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  0ي�نيج%Oيادور�ا�خطوطات�العربية�0ي�تطوير�الدراسات�اللسانية�
   

  حمزة�إشو��عبد�الرحيم�/د

  جامعة�وPية�كوارا،�ملي°�،�نيج>;يا،�قسم�اللغات�والدراسات��دبيةأستاذ�

 لخص�ا�

� �خدمت �قد �العربية �ا-خطوطات �أن ب�د�ا-عروف
�كث>;ة�نيج>;يا �نواح �تاريخها��،من �لها �حفظت وقد

وصانت�ثقاف�Úا�وطّورت�تفك>;�ا-واطن>ن�كما�وّسعت�
�ال°���آفاقهم �العقلية �النواµي �ومن العلمية.

�الدراسات� �تطويرها ��ي �ملموس �دور للمخطوطات
�درست� �ولقد �ا-قالة، �هذه �لب �Ñي �ال°� اللسانية
�ا-خطوطات� �أثار��ا �لغوية �قضايا �ث�ث ا-قالة
العربية��ي�نيج>;يا،�والقضايا�Ñي��بجديات�العربية�
�فرعية. �قضايا �من �أثار��ا �وما �النيج>;ية �ل�صوات

�ال°�� �اللغوي �ا-عجم �قضية �Ñي �الثانية والقضية
��ق�;اض� �قضية �
�ف �الثالثة �القضية �أما �النيج>;ية. �العربية �للمخطوطات �استقرائه �من �الباحث Pحظها

  اللغوي�وال°��لها�آثار�قوية��ي�اللغات�النيج>;ية�وآدا§�ا،�ثم�قدمت�ا-قالة�اق�;احات�علها.

 مقدمة: -١

فإن�أفريقيا�بصفة�خاصة�،�خط�العربي�لدوره�الحضاري�ا-تم>Âوغربه�مدينا�للإذا�كان�العالم�برمته�شرقه�
ستظل�ممتنة�لهذا�الخط�الذي�أنقذ�شعو§�ا�وقبائلها�من�الجهل�ا-طبق�والظ�م�الدامس،�ذلك�أن�الشعب�

ا�ولقد�تنبه�الدارسون�إ«ى�أهمية�هذا�الخط�عند�م�الذي��Pكتابة�له�شعب�مهددة�ثقافته�بالضياع�والنسيان.
�أم� �بالعربية �كتبت �سواء �العربية �ا-خطوطات �بأن �إبادن �لجامعة �مدير�وط�� �أول �ديكي �ال`;وفيسور اع�;ف
بـ"العجم�"�تساعد�ا-ؤرخ>ن��ي�إظهار�الخفايا�التاريخية،�وبذلك�يرى�أن�أفريقيا�بخ�ف�ما�يقوله�ا-ستعمرون�

�الغربي ��ستعمار �قبل �وا-عرفة �العلم �نور �ف¾�ا Èت�� �)١(قارة �قدم�Úا��. �أخرى �خدمات �ذلك �إ«ى وتضاف
ا-خطوطات�العربية�من�كتابة�الرسائل�وتدوين�العقود�وتسجيل��وصاف�الطبية�وما�إ«ى�ذلك�مما�تفتخر�§�ا�
�هذه� �ومن �البحوث، �من �تستحقها �ما �بعد �تنل �لم �موضوعات �هناك �أن Pإ� �وال�حقة �السابقة �جيال

�وتوسيع�الخيال��دبي.�ي�تحر �ا�تتعلق�بدور�ا-خطوطاتا-وضوعات�م �البحث�إذن��يك�التفك>;�اللغوي هذا
��ي� �كب>;ا �دورا �لعبت Ã°وال� �العربية �با-خطوطات �الصلة �ذات �اللغوية �القضايا �بعض �دراسة �إ«ى �çدف

�نيج>;يا ��ي �اللغوية �النيج>;ية�Ñي:�،والقضايا�،الدراسات �ل�صوات �العربي �الحرف �و قضية �ا-عجم�، قضية
  ثم��ق�;احات�فالخاتمة.،�اض�اللغوي قضية��ق�; ،�و اللغوي 

  

  

                                                           
1    K.O Dike, a keynote address in Hunwick (ed) Report on a Seminar on the Teaching of Arabic in Nigeria, 

Ibadan, University of Ibadan, 1965, p32 
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  الخط�العربي�و3صوات�النيج%Oية�   -٢

