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 ًّ  با همىرحاُس ىْ ً  الىلائن في ألادب الػشبي الىيجيري: بالد  ف
 

 بظماغيل خعين

ا -٧لُت ٖبض الغخُم للضعاؾاث اإلاخ٣ضمت، بباظا، الخابٗت لجامٗت الخ٨مت، بلىعن، مدايغ   هُجحًر

 

 الخمهيذ

الى٣اثٌ مً ٞىىن الكٗغ ال٣ضًمت؛ وكإث م٘ وكإة الكٗغ وجُّىعث م٘ جُىعٍ وبن لم حؿّم  به مهُلخا. 
ٞغة وؤزغي باإلاالخاة وما بلى طل٪ مً ؤق٩ا٫ الىٟاع. ٞمهاصع ألاصب ٣ٞض ٧اهذ في الجاَلُت حؿّمی خُىا باإلاىا

ت ٦شحرة. وفي الٗهغ ألامىي اػصَغث الى٣اثٌ اػصَاعا  ً الكٗغ ٢بل ؤلاؾالم خٟلذ بمىا٢ًاث قٗغٍّ وصواٍو
 ُّ ت والؿُاؾ ُّ ىانٍغ وؤؾالُبه ومغامُه وؤبٗاصٍ الاظخماٖ ًّ مؿخ٣ّل بظاجه، له ؤنىله ٖو ت، ٦بحرا، وجدّىلذ بلى ٞ

ؼة، وجبىؤ مجزلت في لىح الكٗغ. م مً عقّي ألاصب و٦ثرة الكٗغ والكٗغاء في الٗهغ  ٞاخخّل م٩اهت ٍٖؼ لى الٚغ ٖو
ت التي ؤظاصَا  ت، و٦ثرث اإلاُاعخاث الكٗغٍّ ها اإلاٗاعياث الكٗغٍّ

ّ
ذ مدل

ّ
الّٗباسخي، لم ج٨ثر الى٣اثٌ، بل خل

ا. ىن وؤبضَٖى ُّ ًغو ُٞه للى٣اثٌ زبر، ولم ٌؿم٘ لها ط٦غ، إلاا ؤنِب  وؤّما الٗهغ التر٧ي، ٞلم الكٗغاء الّٗباؾ
ؿم بالخًمحن والظي وسج ٖلى 

ّ
به ألاصب الٗغبي ُٞه مً الاهدُاٍ والغ٧ىص والسمى٫، وزاّنت الكٗغ ل٨ىه اح

ت وانُبٜ بهُٛتها، ول٨ً لم ٌؿمی بها) وفي الٗهغ الخضًض اؾخُاٖذ الى٣اثٌ (. 1مىىا٫ الى٣اثٌ الكٗغٍّ
ا، ٣ٞض وُ  ؤن حؿترّص ؤهٟاؾها، ت، وزاّنت هُجحًر ُّ ٣ُا الٛغب ظض بُض ؤّن ؾى٢ها لم جغاوط في بالص الٗغب. ؤما في ؤٍٞغ

ضة، والتي هي مىيٕى َظا اإلا٣ا٫ ُّ  اإلاخىاي٘. ٖضص ال ٌؿتهان به مً الى٣اثٌ الج

ا: الؽػشيت الػشبيت وجىىسها وؽإة الىلائن  في هيجيًر

ًّ الى٣اثٌ اٌُ ال  ت متی وكإ ٞ
ّ
ت في ألاصب الٗغبي الىُجحري، ول٨ً ًم٨ً ال٣ى٫ الظي ٗٝغ ٖلى وظه الض٢ لكٍٗغ

ت  ا، ؾب٣ذ الى٣اثٌ الكٍٗغ ت َُٟٟت، لضي ؤَالي هُجحًر ُّ ت مدل ال ًى٨غ، بإن َىا٥ مداوالث ٚىاثُت ؤو قٍٗغ
لت ًٖا٣ًالٗغبُت في البالص. و٦ظل٪ ًم٨ً ؤن  ت َظٍ، وكإث ؤّو٫ َو ت الٗغبُت الىُجحًر  ٫ بّن الى٣اثٌ الكٍٗغ

لٗىا٠َ الٗلمُت والضًيُت ؤلاؾالمُت الّٛغاء، ٦ما في ٖهغ الىبّي، ولِؿذ ًٖ هدُجت الٗىا٠َ هدُجت ا
ت. ُّ ؤّما جُىع َظٍ  الؿُاؾُت والصسهُت، ٦ما في الٗهغ ألامىي، ؤو الٗهبُاث ال٣بلُت، ٦ما في الجاَل

ا خؿحن بٗهغ  ِؿىع ػ٦ٍغ ؤو ٖهغ  ؾترقاصالا الى٣اثٌ في َظٍ الضًاع، ٞحرظ٘ بلى الٟترة التي ؾّماَا البٞر
مت ؤلالىعي بٗهغ اإلاُٛلي مً ال٣غن الخاؾ٘ بلى (، 2()م1804ـ  1300)الضٖاة الىاٞضًً

ّ
والتي ؤَل٤ ٖلحها الٗال

م اإلاُٛلي الخلمؿاوي،   الخاصي ٖكغ الهجغي، وؿبت بلى الكُش مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ
َ
ً مضًىت ٧  الظي اؾخَى

َ
 ىْ اه

 
َ
 ىَ اِق و٧

ْ
لت ، وجهّضعت ـ بها مضة ٍَى و٧ان ٖلم اإلاى٤ُ مً الٗلىم التي ٧ان (، 3)، وؤزظ ٖىه ؤ٧ابغ ٖلماءَاللخضَع

٠ لهم ٦خابا ُٞه
ّ
ى مٗه في  .ًضّعؾهم في ظامٗها، ختی ؤل ي َو ا ٖلم بظل٪  الخاٞٔ ظال٫ الضًً الؿَُى

ّ
وإلا

 
َ
 ىَ اِق ٧

ْ
مهت ٠ ٦خابا في طّم اإلاى٤ُ وجدٍغ

ّ
إلاى٤ُ، ٨ٞخب بلُه اإلاُٛلي ٢هُضة، ًبّحن له ٞحها خ٣ُ٣ت ٖلم ا ؛، ٞإل

مه وحٗلُمه، ومجها ما ًلي:
ّ
 وظىاػ حٗل

 هـــــو٧ّل خضًض خ٨مه خ٨م ؤنل **ه ـــــــؾمٗذ بإمغ ما ؾمٗذ بمشل
                                                           

 4ٙ٘، ص ٕأمحد اإلسكندرم، ادلفصل ُب تاريخ األدب العريب، ج:    (ٔ)
 4ٚ٘ "ادلأدبة لطالب العربية ُب إفريقيا الغربية"، ص ـ(،ٕٓٓٓزكريا حسُت، )    (ٕ)
 4ٙػ  4٘ ـ( مصباح الدراسات األدبية ُب الديار النيجَتيّة، صٜٚٙٔ) آدـ عبد اهلل اإللورم،  (  ٖ)
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ىهی ًٖ الٟغ٢ان في بٌٗ ٢ىل **ًم٨ً ؤن اإلاغء في الٗلم حجت  ؤ  هـــٍو

 هـــــــــــــًٖ الخ٤ ؤو جد٣ُ٣ه خحن ظهل **اعة ـــــــــجی بال ٖبـــــَل اإلاى٤ُ اإلاٗ

 هـــــــــــصلُال صخُدا ال ًغّص لك٩ل **غي ـــــــاهُه في ٧ّل ال٨الم ٞهل جمٗ

جي َضا٥ هللا مىه ٢ًُ    **ت ــــــــــــــــؤٍع
ّ
 هــــــــــــــــٖلى ٚحر َظا جىٟها ًٖ مدل

