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Abstract: 
This paper explores the viability of Arabic as an efficacious tool for the acquisition of western 

oriented knowledge. This is done by investigating into the learning backgrounds of selected 

University teachers of Arabic in Yorubaland. The study, using both analytical and descriptive 

methods, samples works of seven personalities. It is discovered that majority of the scholars under 

the study had no opportunity to attend pre-university schools but had to sacrifice their little time 

unconventionally to measure up with their peers with basic western education whose medium of 

instruction is English. Following their academic attainment, they contributed not only to dacwah, 

for which they trained hitherto, but also propagation of Yoruba culture through translation and 

publications. The paper concludes that their seamless intellectual migration is levered by their 

previous knowledge of the language of Quran.  

 امللخص: 

مبا هي تقييم لفاعلية الذات العربية يف تلقي الثقافة الغربية يف نيجرياي ويف بالد يوراب على وجه التعيي   –لدراسة  هذه ا  
األكادمييي يف بالد يوراب يف أتصيل العلوم الغربية، واستكشاف   استظهار أثر الثقافة العربية لدى املستعربي  هتدف إىل  -
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قال ابلثقافة العربية يف دايران من وسيلة تواصلية للمثاقفة مع املنجز املعريف اإلسالمي جهود هؤالء املستعربي يف االنت
والفقه أبسرار القرآن الكرمي ومحلها إىل آفاق بعيدة املدى يف مواكبة العصر وتالقح الثقافات، وقد أنتج ذلك كوكبة من 

يف شىت الدوائر احلكومية، والنهوض به تربوية، تعليمية، املشتغلي ابلثقافة العربية كانوا أعالًما ابرزة يف خدمة الوطن  
 - يف آن    -أكادميية، إعالمية، إدارية، سياسية وغريها، وأظهرت نتائج هذه الدراسة دور هؤالء الرواد الفاعل والفريد  

يف   -ألزمنة وتعاقبها  على تقادم ا  -يف أسلمة املعرفة، وإبراز مكانة الثقافة العربية العظيمة يف بناء الثقافات وإسهامها  
  . بناء احلضارات اإلنسانية على اختالفهم شعًبا ولسااًن ولوانً 

 
Keywords: Self-efficacy, Western Knowledge, Arabic Teachers Universities, Yoruba, Nigeria 

 فاعلية الذات، اللغة العربية، العلوم الغربية، رواد اجلامعات، يوراب   الكلمات املفتاحية: 

 املقد ِّمة 
يعمل على  لدينهم، ومنهم من  الغّيورين  املتحمسي  املصلحي  املفّكرين  العديد من  اإلفريقية  القارة  شهدت 

امل إنشاء خمتلف  املفّكرين  أيدي هؤالء  على  مّت  وقد  مع غريهم.  يتكاتف  من  ومنهم  واملدارس شاكلته،  العلمية  راكز 
اإلسالمية احملرّكة جلهودهم اإلصالحية، واملساندة لبناء الصرح احلضاري واإلنساين وترشيده. ومن أبرز الرجاالت القادة 
يف هذا التوّجه اإلسالمي والنظام املعريف يف نيجرياي الشيخ عثمان بن الفودي الفالين الذي مسي ابمسه مؤخرا جامعة من 

لنيجريية الفدرالية وفاء لتضحيته يف النهوض ابجملتمع النيجريي معرفيًة وثقافية وإصالحية ودينية إثر أتسيس اجلامعات ا
(.  لقد  كان 2001)مجال، م1804مملكته اإلسالمية اليت بسطت سيطرهتا على مجيع املناطق يف مشايّل نيجرياي عام 

علميًّا ثقافيًّا  فريًدا يف اتريخ نيجرياي، وال تزال بصماهتا تتألق يف تلك املناطق حىت فرتة االنتداب الربيطاين   اذلك جهدً 
وبعده. أما املناطق اجملاورة هلا وخاصة يف جنوب غريب نيجرياي وشرقيها فال تعرف هلا أثرا. وهذا ال ينايف حضورية اإلسالم 

املناطق وخاصة جنوب غرب     يف ) تلك  أثبت مجال  لقد  يوراب.  ببالد  املعروفة  العربية  2001نيجرياي  الثقافات  (أن 
واإلسالمية قد بلغ أوج جمدها يف بالد يوراب أايم ازدهار األنشطة العثمانية الدعوية يف بالد هوسا. ففي تلك احلالة كان 

وك خمتلف بالد يوراب يف أشد حاجة إىل املستعربون اليورابويون يف أرقى املقامات االجتماعية واالقتصادية، إذ كان مل
شعبهم  أحوال  وحتسي  الغارات  ضّد  أمربوطورايهتم  على  للحفاظ  الثاقبة  بعقوهلم  مستنريين  معهم  وتعامل  توظيفهم 

 االجتماعية. 
ومن األسف الشديد أّن هؤالء العلماء رغم ما لديهم من الكفاءة اإلدارية مل يعطوا فرصة الشراكة يف حكومة 

اليت   - اإلجنليزية  -االنتداب الربيطاين اإلجنليزي اليت انقادت هلا بالدهم جراء االستعمار، وذلك حبجة تباين لغة األداء
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ن يعيشوا على هامش احلياة بعد أن كانوا يف منتهى النعم ورغد العيش. أصبحت لغة رمسية الحقا. وأدى هبذا األمر إىل أ 
بـــــــ"أصحاب    -استهزاء-  وهبذا االنقالب الثقايف أصبحت فئة من الذين متنوا مكاهنم ابألمس تتهكم هبم، مطلقي عليهم

