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 العربي�0ي�نيج%Oيا3دبي�من�قضايا�النقد�

  

  د/�خليل�هللا�محمد�عثمان�بودوفو

  قسم�اللغة�العربية،�جامعة�إلورن،�نيج>;ياأستاذ�

 ا�لخص

�ال �العربى �تراثنا ��ى�إن �ال�;اث �هذا �يحمل �إذ �الفنية، �النقدية ��تجاهات �بالكث>;�من �يتسم �زال �ما نيج>;ي
� �يتأتون �كانوا �وكيف �الوطن، �هذا �أبناء �فصاحة �يصور �ما �استمالة�بتضاعيفه ��ى �غاية �بلغوا Ã°ح� الك�م،

علماء�هذه�القلوب�وإقناع�العقل�والخواطر.�ومن�يقرأ�لبعض�علماء�اللغة�العربية�الذين�لهم�ميل�واضح�من�
،�وحكموا�ع�ى��ول�بالحسن�وع�ى�الثانى�بالقبح،�وقد�رديءالب�د،�يجد�أ�Éم�قد�وضحوا�ما�هو�جّيد�وما�هو�

� ��–ربطوا ��حاي>ن �بعض ��–�ى �دور �عن �الباحثون �يغفل �لم �ولهذا �و�سباب، �بالعلل ��حكام نقاد�التلكم
�البا �أدرك �لقد �ثمة �ومن �العربى، �النقد �ميدان ��ي �القراءات�النيج>;ي>ن �ك½;ة �تركته ��ثر�الكث>;�الذى حثون

��ى� �أثرت �مما �القراءات �هذه �ولعل �الب�د، �هذه �إ«ى �وغ>;�الواردة �العربية �الب�د �من �الواردة �النقدية للكتب
  علماء�ح°�Ãتمكنوا��ى�اللغة�العربية�وأبرزوا�ف¾�ا�اتجاها��م�النقدية�ا-ختلفة.�ال

  ا�قدمة

  ،�ثم�الخاتمة.ف¾�االنقدية��و�تجاهاتنقد�العربى�ف¾�ا،�ال�ى�نيج>;يا،�ورواد�نقد�التدور�ا-قالة�حول�نشأة�

 نشأة�نقد�3دب�العربى�0ى�نيج%Oيا .١

�عن� �حديثه �معرض ��ى �أغاكا �شعيب �الباtى �ال`;وفيسور�عبد �ذكره �ما �الصدد �هذا �به �أس�Úل �ما �أنسب لعل
باحثون�منا�يحسون�إحساسا�عميقا�بأن�،�حيث�يقول�:�مذ�أمد�طويل�كان�ال�ى�نيج>;يامكانة�النقد�العربى�

�وماذا� ��خرى، ��دبية �النماذج �به �تعج �مما �الرغم �ع�ى ��دبى �النقد �عن �شاغرة �نيج>;يا ��ى �العربية مكتبتنا
ع�Ã�üيفيده�قوم�إذا�افتقد�النقاد�وهم�الصفوة�من�أو«ى�الهمم�العالية�الذين�يحرصون�أشد�الحرص�ع�ى�

�Pأشك��).١(دباء�من�ال�;دى��ى�الخبث�والرداءة�والجودة،�والنقاء�والص�حالجيد�ساهرين�ع�ى��خذ�بأيدى�� 
�علينا� �يحتم �مما �به، �القيام �وضرورة �وأهله �بالنقد �قوية �صلة �ال`;وفيسور �لك�م �أن �ي�حظ �القارئ �أن �ى

صعب�البحث��ى�نشأته�وغ>;�ذلك�من��مور�ا-تعلقة�با-وضوع.�ولتأخر�تسجيل��فكار�النقدية�يكون�من�ال
والحق�يقال�إن�علماء�هذه��.جدا�معرفة�الوقت�الذى�توغل�فيه�هذا�الفن�النقدى�إ«ى�تراث�نيج>;يا�العربى

�اعتمادهم� �أك½;�من �و�لفاظ، �الحروف �ترجمة �ع�ى �يعتمدون �التعليمية �حيا��م �من ��و«ى �الوهلة ��ى الب�د
ددا�كب>;ا�م�Õم�يجيدون�ال�;جمة�الحرفية،��ى�اللغة�العربية،�ولذلك�تجد�ع�ء��ðال°Ñ�Ãي�أهم��يع�ى�فهم�ا-عان

ولك�Õم��Pيفهمون�ا-عانى�ا-قصودة،�باØضافة�إ«ى�أن�دائرة�ا-ناقشة�بي�Õم�محدودة�جدا�خصوصا�ب>ن�الطلبة�
وب>ن�شيوخهم�بسبب�أن�العرف��Pيسمح�لهم�بمناقشة�شيوخهم��ى�أية�مسألة�و�Pسيما�إذا�كانت�متصلة�

  ا-ناقشة�معدومة�بتاتا�ع�ى�الرغم�من�أهمي�Úا.�لذلك�أصبحت�روح��،بأمر�الدين

�ى�القرن>ن�الثامن�عشر�والتاسع�عشر�ا-ي�دي>ن� ولعل�سبب�تأخر�نمو�النقد��دبى��ى�هذه�الب�د�خصوصا
القدماء�لم��ءعلمااليرجع�إ«ى�عدم�ك½;ة�مناقشات�العلماء�حول�القضايا�اللغوية�و�دبية،�وهذا��Pيع��Ãأن�

                                                           
 Ilorin Jornal of the Humanties, Arabic And Islamic- انظر عبدالباقى شعيب أغاكا : (الربوفيسور): مالمح النقد األديب يف نيجرييا، 1
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ضمن�علومهم�ا-توفرة،�إذ�إن�بعض�ا-راجع�ال°�Ãبأيدينا�تش>;�إ«ى�تمام�وقوفهم�ع�ى�بعض��يعرفوا�علم�النقد
�ونحوهما�ىللف>;وز�آبادالكتب�القديمة�كالقاموس�ا-حيط� �للزبيدى �الكتاب�)١(وشرحه ط�صاحب

ّ
�فقد�سل .

