزرع فيه أمل النصر والغلبة والسعادة

يـــــا قــــــوم ال تيأســــــوا مــــــن روح مــــــن

بنـــــا فـــــيإننـــــا سننصـــــر كـــــلَّ مـــــن خي

اوإذا تفاقمــــــــــــــت األمـــــــــــــــور فإننـــــــــــــــ

ــــــــا ــــــــا مــــــــن ُجيــــــــري وال ُجيــــــــار، أِعزَّن ي

)اإلســــــــراء(أوحــــــــى، وأنــــــــزل ســــــــورة 

ونُســــــــــــــدُّ َخلَّتنــــــــــــــا مــــــــــــــن الزعمــــــــــــــاء

ــــــــــه بأحســــــــــن األمســــــــــاء ــــــــــدعوا اإلل ن

)١٨(واســـــــُرت بســـــــرتك عـــــــورَة الُفَقـــــــراء

للشاعر عمر  ) شعيب(أما القصيدة األخرية اليت متَّ حتركُّنا إليها هي قصيدة 

�ňȂǼǟ�Ǻǟ�¦Śǈȇ�ƢƠȈǋ�Ǧم ورغم ٢٠١٢، أنشأها عام )١٩(كبري ǴƬź�ƢĔ¦ȂǼǟ�À¢

القصيدتني اُألخريني اللتان متَّت معاجلتهما، إال أن النظرة الداللية احلصيفة توحي 

" النزعة القومية" بأن العناوين كلها ميكن أن تنصبَّ يف خانة داللية واحدة هي 

  .كما اصطلح عليه البحث" الوعي القومي"أو 

ا عاطفة الفتوة مع روح التطلع حنو املستقبل امتزجت فيه" شعيب"وقصيدة 

والتربُّم من الواقع املعيشي املرتدِّي للشعب النبيجريي، فالدمار والتفجريات 

�®¢ÂÂ�¶¦ȂǴǳ¦Â�ƢǻǄǳ¦Â�Ǌ Ǥǳ¦Â�Ƣƥǂǳ¦�ǲǯ¢Â�ƨǇƢǈǳ¦�®ƢǈǧÂ�ƨǳÂƾǳ¦�¾¦ȂǷ¢�Ƥ ĔÂ�̈ Ȃ̄Ǡǌǳ¦Â

ƬĐ¦�ȄǴǟ�ƢȀƟ¦ȂƳƘƥ�ƪ ǸċȈƻ�ƨŤƢǫ�°ȂǏ�Ǯ Ơǳ£¢�ǲǯ�«ŐƫÂ�°ƢǸǫÂ�µ ƢȀƳ¤Â مع

  .النيجريي

  :وبالتايل ميكننا حتليل أهم أفكار القصيدة على النحو التايل
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أراد الشاعر أن يهيئ األجواء للقارئ للنفوذ به إىل الفكرة  ٣- ١من البيت 

الرئيسة من القصيدة فقد استغل الشاعر الطاقات األسلوبية الكامنة يف أسلوب 

رية والقلق مث يتساءل عن زعيم االستفهام الذي أراد به زرع التهويل والفزع واحل

فقد أحسن الشاعر فيما ُيصطلح عليه يف النقد .يقود الشعب إىل بـَرِّ األمان

  ":حسن املطلع"القدمي بــ 

إىل أين هذا الشعب يا قـوم أسـأل

أجيبــــــــــــوا أجيبــــــــــــوا أنَّــــــــــــين متحــــــــــــريِّ 

ـــوا أجيبـــوا غـــاض فهمـــي ، وفطنـــيتَهلمُّ

ـــــــــــل أجيبـــــــــــوا أجيبـــــــــــوا أيكـــــــــــم يتفضَّ

ي بعــــــــد ذلــــــــك يعقـــــــــللعــــــــل فُــــــــؤاد

ــدا ُيصــقِّلَمــن يل إىل مــن..عالهــا الصَّ

يرسم الشاعر مصري هذه األمة إذا متادت يف غيِّها وهواها،  ٧ -٤ومن البيت 

فمصريها كما يراه إىل االحنيار واهلبوط واالحنطاط ال إىل النهضة والرقي والتطور 

والنهى إىل تدارك الوضع وقد قاب قوسني أو أدىن، مث يدعو الشاعر أويل األمر 

  .وخطورته

��ǖƦºººē�Ƥإىل  Ǡºººǋ�Ƣºººȇ�©Ƣǯ°ƾºººǳ¦�ƾºººǿÂ¢

العــــــيش؟ الالال إىل املــــــوت ترغــــــبإىل 

َغرغــــُر ال َمتُــــتْ 
ُ
أال أيُّهــــا الشــــعب امل

عــاين فــال تَغِـــبْ 
ُ
أال أيُّهــا الشــعُب امل

إىل البور؟ قل يل أو إىل التـار تسـُفل

!إىل أبشـــع التـــاريخ يـــا شـــعب تُوِغـــل

لــــديك صــــبايا يف الِبلــــى تَتَ◌َمْلَمــــُل 

ـــــــل إذا غْبـــــــَت َمـــــــن ذا عيشـــــــها يتكفَّ

يصور الشاعر االحنراف يف األنظمة اإلدارية النيجريية،  ٢٠ -٨مث من البيت 

يبدأ بالوضع األمين وتدهوره حبيث تزهق أرواح األبرياء يف كل آونة فالدولة كلها 

، كما صوَّر الشاعر االحنطاط دمار وتفجريات، يزرع الرعب يف نفوس املواطنني

األخالقي من بغاء وسحر واحتقار لألديان السماوية وزنا ولواط وتعاطي اخلمور 
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ووأد البنني وإجهاض احلمل والتربج والعقوق والغيبة والنميمة والنفاق، وغريها،  

كما صوَّر الشاعر الوضع االقتصادي النيجريي الذي يتساقط أنُفسا بالنهب 

هذه أهم مظاهر االحنراف األخالقي كما . الربا والغش واخلدعة والرشوة وأكل

 .ترتاءى للشاعر

ــــــا فظيعــــــةٍ  ــــــالدي يعــــــاين مــــــن رزاي ب

إبــــــــــــادُة أرواح، دمــــــــــــاٌر، رصاصــــــــــــةٌ 

ــــــــــةٍ  ــــــــــاٌء وســــــــــحٌر واحتقــــــــــاُر ديان بَغ

�ÆƨººººººººººººǳƢǸǟ��®ȐƦººººººººººººǳ¦�¼¦±°ȋ�ÆƤ ººººººººººººĔÂ

محــاُة الرِّبــا، ســحٌت وغــشٌّ وخدعــةٌ 

زنــــــــاٌء، لــــــــواٌط واخــــــــتالٌط، وقاحــــــــةٌ 

إجهــــــــــــــــاٌد وقتــــــــــــــــل أجنَّــــــــــــــــٍة،ووأٌد و 

ـــــــذاءةٌ  قمـــــــاٌر، شـــــــذوٌذ، نردشـــــــٌري، ب

ُعُقــــــوٌق فغمــــــٌط واغِتصــــــاُب صــــــبيَّةٍ 

�ÆƨºººººººººººººººȇǂǧÂ�ÆǄºººººººººººººººŭÂ�
ÇÀƢºººººººººººººººƬÉđ�ÉƨǟƢºººººººººººººººǋ¤

أطبَّــــــــــــــاء غيَّــــــــــــــاٍت وُجتَّــــــــــــــاُر عينَــــــــــــــةٍ 

وكفـــــــــٌر وإحلــــــــــاٌد، نفــــــــــاٌق، تزنــــــــــدقٌ 

َتَحــــــــــوَّل
ُ
ــــــــــده امل إىل اهللا أشــــــــــكو عن

قنابــــــــــــُل تفجــــــــــــٍري، قلــــــــــــوب تُزلــــــــــــزِلُ 

ـــــــــــــوٌب  ُتَسْلَســـــــــــــلُ وقلَّـــــــــــــة إميـــــــــــــاٍن ذن

وساســـــــة إفســـــــاٍد، وجـــــــوٌر، ومبَخـــــــلُ 

ــــــــــــل وإقطــــــــــــاع أرحــــــــــــام وذنــــــــــــب مثقَّ

ـــــــــــــلُ  إقامـــــــــــــٌة مـــــــــــــأخور، ُمخُـــــــــــــور تُثمَّ

وطعــــــــــــٌن ألنســــــــــــاٍب عــــــــــــداٌء ُممثِّــــــــــــلُ 

تــــــــــــــــربُّج إفتــــــــــــــــاٍن، نكــــــــــــــــاٌح َحملِّــــــــــــــــل

ــــــــة أعــــــــراٍض  ــــــــاٌء مطبَّــــــــلُ ...وِغيَب غن

ــــــذاُء جــــــرياٍن  ــــــلُ ...وإي كــــــذلك يُفَع

أئمــــــــــــــُة شــــــــــــــيطاٍن، حــــــــــــــراٌم حيلَّــــــــــــــلُ 

ــــــــــواهللا هــــــــــذا ــــــــــلُ  ف العــــــــــيُش ال يُتحمَّ

ففيه يقرتح الشاعر احللول الناجعة هلذه األوضاع املهلكة  ٣٦ - ٢١أما البيت 

فالندم والتوبة النصوح واالستغفار واالعتصام وتوحيد الكلمة، مث التمسك بسنة 

.صلى اهللا عليه وسلم، هي األصول املنجيات من الرتدِّي واالحنراف فياملصط

ومل يـَتُـــــبْ  ومـــــن كـــــان يف هـــــذا وذاك

ـــــــادمٍ  فعـــــــودوا إىل اإلســـــــالم عـــــــودة ن

ـــــه العـــــيُش  ـــــأَىن ل ـــــُد املســـــهَّلُ ف الرغي

ُميـَـــــــــــدُّ لكــــــــــــم أمــــــــــــٌن ورزٌق منــــــــــــزَّلُ 



~٢٤١~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

أال أيُّهـــذا الشـــعب لـــو كنـــَت واعظـــاً 

:وقلـــــــُت كمـــــــا قـــــــال النـــــــذيُر حمـــــــذِّرا

ـــــــار واســـــــتغفروُه ِمـــــــن أنيبـــــــوا إىل الغفَّ

إليــــــــــــــــه َفِفــــــــــــــــرُّوا ال َميـَـــــــــــــــلُّ إهلكــــــــــــــــم

ــــــــــــرٌ  قــــــــــــديٌر، قــــــــــــويٌّ، قــــــــــــاهٌر، متكبـِّ

ـــــاً  ـــــُب ُمربِّي ـــــال اخلطي :وقلـــــُت كمـــــا ق

ُط مســــــــَلكٍ وهــــــــدُي نــــــــيبِّ اهللا أوَســــــــ

ـــــــــــــةً  وأضـــــــــــــوأ نْرباســـــــــــــاً وأيســـــــــــــر غاي

حيــــــاض رســـــــوِل اهللا أعــــــَذُب َمـــــــوردٍ 

ǘºººǐŭ¦�Äƾºººđ�ǶǰȈºººǴǟكـــلَّ حلظـــةٍ   في

ــــــبل الضــــــاللة واهلــــــوى وال تبتغــــــوا ُس

مجلــةً َدُعــوا الشــرَك واإلحــداَث يف الــدِّين

ومــــــن مل يغـــــــريِّ مـــــــا عليـــــــه ومل يـَتُـــــــب

ــــــــــــاَة مِذلَّــــــــــــةٍ  ــــــــــــَي حي ــــــــــــدَّ أن َحيْ وال ب

ــــــــــات مث أرتـِّـــــــــل ــــــــــك اآلي ــــــــــوت ل تل

إليــــه تبتـَّلُــــوا... فتوبــــوا إىل البــــاري 

فـــذلك أمجـــل... مجيـــع خطايـــاكم 

فتـــــأمَّلوا...جــــواٌد، كـــــرٌمي، باســـــٌط 

لــــوا َســــُلوه ســــُلوه الغــــوَث دْومــــاً تـَبَـهَّ

ـــلُ ...علـــيكم حببـــل اللَّـــه  ـــَنتُ أْفت أْم

ــــــــَوُم  ــــــــى وأْعــــــــدلُ وأقْـ منهــــــــاٍج وأْجل

أكثــــــــــــــُر إيناســــــــــــــاً وأدىن وأســــــــــــــهل

وأعســــــــــلُ  فيوأســــــــــيُع إرواٍء وأصــــــــــ

وعضُّـــــوا عليهـــــا بالنواجـــــذ واعملـــــوا

فهـــدُي رســـول اِهللا أهـــدى وأكمـــلُ 

ــــــــــإنَّ انتقــــــــــام اِهللا يف ذاك أهــــــــــولُ  ف

فـــــــــــــــــــإنَّ نظـــــــــــــــــــاَم اِهللا ال يتبـــــــــــــــــــدَّلُ 

ـــِولُ يف الشـــقاء... وخـــوٍف وذعـــٍر  بـَُوْل

إذ ينمِّي البيت عن شعور صادق " بيت القصيد"هو وخيتتم الشاعر ببيت 

ووطنية صادقة من مواطن صاحل، ال يفارق وطنه مهما اشتدت األوضاع وتعطلت 

السبل بل يظلُّ صامدا صمود أهل بدر، ال حتركه الرياح وال تقلعه العواصف 

  .العاصفة

ـــا شـــعيب أحبُّـــك موطنـــاً  )٢٠(أبـــدِّلُ –وإن ضـــاع األمـــاُن  –ولســـت أحبُّـــك ي
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:الخاتمة

إن تتبُّعنا ملالمح الوعي القومي يف الشعر العريب النيجريي من خالل هذه 

  :املقالة أسفر عن نتائج أمهها

أن الشاعر النيجريي كغريه من الشعراء كان ذا وعي قومي منذ فرتة مبكرة )١(

 . من حياة أمته

فرتة أن معامل الوعي القومي لدى الشاعر النيجريي مل تتضح إال بعد )٢(

االستعمار، حني توحَّدت صفوف الشعب حملاربة املستعمر والبحث عن 

.التحرُّر واالستقالل

أن الوعي القومي لدى الشاعر النيجريي بعد االستقالل أخذ منحى )٣(

.جديداً عمَّا كان عليه يف فرتة االستعمار وقبله

ل أن الوعي القومي لدى الشاعر النيجريي بعد االستقالل يرتاءى من خال)٤(

 :املعامل الرئيسة التالية

 .تصوير واقع األمة والدعوة إىل اليقظة وبناء اهلوية-

 .االعتزاز مبآثر األجداد وتأكيد دورهم يف بناء املستقبل احلضاري-

  .استنهاض اهلمم والدعوة إىل التسامح واحلرية والعدل-

أن األحداث السياسية واالقتصادية واألمنية يف ظل حكومة الرئيس احلايل )٥(

كان هلا حضور سليب يف معظم النصوص اليت حلَّلناها )ُغوُدُلوك ُجونـََنتْ (

  .يف هذه املقالة

أن الثورة االنتخابية أو التحوُّل السياسي الذي شهده احلكم السياسي يف )٦(

م يُعترب من نتائج الوعي القومي لدى الشعب، ٢٠١٥هذه البالد يف عام 

 .ب الريادة فيهوال شكَّ أن شعراء نيجرييا ميثِّلون منص
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يقرتح الباحث لشعراء اجليل احلاضر والقادم االهتمام الزائد بقضايا الوطن )٧(

  .ونشر الوعي القومي بني املواطنني

وأخريا فإن الوعي القومي ال شكَّ عنصر أساسي يف دراسة أدب وفكر كل 

.أمة، و وجود األدب القومي لدى كل األمم خري دليل على أمهيته وفوائد دراسته

:هوامش البحث ومراجعه

، املكتبة الشاملة اإلصدار )وعى(، مادة لسان العرب. ابن منظور )١(

.الثالث، الكرتوين غري موافق للمطبوع

النزعة القومية يف : مفهوم القومية فضلية الدكتور حممد راتب النابلسي،)٢(

  .م١٣/١٠/١٩٨٢ ، موسوعة النابلسي، املكتبة املرئية،األدب العريب

نشوء الوعي القومي وتطوره عند : مفهوم الوعي القومي، زهدي الداوودي)٣(

.www.mاحلوار املتمدن"موقع م، ٢٦/١٠/٢٠١١ ،الكورد

ahewar.org\s.asp? aid=281211&r=0

ديوان أيب قاسم الشايب إلكرتوين غري موافق للمطبوع، املكتبة الشاملة، )٤(

  .اإلصدار الثالث

دار األمة لوكالة املطبوعات، :الدولة النيجريية ،)الدكتور(بابكر قدماري )٥(

 ٥٩ -٥٧م ص ٢٠١١الطبعة األوىل، 

  ١٠املرجع نفسه، ص)٦(

  ١٤املرجع نفسه، ص)٧(

  ٨العّقاد واملازين، الديوان يف األدب والنقد، ص )٨(
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  ٣٣٩، صالثقافة العربية يف نيجرييا، )الدكتور(أبوبكر، علي )٩(

شعر احلماسة اإلسالمية يف الديار الثقايف، عثمان عبد السالم حممد، )١٠(

، جملة فائز للدراسات اإلنسانية، كلية اآلداب النيجريية عرب التاريخ

امعة بايرو كنو نيجرييا، اجلزء اخلامس، العدد والدراسات اإلسالمية، ج

  ٢١٧م، ص ٢٠١١الثاين، يوليو، 

دار ، من أعالم الشعر العريب خالل القرن العشرينمقري، إبراهيم أمحد، )١١(

 ١٦م ص ٢٠١٤العربية للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل 

، دار الفكر تاريخ األدب العريب يف مدينة إلورن عثمان عبد السالم حممد،)١٢(

  ٧٦م ص ٢٠٠٩العريب، القاهرة، مصر 

  .املرجع نفسه والصفحة)١٣(

 ١٦مرجع سابق، ص :الدولة النيجريية ،)الدكتور(بابكر قدماري )١٤(

�ƢȀƟ®ƢƦǷÂ�ƢēƘǌǻ" مجاعة بوكو حرام: "للزيادة يف هذا يُقرأ مقالة بعنوان)١٥(

وأعماهلا يف نيجرييا، لدكتور أمحد مرتضى، جملة ثقافية، فصيلة حمكمة 

مجادى اآلخرة  -ؤون القارة اإلفريقية، ربيع اآلخرمتخصصة يف ش

  م ٢٠١٢يونيو  - أبريل –ه ١٤٣٣

�À¢�ń¤�ǶȈǴǠƬǳ¦�¥®ƢƦǷ�ȄǬǴƫ�ƢđÂ) ١٩٨٨(شاعر شاب ُولد يف مدينة زاريا)١٦(

) ٢٠٠٤(سافر إىل جامعة األزهر جبمهورية مصر العربية، وخترَّج فيها 

رية فذَّة، وله بشهادة التخصص يف اللغة العربية، وكانت لديه موهبة شع

العديد من القصائد يف خمتلف املوضوعات، وقد تقلَّد إمارة الشعر لعام 

م يف االحتفال مبناسبات اليوم العاملي للغة العربية الذي أقامه قسم ٢٠١٤
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اللغة العربية جبامعة بايرو مع التعاون بالسفارة املصرية النيجريية ومعهد 