يه احلالة. وعلى رغم ما ميّثل ( كناية عن أذالء القوم حسب ما متل2020الثقافة اإلسالمية أو أهل القرآن" )األمي،
حياهتم من فاقة وتسفل اجتماعي كانوا مقتنعي مبا أوتوا راضي مبقتضى احلال، وكأن لسان حاهلم تقول:"إن هللا معنا،  
إنه قد اشرتى من املؤمني أنفسهم أبّن هلم اجلنة، وإن الدنيا برمته حّفت ابملكاره، وإن اآلخرة خري وأبقى. وليس أدّل 

 ليس من دواعي اخلجل أن وصفتموانّد فعلهم  لتلك احلالة من ذلك البيت الشعري الشعيب املرتجم إىل العربية: "على ر 
أبهل الثقافة العربية، كما أّن ومسكم إاّيان أبهل القرآن يقع منا موقع الرضا، بل مفخرتنا أن انتسبنا لثقافة اهلجائية العربية؛  

 ( 2002أي الثقافة العربية"  )إبراهيم،
مبرور الزمن، الحظ بعض مسلمي بالد يوراب ما ينوط مبوقف املستعربي منهم من تشدد، ورأوا أن هجران 
الثقافة الغربية برمتها ال يعود خبري لألمة اإلسالمية فصّمموا الخنراط يف هذا النظام اجلديد بتسجيل أبنائهم يف املدارس 

ى إىل تنصري مجهرة كبرية من أبنائهم فأصبحوا اندمي. واألسوء من ذلك النظامية ذات التوّجه الغريب، غري أن ذلك أدّ 
كّله أن كان هؤالء األبناء املتنّصرون أشّد عداوة للذين آمنوا. وهذه النتيجة املخيفة هي ما جعل املستعربي على حذر 

بات اجلدارة االجتماعية، ودرًءا ملا ابلغ يف اخنراط مبصاف التعليم الغريب. واعرتافا ملا يكمن يف تعليم هذه اللغة من إث
يصدر من املنتسبي لتلك الثقافة الغربية الظاني ابملسلمي ظّن السوء من االزدراء ابلثقافة العربية وأهلها، اضطّر بعض 

شاء هللا   املستعربي لتعّلمها عن طريق غري رمسي، ومل أيلوا جهًدا يف هذا االّّتاه حىت أوان إنشاء التعليم اجلامعي، والذي 
(. ولقد آتت هذه اجلهود الذاتية مثارها، إذ مّهدت الطريق 2014أن يكون للتعليم العريب فيه نصيٌب مفروٌض )إبراهيم،

لتسرتجع الثقافة العربية يف دايران نشاطها، ولتزداد قّوة وعنفوااًن، وفتح اباًب واسًعا ألبناء املسلمي فرصة دراسة الثقافة 
لتعليم اجلامعي. وقد أنتج ذلك خنبة أكادميية وثقافية متميزة من مجوع املستعربي يف البالد، وشاء العربية على مستوى ا

 هللا أن تسرتّد األمة اإلسالمية شيئا من تراثها الثقايف الضال. 
العربية وتتجه هذه الدراسة حنو استظهار جهود تلك النخبة، متتبعة مسارهم التعلمي والتعليمي استكشافًا ألثر الثقافة  

يف تكوين شخصيتهم العلمية ، وما يستتبع ذلك من األسرار املستكّنة يف امتالكهم أدوات البحث األكادميي. وحتقيقا 
 هلذه الغاية أتيت حماور الدراسة على النحو اآليت: 

 املستعربون اليوروابويون وآليات إثبات جدارهتم يف ساحة التعليم اجلامعي   -
 اإلطار املفهومي  -
 لتعليم اجلامعي وجدلية أتصيل العلوم الغربية ا  -
 الرتبية الدعوية وقضية أسلمة املعرفة يف نيجرياي   -
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 تدعيم اهلوية الثقافية: الكتابة والتأليف، الرتمجة   -
 االنتقال من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية.  -

تلك النخبة عّينة للدراسة، وفيما أييت إيراد تبنت هذه الدراسة املنهج الوصفي والتحليل مع اختيار سبع رجاالت من  
ألشخاصهم: الربوفيسور ديرمي أبو بكر،  والربوفيسور مفتاج أولوييدي، والربوفيسور إسحاق أولوييدي، والربوفيسور 

 مشهود مجبا، والربوفيسور عبد السالم شيخ، والربوفيسور مرتضى بدماصي، والربوفيسور أديبايو عبد الرفيع. 
 املستعربون اليوروابويون وآليات إثبات جدارهتم يف ساحة التعليم اجلامعي 

مّت هلم  الوهلة، وكيف  الغريب أول  التعليم  التحاشى عن  اليوروابويي من  سبق أن تكلمنا عن ما للمستعربي 
جامعة إابدن. وملا -يةالرتاجع عن هذا املوقف العدائي له، وخاصة عند ظهور التعليم اجلامعي يف أوىل اجلامعات النيجري 

يتمتع به أبناء املسلمي من التمّرس على الثقافة العربية أصبحوا مؤهَّلي لاللتحاق ابجلامعة للدراسة التخصصية يف اللغة 
العربية والدراسة اإلسالمية أصالة،  وعلى سبيل االقتضاء أصبحت املقاعد املهيئة لتلك الدراسة حافلة جبمهرة كبرية من 

سلمي،  وإن شهدت تلك الدراسة التحاق عدد قليل من أبناء املسيحيي هبا. واجلدير ابلذكر  أن األغلبية أبناء امل
فيما يّتصل ابملواد املقّررة غري ذات الصلة ابلثقافة العربية، كمهارات اللغة اإلجنليزية   –الساحقة من املستعربي مل يكونوا  