�أو� �منظورا �تمثي� �تعت`;�الكتابة �وبينما ��صوات، �قضية �عن �تختلف �أو�الخط �الكتابة �قضية �أن �شك P
تصويرا�للك�م�فإن��صوات�Ñي�ما�تنطق�وتسمع،�لكن���سأدرس�القضيت>ن��ي�هذا�ا-بحث�كقضية�واحدة�

�وجهان.باع �لها �واحدة �عملة �لغة��تبار��ثنت>ن �أربعمائة �أك½;�من �نيج>;يا ��ي �إن �اللغويون �الدارسون يقول
وما�كانت�أية�واحدة�م�Õا�تكتب�قبل�اتصالها�بالثقافت>ن�العربية�والغربية،�إ�Pأن�الثقافة�العربية��،)١(مستقلة

م�صلة�§�ا،�أما�الثقافة�الغربية�ال°��تغلغلت�بخطه�العربي�أسبق�بكث>;��ي�تثقيف�وتعليم�النيج>;ي>ن�الذين�له
�التجارية� �حركا��ا �سوى �ع�Õا �يعرف �فلم �مرة �Èول �ال`;تغالي>ن �طريق �عن �الب�د �من �الجنوبي �القسم إ«ى

�عشر�ا-ي�دي �الخامس �القرن ��ي �جاء��)٢(و�ستعمارية �ثم �العربية. �الثقافة �دخول �من �عديدة �بقرون وذلك
تبش>;�ا-سيuى�الذي�أظهر�نوعا�من�الحماسة�لتعليم�النيج>;ي>ن�بالحرف�ال�تي����ستعمار�ال`;يطاني�ومعه�ال

،�وباتصال�الشمال�بالزحف�Dس�مي�من�العرب�وال`;بر��لفهم�Dنجيل�وذلك��ي�القرن�التاسع�عشر�ا-ي�دي.
�ف �أخرى �وبعبارة �Dس�م. �فيه �يدخل �بلد �كل ��ي �العادة �Ñي �كما �Dس�مي �العربي �التعليم �هو�بدأ �Dس�م إن

�نيج>;يا ��ي �العربي �للتعليم �الطريق �مهد �الذي �القوي �عربا،�)٣(العامل �ليست �النيج>;ية �الشعوب �أن �وبما .
�ا-صلحون� �رأي ��طراف �ا-�;امي �العالم �هذا ��ى ��جتماعية �الحياة �ضروريات �من �الناس �ب>ن وا-راسلة

�ا-حل �اللغات �كتابة ��ي �العربي �الخط �يستعملوا �أن �)٤(يةا-سلمون �الحرف�. �استعملت �ال°� �اللغات �أهم من
العربي�للكتابة�Ñي�الهوسا�والف�ني�والكانوري�واليوربا�والنوفا�وغ>;ها�من�اللغات�ال°��دخل�أهلها��ي�Dس�م�
�العقود� �تدوين �و�ي �والعقاق>;�و�دوية �الفولكلوري ��دب �كتابة ��ي �العربي �الحرف �استعملوا �ولقد أفواجا.

�وكتاب �الضرورية.وا-واثيق �Dنسان �حاجات �من �ذلك �إ«ى �وما �الرسائل �أن��ة �إنسان �أي �يتصور �أن و�Pيعقل
تكون�تلك�الحركة�حركة�سهلة�ذلك�أن�الحروف�العربية��Pتتضمن�كل�ما�قد�يحتاج�إل¾�ا�النيج>;ي��ي�كتابة�

�لغته،�و§�ذا�أصبح�لزاما�ع�ى�العلماء�إيجاد�حروف�زائدة�ع�ى��لفبائية�العربية،�ومن�ه و�/kp/ذه��صوات
/gb/  وهكذا.� /ڠ�/وللثاني�/ پ/واخ�;عوا�ل�ول  

  قضية�ا�عجم�اللغوي 

هناك�ظاهرة�لغوية�نلمسها��ي�ا-خطوطات�العربية�النيج>;ية�وÑي�ظاهرة�لها�أهمي�Úا��ي�تعليم�اللغة�أ�PوÑي�
�ب �يكون �وقد �العربية �باللغة �شرحا �يكون �وقد �النص. �فوق ��لفاظ�وكتاب�Úا �غرائب �أما�شرح �ا-حلية، اللغة

�ا-عاجم� �ع�ى �ا-حلية �باللغات �الشرح �يدل �بينما �اللغة ��حادية �ا-عاجم �فكرة �ع�ى �فيدل �بالعربية شرحها
يقال�إن�ا-عجم��ستحسن�أن�نلم�ولو�يس>;ا�بفكرة�ا-عاجم�اللغوية.يوقبل�الك�م�عن�الفكرت>ن��الثنائية�اللغة.