  .عربيةإبراهيم الطيب لتدريب معلمي اللغة ال

  .لون مل حنصل على ترمجته فيالشاعر علي مصط)١٧(

.نسخة مطبوعة، حصلت عليها عن طريق صديقي أمني يهوذا زاريا)١٨(

م كانت نشأته ١٩٨٤هو عمر كبري بن ثاين بن عبداهللا من مواليد )١٩(

وتعاليمه مبدينة كنو النيجريية، كان لديه ميل كبري لقراءة األدب العريب 

م حني كتب أوىل ٢٠٠٨طريَقه إليه يف عام شقَّ الشعرُ . وملحه وطرائفه

وقد ظهرت كفاءته الشعرية حني شارك يف . قصيدة له يف مدح صديق له

املسابقة الشعرية اليت نظمها القسم العريب جبامعة بايرو كنو يف عام 

٢٠١٣ ¦ǂǠǌǴǳ�¦ŚǷ¢�«ďȂƫ�ƢđÂ�¿ . للشاعر كبري عمر عديد من القصائد يف

شعره بالرقة والتلوين األسلويب واستحضار  خمتلف املوضوعات، وميتاز

.النصوص الرتاثية والدينية، باإلضافة إىل الطموح املميت ونشوة الفتوة

.حتصَّل الباحث على نسخة القصيدة من الشاعر)٢٠(
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Mobile phone: 08037036172, Email: chumrights_islam@yahoo.com

  :ملخص البحث

إن هناك فجوة عميقة، وهوة واسعة بني الطالب، طالب اللغة العربية، يف 

وذلك أن مناهج اللغة العربية يف . جامعاتنا وكلياتنا الناطقة بغري اللغة العربية

�ǲưǷ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�®¦Ȃŭ¦�ȄǴǟ�®ȂȀŪ¦�Ǆǯǂȇ�©ƢǠǷƢŪ¦�ǽǀđ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ǠǋÂ�¿Ƣǈǫ¢

لقدمي والعروض والقافية وغري ذلك من النحو والصرف والبالغة والنقد األديب ا

Ƣđ�ǪǗƢǼǳ¦�Śǣ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ǳƢǘǳ�ƢȀǼǟ�Řǣ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�®¦Ȃŭ¦ . ونتج

عن ذلك أن طالب اللغة العربية يف حميطنا احمللي الغري الناطق باللغة العربية يقرأ 

�°ƢƦƻȋ¦�©¦ǂǌǻ�ń¤�ǞǸƬǈȇ�Â¢�ƨưȇƾū¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ȐĐ¦�Â¢�Ǧ Ƹǐǳ¦ من الدول

العربية، أو يشاهد ويتابع الربامج العربية فال يكاد يفهمها، وما ذلك إال ملا طرأ 

على اللغة العربية من التقدم والتطور الناتج عما أحرزته اإلنسانية من التطور 

والتقدم الثقايف واحلضاري الذي استوعب مجيع جوانب احلياة، فأحدث ذلك 

اظ والكلمات، مث أوجد تعابري ال عهد استخدامات ودالالت جديدة لأللف

Ƣđ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�®¦Ȃŭ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ǎ ǐƼƬŭ¦�Ƣǿ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƥ ǳƢǘǳ . فال مندوحة من

إجياد مادة دراسية ومنهج جديد يقوم مبلئ وسد تلك الفجوة الكائنة بني طالب 

ئد اللغة العربية الناطق بغريها واللغة العربية احلديثة املستخدمة يف الصحف واجلرا

Ʈ ȇƾū¦�ȆǟƢǸŪ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©¦ȂǼǬǳ¦Â�©ȐĐ¦Â . وهذا

هو اهلدف الرئيس الذي يرمي هذا البحث إىل حتقيقه، ويننتهج املقال منهجا 
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�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ƨǇ¦°ƾǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǺǷ�ƨǨǴƬű�ƢǏȂǐǻ�Ǧ ǘƬǬȇ

اخلاصة  .احلديثة املستجدةلتدريب الطالب على تلك األلفاظ والعبارات 

ويعرض النص . باالقتصاد، والتجارة، والصناعة، واألموال، والصريفة، واألعمال

على الطالب أوال، ويعقب ذلك أنواع من التمارين والتطبيقات اليت تستهدف 

�ƨȇƢĔ�ĿÂ. متكني الطالب من الوقوف على فهم النص واملصطلحات الواردة فيه

درا على التعامل مع نصوص هذه احلقول مبا يف ذلك املطاف يصبح الطالب قا

  .القدرة على ترمجتها من وإىل اللغة العربية إذا اقتضى احلال

  الـمقدمة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضل فال هادي له، ونشهد أن 

.إله إال اهللا وحده ال شريك له، ونشهد أن مـحمد بن عبداهللا عبده ورسولهال 

  .اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :الخلفية

تقع دولة نيجرييا الفدرالية يف غرب أفريقيا، وهي أكرب دولة فيها من حيث 

وهي متعددة . مائة وسبعني مليونا ƢȀĔƢǰǇ�®ƾǟ�ǢǴƦȇÂ. السكان والثروة والصناعة

قبيلة اهلوسا، وقبيلة يوروبا، وقبيلة : والقبائل الكربى فيها هي. القبائل واألديان

وأما األديان الكربى فهي اإلسالم والـمسيحية، وإن كان هناك أقلية من . إيبو

يف وكانت األغلبية الـمسلمة . الوثنيني والالدينيني إال أن عددها ال يلفت النظر

واللغة اإلجنليزية هي اللغة . الشمال يف حني تكون األغلبية الـمسيحية يف اجلنوب
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شوا "وتوجد قبيلة يف الشمال تتكلم باللغة العربية كلغة األم تسمى . الرمسية

ّ                                                        وتدر س اللغة العربية يف اجلامعات والكليات والـمدارس االبتدائية ". عرب    

اجلامعات والكليات يواجه حتديا جوهريا، والثانوية، غري أن طالب اللغة يف هذه 

فإن بينه وبني اللغة العربية احلديثة واالختصاصية فجوة واسعة، فيقرأ اجلرائد 

والصحف والـمجالت العربية، ويستمع إىل نشرات األخبار من البالد العربية وال 

له من يكاد يفقه ما يقرأ أو يستمع إليه مع أنه متمكن من اللغة العربية، متكنا نا

املواد الدراسية التقليدية مثل النحو والصرف والبالغة والعروض والقافية واألدب 

العريب والنقد األديب غري أن ما وصلت إليه اللغة العربية من التطور والتقدم الناتج 

عنه االستخدامات اجلديدة حتول بينه وبني الفهم لـما حتويه من الزوايا 

ية أو أموالية أو جتارية أو صناعية أو اجتماعية االختصاصية من مقاالت اقتصاد

أو بيئية أو طبية أو نفسية أو غري ذلك من اجلوانب احلياتية، بل وحىت 

�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤�̈ƾȇƾƳ�ňƢǠǷ�ƪ ƦǈƬǯ¦�ƢĔ¢�̄¤�· ƢǨǳȌǳ�Ʈ ȇƾū¦�¿¦ƾƼƬǇȏ¦

ة وضعت هلا من قبل، ولسد هذه اهلوة بني طالب اللغة العربية النيجريي واللغ

العربية احلديثة واالختصاصية، يعمد هذا املقال إىل اقرتاح منهج فعال وشامل عن 

طريق اقتطاف نصوص اختصاصية خمتلفة من الصحف واجلرائد والـمجالت 

ّ   العربية لعرضها على الطالب ودراستها وحتليلها وتكوين مترينات وتطبيقات متر ن                                                                     

ت واأللفاظ الطالب على هضم ما حتتويه النصوص من الـمصطلحا

ويتخذ هذا املقال احلقل االقتصادي، واألعمايل، واألموايل . االختصاصية

.والصرييف، والتجاري والصناعي كنموذج

وليس غريبا أن يعجز طالب اللغة العربية احلاصل على درجة الليسانس أو 

الليسانس أو حىت املاجستري والدكتوراه يف هذا احمليط على تتبع وفهم النشرة 
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بارية باللغة العربية من وسائل إعالم البالد العربية أو أن يعجز عن قراءة اإلخ

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ǾǼǷ�ǲȀŪ�Ǯ ǳ̄�ƢǷÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦�ǶȀǧÂ

الفصحى، بل هو متمكن من علومها اليت ال يستغين عنها طالب اللغة العربية 

فروع اللغة واألدب  من حنو وصرف وبالغة وعروض وأدب ونقد وغري ذلك من

التقليدية، ولكن ملا طرأ على اللغة العربية من تقدم وتطور جراء ما طرأ أو وفد 

�©ȏƢĐ¦Â�¾ȂǬū¦�ǺǷ�ƨȈǏƢǐƬƻ¦�©ƢƸǴǘǐǷÂ�©¦®ǂǨǷ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ

السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية، والصناعية، والتجارية، واملصرفية، 

ǟȍ¦Â��ƨȈǼǬƬǳ¦Â��ƨȈǳƢǸǟȋ¦Â©¦ǂǌǼǳ¦Â�©ȐĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƨȈƠȈƦǳ¦Â��ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦Â��ƨȈǷȐ.

أضف إىل ذلك ما وفد على اللغة العربية من تعابري لغوية أوروبية عن طريق 

  . الرتمجة وغريها

�����������������ال خيتلف االثنان يف أن اللغة أي ا كانت كائن حي وحادث كما يقول علماء  �������������� �����č���������������������� �����

�ÀƘǋ�Ǯ حياتـالكالم، وقابل للموت والنقصان والنمو، متوت و  ǳ̄�Ŀ�ƢĔƘǋ

�ǲƷ¦ǂŠ�ÀƢǈǻȍ¦�řƥ�ǂŻ�ƢǸǯ�ƢȀǷƾǬƫÂ�Ƣǿ°Ȃǘƫ�Â�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ǲƷ¦ǂŠ�ǂŤ��Ƣđ�ǶǴǰƬŭ¦

الطفولة واملراهقة والكهولة، فكل تقدم أو تطور اجتماعي أو اقتصادي أو 

سياسي أو ثقايف أو ديين أو صناعي أو جتاري أو مصريف أو علمي، ينعكس يف 

سب الكلمات معاين ودالالت جديدة إضافة إىل اللغة فتسجله يف سجلها وتك

معانيها اليت وضعت هلا أصال، بل وتظهر ألفاظا جديدة مل تكن موجودة من 

  .قبل

�ÃÂƾŝ�ǶǴǈȇ�ȏ�ǶǴǧ�Ǯ ǳǀǯ�ǂǷȋ¦�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��Ƣđ�ǶǴǈǷ�ƨȈȀȇƾƥ�ǪƟƢǬƷ�ǽǀǿ

  وفائدة دراسة هذه التطورات والطرق اجلديدة يف دراستها؟
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©¦®ȂȀĐ¦�ǂǰǼȇ�ŃÂ  اليت قدمها علماء اللغة واألدب احملدثون يف خمتلف حقول

اللغة واألدب مستعريين معايري ومناهج العلوم البحتة واإلنسانية يف حبوثهم 

  ودراستهم؟

  :أهداف الدراسة

سبقت اإلشارة إىل ما هو كائن من هوة وفجـوة عريضة وعميقة بني طالب 

حميطنا احمللي، بداية من املرحلة الثانوية إىل اللغة العربية يف مجيع مراحل التعليم يف 

مرحلة الدكتوراه، ألسباب سبق التنويه عنها كذلك، فال تتعدى الغاية سد تلك 

الثغرة عن طريق عرض الطالب أو القارئ على نصوص اختصاصية مقتطفة من 

�©ȏƢů�ŕǌǳ�ƨƦǟȂƬǈǷ�ƨȈǏƢǐƬƻȏ¦�Ƥ Ƭǰǳ¦Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦

.من اقتصاد، وجتارة، وأعمال، وصريفة، وأموال، وصناعة احلياة

وترمي الدراسة كذلك إىل إثراء خزانة الطالب أو القارئ املعجمية، وتزويده 

�· ƢǨǳ¢Â�©ƢƸǴǘǐǷ��ǽȐǟ¢�ƢȀȈǳ¤�°Ƣǌŭ¦�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƨȈǏƢǐƬƻ¦�©ƢƸǴǘǐŠ

�ǎ Ǽǳ¦�ƨǳƢǇ°�½¦°®¤�Ǻǟ�ǄƴǠȈǧ�ƢȀǼȈƦƬǈȇ�®Ƣǰȇ�Ȑǧ�©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�Ŀ�ƢǿƢǬǴȇ أو

  .النشرة اإلخبارية

  :أهـمية الدراسة

ال خيتلف اثنان يف أمهية هذه الدراسة وجدواها، فكل من عرض عليه فكرة 

��ȐƟƢǫ�Ǿƥ�ǀ�ƦƷÂ�Ƥ �Ʒ°�ǲǸǠǳ¦�¦ǀđ�¿ƢȈǬǳ¦ ً          ّ     ّ ال تقتصر فائدة مثل هذا الكتاب على «:                   

الطالب فحسب، بل تتعداه إىل غريهم من الذين يهتمون باللغة العربية مهما  

على أحد أهـمية القيام بإجناز أهداف الدراسة  فيوال خي. ǶēƢȇȂكانت مست

  .املشار إليها أعاله
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]:Vision[الرؤية 

وبعبارة . وهو ما يتصور وقوعه يف املستقبل] Vision[يراد بالرؤية فيما هاهنا 

أخرى الرؤية فكرة أو صورة يف ذهن املرء أو خميلته ملا سيكون يف املستقبل عادة 

وعليه فإن رؤية هذا . بأعمال ونشاطات كالتدريب والرتبية والتعليمبعد القيام 

العمل هو أن يكون الطالب أو القارئ، بعد قراءة هذه السلسلة من الكتب، 

�©ȐĐ¦Â�ƾƟ¦ǂŪ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�̈ ¦ǂǫÂ��ƢȀǸȀǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�°ƢƦƻȋ¦�̈ǂǌǻ�ǞƦƬƫ�ȄǴǟ�¦�°®Ƣǫ                                                                  ً    

         ً          الباحث وضع ا ال فجوة العربية وإدراك مضامينها وهضمها، وبعبارة أخرى يتخيل 

  .أو هوة بني طالب اللغة العربية واللغة العربية احلديثة املعاصرة

  :منهج الدراسة

يتكون منهج هذا املقال من عناصر تشتمل على النص، والقاموس، والفهم 

  ).الـمناقشة الشفوية(واإلدراك، واالحتكام إىل العقل 

:النص

تقتطف الدراسة نصا من النصوص من جملة أو صحيفة اختصاصية ليكون 

ً                       وإذا كان النص طويال  يقسم إىل قسمني أو أكثر . حمل الدراسة أو الدرس                  

�Â¢�ƨǴĐ¦�Ŀ�ǂȀǛ�ƢǸǯ�ǎ. لتكوين دروس أو وحدات دراسية منه Ǽǳ¦�ǲǬǼȇ

الصحيفة بدون أي تصرف فيه، ويطلب من الطالب أو القارئ قراءته قراءة 

تأنية حبيث يستطيع من خالهلا وضع عينة على املصطلحات االختصاصية م

  . الواردة فيه واإلجابة عن األسئلة اليت تليه

        ً  وذلك جتنب ا ومل تكن النصوص كذلك مرتبة حسب احلقول واالختصاص، 

.للسآمة، وملا يف ذلك من تشويق وتنشيط وإثبات معاين املصطلحات يف ذهن القارئ
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:القاموس

ص قاموس عريب يشرح املصطلحات اليت وردت يف النص، مث يلي يلي الن

وإذا حدث أن قسم النص . ذلك قاموس إجنليزي معادل ومواز للمصطلح العريب

إىل أقسام لطوله فإن املصطلحات الواردة املتكررة يف األقسام اليت تلي تشرح 

بات وتوضح مرة أخرى، وإن سبق أن شرحت يف الدرس السابق، هذا لرتسيخ وإث

  .معانيها يف ذهن القارئ حبيث تستقر ويتم هضمها

:الفهم واإلدراك

هنا يطرح على القارئ أسئلة جييب عنها من النص نفسه، واملغزى من 

وروعي يف وضع األسئلة السهولة، حبيث يقدر . األسئلة اختبار فهم القارئ للنص

ويف  . ري عميقالطالب على اجلواب بعد قراءة أوىل للنص، وال يضطر إىل تفك

ً       كثري من األحيان تكون األجوبة جلية يف النص ينقلها القارئ نقال  حرفيا                                                       .

