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عرض لبعض البحوث األكادميية يف بعض اجلامعات النيجريية: النقد البالغي يف نيجرياي  

 إدريس أبو بكر أرغنغ

 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

وأفصح , والصالة والّسالم على رسولو دمحم أفصح العرب الذي أمره ابلتبليغ ما أنزل إليو وبلغو كما يبلغ, احلمد هلل رب العادلُت
.الذين وعيوا التبليغ وبلغوىا إىل سلفهم فبلغ الذين جاءوا من بعدىم بلوغا مًتاميا  

فهذه ادلقالة عبارة عن إبراز بعض اجلهود الىت بذذلا النشيء لدعم الثقافة العربية لفهم لغة القرءان لغة الضاد يف ىذه : وبعد
الداير إذ أن أوائلها خلفوا ثروات ضخمة عزموا على إحيائها وصيانتها من الضياء ألمهيتها ودلا كانت وسائل ىذا ألحياء متفاوتة لكثرة 

وسوؼ تسلط ىذه ادلقالة أضواءا على , فنون اللغة وأصنافها يعزم ىذا البحث إلعطاء فكرة عن تلك اجلهود من انحية البالغة العربية
مسامهة بذذلا بعض ادلواطنُت إابن حياهتم الطالبية الىت ال يستهان هبا وتستحق ربليالت ليعرؼ أمهيتها بصدد دراسة ىذه اللغة لتعلقها 

.بديننا احلنيف  

:تتكون ادلقالة النقاط اآلتية بعد ادلقدمة  

 .بُت البالغة والنقد -

 .تطور البالغة والنقد يف الدراسة اآلدبية يف نيجَتاي -

 .عناية ادلعاىد العليا النيجَتية بدراسة البالغة والنقد -

 مناذج من ادلسامهات يف النقد البالغي -

 .اخلاسبة -

 :بني البالغة والنقد -

.فكلمة البالغة تنتمى إىل أسرة من الكلمات غَت تلك اليت تنتمى إليها كلمة النقد  

.أي ذباوزىا" ابلغ"و, أي أوصل إليها" بّلغ"و, أي وصل إىل الغاية" بلغ"فمن أقرابء البالغة   

واإلنسان البليغ ىو اإلنسان ادلتصف , والكالم البليغ ىو الذي تتوافر لو ىذه الصفة. فالبالغة إذن ىي إيصال ادلعٌت كامال
.ببالغة التعبَت  
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.1وعلوم البالغة ىي رلموعة القواعد ادلستخلص من مناذج الكالم البليغ  

وأما . فالبالغة فن مؤسس على تذوؽ ادلعٌت واألساليب والصور ادلستنبط يف الكالم انتظاما طبيعيا حيقق اإلمتاع واإلقناع معا
وسبحيصها والتنبيو إىل ما قد يكون فيها من , النقد فهو النظر يف ادلعاين واألساليب األدبية من أجل إبراز زلاسنها وكشف أسرارىا

وقيمتو , فبهذا نعرؼ أن النص األديب ىو موضوع البالغة دبا حيويو من فكرة وخيال وصور وألفاظ. قصور أو ضعف يف بعض مواضعها
والبالغة إبالغ األفكار , ويعرب عن غرض وشعور ادلتكلم, تكمن من مجالو ووضوحو وتعبَته عن ادلعٌت دبا يوافق حال ادلخاطب

.2وادلشاعر من ادلتكلم إىل ادلخاطب يف صورة مجيلة مؤثرة منسجمة اللفظ وادلعٌت  

. وقد قام طالب يف إعطاء مسامهاهتم على ىذا ابخلصوص, فالنقد ىو الذي يبُت للقارئ والسامع ما أجريت من تلك األمناط
وقبل الوقوؼ على تلك إن ادلتكلم ال بد أن يعزم على ما يرمي بقولو سواء اخلالق أو ادلخلوؽ وتصويرات وأحاسيس يبدو منها ذلك 
.على السواء فالبالغة تءتى والنقد تقبل  