دما�وفد�إليه�الساميون�من�الجزيرة�العربية��ي�غضون��لف�الثالث�ظهر�أو��Pي�التاريخ��ي�العراق�القديم�عن
�ا-ي�د �اضطر��،قبل �وقد �والسومرية، �السامية ��كادية �مختلفت>ن �لغت>ن �التقاء �حينذاك �السبب وكان

�ا-عجم� �فكان �والكتابة �الدين �تعلم �السامي>ن �ع�ى �السامية�ليسهل ��كادية �إ«ى �لغ�Úا �ترجمة �إ«ى السومريون
�ال�;جمةالثنائ �أو�معجم �للمعجم�.)٥(ي �واضع �أول �Ñي �الص>ن �إن �فللعرب��.)٦(ويقال �العربية �الدراسات ��ي وأما

�ا-عجمية �التصنيفات �كب>;��ي �علم��.جهد ��ي �التأليف �محاوPت �أو«ى �العربية �Dس�مية �الحضارة �عرفت فقد

                                                           
1    JGW Ahukana, Bilingualism and Code Mixing in Language use in Nigeria: The case of Igbo-English 

Bilingualism in Emanajo E.N (ed) Multilingualism, Minority Languages and Language Policy in Nigeria, Wari 
Central Books Limited, 1990, p.177 

2    A.B Fafunwa, History of Education in Nigeria, London, George Allen & Unwin, 1974, p. 74 
  .٢٠، ص ١٩٨١التعليم العرىب وتارخيه يف العامل اإلسالمي بريوت، دار العربية  نظام ،األلورىآدم عبد اهللا        ٣
  .١٥، ص ٢٠٠٩ميموغراف،   Albert S. Gerardمصطفى حجازى، األثر العريب يف لغة اهلوسا يف        ٤
  ٣٧٢حممد مصطفى رضوان، نظرات ىف اللغة، بنغازى، ص.       ٥
  ٢٧٣املرجع نفسه        ٦



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ٢٣

23 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

وأبو�زيد��نصاري�والخليل�بن�ا-فردات�ع�ى�يد�صفوة�من�اللغوي>ن��ي�القرن�الثاني�الهجري�م�Õم��صم ي�
وبما�أن�اللغة�العربية�لغة�أجنبية��ي�هذه�الب�د�ف��بد�أن�يواجه�العلماء�مشاكل�كث>;ة�.�)١(أحمد�الفراهيدى

�أسهل �بألفاظ �ا-فردات �شرح �ع�ى �إما �يعتمدون �الط�ب �يجعل �مما �والتعليم �Dلقاء �سبيل �أن��،�ي وإما
�ا �إ«ى ��لفاظ�ا-�;جمة �ع�ى �ا-حلية.يعتمدوا �اللغة��للغة �Pستيعاب �ا-عجم �أهمية �عن �الدارسون �تكلم فلقد

�لتعلمها �ضرورية �يعت`;�مادة �بل �والتعب>;�§�ا �)٢(الثانية �منذ�، �نيج>;يا ��ي �العربية �علماء �إليه �تنبه �قد �ما وهذا
��Ùبي�عبد�هللا�شم��القدم�ولذلك�نرى�السلطان�محمد�بلو��ي�شرحه�للقصيدة�ا-خمسة��ي�مدح�النÈس�

  الدين�محمد�البدما���Ãا-الكي�يشرح�الكلمات�الصعبة��ى��شعر��تية:�

  أضاع�زمان�ا-هلة�العهد�والشرطا  **��  �خـطا أس>;�ذنوب�قيدته�يـد�

  ع�ى�بابكم�عبد�بأثــقاله�حطا  ينادي�بذل�يا�ذوي�الفضل�والعطاء�**�

  )٣(جحود�بسلوان�مقر�بــما�أخطا

  �ي�الصفحت>ن��ولي>ن�من�الكتاب�حيث�وضع�الشرح�ع�ى�الكلمة�وفيما�ي�ي�شرح�بعض�الكلمات�الصعبة

  