�ƨưǳƢưǳƢǧ�ƨȈǻƢưǳƢǧ�ńÂȋ¦�̈ǂǬǨǳ¦�ǺǷ�ƨȇ¦ƾƥ�Ƣ�ȈǬǘǼǷ�Ƣ�ƴĔ�ƨǴƠǇȋ¦�ǞǓÂ�Ŀ�ƲȀƬǻ¦Â                                         ً        ً                      

  .وهكذا إىل آخر النص

:التعبري

هذا التمرين يطلب من القارئ أن جيعل عددا من املفردات واملصطلحات 

تارة من النص يف مجل وعبارات مفيدة تدل على إدراك وفهم صحيح هلا كما املخ

وقد تكون هذه املفردات من املصطلحات اليت سبق شرحها  . وردت يف النص

وهذا . وال مانع من أن يستعني الطالب يف ذلك بـما ورد يف النص. عقب النص

  .التمرين يؤكد فهم الطالب للمصطلح أو عدم فهمه له
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:)املناقشة الشفوية(إىل العقل  االحتكام

هذا مترين شفوي يرمي إىل إتاحة فرصة ملناقشة بعض التعابري واجلمل 

وقد تكون . الواردة يف النص واليت قد ال تكون تعابري صحيحة، فيعاد بناؤها

  .صحيحة معتادة أو مشهورة فيمرن الطالب عليها ويفهم معانيها

دراسة نموذجية

:النص األول
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  :القاموس

مجهور مشاهد أو مستمع، جمتمعون، :الحضور-

نظارة، مستمعون

Audience,
attendants

اللجنة اإلعدادية أو : اللجنة التحضيرية-

التجهيزية، وهي املسئولة عن اإلعدادات 

  والتجهيزات

Preliminary or
preparatory
committee

كتابة ألخصائي إجراء أو  : لخبراء المحاسبة-

  حسابات

Accounting experts,
auditing experts

Profession  احلرفة: املهنة-

الذي يوظف أمواله يف عمل أو جتارة : مستثمر-

  للربح

Investor

التوظيف، توظيف األموال يف نشاط :االستثمار-

  عملي أو جتاري من أجل احلصول على الربح

Investment

الوظيفة منظم تقاعد عن : ضابط متقاعد-

  والعمل

Retired officer

,Processقيام بـ، تنفيذ:اإلجراءات- execution,
procedure

Government  اهليئات احلكومية: الدوائر الحكومية-
Departments

,Investigators  احملققني: الـمدققين-
auditors

الشركة اخلاصة بتقدمي : االستشارة الـمالية-

  املاليةالنصائح يف الشئون 

Financial
consultancy
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Those  الذين يهمهم أمر القوانني: الـمعنيين بالقوانين- concerned
with laws

ذات السمة والعالقة : ذات الطابع المالي-

  باألمور املالية

That is related with
finance

Lawyers  املمارسني للمحاماة: محامين-

ختص نظام  القواعد اليت: اإلجراءات الضريبية-

  الضرائب

Tax procedures

ّ   مجلس النو اب- جملس املمثلني الذين ينوبون :         

  مناب غريهم خصوصا يف جملس الشعب

House of
representatives

That  ما أحاط به: وما اكتنفه- which
surrounds it

Contradictionتناقض، تعارض:تضارب-

القواعد الشرعية اليت ختص : قانون التجارة-

  التجارة

Commercial law

Call  دعوات لشيء: مطالبات - for, appeal for

Centres  تدور حول: ترتكز- around

ّ  إصدار القانون الـموح د- إنشاء وإخراج قواعد :                    

  قانونية واحدة

Issuing a unified
law, enacting a
unified law

ّ                         جو  أو حميط ممهد إلصدار تشريع :بيئة تشريعية-  

  قانون

Conducive  اجلو املوافق: الـمناخ الـمالئم-
atmosphere
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لتوظيف املال يف نشاط : لالستثمار واألعمال-

  األعمال والتجارة

For investment and
business

Of  ذا أمهية أوىل: ذا أولوية- priority,
preference

التدبريات واإلجراءات : السياسات االقتصادية-

  االقتصاديةاخلاصة بالشئون 

Economic policies

Successive  احلكومات املتتالية: الحكومات الـمتعاقبة-
governments

Articles  بنود قوانني التجارة: مواد قانون التجارة- of the
commercial law

اللجان مجع جلنة، :اللجان النيابية المشتركة-

. وهي جمموعة من األفراد تسند إليها مسئولية

ان النيابية املشرتكة هي اللجان اليت فاللج

تشكلها أو تنشئها جمالس النواب أو الربملانات 

  اليت تشرتك مع غريها يف أمر

Participating
parliamentary
committess

القانون الذي تستند إليه مجيع : القانون الـموحد-

  احلقول والقطاعات املعنية

Integrated laws,
unified laws

الذين يهمهم هذا : الـمعنيون في هذا الشأن-

  األمر 

The concerned in
this matter

أي الذي خيص ويشمل : قانون األعمال-

  املصانع واملهن والتجارة والوظائف

Business law

األشغال واألنشطة اليت : األعمال التجارية-

  ختص التجارة

Commercial
business
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أو التنظيمات اليت النظم : اإلجراءات الضريبية-

  ختص الضرائب

Tax procedures

من الشاطئ، بعيدا عن الشاطئ، :األوفشور-

  آت من الشاطئ

Offshore

Exempting  أي استثنائها: إعفاء السجالت والدفاتر- the
registers and
rosters

Appeal  املناشدة: المطالبة-

Stamping  اخلتم: التختيم-

اهليئات اخلاصة : الـمعتمدةاألنظمة الـمحاسبية -

Ƣđ�¼ȂƯȂŭ¦�ƨƦǇƢƄ¦�ƨǼȀŠ

Certified,
authorized,
accounting
organizations

تصيري الشيء آليا، جعل الشيء أو :األتمتة-

  العملية أوتوماتيكية 

Automation

Auditing  الضبط واإلحكام: التدقيق-

Preparing  إعداد البيان: تـحضير التصريح- the
declarations

Accounting  أخصائي مهنة الـمحاسبة: خبير الـمحاسبة- expert

Authorized  املسموحون هلم: الـمجازون- licensed

االشرتاك : بين المكلف وخبير المحاسبةالشراكة -

بني دافع الضرائب وأخصائي مهنة احملاسبة

The partnership
between the tax
payer and the
accounting expert

Subject  خاضع للضريبة أو دافع الضريبة: املكلف- to taxation
or tax payer
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التشريع الصادر عن : المرسوم االشتراعي-

  السلطة التشريعية

Legislative law, act
or decree

ّ        ّ الذي عد ل أو غري  :المعدل بـموجب القانون-       

  حسب القانون

Which was
amended according
to the law

ه:تربكه- Confusing  ّ حتري  him

Topic  موضع مناقشة: مدار نقاش- for discussion

منظمة : نقابة خبراء المحاسبة المجازين-

  أخصائي مهنة احملاسبة املسموح هلم باملهنة

Association of
Chartered
Accounting Experts

Legal  بنوده ونصوصه: مواد القانون- articles or
clauses

 
 

  :أجب عن األسئلة اآلتية

 مب ينصح كل مستثمر غري لبناين يرغب يف االستثمار يف لبنان؟)١(

 من الذي قال هذه النصيحة؟)٢(

 ماذا برز يف تلك املناسبة؟)٣(

 فيم ترتكز هذه املطالبة؟)٤(

)٥(�ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�ÀȂȈǼǠŭ¦�¬ŗǬȇ�¦̄ƢǷ

 ماذا يؤمن ذلك األمر؟)٦(

 ما املثال على التضارب بني النصوص؟)٧(

 إىل ماذا تدعو املطالبة؟ وملاذا؟)٨(

 حول ماذا توقفت املناقشات؟)٩(
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ماذا تشكل إقامة الشراكة بني املكلف وخبري احملاسبة حسب اعتبار خرباء )١٠(

 احملاسبة؟

نوقش موضوع قانون اإلجراءات الضريبية يف ثالث مناسبات، فما هي )١١(

 األوىل؟ وما هي الثانية؟ وما هي الثالثة؟

                                 ً           ت األلفاظ والمصطلحات اآلتية، مستعين ا بالمعاجم ابـحث عن معاني ودالال

:والقواميس االختصاصية، وبالسياق الذي وردت فيه

الحضور ـ التحضيرية ـ المحاسبة ـ المهنة ـ مستثمر ـ 

االستثمار ـ ضابط ـ متقاعد ـ الدوائر ـ المدققين ـ 

االستشارة ـ محامين ـ الضريبية ـ تعدى ـ اكتنفه ـ 

بات ـ ترتكز ـ إصدار ـ لجذب ـ أولوية ـ تضارب ـ مطال

السياسات ـ المتعاقبة ـ مواد ـ متناسقة ـ إعفاء ـ إلغاء ـ 

المعتمدة ـ األتمتة ـ التدقيق ـ تواكب ـ المكلف ـ 

ّ     تحضير ـ التصريح ـ المرسوم ـ االشتراعي ـ المعد ل ـ                                             

المجازون ـ الشراكة ـ تربكه ـ تعطل ـ مدار ـ نقابة ـ 

حاضر ـ تطاول 
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  :النص الثاني
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  :القاموس

صاحب مؤسسة تـجارية، :رجل األعمال-

  املشتغل مبهنة التجارة

Businessman

Emigrantاملهاجر، الذي يعيش يف غري بلده:المغترب-

ّ    مبادأة تطويرية طم احة:مبادرة إنـمائية طموحة-                 Ambitious
developmental
initiative

Leading  تؤدي إىل بناء: تقضي بإقامة- to the
building

Comprehensive  مدينة مثالية متتامة : مدينة نموذجية متكاملة-
model city

,Province  ةمنطق :قضاء- district

جذب ومجع : استقطاب رساميل المغتربين-

  رؤوس أموال املهاجرين

Attracting
emigrants’ capitals

,Project  برنامج: المشروع- scheme

Total  نفقة إمجالية: كلفة إجمالية- cost

Vital  وسائل الراحة الالزمة: الـمرافق الحيوية- utilities, vital
services

,Clinic  عيادة: مستوصف- dispensary

وسائل األنشطة ذات العالقة : المرافق الثقافية-

  بالثقافة

Cultural facilities

وسائل تسهيل : الـمرافق التجارية والسياحية-

  األنشطة ذات العالقة بالتجارة والسياحة

Tourism and
commercial
facilities

النقل بالكهرباء القطار املعلق، نظام :التلفريك-

  بواسطة عربات معلقة

Telpherage
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أي : فور االستحصال على الرخص الـمطلوبة-

  بـمجرد احلصول على اإلجازات املطلوبة

Immediately after
obtaining the
required permits

وإمتام : الرسمية والمعامالتواستكمال األوراق -

احلصول على السماح من احلكومة واملراجعات

And completing the
official papers and
processes

اهليئات احلكومية اليت يهمها : الدوائر المختصة-

  األمر

The concerned
government
department

ا- ً  وتـحديد  ً  وخصوص ا:           Particularly

Town  نظام تنسيق املدن: التنظيم المدني- planning

األموال تـجذب توظيف : تستقطب استثمارات-

  للربح

Attracting
investments

املهاجرين الذين يقيمون خارج : الـمغتربين-

  بالدهم

Emigrants

For  الستثمار أمواله: لتوظيف أمواله- investing his
money

كساد وتقهقر األسواق : تدهور األسواق الـمالية-

  املالية

Deterioration of
the financial
markets

فرص توظيف : االستثمار الـمجزيةفرص -

  األموال املثمرة

Opportunities for
profitable
investment

Lebaneseسجل السياحة اللبنانية: الئحة السياحة اللبنانية- Tourism
Index

Summer:     ّ  الـمصي ف- resort
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Health  منجع: منتجع- resort

Designed  منظمة: مصممة-

ّ    باملشاهد اجلذ ابة:             ّ  بالمناظر الخال بة-           With attractive
scenery, with
attractive
landscape

Environmental  اجلانب احمليطي: الناحية البيئية-
aspect

حسب أحدث : وفق أحدث التقنيات الحديثة-

  الرباعة الفنية املعاصرة

According to the
latest modern
technique

Which  احمليطتـحافظ على : تراعي البيئة- protect the
environment

:التدريبات

  :أجب عن األسئلة اآلتية

                                                                 ً  ماذا أطلق رجل األعمال اللبناين املغرتب، أمحد عبد القادر علم الدين مؤخر ا؟)١(

 أين يقيم أمحد عبد القادر مدينة منوذجية؟)٢(

 ماذا يهدف املشروع؟)٣(

 مب تقتضي فكرة علم الدين؟)٤(

 ماذا حيتوي املشروع؟)٥(

 السنوات يستغرق املشروع؟ كم من)٦(

 إىل ماذا يهدف علم الدين من وراء إجناز املشروع؟)٧(

 ماذا يؤمن املشروع للمغرتب اللبناين؟)٨(

 ماذا يأخذ اجلانب السياحي يف املشروع؟)٩(

 ماذا يتوقع أن يضم املشروع؟)١٠(
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 ماذا يؤمن املشروع للزوار؟)١١(

 ماذا يراعي علم الدين يف تصميم املشروع من الناحية البيئية؟)١٢(

  :تدريبات

                                                  ً          ابـحث عن معاين ودالالت األلفاظ واملصطلحات اآلتية، مستعين ا باملعاجم 

:والقواميس االختصاصية، وبالسياق الذي وردت فيه

  :الخاتمة

هذا، ويبدو أن هذه الـمحاولة حتتاج إىل توسيع وإفراد مقال لكل من احلقول 

                         ً                                 املعاجلة يف هذا املقال، وخصوصا  للطالب املتخصصني فيها، وعليه يوجه 

الباحث مناشدة إىل الباحثني للقيام بذلك، لـما فيه من خدمة جليلة لطالب 

 . اللغة العربية الناطقني بغريها

المغترب ـ مبادرة ـ إنمائية ـ طموحة ـ متكاملة ـ استقطاب 

ـ رساميل ـ قضاء ـ كلفة ـ المرافق ـ األندية ـ المنوي 

ـ المتاجر ـ التلفريك ـ المزمع ـ  إنشاؤه ـ للتعليم الخاص

فور ـ االستحصال ـ الرخص ـ الدوائر ـ تستقطب ـ 

المتواجدين ـ المجزية ـ لتوظيف ـ تدهور ـ إدراج ـ الئحة 

ـ المصيف ـ الميسورة ـ بإطالة ـ المنتجعات ـ مصممة ـ 

عمرانية ـ المساحات الخضراء ـ انبعاثات الغاز
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 الـمصادر والـمراجع

  :الـمراجع العربية

معجم املصطلحات العلمية والفنية واهلندسية، : أمحد شفيق اخلطيب-

.بريوت 1987عريب، الطبعة السادسة _ إنكليزي 

املعجم الوسيط، القسم األول والثاين، : وآخرون) الدكتور(إبراهيم أنيس، -

1972الطبعة الثانية، 

إجنليزي و _ اجليب، عريب قاموس : إلياس. إلياس أنطوان إلياس وإدوارد إ-

عريب، املطبعة العصرية مبصر،_ إجنليزي 

إنكليزي، الطبعة الثانية، –حارث سليمان الفاروقي، املعجم القانوين، عريب -

.، بريوت١٩٨٣

إنكليزي، _دائرة املعاجم، مكتبة لبنان، قاموس االقتصاد والتجارة، عريب -

.كتبة لبنان، بريوت1986الطبعة األوىل،

، املورد، قاموس عريب، إنكليزي، الطبعة األوىل، )الدكتور(ي البعلبكي، روح-

.دار العلم للماليني، بريوت1988

.املفردات املصنفة، الطبعة الكاثوليكية، بريوت:سعد، ألفرد-

.٢٠٠٨، )يونيو(، حزيران ١٩ - ١٣، ٣٣١٩الصياد، العدد -

.جملة االقتصاد واألعمال، بريوت-

املعجم السياقي للتعبريات االصطالحية، :صيين، مـحمود إمساعيل وآخرون-

.عريب، مكتبة لبنان –عريب 

عريب،  –إنكليزي  –قاموس أكسفورد احلديث، لدارسي اللغة االنكليزية -

.، أكسفورد٢٠٠٦الطبعة الثانية، 
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احملامي نبيه غطاس، معجم مصطلحات االقتصاد واملال وإدارة األعمال، -

.بريوت 1985عريب، الطبعة اجلديدة، _ زي إنكلي

.، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية)الدكتور(حممد عاطف غيث -

,Doniachعريب،-معجم أكسفورد الوجيز، إنكليزي- N.S., Etal, Ed:Oxford

Word Power

فرنسي _ املعجم االقتصادي والتجاري، إنكليزي ) الدكتور(مصطفي هين، -

.مكتبة لبنان بريوت 1985لطبعة األوىل، عريب، ا_

علمي، _القاموس، قاموس عام، لغوي : مكتب الدراسات والبحوث-

.بريوت  2008الطبعة الثالثة

، دار املشرق، ١٩٨٦املنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة الثامنة والعشرون، -

.بريوت

ية عريب، الطبعة الثان_املورد، قاموس إنكليزي : منري البعلبكي-

.دار العلم للماليني، بريوت1988والعشرون،

:الـمراجع اإلنـجليزية

- B. Kirk Patrick, ed,(2000) Rogets, The saurus of English words and
Phrases.

- Chaturvedi, A.K, Dictionary of Political Sciences, 1st edition, 2006,
Academic (India) publishers, New Delhi.

- Collins Cobuild, (2003): Advanced Learner’s English Dictionary, Herper
Collins Publishers, London.

- Doniach, N.S.,Etal, The Oxford English –Arabic Dictionary Of Current
Usage, Ed, 1987, Oxford.
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- Hogan, M.O, Academic’s Dictionary Of Sociology, LEEP. First edition,
2006, Books Services Nigeria Ltd.

- Hanson, J.L., A Dictionary Of Economic And Commerce, Fifth Edition,
Macdonald And Evans, 1977

- H. Wehr (1980), edited by J. M. Cowan: A Dictionary of Modern Written
Arabic, Third edition Arabic-English.

إنكليزي، الطبعة الثالثة، مكتبة لبنان، –العربية املعاصرة، عريب معجم اللغة 

 .بريوت

- Joint consultative committees (The United Africa Company Limited,
(1954) your company London.

- L.B. Curzon, (1998) Dictionary of Law, Fifth edition, Financial edition,
M & E Handbooks, London.

- Macmillan English Dictionary For Advanced Learners, Second Edition,
2007

- Merriam Webster’s Collegiate Thesaurus (1993) a Merriam– Webster,
Massachusetts

- M. Robinson (2002), Chambers 21st Century Dictionary, Ed. Allied
Chambers, New Delhi.

- Reading H.F, A Dictionary of Social Sciences, 1977, Rutledge and Kegan
Paul, London, Henley and Boston.

- Sociology, Rutledge & Kegan Paul, 1979, London and Henley.

- Turnbull, Joanna etal,(2010), Oxford Advanced Learners Dictionary
Eighth Edition time pitman publishing London

- L.W.T Stafford 1985, modern commercial knowledge, 5th International
Students Edition, Oxford.

