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صلة�نيج/.يا�بالعالم�العربي�ح·©�¶]اية�القرن�السادس�عشر�ا�يNدي�

  ا�وآدا\]اَس وْ أثر�ذلك�ع`ى�لغة�الهَ و 

ـــكـــر�/د���������������������������������������������� َوا��تـ
ُ
ــد�إن   مـــحــمـ

  نيج$�يا،�بوت¤�V،�ميسو�والدراسات��س[مية،كلية�أحمد�الرف£ي�للقانون�محاضر�بقسم�اللغة�العربية،�

  التمهيد

القرن����ذا�الشكل�قبل�أن�يقتحمها�اPستعمرون�ال��طانيون��ي�مطلع�و��̄سملم�تكن�نيج$�يا�تعرف���ذا�
�واPوج �وتخو العشرين. �وقو«�ا، �حجمها ��ي �تختلف �عدة، �وو�يات �مماليك �عن �عبارة �ذلك �قبل ��ي�تد لف

�ب �ومستقلة �وأديا�ا، �قبائلها �وتختلف��ي �وتاريخها، �سوى�عحضار«�ا �تربطها �رابطة �بدون �بعض، �عن ضها
�أيام�الحرب. �أيام�السلم�والتنافر��ي ��ي بنيج$�يا،�كانت�قبل�قيام�دولة��واPنطقة�ال�VWتعرف�اليوم��التجارة

�أهمها؛ �من �وكان �اPماليك�والو�يات، �من �تكتنف�عددا �عشر�اPي[دي �التاسع �القرن ��ي �صكتو��س[مية
  �،�وب[د�الهوسا،�وب[د�اليوربا.مملكة�كانم�برنو

�كانم�برنو �ومن�الجنوب�الهمج�مملكة �الشمال�إفريقية، �ومن �التكرور، �الغرب�ب[د �من �حدها �١(بلدة .(��
�بالض �_ساط$��بيعرف ��ي �مغمورا �نشأ«�ا �تاريخ �وكان �وكيف�نشأت، �العتيقة، �اPملكة �نشأت�هذه �Wط�م

�و_خبار �أمر. �من �يكن  �،ومهما
ُ
�الك �قرره �مما �كفإن �كانم �أن �العاشر�اتاب�العرب �القرن �منذ نت�موجودة

�و  �أسلم�أول�من�اPي[دي، �(من�ملوكها Vجلم� Vهم� التجاري�الذي�أقبل�من�أن�الخط�و �،)١٠٨٥-١٠٩٧مي
لتجار�اPسلم$ن�إvى�اPنطقة�من�وصول�ا�طرابلس�إvى�الجنوب،�بواسطة�فزان�وبلما�وإvى�ب[د�الكانم�قد�سهل

�عشر �وقد�بسطت�هذه�اPملكة�نفوذها��ي�كافة�مناطق�السودان�الوسطى�ب$ن�القرن�الثاني�وبث��س[م�ف¸�ا.
�ال�وامتدت�،والثالث�عشر�اPي[دي$ن �حدود �عشرإvى �التاسع �القرن �و�ي  �،ديار�اPمصرية.

ّ
�ي��النظام�انحط

  ،�وانت¬��أمرها��ي�مطلع�القرن�العشرين�بوصول�اPستعمرين�إvى�اPنطقة.�غازرغامو�عdى�أيدي�الجهادي$ن

�الهوسا: �النط�بNد �واسعة �منطقة �كانت�تحتل �الهوسا �وكانت�حسب�اب[د �ووسطها، �نيج$�يا �شمال ��ي ق
�وعdى�كل�إقليم�أم$�.�،�سم�إvى�سبعة�أقاليم�أصلية�وسبعة�فرعيةالتقسيم�_سطوري�تنق ولسا�م�واحد،

�والفرعية�:و×ي �وغارون�غبس. �ودوره، �ورنو، �وغوبر، �وزكزك، �وكشنة، �وبرغو،��:كنو، �وياوري، �ونفي، كّب،
$ن�أن�فإ�ا�نشأت�مؤخرا�جدا.�ذكر�الؤرخ�هودك�،وأما�بالنسبة�لنشأة�و�يات�الهوسا�وجكن،�وإلوري،�وزنفرا.