� �حيث �شام��من �تعريفا �وعرفها �النقد �كلمة Ãمع�� �ع�ى �الضوء �وذهو�ستعمال��شتقاق�ول �صاحب�، ب
�و  �تمي>�Âالدراهم �هو�: �النقد �أن �إ«ى �الثانى �وجهته�إالكتاب �لدعم �الفنية ��مثلة �أورد �وقد �م�Õا، �الزيف خراج
ليس�جديدا��ى�إنتاجات�علماء�هذه�الديار،�سوى��ءوالرديالنظرية.�ومن�هنا�يتضح�لنا�أن�التمي>�Âب>ن�الجيد�

ر�عبدالرزاق�ديريم�Ãأبوبكر��ى�معرض�ك�مه�حول�أن�الحقيقة�الواقعة��ى�أمرهم�Ñي�ال°�Ãسجلها�ال`;وفيسو 
�قال: �حيث �وذلك �النيج>;ي �Dس�مى ��دب ��ى �النقد �الديار��أهمية ��ى �النقد �لدور �السلبية �الجوانب من

النيج>;ية�خوف�صانع��دب�العربى��ى�هذه�ا-نطقة�من�طعن�القراء�الناقدين�ف¾�ا،�فالواقع�هو�أن�العلماء�
كانوا�يكتبون��ى�ثنايا�مؤلفا��م�العلوم�النافعة�بدون�ذكر�أسما�Îم�كا-ؤلف>ن،�وقد�أنتج���وائل��ى�هذه�البقعة

ا-جهول�ا-ؤلف،�ولقد�كان�الوضع�كذلك��ى��وساط��–شعرا�ون½;ا��–لنا�هذا�الخوف�ا-خطوطات�ا-توفرة�
éقيل�إن��ديب�ا-وسو�Ã°مة،�وخوفا�الجاحظ�بدأ�مؤلفاته�بدون�ذكر�اسمه،��ي�دبية��و«ى،�ح�Úخوفا�من�ال

.�ومن�العلماء�والفنان>ن��ى��دب�العربى��ى�هذه�الديار�من�كانوا�يخافون�السقوط،�حينئذمن�عدم�شهرته�
�ال�;اث� �من �يكون �أن �ير�ى Ã°ال� �Dنتاجات �من �ع�Õم �ضاع �فيما �بينة �هذا ��ى �فالخطورة ��Pيقومون وÈجله

�تتبعنا�ه)٢(Dس�مى�ع`;�العصور�والقرون ء�نيج>;يا�ذه�العبارة�نجد�أن�ال�;اث�العربى�الذى�تركه�علما.�وإذا
كان�نفيسا�غاية�النفاسة،�وأن�الجهد�الذى�بذلوه��ى�نشر�الثقافة�العربية�لم�ي�Úيأ�لكث>;ين�من�علماء�الشرق�
العربى،��مر�الذى�أدى�ببعض�الناس�أن�ينسبوا�مؤلفا��م��ى�اللغة�و�دب�والشعر�إ«ى�العرب�Dقحاح��ÉÈا�

 .لم�تحمل�اسمهم�أص�،�وÈن�طيا��ا�كذلك�تحتوى�ع�ى�قمة�شامخة�من�الجودة�والرصانة

 � رواد�نقد�3دب�العربى�0ى�نيج%Oيا� .٢

يقتصر�الك�م��ى�هذا�الصدد�ع�ى�رواد�نقد��دب�العربى��ى�نيج>;يا�خ�ل�القرن�العشرين�ا-ي�دى،�وهم��ى�
  ن.نظرنا�ينقسمون�إ«ى�قسم>ن:�ا-حافظ>ن�وا-تطوري

  ا�حافظون ��٢.١

�دون��دبية،�ويتفاوت�أسلوب�معظمهم�عن��خر� �الناحية�العلمية �النقدية��ى �تنحصر�أعمالهم فهم�الذين
�يمثل� �وهذا �الكتب، �تقريظ �نقدهم ��ى �يتجاوزوا �لم �ومعظمهم �و�دب، �العلم �إ«ى �ميولهم �اخت�ف بسبب

�و  �أخذوها، Ã°ال� �والثقافة �ف¾�ا �نشأوا Ã°ال� �والبيئة �وثقافة�التقليد �مرهف �ذوق �له �كان �من �بي�Õم �يوجد قد
�ناصرك`;ا،� �محمد �والشيخ �الكشناوى، �أبوبكر�عتيق �الشيخ �أمثال �و�دب �العلم ��ى �ناضجة �وفكرة واسعة
�والشيخ� �بإبادن، �الرفاéى �أحمد �والشيخ ��لورى، �عبدهللا �آدم �والشيخ �البخارى، �محمد �بن والوزير�جنيد

�ال �ع�ي �والشيخ �كافنغا، �الثانى �صالح�محمد �إبراهيم �والشيخ ��لورى، �ميماسا �محمد �والشيخ ،Ã�ðكما
الحسي��Ãال`;ناوى،�والشيخ�مصطفى�السنو¶��Ãزغلول�ونحوهم.�ولعل�أسلوب�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى��ى�
هذا�يمثل�اتجاهات�نقد��دب�العربى�القديم��ى�هذه�الب�د.�ومن�أمثلة�ذلك�مناقشته�لرأي�القلقشندى��ى�

نو�إ«ى�الطاهر�برقوtى��ى�القاهرة،�حيث�أخذ�القلقشندى�ع�ى�كاتب�الرسالة،�وقال��Pينب�ى�له�رسالة�ملك�بر 
�لم� �الرأي �وهذا �Dنشاء، �جه��بمقاصد �ذلك �يعد �إذ �الهدى، �اتبع �من �ع�ى �الس�م �بعبارة: �رسالته �يختم أن

