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امللخص
 وال يفهم أي قارئ مضامُت األدب وأسراره فهما صحيحا إال،اليستغٍت أي عمل أدىب عن انقد يوضح أغراضو ويبُت قيمتو
 وعلماء اللغة العربية ىف نيجَتاي بذلوا، ودراسة لآلاثر األدبية وتقوديها، والنقد األدىب نشاط فكري.بعملية التمييز بُت اجليد والردئ
 وخاصة عند دراساهتم، وأتثّروا كثَتاً ابلنقاد العرب القدماء واحملدثُت،جهدىم الكبَت ىف ربصيل ىذا النشاط وتطوير ىذه الدراسة
 ولعل قضااي األفكار واألساليب وادلوسيقى شلا انؿ نصيب األسد ىف،لالنتاجات العربية الىت يصدرىا أىاىل بالدىم
 وذلذا يود ىذا البحث أف يلقي الضوء على اذباىات علماء نيجَتاي النقدية حوؿ مسائل الصحة.دراساهتملؤلدب العرىب النيجَتي
 وعلى ادلخطوطات العربية ىف، والدين واخللق معتمدًا ىف ذلك كلو على ادلراجع اخلارجية والداخلية، واالبتكار والتقليد،واخلطأ
.نيجَتاي بصفة خاصة
. النقد األديب; اآلاثر األدبية ; األدب العريب النيجَتي9الكلمات املفتاحية
Abstract:
There is no any literary work that would be free from a critique that would explore its objectives and
explain it’s values. Thus, no reader would comprehend the facts and figures of literature in its real sense
except with the art of separating good from the bad. Literary criticism is an intellectual activity, the
study of literary monuments and it’s correction. The Nigerian Arabic Scholars have contributed
immensely in actualizing and developing this activity as a result of the impact of the old and recent Arab
critiques on them, especially in the study of the output of their local writers. Perhaps, the theories of:
thoughts, styles, and musics are at the fore front in their study of Nigeria Arabic literature. This is the
reason this paper intends to shed light on the critical direction of Nigeria Arabic scholars towards the
issue of accuracy and inaccuracy, innovation and imitation, religion and behavior with reliance on the
local and international sources, and also on Arabic Manuscript in Nigeria in particular.
Keywords: Arab Critiques Theories; Literary Works; Nigerian Arabic Literary.
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 .1مقدمة
بدأ علماء اللغة العربية ىف نيجَتاي منذ منتصف القرف العشرين ادليالدي ،ينشطوف حبركات سلتلفة حوؿ األدب العرىب،
وينظروف إىل كتب النقد األديب قدديها وحديثها ،ليأخذوا منها ما ينَت ذلم الطريق إىل التمييز بُت الشعر اجليد والرديئ ,ويهديهم إىل
طريقة ادلوازنة بُت النثر الذي فيو احلسن والذى فيو القبح ،وبذلك عرفوا ادلبتكر من األدب العريب وادلنقوؿ ،وربدثوا عن جل
القضااي النقدية الىت يثَتىا النقاد العرب 9ربدثوا عن الفكرة ،والعاطفة ،واخلياؿ ،واألسلوب ،والتجربة الشعرية ،والوحدة العضوية
وادلوضوعية ،وادلوسيقى الداخلية واخلارجية وضلوىا ،إال اف مستواىم يقل عن مستوى أبناء العرب األقحاح ىف ىذه ادلواضيع ،اذ ال
يبلغ فيو الضالع شأوا الضليع ولكنهم أعطوا الشعر مثل ما أعطوا النثر من حق النقد األدىب ،وذلذا جيدر بنا االىتماـ أبعماذلم
النقدية ودراستها ابلتفصيل.
 .2نتائج البحث
.1.2

حوؿ مقياس الفكرة

من آاثر تطور األدب العريب أف سلك علماء نيجَتاي مسلك العرب يف تقسيم اآلراء النقديةإىل ادلقاييس ادلتعددة
وادلناىج ادلختلفة .فاإلنساف ال يستغٍت عن النقد ما داـ يطلب التقدـ والرباءة من النقص والتخلف ،فمن الطبيعي أف يتناوؿ النقد
مجيع ادلقومات العلمية والفنية واالجتماعية (الشايب ،)233 91005 ،وذلذا تعددت آراء حوؿ ادلقاييس النقدية .والفكرة ىى
العنصر العقلى ،وقد يعنوف هبا احلقيقة ،أو الصواب الذى يعد أساسا يف مجيع اآلاثر األدبية القيمة (الشايب.)10059113 ،
وكل فن من فنوف األدب البد فيو من حاجة إىل الفكرة الىت غايتها ىي أف أتخذ أبيدي القارئُت إىل معارؼ وفَتة صحيحة ،وأف
يؤديها بعبارة دقيقة واضحة سهلة الفهم ،وهبذه الفكرة يهتدي النقاد إىل صواب ىف التاريخ والفلسفة والفلك وضلو ذلك من العلوـ
العقلية ادلختلفة .ومن أبرز عناصرىا ،الصحة واخلطأ ،واالبتكار والتقليد ،والدين واخللق ،وىكذا دواليك.
.1.1

الصحة واخلطأ

وأما ما يطلبو النقاد من األدابء فهو أف يكوف ادلعٌت صحيحا ،ال خطأ فيو من انحية واقع احلياة .أو واقع التاريخ ،أو
معٌت اللغة (بدوى ،) 260 91002 ،وكانوا خيطئوف الشعراء والكتاب يف معاف بسبب جهلهم ابحلقائق اليت يتحدثوف عنها .ومن
أمثاؿ ذلك ما قاـ بو الشيخ دمحم الناصر كربا يف نقد اإلماـ جالؿ الدين السيوطي يف تفسَت قولو تعايل( 9ال تدركو األبصار وىو
يدرؾ األبصار وىو اللطيف اخلبَت) سورة األنعاـ اآلية  .202قاؿ السيوطي "أي ال تراه العيوف" فقاؿ الشيخ دمحم الناصر كربا9
األفصح ال ربيط بو ،ألف ادلؤمنُت يروف رهبم وال حييطوف بو (كرب.)25 91003 ،
ولعل الناقد ينظر إىل تفسَتىذه اآلية القرآنية نظرة األشاعرة الذين ذلم مكانة مرموقة يف قلوب علماء أفريقيا الغربية .وأما
األخطاء اليت سببها اجلهل بواقع احلياة االجتماعية والعلمية فمنها موقف الشيخ دمحم مصطفي الشامي يف كتابو "مفتاح اللغة
العربية يف أفريقيا الغربية" حيث قاؿ 9إين دلا رحلت إىل أفريقيا الغربية وجدت القوـ على اجلهل الكثَت ،وإذ مل يكن عندىم كتاب
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ألفت ىذا ادلفتاح على طريقة تناسب أذواقهم وقوة مداركهم تسهيال للغة العربية اليت أصبحوا يف شدة احلاجة إليها
يصلح للقراء ُ

