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  0ي�نيج%Oيا:�عرض�وتحليلأضواء�عLى�ا�ؤلفات�البRغية�
  

  قاسم�إبراهيم�وعبد�هللا�سعيد

  قسم�الدراسات�العليا�جامعة�إلورن،�نيج>;يا

  ا�قدمة

كان�علم�الب�غة��ي�نيج>;يا�قديما�وحديثا�علما�يع���علماؤها�به�عناية��Pيس�Úان�§�ا�ذلك��ÉÈم�يشّمرون�عن�
ى�فهم�القرآن�الكريم�و�حاديث�النبوية�الشريفة�ساعد�الجد��ي�تعلمه�وتعليمه�علما�م�Õم�بأن�فهمه�يع>ن�ع�

�هو�السبب��ك`;�Pهتمامهم�به�وغ>;ه�من�العلوم� وبالتا«ي�يكونون�ع�ى�بص>;ة�من�أمر�الدين�Dس�مي�الذي
�تعلمه� العربية. ��ي �وترغي��م �لط�§�م �تيّسر�فهمه �كتبا �فيه �يؤلفوا �أن �إ«ى �§�م �أدت �ال°� �Ñي �الظاهرة وهذه

ذواقهم�ويتم�Ã�ïمع�مداركهم.�وÈجل�هذا�قمنا�بعرض�وتحليل�ما�تيسر�من�تلك�الكتب�لكي�بأسلوب�يناسب�أ
  نقف�ع�ى�ما�ف¾�ا�من�الدروس�الب�غية�ونحيط�علما�بجهود�علماء�نيج>;يا��ي�تطوير�علم�الب�غة.

  حركة�الكتابة�والتأليف�0ي�نيج%Oيا

لعصر�الف�ني،�الذي�لعب�فيه�الشيخ�عثمان�بن�ن�حركة�الكتابة�والتأليف��ي�نيج>;يا�بلغت�أوجهما�بلغا��ي�اإ
وذلك��،وأخوه�عبد�هللا�وابن�محمد�بلو�أدوار�فعالة��ي�ال�Õضة�التأليفية�والكتابية�)١(هـ)١٢٣٢فودي�ا-تو�ى�(

�عشر�الهجري  �الرابع �منتصف �عشر�إ«ى �الثاني �القرن ��ي��.ب>ن �تستخدم �رسمية �لغة �وقتئذ �العربية فكانت
�و�م �مستوى�الدوائر�الحكومية �تع`;�عن �قّيمة �وأدبية �لغوية �العصر�انتاجات �هذا �شهد �وقد �القضائية، ور

ومن�مؤلفات�الشيخ�عثمان:�إحياء�السنة�واخماد�البدعة،�وحصن��.)٢(هؤPء�العلماء�العلم��و�دبي�والثقا�ي
خوه�عبد�هللا��فهام�من�حسن��وهام،�ومرآة�الط�ب�لدين�هللا�الوهاب،�ونصيحة�أهل�الرمان�وغ>;ها،�أما�أ

��ي� �العلم� �الوا�ي �اللطيف �وفتح �النحو، �علم �ال`;ق��ي �و-ع �الصرف، �علم ��ي �الرص>ن �الحصن �كتاباته، فمن
و�مؤلفات�عديدة�م�Õا:�كف�Dخوان�عن�اتباع�خطوات�

ّ
العروض�والقوا�ي،�وتزي>ن�الورقات�وأمثالها،�و-حمد�بل

�والغيث �ذكر�مدار��حكام، ��ي ��سقام �وشفاء ��ي��الشيطان، �ا-يسور �واتفاق �العدل، �Dمام �س>;ة ��ي الوبل
�.الذي�بعد�من�نفائس�ا-راجع�التاريخية��ي�نيج>;يا��ي�منتصف�القرن�العشرين�ا-ي�دي�)٣(تاريخ�ب�د�التكرور

��مام �إ«ى �التأليف �حركة �تقدم ��ي �ملموسة �جهودا �بذلوا �الذين �النيج>;ي>ن �العلماء �أيضا �هؤPء��؛نرى ومن
م�Õا:�لباب��دب،��)٤(لشيخ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�صاحب�ا-ؤلفات�الكث>;ة�ال°��تزيد�ع�ى�خمس>نا�:ا-ؤلف>ن