- The Concise Oxford English – Arabic Dictionary of Current Usage,
Oxford University Press, 1982, Oxford.
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Mobile Phone: 080 3411 9791

E-Mail: alimamsolihucollege@gmail.com

:توطئة

واحدا من أهم أعالم " تعاىل رمحه اهللا"يعد الشيخ آدم عبد اهللا اإللوري 

الدعوة اإلسالمية، ومحاة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف نيجرييا، خالل القرن 

�ƢǧƢǼǏ¢�ÀǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ňƢưǳ¦�Ǧ. العشرين املاضي ǐǼǳ¦�Ŀ�ǶēƢȈƷ�ƪ Ʀǯ¦Â�ƾǬǳÂ

متعددة من التحديات االستعمارية القاسية، واالشتباكات السياسية الدينية 

الوخيمة، خلقتها صدمات االحتالل الربيطاين البغيض على املنطقة،  والتعليمية

إحالل الكنائس حمل املساجد والقساوسة "حيث حاولت عصابة االستعمار 

ǀđÂ¦�.)١("مكان الفقهاء، والقانون املدين موضع الشريعة واإلجنليزية موطن العربية

¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƢēƢȈƷ�ȄǴǟÂ�®ȐƦǳ¦�ȄǴǟ�ǶǋƢǤǳ¦�¾ȐƬƷȏ¦ لثقافية العربية حتولت

حياة املتحمسني للغة العربية والثقافة اإلسالمية من علماء املنطقة  إىل أدهى 

��Ƕđ�ƾƬǋ¦�ƾǫÂ.الظروف القاسية وأمرها، و إىل أقصى احلياة االقتصادية املتعاكسة

                   ِّ                                        األمر واستفحل  إىل حد  مل جيدوا بدا وال مناصا سوى شكوى هذه احلياة 

.من الظرف االقتصادي، والوضع االستعماري البغيض يف البالداملمضة، والتذمر 

من بني هؤالء الدعاة الربانيني ومحاة لغة الضاد إىل  -ولقد جنح العالمة اإللوري 

شكوى هذه الظروف الوخيمة بأحلان شعرية حادة، ونغمات موسيقية صارخة، 

©ƢǠƦƬǳ¦� ƢǬǳ¤Â�ƢēƢǠƦƫ�ǺǷ�ǆ ǨǼǳ¦� ƢǨǟȍ�ƨǴȈǇÂ�Őǯ¢�Ƣǿ¦ǂȇ�̄¤  على غريه، سواء

ما يسمونه بالدهر ويصفه بغدر الزمان، أو كان الغري املشكو منه " الغري"كان 
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�ƢĔȋ�ÃȂǰǌǳ¦�Ƥ_ كما يقال _ والنفس بطبيعتها . جنسا من أجناس البشر Ţ

حالة ال تتطلب اجلهد والكلفة، ولعل يف كثري من األحيان مبثابة االعتذار للحياة 

لك كانت راحة الشكوى عند فريق من الناس على بقلة الطاقة واإلمكان، ولذ

األقل أقرب من راحة  التفاؤل، إن كانت الشكوى  تضمحل عنه  جيوش اهلموم 

فعلى هذا، فإن أهم القضايا اليت تكون .)٢(وتنكث عن حياته كتائب اخلطوب

نبذة عن حياة الشيخ آدم عبد اهللا اإللوري، : هذا املقال ترتكز على النقاط التالية

ومفهوم شعر الشكوى ، مث عرض القصيدة وحتليلها، والتقومي الفين للقصيدة، مث 

. اخلامتة

  :نبذة عن حياة الشيخ آدم عبد اهللا اإللوري :أوال

وكانت . م١٩١٧الشيخ آدم عبد اهللا اإللوري من مواليد مدينة إلورن عام 

والدته مبدينة واسا بدهومي سابقا، ومجهورية بنني حاليا، وكان ينتسب من جهة 

الشيخ : "وأما من جهة أبيه. إىل أسرة الرببرة" عائشة بنت أمري واسا"السيدة : أمه

نزح جده األعلى الشيخ . وي األصليفإنه ينتمي إىل اجلنس اليوروبا" الباقيعبد 

oyoمن أيويل" عبد اهللا" ile  القدمية إىل إلورن فنزل يف حارة إ د أيب ِ   ْ  ِ                            idi- ape  قبل أن

ْ َ   َ يتم هلذه األسرة الكرمية االستقرار النهائي يف مقرهم الدائم حبارة أو م اد ا                                                            .omo da
)٣(

عربية واإلسالمية أخذ العالمة اإللوري قراءة القرآن الكرمي  ومبادئ العلوم ال

الشيخ عبد الباقي، مث انتقل إىل الشيخ صاحل بن عيسى : الضرورية على يد والده

alfa)املشهور بألفع عيسنيوبيوا  esin niobiwa) منه العلوم الفقهية، واللغوية،  فتلقى

مث ساقه احلظ الباسم إىل الشيخ . واألدبية على املنهج التقليدي السائد آنذاك

�Ȇƴđȋ¦�ǂǸǟ�ǲȈǐƸƬǳ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬǧ��ŁƢǏ�ǾƼȈǋ�ǺǷ�À̄Ɯƥ�² Ȃǣȏ�µ °Ƙƥ
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العلمي عنده على معظم متون اللغة، والنحو، والصرف، باإلضافة إىل الكتب 

ويف الغوس سعد جد سعادة بلقاء عالمة زمانه الشيخ آدم . الشرعية الالزمة

ق                                   َ                                   منعاجي الكنوي، فاغرتف من معينه العلوم  اللسانية والفكرية، كالفلسفة واملنط

م للتثقف ١٩٤٥سافر العالمة اإللوري إىل أرض مصر العربية خالل . والعروض

ومكث فيها ستة أشهر، ومن خالهلا متكن  احلصول على إجازة األزهر الشريف 

يف التعليم والرتبية على منهج األزهر، فعاد إىل وطنه، وأسس مركزا علميا عام 

يغي مدينة الغوس سنة م يف أبيكوتا، مث نقله إىل مقره الدائم بأغ١٩٥٢

�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȇȂǤǴǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�¨®ƾǠƬǷ�ƢƦƬǯ�Ä°Ȃǳȋ¦�ƨǷȐǠǳ¦�Ǧ. م١٩٥٥ ǳ¢

.واإلسالمية والفكرية والتارخيية، باإلضافة إىل الكتب املدرسية تبلغ مائة كتاب

فبذلك وغريه نال بني علماء نيجرييا وسام العلوم والفنون من مجهورية مصر 

الذي يعترب أول الشرف من نوعه يف تاريخ علماء م، و ١٩٨٨العربية يف عام 

                     َ  ْ   م ودفن يف مركزه جبانب أب وي ه ١٩٩٢لىب نداء ربه بأرض لندن عام . نيجرييا

.)٤(خملفا، ورائه زوجات وبنني رمحة اهللا عليه

:مفهوم شعر الشكوى/ ب

�ÄȂǤǴǳ¦�°ǀŪ¦�ǺǷ�ƨȈǴǏȋ¦�Ƣē®ƢǷ�©ǀţ¦�ƨ�ȇ°ƾǐǷ�ƨǸǴǯ�ÃȂǰǌǳ¦                                   َّ                 "شكا" _

وزن فعل يفعل باإلبدال، وشكا الرجل أمرا يشكو شكوا على على _يشكو 

فعال، وشكوى على فعلى، وشكاوة وشكاية على حد القلب كعالية، إال أن 

                ً                إمنا قلبت واوه ياء  ألن أكثر مصادر : ويرى السريايف. ذلك علم فهو قابل للتغيري

فحملت . لوصايةاجلراية، والوالية، وا: فعالة من املعتل إمنا هو من قسم الياء حنو
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يدور مدلول  الكلمة اللغوي حول عدة .  )٥(الشكاية عليه لقلة ذلك يف الواو

أشكيت فالنا : إظهار األمل، والتوجع، والوجد، أو املكروه  كقوهلم : معان منها

إذا فعلت به فعال أخرجه  إىل أن يشكوك ، وأشكيته أيضا إذا عتبته من شكواه  

  :كقول الراجز

)٦(صربا مجيلي فكالنا مبتلي* طول السرى شكا إىل مجلي 

ومنها  املرض، ويقال فالن شاك يعين  وهو مريض وقال الليث الشكو املرض 

  :نفسه لقول الشاعر

)٧(كن مجيال ترى الوجود مجيال*   أيها شاك ما بك داء 

:ويأيت كذلك مبعىن سوء احلال واهلزال، مثل قوهلم 

)٨(لو أننا نشكيهاوتشتكي *   متد باألعناق أو تثنيها 

ومن خالل هذه املعاين اللغوية لكلمة الشكوى، يالحظ  أن ما يلفت 

�Ä®ƚƫ�ƢĔ¢��ƨǸǴǰǳ¦�¿ȂȀǨŭ�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǳȏƾǴǳ�ƨǤǴǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ȆǬǴƬŭ¦�¥°ƢǬǳ¦

معىن األمل، والتوجع، والوجد، والتعسة، وضربا من البؤس، وضناكة العيش، وحمنة 

س عناء وحرمانا، والقلوب خسرات ولذعات ،كما اليأس اليت متأل آفاق النفو 

وقد ذهب فريق من علماء اللغة مذهب التأويل . تظهر يف قول الراجز السابق

من مصاف االستعمال احلقيقي " الشكوى"والتوسع لرفع شأن هذه الكلمة 

�Ʈ ȈƷ��Ņȏƾǳ¦�ȆǸƴǠŭ¦��¬ȐǘǏȏ¦�ƾȈǗȂƬǳ�Ä±ƢĐ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ń¤�ǽȐǟ¢�°Ȃǯǀŭ¦

الشكوى تأيت مبعىن التذلل والتضرع إىل شيء، سواء إىل خالق  يرى أن كلمة

                            ُ                                        الكون أو  إىل املخلوق أحيانا، ي رجى منه النفع واخلري، أو الدفع عن األمل ضد 

وقائع الزمن وأحواله وتقلباته ونوائبه، ومن نكد احلظوظ، وشر احلياة ونكرها، 

هذا املنحى بقوله  وقد استدل هذا الفريق على. ومن ضعة احلظ اليت تعصف به
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فلما دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة : "تعاىل

ألن  يف هذا  )٩("مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اهللا جيزي املتصدقني

وال يكون ذلك . دليال على جواز الشكوى عند الضر، أي أمل اجلوع والفقر

. املريض ما به من األمل واملرض  إىل الطبيب ليعاجله قدحا يف التوكل، كما يشكو

ويرى فريق آخر أن الشكوى تأيت مبعىن التضرع والتذلل على وجه البث 

، كما يف قول ابن دريد يف مقصورته حيث يشكو دهره على سبيل )١٠(والتسلي

:    ِّ       ِّ البث  والتسل ي

  ــرق الــمدىلنــــكبة تـــــعرقين عــــ*   ال حتسنب يا دهر أين ضــارع 

  جــــوانب اجلو علــــــيه ما شـــكا*   مارست من هوت األفالك من 

)١١(جــــــاش لعام من نـــــواحيـــــها غما*   لكنـــــها نفثــــــــة مصـــــــــدور إذا 

                               ِّ                                 ومن هنا يفهم القارئ أن معىن البث  والتسلى هو كل ما يرد على اإلنسان 

واملهلكة اليت اليتهيأ له أن خيفيها، فأخذ يبثه أي يفرقه من األشياء املفزعة 

فسميت املصيبة، والبث إذن هو األمر العصيب الذي ال قدرة ألحد من البشر 

أشكو بثي "كما يف قوله تعاىل على لسان نيب اهللا يعقوب . على كتمانه فينشره

فية، فشكوى بناء على هذه الرؤية اللغوية املعجمية الشفا )١٢("وحزين إىل اهللا

العالمة اإللوري تعترب نوعا من وجه البث والتسلي، حيث كان يتودد فيها إىل 

  .  اخلالق سبحانه وتعاىل بروح التضرع والتذلل لريفع عنه فقره املدقع

فهو لون من ألوان النشاط األديب الرفيع، :مفهوم شعر الشكوى األدبي أما

وهو ما قيل لغاية من غايات . ديثةو فن أصيل من الفنون العربية القدمية واحل

الظروف املتعاكسة، واألوضاع الفاسدة والطاغية املؤثرة يف حياة األفراد واألمة 
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وشعبها يف جماالت اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وثقافية، ودينية، نتيجة 

ويتميز هذا الفن عن غريه من الفنون الشعرية . )١٣(لسوء التدبري ونكد احلظوظ

جزالة األلفاظ وقوة املعىن الذي يناسب : وخصائص بنائية وأدائية منهامبيزات 

املوقف الشكوي، من حيث تبدو فيه روح احلماسة الشكوية، واخليال امللتزم 

مث . مث رصانة األسلوب، والصراحة، والوضوح، واجلنوح بقليل إىل الفخر. باهلدوء

ق أو اإلغراق يف اخليال الذي ظهور املالمح الفردية واجلماعية، مع جمانبة االختال

ومنها أيضا االستعانة باالستدعاء والتلميح من أمساء . يضيع الفكرة واهلدف

األعالم واألماكن والرموز املستحدثة، والشخصيات التارخيية اهلادفة، بغية إبراز 

�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ňƢǠŭ¦. مث حتري الصدق فيه وتسرب املبالغات إىل معانيها

ومنها كذلك التكرار أو توافق األلفاظ واملعاين، والتأثر بألفاظ . فيفةبصورة ط

القرآن الكرمي واملعاين اإلسالمية، مع السهولة والعذوبة والرقة يف بناء الصورة 

.)١٤(واملشهد

عالوة على هذه اخلصائص املذكورة فقد ظل شعر الشكوى  يف خصائصه  

اللفظ، وقوة الرتاكيب واملعاين العميقة كالشعر العريب احلديث من حيث جزالة 

.اإلنسانية، ونظام القصيدة وجتانس الروابط املعنوية، والتمتع بوحدة املعىن وترابطه

يرجع ظهور مالمح هذا الفن إىل العصر اجلاهلي، لكنه مل يكن غرضا 

الفخر، واملدح، :  مستقال بنفسه كغريه من األغراض الشعرية التقليدية مثل

واهلجاء، والغزل، والوصف، وإمنا يتبلور يف ظل الغزل واالعتذار و املراثي والرثاء،

وذلك عند ما يشكو الشاعر حمبوبته ويبث أمامها أمله إلسرتضائها، أو . والعتاب

عند ما يتفجع لفقدان من كان أحب إليه قلبا وقالبا، أو يعتذر ملوقف حرج وجد 

ما وجدوا أخريا عند الفئة  اللهم إال. نفسه يف طوفانه بشكل االستعطاف
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الصعاليك من األشعار الشكوية اخلالصة، وكانت ثورة عارمة على األوضاع 

ŉƾǬǳ¦�ȆǴǿƢŪ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨŭƢǜǳ¦�ƢȈǴǠǳ¦�ƨȈǬƦǘǳ¦)وقد اعترب بعض . )١٥

الباحثني أشعارهم نقطة حتول جديد لبداية نشأة شعر الشكوى يف الشعر العريب 

وأما ظهوره يف الشعر النيجريي املكتوب فيعود إىل عصر . ةبصورة موضوعية وفني

اجلهاد الفودوي ،حيث احتل مكانة مركزية هامة بني األغراض الشعرية 

األستاذ عبد اهللا بن   )١٦(الكالسيكية اليت تعرض هلا شعراء اجلهاد، ويعترب بائية

أمور الدنيا فودي  يف شكوى أحوال قومه واحنرافهم السلوكي، وما ركنوا إليه من 

حممد  )١٧(اليت ال طائل حتتها، واحلب املفرط للرتف واللهو واللذة، وميمية

البخاري بن فودي يف شكوى غرامه ألم حممد، من أكرب شواهد على بدايات 

ويف بداية . مالمح شعر الشكوى يف نيجرييا خالل القرن التاسع عشر امليالدي

بداليته املشهورة عن أحوال مقر  القرن العشرين ظهر كذلك شكوى الوزير جنيد

وأهلها بعد استيالء االستعمار البغيض عليها، مث شكوى " صكتو"اخلالفة 

العالمة اإللوري يف النصف الثاين من خالل ذلك القرن املاضي، واليت كانت 

وميكن أن يستنتج، أن كل ما قام به الباحث من .)١٨(بيت قصيد هذه الدراسة

عرب العصور اإلنسانية، تسفر عن مدى جذور هذا  خالل تاريخ شعر الشكوى

الفن أوال، مث يعلن ثانيا، أنه فن إنساين قدمي يلتجئ إليه اإلنسان إلخضاع 

الظروف الطاغية واألوضاع القاسية اليت واجهته دون اجلنوح إىل اآلالت احلربية أو 

ملنازل السلوك اهلمجي واالنفعال العاطفي الذي يسبب إهراق الدماء، وإحراق ا

.واملمتلكات، وجيعل الديار بالقع
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  عرض القصيدة وتحليلها / ج

ȯՌՌɜɦࢫɬɽɮɺɦȆՌՌȉࢫȆՌՌɏȲȰࢫș ɜՌՌɃ ȈࢫȯՌՌɛࢫ ȲࢫȆՌՌʆ

ַ ɤࢫ ȆՌՌݍݰȄɼࢫɞ ɽՌՌȡȲǷʄՌՌՌڴɏࢫɣ ՌՌʊɨɏࢫʎՌՌɘȬ ʆ

ȓɔՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫʏՌՌՌՌՌࢫࢭɵ ʆȯՌՌՌՌՌɦȄࢫɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɏࢫș ɮՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɨɐȖࢫȯՌՌՌՌՌɜɦ

ȆɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȗʆȄȯȉࢫɵ ՌՌՌՌՌՌՌɭࢫʎȖȆՌՌՌՌՌՌՌʊȧ șࢫՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɗٕڈȆࢫ ɗȳՌՌՌՌՌՌՌȿ

ȯՌՌɜɦࢫȒȆՌՌʊݍݰȄࢫʏՌՌࢫࢭɾ ɼȯՌՌȡ ɵࢫɏڴʄՌՌࢫɓ؈ՌՌفࢫ ՌՌɡɦ

ȽࢫՌՌՌՌՌՌՌۚȉܢ ʋՌՌՌՌՌՌՌɏࢫȲȆՌՌՌՌՌՌՌٰڈ ȄࢫȯɮՌՌՌՌՌՌՌȿ ɬֺࢫȆՌՌՌՌՌՌՌʆࢫ ՌՌՌՌՌՌՌȷ ל

ȯՌՌՌՌՌՌɜɦࢫȮɽՌՌՌՌՌՌٕڈɦȄɼࢫɾ ȲȆՌՌՌՌՌՌɀ ɳɦȄࢫȑ ɐՌՌՌՌՌՌȻ ȮַɼǷࢫ

ʏՌՌՌՌՌՌՌՌࢭɼࢫɾ ɽɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫʏՌՌՌՌՌՌՌՌفࢫࢭՌՌՌՌՌՌՌՌ؈ȫ ɪࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌɠࢫɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌʊɈْڈ ɏǷ

ɻȗɮՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɡՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧ ɼࢫɰ ǵȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛ؈فࢫՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɓࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳɦȆɮՌՌՌՌՌՌՌɗ

ɯ ՌՌՌՌՌՌՌɺɌ ȧ ɞࢫɏڴʄՌՌՌՌՌՌՌࢫࢫɗɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȕ؈فࢫ ɼفՌՌՌՌՌՌՌȡ Ƿࢫɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɸ

ȆՌՌՌՌʆࢫɝ ՌՌՌՌɨݍݵȄࢫɝ ɦȆՌՌՌՌՌՌՌՌȫ ȆՌՌՌՌʆȓȍɇࢫ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛࢫɰ ȆՌՌՌՌɮȧȲ

ʎՌՌՌՌՌɲǻࢫș ՌՌՌՌՌȎȗɟܣࢫՌՌՌՌՌۘɦȄࢫɾ ɽȣ ɳɦȆՌՌՌՌՌȉࢫɣ ȕȯՌՌՌՌՌɀ ɛ

ɤࢫ Ȇɛࢫɵ ɭࢫș ɳɟࢫɰ ǻɯ ɡɦࢫȑ ȣ ȗȷ ǷࢫɽɏȮǷ

ʄՌՌڲǻࢫɷȄɽȗՌՌȸ ɭࢫɑՌՌɗȲȄɼࢫɤ ȆՌՌՌՌՌՌՌݍݰȄࢫɻՌՌՌՌՌՌɦݏݳࢫՌՌȿ Ƿ

ȓՌՌՌՌՌՌՌՌɏȳȸ ՌՌɭࢫɚ ȄȴȲכ ɼࢫȽ ʋՌՌՌՌՌɐɦȄࢫɻՌՌՌՌՌɦࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȸ ʇ

�ɤȴǷࢫɯ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦࢫࢫɵ ՌՌՌՌՌՌɮȧȲࢫȆՌՌՌՌՌՌʆࢫࢫɣ ɨՌՌՌՌՌՌɄ ɗࢫȔ ɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȡȲ

ɪ    مـــا ՌՌՌɈ ȶࢫȄɼݍݵ ǺՌՌՌȍɦȄࢫȒȆՌՌՌʊȧ ɵࢫ ՌՌՌɭࢫʏՌՌՌࢫڲɰ ȆՌՌՌɠ

ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄɼࢫȳɟȱՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫȈ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌȗɟࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌٕڈɗࢫș ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȵɱǷ                                  مثلـ   

ɪ ɔՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫʏՌՌՌՌՌՌࢫࢭȹ ɘɳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄɼࢫȆɺɈ ՌՌՌՌՌՌȷ ȄɼǷࢫʄՌՌՌՌՌՌڲǻ

ɐɭࢫș ՌՌՌՌՌՌɨɋɪ ՌՌՌՌՌՌȼ ɘɦȄࢫʄՌՌՌՌՌՌڴɏࢫȆɢɳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɃ ȆɳȘՌՌՌՌՌՌȼࢫ ʋ