بعد أف دنوا ابإلسالـ (اإللوري ،د.ت .)22 9

فقد علق الشيخ آدـ عبد هللا اإللوري على ىذا الرأي تعليقا نقداي بعد أف أشار إىل غطرسة ادلؤلف ,وذباىلو مزااي علماء
نيجَتاي الذين ال يقل مستواىم العلمي واألديب عن مستوي علماء بَتوت ،وطرابلس ،ودمشق ،وحلب ،فضال عن مجيع بالد غرب
أفريقيا دبا فيها السنغاؿ ،ومايل ،وغاان( . ،ادلرجع نفسو ،)21 9ويف تعليقو على رأي الشيخ مصطفي الشامي يقوؿ 9وال يزاؿ
العاقل واحلالة ىذه يقضي العجب من تطاوؿ ىذا الشيخ على ىؤالء العلماء وذباىلو مزاايىم ،مع قصر ابعو وعدـ نضوج أتليفو،
وضعف ترتيب أبوابو وفصولو ،والكتاب شاىد عليو جيده من يطلبو( .ادلرجع نفسو.)21 9
ومن آراء الشيخ آدـ عبد هللا اإللوري يف التمييز بُت صحة األفكار وخطئها ادلناقشة األدبية النقدية اليت احتدمت يف
منتصف القرف العشرين بينو وبُت بعض أعضاء ىيئة التدريس جبامعة إابدف حوؿ ارتقاء األدب العريب أو اضلطاطو يف عصران ىذا،
وكاف بعض أساتذة جامعة إابدف ينظروف إىل ادلكاف الذي حيتلو األدب يف العصر األموي والعباسي ،حيث كاف األدب يف ذينك
العصرين السابقُت يف أزىي يومو وأرقي دولتو ،وبنوا أحكامهم على أف األدب العريب يف العصرين أكثر ارتفاعا من عصران احلاضر.
ولكن الشيخ آدـ عبد هللا وقف موقفا مضادا ذلذا الرأي بل صمم على أف األدب العريب ارتقى يف عصره ذلك وبلغ شأوا مل يبلغو
يف العصور األدبية السابقة.
والشيخ آدـ يرى نفسو منفردا هبذا الرأي ،وذلذا أصبح مًتددا عليو حىت ساعده احلظ أخَتا ابلعثور على الرأي نفسو يف
فصرح بذلك يف موقفو النقدي
كتاب الشيخ دمحم الغزايل ادلعاصر ،وىذه الظاىرة ىي اليت أدخلت السرور يف قلب الشيخ آدـ ّ
قائال9كنت على ىذا االعتقاد مًتددا بُت إثبات ونفي فلم أجد من األدابء من قاؿ بو حىت وجدت ذلك من الكاتب اإلسالمي
القدير الشيخ دمحم الغ زايل فاطمأف قليب على أف األدب قد ارتقى يف أوؿ القرف العشرين يف الكيفية والكمية .أما السبب يف ذلك
فهو استقالؿ األدب من نَت ادللوؾ واألمراء يف دواوينهم ،ومل يكن الكاتب أو الشاعر يعيش على رمحة ادللوؾ أو على موائدىم ،أو
يعيش على ما جيده من أجر أو ثواب قصيدة مدح هبا ملكا أو أمَتا ،وإمنا صارت الكتابة يف اجلرائد واجملالت صناعة حيًتؼ هبا
الكاتب خلدمة األمة والوطن يف آماذلا وأحالمها ،وإف مدح ملكا أو وزيرا أو أمَتا كاف لو ذلك أمرا اثنواي (االلوري ،د.ت-65 9
.)66
ومن ىذه النصوص نفهم أف الشيخ آدـ ينظر إىل قوة األدب العريب وارتقائو يف القرف العشرين من النواحي ادلختلفة،
ويشَت يف ذلك إىل احلرية اليت يتمتع هبا الكاتب أو الشاعر يف ىذا العصر ،كما يشَت إىل األغالؿ اليت يف عنق الناثر أو الشاعر يف
العصور ادلاضية ،األمر الذي جعل أكثر األدابء يف العصر األموي والعباسي يشكوف بؤسهم ،ويكادوف يندموف على سلوكهم
منهج األدب يف احلياة (ادلرجع نفسو .) 66 9ال شك أف الشيخ آدـ عبد هللا اإللوري يتخذ ىذا ادلوقف ليدعم وجهتو النقدية ذباه
تطور األدب العريب يف عصران ىذا أكثر شلا كاف عليو من قبل.
ىذا ،ومن األخطاء اليت سببها اجلهل بواقع احلياة االجتماعية والعلمية قوؿ األستاذ زلمود شاكر يف كتابو" 9مواطن
الشعوب اإلسالمية يف أفريقيا" ،أبف لغة يوراب لغة خالية عن األدب وليست ذلا أجبدية (أبوبكر .)10 92878 ،ولقد علق
الربوفيسور عبد الرزاؽ ديرديي أبوبكر على ىذا الرأي بقولو 9ىذا الرأي بعيد كل البعد عن احلقيقة  ..لغة يوراب قد كانت مكتوبة
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أبجبدية عربية قبل اتصاؿ الشعب ابالستعمار .واللغة مليئة آبداب تنافس أي أدب يف العامل سوي أدب نزؿ القرآف بلغتو،وقد
مارس ىذه اللغة كبار العلماء واألدابء من ادلواطنُت واألوربيُت يف كشف اآلداب ادلختلفة ،ودراستها ،واللغة اليوربوية تستعمل يف
تبادؿ الرسائل واتريخ الوقائع حىت قوؿ الشعر(( )22ادلرجع نفسو .)12 9وقد يالحظ القارئ أف الربوفيسور عبد الرزاؽ يدعو
ىنا إىل التثبت يف الرأي قبل إصدار احلكم عليو ،ذلك ألننا يف حاجة إىل ادلعلومات الشافية يف األدب والنقد اللذين يتسماف
ابلصدؽ واحلقيقة ،إذ مل ين ل أمثاؿ اجلاحظ ،واجلرجاين ،والعقاد ،وطو حسُت إقباال كبَتا يف مؤلفاهتم إال ألهنم جيمعوف بُت صدؽ
الرأي وصحة االعتقاد دبا يقولوف ،وذلذا صارت مؤلفاهتم يرجع إليها جيال بعد جيل.
ومن اخلطأ اللغوي ما جري بُت علماء ىذه البالد حوؿ معٍت كلمة النعجة الواردة يف القرآف الكرًن حيث يقوؿ هللا
تعاىل( 9إف ىذا أخى لو تسع وتسعوف نعجة وىل نعجة واحدة )...سورة ص اآلية  ۲٣يقوؿ الشيخ أبو بكر زلمود غومى ىف
تفسَت ىذه اآلية 9إف ادلقصود ابلنعجة ىو حقيقة النعجة ،أي البقرة األنثى (جومي .)202 92861 ،وأما الشيخ إبراىيم بن
صاحل احلسٌت الربانوي فقد وقف مضادا لرأي الشيخ غومي يف ىذه الكلمة ,وقاؿ 9انُظر إىل ركاكة ىذه العبارة وقصورىا،
وتفسَته النعجة اليت ىي أنثى الضأف ابلبقرة يريك مدي قدرة ىذا ادلفسر اجلليل على التعبَت (احلسٌت.)100 92875 ،
انؿ رأي الشيخ إبراىيم الربانوي قبوال وترجيحا لدى أىل العلم يف نيجَتاي،ومن ىنا نرى أف الكاتب أو الشاعر يف
حاجة إىل معرفة االستعماؿ اللغوي قبل أف يتصدى للشعر أو الكتابة ،حىت ال خيطئ فيما يورده للقراء من العلم واألدب ,ولقد
أشار الربوفيسور أمحد سعيد غالدنث إىل أف علماء ىذه البالد كانوا يف أوائل القرف العشرين خيرجوف عن قوانُت االستعماالت
اللغوية ودييلوف ابلكثرة إىل الًتاكيب احمللية ،واستشهد يف ذلك دبا جاء يف الكتاب "اإلعالف بتاريخ كنو" حيث يقوؿ صاحبو9
وإنو فارس شجاع يعرفو أىل كنو ،ويصفونو ابلشجاعة البالغة .وكاف خيرج بباب داره ربت شجرة ىناؾ للشريعة إىل نصف النهار
(غالدنث.)260 92882 ،
فلقد علق الربوفيسور غالدنث على ىذه العبارات أبكملها ،وشلا أشار إليو ابلنقد والتقوًن كلمة "الشريعة" وقاؿ9كلمة
"الشريعة" فإهنا استعملت استعماال زلليا مقصودىا ليستمع إىل الشكاوي ،وحيكم حسب الشريعة اإلسالمية .وقد تستعمل
الكلمة "الشريعة" يف بعض األحياف ،ويقصد هبا كل ما يقوـ بو احلاكم من اإلدارة واألحكاـ القضائية الشرعية منها والقانونية.
ولعل الكاتب يقصد ذلك ىنا (ادلرجع نفسو .)271 9وأما ىذه األخطاء اللغوية فليست مقصورة على علمائنا النيجَتيُت فقط,
فقد وقع فيها العرب وما زالوا يقعوف يف أمثاذلا ،وذلذا أخذ النقاد على البحًتي حيث قاؿ 9تشق عليو الريح كل عشية ** جيوب
الغماـ بُت بكر وأًن.
ظن البحًتي أف األًن ىي من ليست بكرا ,فجعلها ىف البيت ضد البكر ,واألًن ىى اليت ال زوج ذلا ،بكرا كانت أو ثيبا
(بدوي )260 9ومن طراز وقوع العرب يف اجلراثيم اللغوية وربليالهتا ما ورد يف شرحهم للمثل" 9سباـ الربيع الصيف" ,شرحوا ىذا
ادلثل بقوذلم 9أي تظهر آاثر الربيع يف الصيف .وىو كقوذلم "األعماؿ خبواسبها" يضرب يف استنجاح سباـ احلاجة  ١۷ولكن
الربوفيسور زكراي حسُت قد علق على ىذا الشرح تعليقا نقداي وقاؿ 9من ىذا البياف نرى أف يف شرح ادلثل خطأ.
فمدلوؿ ادلثل ىو أف يف سباـ الربيع وسائم الصيف الذى يتبعو .فهذه ظاىرة طبيعية أي قبل أف ينتهي الربيع تظهر بوارؽ
الصيف .ومثل ذلك ظهور عالمات الليل يف الغروب وظهور عالمات الصبح بطلوع الفجر .وادلثاؿ يف الشرح أي "األعماؿ
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خبواسبها" غَت الئق يف مثل ىذا اجملاؿ .واخلالصة ىي أف ادلثل الذي ضلن بصدده يدؿ داللة واضحة على أف سباـ الشيء إعالـ
دبجيء الذي يليو .ولذلك يقاؿ إف سباـ الشباب الكهولة والشيب رسوؿ ادلوت(.أبو حسُت .)231 92884 ،ومن ىنا يبدو لنا
جليا أف الكتّاب والشعراء يف حاجة إىل ثقافات واسعة يف اللغة واألدب حىت ال يقعوا يف اخلطأ فيما يكتبوف أو ينظموف.
.1.2