          بلى ؤن ٢ا٫:

 (1)و٦م ٖالم بالكٕغ باح بًٟله **لئن صّر ٖجهم ما ط٦غث ٨ٞم َم 

ا ونلذ بل
ّ
ي ال٣هُضة، ه٣ًها ب٣هُضجه التي ٣ًّغع ٞحها جهُه ًٖ ٖلم اإلاى٤ُ، ومجها ماًلي: وإلا  ى الؿَُى

 ضي نالة للىبّي وؤَلهــــــــــــــوؤَ **ه ــــــــخمضث بله الٗغف ق٨غا لًٟل

 هــــــــــــــــً خبر ؤ٢ّغ بًٟلـــــاوي ٖــــــــــــــؤج **ه ــــــعجبذ لىٓم ما ؾمٗذ بمشل

ٟذ مبضٖحعّجب 
ّ
ا ُٞه ظّم بى٣ل **ا ـــــــــــــمجي خحن ؤل  هــــــــــــــــــــ٦خابا ظمٖى

 وما ٢اله مً ٢ا٫ مً طّم ق٩له **ّغع ُٞه الىهي ًٖ ٖلم مى٤ُ ــــــــــــؤ٢

م لًٟلــــــٞ **وؾّماٍ بالٟغ٢ان ًا لُذ لم ٣ًل   هـــــــــــــــــظا ون٠ ٢غآن ٦ٍغ

  ى٣اثٌ التي و٢ٗذ بحن الكُش اإلاهُٟىومً َظا الخُّىع، جل٪ ال
ُ
 وِ ى ٚ

ْ
 رْ بَ ي ال

َ
 اوِ ه

ُ
ي ىِص ي والكُش ٖبض هللا بً ٞ

 
ُ
اليؿاء بي بجىاػ ازخالٍ الغظا٫ ىِص في اإلاؿإلت الضًيُت، خحن ٢ا٫ ألاّو٫ ٢هُضة اّتهم ٞحها الكُش ٖشمان بً ٞ

ٓه، ٞإعؾل بلُه ال٣هُضة، وهي ما ًإحي:  في مجلـ ٖو

َ٪ مىا جدُاث مباع٦ ُْ لَ ممً مؿ٩ا وؾ٩ا مً ًال٢ــــــــــــــــَٖ
ُ

 ىهاـــت ** ق

 لهم ٣ًٟهىن الضًً والضهُاـــٗــــال ** لـــــؤًا ابً ٞىصي ٢م جىظع الجه

 ٪ٓ اعة وؿىان لٖى  ط **زلِ الغظا٫ بيؿىان ٦ٟى قِىابٞامى٘ ٍػ

 ال جٟٗلً ما ًاّصي للمهاثب بط ** لم ًإمغ هللا ُٖبا ٧ان ًاطًىا

ض الٗض ٨ًُٟىاوؤبِذ اإلاهُٟى ًج ًخّم   (2)مها ** في ٖام عقً م٘ ٍػ

و٢ا٫ له ؤهذ ؤولى بةظابخه، ٞى٣ًه ٖبض هللا  ،وإلاا ونلذ َظٍ ألابُاث، ؤمغ الكُش ٖشمان ؤزاٍ ٖبض هللا بالغصّ 
 ب٣هُضة مجها ما ًلي:

 ًا ؤّحها طا الظي ٢ض ظاء ًغقضها ** ؾمٗا إلاا ٢لذ ٞاؾم٘ ؤهذ ما ٢لىا

 و٢لذ ؾبدان َظا ٧ان بهخاهاهصخذ ظهض٥ ل٨ً لُذ حٗظعها ** 

ىن ؾىء ال٣ى٫ َُٛـــــــــبّن  الكُاَحن بن ظ
ّ
 اهاــــــــــائوا إلاجلؿىا ** َم ًبش

مىـــــــسالِ باليؿــلؿىا ه
ّ
ع ل٨ً ٢لذ ؾل

ّ
 اــــــــــــىان ٠ُ٦ وطا ** ٦ّىا هدظ

م ؤن ** ًتر٦ً بالجهل َمال ٧ان اخؿ
ّ
 اهاــــــبن ٧ان طا٥ ول٨ً ال ؤؾل

اىلائن دوس ال  :في هيجيًر

ت، ٢ض لٗبذ وما جؼا٫ جلٗب ؤصواعا ملمىؾت في اإلاجُٞه ٫اظضما ال وم ت الىُجحًر الث ا، ؤّن الى٣اثٌ الكٍٗغ
ت، وألاصبُت، والضًيُت، والا  ا.اللٍٛى حَر ض ؤهه  ظخماُٖت ٚو

ّ
 ٢ض ا٦دؿبذ الى٣اثٌوؤّما صوعَا في اللٛت، ُٞا٦

ا.للٛت الٗغبُت زغوة ُٖٓمت، بط بها هٓمذ. ٨ٟٞ ى َظا الضوع  ى طل٪ ٞسغا بحن اللٛاث ألاظىبُت في هُجحًر
ّ
خجل  ٍو

                                                           
 4ٚ ص ادلرجع نفسو، آدـ عبد اهلل اإللورم،    (ٔ)
 ٕٕٔبية كآداهبا ُب نيجَتيا"، ص ـ(، "حركة اللغة العر ٕٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔ) شيخو أمحد سعيد غالدنثي،   (ٕ)
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ؤهه ال ًم٨ً الخضًض ًٖ ألاصب الٗغبي الىُجحري، ٢ضًمه وخضًشه، بضون ؤلاقاعة بلى الى٣اثٌ، في ألاصب، 
 ع٥ ؤّجها ٢ض حؿاَم في عقّي ألاصب الٗغبي الىُجحري مًْض ًُ ا مً ٞىىن ألاصب الٗغبي ال٣ضًم. وبظل٪ ل٩ىهه ٞىّ 

تمً زّم، و  جل٪ الىاخُت. ا، خُض  الٗغبُت ًبضو صوع الى٣اثٌ الكٗغٍّ في الضًً الخى٠ُ، زانت في هُجحًر
جدىاو٫ بًٗها مؿإلت مً مؿاثل الضًً ؤلاؾالمي، ٧التي هلمؿها بك٩ل واضر في ه٣اثٌ الكُسحن اإلاهُٟى 

 
ُ
 وِ ى ٚ

ْ
 رْ بَ ي ال

َ
 اوِ ه

ُ
بض هللا بً ٞ ّٗ  للى٣اثٌبالخالي، و  اإلاظ٧ىعًٍ. يىِص ي ٖو ظخماُٖت في ا٫ في ألامىع الا صوعَا الٟ

ا ْىُعَبا بهٟت زانت، ،بهٟت ٖامت هُجحًر ًَ ت مً ٢ًاًا اإلاجخم٘ اإلاٗانغ  وفي بالص  ُّ ، ةخُض حٗالج بًٗها ٢ً
ىت مى٠٢ ؤلاؾالم ٞحها، ٧التي صاعث بحن مٗغوٝ ؤخمض مهُٟى )الغنافي ِّ ٖبض بحن و  (،1)("الىُجحري" مب

ه( 2)الخُٟٔ ًىوـ ّٟ  ل
ّ

ُّ ومً ل٠  ـــما، خُض ؤزظوا ٢ً
َ
، و٢ض ٧اهذ َظٍ بالخدلُل في ه٣اثًهم (AIDS)"ْػ ِض ــًْ ت "ؤ