�العرب� �الكتاب �لم�الذي �والخامس�عشر�اP[دي$ن �الثامن �القرن �ب$ن �فيما �السودانية �اPماليك �عن كتبوا
ب[د�الهوسا�قبل�القرن�الخامس�عشر�كانت��ي�مرحلة�من�الطفولة��هذا�عdى�أن�دل.�ف)٢(يذكروا�ب[د�الهوسا

يمثل�ب[د�الهوسا��ي�صورة�أقاليم�خاضعة�إvى�حد�أهملها�اPؤرخون��ي�خريطة�العالم.�والحق�أن�التاريخ�كان�
  لحكم�اPماليك�السودانية�الك��ى��ي�معظم�_وقات،�من�مثل�ماvي�وصنôي�وبرنو.�

�إvى�اPحيط��بNد�يوربا: إ�ا�تقع��ي�الجنوب�الغربي�لب[د�نيج$�يا�الحالية،�وتمتد�من��ر�نيج$��شما��وشرقا
،�و×ي؛�أويو�ب[د�يوربا�تتألف�من�سبعة�أقاليموكانت��الية�غربا._طل�V�Íجنوبا،�وإvى�حدود�جمهورية�بن$ن�الح

)Oyo)و�أوو��(Owu)و�كيت��(Ketu)وسابى��(Sabe)و�بن$ن��(Benin)و�بوبو��(Popo)و�إيفى��(Ife(.  
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-  �  Hodgkin, T. (1960) Nigerian Perspective (London: Oxford University press) p9. 
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  :الروابط�والصNت�ب/ن�نيج/.يا�والدول�العربية�ح·©�¶]اية�القرن�السادس�عشر�ا�يNدي

�مبكر�تار  �منذ �اPنطقة �هذه �اPواص[ت�كانت �تلك �من �كث$�ا �استفادت �وأ�ا �العربي، �العالم �تواصل يخها
�أوجه�كث$�ة؛� �وتأثرت�بالعالم�العربي��ي �ومن�تلك��ي�الوالروابط، ̄جتماعية. دين�واللغة�و_نظمة�والحياة�

  الروابط�ما�يdي:

  :رابطة�الهجرة�والجوار

� �النيج$�ية �القبائل �ب$ن �للم�–إن�_ساط$��الشائعة �كان �وإن �أقاويل �ف¸�ا �ب[�أدن�–ؤرخ$ن ريب�أن��ىتدل
اPهاجرين�البيض�وصلوا�إvى�هذه�اPنطقة��ي�ح$ن�من�الدهر.�وأ�م�ساهموا��ي�تغي$��_نظمة�وأساليب�الحياة�

العرب�عن�طريق�الجوار�منذ�القرن�التاسع�اPي[دي،�وأن�مع�بدأت�نيج$�يا�تتصل��قتصادية.و¯̄جتماعية�
�كا �من�مملكة �و��نم��_هاvي �العرب�عن�طريق�التجارة�وغ$�ها، �يواصلون�هؤ�ء يبعد�أن��يبعد�أن�يكونوا

�فإذا� �أيد�Óم�منذ�ذلك�الح$ن. �أسلم�بعض�التجار�عdى �وربما �م½�م�بعض�الكلمات�العربية، �التقطوا يكونوا
إvى��نت�_عراب�تسكن�حدود�مملكة�كانم��ي�ذلك�الح$ن�فذلك�دليل�عdى�أن�حدودها�قد�امتدت�يومئذاك

�وربما� �مبكر، �تاريخ �الشعب�النيج$�ي�وعرب�مصر�منذ �ب$ن �التمازج �حصول �عdى �هذا �فدل مصر�العربية،
��ي� �اPستعربة �القبائل �من � ن �Wكب$��ح� �عدد �ذلك�وجود �عdى �ويشهد �التصاهر. �إvى تعدت�الع[قات���م

 
ُ
�"رْب ى�عَ وَ الشمال�الشرÐي�للوطن�النيج$�ي�تسم�"ش بائل�شوى�هذه�نزحت�من�أورفوي�أن�ق�رخويرى�اPؤ .