االبتكار والتقليد9

يؤمن علماء اللغة العربية يف نيجَتاي كما يؤمن العرب أبنو من واجب األديب أف يهتدي إىل معاف جديدة مل يسبقو إليها
أحد ،ومل يستطع أحد أف ينازعو أو أف يسرقو منو .ولعل ىذا شلا أدى ابلنقاد العرب إىل وضع ابب السرقات الشعرية يف النقد
األديب حيث تناوؿ النقاد أنواع السرقة األدبية ابلبحث ادلفصل ،وذلذا أخذ علماؤان النيجَتيوف أيضا يقيسوف أعماؿ بالدىم
األدبية بنفس الغرابؿ الذي يقيس بو العرب أعماؿ أدابئهم ،ألف ىذا ادلقياس شلا راقهم ،فالدكتور علي أبوبكر يورد لنا يف نفس
ىذا ادلوضوع مثاال رائعا من قصيدة األستاذ عبد هللا بن فودي اليت منها ما أيتى9
ودلا مضى صحيب وضاعت مآريب** وخلقت يف األخالؼ أىل األك ػػاذب
يػقولػوف ما ال يفعلوف واتبعوا ** ىواىم وطاعوا الشخ يف كػل واجب
وليس لػهػم علم وال يسألونو ** وأعجػب كػال رأيو يف ادلذاىب (أبوبكر.)228 92861 ،
تظهر يف ىذه األبيات روح التقليد ابلنابغة الذبياين الذي يقوؿ9
تطاوؿ ليلي قلت ليػس بػمنقص ** وليػس الذي يرعى النجوـ آبيب
وصػدر أراح الليل عازب مهػو ** تضاعف فيػو احلزف يف كل جانب
علي لعمرو نػعمة بػعػد نعمػة ** لوالػده ليػست بذات عقارب
ّ

أمعن علي أبوبكر نظره النقدي إىل قصيدة عبد هللا بن فودي وقاؿ فيها 9نرى أف عبد هللا قد صلح إىل حد كبَت يف
تصوير احلالة االجتماعية يف أسلوب متُت واضح جلي ،ولكنو ال يسعنا ىنا أيضا إال أف نقوؿ إف أتثره ابدلعلقات وعلى األخص
ببائية ا لنابغة الذبياين واضح كالشمس يف رابعة النهار...فكلتا القصيدتُت ابئيتاف ومن حبر الطويل ،وفضال عن ذلك فهنالك عشرة
أبيات تنتهي بنفس الكلمات اليت انتهت هبا أبيات النابغة (ادلرجع نفسو.)234 9
وىكذا وقف الدكتور علي أبو بكر مثل ىذا ادلوقف النقدي عند قصيدة السلطاف دمحم بلو ،وخاصة يف األبيات اليت
مطلعها9
أالعػم صباحا واحضر الذىن إنػٍت ** حػريص علي من يقبل القوؿ ابلفهم
فإين أرى نفسي على احلق والػهػدى** ومػا زغت يوما عن طريق ذوي العلم
ويف األبيات اليت منها9
أال من مبلغ عػٍت األمػينا ** رسػالة نػاصح يبدي اليقينا (ادلرجع نفسو.)231 9
يذىب ىذا الدكتور الناقد إىل أف السلطاف دمحم بلو مل يبتكر يف أبياتو الشعرية ،وإمنا يقلد أصحاب ادلعلقات ويضمن
أشعارىم يف قصائده وقاؿ 9فبمجرد قراءة ادلرء مطلع األبيات األوىل يرى أتثر قائلها أبشعار ادلعلقات عموما ،وبشعر امرئ القيس
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خصوصا يف لفظة "أالعم صباحا" ويف القافية اليت من حبرىا "الطويل" أما األبيات الثانية فإهنا ال تذكران إال دبعلقة عمرو بن كلثوـ
يف حبرىا وقافيتها وألفاظها (ادلرجع نفسو والصفحة نفسها).
وشلا يرى بعض النقاد النيجَتيُت أف الشيخ عثماف بن فودي من الذين رمسوا لعلمائنا طريق التقليد والتأثر ,وضربوا مثال
بقصيدتو الىت أرسل هبا إىل السيد ادلختار الكنيت ومطلعها9
ابنت سليمى فهل للقلب معقوؿ ** وكيف ما يعقل تغشاه العباقيل
ويل هللا مسبو جنيد دراسة جيدة ،وشلا قاؿ فيها ،ما أييت"9ظهر يف ىذه القصيدة أتثر عميق بالمية
درس ىذه القصيدة ُّ
كعب بن زىَت القائل9
ابنت سعاد فقليب اليوـ متبوؿ ** متيم إثرىا مل يفد مكبوؿ (مسبوجنيد.")22 91004 ،
وعلى الرغم من ىذا ،فلقد تسامح اجلاحظ واآلمدي وغَتمها من نقاد العرب الكبار أف يغًتؼ األديب أو الشاعر من
آاثر سابقيو ،وأف يستقي من أفكارىم ويبٍت على معانيهم وأساليبهم ابلشرط أف تظهر شخصيتو اخلاصة يف تلك ادلعاين واألساليب
(بدوي.)264 9
وال نكوف من ادلخطئُت إذا قلنا إف األديب أو الشاعر الذي صاغ ادلعٌت أحسن صياغة يطبعو يف عقوؿ القراء يكوف يف
مكاف أرفع من غَته وإف سبقو بذلك ادلعٌت ،فمن ذلك ما جاء مثال يف موازنتهم بُت جرير حُت كاف يرثي زوجتو بقولو9
لػوال احلياء لػهػاجػٌت استعبػار ** ولزرت قربؾ واحلبيب يزار
فسقى صدى جدث بربقة ضاحك** ىػرـ أحػش وديػمة مدرار
وبُت دمحم البخاري بن فودي الذي قاؿ يف راثء زوجتو9
أيػػا رزء بنت الػخ ػي ػػر أـ مػحمػد ** أسلت مع الدمع النجيع على ضلري
فوهللا ال أنساؾ ما حن عاشػػق ** وما طػرب الطَت ادلسبح ابلفػجر
فال زاؿ غيث العفو والصفح والرضا** على قػػرىا حيمي من ادللك الرب
ويل هللا مسبو جنيد بُت الشاعرين 9العريب والنيجَتي -إف صح التعبَت -موازنة فنية ،وقاؿ 9كالمها تناوؿ القافية
فقد وازف ّ