ئت، وجخّم م٩اعم ؤزال٢ها بلى خّض بُٗض. ِّ  الى٣اثٌ وما جؼا٫ جصّدر ؤخىا٫ اإلاجخم٘ الؿ

ا  :الىلائن بين الشواج والجمىد في هيجيًر

ا، ٦جؼء مً ٢ؿم ألاصب ا ت، ٞمى٢ٟها في هُجحًر لٗغبي الىُجحري الًخجّؼء مىه، ٢ض اعج٣ذ ؤّما الى٣اثٌ الكٍٗغ
ذ 

ّ
ا، ٞغاوظذ ؾى٢ها، ٨ٞثر ؤلاهخاط ٞحها، و٢ض اهدُ ٣ُا، بما ٞحها هُجحًر في بٌٗ الٗهىع ألاصبُت في ٚغب ؤٍٞغ

ً الا  ، ٞجمضث ولم جغاوط ؾى٢ها، ٣ّٞل ؤو لم ٨ًً ؤلاهخاط ٞحها.ها آلازغفي بًٗ  (3)ؾترقاصٟٞي الٗهٍغ
 ُٟ اع الٗلمي والخغ٧اث في مضن الهىؾ( 4)يىِص وال ُّ ا مشال، عاوظذ ؾى١ الى٣اثٌ، و٧ان َظا الغواط مغجبُا بالخ

ت التي ٖغى  الباخض مجها  الضًيُت وألاويإ الؿُاؾُت، ولِـ ؤص٫ ٖلى َظا الغواط مً اإلاىا٢ًاث الكٍٗغ
ّىه  ُجحري،ؤوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ٣ٞض ؤناب ألاصب الٗغبي الى :ؾخٗماعؤما في ٖهغ الا  ؾاب٣ا. ٞو

ً ال ت، السمى٫ والغ٧ىص، هدُجت ا٢خدام واؾدُالء اإلاؿخٗمٍغ حنالكٗغي، وباألزو الى٣اثٌ الكٗغٍّ ُّ ُاه  بًر
ا، ومداوالتهم ٖلى ال٣ًاء ٖلى اللٛت الٗغبُت، وهجخىا في طل٪ بلى خّض بُٗض، ا بلٛتهم  ٖلى هُجحًر خُض بّضلَى

ا لٛت عؾمُت في اإلاى٣ُت، زم صؤلا  ت، وظٗلَى ّؾىا صؾاجـ في ٢لىب اإلاؿلمحن، بةٚغاءَم بضٖىتهم ه٩لحًز
ت، مٟخخدحن لهم اإلاضاعؽ ؤلا  تالخبكحًر ؾخ٣ال٫، في ال٣ٗض ألاو٫ مً هه٠ ألازحر مً وإلاا ظاء ٖهغ الا  .(5)ه٩لحًز

ً، وما بٗضٍ مً ٖهغ الا  ً( ػصَاع ال٣غن الٗكٍغ ، اؾترّص ألاصب الٗغبي الىُجحري )ال٣غن الىاخض والٗكٍغ
ٟىا ال٨خب، و٢الىا ألاقٗاع التي مجها هالذ الى٣اثٌ ؤهٟاؾه، ٨ٞثر ا

ّ
لٗلماء اإلاخّٟىىىن، وألاصباء اإلاخّٗم٣ىن، ٞإل

ا وظىىبها الٛغبي. ت الٗغبُت ٢ؿُها الىاٞغ، ٞغاظذ ؾى٢ها في قما٫ هُجحًر  الكٍٗغ

ا: ا واللغت الػشبيت في هيجيًر ْىُسب  ي 
ْ
 ال

ْىُعَبا، وجاع  ًَ ٍش هجغتهم بلى مىا٢٘ بالصَم الجٛغاُٞت خالُا، وعٚبت اؾخٛىاء ًٖ اؾخٟايت ألازباع ًٖ ؤنل 
ا وظبالها  اباتها ومٗاصجها وؤجهاَع ًٖ بَالت الخىاع، ويغب الهٟذ ًٖ جٟهُل ال٣ى٫ ًٖ مىار جل٪ البالص ٚو

                                                           
( من أقدـ بالد يَػْورُبَا. أّسس مدرسة "دار ادلعرفة" ُب ِإبَػْيُجو لَيِكي ْتكومة أَْييِت اَْكَسا احمللية كالية الغوس، يعّلم Oyoكلد ُب السبعينات مبدينة أَْكيَػْو )    (ٔ)

 .اجوىرة" )ديواف شعر(، ك"اذلمزية" )ديواف شعر( حتت الطبع، كغَتعلمؤلفات قّيمة منها: " فيها طلبة العلـو العربية كاإلسالمية. لو
َغْوْس عاـ بو  كلد     (ٕ) : "الشعر يا بٍت أمي"، ك"الفاتح دلا ها. كلو إنتاجات شعرية كنثرية قيمة، من"مدرسة احلياة العربية كاإلسالمية"ـ. أّسس ٕٜٛٔالية لَيػْ

ك"بلوتوث سلاطر الصور  ،ك"أَْكاَلُكِمي يا أباه"، ك"اإلسالـ يبكي"، ك"حتفة ابن مالك للعركسُت" أغلق"، ك"دستور الكتاب"، ك"شخصية زلمد )ص("،
 .ألشاعرة ىم أىل السنة كاجلماعة"اإلباحية نظرا كتناقال"، ك"ا

ادلغيلي كالشيخ جالؿ الدين السيوطي إىل  ىو عصر زيارة العلماء كالدعاة إىل أقاليم غرب أفريقيا من بالد العرب كزيارة الشيخ زلمد بن عبد الكرمي     (ٖ) 
. ككذلك كفد الدعاة الوناغرة إىل بالد ىوسا ُب نيجَتيا الشمالية كنشركا اإلسالـ كأرشدكا كثَتا إىل دين اهلل (Kastina) كَكْتِسَنو (Kano) َكنَػوْ 

        ديُت.ادلال 4ٛ۱ٗك  4۰۱۱كعلموا الناس العلـو العربية كاإلسالمية.... ككاف ىذا العصر بُت  
 

 

األقاليم األخرل  سالمية اليت قادىا ىذا الشيخ كالذم تأثّر بإرشاده كثَت من الثوار ادلسلمُت ُبنسبة إىل الشيخ عثماف بن فَػْوِدم؛ من أجل الثورة اإل     (ٗ)
 ـ.4ٜ۱۰ـ كانتهى سنة 4ٛ۱ٗ. بدأ ىذا العصر عاـ من غرب أفريقيا

 4ٚ9 بة لطالب العربية ُب إفريقيا الغربية"، صـ(، "ادلأدٕٓٓٓزكريا حسُت، )    (٘)
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اصاتهم الاظخماُٖت اإلاخىّىٖت، وج٣الُضَم اإلاسخلٟت، ومٗخ٣ضاتهم  ً ط٦غ ٢باثلهم اإلاخباًىت، ٖو ومخاخٟها، ٖو
ؿ٨ً ؤ٢ُاعا مسخلٟت)الضًيُت اإلا م لٛت واخضة، َو

ّ
حر طل٪، ٞةجهم قٗب واخض، ًخ٩ل (. و٧ان قٗب 1خّٗضصة، ٚو

ْىُعَبا  َُ بلٜ ٖضص الْ ْىُعَبا ٖضصا، ٍو ًَ م، ما ٖضا اإلاخىّػٖحن 1963وؿمت ٖام  11,320,509َىؾا ؤ٦بر مً قٗب 
٣ُا، ٧الضاَىمي )بُجي(، وِؾحرالُىن، وؾاخل  ٣ُا، مجهم في مسخل٠ ؤ٢ُاع ٚغب ؤٍٞغ ى في ؤٍٞغ الٗاط، وجٚى