هنم غري املستعربي الذين قد متّرسوا عليها يف مراحل ما قبل الدراسات اجلامعية على قدر املساواة أبقرا  - والرايضيات مثال  
)االبتدائية واإلعدادية والثانوية( واملستغرقة ملا ال يقل عن عشر سنوات. وكان كثري من املستعربي أيتون خايل الذهن 

اللغوي اجلانب  املهارات وخاصة  األ  - خبصوص هذه  لغة  تعترب  اليت  امتالكهم هلذه اخلربات اإلجنليزية  داء. ومع عدم 
األساسية، واكتساب الشهادة املؤهلة هلا كانت فاعليتهم يف التعليم اجلامعي ممّا يلّفت االنتباه،  إهّنم كانوا ينافسون أقراهنم 

ب وال من بعيد، يف خمتلف  مواد املتطلبات اجلامعية أو متطلبات الكلية اليت ال تّتصل أوصاهلا ابلثقافة العربية ال من قري
بل كانوا حيّققون جناًحا ابهرًا على حي يسقط فيها طائفة من املنتسبي لتخصصات تلك املواد. وقد أّدى ذلك إىل 
بتغيري ختصصاهتم إىل ختصصات  يُغرون هؤالء املستعربي  إليهم، وإعجاهبم بذكائهم حىت كانوا  الدكاترة  إلفات أنظار 

 (. 2012ّدعاء أبنّه ال مستقبل للتخصص العريب. )عبد الرمحن، أخرى كاللسانيات واإلجنليزية. ا
أخربين أحد حماضرينا جبامعة إلورن، نيجرياي ما حدث بينه وبي أحد طالبه اجملّدين حي جاءه مستلهما إايه 

يمة خبصوص ما اقرتح عليه من تغيري ختصصه من  الدراسات العربية إىل اللغوايت، حبكم أن التخصص العريب عدمي الق
 يف سوق العمل. وأسرد فيما أييت ما جرى من حواٍر بينهما.:

 اللغة العربية هذا؟. -:  ما مقالك سعادة الدكتور عن املستقبل الوظيفي لتخصصناالطالب
 :  ملا هذا السؤال املضحك؟الدكتور
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يّل أحد حماضري تلك املواد وهو : جراء نيلي املركز األول يف  املواد اللغوايت يف امتحاانت الفرتة املاضية أرسل إالطالب
حمتجا العريب  التخصص  بنبذ  قوله-  يغريين  التخصص عدمي    - على حد  ذلك  وأن  األذكياء،  غري صاحل ألمثايل  أنه 

 املستقبل.
 : أوال، أمل تتل قوله تعاىل: أهم يقسمون رمحة ربك... اثنيا، أتريد احنطاط قوتك العقلية وتفل حدة ذكائك؟الدكتور
 :   ملا، سعادة الدكتور؟الطالب
: أمل تعلم أن ما يعجبهم فيك مرجعه ما قد اكتسبت قبل لقائك هبم ؟ فال تسمح هلم أن تذهب عنك تلك الدكتور

 التحفة جفاء. 
 : ما املراد، سعادة الدكتور؟الطالب
: العلم يكتسب ابلعقل، وليس يعقل ابجلدية إال ابلعربية. أمل تعلم أن     تعلمك للعربية مسبقا هو الذي صّقل  الدكتور

 تفكريك، يقول هللا تعاىل: إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون.
 : وأان اآلن على بينة من األمر، فلن أترك الثقافة العربية أبد الدهر الطالب
 يدان تسمو وتنال مرماك، حبرمة كونه برا رحيما : يف هذا املالدكتور
 : آمي. الطالب

نيجرياي   أويو  بوالية  احلكومية  املدارس  إحدى  يف  املدرسي  أحد  مالحظات  نتيجة  ختتلف  وال 
( عّما ذهب إليه هذا الدكتور. ولقد أثبت هذا املدرس أنه ال يكاد يوجد طالب من طالب  فصله 2020)أوالغنجو،
 وقد سبق له التعّلم العريب، حىت أنه كان يغري ذوي الكفاءة الضئيلة منهم أن حياولوا انضمام ابملدارس املتمّيزين إال 

العقول )أوالغنجو، التعّلمية وتنشيط  لرفع كفاءهتم  العريب 2019القرآنية طلبا  التعليم  السبب يف ذلك أن  ولعل   . )
 مور.يصاحبه عادة تعّلم القرآن الكرمي الذي من شأنه تسهيل األ

 اإلطار املفهومي           
العلوم. ونستأنف  الذات وأتصيل  فاعلية  بيان مفهومي مهمي مها:  الدراسة  مرام هذه  يعتمد وقوف على 
إبيضاح كّل منهما من حيثية تطّلع على مكّوانهتما اللغوية، ومن مث مدلوهلما االصطالحي. أما املفهوم األول فهو مركب 

قاموس احمليط، مصدر صناعي من "فاعل" فهي تستخدم من كلمة "فاعلية" وكلمة "الذات". فـ"فاعلية" كما ورد يف  
صفة لكل من له قدرة على أتثري . وإذا اّتصف اإلنسان ابلفاعلية ويكون املراد بذلك أن لديه نشاطا وحيوية. أما كلمة 

 املعجمية، "ذات" اجلزء املكّمل لـــــ"فاعلية"، فلها مدولوالت  عدة منها: النفس، العي، مالك، شخص وغريها من املعاين
 ويتحدد معناها بسياق ورودها يف اجلملة. 
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أما معناه االصطالحي فهو أحكام أو توقيعات الفرد يف املواقف املختلفة واليت تنعكس على اختيار األنشطة 
املتضمنة يف إجناز سلوك اإلنسان. وتقاس فاعلية الذات ابلدرجة اليت يصل عليها الفرد على مقياس فاعلية الذات.  