 :تطور البالغة والنقد يف الدراسة األدبية يف نيجرياي -

مل يكن يف أن واحد يف نيجَتاي إذ يرجع ىدؼ دراسة اللغة العربية ومجيع غنوهنا يف نيجَتاي إىل , البالغة والنقد: إن تطور الفنُت
ولذلك صلد الذين درسوا العربية وآداهبا مثل شعر الشعراء اجلاىليُت دبعانيو وأساليبو وأفكاره ىدفوا إىل ما , فهم دين اإلسالم ال غَت

ولذلك صلد أهنم مييلوا إىل النقد الذى أتصل من اجلاىلُت كما روت لنا كتب األدب وعملوا على ترقية , يزيدىم فهما للقرآن الكرمي
زىَتهتم العربية ومل يكونوا التاقدين نقد اجلاىلُت إال بعد تطور أقراضهم ونظمهم للشعر العريب وكتابة نثور على دأب العرب الذين أتثروا 
.إبنتاجتهم  

لكن القرءان , وعلى الرغم أن العلماء النيجَتاي ىم األدابء ولذا مجيع ما انتاجوا الىت فيها اللغة والبالغة يعرؼ ابألدب ال غَت
ويف بدئ األمر مل يقم الدارسُت بتطلع على , الكرمي واحلديث النبوي مها مرجعان اللذين يعملون هبما مصدرا جلميع قرحيتهم اللغوية

أعماذلم إال بعد وجود معاىد علمية سليارة بسابقتها يف ىذه الداير مع أننا نعرؼ أن القرن التاسع عشر الذى يعترب عصر الذىيب عصر 
, فتفنوا بعد ذلك وأتوا دبا اليستهان هبا, الذين استيقظوا من سباهتم من الروية الىت لزمها السابقون أهنم عاجزون من اخًتاع جديد

وإخوانو , وعلى سبيل ادلثال إن انتاجات اجملدد الشيخ عثمان بن فودي والوزير عبدهللا بن فودي وابنو دمحم بّلو بن عثمان بن فودي
ولذا عملوا ابلفعل وانتجوا , كانوا ال يرضون ابلرؤية األوىل الىت ترى ابب االجتهادة يف اللغة وغَته, مصطفى وسنبو وراجي وغَتىم

وقام الذين جاءوا من بعد ىؤالء برغبة تطلع على . 3انتاجات ال أبس هبا فذه كّلها شلا أدى إىل تطور النقد األديب يف ىذه الداير
وخاصة حُت عٌت ادلواطنون إبنشاء ادلدارس احلديثة إضافة إىل حلقات العلوم اليت كثرت فيما بُت عصر اإلستعمار , أعماذلم

وأما القرءان الكرمي . وكثرت أيديهم على عملية النقد إلستزادة الفهم والوعي والتوسيع دلا قام بو السابقون ذلم, واإلستقالل واحلديث
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واحلديث النبوي فلم يًتكومها يف من أعمال تقدم النقدى كما سيأيت يف مناذج دلا قام بو الطالب ادلوىوبون يف معاىد العلمية ال سيما 
.اجلامعات  

 :عناية ادلعاهد العليا بدراسة البالغة والنقد يف نيجرياي -

واستمرت إىل يومنا ىذا , يرجع إنشاء معاىد العليا يف نيجَتاي لدراسة اللغة العربية إىل الثالثينيات من القرن العشرين ادليالدي
, وشهادة الًتبية يف نيجَتاي, الدبلوم: فقد لعبت تلك ادلعاىد أدوارا يف مساعدة الطلبة أىل الغَتة على اللغة على مستوايهتم متشاعبة

مع , وكّل ىذه ادلستوايت عٌت هبا دراسة اللغة العربية وإجراء البحوث عليها يف سلتلف الفنون ذلا. والدكنوراه, وادلاجستَت, والليسانس
ولكن سوؼ نتطلع على بعد تطورات يف ادلستوايت الثالثة األخَتة من الفنون البالغة الثالثة الىت , أننا نستطيع أن نضع أيدينا عليها