الرائية مع تغيَت بس يط ،فرائية جرير مرفوعة القافية بينما قافية دمحم البخاري مكسورة ،مث استخدـ جرير البحر الكامل بينما استعمل
دمحم البخاري الطويل ،مث أبدى جرير يف ىذه القصيدة أتثره ابلشعر اجلاىلي كتحويل اجلثة إىل بومة ،وفكرة ددية ىطالء تسكب
ماءىا على قرب احلبيبة .وىي عالمة تدؿ على أف هللا أنزؿ رمحتو على ىذه احملبوبة .ولكن دمحم البخاري أتثر ابلروح اإلسالمية
حيث دعا ربو مباشرة أف يرحم ادلتوفاة .ورمز تلك الرمحة اإلذلية ابلغيث النازؿ على قربىا من ادللك الرب (ادلرجع السابق".)25 9
وإذا تتبعنا ىذه ادلوازنة صلد الشيخ دمحم البخاري قد استطاع أف يصرؼ ما أخذه من الشعراء العرب عن وجو إىل وجو
آخر ،وبسط شاعريتو تبسيطا فنيا حىت ظهرت فيها شخصيتو ،وذلذا اتسمت أبياتو الشعرية حبسن التأليف ،وجودة الًتكيب .ومن
أمثلة ذلك ما جاء من قصيدة الشيخ آدـ عبد هللا اإللوري اليت مطلعها9
ب لػػي ** مػ ػن جفاء جهلػي
اي كرًن َى ْ

كم رجػاؾ مثػلي ** لػم تػخب رجػائي
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خػالق الب ػرااي ** واىػػب العطػايػا
دافػع الػمصائب ** فاستجػػب دعػػائي
درس عبد الباقي أغاكا ىذه القصيدة وسلط عليها أضواء كاشفة من نواحي الفكرة واألسلوب وادلوسيقي ،وابلنسبة إىل
الفكرة قاؿ 9إف قصيدة اإللوري "اي كرًن ىب يل" سارت على سنن ادلوشحات األندلسية يف نظامها ،إال أهنا وقعت أقرع مل
يتقدمها مطلع (أغاكا ،ػ.)238 91002
ودلا كاف النقاد العرب يدعوف األدابء إىل أف يتثقفوا ثقافة أدبية شاملة ،وذلك ابلبحث الواسع واإلطالع الكثَت على
آاثر السابقُت من الكتاب والشعراء ،كاف من الطبيعي أف ال يسلم معٌت أو لفظ لشاعر أو كاتب دوف أف أيخذه من منهل
السابقُت ،وذلذا فتح أولئك النقاد اباب واسعا للسرقات الشعرية ،ودرسوه دراسة مفصلة وخاصة يف كتاب العمدة البن رشيق،
وادلثل السائر البن األثَت ،وكتاب الصناعتُت أليب ىالؿ العسكري ،وادلوازنة لآلمدي ،والوساطة لعبد العزيز اجلرجاين ،واإليضاح
للخطيب القزويٍت ،وخزانة األدب البن حجة احلموي ،والسرقات األدبية للدكتور بدوي طبانة (بدوى.)267 9
وذلذا ذىب عدد كبَت من علماء النقد إىل أف كثرة أخذ الشاعر معاين السابقُت عيب فاحش ،ألف الشاعر بذلك يعطل
مواىبو  ،ويعيش بليدا عاجزا مقلدا.فالنقاد مل ينقصوا من قيمة ابتكار يف األعماؿ األدبية ،فقد نراىم يذكروف للشعراء ما قلدوا فيو،
وما ابتكروه واخًتعوه ،وكاف موقفهم حوؿ االبتكار أو السرقة يف العمل األديب ينقسم إىل أربعة أقساـ كاآليت 9ىف ىذه ادلوقف
االخًتاع ،وموقف اإلبداع ،وموقف التوليد ،وموقف السرقة .وحسبنا أف نضرب األمثلة أبشعار علمائنا النيجَتيُت.
أ .موقف االخًتاع
ىو أف أييت الشاعر دبا مل يسبق إليو كما جاء يف بعض صفحات "ديواف إفادة الطالبُت" للسلطاف دمحم بلو ،ويف بعض
"سبحات األنوار يف سحبات األسرار" للشيخ دمحم الناصر كرب ،ويف بعض ديواف العالمة الوزير جنيد ،ويف مواضع من ديواف الشيخ
إبراىيم عمر الزكزكي ،ويف ديواين "الرايض" و"السباعيات" للدكتور عيسي أليب أبو بكر .فمن ذلك ما جاء يف قوؿ الوزير جنيد
حيث يصور تغيَت األحواؿ يف خالفة صكتوى اإلسالمية ويقوؿ يف مطلع القصيدة9
صارت مػراتع للوحػوش بعيػد أف ** كانت مقاصد حػاضر أو بػاد
أقوت فلست تػري هبا أحد سوى ** احلػرابء الئػذة علػى األعػواد
قػامػت تػػخاطبنػي فعز كالمها ** فلكم سكوت معلن بػمػراد (غالدنث)248 9