فاعلية الذات" 2017عّد هذا املفهوم من اخلصائص املهمة جملايهة االضطراابت )فليح،  وي (. واجلدير ابلذكر أن مفهوم ّ
مل يكن مشهورا يف األوساط األكادميية إال يف اآلونة األخرية وذلك بظهور النظرايت العديدة على يد بندرا الذي يعترب 

  تحدد تبادليا بتفاعل ثالث مؤشرات بنموذج احلتمية التبادلية.رائدا له. رأي بندرا أن السلوك اإلنساين ي
أشار كثري من الدراسات حول فاعلية الذات إىل أربعة من اإلجراءات السيكولوجية  األساسية، وهي: "اإلجراء   

أداء   . "وتتمثل فاعلية الذات يف قدرة الفرد على   (Bandura, 1994) املعريف، واحلافزي والعاطفي واالختياري"
(. ونظرا ملا يكمن 2017السلوك الذي يثبت النتائج املطلوبة يف موقف ما، من خالل الضبط يف األحداث...)فليح،  

 يف فعالية هذا املفهوم اخّتده كثري من الباحثي إطارا لبحوثهم العلمية. 
 - "العلوم".  فاجلزء األول  أما املفهوم الثاين املتمثل يف "أتصيل العلوم" فهو أيضا مكّون من كل من "أتصيل" و 

التأصيل، مأخوذ من مصدره "أصل" مبعىن منبت أو مرجع. أما كلمة "التأصيل" املصوغة من "أّصل" بتضعيف العي 
جعل شيء ذا أصل اثبت. وإذا استعملت مع كلمة "العلوم" مجع "العلم" اليت   - كما ورد يف العربية املعاصرة  –فمعناها  

عي حنو  استقصاء العلوم بشكل عميق دون سطحي. أصبح مفهوم أتصيل العلوم من أجل معناه املعرفة يعىن  الس
املفاهيم املستعملة  لدى كثري من الباحثي يف خمتلف امليادين العلمية مبا فيها العلوم اإلنسانية، واالجتماعية والرتبوية 

دعوة إليه يف هذه اآلونة أكرب صدى، وخاصة يف وغريها.  وإن كان هذا التيار غري خاف يف الدوائر اإلسالمية إال أن لل 
أبنائهم   العربية وتصرفات  الدين وتالشيها يف خمتلف األوساط  الغيورون لدينهم اضمحالل روح  تنّبه  العرب، إذ  بالد 

 (.  1426االجتماعية، جراء أتصيل املعتقدات العلمانية املنتشرة يف اإلطار الغلوابيل )العيسي،  
 

 اجلامعي وجدلية أتصيل العلوم الغربية التعليم  
البيئة اخلاضنة النشط لتنمية قّيم   التعليم اجلامعي من املقّومات األساسية لبناء اجملتمع، وهو أيضا مبثابة  يعّد 

(، وما يقوم به حنو اجملتمع من اخلدمات املتمثلة يف 2010فتحي، )املواطنة من خالل ما يوّفره للطالب من ثقافة واعية  
 - جه الفكري واملدعم هلوية اجملتمع الثقافية.  ومبا أن بث العلم من أمسى غاايت اجملتمع اجلامعي، فليس له التقّيد  إنتا

 بلغة دون أخرى وال أبسلوب حتصيل دون غريه، ما مل يقرر ذلك طبيعة البحث واالستقصاء.   - بشكل ضروري  
ة فال يصلح البحث عن جمتمع من اجملتمعات البشرية وإذا كان تدعيم اهلوية الثقافية من أجل مسؤوليات اجلامع 

دون األخذ يف احلسبان أمهية لغة ذلك اجملتمع. وبعبارة أخرى، لغة كل جمتمع أحرى إبجراء البحث عنه دون غريها، 
هم (. ولعل هذه الظاهرة ما أدى إىل دعوة كثري من األمم إىل أتصيل هويت1435وهبا يتحقق التأصيل والتعمق )اخلليفة،  
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الثقافية. وقد ما يكمن يف هذا التيار من اخلطورة ما محل بعض املتحمسي لدينهم يف كثري من البلدان العربية لنداء إىل 
(. ولعل 1426ضرورة إعادة صياغة  العلوم الرتبوية صياغة إسالمية لتنقيتها من الرتبية املخالفة لإلسالم )العبسي،  

( هو ذلك احلصار الذي يفرضه العلمانيون والوصاية الفكرية اليت 1435ليفة ) سبب هذا النداء، كما  أشارت إليه اخل
  .يفرضوهنا على الفكر اإلسالمي"

وعلى النقيض، فدعم اللغة العربية وإحيائها خارج خمبئها الشعيب ال تنجح إال عن طريق غري مباشر، وذلك 
عرتاف هبا على الصعيد الرمسي. أما الوقوف موقف عدائي ابالنقياد إىل حد ما  ابللغة الرمسية لتشق هلا الطريق حنو اال

( سّر جناح إمساعيل 1981هلا فال يكسبها إال االضمحالل أو االنقراض والعياذ ابهلل. ولقد أنسب امللكاوي وغريه )
انمج أسلمة املعرفة الفاروقي يف أمريكا إىل متثّله هبوية اجملتمع األمريكي، حيث تبىن اللغة اإلجنليزية إلجراء البحوث عن بر 

 رغم طول ابعه يف العربية. ويقول يف ذلك : 
"من املعروف أن الفارويف كان حياضر ويكتب ابللغة العربية واإلجنليزية والفرنسية، لكن موقعه األكادميي  يف اجلامعات 