)� �القرن�السابع�عشر�اPي[دي،�وأن�السلطان�إدريس�ألوما )�١٥٧١- ١٦٠٣سواحل�النيل�إvى�مملكة�كانم��ي
  ).١(س[مي�وثقافته��ي�وطنهبث�� الكان�ممن�شجعهم�عdى�الå¡وح�إvى�ب[ده.�ولعله�فعل�ذلك�بدافع�

�_قباط �إvى �بعضهم �وعزاهم �بغداد، �من �أ�م �إvى��وزعمت�الهوسا �ينتسبون �بل �بعضهم �وقال والفراعنة،
 ّV�¤من�حب�"V ِ�Þحباش،�وأن�كلمة�"َهْوسا"�أخذت�من�حبشة�و�"َ�َ�ْو_.�"V�¤ثم�قلب�الباء�واوا�و�أصلها�"َبَحب.�

�إvى�ب[د� �هيسكيت�تدل�عdى�أن�اPهاجرين�من�الشرق�وصلوا وهذه�_خبار�مع�اخت[فها�حسبما�ذهب�إليه
�و  ��ي�ح$ن�من�الدهر، �الناس�ش���Wالهوسا �الحكومة�يومئذ���أ�م�أدركوا �وربما �تجمعهم�حكومة�واحدة،

نشاء�الحكومات�اPركزية،�ثم�أخذت�إتجاوز�زعامة�رجل��ي�أهله�وعش$�ته،�ثم�إن�هؤ�ء�اPهاجرين�عملوا�عdى�
ات�عdى�كل�والرواي).�٢(العصور،�ثم�إن�اPهاجرين�اندمجوا�مع�القبائل�اPغلوبة�أخ$�ا�عdى�مر�الو�يات�تظهر

ولكرودار�رواية�عن�أصل��حال�تنص�عdى�وصول�اPهاجرين�إvى�اPنطقة،�وأ�م�جاؤوا�من�الشرق�أو�الشمال.
يوربا.�وف¸�ا�يزعم�أ�م�من�أحفاد�قريش،�وأ�م�غادروا�مكة�بعد�البعثة،�وأ�م�أبعدوا�عن�الحجاز�Pعارض±�م�

�Vþحرب"�مال�إفريقيا،�ومعهم�صنم�وراهب�يسم��"يا،�فاجتازوا�البحر�_حمر�وصاروا�يتنقلون��ي�ش)ص(الن،�
-Ile)إ�ي"��-ومنه�اشتق�اسمهم�وسموا�ُيُورَبا.�ثم�إن�الراهب�حدا���م�إvى�مكان��ي�نيج$�يا�الحالية�تسم��"إvى

Ife)كان�مهدا�لب[دهم�Pوالحق�أن�هناك�أناسا�يسكنون�مناطق�يوربا�منذ�العصر�الحجري،�).�٣(وأصبح�هذا�ا
�الذين �هم �منذ��وأ�م �الصلصال �وتحميص �النحت �من �الجميلة �والفنون �اPعدنية �_دوات �صنع راودوا

اPشهورة،�وأفاد�علماء�_لسن��Nok Cultureالعصور�الغابرة.�ومن�اPؤرخ$ن�من�ينس�éم�إvى�حضارة�"ُنوْك"�
من�وصول�تمثل�شيئا�أك¿���بناء�عdى�هذا،�فاÅسطورة���نت�موجودة�منذ�عديد�سنوات.اأن�لغة�اليوربا�ك

الغرباء�إvى�اPنطقة.�ويذكر�اللغويون�أن�هناك�مجموعت$ن�من�الغرباء�اللت$ن�وصلتا�إvى�ب[د�يوربا.�ويبدوا�أن�
�وصلت�ما �_وvى ��اPجموعة �و�٧٠٠ب$ن �١٠٠٠م �نحو�ِكيُت و م �اتجهت �وأن��أ�ا �الغابة. �أعماق وإيجيبو��ي