ب .موقف اإلبداع
ىو أف أييت الشاعر ابدلعٌت ادلعروؼ ،ولكن أبسلوب جديد وعبارة مل يسبق إليها ،ومن طراز ذلك قصيدة الشيخ دمحم
الناصر كرب اليت ربتوي علي التوسل ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ويقوؿ يف مطلعها9
أنوار وجهك راحة األرواح ** ومجاؿ ذاتك سلوة األتراح
رفػػقا بػنا فقلوبنا مػملػوءة ** بلذيذ راحك اي لذيذ الراح (كرب.)238 91003 ،
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نرى الشاعر يف ىذه القصيدة يتوسل أبماكن إسالمية مقدسة يف احلرمُت 9ادلكي وادلدين ،وابلرسوؿ وصاحبيو ،واحلجاج
الوافدين من نيجَتاي .وكانوا يف ذلك العاـ مخسُت ألفا ،مث أردؼ بذكر الدوؿ العادلية ،ومل يدع دولة أو بلدا وفد منو احلجاج يف
ذلك العاـ إال ذكره ،وتوسل أبولئك احلجاج يف قضاء حوائجو ،استمع إليو يف العقد الثالث من توسالتو يف ىذه القصيدة9
وأجب دعانػا سرمدا يف حػزبنػا ** وعيػالنا يػا فػائض األمتػاح
بػالوافدين إليك مػن نيجػَتاي ** خػمسُت ألفا يف رجػاء صالح
بػالوافػدين إليكػم مػن أردف ** آالؼ آالؼ لقصػد مػجػاح
ابلوافدين مػن اجلػزائػر ىيمػا ** آالؼ آالؼ لػقصػد فػػالح
ودبا من السوداف رب أتػاكم ** آالؼ آالؼ لقصد سػماح (ادلرجع نفسو)246 9
وبعد أف ذكر الشاعر حجاج تلك البالد صور لنا طريق وصوذلم إىل احلرمُت الشريفُت وقاؿ9
لبوا نػداءؾ يػا حبيػب قلوبنػا ** اي راحػ ػػة األشبػاح واألرواح
يف كػل طائػرة كبػرؽ سيػرىا ** والػجػن أو كمػالئػك الفتاح
أو ضمر اخليل العتػاؽ ونػاقػة ** ىػوجػاء أو بػمواخػػر ادلالح
أو بػاخػرات البحػر أو سػيارة ** كالػريح أو كقواعػػد األقػداح
أو حملة بػالطرؼ أو ىػي أقػرب ** أو م ػزنة يف غ ػدوة ورواح
ريب هبم وبػصاحلي بلداهنم ** عطر بنا أبػدا مجيع نواحى (ادلرجع نفسو)247 9
ت .موقف التوليد9
ىو أف يستخرج الشاعر معٌت من شاعر تقدمو أو يزيد فيو زايدة ،فذلك يسمى التوليد ،وليس ابخًتاع دلا فيو من
االقتداء بغَته .وال يقاؿ لو سرقة ،إذ كاف ليس آخذا على وجهو .مثل قوؿ الدكتور (بدوى ) 264 9يف أتييد اللغة العربية9
لغة الضاد من زمػاف تػنادي ** مل ذبد من أجاب يوما ولىب (أبو بكر)234 91004 ،
فالدكتور عيسي قد اقتدى ابلشاعر الكبَت حافظ إبراىيم يف قولو9
رمػوين بعقم يف الشباب وليتػٍت ** عقمت فلم أجزع لقوؿ عدايت
ولدت ودلا لػم أجد لعرائسي ** رب ال وأكفػاء وأدت بػنػايت (إبراىيم ،د.ت )2129
ث .موقف السرقة
إف موضوع السرقات األدبية شلا يشغل جانبا كبَتا يف األدب العريب النيجَتي ،فقد اىتم بو العلماء والدارسوف منهم
األستاذ شعيب البخاري الذي تناوؿ قصيدة الشيخ أدىم بن احلاج الثاين ابلدراسة والتحليل وقاؿ 9سرؽ الشيخ أدىم بن احلاج
الثاين ال من العرب ،بل من الشيخ أمحد إِ َك ْوَك ْوَرْو ،وذلك ىف قصيدة ادعى أدىم أنو قائلها ،ورثى هبا الشيخ السنوسي وىو يقوؿ9
أ ذلفى على ما القلب منو تفجعا ** وما عارض األكباد حىت تصدعا

واستمر إىل أف يقوؿ9
لػموت فقيو عالػم متػورع ** صبػور صػدوؽ مستجاب إذا دعا
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ٍ
مستهد إذا األمر أفزعا
وأعٍت بو شيخ الشيوخ ومقتػدى** لدى كل
مث يقوؿ9
نريد لعمر الشيػخ سنوسي طولو ** وإف ازديػاد العمر مػما ديتعا
وىذا عمل غَت مشكور ،ألف تلك األبيات وما بقي منها كاف من بُت القصائد الىت رثى هبا الشيخ أمحد إِ َك ْوَك ْوَرْو
اإلماـ ىاروف يف مدينة إِ َاب َد ْف قائال9
أذلفي علػى ما القلب منو تفػجعا ** وما عارض األكباد حىت تصدعا
لػموت فقيو عالػم مػتػورع ** صبػور صدوؽ مستجاب إذا دعا
وأعٍت بو شيخ الشيوخ ومقتػدى** لدى كل مستهد إذا األمر أفزعا
وىكذا ينظم الشيخ قصيدتو حىت يذكر اسم ادلرثى إذ يقوؿ9
نػريد لعمر الشيخ ىاروف طولو ** وإف ازديػاد العمر مػما يػمتعا
ومل يكن ىناؾ من فارؽ بُت ىذه القصيدة واليت ذكرىا الشيخ سوى اسم ادلرثى ،وذلذا يسمى ىذا النوع من السرقة
ابالنتحاؿ والنسخ (شعيب خباري.)126 92872 ،
ويف مثل ىذه الظاىرة يذىب النقاد العرب إىل أنو من أقبح ادلساوي أف يعتمد الشاعر على ديواف رجل واحد من
الشعراء ،فيأخذ من معانيو ما شاء كما فعل البحًتي أبيب سباـ ،وإذا كاف احلاؿ ىكذا عند العرب (ادلرجع السابق،)274 9
فكيف عن الذي أخذ ادلعاين واأللفاظ وجها بوجو من أىل بالده األعاجم.
ادلبحث الرابع 9الدين واخللق
يعترب الدين واألخالؽ من معجزات عظيمة اعتمد عليها الرسل ،واألنبياء ،والصحابة الكراـ ،يف أداء رسالتهم وإبالغهم
األمم ادلختلفة .فلقد هنضوا ابلدعوة واإلرشاد والتدين ،وبعثوا يف أساليب األدب روحا دينيا شعاره احملبة والسالـ ،والتآخي،
وادلساواة ،والشفقة ،فاستطاعوا أف يصفوا النفوس من أدراف الرذائل ،وأف يسموا هبا إىل درجات الطهر والفضيلة (ادلرجع نفسو 9
 .) 286وذلذا ذىب قوـ من النقاد إىل أنو ال ينبغي على األديب أف خيرج عن دائرة عقائد الدين وقواعد اخللق ،بل عليو أف يربط
أفكاره وعواطفو ابلدين واألخالؽ .ولعل ىذه الفكرة ىي اليت تطورت اليوـ إىل ما يُسمى ابألدب اإلسالمي.