ل) غ  .(2وبغاٍػ ول٣ض صزلذ اللٛت الٗغبُت في  (.3ملُىن وؿمت) 35م ُٞبلٜ 2012ؤّما ٖضصَم الخالي خؿب ج٣ٍغ
٣ُا ا مىظ ؤن ٧اهذ ج٣٘ في الضو٫ التي ٧اهذ ج٣ىم بٛغب ؤٍٞغ اهت وؾىٛا٫ مالي خ٣بت، مً هُجحًر وج٨غوع  ٚو

ت ؤّوال، والهلت  صوعة، وؾىػى جاعة، وبالص الؿىصان ٢غوها. غظ٘ ًٞل َظا الضزى٫ بلى الٗال٢ت الخجاٍع ٍو
٣ُا في ال٣غن الؿاب٘ اإلاُالصي، زم اهدكغث اللٛت  ت زاهُا، التي بضؤث بحن الٗغب وبحن ٚغب ؤٍٞغ اإلاهاٍَغ

٣ُا م٘ اهدكاع ؤلاؾالم ٞحها  وبمغوع الؼمان، اجسظث الٗغبُت البالص مغ٦ؼا لها، وجبّىؤث (.4)الٗغبُت في ٚغب ؤٍٞغ
عث ٞحها وجّٟغٖذ، وجماًلذ وؤوع٢ذ، وما جؼا٫ جشمغ زماعا هاضجت وصاهُت ال٣ُاٝ، 

ّ
م٣ٗضَا ٞحها، زّم ججظ

بًٟل مضاعؽ ٖغبُت بؾالمُت زهىنُت، ج٩ىن بمشابت ًىابُ٘ الٗلىم الٗغبُت وؤلاؾالمُت: ٧الؼمغة ألاصبُت 
ىْؽ ٖام للخٗلُم الٗغبي وؤلاؾالمي التي ؤّؾؿها الكُش اإلاغخىم ٦ما٫ الضًً ألا 

ُ
ٚ

َ
م، زّم 1928صبي بمضًىت ال

ْىِعْن ٖام 
َ
ذ بلى ِبل مت اإلاغخىم آصم ٖبض هللا ؤلالىعي اإلاىخ٣ل 1930جٟٖغ

ّ
م، ومغ٦ؼ الخٗلُم الٗغبي ؤلاؾالمي للٗال

ىْؽ ٖام 
ُ
ٚ
َ
ْى ال

َ
ػ ُْ َٚ

َ
ا ٖام 1955بلى ؤ

َ
ىج

ُ
ْو٧

َ
إ ُْ َب

َ
ِكئذ بمض1952م بٗض بوكاءٍ ؤّوال بــــإ

ْ
و
ُ
ًىت م، وصاع الٗلىم التي ؤ

ْىِعْن ٖام 
َ
(، واإلاٗهض الٗغبي للكُش اإلاغخىم مغجطخی ٖبض الؿالم بمضًىت ِبَباَصْن الظي ًغظ٘ 5م....)1963ِبل

ا مً اإلاضاعؽ الٗغبُت ؤلاؾالمُت.1973جإؾِؿه بلى ٖام  حَر  م، ٚو

ا: ْىُسب   ً ًّ الىلائن الغىائّيت اإلادلّيت والىلائن الػشبيت وجىّىسه في بالد   وؽإة ف

ىاث ِٛ حن)بّن ال ت في بالصَم مىظ ؤمض 6ُّ ُّ ت اإلادل ًّ الى٣اثٌ الكٗغٍّ حن َم الظًً ؤوكإوا ٞ ُّ حَن ألاَل ِ
ٍّ ْىُعَباِو َُ ( الْ

ت امخاػ بها  ُّ م بًُٟلت، ؤو بْهاع زهىن ت ٖضًضة، هدُجت اٞخساَع ُّ بُٗض، خُض صاعث بُجهم ه٣اثٌ ٚىاث
٨غة زاَئت. زّم جُّىعث جُّىعا بًٗهم صون بٌٗ، ؤو هجاء بًٗهم بًٗا لؿبب مً ألاؾباب، ؤو جصخُذ ٞ

ىِجي" 
ُ
ًّ ٚىاء "ٞ ( وال ؤص٫ّ ٖلى طل٪ مً 7)(Fuji)واؾٗا، واػصَغث اػصَاعا ٖم٣ُا ٖلى ؤًضي ؤصخاب ٞ

ْىِلْىِتْن")Barrister()8الى٣اثٌ الٛىاثُت التي ظغث بحن "َبِغْؾَخا")
َ
ان Kollinton)(9)( و"٧ ُّ ما قاٖغان مدل ، َو

ان. ومجها ما ط٦ٍغ الٟ ُّ ىاث ٩ا،ِٚ اعجه ألمٍغ و٢ض اٞخ٣ض ؤخض ؤجباٖه َىال٪  ّىان ألاّو٫ ٣ٖب ٖىصجه مً ٍػ
ْوْو" )

َ
ًِ ؤ اُظى ِصً

َ
ًْ ج َ

ْىُظى٦
َ
اٞ

َ
ْىَجى ٧

َ
ى، آَوْن ل

ُ
ى ُمٞى

ُ
ی َبُل ُظىسخَ

َ
ْىَبى ؤ

َ
ْوَبُل

َ
 ٢oplope Ajose pelu Mufu,awonاثال:"...ؤ

                                                           
 ۰4،  "أزىار الربا ُب أخبار بالد يوربا"، ص ـ(ٜٚٛٔػ  ػىٚٓٗٔ)مصطفى زغلوؿ السنوسي،    (ٔ)
 ادلرجع نفسو، نفس الصفحة.    (ٕ)

(ٖ)   ar.wikipedia.org/wiki/%25d9%2586%25 
 4ٜ – 4ٛ  حركة اللغة العربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، صـ(، "ٕٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔشيخو أمحد سعيد غالدنثي، )    (ٗ)

 ۲  ـ(،  "شهادات علماء الزماف ألعجوبة كّل زماف"، صٕ٘ٓٓىػ ػػ ٕٙٗٔجلنة من أبناء اجلماعة األدبية كأنصار اإلسالـ، )    (٘)
 ل، كمزمار، كما أشبو ذلك، لَتقص الناس من مساعو.ىم ادلغّنوف ادلطربوف الذين يلحنوف كيًتظّلوف بأناشيد مصحوبة بآالت ادلعازؼ، من طب    ( ٙ)

أكالد ادلسلمُت ُب ليايل  يصنعها ، اليت(Were)أك "َكيْػَرْل"  (Ajisari)نوع من ادلوسيقى النيجَتم، نشأ من اردجاؿ األناشيد ادلسماة بػػ"َأِجيَسارِم"     (ٚ)
 (Alhaji Sikiru Ayinde Barristerبَرِْسَتا ) : احلاج ِسيِكَتُك أَيِْنَدلْ ا، إليقاظ ادلسلمُت لتناكؿ السحور. كمن ركادهبَ رُ وْ رمضاف ُب يػَ 

َغٍت اليورباكم النيجَتم الكبَت، الذم اشتهر على يديو فّن Alhaji Sikiru Ayinde Barristerىو احلاج ِسيِكَتُك أَيِْنَدْل بَرِْسَتا )   (ٛ) 
ُ
(، ذلك ادل

ـ، لو عّدة إنتاجات موسيقية جيدة، عاِب ُب بعضها األمور الدينية ٜٛٗٔلد ُب كالية اَلغوس نيجَتيا سنة ( ادلذكور أعاله. ك Fuji) "ُفوِجي"موسيقى 
  كاألدبية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كاألخالقية، كما أعرب ُب بعضها اآلخر الوقائع احمللية كاألحداث الدكلية.