                                                           
�  �  Urvoy, Y. (1968) The History of Borno Empire, in Africa from Early times to 1800, Edited by PJM Mc wean 

(London: Oxford University) p53. 
-  �  68�p Hiskett, 
F  � )1976( Crowder, M. (1976) The Story of Nigeria, Faber. 
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� �الشمالية �_طراف �نحو�أويو�عdى �توجهت �الثانية �السفنائية�اPجموعة V�÷را_� �مع �الحدود �عdى للغابة
  اPعشوشبة.�ثم�إن�الغرباء�اندمجوا�مع�_هاvي�عdى�مر�العصور�و_زمان.

  :رابطة�التجارة

�إن�هناك�خطوط�تجارية�ع���الصحراء�تربط�ب$ن� �هذا، �والدول�العربية�التجارة. ومن�الروابط�ب$ن�نيج$�يا
�و� �القديم. �منذ �وغرب¸�ا �إفريقيا �بالضيعر �شمال �مملكة�بف �ذكر�كرودار�أن �التجارة. �هذه �نشأت �Wم� ط

إ��أن�التجارة�كانت��ي�حدود�ضيقة�جدا،��،قرطنجة�كانت�تستورد�العاج�والذهب�من�البلدان�السودانية
واتسع�من�نطاقها�بعد�تقديم�الجمل�من�الشرق�_وسط��ي�القرن�الثاني�اPي[دي،�وناب�مناب�الخيل�والحمر�

̄غريق،��.والعج[ت�البقرية فعdى�هذا،�فإن�سادة�هذه�الخطوط�قبل��س[م�هم�الفينيقيون،�والرومان،�و
وال��بر.�فلما�فتح�العرب�شمال�إفريقيا��ي�القرن�السابع�عشر�اPي[دي�آلت�السيادة�إل¸�م.�وأقدم�خط�تجاري�

�إvى�كنم�بواسطة� �هو�الذي�امتد�من�طرابلس�(ليبيا) َواْر.�يربط�ب$ن�نيج$�يا�وشمال�إفريقيا
َ
فزان�وواحات�ك

�القرن� �بالفعل��ي �الخط�كان�موجودا �وذكر�الهيسيت�أن �الثالث�اPي[دي. �منذ�القرن �نشأ �أنه وأك���الظن
�اPي[دي �فليس�هناك�ما�).١(السابع �الهوسا �لب[د �بالنسبة �الدول��وأما �وب$ن �¯تصال�بي½�ا �وجود �عdى يدل

نشأ�منذ�ف§�ة�ب$ن�القرن���ÍVيروف�أن�هناك�خط�تجاري�رئالعربية�قبل�القرن�الخامس�عشر�اPي[دي.�واPع
صدار�النحاس،�ومن�اPحتمل�أن�يكون�هذا�الخط�قد�مّر��من�لقرن�الرابع�عشر�ب$ن�مصر�وتكدة�ß التاسع�وا

خ[ل�ب[د�الهوسا�واتجه�إvى�ب[د�نو�ي�وإvى�ب[د�يوربا�لوجود�النحاس�هناك�منذ�وقت�مبكر.�أو�يكون�الخط�
  ب$ن�أه$��وتكدة�واتصل�بغوبر.��عdى�_قل�تفرع

  :�رابطة�mسNم

�خاصة، �نيج$�يا �إvى �وصل �وأنه �التاريخ، �طول �العربية �والبلدان �نيج$�يا �ب$ن �أك���رابطة ��س[م وإvى��كان
هذا،�أن�وك[ء�العرب��ي��ة.الصحراوي�السودان�الغربي�عامة�تدريجيا�عن�طريق�سلم�Vع���الطرق�التجارية

�و  �من�ص½�اجة �العاشر�اPالصحراء �القرن ��ي �أسلموا ��ي�يغ$�هم �العرب �ساد«�م �مع �تعاونوا �إ�م �ثم [دي،
ذكر�الك[رك�أن�التجار�العرب�وغ$�هم�من�اPسلم$ن�من�شمال��إدخال��س[م�إvى�اPدن�السودانية�وقراها.