يرتجم منها إىل العربية   م جعل معظم كتاابته ابإلجنليزية ومل1987م إىل اتريخ استشهاده عام  1945األمرييكية منذ عام
إال القليل". وإن أصّر  الفاروقي على قدسية اللغة العربية، ومل ير ضرورة اخّتاذها وسيلة النتفاع مجهوره ملا كان ممكنا له 

اسا اليت مل تزل نرب   - إبراز ما يكمن يف األدبيات اإلسالمية املقّيدة ابلعربية من مزااي، ولكانت جمهوداته يف العامل األمريكي  
 نسيا منسيا.   - يهتدى به إىل اليوم

ونقطة أخرى اليت جيدر بنا االلتفات إليها أن املسلمي يف خمتلف البقاع خارج اجلزيرة العربية إمنا حّفز هم إىل 
 تعّلم العربية حبهم لإلسالم دون العربية بذاهتا.  وخربة مسلمي بالد يوراب قبل عهد اخنراط املعنيي ابلدراسات العربية

رغم ما كانوا يتمتعون   -كانت جهود املستعربي  -كما أسلفنا الذكر  -للعلوم الغربية  تكفي شاهدة حية. وقبل هذا العهد 
استنادا لفاعليتهم   -مقصورة يف املهام غري الرمسية. ولقد استطاع هؤالء املستعربون اجلامعيون    -هبا من الكفاءات الشاملة 

تسجيل إجنازات هائلة يف كثري من اجملاالت مبا فيها تدعيم   - رصة تنشيط اللغة العربيةالذاتية ابإلضافة إىل انتهازهم لف
اهلوية اليورابوية الثقافية، كما متّكن هلم الدعوة عن طريق تشغيل برانمج أسلمة املعرفة يف األوساط األكادميية، واستطاعوا  

التعريب، األمر الذي أدى هبم إىل االنتقال ابللغة العربية كذلك إثراء برانمج التداخل الثقايف من خالل قيامهم ابلرتمجة و 
املهمشي بعيد االستعمار حبجة عدم ملكيتهم للغة   - من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية حىت أصبح حلماة العربية  

رمي. فتغرّي ذلكما وجوًدا يف أرقى املقامات الرمسية، وحىت الذين رضوا ابلبقاء يف أوساط الدعوية أصبحوا مك  -الرمسية  
املثلي الريوابويي: "ال خيتار التعّلم العريب االسالمي إال الكساىل" و "إنه ال يتبع العلماء إال الضعاف" إىل " إمنا األقوايء 

 تبع للعلماء". وابسرتداد هذا اجملد أصبح املستعربون يفرحون شاكرين هلل رب العاملي. 
 يف نيجريي  فةالرتبية الدعوية وقضية أسلمة املعر 
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مل تكن قطر نيجرياي على قدر املساوات مع غريها من األقطار املسلمة أمثال ماليزاي والسودان، وخاصة يف 
قضية أسلمة املعرفة وتطوير املناهج التعليمية وفق املقاصد الشرعية. والسبب يف ذلك يعود إىل اعتمادها على املعتقدات 

 را رمسيا، وقلة عدد املسلمي مبستوى املقامات احلكومية يف البالد. العلمانية اليت ال تعطى للدين اعتبا
وإن كان هذا الربانمج ليس حبديث العهد أبرض نيجرياي إال أن التعرف عليه على النحو الذي نعرفه اليوم يعود 

(، والذي  2020، أديبايو)م، وذلك  بعد  املؤمتر العاملي الذي أقيم عنه يف تلك السنة مبكة املكرمة  1977إىل سنة  
شارك فيها بصيص من علماء نيجرياي أمثال الشيخ ليمو وزوجته املرحومة. واجلدير ابلذكر أن فكرة إنشاء املكاتب 
الفرعية إلجراء هذا الربانمج يف بعض مناطق نيجرياي انبثقت يف املؤمتر األول يف كانو، حيث أمجع املشاركون على أتسيس 

وميدغو  يف كانو  املكاتب  يورواب تلك  بالد  يف  الربانمج  هلذا  مكتب  أول  إلورن  مكتب  ويعّد  وإلورن.  وجوس  ري 
(. ومن مهمات هذا الربانمج أتهيل خدام الوطن من خرجيي املؤسسات التعليمية العليا  وزايرة املدارس 2020)أديبايو،

صلة به، وإلقاء احملاضرات العلمية بكافة مراحلها تبصريا للطالب مباهية هذا الربانمج، من خالل توزيع الكتب اليت هلا 
 وإجراء املؤمترات والندوات عنه. وهلذا املكتب عالقة قّيمة جبماعة املدارس اإلسالمية يف املنطقة. 

القيام  أبشغال  الرمسية دون   ومبا أن حكومة نيجرياي حترم  املعاهد  القطاعات احلكومية أو  دعوية يف خمتلف 
األماكن اخلاصة أصبح هذا الربانمج خري بديل للرواد املستعربي اجلامعيي. ولعل السبب لعّضهم النواجذ عليه شعورهم 

ا يثبت هذا القول مبكايد ذويهم األكادمييي املسيحيي ابستغالل فرصة األكادميية للتبشري والتنصري بشكل سرّي. وممّ 
أتليف الربوفيسور فادا كيين بقسم األداين، جامعة إابدن عن اإلسالم، وأمساه: "فجر اإلسالم". وهذا الكتاب حافل 

 (. 2020ابألقاويل عن اإلسالم وال يبيعه ألحد غري تالميذه )العباس، 
الرواد يف   نكتفي بعرض جهود ثالثة من هؤالء  الورقة  الربانمج. وهم: ونظرا لضيق نطاق هذه  أتصيل هذا 