ɪ Ɉ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌݍݵȄɼࢫɵ ʆȯՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫɤ ֺ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɃ ɯࢫࢭʏՌՌՌՌՌࢫ ɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɱǸɟ

�ɤȴכ ȓɮȸࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛࢫɵ ՌɭࢫȆɱȯՌɦȄࢫɊ ɽՌɌ ȧ ȄɽɦȆɱࢫ

ɪ ȍՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȡ ɪࢫɼࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȷ ȳȨࢫɼࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȋɼࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌȉ

ɪ ՌՌՌՌՌȷ ȳɦȄࢫɯ ȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌȆȬ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫȟ ʆȯՌՌՌՌՌȧ ɪࢫ ՌՌՌՌՌɠࢫɪ ɜՌՌՌՌՌՌɱɼ

ȆɳɐɳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭɼɪࢫ ɮՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɐɦȄࢫɵ ՌՌՌՌՌՌɭۘܢࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧ ȆɳɌࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧ

ʎɘՌՌՌՌȫࢫȆՌʆ    يـا ɵࢫɾȳՌՌՌՌՌՌՌʆࢫȆՌՌɭࢫ Ռɭɪ ɮȣ ՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫɯ ɦȆՌՌՌՌՌɏ

ɪ ՌՌȡ ɽɦȆȉࢫȑ ʋՌՌȻ ʅࢫȯՌՌՌՌՌՌՌɛࢫ ȱՌՌɦȄࢫǴȆȡȳՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫʄՌՌڴɏ

ɪ ՌՌՌɦȵɦȄࢫȄȰɼࢫɾ ɽՌՌՌȣ ɳɦȄࢫȄȰࢫɞ ȯՌՌՌʊȍɏࢫɯ ȧȲȆՌՌՌɗ

ɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȧȴࢫʏՌՌՌՌՌՌࢫࢭș ՌՌՌՌՌՌʊɨɏǷࢫɵ ՌՌՌՌՌՌɭࢫȔ ȆɱȆɢՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɭࢫʄՌՌՌՌՌՌڴɏǷ

ɪ خـــــ ࢫ  يـــــا ՌՌՌՌՌɭכ ȑࢫ ȧ ȆՌՌՌՌՌȿ ɞࢫ ȲȮǷࢫɝ ՌՌՌՌՌɨݍݵȄࢫɝ ɦȆՌ) ١٩  ( 

تطالع القارئ املتلقي شكاية "  )٢٠(هل أجربوك"يف قصيدة يف أول بيت 

زمانية عارمة، حني  يقرر الشاعر  أن الفقر واهلموم قد حال جبسده وقلبه، مبا يف 

وكان يرمز به  إىل عدم سعته وسوء حاله، كما يبني ما .  ذلك ذرعه الذي ضاق

يعانيه الشاعر من ظروف قاسية ومالبسات اقتصادية مرتاكمة، كما يشري كذلك 

ƢȈĔȏ¦Â�Ʈ°�إىل صدق اال Ʀǳ¦�Ǧ ǌǯ�ȄǴǟ�ƨǻƢǠƬǇȐǳ�ǾǳȂǇ°�ÃƾǿÂ�ƅƢƥ�¾¦ƾƬǟ

االقتصادي، واسرتداد العزة والقوة واإلنسانية، وعلى الثبات باإلميان القوي على 

.مقاومة جيوش البؤس والفاقة املمضة، وحترير احلياة من مذلة االستعمار البغيض

االستهالل ال يقل شأنا  فمطلع هذه القصيدة جيعلنا مؤمنني كل اإلميان بأن دور



~٢٧٩~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ودرجة من مجاليات القصيدة العربية، وخاصة إذا كانت داللة املطلع ال ختطئ 

فلعل تلك العقلية االستهاللية اجلمالية هي اليت جعلت الكثري من . املضمون

الشعراء اجلاهليني واإلسالميني، وقليل معهم من شعراء العصر العباسي، وشعراء 

وي النيجريي، غارقني يف حبابح  افتتاح القصائد بالوقوف العصر الفالين الفودي

على األطالل، وذكرى الديار واألبعار والنوى، أو ذكر شيء من حماسن النساء، 

دون مراعاة التناسب الدقيق بني داللة املطلع واملضمون، فعد النقاد احملدثون 

ƨȇǂǠǌǳ¦�Ƕđ°Ƣš �Ŀ�ǂǨƬǤȇ�ȏ�ƢƦȈǟ�Ǯ ǳ̄.

 أيدينا فالقارئ يشم فيها رائحة التجديد يف املـــــطلع، وأما القصيدة اليت  بني

على النحو الذي حرض  أبو نواس الشعراء احملدثني عليه، إذ كانت داللة 

مطلعها تعانق مضمون القصيدة كله، الشيء الذي ينطق بأصالة الشاعر، وما 

�ƢǸǯ��̈ǀǨǳ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦Â��̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨȇǂǬƦǠǳ¦�ǺǷ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ أنه يشري إىل

. علو املستوى األديب الذي وصل إليه الشعر النيجريي املكتوب يف القرن املاضي

:فلندع القارئ يقرأ بنفسه مطلع القصيدة ليعرف مصداقية رؤية الباحث عنها

)٢١(رجــــوت فضـلك يا رمحن مل أزل* يا رب قد ضـــقت ذرعـا باهلموم لقد      

. ع ينبئ عما حيتوي عليه موضوع القصيدة       ُ                أول ما ي الحظ أن هذا املطل

وبالنظرة األوىل من خالل براعته نلحظ أنه يرتجم للمتلقي حالة الشاعر النفسية، 

للتعبري عن الظروف الطاغية اليت أحاطت به " ضاق الذرع"فاستخدام عبارة 

إحاطة الصفد باملعصم، يفصح إفصاحا واضحا عن اجلو احلزين الذي يعيش 

كناية عن ضد السعة والبسطة " ضيق الذرع"فداللة كلمة . قهالشاعر يف آفا

¾Ƣū¦� ȂǇÂ��ǶǤǳ¦Â�ǲƼƦǳ¦Â�ǂǬǨǳ¦�Ŀ�ǲǸǠƬǈƫ�ƢĔ¢Â�� ƢǘǠǳ¦Â)كما أن تكرار . )٢٢



  

~٢٨٠~

مرتني يف هذا املطلع ألداء املعىن والغرض لشدة طلب " رب يا"الشاعر لكلمة 

فاء حياته، فهذا الرمحة ورجاء الفضل، يوحي مبنتهى الفاقة واهلموم اليت تكدر ص

يصور منه مدى اإلحساس املرهف، وصدق العاطفة، والشعور بالشدة والنكسة، 

مث يالحظ مرة ثانية . والطلب والرجاء من اهللا ومناجاته على كشف بلواه املمضة

أنه جاء مصورا جلو القصيدة وملخصا ملغزاه، وأكرب من ذلك  أنه يشري إىل 

ǀđÂ¦�. تداء بالبكاء أو الوقوف على األطاللأصالة الشاعر من حيث جمانبته االب

وغريه يعترب هذا االفتتاح إفتتاحا صادقا واستهالال رائعا تدل داللته على مضمونه 

إن االفتتاح الصادق  "داللة واضحة  ومتماشية على رؤية بعض الباحثني بقوله 

املقصود هو أن جيعل الشاعر مطلع الكالم من الشعر أو الرسائل داال على املعىن 

من هذا الكالم وإن كان فتحا ففتحا، وإن كان هناء فهناء، وإن كان عزاء فعزاء 

.)٢٣("، وكذلك جيري احلكم يف غري ذلك من املعاين

والبيت الثاين إىل السادس، يشهد على مغزى استخدام الشاعر حرف النداء 

الفشل و _ و الشغل _ واخلطل _  البؤس : مرتني يف البيت األول، ألن كلمات

الواردة خالل أبيات القصيدة، تصور كلها _والعطل _ ƢĔȋ¦Â°�_ والضالل _  

مدى طغيان الظروف احمليطة بالشاعر بعد حتصيله العلمي وختصصه على اللغة 

العربية وثقافتها، والذي رمبا  كان يتخيل أيام الطلب، أنه بعد التحصيل سيحسن 

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�°ƢƦƬǟȏ¦Â�ǞǓȂǳ¦Â�¾Ƣū¦�Ǿǳ لكونه أول نيجريي يوروباوي حتص ل على      َّ                           

�» Âǂǜǳ¦�À¢�ȏ¤�ǶȀǴǳ¢��ǶǴǠƬǴǳ�ƢēƢǠǷƢƳ�À¦°ƾƳ�ǾǳȂƻ®�ÀÂ®�Ǧ ȇǂǌǳ¦�ǂǿ±ȋ¦�̈±ƢƳ¤

الزمنية واالستعمارية حينئذ، عاكست له األمل، وكذبت أحالمه  وسلطت عليه 

البؤس والفقر املدقع، فانفجر متذمرا، وشاكيا حاله إىل اهللا على وجه البث 

  :بقوله والتسلي



~٢٨١~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

ַ ɤࢫ ȆՌՌՌՌݍݰȄɼࢫɞ ɽՌՌՌՌȡȲǷɣ ՌՌՌՌʊɨɏࢫʎՌՌՌՌɘȬ ʆࢫʄՌՌՌՌڴɏ

ȓՌՌՌՌՌɔɦࢫʏՌՌՌՌࢫࢭɵ ʆȯՌՌՌՌɦȄࢫɯ ՌՌՌՌɨɏࢫș ՌՌՌՌɮɨɐȖࢫȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɜɦ

ȆɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȗʆȄȯȉࢫɵ ՌՌɭࢫʎȖȆՌՌՌʊȧ șࢫȆɺՌՌՌՌՌʊɗࢫ ɗȳՌՌȿ

ȯՌՌՌՌɜɦࢫȒȆՌՌՌՌՌՌʊݍݰȄࢫʏՌՌՌࢫࢭɾ ɼȯՌՌՌՌȡ ɵࢫɏڴʄՌՌՌࢫɓ؈ՌՌՌفࢫ ՌՌՌɡɦ

ɪ    مـــا   ՌՌՌɈ ȶࢫȄɼݍݵ ǺՌՌՌȍɦȄࢫȒȆՌՌՌʊȧ ɵࢫ ՌՌՌɭࢫʏՌՌՌࢫڲɰ ȆՌՌՌɠ

ɪ ȝՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌםȄɼࢫȳɟȱՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫȈ ȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȗɟࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌٕڈɗࢫș ɦȵՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɱǷ

ȆɺՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɈࢫ ȷ ȄɼǷࢫʄՌՌՌՌՌՌڲǻɪ ɔՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȼ ɦȄࢫʏՌՌՌՌՌՌՌࢫࢭȹ ɘՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳɦȄɼ

ɪ Ռȼ ɘɦȄࢫʄՌڴɏࢫȆɢɳɃ ȆɳȘȼࢫ ʋɐɭࢫș ɨՌՌՌՌՌɋ) ٢٤  ( 

فشكوى الشاعر مل تقتصر على  تصوير هذه الظروف الوخيمة، وما أدت 

تبدو . إليها فحسب، وإمنا تتجاوز إىل التشاؤم الذي كاد يولد له العقد النفسية

ثقافته العربية يف البيت للمتلقي هذه الظاهرة  التشاؤمية بدينه اإلسالمي ولغة 

السابع إىل التاسع، ظانا أن دينونته لإلسالم وتثقفه بالثقافة العربية دون اإلجنليزية 

هي اليت جعلت معيشته ضنكا، وعاملا داعية ال يعترب ببضاعته غري املزجاة وثقافته 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾǇƢǯ�Ƣē°Ƣš �ƪ ƸƦǏ¢Â��ƪ ƴǔǻÂ�ƪ ǫ¦°�ƢǸȀǷ .  بيد أن غريه من

يهود والنصارى كانوا متمتعني بعيشة سوية، يأيت رزقهم رغدا من كل أبناء ال

ومن هنا يطرح السؤال نفسه ما سبب ذلك التشاؤم . مكان حبرا وبرا سهال وجبال

الذي تربع على عقلية الشاعر إىل هذا احلد؟ واجلواب طبعا كما يبدو للباحث 

نتيجة صدمة هو أن األوضاع احلزينة اليت وجد الشاعر نفسه فيها كانت 

حاولت  عصابة االستعمار إحالل "االحتالل الربيطاين الظامل على البالد حيث 

الكنائس حمل املساجد، والقساوسة مكان الفقهاء، والقانون املدين موضع 

وأصبح دارسي اللغة العربية ومعلميها غرباء  )٢٥("الشريعة، واإلجنليزية موطن العربية

�ƶƦǏ¢�śƷ���ÀƢǷǂū¦Â�² ƚƦǳ¦�ÀȂƴǇ�Ŀ�ÀȂǌȈǠȇ�¦ȂǴǜǧ��ƢȀȈǧ�¦ÂƾǳÂ�Äǀǳ¦�ǞǸƬĐ¦

دارسي اإلجنليزية يف حمل االعتبار والتقدير، فتحول الرأس ذنبا من سوء الكراهية 

ليها، والقارئ احلاقدة من قبل املستعمرين للثقافة العربية وحاملي لوائها والداعني إ

  يرى كل هذه الظواهر املؤسفة من خالل البيت السادس إىل التاسع 



  

~٢٨٢~

ՌՌՌՌՌȉࢫȽ ʋՌՌՌՌՌɏࢫȲȆՌՌՌՌՌٰڈ Ȅ            ـȯɮՌՌՌՌՌȿ ɬֺࢫȆՌՌՌՌՌʆࢫ ՌՌՌՌՌȷ ל ۚܢࢫ

ȯ ՌՌՌՌɜɦࢫȮɽՌՌՌٕڈɦȄɼࢫɾ ȲȆՌՌՌɀ ɳɦȄࢫȑ ɐՌՌՌȻ ȮַɼǷࢫ

ʏՌՌՌՌՌࢭɼࢫǴȄɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌɺɦȄࢫʏՌՌՌՌՌ؈فࢫࢭՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȫ ɪࢫ ՌՌՌՌՌɠࢫɯ ՌՌՌՌՌʊɈْڈ ɏǷ

ɻȗՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɡȧ ɼࢫɰ ǵȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɛفࢫՌՌՌՌՌՌՌՌՌ؈ɓࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳɦࢫȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌɮɗ

�ɼࢫɵ ʆȯՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɦȄࢫɤ ֺ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɃ ɯࢫࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ٰڈ ǸՌՌՌՌՌՌՌՌՌɟɪ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌɈ Ȅݍݵ

כ�ɤȴࢫا     نــــالو  ȓɮՌՌՌՌȸࢫ ɛࢫɵ ՌՌՌՌɭࢫȆɱȯՌՌՌՌɦȄࢫɊ ɽՌՌՌՌɌ ȧ

ɪ ȍՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȡ ɪࢫɼࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɺȷ ȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȨࢫɼࢭʏՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌࢫ ȋɼࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȉ

ɪ ՌՌՌȷ ȳɦȄࢫɯ ȕȆՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌݍݵȄࢫȟ ʆȯՌՌՌȧ ɪࢫ ՌՌՌɠࢫɪ ՌՌՌɜɱɼ) ٢٦  ( 

ويتضح يف البيت العاشر إىل آخر القصيدة اعتداد الشاعر باهللا وكتابه وهدى 

عليه شيء  من الظروف العقيمة  واحلاالت  فيرسوله، إميانا منه أنه ال خي

املضطربة واملعقدة اليت كان الشاعر عليها، ويتسلى نفسه على أن مواله سبحانه 

وتعاىل قادر على تنفيس مرارة احلياة اليت يعيشها وغصتها، واملآزق اليت أحاطت 

 مث يالحظ املتلقي أن داللة مقطع هذه القصيدة تدل. به إحاطة اهلالة بالقمر

.على شاعرية صاحبها، حيث اتسم مقطعها حبسن التخلص وبراعة االختتام

وآية ذلك واضحة يف أن القصيدة اختتمت مبا بدأت به من الفكرة والعاطفة 

واإلحساس العميق، وكانت مرآة صافية تعكس ما كان عليه من سوء احلال 

قطاع إىل اهللا، واملنظر، وتبني بوضوح موقفه يف شكوى الزمان بني االبتهال واالن

وذلك يبدو من اختياره األسلوب اإلنشائي اجليد على لغة االستعانة والسرعة 

  : لنيل مطالبه على حنو ما جاء منه

)٢٧(يا خالق اخللق أدرك صاحب األمل* يسر له العيش واألرزاق مسرعة 

                  ٍ                                                والبيت بال أدىن صعوبة ، ينطوي على حنو ما ابتدأت به القصيدة، حيث تبلور 

فيها غرض الشاعر ومغزاه يف شكواه املائلة يف األزمة السياسية التعليمية 

إن : "واالقتصادية، وعلى هذا يعترب هذا املقطع مقطعا مجيال رائعا كما قيل 

¿ƢǠǘǳ¦�Ƣđ�ǶƬź�Ŗǳ¦� ¦ȂǴū¦�ƨƥƢưŠ�ǲȈǸŪ¦�ǞǘǬŭ¦)وقد ال ينازع اثنان يف أن "  )٢٨

�¦ƾƳ�ƨǠƬŲÂ�ƨǴȈŦ�ƨȇƢĔ�ƨȇƢȀǼǳ¦�ǽǀǿ  نظرا إىل حسن سبكها وصياغتها يف



~٢٨٣~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

�¾ȂǠǨŭ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â�ǂŪ¦Â�ǂǷȋ�œǴǘǳ¦�ǲǠǨǳ¦�¿ƾǫ�śƷ�¿Ȑǰǳ¦�Ǻ�ǈƸǧ��Ƥ Ȉǯŗǳ¦                                                      َّ           

.به،  يلمس القارئ املتلقي ملمحه يف هذا املقطع الرائع

  :التقويم الفني للقصيدة/د

أول ما يقف عليه الباحث يف الرؤية الفنية للقصيدة هو جانب لغتها، إذ 

ǾƬȈǳƢŦÂ�ǾƬȇǂǠǋ�̧ هي ¦ƾƥȍ¦�Ƥ ǈƬǰȇ�ȏ�ƢĔÂƾƥÂ��Ǿ�ǗƢǘ�ǈ
�ǧÂ�ǎ Ǽǳ¦�¿¦Ȃǫ                                        ُ    ْ فالناظر .            ِ 

                       ٍ                                        إىل القصيدة املنتخبة بتؤدة ، جيد أن الكلمات فيها ليست جمرد عالمات أو 

�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�±ȂǷ°�Ȇǿ�ƢŶ¤Â��� Ȇǋ�®ȂƳÂ�ȄǴǟ��ŚǌȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣǿǀţ¦�©¦°Ƣǋ¤

فلننظر مثال إىل كلمات . عىن اإلشعاعياملعىن اخليايل، وامل_ جبانب املعىن اللغوي 

_ معيشتنا ضنكا _ النفس يف الشغل _ اخلطل _ البؤس _  ضقت ذرعا: 