Pدن�السودانية�منذ�القرن�التاسع�اPهناكي[دي،�و إفريقيا�بدأوا�يقيمون�بصورة�دائمة��ي�أحياء�بضوا�ي�ا�
�ي�خاص���م�بكمب�صالح�عاصمة�غانة�القديمة،�ولهم�عند�قصر�اPلك�مسجد.�وأسلم�ملك�إقليم�صي[�

)�من�قبل�أن�يصل�اPرابطون�إvى�١٠٤٠م)�وإقليم�التكرور�واردابي�(١٠٦٧السلطان��بي،�وملك�إقليم�ماvي�(
كان�ملوك�تلك�_قاليم�ممن�تعاون��،الجهاداPنطقة،�وPا�وصلوا�إل¸�ا��ي��اية�القرن�الحادي�عشر�وأعلنوا�

�يصاهرو�م�عمل�ا�).٢(معهم��ي�نشر��س[م�وبثه��ي�اPنطقة �ثم�أخذوا ̄س[م�ب$ن�_هاvي، لعرب�عdى�بث�
ح��Wاندمجوا�ف¸�م�أخ$�ا.�من�أجل�ذلك�يسم�VاPؤرخون�سكان�اPناطق�الشمالية��ي�السودان�الغربي�بالزنوج�

  الغابات�بالزنوج�"الخلص"�لقلة�ورود�البيضان�عل¸�م.�"اPم§¡جة"،�وسموا�سكان

  سيةاوالعNقات�الدبلوموطلب�العلم�رابطة�الحج�

� �برح[ت�ع���وسع �قيام�_هاvي �والدول�العربية�عن�طريق �من�نطاق�¯تصا�ت�ب$ن�نيج$�يا �بدوره �س[م
�الب[د�العربية�إما�Åداء�الحج�أو�لطلب�العلم��ي�مراكزه�كاÅزهر�والق$ نجد�السلطان�و �وان�واPراقش�وغ$�ها.

)�Vداء�مناسك�الحج�١١٥٠- ١٠٩٧دونما�بن�مي�همÅي[دي.��ن القر �ي�)م�يقوم�بزيارة�الكعبة�Pالحادي�عشر�ا
�مصر� �مع �وسياسية �الثالث�عشر�ع[قات�دبلومسية �القرن �برنو��ي �ملوك�كانم �عقد �فقد �هذا �عdى ع[وة

ي�نص�الر�سالة�ال�VWكت�éا�ملك�ال��نو�عثمان�بري�بن�إدريس�قد�أورد�القلقشند�ش.اكوطرابلس�وتونس�ومر 

                                                           
�  �   2p Hiskett  
-  �  20p Clark, 
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�ويذكر�الحالة�١٣٩٣-١٣٩١( �أعدائه، �ضد �به �بمصر�يستنجد �برقوق �الظاهر�سيف�الدين �السلطان �إvى (
�ذاك �ح$ن �ب[ده ��ي �اPوجودة �الحد�).١(̄ضطرابية �هذا �عند �تقف�الكانم �بالفسطاط��،ولم �كلية �بنت بل

م)�لتدريس�الفقه�اPالكي�Åبناء�كانم�١٣٤٢د��ي�عهد�السلطان�كاشم�بري�سنة�(القاهرة�تسم��كلية�ابن�رش
�وأعيان�الكتاب� �بكبار�العلماء �الشرق�_وسط�واتصلوا �إvى �رحلوا �الط[ب�الذين �من �وهناك�عدد وغ$�هم.
�الدين� �ج[ل �لقي �ملك�صنôي �أسكيا �محمد �وذكر�الهيسكيت�أن �للتدريس. �وتصدروا �ب[دهم �إvى ورجعوا

�السيو  �سنة �غا�ي �عdي �مي �ملك�الكانم �كذلك �ولقيه �القاهرة، ��ي �مع��).٢(م١٤٨٤طي �مراس[ت وللسيوطي
)� �سورى �إبراهيم �كشنة �سلطان �مثل �من �الف§�ات، �هذه �خ[ل �الهوسا �وأم$��أكدز�١٤٩٨-١٤٩٣س[ط$ن (