�ا-ؤلفات� �صاحب �الدين �شريف �الشيخ �وكذلك �الجاهلية، �التقاليد �وكتاب ��دبية، �الدراسات ��ي ومصباح
��ي �العرب �وحياة �Dس�م �تاريخ �م�Õا: �D �إم`;اطورية�العديدة ��ي �والزكاة �برنو، �مع�كانم �التعامل �ضرورة س�م

  �).٥(البنوك،�Dس�م�والتوجهات�السياسية��ي�نيج>;يا

                                                           
 .٤، بدون ذكر مطبعة، ص: ١٩٧٨هـ/١٣٩٨"، الطبعة الثانية، "اإلسالم يف نيجرييا والشيخ عثمان بن فودي الفالين ،آدم عبد اهللا اإللوري    -١
 عيسى أليب أبوبكر، "اللغة العربية وآداا يف نيجرييا أفاق التطور واالزدهار"    -٢

The FAIS Journal of the Humanities Bayero University, Kano Nigeria, Vol, 4 No 2, 2010, p.236 
 ٧٤م، ص: ٢٠٠٠هـ/١٤٢١اإلسالمية يف نيجرييا, الطبعة األوىل، حقوق الطبع للمؤلف, سليمان موسى، احلضارة     -٣
 ٥عيسى أليب أبوبكر، أعمال العالمة اإللوري قراءة وتلخيص، مطبعة النهار للنشر والتوزيع القاهرة، ص:     -٤
إلســالمية يف نيجرييـا" جملــة تصـدرها مجعيــة معلمـى الدراســات العربيــة عمـه أمحــد حرسـة، "الشــيخ الشـريف إبــراهيم وإسـهاماته يف نشــر الثقافــة العربيـة وا    -٥

  .١٥٤م، ص: ٢٠٠٩هـ ١٤٣٠واإلسالمية نيجرييا، مطبعة سيباوتيما إجيبوأودىي، نيجرييا، 
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�3كاديمي%ن �سعيد�ومن �شيخو�أحمد �والدكتور �نيج>;يا، ��ي �العربية �الثقافة �أبوبكر�صاحب �ع�ي �الدكتور :
�الديوان� �صاحب �Ùأل� Ã�üعي� �والدكتور �نيج>;يا، ��ي �وآدا§�ا �العربية �اللغة �حركة �كتاب �صاحب غ�دنث
�نشرت� �مسرحية �أول �ا-بجل" �"العميد �كتاب �صاحب �حس>ن �زكريا �وال`;وفيسور �والرياض، "السباعيات"

�نيج>;ي  ��دبي"��)١(لكاتب �والنقد �
�النوي �"محمد �كتاب �صاحب �أبوبكر ��ول �محمد وال`;وفيسور
ول�وال`;وفيسور�ع�ي�نائ��Ùسويد�صاحب�كتاب�كيف�"نتذوق��دب�العربي،�وال`;وفيسور�عي�Ã�üمحمد�� 

�بل� �فقط �العلماء �هؤPء �أيدي �ع�ى �التأليف �تقصر�حركة �ولم �العربي، ��دب ��ي �"الكشاف �كتاب صاحب
تتضاعف�ع�ى�أيد�الشباب�ا-عاصرين��ي�هذه�الب�د�ومن�هؤPء�الشباب،�السيد�مرت�Ã�äالحقيقي�صاحب�

�وك �الوطن، �"خادم �كتاب �صاحب �الهجري �إبراهيم �وحامد �كريمة �رواية �وÑي �"السنة" �السيد�كتاب تاب
الرئيس،�روايتان�عربيتان،�وا-حامي�إبراهيم�أحمد�الغم`;ي�صاحب�كتاب�تحت�ظل�ممدود"،�وÑي�مسرحية�

وناصر�الدين�صاحب�كتاب�"من�قضايا�التنوين"،�وكتاب�"ا-سائل�النحوية"،�وهذا��)٢(شعرية�أو«ى��ي�نيج>;يا
  نيج>;يا.قليل�من�مؤلفات�العلماء�الذين�اسهموا��ي�إنتاجات�العربية��ي�

  الدراسات�البRغية

فقد�تطور�علم�الب�غة��ي�نيج>;يا�بإسهام�العلماء�ا-ؤلف>ن�فيه�ن½;ا�ونظما�ومن�الكتب�الب�غة�الن½;ية�كتاب�
�الب�غة� �علوم �وفيه �تعليم�، �لسبب �ألفه �وهو�كتاب �Dلوري �هللا �عبد �آدم �للشيخ �العربية). �الب�غة (دروس