ȐǇȍ¦�Řƥ�Ǌ¿�_ الفشل  Ȉǟ�°ƢĔ¦ _جند فيها نوعا _ ومنعنا حظنا _  الضالل

�² ǂŝ�Ƣē¦®ǂǨǷ�°ȂǐƫÂ��œǴǬǳ¦�³ ƢǸǰǻȏ¦Â�ȆǈǨǼǳ¦�ǪǴǬǳ¦Â�ÀǄūƢƥ�°ƢǠǋȍ¦�ǺǷ

Ƣū¦� ȂǇÂ��ƞȈǈǳ¦�ǞǓȂǳ¦Â��Ä®ƢǐƬǫȏ¦�°ƢȈĔȏ¦�Ǯ¾��حروفها وتتابع مقاطعه ǳ̄�Ƣ

أما من جانب . الذي وجد الشاعر نفسه فيه، هذا من جانب املعىن اإلشعاعي

¦ƢĔ°�" و" ضاق الذرع"املعىن اخليايل فالقارئ املتلقي يالمس ذلك جبالء يف كلمة 

اعر رمز حيث يعلم أن الذرع ال يضيق، كما أن العيش ال ينهار، لكن الش"عيش

باألول كناية عن ضد السعة والبسطة، فعدل عن التصريح إىل إحياء قوي بلفظ 

ورمز . يفيد بذاته ومعناه أملا وحزنا عميقني يف أغوار النفس ونبضات القلب

. بالثاين جمازا عن سوء احلال واملنظر الذي تولدته زبانية فقره ومرارة حياته املمضة

ȇ�ȏ�°ƢȈĔȏ¦�À¢�ȐǠǧ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â�À¢�ƢǸǯ�ÀƢȇ®Ȃǳ¦Â�ÀƢȈǼƦǳ¦�Ƥ Ȉǐȇ�ǲƥ�Ǌ ȈǠǳ¦�Ƥ Ȉǐ



  

~٢٨٤~

الضيق ال يصيب الذرع وإمنا يصيب الصدر، فعدل الشاعر عن  معناه اللغوي 

وهكذا كانت األلفاظ الواردة يف القصيدة . احلقيقي إىل املعىن املقصود بالسياق

تتناسب دالالت بعضها بعضا يف نقل اإلحساسات واملشاعر اليت حيسها 

ƢǯÂ��ǂǟƢǌǳ¦��ǞǸƬĐ¦Â�ƨƠȈƦǳ¦Â�ǺǷǄǳ¦Â�ÀƢǰŭ¦Â��¥°ƢǬǳ¦Â�ǞǷƢǈǳ¦�À¦̄ȉ�ƨǸƟȐǷ�ƪ ǻ

�ŚǐƦǳ¦�ƾǫƢǼǳ¦�ƢȀȈǧ�ƾŸ�ƢǸǴǫ�Äǀǳ¦Â��Ä°Ƣǔū¦�Ƕđ®¢Â�śǼǗ¦Ȃŭ¦�¼¦Â̄ȋ�ƨǬƥƢǘǷÂ

مكان اإلخفاق يف توظيف اللغة على صعيد املفردات والرتاكيب واملصطلحات 

احث الكمال يف كل ذلك، ومع ذلك ال يدعى له الب. ويف الصور الفنية املختلفة

  .والكمال هللا وحده

ويالحظ كذلك أن القصيدة كانت ثرية  باحلجج البالغية والصورة الشعرية، 

فأول ما يقف عليه القارئ من هذا اجلانب هو التوظيف الفين لالستعارة كلون 

بالغي ساهم يف ترسيخ الدور اجلمايل والشعري للقصيدة، حيث استطاع الشاعر 

:ǾǳȂǫ�Ŀ�ÀƢȈǼƦǳƢƥ�ƾĐ¦�ǾƦǌȇ�À¢�Ǯمن خالل ذل

�ƾǸǏ�Ŀ�¿ȐǇȍ¦�řƥ�ƾů�°ƢĔ¦*ǲǸǠǳ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�¾ȐǓ�Ŀ�ǶĔƘǯ)٢٩(

حيث " ¦ƾů�°ƢĔ" فالقارئ املتلقي حيس بأن االستعارة هنا  تكمن يف كلمة

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�śǈǸƸƬŭ¦� ƢǸǴǠǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣÂ�ǾȈǧ�Ǌ ȈǠȇ�Äǀǳ¦�ƾĐ¦�ǂǟƢǌǳ¦�ǾƦǌȇ

«��Ǻǟ�¦±Ƣůبالبنيان الذي كان ي ǂŪ¦�ǲǠƴǧ�°ƢȈĔȏ¦�ƨǸǴǰƥ� Ƣƴǧ�» ǂŪ¦�ǾƦȈǐ

ليعلم " ¦ƢĔ°"سوء احلال، وحذف املشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهي 

القارئ أن احلال واملعيشة اليت كانوا عليها كأنه أسس بنيانه على شفا جرف من 

ƨȈǼǰǷ�̈°ƢǠƬǇȏƢǧ��ƢǿǂǠǫ�Ŀ�ǶȀǧ�» ǂŪ¦�Ǯ ǳ̄�Ƕđ�°ƢĔƢǧ� Ȃǈǳ¦�ƨȇ®Â¢  حلذف

ƾƴǸǴǳ�°ƢȈĔȏ¦�©ƢƦƯ¤�ƨǼȇǂǬǳ¦Â�Ǿƥ�ǾƦǌŭ¦.



~٢٨٥~

ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

مييل الشاعر كذلك يف النص إىل بعض إحياءات وتلميحات كنائية، وذلك 

عند ما تفطن إىل أن التصريح يف ذلك املوقف ينقض إنسانيته ويقدح دعوته اليت 

�ǂƯƚȇ�Ǯ ǳǀǳ��ƢȀǷƢǘƷÂ�ƢȈǻƾǳ¦�ǺǷ�ƾǿǄǳ¦�Ȇǿ�Â�ƢȀȈǴǟ�² ƢǼǳ¦�µ ǂŹ�ÀƢǯÂ�Ƣđ�ƪ ǼǷ¢

  :التلميح يف قوله

șࢫȆɏȲȰࢫࢭʏࢫɬɽɮɺɦȄࢫȯɜɦࢫ ɜɃ Ȉࢫȯɛࢫ ȲࢫȆʆ*�ɤȴǷࢫɯ ɦࢫɵ ՌՌՌՌɮȧȲࢫȆՌՌՌՌՌʆࢫɣ ɨɄ ɗࢫȔ ɽՌՌՌȡȲ

ɯࢫ ɡɦࢫȑ ȣ ȗȷ ǷࢫɽɏȮǷࢫɤ Ȇɛࢫɵ ɭࢫș ȸ ɦǷ*ɪ ɦȵɦȄࢫȄȰɼࢫɾ ɽȣ ɳɦȄࢫȄȰࢫɞ ȯʊȍɏࢫɯ ȧȲȆɗ)٣٠(

يف البيت األول  كناية عن  الفقر والفاقة وسوء احلال بضيق الذرع كما 

وهي  : الثاين يصف الشاعر نفسه بثالثة نعوت ويف البيت . سبقت اإلشارة إليها

ǂǫ¤�ń¤�ƨǼȇǄū¦�©¦ŚƦǠƬǳ¦�ǽǀđ�ȄǠǈȇ�ÀƢǯÂ¦°�_ ذو الزلل _  ذو النجوى _ العبيد 

��ƨǈǯƢǠƬŭ¦�» Âǂǜǳ¦�ǺǷ�ǾƥƢƬǼȇ�Ƣŭ�¿Őŭ¦�ǲū¦�Ƣđ�ƶǸǘȇ��Ǻŧǂǳ¦�ǽȏȂŭ�ǾƬȇ®ȂƦǟ

ميح، ويف وخيبة األمل، فعدل عن التصريح باسم املشتكى املضطر إليه إىل التل

ظاهرة "ويالحظ يف النص كذلك . هذا التعبري كناية عن ذات موصوف 

̧�¦�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�Â¢�ƶȈǸǴƬǳ¦�Ƣđ�®¦ǂȇ�ÀƢǯÂ��ƨȈǠȇƾƦǳ¦�°Ȃǐǳ" االستدعاء ¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ȆǿÂ

بعض أمساء األعالم واألماكن أو حنوها، ليكون من اللفظ الوجيز املختصر اإلحياء 

وقد أدخل احملدثون من النقاد حتت مفهومه بداللته يف مقام االختصار واإلجياز، 

استدعاء اسم العلم أو املكان على اختصاره جلبا ملا حييط به من قصة أو مثل 

وذلك من حيث يستدعى الشاعر بفئة اليهود والنصارى، .)٣١(أو حادثة

ويتعجب  تذمرا من إتيان حظوظ احلياة إليهم منقادة ومطواعية، ومتكنوا احلصول 

                                        ٍ                 لرب والبحر واهلواء والسهل واجلبل مبنتهى سهولة ، فالقارئ يالمس  على خريات ا

  :  كل ذلك  يف البيتني التاليني 



  

~٢٨٦~

Ȯɽࢫȯɜɦࢫ ɾࢫɦȄɼٕڈ ȲȆɀ ɳɦȄࢫȑ ɐȻ כɤȴࢫ*ȮַɼǷࢫ ȓɮȸࢫ ɛࢫɵ ɭࢫȆɱȯɦȄࢫɊ ɽɌ ȧ ȄɽɦȆɱࢫ

ȳՌՌՌՌՌՌՌʊȫࢫࢭʏࢫǴȄɽՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɺɦȄࢫɼࢭʏࢫ ɪࢫ ɠࢫɯ ʊՌՌՌՌՌɈْڈ ɏǷ*ȷ ȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȨࢫȳՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌȋɼࢫɼࢭʏࢫ ȉɪ ՌՌՌȍȡ ɪࢫɼࢭʏࢫ ՌՌՌՌՌՌɺ)٣٢(

وآخر ما يالحظ القارئ من الصور البديعية يف القصيدة، هو جانب 

االقتباس القرآين، يكتفي الباحث باإلشارة إىل مواطنها، وذلك ليعرف املتلقي أن 

الشاعر قد تأثر بأسلوب القرآن من جانب، وأن شعره الشكوي الذي حنن 

عنوي والصوري بالقرآن الكرمي من جانب بصدد دراسته  له التأثري اللفظي وامل

ƢĔƢǧ°�" بقوله تعاىل " ¦ȐǇȍ¦�řƥ�ƾů�°ƢĔ¿"جيد القارئ االقتباس يف قوله .  آخر

" ظلت معيشتنا ضنكا: "ويتمثل االقتباس أيضا يف قوله   )٣٣("به يف نار جهنم

وكذلك  ...." )٣٤(ومن أعرض عن ذكرنا فإنه له معيشة ضنكا: "بقوله تعاىل 

  :  يكمن اقتباسه يف قوله 

َ                        ألس ت  من قال أدعو أستجب لكم   ْ )٣٥(أدعوين أستجب لكم: بقوله تعاىل*   

وجلانب الصور املعانية الرائعة كذلك، أكرب قسط من الصور اجلمالية  

الصادرة من النص، وعند ما منعن النظر يف األبيات املكونة للقصيدة، جند بعضها 

، والرتجي، كالتمينن تستفاد من القرائن يف اإلنشاء الطليب  تدل على معا

" يا رمحن "  "يا رب:"يف البيت األول عند قوله. والتعجب، واالستفهام، والنداء

¦�Ŗǳ¦�ƨŧǂǳ¦Â�ǲǔǨǳ¦�Ƣđ�ƢŦŗǷ�ƾȈǠƦǴǳ� ¦ƾǼǳ¦�̈¦®¢�Ȇǿ�Ŗǳ" الياء"استخدم الشاعر 

�ǺǷǄǳ¦�ÃȂǰǋ� ¦ƾǼǳ¦�ǽǀđ�ƾيري والشاعر  ال. تزيل حالة الفقر، والقلق النفسي

فقط، وإمنا هو يركز إىل معىن أعمق من هذا ، وهو الدعاء، وآثر مادة الرمحة يف 

الطلب والرجاء من الرمحن األجود أن ميده بالسعة والبسطة والتمكني يف األرض 

ويف البيت العاشر جاءت  . بالفضل وحتقيق األمل، الذي وعد به عباده املؤمنني

اليت كانت أداة من " هل"ئية طلبية، حيث استخدم الشاعر كذلك مجلة إنشا
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�ǺǷ�Ƥ ƴǠƬȇ�ǾǻȂǯ�ȂǿÂ��¿ƢȀǨƬǇȏ¦�ÀÂ®�ƢȇȂǻƢƯ�ƢǼǠǷ�Ƣđ�®¦°¢Â�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�©¦Â®¢

ȏ�¿Ȃǫ�ǶĔ¢�Ƕǣ°��Ã°ƢǐǼǳ¦Â�®ȂȀȈǳ¦�ǺǷ�̈ǂǨǰǳ¦�ƨƠǨǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�¬ǂǷ إميان هلم، وأن

استخدم  وكذلك. غريهم من املسلمني يعيشون حياة التسمن وال تغين من جوع

�ǶȀǨƬǈȇ�ȏ�Ǿǻȋ��ǂȇǂǬƬǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�ǂǌǟ�ǆ" اهلمزة" ǷƢŬ¦�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǷƢȀǨƬǇȏ¦

عن شيء غري معلوم وقت الطلب، ألنه مؤمن إميانا قويا بأن استجابة اهللا مل حيرم  

ُ             لكل من ر زق له الدعاء        .

�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�©ƢȈƦǴǗ�©¦ Ƣǌǻ¤�Ǻȇǂƻȉ¦�śƬȈƦǳ¦�Ŀ�Ǯ ǳǀǯ�ƾƳȂȇÂ

عا وخفية، لينقذه من وقائع الزمان العصيبة، وال يقصد بكلمات مناجاة ربه تضر 

أمرا إجيابيا بل يبتهل به على باب التفاؤل  "  أدرك" أصلح"  "وارفع" يسر"

  .ويشكو إليه على وجه البث والتسلي

ينتمي النص املدروس من ناحية موسيقاه الشعرية إىل  البحر البسيط، الذي 

ليت وردت بكثرة يف الشعر العريب، وقد اعتربه النقاد يعترب  أحد البحور الثالثة ا

واألدباء صنو الطويل يف اجلزالة والفخامة والطول، وليس ما يضارعه بني حبور 

الشعر العريب بعد الطويل والكامل شيوعا وثراء وإيقاعا موسيقيا، حىت يف نغماته 

الطويل يعدان فقد استقر الدكتور إبراهيم أنيس أن البسيط و . السريعة اهلادئة

حبري اجلزالة والفخامة، فيغلب على املنظوم منهما الرصانة واملتانة وشدة األسر، 

وله . )٣٦(وروعة السرد ، وصالبة احلوك، ولذلك حيتاجان إىل ثقافة لغوية ضخمة

غري أن التفعلة األخرية . مثانية أجزاء مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن بتكرارها

ول مل ترد يف الشعر العريب على هذه الصورة وإمنا تأيت يف السطر األ)  فاعلن(

يف " فاعلن"لذلك جند التفعيلة األخرية )  ْ   فع لن(و)   ِ  فع لن(دائما خمبونة فتصري 
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فاملالحظ يف القصيدة املدروسة  . الشطر الثاين تتخذ دائما إحدى تينك الصيغتني

باخلنب " لنمتفع"جاء يف حشوها األول اثىن عشر مرة، و" مستفعلن"أن صيغة 

ويف حشو الشطر الثاين من القصيدة جاء . مرات ثالثجاء يف حشوها األول 

وأما فاعلن  فقد حتول إىل . باخلنب سبع مرات"متفعلن "مستفعلن تسع مرات و

" فعلن"فعلن بكسر العني يف مجيع أعاريض القصيدة، كما أن فاعلن حتول إىل 

وذلك يف . القصيدة برمتها بسكون العني وهو التشعيث مرة واحدة يف أضرب

بناء على ذلك كله فالشاعر قد أجاد يف ". زحل"البيت الرابع عشر يف كلمة 

استخدام هذا البحر إجادة سديدة من حيث سرعته وإيقاعته وذبذباته 

اهلادئة،كما أجاد كل اإلجادة يف توظيف قافيته الالمية توظيفا صوتيا جيدا، 

  .النفسية متكن الشاعر عربها  تصوير حالته 

:خاتمة/ه

بعد وقفة قصرية على  مفهوم شكوى شعرية، ومراحلها عرب العصور األدبية، و 

تسليط األضواء الكاشفة على مضامني القصيدة بأسرها، وعلى بعض الظروف 

واألوضاع اليت أدت بالشاعر إىل شكواه بوجه البث والتسلي، يرى الباحث أن 

  :فيه املقال يف النقاط التاليةيلخص أهم النتائج اليت توصل إليها 

)١(�ƨƠȈƥÂ��ƨǷƢǟ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�§ ƢƬǼȇ�ƢŠ�śǟ¦Â�śǬǴƬŭ¦� ¦ǂǬǳ¦�ǲǠŸ�Ǿǻ¢

الشاعر وأهلها من حميب الثقافة العربية واإلسالمية خاصة، بشىت أبعاده من 

األزمات االقتصادية والزوابع السياسية التعليمية خالل النصف الثاين من 

واليت ترجع أم خبائثها إىل استيالء املستعمرين على املنطقة، القرن املاضي، 

مث إىل األساليب اإلسرتاتيجية، واخلطط اهلدامة، والروافد الغربية، اليت 
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�ƢēƢŧ�ǲǠƳ�ǞǷ��ƢȈũ°�ƢǈǸǗ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƢȀƬǧƢǬƯÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǆاستوردوها  Ǹǘǳ

  . اهية املعيشةومحاة  اإلجنليزية يف منتهى رف. وسدنتها يف ضناكة احلياة

أنه أكرب وسيلة إلخضاع الظروف الطاغية واألوضاع الفاسدة، و تنفيس )٢(

أثقال اهلموم وجبال احلزون والتشاؤم اجلارف عن قرارة النفس، بدون أي  

اجلنوح إىل السلوك اهلمجي واالنفعال العاطفي  واالنزالق احليواين، الذي 

  .يؤدي إىل اإلرهاب والتطرف

أنه يفصح إفصاحا واضحا عن مدى امتالك العالمة اإللوري ناصية اللغة )٣(

األدبية والتصويرية، حيث  أعطي كل كلمة منها حقها من حيث البين 

والفكرة واضحة واألسلوب سهل ممتع، . الرتكيبية والداللية والبيانية

واأللفاظ مألوفة وانتقاءة، والتعبري متناسق بعضه ببعض، و اإليقاع 

�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēƢǟƢǬȇ¤�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ǾƫƢƥǀƥ̄Â�ǾƫƢǸǤǻ�§ǂǗ�ƨȇƢǣ�Ŀ�ȄǬȈǇاملو 

  . الواضحة الداللة

كما أنه يعطي القارئ املتلقي أن الشكوى مبعناه البث والتسلي، والطلب )٤(

والرجاء سواء إىل اخلالق أو  املخلوق جائزة، لكن بشكل ال يقدح 

. ه البث والتسليالتوكل، و قد يكون أحسن قوال وصنعا إن كان على وج

وأكرب ما يستنتج من ذلك أن الشكوى الشعرية  فن أديب أصيل له تارخيه 

ƨȈǓƢŭ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�°ȂǐǠǳ¦�Őǟ�ƾȈĐ¦ . وأن العالمة اإللوري قد استوظفه

توظيفا جيدا وحمكما من حيث الصياغة الفنية، خدمة لإلنسانية واألدبية 

ورباوي األب وبريب األم، فكل النيجريية املكتوبة باللغة العربية رغم أنه ي

  .ميسر
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  :الهوامش والمراجع

األدب اإلسالمي يف ديوان ): الربوفيسور(عبد الباقي شعيب أغاكا )١(

، الطبعة الثانية، مطبعة النهار للطبع والتوزيع والنشر  العالمة اإللوري

  ٢٥٩م ص ٢٠٠٤القاهرة مصر ، 

، الطبعة جتماعيةدراسات يف املذاهب األدبية واال :عباس حممود العقاد)٢(

  . ١٥٣ص .) م ن. د(األوىل، املكتبة العصرية بريوت صيدا لبنان 

  .٢٣املرجع السابق  ص ): الربوفيسور(عبد الباقي شعيب أغاكا )٣(

صور من النثر الفين لدى العالمة  :سليمان بن اإلمام صاحل احلقيقي)٤(

ص   م٢٠١٢الطبعة الثانية مطبعة املضيف للنشر إلورن نيجرييا،اإللوري،

١٥ .  