ويف ىذا ذىب آخروف إىل أنو ال دخل للدين واألخالؽ يف األدب ،بل ليس على األديب من حرج يف أف يعرب عن

إحساساتو ،وما يعتلج يف صدره أو جيوؿ يف نفسو سواء وافق اخللق أـ خالفو ،أقره الدين ،أـ مل يقره (ادلرجع نفسو .)288 9إذ
األدب عندىم فن للفن .وإذا استعرضنا الذين يتخذوف الدين واألخالؽ أساسا لؤلدب والنقد ،صلدىم يعتمدوف على ما جاء يف
كتب األدب والتاريخ أمثاؿ األغاين أبنو ال ينبغي لشاعر من الشعراء أف يشبب ابمرأة حبضرة عمر بن اخلطاب إال جلده ،وأف
سيدان عمر بن عبد العزيز منع األخطل أف أييت رللسو وأف يدخل إليو دلا يتضمنو شعره ىذا9
ولست بصػائم رمضاف طػوعػا ** ولست بػآكل لػحم األضاحػػي
ولست ب ػزاجر عيسا بكػػورا ** إلػى بػطػحػاء مكة للنجػػاح
ولسػت بػزائػػر بيػتا عتػيقا ** دبكة أب ػتػغي فيػو صػػالحػي
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ولسػت بقػائم بػالليل أدعػػو ** قبيل الصبػح 9ح ّػى على الفػػالح

ولكنػػي سأشربػها شػمػوال ** وأسجد عند منبلج الصباح (ادلرجع نفسو ،ص .)٣٩٣

جيعل أصحاب النزعة الدينية ىذه الرواايت قاعدة أساسية يف ميزاهنم للفن األديب ،حُت يذىب غَتىم إىل أف عبد هللا
بن عباس وأمثالو مل يدخلوا ىذا ادلقياس يف حساب النقد الفٍت .بل إف اتريخ عباقرة األدب والنقد قد أقر ابلفضل لشعراء مل يراعوا
حرمات الدين ،وال مبادئ األخالؽ ،ومن أعالـ ىؤالء العباقرة ابن ادلعتز ،وقدامة ابن جعفر ،وأبو بكر الصويل ،وأبو احلسن
اجلرجاين ،ويُروى أف قدامة قاؿ يف شأف شعر امرئ القيس 9رأيت من يعيب امرأ القيس يف قولو9
فمثلك حبلى قد طرقت ومػرضع ** فأذليتها عن ذي سبائم زلوؿ

إذا ما بكى من خلفها انصرفت لو ** بشق وربيت شقها لػم حيوؿ
ويذكر أف ىذا ادلعٌت فاحش ،وليس فحش ادلعٌت يف نفسو ما يزيل جودة الشعر فيو (البغدادى )100 92867
والواقع أف بعض النقاد ربطوا األدب أبخالؽ األديب ودينو ،ومل يفرقوا بُت أخالؽ األدابء وآاثرىم الفنية ،فيأخذوف
األدابء على معتقدىم الديٍت ،ورووا يف كتاب األغاين أف دمحم بن سالـ أنزؿ األحوص والسيد احلمَتي وأمثاذلما إىل غَت طبقتهم،
وجعلهم يف أواخر ما ىم يستحقوف أوائلو لسوء أخالقهم ،ودينء أفعاذلم (بدوي .)287 9وطبعا ,فاألدب العريب يف أفريقيا الغربية
عامة ،ويف نيجَتاي خاصة ،يُوزف دبيزاف اإلسالـ إذ ليس من السهل أف نفرؽ بُت اإلسالـ واللغة العربية يف ىذه البالد ،فادلسلموف
ىم األغلبية الساحقة من بُت الذين يتعلموف ىذه اللغة ،وىم الذين يقوموف آبداهبا ادلختلفة ،وال ينظروف إىل ما كتبو ادلسيحيوف

النيجَتيوف وغَت النيجَتيُت إال بنظرة اإلسالـ.
وأما ادلسيحيوف النيجَتيوف فقد أسهمبعضهم يف حركة اللغة العربية وتطورىا ،وأبرزىم فيما علمنا الربوفيسور إسحاؽ
ْأو ُغْنبِيِّو الذي كانت لو مقاالت كثَتة ،ومؤلفات متعددة يف اللغة العربية وآداهبا منها كتابو"9القصص الشعبية عند يوراب حوؿ
السلحفاة" ،علق على ىذا الكتاب عدد كبَت من أساتذة اجلامعة ادلسلمُت ،منهم األستاذ الدكتور عبد الرزاؽ ديرديي الذي
قدررلهودات أوغنبيو الفنية وقاؿ 9ومن التأثرات العربية واإلسالمية ىف ىذا الكتاب ما فيو من مفردات عربية مثل "القاضي" وبٍت
آدـ"واستعماؿ البسملة وعبارات أخرى ضلو "وهللا اتهلل" اليت ال تعرؼ إال يف البيئة اإلسالمية (أبوبكر .)16 9
ويعًتؼ الباحثوف األكاددييوف أبفكار ىذا الكاتب ,وخاصة من انحية قوة أتثَته بُت الشعب النيجَتي ويف اجملتمع
اإلسالمي .وذلذا ينظر زكراي حسُت إدريس يف "القصص الشعبية" ويقوؿ عنها 9ال خيفى على القارئ أف ىذه القصة ذلا سيمة
َش ْي"
إسالمية ،ىذا ألف كلمة آمُت عربية األصل ،ودخلت يف لغة يوراب من قبل ادلسلمُت .فالكلمة اليوربوية اليت تقابلها ىي "أ َ

وقد نقوؿ إف ادلسلمُت اليورابويُت ىم الذين جعلوا الكلمة شائعة يف لغة يوراب حىت عند ادلسيحيُت (حسُت،ػ .)10 91000