 ا-ع�Ã الكلمة ا-ع�Ã الكلمة

 نسيان سلوان وعضخ ذل

 مع�;ف مقر الجود الفضل

 الزمان الدهر ذنوبه أثقاله

 
ّ
 جمع�عبد عبيد وضع حط

 ص�ح�ما�فسد�م�Õا جبارها منكر جحود

 تطه>; تمحيص يدخل يسلك

�التفلا أعذبا �من�يضفعل ل
 عذب

 غضب سخط

 الهوى  الجوى  تثاقل لوى 

ا-يل�الجاذب�القلب�إ«ى�مطلوب�فإذا�دام�سم��ولعا�وإذا�اشتد�سم��صبابة�وإذا� غرام
 تمكن�سم��هوى�وإذا�استوى�حكمه�ع�ى�الجد�سم��غراما

ه�ذه�وأن�يذاكر�دراستستاوفص��عن�كون�الشرح�مبسطا�للكلمات�الصعبة�فإن�الطالب�يستطيع�أن�يتابع�أ
ولم��بأقل�مشقة��ي�غياب�أستاذه.�إنه�فكرة�معجمية�تستحق�التقدير�Èولئك�العلماء��ي�ذلك�الزمن�القديم.

بل�تجاوزه�إ«ى�ترجمة�الكلمات�الصعبة�إ«ى�اللغات�ا-حلية�وقد�تكون��،يقف�جهد�علماء�العربية��ي�هذا�الحد
�الثنا �ا-عاجم �فكرة �يمثل �وهذا �أو�اليوربا، �أو�الف�نية �أن�ئبالهوسا �الدارسون �يرى �وال°� �قلنا �كما �اللغة ية

� �مجال �باتساع �تزداد �إل¾�ا �والتجارة���تصالالحاجة �و�داب �والفنون �العلوم ��ي �و�مم �الشعوب ب>ن

                                                           
  ٢٧٥املرجع نفسه      ١
  .٢٦١، ص. ١٩٧٩على حممد القامسى، اجتاهات حديثة ىف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، الرياض، عمادة شئون املكتبات،      ٢
  .٢ن حممد البدماصى املالكى، القصيدة املخمسة يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم، كانو، خمطوطة، ص أبو عبد اهللا مشس الدي     ٣
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�وغ>;ها �هذه��.)١(والسياسية �فإن ��جنبية �اللغة �تدريس ��ي �ال�;جمة �طريقة �مآخذ �عن �يقال �مما �الرغم وع�ى
لقراءة�والكتابة�اللت>ن�يحتاج�إل¾�ما�الطالب��جن��Ùحيث�إن��تصال�الك�مي�الطريقة���تم�كث>;ا�بمهارتي�ا

  بالعربية�لم�تكن�الحاجة�إليه��ي�ذلك�الوقت�ملحا.

  قضية��ق�Oاض

وهو�عبارة�عن�انتقال�مفردات�لغة�معينة�إ«ى�لغة�أخرى��،)٢(يعد��ق�;اض�اللغوي�أعظم�مصدر�لنمو�اللغة
�قلما�عن�طريق�ما�يعرف��ي�اللغة�ب �ويرى�اللغويون�أن�انتقال�القواعد�وأساليب�الصوت اPحتكاك�اللغوي.

أما�ا-فردات�ال°��تقتبسها�لغة�ما�عن�غ>;ها�من�اللغات�فيتصل��.)٣(يحدث�إ�Pبعد�صراع�طويل�ب>ن�اللغت>ن
�.)٤(هلم�جّرابإنتاجها�أو�ك½;ة�استخدامها�و �وامتازوامعظمها�بأمور�قد�اختص�§�ا�أهل�هذه�اللغات�أو�برزوا�ف¾�ا�

فمعظم�ما�انتقل�إ«ى�اللغات�النيج>;ية�من�اللغة�العربية�يتصل�بنواح�مادية�وفكرية�وثقافية�امتاز�§�ا�الدين�
ت�بولقد�ك½;ت�بحوث�كث>;ة�حول�ا-فردات�العربية�ال°��تسر �الجديد�كما�امتاز�§�ا�الدعاة��وائل�من�العرب.