:ىي  

وأن ىذه الفنون تكون يف منهج أحباث لتلك ادلعاىد كما تدور , والبديع اليت عٍت بدراستها تلك ادلعاىد, وادلعاين, علم البيان
وقد بذلت ىذه اجلامعات جهودىا يف تثبيت سبكيناهتا لتحقيق األغراض . حول أداب اللغة يف القرءان الكرمي واحلديث الشريف

.وادلقاصد الىت تراد غايتها يف تعليم اللغة  

, جامعة إابدن: وعلى سبيل اإلحصائيات اليت أجريت يف قائمة البحوث والرسائل اجلامعية اليت حّررت عن اجلامعات اآلتية
وجامعة , وجامعة أمحد بّلو زاراي, كنو, وجامعة ابيرو, وجامعة عثمان بن فودي, يف جنوب نيجَتاي, وجامعة الغوس, وجامعة إلورن

ومن ىذا العدد . 4يف سلتلف فنون العربية (1000)فإن عدد البحوث يف اللغة العربية يبلغ الف حبث . ميدوغري يف مشال نيجَتاي
.يوجد نصفها يف الدراسة  التحليلية الفنية تتعلق جبوانب البالغة العربية  

ىو الذي ذلا مباحث خصائص , علم ادلعاين: زد على ذلك البحوث الىت خصصت يف مباحث الفنون البالغة ادلذكورة
وعلم البديع الذى ىو , الذي ىو استحضار الصور ادلؤثرة وادلوضحة للمعاين, وعلم البيان, الًتاكيب اللغوية والعالقات ادلعنوية بينها

وقد قام اجلامعات النيجَتية بعناية فائقة على . 5إظهار التناصب الصويت اإليقاعي وادلعنوي بُت الفقرات والعبارات يف الكالم األديب
.تنسيقها وضبطها وتقوميها لدعم ادلكتوابت العربية من اجملهودات اليت يربزىا طالهبا ادلوىوبون  

 :مناذج من مسامهات أكادميية يف النقد البالغي -

يريد الباحث أن يلقى ضوءا عليها كنماذج للبحث الذي , قد ساىم عدد من الباحثُت يف البالغة والنقد يف حياهتم الطالبية
:ىو بصدد تقدميو  

:حبوث البالغة يف القرءان  
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قام بعض الطلبة بتقدمي حبوث يف مباحث علوم البيان يف القرءان الكرمي إلبراز طاقتهم وفهمهم للبالغة لتطويرىا يف الدراسة 
ومثال ذلك ما قدمو الباحث على مستوى ادلاجستَت يعرؼ , اللغوية اجلارية يف نيجَتاي دبنزلة اسهام أكادميي ودعم ادلكتبة العربية

, م1990عام , قدمو إىل قسم اللغة العربية جبامعة ابيرو كنو, صور من اجملاز ادلرسل يف القرءان الكرمي: بعنوان" كبَت اثين صاحل"بػػػػػ
دبعاجلة قضية اجملاز واستعمالو يف كالم , وقد قام الباحث, ىارون رشيد يوسف. لنيل شهادة ادلاجستَت يف اللغة العربية ربت إشراؼ د

كما انقش أدلة ادلشبتُت وادلنكرين لوقوعو يف القرءان الكرمي وتواصل إىل رأي وسط وربدث عن وقوع اجملاز يف القرءان وسر , العرب
.وأورد صورا من األساليب الواقعة يف القرءان الكرمي, مث درس دور ادلذاىب العقدية يف تصوير اجملاز. إعجازه فيو  