، الطبعة األوىل، دار لسان العرب  :مكرم ابن حممد بن منظور اإلفريقي)٥(

��ǺǷƢưǳ¦�ƾǴĐ¦���©ÂŚƥ�°®ƢǏ١٢٢ص ) شكا(م مادة ٢٠٠٠ .  

  .١٢٣املرجع السابق  ص :  ابن منظور)٦(

  . ١٢٢ابن منظور املرجع السابق ص )٧(

  . ٨٨: سورة يوسف اآلية )٨(

   ٧٠٥١جزء سورة يوسف ص ، تفسري الشعراوي :اإلمام متوىل الشعراوي )٩(

شرح مقصورة ابن دريد يف فنون الشعر أيب بكر احلسن بن دريد األزدي، )١٠(

  . ٢٥ص ) ن.م . د(  واحلكمة واملوعظة واألدب والغزل

  . ٨٨سورة يوسف اآلية )١١(
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الشكوى يف الشعر العريب النيجريي سليمان بن اإلمام صاحل احلقيقي، )١٢(

أطروحة ماجستري   م ١٠٢٠إىل سنة _ ١٩٦٠ببالد اليوربا من سنة 

  ١٥م ص ٢٠١٠خمطوطة جامعة بايرو كنو نيجرييا 

  ا.  ٢٥_ ٢٤املرجع نفسه ص : احلقيقي)١٣(

  . ٢٨_ ٢٧املرجع نفسه ص : احلقيقي )١٤(

  . ٣٤_  ٣٣املرجع نفسه: احلقيقي )١٥(

  ٣٥_ ٣٤املرجع السابق  ص : احلقيقي )١٦(

م  وتضم  ١٩٥٨_ ١٩٥٤جاءت  القصيدة على لسان الشاعر خالل )١٧(

على روي المي، وحبر " أجربوك"هل : دفتيها مخسة عشر بيتا بعنوانبني 

�ÀȂǼǠŭ¦�À¦Ȃȇƾǳ¦� Ŀ� ƨǟȂǸĐ¦� ƾƟƢǐǬǳ¦� ǺǸǓ� ǺǷ� ȆǿÂ��ǖȈǈƦǳ¦

للعالمة اإللوري،وذلك جبهود هيئة التدريس مبركز التعليم "لقطات"بــــــــ

  .م١٩٩٢العريب أغيغي الغوس سنة 

اإلسالمية أغيغي الغوس املطبعة الثقافية .  لقطاتديوان : اإللوري )١٨(

  .١٥م ص ١٩٩١

  عنوان القصيدة)١٩(

  .املرجع السابق والصفحة نفسها : اإللوري )٢٠(

  )مادة ضاق(ابن منظور املرجع السابق  )٢١(

حممد البخاري بن الشيخ عثمان ابن فوديو ): الربوفيسور(غرب طن ظوهو زاريا )٢٢(

  . ٢٥٣م ص ٢٠٠٦، الطبعة األوىل ، مطبعة غسكيا زاريا وشخصيته األدبية
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  .املرجع السابق  والصفحة نفسها: اإللوري )٢٣(

  .املرجع السابق  والصفحة نفسها) الربوفيسور(أغاكا )٢٤(

  .املرجع السابق  والصفحة نفسها: اإللوري )٢٥(

  املرجع السابق والصفحة نفسها: اإللوري)٢٦(

  .غرب طن ظوهو زاريا  الربوفيسور املرجع السابق  والصفحة نفسها)٢٧(

  .لصفحة نفسهااملرجع السابق  وا: اإللوري )٢٨(

  .املرجع السابق والصفحة نفسها: اإللوري )٢٩(

عبد الواحد بن الطواح حياته  ) الربوفيسور(حممد مسعود جربان )٣٠(

، مقالة مقدمة يف جملة دراسات عربية والسلسلة اجلديدة حولية وشاعريته

تصدر عن قسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو نيجرييا، العدد األول السنة 

  . ١١٦م ص ٢٠٠١هــــــــ ١٤١٢األوىل 

  املرجع السابق  والصفحة نفسها: اإللوري )٣١(

  ١٠٩سورة التوبة اآلية )٣٢(

 ١٨٦سورة البقرة اآلية )٣٣(

م ١٩٧٢موسيقى الشعر ، مكتبة األجنلو املصرية ) الدكتور(إبراهيم أنيس )٣٤(

  .٥٩ص 
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  :الملخص

ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀǿ�» ƾē�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǻƢǰǷ

ما ثبت يف تاريخ  توضيحو ودورها يف حفظ أمنه القومي يف املاضي واحلاضر، 

يف  احلكومية ت   ّ سجال  ل           ّ             َ            اللغة العربي ة قد كانت لغة  املراسالت وا            ّ نيجرييا من أن  

مال النيجريي،شالالزمن يف اليت سادت يف فرتة من فودويةاملمالك العهد 

ّ    بني الس كانالديين والثقافة اإلسالمية  الوعي يف ترسيخ تسهمأو   ويف نقل ،     

فتهدف املقالة إىل عرض مناذج من . ة إىل هذه املنطقةاإلسالميالعربية احلضارة 

اللغة العربية يف اجلانب نصوص لغوية قدمية توضح الدور الريادي الذي قامت به 

جوانب احلياة األخرى يف  منكثري   واألمين، ويف قتصادياالسياسي و الديين و ال

ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦.�Äǀǳ¦�Ǻǿ¦ǂǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�Ƣǿ°Â®��±¦ǂƥ¤�ń¤��Ƣǔȇ¢�ƨǳƢǬŭ¦�» ƾēÂ                                      ً               

فشا فيه الفساد األخالقي واإلداري، وكثرت األزمات السياسية والقبلية، وظهر 
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وتلقي الضوء على دور األدباء املعاصرين يف التصدي هلذه . ربرالعنف غري امل

    .الظواهر املؤدية إىل التقهقر األمين يف البالد

  :المقدمة

احملبني هلا،  املسلمنيللغة العربية مكانة سامية، ومنزلة رفيعة يف نفوس 

�Ƣđ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�ƢĔȂǰǳ�Ǯوالغيورين عليها، والعارفني  ǳ̄Â��ƢȀƬǻƢǰǷÂ�Ƣǿ°ƾǫ

نزل به الروح األمني، على "نزل على حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم،أ

وقد . )١٤٩- ١٣٩: الشعراء" (قلبك لتكون من املنذرين، بلسان عريب مبني 

   ً  يرا ،                                      ً     رسوله صلى اهللا عليه وسلم للناس كافة بشريا  ونذ –عز وجل  –أرسل اهللا 

ْ                              ومل ي رس ل  إىل العرب خاصة، إمنا أرسل جلميع  َ ¦�ȂǿÂ��ǶȀǸƴǟÂ�Ƕđǂǟ��ǂǌƦǳ اخللق    ُ  

.كاملة شاملة فجاءت رسالتهعليه الصالة والسالم آخر األنبياء؛

ّ         مـما قر ب اللغة و  قيمتها الروحية  اإلنساين املسلم،العربية يف الذهن والنفس       

ƥ�Ǧاليت  Ǵǈǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǸȈǬǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǏÂ�ƾǫÂ��Ƣđ�Ǿǘƥǂƫمن أحب  اهللا " :هقول     ّ      

ّ        أحب  رسوله  ّ             ، ومن أحب  النيب العريب أحب  العرب، ومن صلى اهللا عليه وسلم                  ّ         

�ǶƴǠǳ¦�ǲǔǧ¢�ȄǴǟ�Ƥ Ƭǰǳ¦�ǲǔǧ¢�¾Ǆǻ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦��Ƥ Ʒ¢�§ǂǠǳ¦��Ƥ Ʒ¢                                                     ّ           ّ   

�ǾƬ�ŷ�» ǂǏÂ��ƢȀȈǴǟ�ǂƥƢƯÂ�Ƣđ�řǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦��Ƥ Ʒ¢�ǺǷÂ��§ǂǠǳ¦Â   ّ                                   ّ ويصدق . )١("إليها              

ّ            ً        ً        هذا القول يف الشعب النيجريي املسلم الذي يكن  للعربية حبا  وتعظيما ، وذلك                                         

                           ّ     وتبقى احلقيقة اللغوية اليت يؤي دها . حلبه وتعظيمه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ته وهي ارتباط اللغة حبضار  الشعب النيجريي املسلم،          ّ          الواقع ويؤك دها تاريخ

§��ǂǣ�ȄǴǟÂ¦°�اإلسالمية،وثقافته العربية  ®ȋ¦Â�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦�¿ȂǴǟ�Ƥ Ƭǯ�Ƣđ

�Ǿƥ�Ƥ Ƭ�ǯ�ƢǸǯ��§ ®ȋ¦�¦ǀǿ�Ƥ Ƭ�ǯ�ƢȀǧǂŞÂ��ÄȂƥŚǳ¦Â�ÄȂǇȂŮ¦�§ ®ȋ¦�ƞǌǻ¢�Ƣđ®¢       ُ                   ُ                                       
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النظم والسياسات االجتماعية والوثائق اإلدارية، وما زالت العربية تؤدي هذا 

  .الدور يف الديار النيجريية

:مفهوم األمن القومي

هو عكس اخلوف، أي شعور الفرد باالطمئنان واألمان، وهو  ألمنا :   ً أوال  

إن الدولة تكون آمنة إذا ما قامت ف عليهيتحقق من خالل حتقيق أمن الدولة، و 

جد أن يو وهنا ، بإعداد نفسها باألسلوب الذي يسمح هلا باالنتصار يف احلرب

ّ             تطو ر مفهوم األمنو . أمن الدولة أصبح مرتبطا بالقدرة العسكرية القومي يف    

واخلارجية قدرة الدولة على محاية قيمها الداخلية "أصبح يعين فالعصر احلديث، 

©¦ƾȇƾē�ƨȇ¢�ǺǷ� ٢(اومصدره اتالتهديد هبصرف النظر عن شكل هذ(
.

ƢǜǼǳ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬƫ�°¦ǂǬƬǇȏ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ¿� :يعين إن األمن القومي :     ً ثانيا  

د أن غياب جتبينما . احلاكم، حبيث ميكن حتقيق النمو والتطور والبقاء هلذه الدولة

ȆǇƢȈǈǳ¦�ƢĔƢȈǯÂ�ƨǳÂƾǳ¦� ƢǬƥ�ƾȇƾē�ń¤�Ä®ƚȇ�ǺǷȋ¦.  دائرة املعارف  جاء يفو

يف حني . )٣("محاية األمن من خطر القهر على يد قوة خارجية" : الربيطانية أنه

أنه القدرة على التحدي لتفادي احلرب أو ملواجهتها وحلماية "يرى البعض 

.)٤("لتصبح آمنة على مصاحلها القوميةللدولة املصاحل العليا 

يعترب االستقرار أحد األهداف األساسية ، األمن القومي واالستقرار :     ً ثالثا  

ّ   ة لتتمكن من أن تطو ر لنظرية األمن القومي، ألن االستقرار ضرورة ملحة للدول                  

ّ                                         وتنم ي نفسها تنمية شاملة، وينقسم االستقرار إىل  استقرار داخلي : نيقسم   

ويتحقق االستقرار الداخلي بأن يعي الشعب أين مصاحل الوطن ويعمل . وخارجي
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.)٥(             ّ                                                      على حتقيقها، أم ا االستقرار اخلارجي فيشمل االستقرار بالدول احمليطة بالدولة

سرتاتيجية املرحلة اوم األمن القومي يتمشى مع طبيعة و ن مفهبأقول الوميكن 

صول إىل للو أنه فلسفة يتبعها النظام السياسي واالجتماعي، أو احلالية واملقبلة، 

�ǪȈǬŢ�» ƾđ�ƨǨǴƬű�ƨȈǇƢȈǇÂ�ƨȇǂǰǈǟÂ�ƨȈǧƢǬƯÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�¶ƢŶ¢�ǪȈƦǘƫ

  .عأعلى معدالت من التنمية واحلماية واألمن للمجتم

األساسية، وتتمثل  عناصر األمن القومي عناصر األمن القومي، هناك:     ً رابعا  

األمن السياسي بشقيه الداخلي واخلارجي، واألمن العسكري، واألمن يف 

االقتصادي، واألمن االجتماعي، واألمن الثقايف، واألمن اإلداري، وأمن 

ّ    وما مي ت  إىل.)٦(                             ً             املعلومات، واألمن البيئي، وأخريا  األمن الفضائي  ُ موضوعنا بصلة      

وسائل أما . هو األمن الثقايف بكل أبعاده، هو الذي تقوم اللغة حبمل فحواه

تشمل مراكز البحوث واملعلومات ف ،محاية األمن القومي الداخلي واخلارجي

.وأجهزة األمن واالستخبارات

  دور اللغة في األمن القومي

لتعبري عن املشاعر ا يف حياتنا االجتماعية منها،متنوعة للغة ف وظائهناك 

ّ        متك ن اللغةو  ،والقيمواالجتاهات ً            مثال  مساع اعرتاف ،الشخص بأن جيرب الفرح    

. معربة عن األحاسيس املختلفةمن خالل كلمات  وذلك باحلب أو إراحة باله،

إىل شخص ما ة ءاسإ على  تملت شإذا ا                             ّ  وميكن أن تكون للكلمات تأثري مدم ر

تؤثر على وجود جمتمعات بكاملها،لمات أنو ميكن للك            ّ    أو أشخاص معي نني، 

وسيلة لنوايا اإلنسان وميكن أن إن اللغة. كما هو احلال يف اإلعالن عن احلرب

انسجاما يف التفاعل أو سلبية ينتج عنها إجيابية ينتج عنها ةستعملاملنوايا التكون 
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ّ            وعليه فإن  للغة عالقة ، املسبقةإنشاء التحيز واآلراء الثقافية جبميع مناحي حياتنا،         

ّ          عم ا خيتلج يف ويف مقدمتها التعبري ويف الوقت ذاته، متتاز هذه العالقة . صدورال 

)٧(والرتكيب، والتنوع، والتشعببالتعقيد،
.

هلا دور و من أهم أسس البناء القومي �ƢĔƜǧالقومي األمن  يف أما اللغة ودورها

 إنتاج الوعي القومي خاللذلك من ، و ة واالستقرارالوحدحنو وجه يف التفاعل 

يف التكوين االجتماعي والقومي، وأن التطور اللغوي املؤثر عامل الذي يعترب ال

، وهي وسيلة ألمةمرتبط بالتطور االجتماعي كما أن اللغة أداة تعبري عن واقع ا

ȆǠǸƬĐ¦�ŘǠŭƢƥ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȈǸǼƬǴǳ� ،كمكافحة األمية وإشاعة األفكار العقالنية

¤�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�ǂ̈ǯ¦ǀǳ¦�ȄǴǟ�ǲǤƬǌƫ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓ .لتاريخواستحضار ا

الداخلية، وحىت العاطفية، فالقصص واألغاين، واحلكايات، واألشعار، واملالحم، 

�ȆǠǸŪ¦�À¦ƾƳȂǳ¦�ǲǰǌƫÂ��ƢȀȈǻƢǠǷÂ�Ƣē¦®ǂǨǷÂ�ƨǤǴǳ¦�Őǟ�ǲǐƫ�ƢȀǴǯ�©ȏȂǘƦǳ¦Â

ǶēƢȀƳȂƫÂ�Ƕǿ¦£°Â�ǶȀǨǗ¦Ȃǟ�ƾƷȂƬǧ�®¦ǂǧȋ¦Â�©ƢǠǸƬƴǸǴǳ)٨(.