ىذا جزء من أجزاء تعليقات العلماء األكاددييينعلى ذلك الكتاب،إال أننا نرى أف كلمة آمُت عند العرب فهي آمي عند
اليهود ،ولقد اجتمع ادلسلموف وادلسيحيوف ىف استعماؿ ىذه الكلمة وإف كاف التحريف يظهر عند ادلسيحيُت لسَتىم-كما أزعم-
على قاعدة اللغة العربانية .وإذا أردان البحث حوؿ الشعر الغزيل يف نيجَتاي صلد الشيخ دمحم البخاري يف مكاف اتقدير ،يرضي
اإلسالـ بشعره ،وتقره قواعد األخالؽ ،ومن شعره يف الغزؿ9
لػقػد خبأت بنت الكراـ عبَتىػا ** عشػيػة وافػتػنا بػواد كػروس
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فقػلت لػها ال زببئ وتضمحػى ** ألػم تسمعي ال عطر بعد عروس
فقالت كفى شعري وثغري وضوءه** سيكفيك عن بدر الدجى ومشوس
ف ػريقي أذكي مػن عبَت وعنرب ** وأعػذب من شهد ومخر كئوس(عبد احلميد. )52 92868 ،
كتب األستاذ عبد العلي عبد احلميد تعليقا على ىذه األبيات وقاؿ 9يذكر حوارا جريئا بينو وبُت حبيبتو على غرار
احلوار الذي صلده عند الشعراء الغزليُت يف العصر اإلسالمي ..أيخذ تعبَتاهتم ادلألوفة لوصف مفاتن حبيبتو فيصف شعرىا وعينها
وثغرىا وأييت لكل من ذلك بتشبيو متداوؿ عند القدماء(.الغمربى.)21 91002 ،
ىكذا نرى يف ىذه البالد أف شعراءان إذا تغزلوا مل يقصدوا يف ذلك غزال أدبيا ،خيرجهم عن عقيدة اإلسالـ وعن قوانُت
األخالؽ ،وإمنا ىم على تقليد صرؼ للشعراء العرب ،اللهم إال أف ىناؾ ميزة يتصف هبا الشعر الغزيل عند الدكتور ىاروف الرشيد
يوسف ،والدكتور عيسي أليب أبو بكر وأمثاذلما من الشعراء الذين جاءوا بعد الشيخ دمحم البخاري ،ويف شأف ىؤالء يقوؿ األستاذ
دمحم أمُت هللا آدـ الغنربي 9فالشعر الغزيل النيجَتي قد عاد ينظمو الغازؿ للغزؿ نفسو ،وقي زلبوبتو الالخيالية يف أسلوب فٍت جيد
فيو القارئ متعة وسلوى ،شلا أضفى على ىذا الفن الشعري يف البيئة النيجَتية مزيدا من اجلماؿ والروعة(ادلرجع نفسو 9ص .)٣٣
وأصحاب مقياس الدين واألخالؽ يف األدب كثَتا ما يعتمدوف على القرآف الكرًن ،واألحاديث النبوية الشريفة ،واآلاثر
الصاحلة يف دعم نظرايهتم الفنية ،فاألمر ابدلثل عند ما أبدى الربوفيسور علي انئيب سويد رأيو النقدي حوؿ عنصرية الصدؽ ىف
العمل األديب وقاؿ 9إذا عفوان عن الكذب يف معامالتنا اليومية ،فإننا لن نعفو عنو يف األدب ،ألننا إذا كذبنا يف أمور بيعنا
وشرائنا ،ووعودان ،واتفاقاتنا ،ويف قضاء حاجاتنا اليومية ادلعتادة ،فإف الضرر الذي حيدث يكوف يف الغالب جزئيا زلدودا ،أما إذا
كذبنا يف األدب ،فإننا نشوه من فهمنا لكياننا اإلنساين كلو (سويد.)4 9 2875 ،
ولقد أنكر الدكتور مشهود زلمود مجبا رأي الربوفيسور علي انئىب سويد ىف ىذا الصدد ,وذلذا قاؿ 9إذا عفوان عن مثل
ىذا احلكم لرجل آخر فإننا لن نعفو عنو دلؤلف كتاب كيف نتذوؽ األدب العريب الذي ىو يف صفوؼ العلماء ادلسلمُت العاملُت،
إال إذا كاف احلكم سلالفا لعقيدتو ىو اآلخر ،لقد انتصر للغة واألدب على حساب البيع والشراء والوعود ،واالتفاقات وغَت ذلك
مع أف اإلسالـ حرـ الكذب واخليانة يف تلك كلها ،لقد شدد اإلسالـ النكَت على الكذب واخليانة يف البيع والشراء قاؿ
تعايل"9ويل للمطففُت الذين إذا كتالوا على الناس يستوفوف وإذا كالوىم أو وزنوىم خيسروف" وما التطفيف يف الكيل إال ضرب من
اخليانة والكذب ،ولقد حصر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص آايت ادلنافق ىف ثالث ،منها أنو إذا وعد أخلف .وقاؿ تعايل" 9اي أيها الذين ءامنوا مل
تقولوف ما ال تفعلوف كرب مقتا عند هللا أف تقولوا ما ال تفعلوف.
واستمر يقوؿ 9فعمل أديب مثل ىذا الكتاب – الذي يستشهد مؤلفو ابآلايت القرآنية ،واألحاديث النبوية -ينبغي أف
يستلهم الروح اإلسالمية استلهاما كليا ،ويتبٌت الفكر اإلسالمي الذي يصور الكوف دبا فيو العبادات وادلعامالت ،والفنوف واآلداب،
والعلوـ وغَت ذلك تصويرا كليا وجزئيا (مجبا  .)4 9وعلى الرغم من دفاع األستاذ مجبا عن عقيدة اإلسالـ ،وعن إجيابية جوانب ال
يستهاف هبا من مواقفو النقدية ،فإنٍت أستبعد الربوفيسور علي انئيب سويد من ىذه التهمة ،ألنو من محلة ىذا الدين اإلسالمي
عقيدة و سلوكا ،إذاً كيف يتالعب بشرائع هللا تعاىل وحدوده النَتة ،بل أزعم أنو ال يريد أف يكوف مسيطرا على أحد يف العقيدة،
كما ال يريد يف الفن األديب أف جيعل أيدينا يف التهلكة ال غَت.
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أما ابلنسبة إىل النقاد الذين ينظروف إىل األدب من حيث عقيدة صاحبو ,فإف شأهنم ال خيتلف كثَتا عن شأف النقاد
العرب الذين ال يضعوف األدابء والشعراء يف مكانتهم اليت ىم أىل ذلا ،آخذين عليهم سلوكهم االجتماعي ،أو اذباىاهتم الدينية،
ومن ىؤالء األستاذ سلتار أمحد الذي قاـ بتحليل القصيدة اليت أنشدىا الشيخ الوزير جنيد يف التوسل ابلشيخ عثماف بن فودي،
والشيخ عبد القادر اجليالين ،وأبناء ابن فودي .والقصيدة منها9
أيػا شيخنا عثمػاف غوثػا فإنٍت** على اببك ادلفتوح أنزلت حاجيت
أجػرين أغثٍت فػي زماف فإنػٍت ** أقاسي بو يف كل يومي وساعػيت
جباىك عند هللا أرجو انكشاؼ ما ** أزاوؿ من جيش اذلموـ وكربيت
هبمتك العليػا تراؾ وكن معػي ** وكن لػي شفيعا دافعا كل شديت
تشفع يل ادلػوىل يقضي حػاجيت ** ويبعد عنػي كل ىويل وروعتػي
توسلت ابجليلػي إليػك تقبػلن ** وسػيلة عبد مذنب ذي اخلطيئة
وإف كنت مل أحسن فإنك زلػسن ** رجػوتك اي شيخ الشيوخ األجلة
وال تًتكٍت للػزمػاف يسومػٌت ** صنوؼ مضرات ونوع إسػاءات (كرب .)211 9
ويقوؿ9
وكػم من فقَت ليس يػملك حبػة ** فناؿ الغٌت دلا دعا كػم بػدعػوات
فها أان أرجو العوف من بػركاتكػم ** على نيل سػؤيل يف مجيع ادلهمات
عليكم من الرمحن رضوانو مع السػالـ ودمػتػم يف ازديػاد الػمػزايت (ادلرجع نفسو.)222 9
األستاذ سلتار أمحد أف جيامل الشيخ الوزير جنيد إزاء ىذه القصيدة أو أف يسازلو ،بل وضع القصيدة على ميزاف النقد
ووازهنا دبقياس العقيدة والسلوؾ قائال 9غاىل يف التوسل غلوا شديدا ابلشيخ عثماف بن فودي وذريتو إىل أف يصفهم بصفات ال
ينبغي أف يوصف هبا أحد من العادلُت .فقد محلو ىذا احلب إىل ارتكاب ىذه اخلطيئة اليت ال تليق لعامل مثلو أف يقع فيها .وقد
جاوز جنيد احلد يف رفع ىذا الشيخ وابنو دمحم بلو إىل درجة تكاد تكوف سوية ابلدرجة اإلذلية (ادلرجع نفسو.)223 9
ىذا من آراء بعض النقاد الذين يتخذوف العقيدة قاعدة أساسية لقبوؿ األدب ورفضو ،إال أف بعض الباحثُت النقاد مل
يقوـ رأي األستاذ
جيد أمثاؿ األستاذ سلتار أمحد من نقدة األدب اخللص ،ولعل ىذا شلا أدى ابلدكتور شيخ عثماف كرب إىل أف ّ