( ُب العسكرية النيجَتية، كمنافسو ُب مضمار موسيقى Barrister(، شريك بَرِْسَتا )General Kollinton Ayinlaىو جنراؿ َكْولِْنِِتْ أَيِْناَل )   ((ٜ
 (.Fuji) "ُفوِجي"
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loje ka foju kan Tajudeen oo ؤي ٖثرها ٖلى جاط الضًً ـ( ).... 
َ
 ُم ی وَ سخَ ىْ َظ اإلا٣ٟىص ـ بًٟل ؤ

ُ
مٟخاح ؤي  ى}ٞى

ْىَؾُِجي  .(1)الضًً{
َ
٣ى٫:"٧ ٩ا، ولم ٣ًٟض ؤخضا مً ؤجباٖه، ٍو ى٣ًه الّٟىان الشاوي خحن عظ٘ مً ؾٍٟغ بلى ؤمٍغ ٍو

ى ِهُِىى َواْوْو 
ُ
ْىَؾْىه

َ
ى ِهُِىى َواْوْو"، ،ج

ُ
ْىَؾْىه

َ
ْىَؾُِجي ج

َ
٧ (koseni tosonu ninu waoo, koseni tosonu ninu waoo ) ،

 ًُ َؿْحَرْي  وفي مىاؾبت ؤزغي ٢ا٫ ألاو٫:" (.2)٣ٟض مّىا ؤخضؤي لم 
َ
ًَجي ٦

َ
َؿْحَرْي، ؤ

َ
ًَجي ٦

َ
ْىُعْن  ؛ؤ

َ
ْی ل سخَ

ْ
ْىُؾىَبا و

َ
َغْي ل ًْ ؤَ

ْوْو 
َ
ُّ   (E jee kasere, E jee kasere; ere losupa nse lorun oo)"ؤ ُّ .ؤي: َ ٞةّن ال٣مغ في الؿماء  ؛ا هلٗبا هلٗب، َ

ى٣ًه الشاوي ب٣ىله: .(3)ًلٗب ی ٍو ِؿِسخَ
َ
َجي ٦

َ
ی ،"ؤ ِؿِسخَ

َ
َجي ٦

َ
ْوْو" ) ؛ؤ

َ
ْىُعْن ؤ

َ
ْی ل سخَ

ْ
ْىُؾىَبا و

َ
ی ل  ,Ejee kasise)ِبسخَ

Ejee kasise;  ise losupa nse lorun oo.  ُّ ُّ  اؤي:َ  (.4)ٞةّن ال٣مغ في الؿماء ٌكٛل ؛وكٛل اوكٛل، َ

ما  ًّ ًدظون خظَو م  مً ؤصخاب َظا الٟ ظاء ظّم ٟٚحر مً  بىاء  ٖلى الؿاب٤، .بلى الُىمولم ًؼ٫ قغ٧اَئ
ت الىابٛحن مً ؤبىاء ًَ  ُّ ً وزاعظه، بَ ُع ىْ َلبت الٗغب مىا صازل الَى

ّ
ؤقىا٢هم بهاالء ٩ًاص بًشاع ا، الظًً حٗل

م بٟدى٫ الى٣اثٌوبالخالي، ، اإلاظ٧ىعًٍ ًٟى١  حنثُّىاٛال َغ
ّ
ت جإز  الٗغب؛ زال٫ صعاؾاتهم ألاصب الٗغبي، الكٍٗغ

ج
ّ
ت اٞبضؤو  هم في الكٗغ الٗغبي،ولخم٨ ضة،  ٖغبُت ًيسجىن ٖلى مىىالهم، ًىٓمىن ه٣اثٌ قٗغٍّ ُّ  ظ

ُ
ّٟ ج ذ ل

ش َظٍ اليكإة بلى ؤوازغ ال٣غن ألاهٓاع بلحها غظ٘ جاٍع ت الٗغبُت في البالص. ٍو ًّ الى٣اثٌ الكٍٗغ . ومً َىا وكإ ٞ
با.  ً ج٣ٍغ غة ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ً ٚو لى  الٗكٍغ  جخُّىع بلى ما هي ٖلُه الُىم. بضؤثَاالء  ًضيؤٖو

ا: ْىُسب   ً  ؤغشاك الىلائن في بالد 

صبي: هي البىاٖض الضاٞٗت بلى ٢ى٫ الكٗغ، والضواعي التي جىحي اإلاٗاوي بلى الكاٖغ. ألا نُالح ٚغاى في الا وألا 
غاى التي (5)وهي مخّٗضصة بخّٗضص الخُاة... ًهم، في ألاواثل ه٣اث ًىن ر حؤظلها ٢ا٫ الكٗغاء الىُجمً . ٞاأٚل

ً الا  ت، وزانت في الٗهٍغ  ص ؾترقاصًاعها الىُجحرًّ
ْ
ما الى٣ض ي اإلاظ٧ىعًٍىِص ُٟ وال ، الجخجاوػ ٚغيحن ازىحن َو

ما اللظان ًداو٫ ٞحهما الكاٖغ ٖلى بزباث  ؛الٗلمي ؤو ألاصبي وقٗغ الضٖىة ؤو الجهاص )الخغب ال٨المُت( َو
ت الضامٛت، ٧التي صاعث بحن الكُشالخ٣اث٤، بما بالبراَحن الى٣لُت ال٣اَٗت، ؤو بالدجج  ُّ م ال٣ٗل  ٖبض ال٨ٍغ

ي،ظال٫ الضًً  والكُش ،اإلاُٛلي  و٢ٗا وم الؿَُى
ُ
 ىِص ذ بحن الكُش ٖبضهللا بً ٞ

ُ
ي وِ ى ي والكُش اإلاهُٟى ٚ

 
ْ
 رْ بَ ال

َ
  الض٦خىع  م. ٣ًى٫ ألاؾخاطي، ٦ما ج٣ّض اوِ ه

َ
ٚ 
َ

 صَ ال
ْ
ًٖ قٗغ الضٖىة: "ولِـ مً الًغوعي ؤن ٣ًخهغ ( 6)يِث ه

٣ٞض ٩ًىن َىا٥ بلى ظاهب الترا٢ل بالؿهام جغا٢ل بال٩لماث  ،ٖلى مُاصًً اإلاٗاع٥ الخغبُت وخضَاالجهاص 
والدجج بحن ال٣اثمحن بالضٖىة ومٗاعيحهم....ٞةهىا هجضٍ ؤًًا واضخت قٗغ الخغب في مُاصًً اإلاىا٢ًاث 

، ابَ ُع ىْ ًَ  في بالص الى٣اثٌامخّضث  وِٗكه، ، الظياإلاظ٧ىع  ػصَاع بٗض طل٪، في الٗهغ الا  زّم (. 7)واإلاىا٢كاث"
ت، ٧اإلاضح والٟسغ زم الهجاء بياٞت بلى الٛغيْحن اإلاظ٧ىعًٍ، غاى اإلاإلٞى غاى ؾٝى  ،بلى بٌٗ ألٚا ولّٗل ألٚا