  يوافقه�الشيخ�آدم�بل�أوضح�رأيه�الخاص�وقال�:

                                                           
، جملة الوعي الصادرة من مجعية طالب اللغة العربية، بكلية الدراسات أمهية النقد يف األدب اإلسالمي النيجرييراجع عبد الرزاق ديرميي أبو بكر:     ١

 .٤١العربية والشريعة اإلسالمية إلورن، مركز املضيف للطباعة والنشر، ص
 .٧٤، الطبعة الثانية، الناشر ومكان النشر غري مذكورين، ص مصباح الدراسات األدبية يف الديار النيجرييةآدم عبد اهللا اإللوري:     ٢
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�ب�دنا �أهل �من �رسالة �نجد �أن �با-Âåلة���çمنا �والنقد �Dيجابية �با-Âåلة �فالنصوص �العرب، �ب�د �إ«ى هذه
السلبية،�وعندى�أن��Pبأس�§�ذه�الجملة��ÉÈا�جاءت�من�أحد�الخصم>ن�فغريمه�الذى�يمكن�أن�يتبع�الهدى�

وقد�يتضح�هنا�أن�نقد�الشيخ�آدم�نقد�ذاتى،��.)١(أو�أن�يتبع�الهوى�وإن�كان�يتبع�الهدى�فما�داéى�للغضب
ومن���ى�الرسائل�ال°�Ãقدمها�إ«ى�ملوك�عصره.��ه��ى�هذا�النقد�يرى�أن�كاتب�الرسالة�يسلك�مسلك�الن��Ùلعل

موقفه�*راء�بعض�ا-ؤرخ>ن�الشائعة��ى�كت��م،�و�ى�أفواه�الناس.�فع�ى�سبيل�ا-ثال�يرى��:اتجاهاته�النقدية
�،نمرود،�أو�كنعان�نازع�يعرب�بن�قحطانكث>;�من�ا-ؤرخ>ن�أن�الجد��ع�ى�لقبائل�يوربا�كان�رج��من�س�لة�

فطرده�يعرب�من�ب�دهم�ال°Ñ�Ãي�العراق،�وهرب�إ«ى�هذه�الب�د�حيث�أسس�مدينة�إليفى�أخ>;ا،�وهذا�الرأي�
إن�القول�بأن�الجد��ع�ى�لليوربا��لم�يوافقه�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى�بل�فنده�بالحجج�وال`;اه>ن�وقال:

�طرده �الذين �كنعان �أبناء �ماÑي�من �واضح، �وتناقض �سافرة، �غفلة �فيه �يوربا �أرض �إ«ى �قحطان �بن �يعرب م
الجريمة�ال°�Ãارتك��ا�أبناء�كنعان�ح°�Ãطردهم�من�أجلها�يعرب�من�العراق،�ما�يؤيد�هذا�القول؟�ك��إن�قبائل�

�وهو �إ«ى�عدوهم �ينتسبوا ��ى�ال`;اه>ن�ا-نطقية�أ�Éم �فكيف�يصح �أخرجهم�من�ديارهم��يوربا�منشرون الذى
  .�����)٢(بغ>;�حق�إن�صح�هذا�القول 

حدثت�ا-ناقشة��دبية�ب>ن�الشيخ�آدم�وب>ن�هيئة�تدريس�اللغة�العربية�بجامعة��الخمسينات،و�ى�منتصف�
،�وكان�بعض�أساتذة�جامعة�إبادن�ينظرون�الحديث�عصر الإبادن،�حول�ارتقاء��دب�العربى�أو�انحطاطه��ى�

عصر��موى�والعبا¶�Ã،�حيث�كان��دب��ى�ذينك�العصرين�السابق>ن��ى�إ«ى�ا-كانة�ال°�Ãيحتلها��دب��ى�ال
�الحاضر �عصرنا �من �أك½;�ارتفاعا �العصور �تلكم ��ى ��دب �أن �ع�ى �أحكامهم �وبنوا �دولته، �وأرtى �يومه �.أزÑى

بل�صمم�ع�ى�أن��دب�العربى�ارتقى��ى�عصرنا�هذا��،ولكن�الشيخ�آدم�وقف�موقفا�مضادا�عن�هذا�الرأي
�الرأيوبلغ�شأ �§�ذا �منفردا �نفسه �يرى �ولعله �السابقة، ��دبية �العصور ��ى �يبلغه �لم �م�;ددا��.وا �أصبح ولهذا

عليه�ح°�Ãساعده�الحظ�أخ>;ا�بالعثور�ع�ى�رأي�يؤيد�رأيه�السابق��ى�الكتابات�الشيخ�محمد�الغزا«ى�ا-عاصر،�
�موق ��ى �بذلك �وصرح �آدم �الشيخ �قلب �السرور��ى �أدخل Ã°ال� �Ñي �الظاهرة �:وهذه �قائ� �هذا��فه �ع�ى كنت

�Dس�مى� �الكتاب �من �ذلك �وجدت Ã°ح� �به، �قال �من ��دباء �من �أجد �فلم �ونفيه �إثباته �ب>ن �م�;ددا �عتقاد
� �الغزا«ى �محمد �الكيفية��فاطمأنالقدير�الشيخ ��ى �العشرين �القرن �أول ��ى �ارتفع �قد ��دب �أن �ع�ى ÃÙقل

قة��دبية�Ñي�أن�يؤاخذ�الشاعر�أو�الناثر�ع�ى�أخذ�اللفظ��.�ومن�طراز�ذلك�أنه�يرى�أن�مآخذة�السر )٣(والكمية
أو�ا-ع�Ã،�وينتحله�أو�ينسبه�إ«ى�نفسه�من�دون�Dشارة�إ«ى�مصدر.�وع�ى�هذا�الضوء�فهو�يعيب�ع�ى��ستاذ�

إن�هذا�الناقد�الفضو«ى�سرق�اسم�طن�مس��Ãال`;ناوى�الكشناوى،�وانتحله�من�كاشنه�إ«ى��برايما�برى،�وقال:
الشيخ�آدم�عبدهللا��لوري��كان��).٤(جمهورية�ما«ى�كما�حرف�طن�مرنا�ابن�الصباغ�إ«ى�ع�ى�مرينا�ما�سينا

يمثل�ذلك�النقد��دبى�عند�علماء�نيج>;يا�التقليدي>ن�أو�ا-حافظ>ن،�وكان�مذهبه��ى�النقد�يبدو��ى�مؤلفاته�
�ك ��ى �حدث �كما �منتقديه �ع�ى �ردوده �و�ى �وDس�مية، �و�دبية �ع�ى�التاريخية �والنقول �العقول �أشعة تابه:

أضواء�القنديل�والفضول،�وكان�ينحو��ى�نقده�مذهب�ا-ؤرخ>ن�واللغوي>ن�من�القدماء��ى�البصرة�والكوفة�
�أو� �إعجابه �أسباب �يشرح �أن �يمنع �ولكنه ��دبى �للنص �وتقديرا �إعجابا �له �ترى �حيث �من �و�ندلس وبغداد

  كلمة�الصغ>;ة�أو�Dشارة�الخفيفة�ا-ؤدية�للمع��Ãوالقصد.عدم�إعجابه،�وإنما�يكتفى�بالتلميحات�أو�ال

  

  

                                                           
 .٥٤م، ص١٩٦٥، مكتبة احلياة، بريوت عام موجز تاريخ نيجريياآدم عبد اهللا اإللوري:     ١
 .٧٧، صالدييار النيجريية مصباح الدراسات األدبية يفآدم عبد اهللا اإللوري:     ٢
 م.١٩٨٨، مطبعة الثقافة اإلسالمية أجيجي الغوس نيجرييا، عام أشعة العقول والنقول على أضواء القنديل والفضولآدم عبد اهللا اإللوري:     ٣
 .١٤م، ص١٩٨٩العربية جامعة بايرو كنو،  ، حماضرة ألقاها مبناسبة األسبوع الثقايف لطالبيف ذكري املرحوم الدكتور علي أبو بكرعلي نائيب سويد:     ٤
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  ا�تطورون ��٢.٢

�العربية�والغربية�من�دون�أن�تط�ى�إحداهما�ع�ى� فهم�ا-جددون��كاديميون�الذين�جمعوا�ب>ن�الثقافت>ن:
� �وينهجون�نهجا�موضوعيا�من �وقد�يب��ÃهؤPء�نقدهم�ع�ى�التجربة�الشعرية�والصياغة�الفنية، دون�أخرى.

�أوغنبيه،� �إسحاق �وال`;وفيسور �أبوبكر، �ع�ي �الدكتور �أع�مهم �ومن �والثقافية. �الدينية �النواµى إهمال
�أبوبكر،� Ãديريم� �وال`;وفيسور�عبدالرزاق وال`;وفيسور�أحمد�سعيد�غ�ديث،�وال`;فيسور�ع�ي�نائ�ÃÙسويد،

�وال`;وفيسور�م �أبوبكر، �أول �وال`;وفيسور�محمد �حس>ن، �زكريا �وال`;وفيسور�وال`;وفيسور ،Ãبدما��� Ã�äرت
�Ãعبدالغ�� �وال`;وفيسور �أغاكا، �شعيب �عبدالباtى �وال`;وفيسور �جنيد �سمبو�و«ي �وال`;وفيسور �الثانى، حامد
�أوPغنجو،� �إبراهيم �حامد �والدكتور �إبراهيم، �سركى �والدكتور ،Ã!يح� �الدين �مصلح �وال`;فيسور أوPدشو،

�الرشي �هارون �والدكتور �عبدالرحيم، �حمزة �والدكتور�والدكتور �أبوبكر، ÃÙأل� Ã�üعي� �والدكتور �يوسف، د
�أحمد� �و�ستاذ �الف�نى، �عبدالرحمن Ã!يح� �آدم �و�ستاذ �جمبا، �محمود �مشهود �والدكتور �شئت، إبراهيم
الرفاéى�سعيد�و�ستاذ�أم>ن�هللا�آدم�الغم`;ى�وإ«ى�جانب�هؤPء�هناك�أع�م�آخرون�ولدوا��ى�أواخر�القرن�

  ;ا��ى��دب�والنقد.�العشرين�وبلغوا�شأوا�كب>

نقد�العربى��ى�طور�الولعل�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�أول�رجال�نقد��دب�العربى�النيج>;ي�الذى�عمل�ع�ى�إدخال�
�"العقيدة� �الكتاب �من �اكتشفها Ã°ال� �وال�;كيبية �اللغوية ��خطاء �ع�ى �حملته �النقدية �نظراته �ومن جديد.

�الحملة�يذهب�بعض�دار¶��Ãتلميذه�الشيخ�أبوب�بتأليفهالصحيحة"�الذى�قام� كر�غومى،�وبالنسبة�إ«ى�تلكم
اللغة�العربية��ى�هذه�الب�د�إ«ى�أن�ع�ي�أبوبكر�قد�حقق�للنقد��دب�النيج>;ى�إنجازات�نقدية�كث>;ة�ولهذا�
�سويد:�عندما�حصل�ع�ى�نسخة�من�الكتاب�"العقيدة�الصحيحة"�للشيخ�أبى� ÃÙنائ� يقول�ال`;وفيسور�ع�ي

ها�قرأة�واعية�فاكتشف�أن�الكتاب�مملوءة�باÈخطاء�اللغوية�الجسيمة،�ولذا�قرر�أن�بكر�محمود�غومى�قرأ
يقوم�بتصحيح�هذه��خطاء�اللغوية�وتوزيع�عدد�من�النسخ�ا-صححة�ع�ى�ط�ب�اللغة�العربية�والدراسات�

ية��ى�أيدى�Dس�مية�§�ذا�الوطن،�ولعل�السبب��ى�تلك�يرجع�إ«ى�أن�ترك�الكتاب�وهو�مملوء�باÈخطاء�اللغو 
��ساليب� �بسمة �يتسم �الكتاب �أن ��مة �هذه �أبناء �من ��عظم �اعتبار�السواد �إ«ى �يؤدى �النيج>;ي>ن القراء
�اللغوية� �بالشواهد �صححها �لغوية �ظاهرة �كل �مؤيدا �التصحيحات �بتلك �قام �ولذا �الصحيحة، العربية

ب�"العقيدة�الصحيحة"�كان�يدعم�بطريقته�.�ومما�يبدو�لنا�أن�الدكتور�ع�ي�أبوبكر��ى�انتقاده�لكتا)١(ا-أثورة
الخاصة�ال°�Ãلم�يسبق�إليه�أحد��ى�هذا�الوطن،�وPشك��ى�أن�هذا�من��سباب�ال°�Ãدفعت��ستاذ�إبراهيم�

وأما�تعليق�الدكتور�ع�ي�أبى�بكر�ع�ى�الكتاب�فإنه�نوع�خاص�أو�من�طريقة�جديدة�مبكرة،��كابو�إ«ى�أن�يقول:
  .)٢(يأخذ�ا-درس�كراسة�أحد�الطلبة�ليصححها�ويقّوم�أسالي��ا�إذ�أخذ�الدكتور�الكتاب�كما

�التاريخ� �ب>ن �يجمع �أدبى �منهج �ع�ى �ننيج>;يا" ��ى �العربية �"الثقافة �كتابه �أبوبكر��ى �ع�ي �سار�الدكتور ولقد
والتفس>;�والنقد،�وربما�كان�هذا�ا-نهج�هو�أك½;�ا-ناهج�صحة�لدراسة��دب،�وهو�الذى�يمكن�لشموله�أن�

،�وقد�يعت`;�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�من�ا-تطورين�ا-عتدل>ن�الذين�انتقدوا�تراثنا�العربى�يه�ا-نهج�التكام�نسمي
وإذا��ووزنوه�با-وازين�العربية�القديمة�والحديثة،�ومن�طراز�ذلك�تقديره�لذوق�عبدهللا�بن�فودى�حيث�قال:

�نجد�أن�الشيخ�عبدهللا�هو�فارس�ذلك ا-يدان�الذى��Pيشق�غباره،�ويمتاز��ى��ألقينا�نظرة�ع�ى�باب�ا-ديح
�لفاظ�الجزلة�والكلمات�الصعبة�أحيانا،�وقد�تأثر�بقصائد�شعراء�الجاهلية�ال°�Ãتفتح�بالبكاء��بتخي>; ا-ديح�

ع�ى��ط�ل.�وأك`;�دليل�ع�ى�ذلك�قصيدته�ال°�Ãمدح�ف¾�ا�شيخه�ج`;يل�وأخاه�الشيخ�عثمان،�فإنه�بعد�أن�

                                                           
، مقالة ألقاها يف املهرجان الثقايف الذي عقد الندوة العلمية عن دور اللغة العربية يف املناقشات الدينية عند علماء كنوراجع غرباهيم عمر كبو(الشيخ):     ١

 .٢،ص١٩٧٧\٣\٢٣بقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو، عام 
 .٣٣١املرجع السابق، ص علي أبوبكر:    ٢
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أعرب�عن�حنينه�إل¾�ا��ى�أك½;�من�عشرة�أبيات�خاطب�الذى�أمره�بالوقوف�والبكاء�تحدث�عن�تلك��ط�ل�و 
  عل¾�ا�بقوله:

  )١(�يا�ابن�السرى��Pتسر�س>;�الدعلج�دع�عنك�ذا�للذى�منع�الكرى���**��

�دراسة� ��ى �أسلوبه �عن �العشرين �القرن �أشعار�علماء �معالجة �أبوبكر��ى �ع�ي �الدكتور �أسلوب ��Pتف�;ق وقد
�و�مر�أشعار�علما �وأشعار�العرب، �أشعارهم �ب>ن �ا-وازنات �عقد �حيث �وذلك �عشر�ا-ي�دى، �التاسع �القرن ء

  با-ثل�عند�ما�يتكلم�عن�القصيدة�الزهدية�التالية�:�

  من�لـذى�ع>ن�نقى�عنه�ليا«ى�**��لــذة�الـنوم�له�طيف�الخيال

  يتم��Ãالوصـل�مـن�محبوبه���**��لـم�يزل�مسك�Õا�فوق�الرمال

  **��والـدرارّي�وأوPد�الـغزالـى������لدور�أوPد�ا-ها��تـشـبه�ا

�إذ� �مقنعا. �تعليقا �عل¾�ا �وعلق �أع�ه، Ã°ال� ��بيات �تجاه �النقدية، �أبوبكر�م�حظاته �ع�ي �الدكتور �أبدى ولقد
  البيت�الثامن��ى�القصيدة،�يذكرنا�من�بحره�ولفظه�ومعناه�بيت�عمر�بن�أبى�ربيعة�الذى�يقول�فيه�:�قال:

  وشفت�أنفسنا�مما�نجد��ندا�أنجزتنا�ما�تعد��**��ليت�ه

  فإن�الناظم�لم�يتأثر�به�أك½;�من�هذا�البيت،�وإنما�تأثر�بشاعر�آخر�وهو�ابن�الوردى��ى�قصيدته�ال°�Ãمطلعها:

  إنما�أصل�الف°�Ãما�قد�حصل����Pتقل�أص�ى�وفص�ى�أبدا��**��

  هد�عن�الدنيا��ى��بيات��تية�:Èن�هذه�القصيدة�مقسمة�إ«ى�قسم>ن�أيضا�تناول�أولهما�الز 

  وقل�الفصل�وجانب��من�هزل ���اع�Âل�ذكر��غانى�والغزل��**��

  فـ�يام�الصـبا�نـجـم�أفل����**�����ودع�الـذكر�Èيام�الصبا��

  تـمش��ى�عز�رفيع�وتـجـل����واترك�الغادة��Pتحفل�§�ـا�**��

  يات�:ثم�تناول�القسم��خ>;��خ�ق�الفاضلة��ى�هذه��ب

  جاورت�قلب�امـرئ�إ�Pوصل���**�����اتق�هللا�فتـقـوى�هللا�مـا��

  واهجـر�الخمرة�إن�كنت�ف°�Ã**��كيف�يس ى��ى�جنون�من�عقل

وبذلك�يتضح�لنا�الشبه�الكب>;�ب>ن�القصيدت>ن��ى�البحر�والقافية�وتقارب�ا-عانى�و�لفاظ�مما�يدل�ع�ى�تأثر�
رى�كيف�حمل�الدكتور�ع�ي�أبوبكر�النقد�العربى�النيج>;ي�من�الطور�ومن�هنا�ن�.)٢(أك½;�من�توارد�الخواطر

اللغوى�أو�البيانى�إ«ى�الطور�التحلي�ى،�ولقد�بذل��ى�ذلك�كث>;ا�من�الجهد�ل>;بط�أعمال�علمائنا��دبية�بأعمال�
�الشام ��ى �مردوم �وخليل �ج`;ى �شفيق �أمثال �إ«ى �نقدا �أقرب �التحلي�ى �النقد �هذا �وهو��ى �العرب. �أو�العلماء ،

  أشبه��ى�هذا�الفن�بالعقاد�وطه�حس>ن��ى�مصر.��

  �تجاهات�النقدية�الفنية�0ى�نيج%Oيا��.٣

� �ا-حافظ>ن ��دباء �اتجاهات �بعض �نيج>;يا،��ن�كاديمي>�وا-تطورينن�;كز�ع�ى ��ى �العربية �اللغة �علماء من
  ونبحث�بالدقة�عن�اتجاهات��فكار�و�ساليب�وا-وسيقى��ى�أعمالهم.�

                                                           
 ٣٦املرجع نفسه، ص     ١
 .٨٦، مكان الكبع وتارخيه غري معروفني، صالنقد األديب احلديثعبد الرمحن شعيب (الدكتور):      ٢
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  ه�3فكاراتجا

الفكرة�أو�الحقيقة�Ñي�العنصر�العق�ى��ى�النص.�ومظهر�فكر��ديب�وثقافته�وعل¾�ا�يستند��ى�إظهار�ما�يريد�
أن�يقوله�نحو�التجربة�ال°�Ãمّر�§�ا.�وÑي�عنصر�أسا¶���Pبد�منه،�ولك�Õا�تختلف��ى�درجة��همية�من�فن�إ«ى�

من�علماء�نيج>;يا�من�يجعل�الفكرة�أو�الحقيقة�Ñي�.�ف)١(فن�حسب�الهدف��سا¶���والغاية��ا-قصودة�منه
الغاية�ال°�Ãيس ى�Øبرازها�والكشف�ع�Õا،�Èن�غايته�ا-عرفة�وDفادة�وكشف�ا-ستور�من�مخبثات�الحياة،�

P":تدركه��ومن�أمثلة�ذلك�نقد�الشيخ�محمد�ناصر�ك`;ا�ل�مام�ج�ل�الدين�السيوطى��ى�تفس>;�قوله�تعا«ى�
� �الخب>;"�بصار�وهو�يدرك ��P.�بصار�وهو�اللطيف �"أي �السيوطى �:�"تراه�قال �ناصر�ك`;ا �محمد �فقال

.�وي�حظ�أن�علماء�الب�د�يحاولون��ى�)٢("�فصح��Pتحيط�به��بصار،�Èن�ا-ؤمن>ن�يرون�ر§�م�و�Pيحيطون"
�Éيقررو� Ã°فكار�ال�� �صحة �ل�فكار�تأكيد �بانقدهم �إل¾�ا. �ان�Úوا Ã°ال� �الحقائق �وصدق ��ى�، �نقدهم �يعرضون ل

  ذلك�عرضا�واضحا�من�دون�غموض،�بحيث�يكون��ى�متناول�الفكر�والعقل.�����

  اتجاه��ساليب

و�سلوب�هو�الطريقة�يصوغ�ف¾�ا��ديب�أفكاره،�ويفصح�§�ا�عما�يجول��ى�نفسه�من�العواطف�و�نفعاPت�
��.)٣(سواء�أكانت�تلك�الطريقة�ن½;ا�أم�شعرا �اهتدى يج>;يون�إ«ى�جملة�مقاييس�يقتبسون�§�ا�نقاد�النالولقد

�تلك� �ومن �الكلمة، �فصاحة ��ى �الب�غة �علماء �قرره �ما �مراعا��م �بعد ��دبية ��ساليب ��ى �ا-ستعملة الكلمة
كلمة�"إخماد"��ى�كتاب�الشيخ�عثمان�بن�فودى�"أحياء��Pستعمالا-قاييس�نقد�الشيخ�آدم�عبدهللا��لورى�

نقده�الشيخ�آدم��ى�وضع�إماتة�"�ى�محل�"إخماد"�سوى�أن�بعض�ا-تعرض>ن��Pفلقد��،السنة�وإخماد�البدعة"
�Pفرق�ب>ن�إخماد�البدعة�وإماتة�البدعة�إ��Pى�ذهن�ا-تعرض>ن،��يرحبون�§�ذا�الرأي،�ولهذا�قال�الشيخ�آدم:

  Èن�Dماتة��ى�مقابلة�Dحياء�ع�ى�أسلوب�الطباق��ى�البديع،�وعليه�قول�الليو¶���Ãى�داليته�:

  )٤(وض�لة�أخمدت�بعد�توقد�����**�������كم�سنة�أحييت�بعد�إماته��

� �الشيخ �عند �الكتاب �فاسم �كان�آإذن، �كما �إماتة، �بمقابلة �إحياء �Èن �البدعة، �وإماتة �السنة �إحياء �هو: دم
�الن½;� �خصائص �والدراسة �ا-مارسة �بطول �أدرك �قد �فإنه �غ�دنث �ال`;وفيسور �وأما �إخماد. �بمقابلة التوقد

�التعل �وألقى �التقليدي>ن �علمائنا �لدى Ãقائ��:�ضوءً يم� �ذلك �الن½;�التعليم��Ãع�ى ��ى �الواضحة �الخصائص من
��قتباسات� �هذه �أن ��حاي>ن، �بعض ��ى �نجد Ã°ح� �العلماء �بأقوال �و�ستشهاد ��قتباس �ك½;ة النيج>;ي،

�العلم��ستشهادات �§�ا �يستدل Ã°ال� �وأك½;�الكتب �نفسه �ا-ؤلف �مجهودات �أو�أك½;�من �ا-الكية �الكتب �Ñي اء
�قال� �فيقول�مث��: �بقوله �يستدل �من �اسم ��Pيذكر�ا-ؤلف �وقد � �القطعة. �هذه �هو�ظاهر��ى �كما الصوفية،
�ويستشهد�بقول>ن�متعارض>ن� �ويقصد�بذلك�نفسه. بعضهم�أو�قال�بعض�Dخوان�وربما�يقول�قال�بعضهم

ظ�كذلك�ك½;ة�التكرار�و�ستطراد�ح°�Ãأن�القارئ�بدون�أن�يعلق�عل¾�ما،�أو�يحاول�الربط�أو�التنسيق،�ون�ح
Ãيتتبع�أو�ا-ع��Pفقد�ي�حظ�القارئ�أن�ال`;وفيسور�غ�دنث�عقد��)٥(�ى�بعض��حيان�قد�يجد�نفسه�حائرا��.

�Ã°ال� �والسمات �ل�ساليب �الجمالية �الخصائص �لي`;ز �الب�د �هذه �علماء �بعض �نصوص �ع�ى �النقدى تعليقه
  وخاصة�مؤلفا��م��ى�العقيدة�والفقه�والتصوف.�اتصفت�§�ا�مؤلفات�بعضهم،

                                                           
اخلرطوم السودان،  ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري قسم اللغة العربية جبامعةشخصية الشيخ حممد الناصر كرب وأدبهشيخ عثمان كرب (الدكتور):    ١

 .٢٩م، ص١٩٨١-١٩٨٠عام 
 .س١٩٨عبد الرمحن شعيب(الدكتور): املرجع السابق، ص   ٢
 .١٩آدم عبد اهللا اإللوري: املرجع السابق ص   ٣
 ٢١املرجع نفسه ص    ٤
 .١٨٣م،ص ١٩٩٣هـ ١٤١٤ة اإلفيقية عام ، الطيعة الثانية املكتبحركة اللغة العربية وآداا يف نيجريياشيخو أمحد سعيد غالدنث(الربوفيسور):    ٥
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  اتجاه�ا�وسيقى

وقوفا�طوي��عند�مطلع�القصيدة�وعند�مضمو�Éا�وخاتمها،�كما�وقفوا��–كالنقاد�العرب��– نيج>;يا�وقف�نقاد
عند��نتقال�من�بيت�إ«ى�بيت،�وعند��نتقال�من�شطر�بيت�إ«ى�الشطر�الثانى،�بل�عند��نتقال�من�كلمة��ى�

ن�الشاعر�هو�من�يبذل�غاية�الجهد��ى�إجادة�ا-طلع�أويرى�هؤPء�النقاد��.)١(يت�إ«ى�صاحب�Úا�ال°�Ãتجاورهاالب
ن�إنه�يدفع�السامع�إ«ى�التنبيه�وDصغاء،�إوإتقان�براعة��س��Úل،�علما�منه�بقوة��ثر��ول��ى�النفس،�و 

� �للمطلع�الجيدة�أمثلة�كث>;ة��.)٢(إن�كان�ضعيفا�فاترا�و�نصرافكان�جيدا�آسرا،�وإ«ى�الفتور ولهذا�ضربوا
  م�Õا�قول�عبدهللا�بن�فودى�:

  علم�وخــال�محمد�ثـنـبو�ذو����**����������������������فيا�للمسلم>ن�لبيك�خــا«ي��

  ع�ى�قمع��كفار�علينا�تجمعوا����**���������بدأت�ببسم�هللا�والشكر�يتبع���وقوله:

  �كاذيبوخلفت��ى��خ�ق�أهل�����**����ربي��و-ا�م�Ã�äصح�ÃÙوضاعت�مآ�وقوله�:

إ«ى�تعب>;ه�عما�كان�يضمره�عبدهللا�بن�فودي�لخاله�ا-يت��ى�البيت��ول�من��يعودولعل�حسن�هذا�ا-طالع�
حزن�وجزع،�وما�كان�يظهره��ى�البيت�الثانى�من�حمد�وثناء�تعا«ى�الذى�قدر��نتصار�ع�ى��عداء،�وما�كان�

�ال �شكوى �من �عبدالباtى�يبذله �ال`;وفيسور �علق �كله �ولهذا �الحياة، �ملذات ��ى �غرقوا �بأناس �ابت�ى �بأن زمان
هكذا�كانت��فتتاحية�عند�ابن�فودى�شاملة�معانى�القصائد،�ولم�تكن��شعيب�أغاكا�ع�ى�هذه�ا-طالع�وقال:

صل�والفصل�هذه�الظاهرة�مقصورة�ع�ى�هذا�الجانب،�فقد�رأيناه�كيف�يمسك�باب�التقديم�والتأخ>;،�والو 
 .���)٣(مناط�الربط�ب>ن�عناصر�الك�م�وأجزائه�ح°�Ãيحدث�بي�Õا�ت�حما�قويا