فبهذا أبرز الباحث أن اجملاز من أحسن الوسائل البيانية اليت هتدى إليها الطبيعة إليضاح ادلعٌت وإخراجو متصفا بصفة حسية 
تكاد تعرض على عيان السامع ذلذا شغفة العرب ابستعمال اجملاز دليلها إىل اتساع يف الكالم وإىل الداللة على كثرة ادلعاين األلفاظ دلا 

فكثرت يف الكالم العرب لطائف اجملاز وحقق القرآن الكرمي ذلم ذلك حىت أتوا , فيو من الدقة يف التعبَت فيحصل للنفس بو سرور وراحة
.فيو بكل معٌت رائق وزينوا بو خطبهم وأشهارىم على ضوء كتاب العزيز  

قدم حبثو يف نفس القسم , القصر وأساليبو يف القرءان الكرمي: بعنوان" إبراىيم دمحم ذاكر"كبحث , وبعض يف العلم ادلعاين
وقد تناول الباحث يف رسالتو . لنيل شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية ربت إشراؼ الربوفيسور علي انئيب سويد, م1996واجلامعة عام 

, مث اتبع منهج االستقراء واإلستقصاء والتحليل, وعّرؼ القصر وأقسامو وطرقو, ىذه حديثا عاما عن البالغة من حيث النشأة والتطور
فاستخرج األايت الىت ربمل يف ثناايىا أساليب القصر وحلل كّل أسلوب من ىذه األساليب , متمشيا مع مبدأ الفصيل بعذ اإلمجال

. ربليال بالغيا  

وقد حاول الباحث أن حلل الشروط ادلتعلقة بطرؽ القصر دبالحظاتو ادلرغوبة فيو ابلدقة والدراية العميقة عن الطرؽ للقصر 
:البالغي اخلمسة  

. ابلواو" لكن"وأن تقًتن , أن تسبق بنفي أو هني وأن يكون ادلعطوؼ هبما مفردا" لكن"و" بل"أنو يشًتط يف كل من , األول
وأما الثالث فقد أشار أن . وأن يكون ما بعدىا داخال يف عموم ما قبلها, إفراد معطوفها وأن تسبق إبثبات" ال"ويشًتط يف , الثاين

فكلم عن التقدمي أبنو يدل , وأما الرابع. مزية على العطف ألهنا تفيد اإلثبات للشيء والنفي عن غَت دفعة واحدة" إبمنا"يكون للقصر 
واخلامس أسخب الكالم عن التقدمي ما حقو التأخَت أبن األصل أن يتأخر ادلأمور . على القصر بطريق الذوؽ السليم والفكر الصئب

.على عاملة إال لضرورة  

.واستدل عن ىذه كلها بشواىد مالئمة من آي الذكر احلكيم وربليها ربليال بالغيا  
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وىذا كّلو من مصداؽ أّن للقرءان الكرمي األثر البليغ يف تطور البالغة , وىكذا قام بعضهم أبحباث يف مباحث علم البديع
.6العربية ونقدىا كما جاء يف كتاب الدكتور دمحم زغلول سالم  

:حبوث البالغة يف احلديث النبوي  

يف حبثو لنيل درجة " عبدالّرمحن شئت"ومن ذلك ما قام بو , وكذلك قام بعض الطلبة ببحوث يف مباحث البالغة ادلذكورة آنفا
م بقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن 2007قدم ىذا الطالب رسالتو عام , أساليب اإلنشاء يف صحيح البخاري: الدكتوراه بعنوان

وذلك يف علم , استعمل الباحث يف علمو الذوؽ والفكر العميق يف ربليل النصوص اإلنشائية والنقد البالغي يف الكتاب, فودي صكتو
.ادلعاين  

الطليب وغَت الطليب وحللها ربليال مالئما أنتج يف هناية ادلطاؼ أن : قد ذكر الباحث على إخراج النوعُت من اإلنشاء
.إذ تنسيق منها جل وجوىها, األحاديث النبوية دبثابة الدائرة ادلعارؼ للغة العربية  