ما حكمل الٛؼ٫ واليؿِب و   .٦ما في الٗهغ ألامىي  ٚحَر

ا: ؤسباب الىلائن ْىُسب   ً  في بالد 

ا في ى٣اثٌوال خ٨مت هللا في ؤن ٩ًىن ل٩ّل هخاط مىخج. ل٣ض ٢ًذ ا هُجحًر ٞهاالء  .بهخاظاث لها مىخجَى
م  ؤعبابها،َم  اإلاىخجىن  ًَ َو م ىن،ا ٢لُلبَ ُع ىْ في بالص  ٦ثرة الكٗغاء في البالص،٦ما ٧ان الخا٫ في بالص مً  ٖلى الٚغ

                                                           
 " شريطة غناء فوجي ادلسموعة. كالنسخة منها متوافرة ُب مكتبة الباحث.America International  (، )دكف تاريخ(، "Barristerبَرِْسَتا )     (ٔ)
 الباحث. مكتبة " شريطة غناء فوجي ادلسموعة. كالنسخة منها موجودة ُب America Yankee(، )دكف تاريخ(، "Kollintonلِْنِِتْ )َكوْ     ((ٕ
 (، )دكف تاريخ(، شريطة غناء فوجي ادلسموعة األخر. كالنسخة منها موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة.Barristerبَرِْسَتا )       (ٖ)
 (، )دكف تاريخ(، شريطة غناء فوجي ادلسموعة األخرل. كالنسخة منها موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة.Kollinton )َكْولِْنِِتْ     (ٗ)
 4۱ـ(،"لباب األدب؛ قسم الشعر"، ص ٜٓٛٔىػ ػػ ٓٓٗٔآدـ عبد اهلل اإللورم، )        (٘)
 نيجَتيا، كسفَت نيجَتيا بادلملكة السعودية سابقا. (Sokoto)معة َسوَْكوَتو ىو مؤلف كتاب "حركة اللغة العربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، كرئيس جا    (ٙ)

 4۲4ـ(، "حركة اللغة العربية كآداهبا ُب نيجَتيا"، ص ٕٛٓٓىػ  ػػ ٕٛٗٔشيخو أمحد سعيد غالدنثي،)    (ٚ)
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تهم في طل٪ ًغظ٘ بلى
ّ
تها الٗغب في الٗهىع ألاصبُت، وزانت الٗهغ ألامىي، ولّٗل ؾبب ٢ل ُّ . ٞمً َاالء زاّن

))الض٦خىع ٖشمان ٖبض الؿالم الش٣افي٧ىا٢ًحن مً ٢ا٫ ه٣ًُت واخضة ولم ٣ًل بٗضَا ه٣ًُت، اإلا
ومىا٢ًه  1

 ("الىُجحري" ومٗغوٝ مهُٟى ؤخمض )الغنافي ،(3بً مٛضاص) وبؾماُٖل ٖبضهللا ،(2مدمض عاجي) ؾلُمان
بي)و٧ان ٖبض الىاخض ظم .صًىاها ومجهم مً ؤ٦ثر مجها ختی اؾخ٣ّل لهاالؿال٠ الظ٦غ.  بض الباؾِ 4ٗت ؤٍع (، ٖو

ل) بض الخُٟٔ بً ًىوـ مً الظًً ٢غيىا ه٣اثٌ ٖضًضة.5مكهىص عمًان ظبًر  (، ٖو

 اإلاداظً في الىلائن وغيىبها:

 ؤّوال: مداظنها:

ت الٗغبُت في بالص  ل في ألامىع الخالُت: ابَ ُع ىْ ًَ بن للى٣اثٌ الكٍٗغ
ّ
 مداؾً ال جى٨غ، ومً مداؾجها، جخمش

ا ؤجها ٧اهذ وما ج -۱ ا ل٨شحر مً الى٢اج٘ و٢ًاًا الؿاٖت في الٗالم ؤلاؾالمي ُٞما بُجها هُجحًر ُّ ج ؼا٫ سّجال جاٍع
امْ  ابَ ُع ىْ ًَ ٖامت، وبالص  ًَ ْى

َ
ت ظىاػ اؾخٗما٫ ٢ ُّ ٓمذ في ٢ً

ُ
م اؾخٗماله، ، (6) (condom) زاّنت، ٧التي ه وجدٍغ

ب الىاؽ ًٖ اؾخٗماله:
ّ
ى ًٚغ  ومً طل٪ ٢ى٫ ؤخضَم َو

ت بط ٢ض قإ ٢ىًـــــــــــام٩ل ؤماٍ ؤًٟـــواز  كى الُىم بظغام ** بحن البًر

 ٞغن
ّ
ه ؤخالم ت٢ىًام...ما َى بال  ؾىدذ ** ٌٛخالها ٧ّل مً حٍٛغ

 ٢ىًام... آلت ػان زّم ػاهُت  **  ٢ىًام... لٟٔ ومٗجی اللٟٔ بظغام

ـــــــــت ** مً خُشما اهُمؿذ للهْض  ٞغ  (7) ي ؤٖـــــالم٢ىًام عؤًاجه ٖلُا مٞغ

 ًه ٖبض الخُٟٔ ًىوـ ٢اثال:ٞى٣

                                                           

باالضافة إىل العديد من األعماؿ الدعوية ُب  امعة،ُب نفس اجل ـ. عمل زلاضرا  بقسم اللغة العربية، كلية اآلدابٜٙ٘ٔوالية كوارا نيجَتيا، سنة بكلد     ((ٔ
من العصر  فْ رِ وْ لَ إذاعة كالية كوارا. كمن مؤلفاتو إىل جانب مقاالتو األكادؽلية ما يلي:"اإلسالـ ُب غرب أفريقيا"، ك"تاريخ األدب العريب ُب مدينة إِ 

 .عد اإلستقالؿ"، ك"منهاج اإلنشاء"اإلسالمي إىل ما ب

. كاف من عمالقة ككبار ادلركز الذين بدأ (Ogun)كالية أَْكُغْن  (Abeokuta)مل يعرؼ تأريخ ميالد ىذا الشاعر كنشأتو، إال أنو من مواليد أَبَػْيَأكُْكوتَا    ((ٕ
 .ـ4ٜ٘۲و ُب أَبَػْيَأكُْكوتَا عاـ هبم نشاطات

تطوير األدب العريب كخاّصة الشعر، كتنمية الثقافة العربّية اإلسالمّية إىل أبعد معادلها، ُب كلو مساعلات جباّرة ُب  .كلد بوالية كوارا ُب أكاخر السبعينات     (ٖ)
 ،  باإلضافة إىل عديد من قصائده اليت مل غلمعها بعد. لو ديوانا شعر علا "ادلرآة". كما ا، كخصوصا ُب الغوسبَ رُ وْ بالد يػَ 

. كيعمل اآلف مدرسا .ـ مبدينة الغوسٜٔٙٔكلد عاـ      ((ٗ  للغة العربية كآداهبا بادلركز ادلذكور. كيعّد شاعرا من شعراء األدب اإلسالمي ُب نيجَتيا اليـو
ف الشعرػػ"، ك"شعر كمن مؤلفاتو: "تاريخ الغة العربية كظلاذج األدب ادلركزم"، ك"القالئد"، ك"قذائف حامسة ُب تفنيد ردكد األقالـ"، ك"ادلركزيات ػػ ديوا

 وضوعاتو"، ك"عودة الوافدين ُب جامعات الدكؿ العربية إىل نيجَتيا: حتديات كاقًتاحات"، كغَتىا.ادلركزيُت، أكليتو كم
ا، بشبكة اإلذاعات ادلوجهة ُب احتاد اإلذاعة بَ رُ وْ يػَ عمل مذيعا كزلررا كمًتمجا بقسم الْ حاليا.  كاف من مواليد الستينات ُب مدينة كيتو ُب مجهورية بيٍت    ((٘

"ادلبسط ُب علـو البالغة"، ك"حديقة الشعراء"، ك"ادلقياس"، ك"اقرأ باسم ربك الذم خلق: دراسة  كمن مؤلفاتو: .هورية مصر العربيةكالتلفزيوف مبجم
 حتليلية قرآنية"، ك"عرض القصائد ُب الرد على القالئد".