�§�ذه�البحوث�الدكتور��إ«ى�اللغات�النيج>;ية�أمثال�الهوسا�والف�نية �قاموا �ومن�البارزين�الذين واليورباوية.
ع�ي�أبوبكر��ي�كتابه�الثقافة�العربية��ي�نيج>;يا�للهوسا�والف�نية�والشيخ�آدم�عبد�هللا��لورى��ي�كتابه�أصل�

�ي�كتاب��أما�الدراسة�العلمية�ا-تخصصة�حول�هذا��مر�للغة�الهوسا�فå;ي�ذلك�قبائل�يوربا�للغة�اليورباوية.
  ومن�نتائج�بحثه�ما�يأتي:�"�ثر�العربي��ي�لغة�الهوسا:�دراسة�لغوية"�ستاذ�الدكتور�حجازي�الذي�أسماه�

  وجود�أداة�التعريف��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا.�مثل:�   -١

 al amari �مر

 al busal البصل

 addini‘ الدين

 attajiri‘ التأجر

 asiri‘ الّسر

  Dبدال�الصوتي��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا.�مثل:�   -٢

 الجيف�(ابدال�الباء�فاءا) الجيب

 كسف كسب

 مصيف� مصيبة

  Dلصاق�الصوتي��ي�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة��ي�لغة�الهوسا�   -٣

  �ma-dawwami                       دائم�      

  ma dawwm-iyya                    دائمة�      

  

                                                           
  .٢٧٦حممد مصطفى رضوان، املرجع السابق ص      ١
  .١٥٧، ص. ١٩٧٢ماريوباى، أسس علم اللغة، ترمجة: أمحد خمتار عمر، طرابلس، منشورات جامعة طرابلس      ٢
  ٢٣، ص. ١٩٤٠واىف، علم اللغة، القاهرة، دار ضة مصر للطبع والنشر، على عبد الواحد      ٣
  ٢٣٢املرجع نفسه، ص     ٤
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  مصادر��ق�;اض�   -٤

وهنا�ذكر�الباحث�أنه�استطاع�أثناء�قراءته�ل�دب�الهوساوي�أن�يجمع�قدرا�من�الكلمات�العربية�ا-ق�;ضة�ما�
  كلمة�وصنف�مصادرها�ع�ى�النحو�التا«ي:�٧١٢يبلغ�

  كلمة�مق�;ضة�من�ا-صدر�      ٣٤٥

  كلمة�مق�;ضة�من��سم�الجامد�      ٢٠٢

٧٥        ���ßكلمة�مق�;ضة�من�الفعل�ا-ا  

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�الفاعل�        ٦٨

  كلمة�مق�;ضة�من�الصفة�        ٣٩

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�ا-فعول �        ١٦

  كلمة�مق�;ضة�من�الظروف�            ٩

  كلمة�مق�;ضة�من��دوات�            ٨

  كلمة�مق�;ضة�من�اسم�ا-كان�            ٥

  كلمة�مق�;ضة�من�أسماء�Dشارة�            ٣

  كلمة�مق�;ضة�من�حروف�الجر�            ٢

  )١(��ا-جموع�����٧١٢

وكذلك�تناول�الباحث�قضايا�لغوية�أخرى�تتعلق�باPق�;اض�من�العربية�إ«ى�الهوسا�ليثبت��ثر�العربي�القوي�
��خرو  �الدارسون �أثبت �كما �ويثبت �تفك>;ها. �و�ي �الهوسا �لغة �تماما��ي �ينعكس �يكاد �وأدبا �لغة �الهوسا �أن ن

ذلك��ي�التعب>;ات��نرى�آثار�،وا-عروف�أن�اللغة�إذا�توسعت�وتطورت�§�ذا�الشكل�الثقافة�العربية�Dس�مية.
�دبية�كما�نرى��ي�مخطوطات�العلماء�العربية.�أما�بالنسبة�للغة�اليوربا�فالكلمات�العربية�ا-ق�;ضة�§�ا�كث>;ة�

�يت �فيما �خاصة �الوضوء �مثل �والعلمية �باÈلفاظ�الروحية ��aluwalaعلق ��Sanmaوالسماء أو��Orunو�خرة
Alairaالقيامة��،Alukiyomaوالتجارية�مثل�أمانة��amanaوالبصل��alubosa�Pاللوح،�لدبي��–،�والعلمية�مثل�و

ينكر�وجود�كلمات�عربية��لكن�الشيخ�أدم�عبد�هللا�Dلوري�يرى�أك½;�من�هذا،�وبينما�P ��دب�وما�إ«ى�ذلك.�–
�Ñي� �وإنما �وغ>;�مق�;ضة �عربية �أصلها �يورباوية �كلمة �مائة �أك½;�من �هناك �إن �فهو�يقول �اليوربا ��ي مق�;ضة