الربوفيسور  أما  بدماص.  مرتضى  والربوفيسور  إبراهيم،  الرفيع  عبد  أديبايو  الربوفيسور  أولوييدي،  إسحاق  الربوفيسور 
إسحاق ألوييدي فهو أستاذ يف جمال الشريعة اإلسالمّية مع التخصص الدقيق يف"فقه األسرة". شارك يف املؤمتر األول 

،  وكان لذلك الربانمج أثّر يف ميله األكادميي خبصوص هذا الربانمج وعكف عليه ابحثا متنقبا عن عن الربانمج يف كانو
خفاايه.  وكان أول مدير لفرع مكتب إلورن الذي يعترب أول نوعه يف مسرية هذا الربانمج. حظي هذا الباحث القدير 

لصاحبه الربوفيسور أديبايو عبد الرفيع إبرهيم الذي   إبشراف أول األطروحة يف ختصص برانمج أسلمة املعرفة يف بالد يوراب 
م بعده. وهو أيضا صاحب فكرة إنشاء مكتب آخر يف وسط جنوب غرب 2005توىّل زمام قيادة مكتب إلورن سنة 

 (.  2020نيجرياي. وكان الدكتور جربيل أوييكن أول مدير لذلك املكتب املتمركز يف الغوس )أديبايو،
أما الربوفيسور مرتضى بدماصي، صاحب التخصص العريب الرتبوي فإسهاماته متعددة الوجوه. وعلى الرغم من 
حّبه أن يعمل على شاكلته، رأي ضرورة انتماء هبذا الركب، فهو من أولئك الرجال الذين قّدموا األوراق العلمية يف املؤمتر 
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كونه إماما للمركز اجلامعي للجامعة لبث وعي هذا الربانمج التأسيسي لفرع مكتب الغوس.  وكما كان يستغل فرصة  
العلوم  ألّف كتبا مفادها أتصيل  الرتبية  االّتاه. وكان حبكم ختصصه يف  الدارسي عن هذا  وال أيلو جهدا يف أتهيل 

البحثي ومناهجها  فلسفتها  نيجرياي:  اإلسالمية يف  بــ"الرتبية  املسمى  وتعترب كتابه  وآداهبا.   ,Badmosة")اإلسالمية 
( من أشهر ماجاد به قلمه  يف هذا الصدد. كتب هذا الكتاب استجابة لكثري من القضااي واملسائل اليت تعاجلها 2003

حكومة نيجرياي دون اعتبار للمواقف الدينية عند بتها. ويعّد ما أييت من تلك املسائل املعاجلة يف الكتاب: تعليم اجلنس، 
سل، الرتبية النتاسلية، الرتبية الصحية وغريها. حتدث هذا الكتاب كذلك عن قضية برانمج االنفجار السكاين، تنظيم الن

 أسلمة املعرفة. ولضيق نطاق، تقوم هذه الدراسة بعرض موجز لوجهة نظر الكاتب خبصوص تعليم اجلنس. 
يت تعترب احلشمة من أمناط يعترب تعليم اجلنس برانجما غري منسجم هبوية قطر نيجرياي برمته والسيما بالد اليوراب ال

هويتها. استورد هذا الربانمج التعليمي إىل داير نيجرياي حلاجة يف نفس مستورديها وتبنتها حكومة نيجرياي حىت أدخلوها 
حديثي العهد به. ومن الدواعي امللجئة   -املعصومون من فريوسات الزان من خالله -يف برامج التعليم، وأصبح الدارسون  

ربانمج كما يقولون، حفاظ الشباب وصيانتهم من األمحال غري املتوقّعة ومنعا لالنفجار السكاين. أدان لتعليم هذا ال
املؤلف هذا الربانمج مصرّا ومدعّيا أنه ليس يف صاحل نيجرياي يف شيء، وأن االنفجار السكاين ليس مبشكلة وأن املشكلة 

ح للحكومة أن تقوم بتزويد اإلسكان املريح للشعب، دون اليت يف عدم القدرة وانعدام الكفاءة على إدارة البالد. واقرت 
فرصة االطالع ألسرار أسرة أخرى، ومن مث تزويد العاطلي ابلوظائف املناسبة.    -ذكرا وأنثى    -متّكن  ألفراد أسرة  

 وهبذا يشتغل الشباب عن سفاسف األمور ويصفو اجلو من األدران اجملتمعية.    
 افية الرتمجة واهلوية الثق

عّرف أستاذ فتحي مفهوم اهلوية الثقافية أبهنا "مجلة املبادئ واخلصائص واألسس املتشاهبة يف ثقافة اجملتمع واليت 
الثقافة والتاريخ  جيب اإلميان واالعتزاز بوجودها   -فهي مبثابة بصمة ثقافية  -ّتعله منفردا عن غريه من اجملتمعات يف 

(. وتعّد 2010اقبة، وابلتايل يتعّم اإلحساس ابلوالء االنتماء للمجتمع" )فتحي، واحلرص على نقلها إىل األجيال املتع
اهلوية الثقافية من ضمن القّيم اليت يسعى كل جمتمع بشري حنو احلفاظ عليها، ألن انداثرها انداثر األمة برمتها. ومبا أننا 

تم حتقيق ما يسمى ابلتداخل الثقايف. وهذه الفرصة يف عامل االنفتاح املتمثل يف عدم استغناء جمتمع عن غريه أصبح من احل
هي اليت تستغلها بعض األمم الراقية لسيطرة على األمم النامية. ومن أنسب املقارابت املستعملة إلجناز هذه الغاايت 

اذ مقربة أتخري األمم الدونية اليت تعترب أجنع عوامل لصيانة اهلوية الثقافية. هذا، ابإلضافة إىل اختّ  اخلبيثة إضعاف لغات
 إنشاء فرصة التعليم العايل يف األقطار املستعمرة كما يالحظ يف تصرفات حكومة االنتداب الربيطاين يف دولة نيجرياي. 