� �م�حظات �ومن �النيج>;ى، ��دبى �النقد �تراث ��ى �عالية �مكانة �القصيدة �-طلع �و�Pيزال �نقد��ءعلماالهذا، �ى
لصات�أبى�تمام�الشعراء�اهتمامهم�بحسن�التخلص�إذ�وجدوا�النقاد�العرب�يعتنون�به،�ويضربون�مث��بتخ

  والبح�;ي�وا-تن�ÃÙوخاصة��ى�قوله�:

  فكم�م�Õم�الدعوى،�وم��Ãالقصائد�������خلي�ي،�إنى��Pأرى�عشر�شاعر��**��

  )٤(ولكن�سيف�الـدولـة�اليوم�واحد�������ف��تعجبا،�إن�السيوف�كث>;ة��**��

�ا-تأخرون �به Ãاعت�� �مما �هذا �التخلص �ا�وحسن �من �مجراهم �جرى �ومن �العرب �كانت�دون �بل -خضرم>ن.
�ويأخذون�فيما� �ذا" �عن �و"عد �ذا" �"دع �بسبيله �وهم �وذكر�اقفار، �Dبل، �نعت �من �فراغها �تقول�عند العرب

.�)٥(ا-شددة�ابتداء�للك�م�الذى�يقصدونه�ومع�ذلك�لم�تف�Úم�أحيانا�حسن�التخلص�بأنيريدون،�أو�يأتون�
�ال �بحسن �و�دباء �العلماء Ãاعت�� �فقد �نيج>;يا، ��ى �مطلع�وأما �وب>ن �بينه �و�نسجام �ا-ازحة �لشدة تخلص

القصيدة،�ولهذا�أخذ�ال`;وفيسور�غ�دنث�يحلل�لنا�طريق�التخلص�لدى�شعراء�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دى�
� �جا�ويقول: �لقصيدة �التقليدى �ا-نهج �يحاكى �أن �قصيدته ��ى �الشاعر�أو�الناظم �لديه،�هيحاول �معروفة لية

ل�إ«ى�ممدوحه،�وقد�يصف�س>;ه�الطويل�والصعوبات�ال°�Ãكابدها��ى�الطريق�فيقف�ع�ى��ط�ل�قبل�الوصو 
–�� �بعد��–ع�ى�مذهب�الشعراء�الجاهلي>ن وقد�ينتقل�إ«ى�الزهد�بعد�الوقوف�ع�ى��ط�ل�ثم�يتخلص�منه

                                                           
 .٢٩٦م، ص١٩٦٠بالفجالة القاهرة، املطبعة الثانية أسس النقد األديب عند العرب مكتبة ضة مصر أمحد أمحد بدوي(الدكتور):     ١
 .١٩٧   املرجع نفسه، ص    ٢
 .٣٠٩أمحد أمحد بدوي: املرجع السابق، ص    ٣
 .١٠٤ع السابق، صشيخو أمحد سعيد غالدنث: املرج    ٤
 .٢٧٤عبد الباقي شعيب أغاكا املرجع السابق، ص    ٥
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��سماع،��.)١(ا-دح ��ى �يبقى �آخر�ما �يرونه �إذ �ك`;ى �عناية �§�ا �ويعنون �الخاتمة �بحسن �نقادنا ��çتم وكذلك
�براعة�ولذ Ãيب�� �فودى: �بن �عبدهللا �الشيخ �قصيدة �شأن ��ى �أغاكا �شعيب �عبدالباtى �ال`;وفيسور �يقول لك

�وال �الغرض، �بلوغ �إ«ى �جليلة �إشارة �البيان�ختتام �من ��م>ن �ساحله �إ«ى ��ى��وصول �يقول �ذلك �و�ى الشا�ى،
  مرثية�صديقه�الفربرب�:

  )٢(يب�ا-ستن>;له�ق`;�الحب������**�������سقى�هللا�الكريم�غيوث�عفو�

نقاد�النيج>;ي>ن��ى�تحليل�القصائد�من�حيث�ا-قدمة�وا-ضمون�والخاتمة،�وكث>;ا�ما�تكمن�الوهذا�هو�سلوك�
  .ءوالرديأهدافهم�عند�ذلك��ى�تحقيق�التمي>�Âوالفصل�ب>ن�الجيد�

  الخاتمة��.٤

،�ولكن�بعد�آونة�قليلة�نيج>;يا�ي���;اث�العربىالمن�ا-علوم،�أن�فن�النقد��دبى�لم�يكن�معروفا�ومزدهرا��ى�
ظهر�هذا�النوع�من�النقد��ى�دراسات�اللغة�العربية،�وذلك�بسبب�ازدهار�العوامل�ال°�Ãساعدت�ع�ى�وجوده�
واستق�له�عن�غ>;ه،�ولقد�انبثق�هذا�النوع�من�جراء�انتاجات�بعض�علماء�هذه�الب�د�وط�§�م،�و§�م�قطع�

�م �إ«ى ��دب �مرحلة �من �وتطور �بعيدا، �التأثر�الذاتي.شوطا �إ«ى �تحتاج Ã°ال� �النقد �ف�رحلة �عن�ع�ى الباحث
فهذه��.�ى�هذه�الب�د�وآدا§�اكب>;ة�تقع�ع�ى�عاتق�كل�دارس�اللغة�العربية��ةمسؤوليالنقدية��ءعلماالاتجاهات�

�ذلك�بمثابة�–والحق�يقال��– ةا-سؤولي �تركها��باء�و�جداد�ليكن �إ«ى�نظر��ى�آثار�نقدية Ãحملت��Ã°ي�الÑ�
  ا-رآة�الشفافة�لحياتنا�النقدية.

  

                                                           
 .١٠٤شيخو أمحد سعيد غالدنث: املرجع السابق، ص    ١
 ٢٧١عبد الباقي شعيب أغاكا املرجع السابق، ص    ٢