قدم ىذا , صور بيانية يف أحاديث كتاب النجم الثاقب دراسة بالغية: وكما قام دمحم كَتوا ببحثو لنيل درجة ادلاجستَت بعنوان
اعتمد يف دراستو على الذوؽ يف توضيح ادلعاين البالغية من , م بقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو2006البحث عام 

. النصوص الواردة يف الكتاب  

فوضع أنواع التشبيو واجملاز واالستعارة والكناية وأىم مناطقها يف البالغة واستشهد ابلنصوص الواردة يف الكتاب الذي ازبذه 
.زلوار الدراسة ووصل أن التصوير البياين عمده من األحاديث النبوي أبي شكل وحلل ذلك ربليال مالئما  

وأما يف األدب فقدم الطالب يف جامعات عديدة من البحوث يف البالغة والنقد على السواء فمن ذلك من قدم لعلماء دولة 
: بعنوان, غرب حسن مصطفى, ومنثل منها ببحث, ومن قدم لعلماء بعدىم حىت ادلعاصرين يف مبحث العلوم البالغية الثالثة, عثمانية

لنيل , م2012قدمو لقسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو عام , بالغة القصر يف ديوان إفادة الطالبُت حملمد بّلو بن فودي
ومنها حاول لتقدير النصوص . وقد بذل جهوده يف دراسة بعض أشعار دمحم بّلو ابلتحليل البالغي, درجة ادلاجستَت يف اللغة العربية

الشعرية يف البالغة العربية واستخراج منها مجيع طرؽ القصر اخلمس مع اإلشارة إىل أن الطرؽ اليت ذكرىا بعض ما عدا ىذه اخلمسة قد 
ظهرت يف أشعار أمَت ادلؤمنُت دمحم بللو لكنو اكتفى ابخلمسة ادلشهورة وعليها حلل وعاجل عملو وأنتج يف األخَت أن مجيع الطرؽ 

.ىي اليت مل تظهر" إمنا"اخلمسة ظهرت يف أشعار الشاعر إال أداة   

قدم ىذا البحث لقسم اللغة , الشيخ حيي بن دمحم النفاخ حياتو وشعره: وكذلك قام الطالب كبَت اثين عبدهللا ببحثو بعنوان
وقد قام بًتمجة كاملة حلياة الشيخ مث عرض موجز لبعض أشعاره يف , م1983عام , لنيل درجة ادلاجستَت, العربية جبامعة ابيرو كنو

.7وبُت قيمتها الفنية, فحللها ربليال بالغيا, والتصوؼ, ادلديح والراثء  
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.وىكذا طالب اللغة العربية يف جامعات نيجَتاي بتقدمي مسامهاهتم العلمية يف ىذا اجملال ابخلصوص  

:اخلامتة  

وبينت كيف تطور األدب العريب يف , وذكر خصاائصها وعالقتهما يف األدب العريب, عرضت ادلقالة بتأصيل البالغة والنقد
فتطورت بتجريج , والراود الذين اتبعوا آاثرىم ابجلد والدراسات فأحيوا العلم من حلقات العلوم إىل زمن انشاء معاىد حكومية, نيجَتاي

الطالب الذين عملوا ابلفعل لتحرير علوم البالغة من بُت الفنوان العربية للمواطنُت النيجَتي حىت أصبحت ذلم شليزات شلا يذكر يف 
وىذا شلا يدل أن اللغة العربية لغة عاشت يف ىذه الربوع من القارة اإلفريقية واعتنقت هبا أىاليها وعلموىا ابجلد وادلواظبة لفهم . العامل

وأن التعليم العريب يف نيجَتاي يتميز بتعليمها يف ادلشرؽ إذ الغرض الوحيد لتعليمها ىنا مو معرفة دين اإلسالم خبالؼ . لغة القرآن الكرمي
.كون ذلك يف ادلشرؽ العريب فإهنم يتفاخرون هبا لغة التحدث وادلواصالت أحسنو هبا العقيدة أم ال  
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