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  ا�خطوطات�العربية�ودورها�الثقا&ي�&ي�ا�جتمع�النيج/.ي 
  

 أحمد�أبوبكر�عبدهللا

 جامعة�إلورن،�نيج$�يا�،معهد�الدراسات�العليا

 تمهيدال

�الذي�أدته�اPخطوطات�ا �الثقا�ي �الدور �اPتواضعة �اPقالة �النيج$�ي�القديم،�تدرس�هذه �اPجتمع ��ي لعربية
تمحور�موضوع�الدراسة�حول�ث[ث�نقاط�×ي:�مفهوم�اPخطوطة�العربية،�ونبذة�تاريخية�عن�اPخطوطات�يو 

  العربية��ي�اPجتمع�النيج$�ي،�وموضوعات�اPخطوطات�العربية�النيج$�ية.

  مفهوم�ا�خطوطة�العربية

�
ّ
ط

َ
�الكتاَب�أي�سطره�وكتبه،�ويقال�خطه�اPخطوط�أو�اPخطوطة�اسم�اPفعول�من�خ

َّ
طا.�يقال�خط

َ
�خ

ّ
ط

ُ
َيخ

�واPخطوط�هو�اPكتوب�بالخط�اليدوي،���باPطبعة)١(بقلمه�أو�بيده ،�فاPخطوطة�×ي�النسخة�اPكتوبة�)٢(.
�كما�)٣(باليد �والنسخة�اPطبوعة، �ويستعمل�لفظ�اPخطوطة�للتفريق�ب$ن�النسخة�_صيلة�لعمل�كاتب�ما .

الطباعة��ي�القرن�الخامس��لح�Åي�وثيقة�تاريخية�مكتوبة�باليد�منذ�العصور�القديمة�ح��Wظهور يش$��اPصط
اط.)٤(عشر�اPي[دي

ّ
واPخطوطات�القديمة�تمد�الباحث$ن�بمعلومات�عن� ،�ويطلق�عdى�من�اتخذها�حرفة�خط

حفظ��اPعام[ت�التجارية�والعادات�والقانون�وأحوال�_سرة�و_دب�والحكومة�واPعتقدات
ُ
الدينية،�كما�أ�ا�ت

�Vjُع� �وقد �اليد، �بخط �اPكتوب ��س[مي �ال§�اث ���ا �فيقصد ��س[مية �اPخطوطات �وأما �أشكالها. لجمال
�أنتجه�العقل�العربي�و�س[مي� اPسلمون�باPخطوطات�عناية�كب$�ة�لكو�ا�السبيل�الوحيد�للحفاظ�عdى�ما

  من�مصنفات�ورسائل.

  جتمع�النيج/.ي ا�خطوطات�العربية�&ي�ا�

�أ�ا�صاحبت�الكتاتيب لم�ُيحّدد�التاريخ�بداية�صدور�اPخطوطات�العربية��ي�اPجتمع�النيج$�ي،�ولكن�اPتواتر

�كانت�اPخطوطات�النيج$�ية��)٥(والدهال$¡ �هو�الوضع��ي�كل�- إvى�ظهور�قبل�تأسيس�اPدارس�النظامية. كما
�إس[مي �اPص�-مجتمع �كتابة �ت§�كز�عdى �البداية �اPأثورة،��ي �و_دعية �الدراسية، �واPقررات �الكريم، حف

̄جتماعية،�واPعارف�القومية،�واستخدام�الكتابة� وتطورت�فيما�بعد�لتشمل�الرسائل��خوانية،�والوثائق�
�ومن�ثّم  تكاثرت�اPخطوطات��ي�اPجتمع�وانتشرت،�وأصبحت�لدى��العجمية�لضبط�اPعارف�ورسم�_سماء.

�يتوار  �تركة �أسرة �ضعف�شأن�اPخطوطات�كل �بأنواعها �انتشرت�آ�ت�الطباعة �وPا �بي½�م. �فيما �أفرادها �Âا
بعضها�بمرور�الزمن��اندثر واستخف�الناس�بأمرها�وأهملوها�بجنب،�وصار�معظمها�أكلة�السوس�والعث،�كما�

أهله�الذين�من�عدم�¯ك§�اث���ا�والجهل�بأهمي±�ا،�وما�اهتم���ا�إ��بعض�بيوت�العلماء�حيث�يبقى�العلم�و 
  لهم�الحرص�الشديد�عdى�آثار�القدامى��س[مية�كي���تم�ي.
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                  موضوع�ا�خطوطات�العربية�&ي�نيج/.يا

�أهله� �حياة ��ي �قسط���يس±�ان�به �ولها �النيج$�ي�باÅمس، �اPجتمع ��ي للمخطوطات�العربية�مكانة�مرموقة
Pا� �تقسيم �ويمكن �وغ$�ها، ̄جتماعية �و �والثقافية �ال�VWالدينية �_نواع �إvى �ف¸�ا �استخدمت VWال� وضوعات

  نتناولها�بالشرح�والتوضيح�فيما�يdي:

                    ا�صحف�الشريف

اPصاحف�اPخطوطة�موجودة��ي�بعض�البيوت�النيج$�ية�لحد� ن،�مما�نسخها�و �،القرآن�الكريم�ك[م�هللا
Pصاحف�اPطبوعة��ي�متناول�الجميع،�وحفاظا�_جداد�باليد�أو�استنسخوها�من�الخطاط$ن�قبل�أن�تصبح�ا

عdى�كرامة�هذا�الكتاب�ومجده�راحوا�يقدسونه�ويعتنون�به�كل�اعتناء،�حيث�يودعونه��ي�الحقيبة�الجلدية�
�وشمس� ل،

ّ
�مبل �وماء �من�كل�يد�مازقة، �عل¸�ا �خوفا �مكان�طاهر�أم$ن، ��ي �له�ويعلقو�ا اPصنوعة�خصيصا

Pخطوط�كان��ي�اPرتبة�_وvى�لدى�النيج$�ي$ن�من�حيث�الصيانة�م�éتة،�وسيسان�مهلكة.�ون[حظ�أن�القرآن�ا
̄بن�من�_ب�ويرثه�الذرية�عن�_حفاد.� ̄عتناء،�ولذلك�كان�أطول�اPخطوطات�عندهم�عمرانا،�يدركه�   و

                        #دعية

�ا�السجل�الذي�تأتي��ي�الدرجة�الثانية�عند�أهل�نيج$�يا�من�حيث�_همية�والعناية؛�Å_دعية�فمخطوطات�
�وأدعية�جلب�الخ$�� �تنقسم�مخطوطات�_دعية�عندهم�إvى�أدعية�_وراد، يحفظ�لهم�تضرعا«�م�الروحية.
ودفع�الشر.�ومن�أشهر�_دعية�عندهم�سور�من�القرآن�الكريم�مثل�سورة�الكهف،�ويس،�والواقعة،�وسورة�

د�جاءكم�الرسول...�وقل�اللهم�مالك�اPلك...،�اPلك،�وكذلك�آيات�منه�مثل�آية�الكر��V،�وآمن�الرسول...،�ولق
�وغ$�ها،�وكذلك�دعاء�ختام�القرآن�الكريم�(الخطبة)،�ودعاء�الحرز�اليماني�اPعروف�عندهم� وتلك�حجتنا...
بـ"سيفي"،�والحزب�اPغVj،�و�ّي�دافع،��واستغفار�عبد�هللا�بن�سلطان،�وكتاب�د�ئل�الخ$�ات�ل�مام�الجزوvي،�

  [ة�السابـق�وغ$�ها.وص[ة�الفاتح،�وص

  ���            �:#وفاق

�والخواص� �العادة �خوارق �من V¬ف� �خاتم، �ومفردها �خواتم �كلمة �أيضا �عل¸�ا �ويطلق �الوفق �جمع _وفاق
العجيبة�ال�VWيجّر��ا�العلماء��ي�معالجة�_مور�الروحية،�تبدو�_وفاق�فّنا�رائعا�ي�éر�النظر�ويدهش�القلب�Åن�

�أحيانا�ي و_وفاق��ي�نيج$�يا��ختارون�ألوانا�مختلفة�من�اPداد��ي�رسمها�ويحكمو�ا�إحكاما.الخطاط$ن�كانوا
�مكتبا«�م� �من �مكتبة �هناك �وليس �ضخمة �مخطوطات �ف¸�ا �ولهم �العلماء، �لدى �البالغة �_همية من

[ف،�الخصوصية�إ��ويوجد�ف¸�ا�هذا�النوع�مـن�ال§�اث�فــي�مكــان�خــاص،�كانوا�يجمعون�عددا�م½�ا�معا��ي�غ
ْنِد".

ُ
  ويحزمونه�بالحبل�اPت$ن�ويطلقون�عdى�كل�حزمة�كلمة�"ك

      :الطّب 

،�وقد��ي�ديار�نيج$�يا�كانت�_عشاب�و_وراق�والجذور�والقشور�وبعض�اPواد�البحرية�وال��ية�مكونات�الدواء
بلغا«�م�اPحلية�من�دّون�أهلها�كل�ما�عرفوا�من�ذلك�وكيفية�استعمالها�باللغة�العربية�الركيكة�(اPكسرة)�أو�

�وللمخطوطات�الطبية�مكان�خاص��ي� �أو�لغة�النفاوية�اPكتوبة�بالحرف�العربي. �أو�لغة�الهوسا لغة�اليوربا
  مكتبات�علماء�نيج$�يا�الذاتية؛�سواء�اPخطوطة��ي�_وراق�اPجزأة�أو��ي�الكراسات.�

:jالكتاب�ا�در��            ������������  

�الق �النيج$�يون �العلماء �آنئذ�تلقى �تتوفر�عندهم �لم �إذ �باليد، �اPنسوخة �الكتب �بواسطة �اPعلومات دامى
الكتب�اPطبوعة،�بل�إن�الوسائل�التعلمية��ي�حي½�م�غ$��ميسرة،�يقول�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�وصفا�
�و��يسمح�له�الشيخ� �نسخة�الكتاب�عند�شيخه�بشق�_نفس، �"كان�الطالب�يحصل�عdى لحالهم��ي�ذلك:
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�الجملةباستعا �تتم �Wح� �ينتسخها �واحدة) �(طبعة �باÅوراق �يسمح �بل �الكتاب �جملة �الكتب��.)١(رة وتحتل
�تفس$��الج[ل$ن،� �اPخطوطة �مقررا«�م �ومن �الخاصة، �مكتبات�العلماء �من �هاما �جزءا اPقررات�اPنسوخة