دلنع احلمل، كدفع اإلصابة باألمراض ادلنقولة جنسيا كلمة ليس ذلا أصل ُب قاموس من القواميس العربية كال تعريف، سول أنو جهاز مستعمل    ((ٙ
(Sexually Transmitted Diseases [STD]) كما ُزِعَم. كىو حاجز ، (duress) رقيق مصنوع من نوع معُت من ادلطاط(latex) يعزلو ،

رنش، كتوبس(. كىو أيضا ما حتجزه ادلرأة ُب ، قبل عملية اجلماع، كيقاؿ لو )ادلانع أك الواقي الذكرم، كالكبوت، كف(penis)الرجل على القضيب 
ُب عنق الرحم، كدفعا من اإلصابة بتلك األمراض  (spermicide)، قبل العالقة اجلنسية، منعا من تسّرب ككصوؿ احليونات ادلنوية (vaginal)ادلبهل 

 .(cream)، كغلب استعمالو مع كرمي diaphragm) (vaginalادلذكورة، كيقاؿ لو احلاجز ادلبهلي
 ۲"، ص CONDOMمعركؼ مصطفى أمحد، نسخة القصيدة  موجودة ُب مكتبة الباحث اخلاصة )غَت مؤّرخة( "      ((ٚ
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 ؤولي الىهی اجسظوا ٢ىًام مهلخت ** صوما، مخاما صٖا٦م ُٞه بلــــــــــــــؼام

 ٢ىًام جىُٓم وؿل مً ٞىاثضٍ ** جىُٓم وؿل له في الضًً ؤخ٨ــــــــــــــام

ذ ـ ؤال ـ ** "٦ّىا لىٗؼ٫" ٢ــــا٫ ال٣ى٫ ؤٖـــــــــــــالم  ٢ىًام آلت ٖؼ٫ لى ٖٞغ

ام ٢ىًام ٗت، ما في ال٣ى٫ ؤَو  للؼوط ـ مً ؤبىاب ٞاخكت ـ ** ؾّض الظَع

ــــــــــــــــل في طا٥ آالم  (1)َظي مىاٞ٘ ٢ىًام ؤعووَي مــــــــــــــــــــــــــا ** ًًّغ مجها َو

قاٖغ بحن  التي جاصي بلى نىع طَىُت الخغ٧اث الٗلمُت وألاصبُت ؤلاؾالمُتو  جباص٫ الى٣ض الش٣افيـــ وؤجها جٓهغ 2
لمـ ؤٖالٍ. في البالص  زغ آو 

ُ
 ٦ما ج

 ـ ؤجها ٧اهذ وما جؼا٫ جُٟض الٗغبُت وألاصب زغوة  ُٖٓمت وؤؾالُب ظضًضة، و٦ما جلبؿهما ظماال وعوه٣ا. ۳

لماء اللٛت بضعاؾتها للمىاػهت واإلاٟايلت، ٦ما ٢ض بضؤ طل٪ اــ ؤجها ٧اهذ وما جؼا٫ حؿاٖض ٖلى  4 َخمام الى٣اص ٖو
  مً ؤصخاب َظٍ

َ
 ىْ َظ وْ الى٣اثٌ ؤهٟؿهم؛ و٢ض ٢امذ َُئت جضَعـ مغ٦ؼ الؿالم ؤ

َ
ىؽ ( Ojokoro) ْو َع ىْ ٧ اٚل

بي بٗىىان بهم اإلاىؾىم ب :بى٣ض ٢هُضة ٖبض الىاخض ظمٗت ؤٍع ُّ "عصوص ـــ"جًاء٫ بٗض قهغجه ألامحري" في ٦خ
 (.3)٠ خاؾمت"في ٦خابه اإلاٗىىن بــ: "٢ظاثجل٪،  ٣ٞض ٢ام ٖبض الىاخض بى٣ض ٢هاثضَم(، 2) ألا٢الم"

 زاهيا: غيىبها:

 ٌُ ٌُ بَ ٣ْ خَ ْؿ لِـ ٧ّل ما  ، ً الخؿً، بل في ٧ّل خؿً ٢بُذ، وفي ٧ّل ٢بُذ خؿًؿخدَؿ ذ ال٣بُذ، ولِـ ٧ّل ما 
ت مً مداؾً في البالص، ٞةن لها ُٖىبا ٦ما ٣ًا٫. ُّ ت الٗغب ُٞٗىبها هي التي  ،ومهما ٧ان للى٣اثٌ الكٗغٍّ

 ج٣بدها ومجها ما ًلي:

ت ألاولى في اإلاجخم٘ ــ بٌٗ َظٍ  ۱ ُّ ت اإلاىدكغة في الجاَل ُّ اث ال٣بل ُّ الى٣اثٌ ٖامل مً ٖىامل بخُاء الٗهب
 َُ  ي ؤلاؾالمي، ومً طل٪ ٢ى٫ ؤخضَم:اوِ بَ ُع ىْ ال

ب صاٍع خلم مىاٍ ** يال٫ زٍُى َى٫ الضَىع   (4)ٍٚغ

ب صاٍع"ومٗجی  ه ـــ ؤ "ٍٚغ
ّ
ًَ  ْي في البِذ َى م٘ ؤه ًَ ّي، ل٨ّىه اوِ بَ ُع ىْ مهجّىٍ ــــ   بَ ُع ىْ ظاء مً ٢باثل 

َ
،  (Ketu) ىخُ ُْ ا ٦

ت بِ  ٍّ ًَ (Benin)ي ِج ُالىا٢ٗت في ظمهىع ت ما ػالذ بَ ُع ىْ خالُا، ولِـ َى مً ٢باثل  ُّ ا. م٘ ؤن ٢بُلخه ألانل ا هُجحًر
ا، بال بٗض الا  ت ألاولى ٖام يمً بالص هُجحًر ُّ  م.1914ه٩ٟا٥ هدُجت الخغب الٗاإلا

غّص ٖلُه مىا٢ًه ٢اثال:  ٍو

ب صاٍع  (5)٢ض ٢ُل َظا ** ٞللٛغباء ّٖؼ في ألامحري  ٍٚغ

ب ٦ما ٢ُل ـ   ـــؤي خ٣ّا بهه ٍٚغ
َ
ا ٢بُلت، بل ظاء مً ٦ ًّ  ــــ (Ketu) ىخُ ُْ لِـ هُجحرًّ الّٗؼ للٛغباء ؤمشاله، ألهه  ول٨

ا، بط ٢ض خىي ظّل مُالب الضهُا. ؼا في هُجحًر ومً َظا اإلاىُل٤، ٢ض ٌكم ال٣اعيء عاثدت  ٢ض ؤنبذ ٍٖؼ
ت ب٣ىله )م(: الخّٗهب،  ُّ ت ال٣بل ُّ ظا في َظٍ آلاوهت م٘ ؤن ؤلاؾالم ٢ض خاعب الٗهب لِـ مىا مً صٖا بلى ))َو

ت ُّ  (.6)((الٗهب

                                                           