لبديع،�والكتاب�ملّخص�وج>�Âلهذه�العلوم�الب�غية�قرر�للقسم�التوجي
��بمركز�الث�ثة�وÑي:�ا-عاني�والبيان�وا
والحقيقة�أن�هذا�الكتاب�يناسب�أذواق�طلبة�نيج>;يا�وغ>;ها�-ا��)٣(التعليم�العربي�وDس�مي،�أغي�ي�نيج>;يا

�(أسرار�ال �كتاب �الب�غية �ا-نظومات �ومن �العربية. �الب�غة �لدار¶�� �السهل ��سلوب �من �وأساس�فيه ب�غة
الفصاحة)�نظمه�الشيخ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�واختار�بعض�الفصول��ي�كتاب�فقه�اللغة�وسر�العربية�Èبي�

وقد�طبعت�هذه�ا-نظومة�بمطبعة�الثقافة�Dس�مية��)٤(١٩٤٢منصور�الثعال��Ùوحولها�إ«ى�نظم�ذلك�سنة�
ومما�ألف�فيه��)٥(وهو�عبد�الوهاب�الغماوي أجي�ي�نيج>;يا،�ومعها�شرح�أحد�ت�ميذ�آدم�عبد�هللا�Dلوري�

كتاب�(أساليب�ب�غية��ي�ديوان��ستاذ�عبد�هللا�بن�فودي)�ألفه�ال`;وفيسور�محمد�شعيب�أغاكا�ا-حاضر��ي�
جامعة�صكتو�نيج>;يا،�وهذا�الكتاب�من�أجود�كتب�الب�غة�ا-ؤلفة��ي�نيج>;يا،�وع�ى�الرغم�من�أن�الكتاب�

ه�إ«ى�الدراسة�التطبيقية�للب�غة�من�ح�ل�ديوان�تزي>ن�الورقات،�لع�مة�السودان�منذ�أصوله��و«ى�قد�اتج
إذ�كان�له��هتمام�البالغ�بتحليل�النصوص��ي�إطار�تناول�الظواهر�الب�غية،�قد�طبعت�هذا�الكتاب�مكتبة�

� �سنة �ا-طبوعات �لوكالة �١٤٢٩دار��مة �ا-وافق �م٢٠٠٨هـ �النيج>;يون �العلماء �صنفه �ومما �الكتب�م، ن
�طاهر�سيد� �محمد �ال`;وفيسور �كتبه �وتطورها) �العربية �الب�غة �نشأة ��ي �(مقدمة �كتاب �الفذة الب�غية
�قديما� �و�دباء �العلماء �كتب ��ي �ما �فيه �جمع �فقد �كنو�نيج>;يا، �العربية �اللغة �قسم �بايرو ا-حاضر�بجامعة

�الب�  �عشاق �بعض �Øلحاح �وتطورا �نشأة �الب�غة �تاريخ �عن �نبذة �العربيةوحديثا �دار��مة��)،٦(غة وطبعته

                                                           
العربية وآداا يف نيجرييا، مشهود حممد مجبا، "اثر اإلسالم واألدب العريب يف األدب النيجريي املكتوب" جملة اللسان تصدرها عن مجعية مدرسى اللغة   -١

 .١٢١م، ص: ٢٠٠٩الد الثاين، العدد الرابع، 
 .١آدم عبد اهللا اإللوري، دروس البالغة العربية، مطبعة الثقافة اإلسالمية أغيغي نيجرييا، بدون التاريخ، ص:   -٢
 .٦م، ص: ٢٠٠٧الرمحة لصفوة اإلسالم الغوس، نيجرييا، آدم عبد اهللا اإللوري، أسرار البالغة وأساس الفصاحة، الطبعة الثانية، مطبعة   -٣
مس، العـدد الثالـث محزة إشوال عبد الرحيم، املؤلفات البالغية للعلمـاء يوربـا عـرض ونقـد، "جملـة أكادمييـة ملنظمـة العربيـة واإلسـالمية (نتـائش) الـد اخلـا  -٤

 .٨٠م، ص: ٢٠٠٣مطبعة سيباوتيما، نيجرييا، 
أغاكــا، أســاليب بالغيــة يف ديــوان األســتاذ عبــد اهللا بــن فــودي، الطبعــة األوىل، مطبعــة دار األمــة لوكالــة املطبوعــات كنــو، نيجرييــا، عبــد البــاقي شــعيب   -٥