واجلدير ابلذكر أن ما ترك هؤالء املستعمرون من آاثر استعبادية ال تزال بصماهتا واضحة يف كثري من القطاعات 
حنو منع  تفشي هذه اجلراثيم االجتماعية، جاءت فكرة أتسيس معاهد الدراسات   احلكومية حىت يومنا هذا. وسعيا
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اإلفريقية يف خمتلف اجلامعات اإلفريقية مبا فيها جامعات نيجرياي، وذلك إلعادة هويتهم املسلوبة. ومما يثلج به الصدور 
ماضي إفريقيا مبا فيها نيجرياي وبالد يورواب على ما للغة العربية يف حتقيق هذه الغاية النبيلة، إذ معظم العلوم املتدوالة عن  

وجه اخلصوص مقّيدة ابللغة العربية. هذا، ابإلضافة إىل أهنا أوىل اللغات الثقافية الرمسية يف البالد، حىت قبل حلول اللغة 
 (. AbdulRahmon, 2012اإلجنليزية )

كتب قيمة العملة النيجريية ابهلجائية العربية، وإن ومن ظواهر مكانة اللغة العربية يف اجملتمع النيجريي قدميا أن ت
كان أعداء اإلسالم ما زالو ينادون إىل ّتريدها من تلك العملة حبجة أهنا إشارة إىل اخّتاذ اإلسالم دينا للدولة على 

 ( العلمانية  معتقداهتا  من AbdulRaheem, 2018حساب  العديد  اليورابويون  اجلامعيون  الرواد  اخّتذ  ولقد   .)
ملقرابت تدعيما هلذه اجلهود اجلبارة. وتعّد إجراء البحوث مع الرتمجة والتعريب ضمن اآلليات املستخدمة لتعزيز اهلوية ا

 اليورابوية الثقافية. 
 الكتابة والتأليف: -1

اد اجلامعيي امتالك انصية الثقافتي العربية والغربية وما ّّ كيف حتّقق للمستعربي من الرو  –فيما تقّدم    – أوردان  
مهام  أمسى  من  والتأليف  العلمي  البحث  أن  ومبا  العلميي.  والتحصيل  التأصيل  الفائق يف  متكّنهم  من  ذلك  يستتبع 

بحوث خبصوص اجلامعيي فال غرو أن يكون هؤالء كّتااًب بكل مدلول الكلمة. ولكن الذي يعنينا هنا اهتمامهم بتعميق ال
هوايهتم وتقاليدهم الريورابوية. وانطالقا من أتثري اإلسالم يف تكوين شخصيات الرواد اليورابويي يالحظ من كتاابهتم 
وجوه  استظهار  إىل  انصبة  البحثية  فجهودهم  اليوروابوية،  أمتهم  هبوية  املتسمة  الالدينية  األمناط  بعض  عن  حتاشيهم 

 العربية واليوروابوية وغريها، على حي أعرضوا جبانبهم عن الغور يف األعراف والتقاليد االئتالف والتالقح بي الثقافتي
البارزين يف هذه  العمالقة  ركية.. ومن هؤالء  الشِّّ اليورابوي  الشعب  أنتجتها ابألصالة معتقدات  اليت  النامجة  اليورابوية 

 ر.د أبوبكر.   الناحية : الربوفيسور عبد الرمحن مفتاح أولوييدي،  والربوفيسور
ومن أبرز كتاابت الربوفيسور عبد الرمحن يف هذه الظاهرة حماضرة أستاذية قّدمها  متثيال لكلية اآلداب جبامعة إابدن، 
اليوروابوية"  للعربية يف األوساط  استغالهلم  الوطنية: دراسة عن  التنمية  وإسهاماهتم  يف  األميي  العلماء  بعنوان: "عن 

(AbdulRahmon,2012  .) تناولت هذه الورقة قضااي عدة، لكن اليت هتّم هذه الدراسة قيامه ابلنقد العلمي
للمزاعيم الباطلة املنسوجة على اللغة العربية، واألقاويل الكاذبة اليت يصطنعها أعداء اإلسالم يف حماوالهتم اليائسة والدؤوبة 

الثقافة العربية يف دايران، وطمس آاثرها املتأصلة وأدوارها  يف آن إلعادة كتابة اتريخ أمتنا اليورابوية بغية النيل من مكانة 
الفاعلة يف هويتنا الثقافية، ومن تلك املزاعيم الباطلة اليت تشاع عن اللغة العربية قوهلم أبن العربية جاءت إىل هذه املنطقة 

ران عن طريق القوافل التجارية كسالح حريب على أيد الغامشي، على الرغم ما تثبته كتب التاريخ أّن العربية دخلت داي
استنادا ملا أثبت ذلك املؤرخ  هنويك أن دور اللغة العربية   - اليت تتوافد عليها قبل بزوغ نور اإلسالم. ذهب عبد الرمحن
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حتّلوا يف إفريقيا مبثابة دور اللغة الالتينية يف أورواب يف العصر األلفي املاضي، وأن اللغة الالتينية لغة الرومانيي الذين ا
بيت املقدس وما جاورها من البلدان اليت سبق هلا اعتناق النصرانية دينا، وأصبح لزاما للمتنّصرين أن يتعلموا اللغة الالتينية 

( إىل هذه احلقيقة أبن  ما صنعت 2018(.  أضاف عبد الرحيم )2012رغبة لفهم مبادئ دينهم اجلديد)عبد الرمحن، 
جرياي من خري أكثر ممّا صنعت الالتينية للغات أوراب، ذلك أبن  اللغة الالتينية انقرضت اللغة العربية لكثري من لغات ني