هذا، باإلضافة إىل ما تفعله اللغة يف الدوائر احلكومية يف رسم سياسات 

.الدولة ومحل فحوى سجالت املكاتب وامللفات والوثائق

  :اللغة العربية في المجتمع النيجيري

على وجه  إىل نيجرييااللغة العربية  إنه ملن الصعوبة مبكان حتديد تاريخ دخول

�̈ǂǷ�¾Âȋ�ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀǿ�ń¤�ƪ Ǵƻ®�ƢĔ¢�śưƷƢƦǳ¦�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ǂȀƬǋ¦�Äǀǳ¦Â��ƨǫƾǳ¦

. املسلمني الدعاة والعلماء جميءقبل عرب من مشال إفريقيا، وذلك برفقة جتار 

كبريين يف املنطقة، ين جتارينيمركز  شمال إىلال من القوافل التجارية تنطلقكانت و 

.)٩(إىل داخل البالد أن تتغلغل قبل" وكنوكشنه "تا  ا مدينمه
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الفضل األكرب فقد كان نيجرييا اليوم،  الثقافة العربية اإلسالمية يف تطورأما 

ومن  ،مملكة برنو واليات هوسا وبالد يوربا يفاإلسالم  شارانت ع إىليرجيف ذلك 

،ومايل ،اليت اشرتك فيها العرب والعجم يف غانا تاليس املمالك والدو يتأس  ّ مث  

واعتىن امللوك واألمراء بشأن التعليم، واستعانوا بالعلماء .، وصكتووبرنو ي،وسنغ

يف تفهم أمور الدين، وتطبيق الشريعة، فاضطر العلماء إىل التعمق يف قواعد اللغة 

��̈®ƢǨƬǇȐǳ�ǶŮ�̈°ÂƢĐ¦�§ǂǠǳ¦�®Ȑƥ�¦ÂƾǐǬǧ��ƢȀǟÂǂǧÂ�ƨǠȇǂǌǳ¦�¾ȂǏ¢�ĿÂ��Ƣđ¦®¡Â

ماء العرب لنشر العلوم بينهم حىت نبغ الكثريون، فألفوا واستقدموا إىل بالدهم العل

.)١٠(الكتب، وقالوا األشعار يف األغراض اليت تناسب بيئتهم

بدأت   النيجريي،ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿأن اللغة العربية قدمية وعريقة يف  ال شك يف

وظهر علماء حمليون  كلغة التجارة مث ما فتئت أن حتولت إىل لغة العلم والسياسة،

من النحو والصرف والبالغة والعروض  ،يف علوم اللغة العربية ت أمساؤهمملع

        ّ                                            وخري من ميث ل هؤالء العلماء أمراء اخلالفة الصكوتية، الشيخ . والشعر واخلطابة

عثمان بن فودي واألستاذ عبد اهللا ابن فودي والشيخ السلطان حممد 

��ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇȂȈ             ً   العربية أدوارا  ح اللغة ومنذ ذلك احلني، تؤدي،)١١( ّ  بل و

السياسة واالقتصاد يف  احلياة كافة،ليس يف جمال الدين فحسب، بل يف ميادين 

      .والسلك الدبلوماسيواألمن، 

هذا باإلضافة إىل أن األدب مرآة تعكس حياة األمة، والشعر يسعى إىل 

حتقيق التماثل، ومن هذه املثاليات األمن القومي، ويعترب الشاعر الذي يكابد 

                    ُ                                             معاناة أمته هو الذي ي عد حبق شاعرها ولذا جيد املـتأمل اإلشادة باألمن يف 

وليس األدب النيجريي  األدب العريب اجلاهلي منه وغريه، يف خطبهم وشعرهم،
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   ً                                                  ّ           بدعا  من ذلك، ال يف ماضيه وال يف حاضره، فقد شاء ذلك فيما خل فه األدباء 

.                            ّ                  ً الفوديون أمثال السلطان حممد بل و، واملعاصرين أيضا  

:اللغة العربية في مملكة صكتو اإلسالمية

لقد كانت اللغة العربية رائدة يف مملكة صكتو اإلسالمية اليت أسسها الشيخ 

فكانت العربية هي لغتها  - كما سبق يف ثنايا احلديث  - مان بن حممد الفودي عث

��ȆǓƢǬǳ¦Â��ǂȇ±ȂǳƢǯ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢđƢǬǳƘƥ�ƪ Ȉ�ũ�Ƥ ǏƢǼǷ�ƨǰǴǸŭ¦�©Ƙǌǻ¢�ƢǸǯ��ƨȈũǂǳ¦                                       ُ                                

والوايل، واملتويل، والساعي وغريها، وأنشأت كذلك مؤسسات كبيت املال، 

رها يف تسهيل العمل قد أدت هذه املؤسسات دو . والدواوين، ودور القضاء

  .اإلداري للمملكة مما يرتتب على ذلك حفظ أمنها

حفظ األمن القومي ضد العدو اخلارجي يف  يف وخري مثال لدور اللغة العربية

�¿ȂȈǳ¦�» ǂǠ�ȇ�ƢǸȈǧ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǶēȐǇ¦ǂǷ�Ŀ�ǺȇÂ¦Âƾǳ¦��ǺǨǳ�ǶȀǨȈǛȂƫ��ȂƬǰǏ�ƨǰǴŲ           ُ                                  ّ                      

وأحسنوا توظيف هذا  ولعلهم أبدعوا يف هذا اجلانب. بالعالقات الدبلوماسية

�ǺǈƷÂ�ƢȀǛƢǨǳ¢�Ŀ�Ǯ Ʀǈǳ¦�̈®Ȃŝ�©ǄȈŤ�ƾǫÂ��ƨȈƳ°ƢŬ¦�ǶēȏƢǐƫ¦�Ŀ�ÄǂưǼǳ¦�ǺǨǳ¦

الصياغة يف تراكيبها، ووضوح الداللة، وكان اخللفاء واألمراء علماء وأدباء، ملمني 

ƢĔȂǼǧÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�¿ȂǴǠƥ. نعرض هنا ما جرى بني السلطان حممد بل و وحممد األمني             ّ                                

:حوار يف حماولة إلقامة الصلح بني دولتيهما، منهاالكانيمي من 

         ّ                                                فمن حممد بل و جنل أمري املؤمنني عثمان بن فودي إىل احلاج األمني حممد "

فقد وقفنا على كتابك : الكامني، يقرأ عليه السالم وحيييه بأطيب كالم، أما بعد

نا حق الذي كتبت إىل جماوريكم من اجلماعة،  لتستبني احلق واحلقيقة، وتأمل
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                                                               ّ         التأمل، وفهمنا منه ما انتهى إليه فهمنا وحاصل ما فيه أنك طلبت من ا امتثال 

) ٩: احلجرات( ﴾وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴿: قوله تعاىل

مث استدلت يف الشأن مبا استدللت به وشرطت يف ذلك ما شرطت يف وقوع 

.)١٢(الصلح

ƢȈƬƻ¦�ǺǈƷÂ�ƢȀƦȈǯ¦ǂƫ�ƨǻƢƬǷÂ�ƢđȂǴǇ¢�̈®Ȃ°�أول ما يالحظ يف هذه الفقرة ج

ألفاظها، مما يدل داللة واضحة على الرقي األديب والتذوق الفين الكبري الذي 

والشيء الثاين أن الرسالة يف موضوع الصلح بعد حروب . وصل إليه السلطان

:                               ً وميضي السلطان على هذا النهج قائال  .  دامية كانت بني الطرفني

إذا كان املوىل لطف بك، ونظرت إلينا بعني اإلنصاف،  فاعلم أيها األخ"

فالالئق بك أن تلقي هذه املغالطات واملشاغبات اليت أكثرها حجج داحضة، 

�řǴŧ�ǺǰǳÂ��ƢȀƬƥƢƳ¤�Ǻǟ�µ ¦ǂǟȍ¦�ǪƟȐǳƢǧ��ƨǴǗƢƥ�ƢǼȈǴǟ�̈°ÂǄǷ�ƢēƢȈǔǫ�Ƥ ǳƢǣÂ

على اإلجابة قوة الشفقة على جهلة الطلبة، كيال يغرتوا بكثرة الصخب 

شغب، فيظنوا أنك على دليل يف هذا املذهب، وليس قصده الصيال وال وال

  ".اجلدال

ال شك أن السلطان يف هذا الرد املفحم يدحض  حجج الكامني وينقضها 

�ǽ®°Â�Ǿǳ�ǾƬƥƢƳ¤�À¢Â��ƨǟƢǸƴǴǳ�ǽǂǜǻ�Ŀ�» Ƣǐǻȍ¦�¿ƾǠƥ�ǾǸē¦�ƢǷ�ƾǠƥ�Ǯ ǳ̄���ƢǔǬǻ                                                                  ً   

ّ                       على هذه املزاعم مل يكن إال  إلزالة اجلهل عن القضية، كيال يظن الناس أمنا                         

ّ                 يد عيه الكامني حقيقة هكذا استمر السلطان يف هذه الرسالة الطويلة، يقيم . 

                                         ً   ّ                 احلجة على ما هم عليه من اجلهاد والقتال مسندا  كل ما يقوله باآليات 

  .  واألحاديث وأقوال العلماء والفقهاء
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أكثر أما الشعر، فلم يقل أمهية من النثر الديواين يف هذا الصدد، وكان 

موضوعات شعرهم يف وصف املعارك اجلهادية اليت خاضوها، إذ كان اجلو العام 

مشحونا باضطرابات سياسية، وكانت احلروب تدور رحاها يف كثري من أحناء 

مملكتهم، وكان من الضروري تسجيل وقائع تلك املعارك، واالنتصارات اليت 

ŭ��¦ƾȈƳ�Ǯ ǳ̄�½°ƾȇ�Ȃ�Ǵƥ�ƾǸŰ�ÀƢǘǴǈǳ¦�ÀƢǯÂ��ƢĔȂǬǬŹ  ً                ّ                           ا كان حيمل من نفس قوية

�ǺǷ�ǞƥƢǼǳ¦�² ƢǸū¦Â�ǂƼǨǳƢƥ��ƢƠȈǴǷ�½°ƢǠŭ¦�Ǧ ǏÂ�Ŀ�ǽǂǠǋ�ÀƢǯÂ��ƾĐ¦�ń¤�ƨƷȂǸǗÂ                         ً                                           

ً     ً                      نفس الفارس املقدام الذي أبلى يف احلروب بالء  حسنا ، وكان يتمتع السلطان                                        

مبلكة خيالية خصبة بعثته على تصوير مجيل ورسم لوحة كبرية خالقة يف قوله يف 

:     ً                                واصفا  فيه جمريات أحداث القتال واالنتصار)١٣("َ  ُّ ك ن و"معركة 

أعــــــــــدائنا               ّ     ســــــــــــائلوا عــــــــــّنا وعـــــــــن

ــــــا                          قــــــد تركنــــــاهم بـــــــها  مثــــــل اهلب

ــــــــا ــــــــه فــــرســـانـــنـــ ــــــــّر بـــــ ــــــــكم كــ ّ                                ولــــ               

                      إذ رجعــــــنا هلـــــم وقـــــت الضـــــحى

ـــــــها ـــــــخيل يف أرجـائـــــــ ـــــــأن الـــ                                          وكـــــــ

ــــــهم                              فــــــــــلقيــــــناهم  وأوغلنـــــا                     بــــــــــــــ

َ ّ        يـــــوم دار احلـــــرب يف َكنّـــــوا احلفــــــر                

                        أو كأحطـــــــام اهلشـــــــيم الــــــــمحتظر

             َ             يف صـــــــناديد  كــــــــَياوا  الــــــــمنكسر

ـــــــــــر                                            بـــــــجـــــــــــنود كــــــــــــــجراد  مـــــنـــتشــــ

ـــــــالء البـــــــقر ـــــــخطف أشـــــ                                حــــــدأ تــــ

 )  ١٤ (                                               بـــــــــــــــرماح  وسـهام كالـــــــــــمــطر

��Ƣ�ȈǴƳ�ǂȀǜȇ�ƢǸǯ��̈ƢǷǂǳ¦�¾ƢƬƬǫ¦Â�¾ƢƬǬǳ¦�¦ǀǿ�©ƢȇǂĐ�ǞƟ¦°Â�ǲȈŦ�Ǧ ǏÂ ً ّ                                                           

                                                                 ً االقتباس من ألفاظ سورة القمر، وميضي الشاعر يف رسم هذه اللوحة مستعينا  

¾Ƣǫ�À¢�ń¤�ƨǬǧȂŭ¦�©ƢȀȈƦǌƬǳ¦�ǽǀđ:

                        فــــسقيـــــــــــــــــناهم منايــــــــــــــــا فــــــــــــــــرؤو

                         مث رحنــــــــــــــا غانــــــــــــــــمني كـــــــــــــــــــــأننا

)  ١٥(              ـنــقــــعــــــر                             ســـــهم مــثــــــل جــــــذوع مـــ

                       قــــــد رجعنــــــا مــــــن جــــــواثي للحضــــــر



  

~٣٠٢~

  :اللغة العربية واألمن القومي في الوقت الحاضر

�ƢǷ�ǲǔǨƥ��ȐǿǀǷ��¦°Ȃǘƫ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�©°Ȃǘƫ�ƾǬǳ          ً      ً                                                  

ويعترب إنتاج  عامة، والتعليم العريب اجلامعي خاصة،املعرفية  تشهده الساحة

ويؤدي ، هذا العصرقد بلغ أوج جمده يف  ،الشعر والنثر :األدب العريب بنوعيه

��½ȂǴǈǳ¦�ƾǷƢŰÂ�¼Ȑƻȋ¦�ǲƟƢǔǧ�ȄǴǟ�Ʈ ūƢƥ�ǾƬǧƢǬƯÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǟȂƫ�Ŀ�řǨǳ¦�ǽ°Â®

والدعوة إىل التمسك بالدين احلنيف بإقامة الواجبات، وابتعاد عن املعاصي 

.Ƕđ�ǪƦوجتنب املنكرات ورذائل األعمال اليت توقع الناس يف احملرمات وتع

الذي  الدكتور عيسى أليب أبو بكرالفحل عر االشهذا امليدان فرسان ومن 

الذي " الرياض" مأل الساحة األدبية النيجريية بإنتاجاته القيمة، وأشهرها ديوانه 

والذي جذب انتباهنا يف هذه الدراسة .                      ً             ينهل منه الباحثون كثريا  يف هذا العصر

  :مطلعها اليت جاء يف" حترمي اخلمر"قصيدته 

)١٦(وعند كل كرمي األصل معلوم*  شرب اخلمور لدى اإلسالم حمروم   

يعلن الشاعر يف هذا املطلع حترمي الدين اإلسالمي شرب اخلمر ويعرف ذلك  

كل مسلم عفيف كرمي األصل، وهو إعالن ودعوة إىل االبتعاد عن هذا السلوك 

ح غالية لشارب اخلمر، السيئ واملدمر للمجتمع، مث أخذ الشاعر يف سرد نصائ

أن نظرة الناس إىل شارب اخلمر نظرة مشئومة وعواقبه أمل ومدامة، واستمر على 

  :هذا النحو إىل أن قال

                        لــــــــو ال قيــــــــام رجــــــــال مــــــــن أجلتنــــــــا

ـــــــت فيـــــــه مســـــــكرة ـــــــوا كـــــــل بي                        وخرب

                           حيــــا اإللــــه الــــذي قــــد جــــاء مبتــــدرا

                             واعلمـــوا العنـــف والتشـــديد إن لكـــم

                          أويل النهـــــــى لغـــــــدا للـــــــدين تســـــــليم  

                      وطهــــــروا األرض حـــــــىت ســـــــر قيـــــــوم

                            وقـــال للقــــوم قــــد ســـاد احلنــــا قومــــوا

ǶȈºººººººººǜǠƫ�² ƢºººººººººǼǳ¦�Ŀ�ƢºººººººººĔ¦±�ƨºººººººººƥƢȀǷ
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

                          وال جتيبـــــــوا ســـــــكورا إن دعـــــــا أبــــــــدا

ـــــــــنكم    وال ـــــــــاب بي                    مصـــــــــاحفة األحب

                          وال تصـــــلوا علـــــى الســـــكران بيـــــنكم

                  إىل وليمتــــــــــــــــــــه واخلــــــــــــــــــــري حتــــــــــــــــــــرمي

ـــــد اللقـــــاء ورأس العيـــــب تكلـــــيم                            عن

                         إن مـــات فهـــو لـــدى الـــرمحن حمـــروم

:)١٧("اكظموا الغيظ"أيضا يف قصيدة وقال الشاعر 

                          اكظمــــــوا الغــــــيظ واســــــكنوا ال تقــــــو

                    إمنـــــــــــــا اإلنتقـــــــــــــام يف كـــــــــــــل ذنـــــــــــــب

       باحلســــــــــــنات   ت              فــــــــــــادفعوا الســــــــــــيئا

                        أشـــــــجع النـــــــاس يف الزمـــــــان حلـــــــيم

                        هـــــو مـــــن ال يســـــلم الـــــنفس للغـــــيظ

                            صـــــبحوا املـــــاء إن بـــــدا النـــــاس نـــــارا أ

                  إمنـــــــــــــا الغـــــــــــــيظ إمثـــــــــــــه لكبـــــــــــــري     روا  

                     خصــــــــــــلة وائــــــــــــل إليهــــــــــــا الصــــــــــــغري

            كـــــــــــــــــركم والـــــــــــــــــدهور          يرفـــــــــــــــــع اهللا ذ 

                    هـــــــــو يف كـــــــــل مـــــــــا يـــــــــرى مســـــــــرور

                    إذا مــــــــــــــــا فاجــــــــــــــــاه أمــــــــــــــــر مثــــــــــــــــري

                  إن املـــــــــــــــــــــــاء للســـــــــــــــــــــــعري قبـــــــــــــــــــــــور

على ضوء هذه األبيات أمرنا الشاعر بكظم الغيظ والصرب والتحمل وال ندفع 

.املكروه باملكروه، ولكن ندفع السيئة باحلسنة ونعفو عمن أساء إلينا

  :الخاتمة

ّ         لقد اتضح من خالل ما مت  عرضه يف   جذورللغة العربية  أن هذه املقالة،                   

تعود هذه اجلذور إىل تاريخ دخول الدين اإلسالمي يف  ،ايقة يف نيجرييعم

      ً أدوارا   أدتذلك وك  لغة العلم والسياسةاملنطقة، ورأينا كيف كانت اللغة العربية 

�Ǻȇ®ƢȈǷ�Ŀ�ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�Ǯ أمن حيوية يف ǳǀǯ�ǂȀǛÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�̈ ƢȈū¦

الة مكانيتها يف مملكة صكتو اإلسالمية، ودور النثر الديواين املتمثل يف خالل املق



  

~٣٠٤~

                   ّ           ً                                 رسائل السلطان حممد بل و كان واضحا  يف حفظ األمن القومي للدولة، وكذا 

  .شعره يف وصف املعارك

�ǂǠǋ�ÀƢǯÂ��ÄŚƴȈǼǳ¦�ǞǸƬĐ¦�®Ƣǋ°¤�Ŀ�ǺȇǂǏƢǠŭ¦� Ƣƥ®ȋ¦�°Â®��ƢȈǴƳ�ǂȀǛÂ                                                      ّ        

  . ه املضمار                   ّ       الدكتور عيسى أليب سب اق يف هذ

  :الهوامش والمراجع

دار  ١٦، ط، اللغة العربية وتحديات العصر)الدكتور(مرزوق بيايت، )١(

.١٢وت، ص بري صادر 
(2) http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2011/4/10/

  .املرجع السابق)٣(

  . املرجع السابقنفس )٤(

ص  ٢٠٠٧، مؤسسة الرسالة، بريوت مفهوم األمن القوميجاسم حممد، )٥(

٢٣.

.٢٤املرجع السابق ص )٦(

،اإلسكندرية، دار املعارف اللغة والمجتمع رأي ومنهجحممود السعران، )٧(

  .٤١ص ، القاهرة

 . ٤٣املرجع السابق، ص )٨(

حركة اللغة العربية وآدابها : م١٩٩٣) الدكتور( غالدنثي، شيخو أمحد )٩(

  .١٣٤، املكتبة اإلفريقية  ص في نيجيريا
(10) http://africansmajma.com/2015/07/03/%D8%A7%D9:

.٣٥غالدنثي، املرجع السابق ص )١١(
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ɦȄ֗ࡧࡧࡧ ʎ ɲȆȝɦȄࡧȮȯ ɐࡧȳʆȆɳʆم٢٠١٦/�ɤɼכ ١٤٣٧Ռɸ ،ɑʊȋȲࡧ

، دار إنفاق الميسور في تاريخ بالد التكرور              ّ    السلطان، حممد بل و، )١٢(

 . ١٨٧- ١٧٢ص ١٩٦٤ومطابع الشعب القاهرة  

غاوا حاليا  "  َ   كي اوا"بلد من بالد ": َ  ُّ ك ن و")١٣( ِ           ً بوالية ج        .

غري منشور، ين ببعض قصائد أمير المؤمنين،إفادة الطالبالوزير جنيد، )١٤(

  . ١٠ص 

  .املرجع السابق والصفحة)١٥(

.١١٦، مطبعة أليب إلورن، ص الرياض، )الدكتور(عيسى أليب أبو بكر)١٦(

  .١١٨ق، ص املرجع الساب)١٧(