 .٥م، ص:٢٠٠٨هـ،/ ١٤٢٩
 .٥، ص: م٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨البالغة العربية وتطورها، الطبعة الثانية، مطبعة دار األمة كنو، نيجرييا،  نشأةحممد طاهر سيد، مقدمة يف   -٦
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م،�ومما�صنفه�من�ا-ؤلفات�الب�غية�كتاب�صدر�٢٠٠٧هـ�ا-وافق�١٤٢٨نيج>;يا�سنة��-كنو- لوكالة�ا-طبوعات�
�أستاذ�اللغويات�العربية��١٤٣٠ي� �بعنوان�(مك�Âåا-جازات�القرآنية)�لل`;وفيسور�أحمد�شيخ�عبد�الس�م، هـ

� �Dس�مية �الجامعة �والتطبيقية �بمرل>Âيا �إلورن–العا-ية �ويحاضر�بجامعة �والكتاب��- سابقا �حاليا، نيج>;يا
�ا-جازات� �الب�غيون �درس �كما �النبوية، �و�حاديث �القرآنية ��يات �من �نماذج ��ي �ا-ظاهر�الب�غية يوقع

ية��ي�القرآنية�بأشكال�متعددة��ي�كتب�متنوعة�وتصادف�ا-ؤلف�غشارات�مباشرة�وغ>;�مباشرة�للمعاني�ا-جار 
  �).١(ا-عاجم�العربية

ومن��نتاجات�الب�غية��ي�نيج>;يا�كتاب�(أسس�فنية�ل�عجاز�البياني��ي�القرآن�الكريم)�لل`;وفيسور�محمد�
،�م٢٠٠٥كب>;�يونس�ا-حاضر�بقسم�الدراسات�Dس�مية��ي�جامعة�بايرو�كنو�نيج>;يا�وصدر�هذا�الكتاب��ي�

�الد �هذه �يقتصر��ي �أن �ا-ؤلف �حاول �§�ا�فقد �اختص �ال°� �الب�غية �و�ساليب �البيانية �الصور �ع�ى روس
القرآن�الكريم،�وال°��يندر�وجودها�أو�يقل�جدا��ي�غ>;ه�من��ثار�وأك½;�الكاتب��مثلة�التطبيقية�مع�التحليل�

حاضر�ويجدر�بالذكر�كتاب�(التحليل�الب�¯ي�ل�ربع>ن�حديثا�النووية)�للدكتور�لقمان�أPويي،�ا-�).٢(والتوجيه
م،�فقد�كشف�كتابه�الضوء�ع�ى�استخراج�ما��ي�النص�٢٠١٠جامعة�وPية�بو¶��،�نيج>;يا،�الذي�صدر�عام�ب

صدر�بعرض�وج>�Âمن�ا-ظاهر�الب�غية�والروائع�البيانية�بصورة�إجمالية،�ثم�تحليل�النص�تحلي��ب�غيا�يت
الكتابات�ا-نظومة��ي�علم�الب�غة،�كتاب�ومن��).٣(،�مع�ال�;ك>�Âع�ى�شرح�الوجوه�الب�غية-ع��Ãالنص�وفكرته

� �الب�غة) �ل(ملحة �صدر�عام �الذي �النيج>;ي �السارومي �الفتاح �١٤٢١عبد �ا-وافق �ناقش��)٤(م٢٠٠٠هـ فقد
ومن�خ>;�النماذج��ا-ؤلف�فيه�علم�ا-عاني�والبيان�والبديع�وأتى�باÈمثلة�ا-�ئمة�مع��سلوب�السهل�للقارئ.

�)٥(م٢٠١٠كتاب�(مرشد�بديع�إ«ى�علم�البديع)�للسيد�عبد�القادر�قاسم�صدر�عام��لهذه�ا-نظومات�الب�غية
�واضحا. �وتعب>;ه �سه� �فيه �ا-ؤلف �أسلوب �وكان �الب�غية �الفنون �من �كفن �البديع �درس �كتاب��وقد وم�Õا

� �سنة �ا-ؤلف �صدره �Dلوري) �هللا �عبد �آدم �للشيخ �العربية �الب�غة �دروس ��ي �القمرية �.)٦(٢٠٠٤(ا-نظومة
�الب�غية� �الدروس �لكتاب �تلخيصا �الكتاب �وكان �الب�غية �ا-سائل ��ي �شعر�منظوم �عن �عبارة �الكتاب فهذا
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