هذه�القضية��ق�;اضية�كما�قلنا�تتطور�§�ا��وهذا��ç�Pمنا��ن��فن�;كه�لبحث�آخر.�)٢(متحدة�لوحدة��صل
ولقد�،�كما�نرى��ي��دب�النيج>;ي�ا-كتوب�بالعربية�أو�بالعجمية�اللغة�وتتوسع�عن�طريقها��فاق�التعب>;ية

أخرج�النيج>;يون�دواوين�شعرية�كث>;ة�تمت�ئ�بأنواع�العبارات��دبية�الراقية�اقتبست�من�الخياPت�وا-جازات�
  العربية�ال°�Ãألبست��دب�النيج>;ى�ثوبا�جديدا.���

  

  

  

                                                           
  مصطفى حجازى، املرجع السابق،     ١
  ١٧١ – ١٥٧م، ص ١٩٩١آدم عبد اهللا اإللورى، أصل قبائل يوربا، القاهرة مطابع الزهراء لإلعالن العريب،      ٢
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  اق�Oاحات

ا-سلم>ن��ي�العالم�إثر�الحركات�العلمية�و�نشطة��دبية�والبحوث�وبناء�ع�ى�ما�سبق�وانط�قا�من�يقظة�
  الفكرية�ال°����تم�§�ا�ا-ؤسسات�التعليمية�العليا�فإن���أق�;ح�ما�يأتي:

�صلة� .١ �لها �ال°� �Dفريقية �اللغوية �القضايا �دراسة ��ي �يختص �أفريقي �عربي �لغوي �مجمع تأسيس
 بالعربية.

هاوساوي)��- عاجم��حادية�اللغة�وا-عاجم�الثنائية�اللغة�(عربيتكوين�لجنة�علمية�تقوم�بصناعة�ا- .٢
 .)عربي�–يورباوي�(يورباوي)�و�–عربي)�(عربي��–هاوساوي�

�يحملون� .٣ �ماهرين �شباب �لتخريج �النيج>;ية �الجامعات ��ي ��داب �كليات ��ي �ال�;جمة �أقسام تأسيس
 مسئولية�ال�;جمة�ع�ى�ا-ستوى�الحكومي/�السيا¶��.

يقطع�حبلنا�ا-ت>ن�الذي�يربط�الشعوب�واجب�Èن��Pام�بكتابة�لغاتنا�بالحرف�العربي�هتم،�� أخ>;او  .٤
  وهو�اللغة�العربية.�،Dس�مية�جميعا

  خاتمة

�العلوم� �وتنشيط �التفك>;�اللغوي �تحريك �آثار��ي �من �العربية �للمخطوطات �ما �السابقة �السطور �من �لنا تب>ن
�النيج>;ي>ن �لدى �حر �.اللسانية �كيف �رأينا �اللغات�ولقد �Èصوات �العربي �الخط �استعمال �إ«ى �الحاجة كت

�القدماء� �وخاصة �علمائنا �مقدرة �ع�ى �تدل �ال°� �ودراس�Úا �والصوتية �الكتابية �القضايا �مناقشة ��ي النيج>;ية
��دبية �النصوص ��ي �الصعبة �ا-عاني �شرح ��ي �الدارس>ن �جهود �رأينا �وكذلك �هذا��،م�Õم. �أهمية �إ«ى وأشرنا

ا-عجم�اللغوي�للط�ب،�وقد�اق�;ح�الباحث�إيجاد�ا-عاجم��حادية�اللغة�والقواميس��الجهد�من�حيث�توسيع
فقد�رأى�الباحث�أن�اللغات�النيج>;ية��،الثنائية�اللغة.�وأما�من�ناحية��ق�;اض�اللغوي�الذي�تناوله�البحث

-خطوطات�العربية�حقا�إن�ا�وآدا§�ا�قد�تأثرت�كث>;ا�باللغة�العربية�من�جهة�وباÈدب�العربي�من�جهة�أخرى.
من�نواح�كث>;ة�يقدرها��قا���Ãو�داني�ع�ى�الرغم�من�محاوPت��نيج>;يا�طنو قد�قدمت�خدمات�جليلة�ل

�العربية� �لتستعيد �جديد �من �إيقاظ�الوéي �وDس�م �العربية �علماء �ع�ى �ويجب �الب�د، ��ي �ستعمار�وأذنابه
  مكان�Úا�والثقافة�Dس�مية�رونقها�و-عا�Éا.

 

 

          