�صطفو�( ��؛)١٤٨٧-١٤٩٣محمد �اPسلم، �اPجتمع �وتنظيم ̄مارة � �بشؤون ��رشاد �الشيخ�ضر عتتضمن ها
  .)٣("تنبيه��خوان�عdى�أحوال�ب[د�السودان"�هثمان�بن�فودي��ي�كتابع

  أثر�اللغة�العربية�&ي�لغة�الهوسا

�ظهرتو�ي�نيج$�يا�بصفة�خاصة،��،خالدة��ي�السودان�بصفة�عامة�اتركت�آثار �وهذه�الع[قات�التاريخية�قد
̄جتماع فإ�ا��،ية�والعقلية�وغ$�ها.�و�ي�اللغة ثار��ي�مختلف�الجوانب؛��ي�اللغة،�و�ي�_نظمة�السياسية�و

ثرا�èا�باPفردات�الجديدة،�وخاصة��ي�مجال�الدين�والتجارة�واPلك.�هذا�إعملت��ي�تنمية�اللغات�السودانية�و 
_لفاظ��وا�م½�مالتقطو مع�العرب��ي�_سواق�واPدارس،��واأول�من�تعاملكانوا�Åن�التجار�والعلماء�واPلوك�

��بالعربية�بدون�تحريف،�وبعضها�بي½�م،�ثم�انتشرت�بالتدريج�ب$ن�الجماه$�،�فأصبحت�تع�ّ تبادلوها�و العربية�
�اللغات� �و_لفاظ�العربية�شائعة��ي �استع$�ت�ثم�أطلقت��ي�غ$��معان¸�ا�_صلية. بتحريف�بسيط،�وبعضها

ر�عdى�لغة�الهوسا�النيج$�ية�كلها؛�من�هوسا،�وكانوري،�وف[ت،�ويوربا،�وغ$�ها�من�اللغات.�ورأينا�أن�نقتص
��Åيطول�حبل�الك[م،�و�Åا�أك¿��شيوعا،����ي�نيجريا�فحسب�بل��ي�كافة�غرب�إفريقيا.�وإ�ا�إvى�يومنا�هذا�

�كما �نيج�مازالت ��ي �القبائل �مختلف �ب$ن �والتفاهم �التجارة �لغة �×ي �السودان�$كانت، �دول �من �وغ$�ها �يا
  ؛ تي�لنحو ويمكن�وضع�القواعد���ذا�الخصوص�عdى�ا�.ةالغربي

كل�البضائع�ال�VWوردت�إvى�ب[د�الهوسا�ولم�تكن�تعرف�قبل�مGيء�العرب�فإ�ا�تع���بالعربية،�حينا�بتحريف� •
َ¡امي)�:بسيط�عdى�هذا�النحو

ْ
åي|ِس رْ السرج�(ِس �،اللجام�(ِل�برة��  ،الزعفران�(زعفران)�،الفتيلة�(�ِفِت[)�،ّدي)

وَرْه)
ّ
 (ُس �السكر �،حلوى�(ح[وى�/أليوى)�،(الل

َ
َمه)،�الحرير�(الحريْن)،�ِري)ك

َ
).�،�القمح�(الك

ّ
 اPسلة�(�َمِس[

ْس)،�انْه)_مانة�(أَم :�الكلمات�ال�VWيك¿��مزاول±�ا�ب$ن�التجار •
ُ
،�الخيانة�(خيانة/حائن¤�V)،�ا)بَ الربا�(رِ ،�الغش�(الغ

(Vسلم)السلم�،�(يÐأرز)د�درهم،�سوق�(كاسوا)،�الرزق�)Vا)�يبَ الربح�(رِ ،���(عاَيِري)لع$،�االدينار�(ذينار))،�رهم 
 �نظر،�قراءة�(كراتو)،�القلم�(القلمV)،�V)ِم لِ علم�(عِ العلم:�ألفاظ�� •