ـْ"، ص: ۲۱۱۲عبد احلفيظ بن يونس بن مالك، نسخة القصيد موجودة ُب مكتبة الباحث )   ((ٔ  ۲ـ(، "حوار حوؿ قَػْنَضا

 ۲4 - 4ٛ  )غَت مؤرّخ(، "ردكد األقالـ"، صىيئة التدريس مبركز السالـ أَْكَجوَْكْوَرْك،    ((ٕ

 4۱ٚ - ۰۰  ،  ص" ـ(، " قذائف حامسة: ُب تفنيد "ردكد األقالـ"ٕٕٓٓق ػ ٖٕٗٔعبد الواحد مجعة أرييب،)    ((ٖ

 ۱ٗـ(، "القالئد"، ص ٕٓٓٓىػ ػػػػ ٕٔٗٔعبد الواحد مجعة  أرييب،)   ((ٗ
  4۲ادلرجع السابق، ص  ىيئة التدريس مبركز السالـ أَْكَجوَْكْوَرْك،   ((٘
 /www.traid.net/vb/ .traid1732624راجع     ((ٙ



 

 

      __________________________________________6102    – الثامًػاـمت : اإلاجلذ مجلت ال 019

___________________________ 

109 Majalla al-Aasima, Vol. 8, 2016, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ت وبٌٛ ظماٖت في ٢لىب ظماٖت ؤزغي. وال ظض ۲   ٫ ؤّن ال٣غآن ٢ض ههی اـــ بجها ؤصاة مً ؤصواث ٚغؽ سسٍغ
  (1)ىم ٖسخی ؤْن ٩ًىهىا زحرا مجهم...﴾ًٖ طل٪ ب٣ىله حٗالى:﴿ًاؤحها الظًً آمىىا ال ٌسسغ ٢ىم مً ٢

ٞغ٢ت لٟغ٢ت ؤزغي، وختی ؤصخاب الى٣اثٌ ؤهٟؿهم، خُض ال ًل٣ي بًٗهم  حّٗضيـــ بجها وؾُلت مً وؾاثل  ۳
، وؤّصي بهم ألامغ بلى لًٗ بًٗهم بًٗا   .الؿالم بلى بٌٗ بطا الخ٣ىا في الكىإع

 الخاجمت:

م في صالئهابَ ُع ىْ ًَ  ؤصباء بالصبٌٗ  ؤصلى ٞحهاالتي  غبيالٗ ألاصبونل َظا البدض ؤن الى٣اثٌ مً ٞىىن  ، ا صلَى
ً اإلاُالصًحن، هدُجت اقدُا٢هم بلى اإلاىا٢ًحن  غة ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ً ٚو مىظ ؤوازغ ال٣غن الٗكٍغ

ىِجي"
ُ
حَن اإلادلُحن، زانت ؤصخاب مىؾ٣ُى"ٞ ٍّ ْىُعَباِو َُ و، (Fuji)الْ

ّ
م بٟدى٫ الى٣اثٌ الٗغب السل َغ

ّ
، زم بخإز

ت، ٧اإلاضح، والٟسغ، والهجاء،  غاى الكٍٗغ وبضؤث جخُىع بلى ما هي ٖلُه الُىم. و٢ض َغ٢ذ ه٣اثًهم َظٍ ألٚا
وقٗغ الضٖىة، والى٣ض الٗلمي وألاصبي. وعؤي البدض ؤجها ٢ض جىلضث مداؾً في البالص؛ خُض ٦ؿبذ للٛت 

الخغ٧اث الٗلمُت وألاصًت الٗغبُت زغوة ضسمت، وؤؾالُب ظضًضة، وزلٗذ ٖلحها ظماال وعوه٣ا، وؤْهغث 
ْىُعَباِوي الىُجحري  في مٗالجت ٢ًاًا الؿاٖت، والش٣اُٞت بحن اإلاضاعؽ، َُ التي لها ٖال٢ت مباقغة بمجخمٗهم الْ

اْم  ؤلاؾالمي ًَ ْى
َ
م  (Condom)مً ألامىع  الصخُت والاظخماُٖت، ٧التي هٓمذ في ظىاػ اؾخٗما٫ ٢ وجدٍغ

ء والى٣اص بضعاؾتها للمىاػهت واإلاٟايلت. ٦ما ؤّصي ٚغيها الهجاجي اؾخٗماله، زم ؾاٖضث ٖلى اَخمام الٗلما
ت في ٢لىب بٌٗ ؤبىاء اإلاجخم٘.  غؽ الٗضاوة والبًٛاء والسسٍغ بلى ُٖىب، مجها: بخُاء الٗهبُاث ال٣بلُت، ٚو

ذ ألاهٓاع بلحها بالخ٣ضًغ والخدبُظ. ّٟ َمُذ ٞحها الظو١ ألاصبي الؿلُم الظي ًل
ْ
ل ًُ  بُض ؤهه 

 إلاشاحؼ:اإلافادس وا

 ال٨خب:  -1

ت ،ؤخمض ؤلاؾ٨ىضعي وآزغون .1 ُّ ش ألاصب الٗغبي، مهغ، وػاعة اإلاٗاٝع الٗمىم  ٚحر ماعر.، اإلاٟهل في جاٍع

بي .2  م.2002 ، مُبٗت ٖبض الىاخض، "٢ظاث٠ خاؾمت في جٟىُض "عصوص ألا٢الم، ٖبض الىاخض ظمٗت ،ؤٍع

بي .3  م.2000ـــ ٌ ـ1421، ٦ت صاع الىىع قغ  م٩ان اليكغ ٚحر مظ٧ىع،ال٣الثض، ، ٖبض الىاخض ظمٗت ،ؤٍع

٣ُا الٛغبُت، بصَعـ،  .4 ا خؿحن، اإلاإصبت لُالب الٗغبُت في بٍٞغ ي،ػ٦ٍغ ْوحصخِ
َ
 م.2000، صاع الىىع  ؤ

 .م1980، مُبٗت الش٣اٞت ؤلاؾالمُت، ، ؤُٚػي2،ٍ)٢ؿم الكٗغ(،  لباب ألاصبؤلالىعي، آصم ٖبض هللا،  .5

تمهباح الضعاؾاث ألاصبؤلالىعي، آصم ٖبض هللا،  .6  م.1967، مغ٦ؼ الخٗلُم  ،ؤُٚػي ،ُت في الضًاع الىُجحًر

ىص )الض٦خىع( وآزغون .7 سه، وػاعة اإلاٗاٝع الؿٗىصًت، ـدؿً قاطلي َٞغ  م.1989 ، ألاصب ههىنه وجاٍع

لى٫ ، الؿىىسخی .8 اع الغبا في ؤزباع بالص ًىعبا، الىاقغ، م(1987ٌ ـ 1407) ،مهُٟى ٚػ  .ًٍٚحر مظ٧ىع  ؤَػ

ا، ،قُسى ؤخمض ؾُٗض ،ٚالصهثی .9  .م2008 –ٌ 1428، ال٣اَغة،الجهاع خغ٦ت اللٛت الٗغبُت وآصابها في هُجحًر

 وسسخا ال٣هُضة:  -2

امْ  .1 ًَ ْى
َ
 .م۲۰۰۲ ، بىصن هاقغ،ٖبض الخُٟٔ بً ًىوـ بً مال٪، خىاع خى٫ ٢

ش.CONDOM ،مٗغوٝ مهُٟى ؤخمض .2  ، بضون هاقغ وال جاٍع

 

                                                           

 ٔٔ :احلجرات، اآلية     ((ٔ