سلتار أمحد تقوديا فنيا ,وقاؿ فيما أييت 9من ادلالحظ من محلة األستاذ  -عافاه هللا -على شاعران استعماؿ كلمات وعبارات غَت
الئقة بعامل تقي ،مثل الوزير الذي قضى حياتو يف خدمة العلم واإلسالـ ،وع ّد من أشهر العلماء يف عصره ،مثل قولو" 9وقد محلو
ىذا احلب إىل ارتكاب ىذه اخلطيئة" وقولو "قد جاوز جنيد احلد" وقولو"إىل درجة تكاد سوية ابلدرجة اإلذلية" ويف اعتقادان أف يف
ىذه العبارات نوعا من إساءة األدب ،وخروجا عن دائرة البحث العلمي الدقيق ،وال يليق بباحث يف مثل ىذا ادلستوى التعبَت
هبا ،فإ نو شلا جيب على الباحث من الناحية األخالقية أف يكوف نزيها ،وزلًتما لرأي غَته وإف اختلف معو .ورحم هللا من قاؿ9
"رأٌن صواب حيتمل اخلطأ ،ورأى غَتي خطأ حيتمل الصواب"(ادلرجع نفسو .)223،وعلى النقاد أف يقوموا األدب واألدابء من
غَت مبالغة وتعسف يف تقوديهم ,وأف ينظروا إىل إنتاجهم الفٍت ،وشخصياهتم بعُت اإلنصاؼ والتكرًن.
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 .3اخلامتة
فيما سبق ،نرى أف علماء اللغة العربية ىف نيجَتاي قد بذلوا جهودىم ىف نقد األفكار األدبية ،ونظروا إىل وفرة احلقائق
وصحتها ووضوحها،و ربدثوا عن الفكرة ادلبتكرة وادلقلّدة ،وعن أثر الدين واخللق ىف أعماؿ بالدىم الفنية ،وأمعنوا النظر ىف
اجلماؿ الفٍت الناشئ بُت الصياغة وما ربويو من معاف وأفكار ،مث تدرجوا إىل األثر النفسي وما يًتكو للنص األديب ،ولعل كثرة
قراءهتم للكتب النقدية الواردة إىل نيجَتاي،شلا أثرىف أعماذلم الفنية ،وقد أدت ىذه القراءات وزلاكات النقاد العرب إىل السمة
اإلجيابية اليت يتسم هبا اليوـ نقد األدب العرىب النيجَتي ،وذلذا ندعو الباحثُت إىل االىتماـ إبنتاجات العلماء األفارقة السمر وإىل
وضع معجم نقدي حديث يناسب أذواؽ دارسي اللغة العربية العرب وغَت العرب ،كما ندعوىم إىل نفض الغبار عن ادلخطوطات
العربية يف نيجَتاي ،وإىل ربط العالقة بُت أقساـ اللغة العربية يف نيجَتاي ويف البالد العربية ادلختلفة ،ذلك لتتقدـ عجلة ىذه اللغة
إىل األماـ يف أفريقيا الغربية أبسرىا ويف نيجَتاي أبكملها
املراجع
البغدادي ،أبو الفرج قدامة بن جعفر .2867 .نقد الشعر ،ط  ،2ربقيق كماؿ مصطقى .مكتبة اخلاصلى 9القاىرة.

احلسٌت ،إبراىيم صاحل بن يونس بن دمحم األوؿ .2875 .ادلغَت على شبهات أىل األىواء وأكاذيب ادلنكر على كتاب التكفَت ،ط
 .2مطبعة الباىب احللىب وأوالده 9القاىرة.
الشايب ،أمحد .1005 .أصوؿ النقد األدىب ،ط  .2مكتبة النهصة ادلصرية 9القاىرة.
اإللوري ،آدـ عبد هللا .د.ت .حملات البلور ىف مشاىَت علماء إلورف .القاىرة.
األلوري ،آدـ عبد هللا .د.ت .مصباح الدراسات األدبية ىف الداير النيجَتية ،ط.۲
إبراىيم ،حافظ .د.ت .ديواف حافظ .مطبعة العودة 9بَتوت.
أبو حسُت ،زكراي إدريس .1000 .ادلأدبة األدبية ،ط .2مطبعة دار النور 9نيجَتايػ
القرنُت التاسع عشر والعشرين ادليالديُت .مكتبة النهار للطباعة والنشر والتوزيع 9القاىرة.
أغاكا ،عبد الباقى شعيب .1002 .األدب اإلسالمي ىف ديواف اإللوري ،ط .۲مطبعة ألىب مجبا 9إلورف.
أبوبكر ،علي .2861 .الثقافة العربية ىف نيجَتاي .مؤسسة عبد احلفيظ الباسط 9القاىرة.
أبوبكر ،عيسى ألىب .1004 .الرايض ،ط . ١مطبعة ألىب شارع أوغن مجبا 9إلورف.
الغمربى ،دمحم آمُت آدمو .1002 .صور من االذباىات الفنية ىف أدبنا العرىب النيجَتى ادلعاصر ،ط .2،مطبعة شريف بالَ كنو
أبوبكر ،ر.د .2878 .قبائل يوراب من خالؿ آاثر الدارسُت ،رللو البحوث .مركز تقييد ادلخطوطات العربية معهد الدراسات
األفريقية جامعة إابدف 9نيجَتاي.
بدوي ،أمحد أمحد .1002 .أسس النقد األديب عند العرب .هنضة ومصر للطباعة والنشر والتوزيع 9القاىرة.
جومى ،أبوبكر زلمود .د.ت .العقيدة الصحيحة دبوافقة الشريعة ،ط.،1
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مجبا ،مشهود زلمود دمحم .عرض نقدي لكتاب كيف نتدوؽ األدب العرىب ورقة قدمت ىف الندوة العلمية السنوية ،كلية الدراسات
العربية والشريعة اإلسالمية ،إلورف.
حسُت ،زكراي إدريس .2884 .تقوًن ابقة من فرائد األدب ىف امثاؿ العرب ،رللة ادلشرؽ ،اجلزء األوؿ ،كانوف الثاىن.
سويد ،علي انئىب.2875 .كيف نتذوؽ األدب العرىب؟ .دار العربية 9بَتوت.
وىل هللا .1004 .شعر ادلعجم اللغوي ابلضاد واحلفاظ على األصا لة اللغوية ىف خالفة صكتو .مقالة قدمت بندوة
مسبوجنيدّ ،
األدب اإلسالمى العادلي بكلية الدراسات العربية والشريعة اإلسالمية إلورف.

شعيب خباري 9األدب العريب ىف بالديوراب ،رسالة ادلا جستَت ،قد مت إىل قسم اللغة العربية ،جامعة ابيروكنو ،نيجَتاي عاـ
2872ـ
عبد احلميد ،عبد العلي .2868 .نظرة سريعة حوؿ شعر دمحم البخاري بن الشيخ عثماف ،رللة دراسات عربية ،قسم اللغة العربية،
جامعة ابيرو 9نيجَتاي.
غالدنث ،شيخو أمحد سعيد .2882 .حركة اللغة العربية وآداهبا ىف نيجَتاي ،ط .1ادلكتبة اإلفريقية.

كرب ،شيخ عثماف .1003 .الشعر الصويف ىف نيجَتاي دراسة موضوعية ربليلية 9مناذج سلتارة من إنتاج لعلماء القادريُت
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