�ابن�م �ومقامات�الحريري،�وألفية �والرسالة�للق$�واني، �ومنظومة�وكتاب�الفقه�لóخضري�والعشماوي، الك،
  القرطVþ،�وأشعار�اPعلقات،�وقطعات�من�القصائد�العربية�_دبية�والعلمية،�وبردة�اPديح،�والهمزية�وغ$�ها.

  :ا�قطوعات

النصوص�الشعرية�أو�الن¿�ية�ال�VWكان�علماء�نيج$�يا�يقتبسو�ا�من�الكتب�ويأخذو�ا�معهم�×ي�اPقطوعات�
�يراد�تذكره.�ليقرؤوها�ل[ستشهاد��ي�حلقات�الوعظ�و  اPحاضرة،�ويعت���هذا�النوع�اPفكرة�ال�VWيقّيد�ف¸�ا�ما

̄حتفال� ��ي�حلقات�الذكر�واPجالس�الصوفية�عند� �يتلو�ا VWال� �نصوص�_ذكار�واPدائح �باßضافة�إvى هذا
  باPولد�النبوي�الشريف�وغ$�ه،�ويك¿��هذا�النوع�أيضا��ي�ثنايا�حزمة�مخطوطا«�م.

                :الرسائل

�بعض�قد �عdى ��ُع¿�ت �الرسائل�الرسائل �نشر�بعض �تّم �الرسمية. �والوثائق �اPخطوطات �حزمة �ثنايا �ي
اPخطوطة��ي�الكتب�مثل�رسالة�الشيخ�محمد�_م$ن�الكانم�Vإvى�صديقه�الشيخ�أحمد�القادري�اPنشورة��ي�

�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري ��ي�كتاب�"مصباح�الدراسات�_دبية��ي�الديار�النيج$�ية" �منتشرة ،�وكان�جلها
  اPكتبات�الخاصة�والعامة�مثل�مكتبة�جامعة�إبادن.�

                      :التأليف

�وقد�تداول�بعضها� ��ي�خزائن�مخطوطا«�م، �ُيع¿��عل¸�ا �مسائل�ورسائل�علمية �نيج$�يا �من�علماء أنتج�عدد
 
َ
شر�مثل�كتاب�"أخبار�القرون�من�أمراء�بلد�إلورن"�للشيخ�أحمد�بن�أبوبكر�ِإك

ُ
ْوَرْو��لوري،�الذي�حققه�ون

َ
ْوك

اPرحوم�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�وأخرجه�كتابا،�وم½�ا�قصيدة�"نكتة�نحوية"�اPنسوبة�إvى�الشيخ�بيغورى�
  وغ$��ذلك�مما�جمعه�الشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري��ي�كتابه�"Pحات�البلور��ي�مشاه$��علماء�إلورن".

                        :َعَجِمي

"Vَعَجِم"� �اللغات��كلمة �عdى ���ا �تصطلح �نيج$�يا �و�ي �أي�خ[ف�العرب، �العجم �واحد Vالعجم� �من مأخوذة
�النظام�دور�بارز��ي�ثقافة�اPجتمع�النيج$�ي�قبل�مGيء�الحروف� �ولهذا الوطنية�اPكتوبة�بالحروف�العربية.

��هنة�ال[تينية�وبعده،�فإن�استخدامه�لكتابة�القيمة�عdى�عملة�ب[د�نيج$�يا�القديمة�والحديثPن�الحجج�اPة�
�تدوين� �و�ي �الكتاب، V�Þحوا� �كتابة ��ي �كث$�ا Vَعَجِم� �أفاد �وقد �الب[د. ��ي Vالرسم� �اPستوى �عdى �دوره عdى
القصائد�الوعظية�والحكمية�اPحلية�اPعروفة�بـ"واكا"،�فقد�حقق�الدكتور�مشهود�محمود�جمبا�مث[�طائفة�

  بعنوان:�"واكا�إلورن�فن�أدبي�إس[مي�شعVþ".�من�القصائد��لورية�اPحلية�وجمعها��ي�كتابه�

  ا�راجع�وا�صادر

 لسان�العرب،�ب$�وت.،�بن�اPنظور ا .١

  م،�اPطبعة�النموذجية.١٩٨٢هـ�١٤٠٢آدم�عبد�هللا��لوري،�Pحات�البلور��ي�مشاه$��علماء�إلورن،� .٢

  م).�اPعجم�الوج$¡،�مصر٢٠٠٣مجمع�اللغة�العربية�( .٣

  م).�اPوسوعة�العربية�العاPية.٢٠٠٤ة�(اPكتبة�العلمية�¯لك§�وني .٤
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