َ
 لوح�(،�ي)ظرِ (ن

َ
 أ
َ
 الدواة�(تودا).�،و)ل

�الدينية • �الكلمات �معظم :(V ِ�¤
ْ
ن
ُ
�(ُمُسل �(القرآن)�،̄س[م �القرآن ،(Vمسلم)� �اPسلم ،(

ّ
�(َص[ زنديق/��،الص[ة

 سجد/�مصdى�(مس[V�Þ).�م،�منافق�(زنديقي/منافكي)
�،)ة(الغرار ه�لغرار ،�ا(البصل)�البصا�،)اPهاجراPاجري�(،�(الجيب)�الج¸�و�:�Vتصدرت�بأل��ي�الهوساال�Wالكلمات •

  .(�_مر)�_مري 
��،الجمعة�(جومعه)�،الخميس�(الحميس)،�_ربعاء�(�ربا)،�(ليتن$ن)�¯ثن$ن،�_حد�(لحِد)�:جميع�أيام�_سبوع •

 َ� ْ�).�السبت�(أَس
�تسع$ن • �عشرين�إvى �عشرون�(عشرْن)�:جميع�العقود�من�_عداد خمسون�،أربعون�(أربِعْن)،ث[ثون�(ت[ِتْن)،

 .تسعون�(شْسعن)�،ثمانون�(تماِنن)�،سبعون�(سبِعْن)،�ستون�(سِ§ْن)،�(حمِسْن)
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اPوت���،تو)بْ رَ (َج تجربة��،جائحة�(جائحا)،�)هعقوبة�(عقوب،�ذابا)عذاب�(عَ :�الكلمات�ال�VWف¸�ا�نقمة�أو�عذاب •
 .مصيبة�(مصيبه)�،ب[ء�(ب[ئي)�،ا)وَ تَ (ُم 

�ال • �كلمات VWلكالPبا� �حكم(حكم¤�V)�:تتعلق ،(Vحاكم)� �(القاvي)�،حاكم V�÷القا،�(V�¤عادل)� ظلم��،عدل
(V�¤Pظا)،�(سياسا)وهكذا.�،سياسة� 

 و).�كم�(قلمنك(قلُم �،ِك�(قلمْنِك)قلمُ �،َك�(قلِمْنَك)نحو؛�قلمُ �:بعض�الضمائر�اPتصلة •
  .مفردا«�امجموع�ويمكن�القول�بأن�ألفاظ�العربية��ي�الهوسا�تستغرق�ربع�أو�خمس�

  :�&ي�مجال�#دب#ثر�
�يعرفون�أ �وكان�من�أك���نتائج��يلم�يكن�الناس��ي�غرب�إفريقيا �أو�الكتابة�قبل��س[م، نوع�من�القراءة

̄يمان�معرفة�القراءة�وال �فائدة�بعد� �أصبح�_هاvي�يكتبون�لغا«�م�بالخط��تصال�بالعرب�وأعظمها كتابة.
عواطفهم�عن�طريق�نظم��نوأصبحوا�يع��و�،العربي،�فسهل�لهم�ضبط�الوثائق�وال§�اسل.�ثم�ارتقوا��ي�الباب

�عdى��،القصائد �وحافظوا �وغ$�ها. �ومديد، �وبسيط، �من�طويل، �العربية؛ �البحور �عdى وقول�الشعر�بلغا«�م
� فيما�يخص�ب[د�الهوسا�ب$ن� أن�_دب�اPحdي�اPكتوب�بالخط�العربي�نشأذكر�الهيسكيت�_وزان�والقوا�ي.

�هو�الذي�يعود� �النوع�وصل�إلينا �إ��أن�أقدم�عمل�من�هذا القرن�السادس�عشر�والسابع�عشر�اPي[دي،
يح��ýيرى�أنه�من�اPتوقع�جدا�أن�تكون�محاو�ت�ضبط� .�لكن�يارو )١(م١٨٢٨و�١٧٦٢ب$ن�سنة تاريخه�إvى�ما

�ا �(لغة �رمفا �قصر�اPلك�محمد �الخامس�عشر�اPي[دي��ي �القرن �نشأت�منذ �بالخط�العربي -١٤٦٢لهوسا
�ت[م١٤٩٩ �أيدي �واستمرت�اPحاو�ت�عdى �اPغيdي، �ح$ن�صحبه �التازخ�VWي) �أحمد �أيد �الشيخ �مثل �من ذه

علماء�القرن��وتطورت�العملية�عdى�يد�،م)١٥٣٣م)�والشيخ�مخلوف�البلبdي�(اPتو�ى�سنة�١٥٢٩(اPتو�ى�سنة�
   )٢(وغ$�هما�من�العلماء�،والشيخ�محمد�مسنه�،السابع�عشر�اPي[دي�كالشيخ�محمد�الصباغ

�كان� �معظمه �أنه�كان��ي �عdى ̄ستعمار، � �إ��بعد �اPكتوب�بالخط�العربي�لم�يتطور �الن¿��_دبي�اPحdي أما
�مع�ذلك�لم�يتخل�عن�  �إ��أنه �بالخط��نكل$¡ي. �الفن�منذ�عصر�ةالعربي�ثار مكتوبا �هذا �والذين�راودوا .

بمع��j"البيان��Magana jariceا�جاري�V�Þ)�غنَ ̄ستعمار�هم�محمد�أبوبكر�إمام،�وله�كتاب�قصص�مشهور�(مَ 
بل�عمد�إvى��،كå¡"،�وفيه�قلد�ألف�ليلة�وليلة��ي�_سلوب،�لكنه�مع�ذلك�لم�يحك�شيئا�من�حكايات�ألف�ليلة

�تناسب VWوانعكس�_خبار�ال� �(رُ �بيئته �كتاب�آخر�بعنوان �وله �غَج بَ �ْن َو قومه. �"ماء��Ruwan bagajaا) �jبمع
�_سلوب�،الشفاء" �قشبة�من�بيئته.�،وفيه�قلد�اPقامات��ي �لباسا �رئيس��وألبسه �بليوا وهناك�أبوبكر�تفاوا

ى�دÙاواتخذ�نفسه�بطل�القصة،�و �،وزراء�نيج$�يا��ي�الجماهرية�_وvى،�كان�له�كتاب،�فيه�قص�قصة�طويلة
� �الحياة �ووصف�بيئة �البلدان�العربية، ��ي �أنه�نشأ �دقيقا،��̄جتماعيةف¸�ا ̄ستعمار�وصفا �قبل� �نيج$�يا �ي

طن�النيج$�ي،�وكيف�ساءت�و وذكر�الع[قات�الكائنة�ب$ن�السودان�والدول�العربية،�وحكي�قصة�مغادرته�لل
وترعرع��،ورحلوا�به�إvى�الب[د�العربية�،واستاقته�_قدار�إvى�الرق،�واش§�اه�بعض�التجار�العرب�،به�الحظوظ

  .من�يرى�أن�قصته�هذه�ذاتية،�تستند�الواقع�إvى�حد�بعيد�جدا�اسوالعمل�رائع�جدا.�ومن�الن�.��ا

�ودينية،��:خاتمةال �ودموية، �تجارية، �ع[قة �ببلدان�غرب�إفريقيا �الدول�العربية �سبق�أن�ع[قة �مما يتضح
�وقد�تعلم�سكان�السودان�من�ال �وحكم،�وثقافية. �وثقافة، �وحضارة، �من�دين، �ومفيدة؛ �كث$�ة عرب�أشياء

_عمال�_ديبة�للشعوب�السودانية�بما��ي�ذلك�الهوسا،�تتسم��-�تزال�وما�–زالت��ونظام�عسكري�وغ$�ها.�وما
�والثقافة� ��س[م �من �انبثقت �القوم �ثقافة �Åن �هذا، �السماوات�و_رض. �بقيت �ما �العربي بسمات�_دب

  حية�والثقافة�الرومانية�واليونانية.يبثقت�الثقافة�الغربية�من�اPسنا�اكم�،العربية

                                                           
�  � p80   Hiskett  
- �Yaro, I. (1988) Hausa a rubuc: Tarihin rubuce-rubuce cikin Hausa (Zaria: Gaskiya) p31 

 