 بعد إثرائها للغات أرواب. أما اللغة العربية فلم تزل إىل يومنا هذا تقوم ابلدور اإلثرائي للغات نيجرياي. 
من شأن اللغة العربية مبا خيص تقييد   أدان الربوفيسور أيضا حماولة كّل من املؤرخي: أبوابك ولبنجو اللذين أقاّل 

أتريخ البالد، وإطالق على مسلمي مدينة إابدن ابألميي. ويثبت الربوفيسور أّن ذلك خمالفة صرحية للمعلوم من حقائق 
بالدان   اتريخ بالدان ابلضرورة، ومناٍف لصريح النصوص والواثئق التارخيية اليت تثبت انفراد العربية زمًنا طويالً بتقييد اتريخ

أولوابدن   - قبل دخول اللغة اإلجنليزية يف هذه الداير. وخري شاهٍد على ذلك ما حيويه متحف مسو امللك ملدينة إابدن
الغار  فوق  عامل  بن  الدين  صالح  الشيخ  آنذاك   سكرتريه  وبتقييد  العربية  ابللغة  حمّررة  اترخيية  واثئق  من  أليسنلويي 

(AbdulRahmon, 2012 .) 
ر ر.د أبو بكر، فله أعمال غري قليلة يف هذا املضمار.  ومن أروع ما كتبه يف هذا اجملال كتاب أمساه أما الربوفيسو 

بــــ "التداخل الثقايف بي العربية واليورابوية يف بالد يورواب". قام برتمجة هذا الكتاب الدكتور عبد احلفيظ أديدميجي كجزء 
 رن، نيجرياي.مكمل للحصول على درجة الدكتوراه يف جامعة إلو 

ولعل من األنسب مبكان إشارة إىل منط أو منطي من أمناط التداخل الثقايف املسردة يف الكتاب.  ومن ذلك ما 
أشران إليه آنًفا أبّن حّب اليورابويي للغة العربية انبع عن حبِّهم لإلسالم. ومن مث كان حّبهم للعربية ال يقّل عن لغتهم 

ؤالء الرّواد على استقصاء مواطن التشابه وأوجه التأثر والتأثري بي اللغتي. ومما استظهروه يف األم. وآية ذلك أن يتوّفر ه 
هذا الصدد أّن االسم أو املسمى لدى يورواب مظهر أصيل من مظاهر اهلوية الثقافية، استناًدا للقول السائر يف أدبيات 

هذه الظاهرة إبقاء نطق كثري من األمساء العربية واإلسالمية هذا الشعب، ونّصه: "مسمى املرء دليل لفعله".  وينسبون إىل  
يوسف، اهلمذاين، إبراهيم. ويتّم حتريف هذه األمساء    -على ما أورده أبوبكر    – ابلتهحي اليورويب. ومن تلك األمساء  

نه يوجد حىت الوقت إىل: ييسف، أمدا، برميا. وإن كان السبب يف هذا التحريف أول الوهلة عدم قدرهتم للنطق هبا، إال أ
النطق. واملقام يستحضر ما عايشناه من أحد  العربية من يعمدون إىل هذا  اللغة  املتمّكنون يف  العلماء  الراهن بعض 
أساتذتنا الذي يعمد إىل نداء أحد طالبه املسمى بعبد احلكيم بـــ"ألكيم" خبذف األلف وإبدال احلاء بعد الم التعريف 

 ورويب، واختصارا منه. ابأللف، متثال ابلنطق الي
 والتعريب:   الرتمجة
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ماضي هذه املنطقة حىت  الوقت احلاضر  مع بعد عهد نزوح اللغة   وعلى الرغم ممّا للرتمجة من دور فعال  يف 
لدراسات الرتمجة يف جامعات بالد يورواب، وإمنا تدرس   -حسب علمي –العربية إىل هذه الداير، ال يوجد قسم خاص 

 كمادة من املواد الدراسية  مبرحليت اللسانيس واملاجيستري. 
ب الثقافات املتباعدة وتسديد الفجوات الثقافية، وكشف النقاب عن وإمياان مبا يكمن يف هذه العملية من تقري

اجلواهر الفكرية والدينية رأى الرّواد اجلامعيون ضرورة اإللتفات إىل هذه الناحية العلمية. وكان تناوهلم هلا متعددة الوجوه: 
يستعي هبا يف حبوثهم املكتوبة  يوجد منهم يكتب فيها حبوث التخرج مبختلف املستوايت التعليمية، كما نرى منهم من  

ابللغة اإلجنليزية ومنهم من يقدم عنها األوراق العلمية يف الندوات واملؤمترات العلمية .  ومن أشهر أعمال الرتمجة يف هذه 
م، وكذلك 1994البالد : ليلة مسر إفريقيا لـسربن إكويسي قام برتمجته الدكتور أواللريي أديغن ومّت نشرها يف جوس سنة

. وكذالك (Raji. 2003)م 1959صب املخّيم لكاتبه دي. أو. فغوا والذي ترمجه أمحد الشيخ عبد السالم سنة ق
الصياد اجلريء يف غابة األفاريت" ترمجة بروفيسور مجبا. ومن البحوث املقدمة لنيل الدرجات العلمية يف ميدان الرتمجة “

ه يف العامل اإلسالمي" ملؤلِّفه الشيخ األلوري، والذي ترمجه الدكتور : ترمجة وتعليق للكتاب "نظام التعليم العريب وأترخي
إبراهيم حامد أوالغنجو إىل اإلجنليزية، و"املال القذر" لكوال أكنالدي، الذي ترمجه إبراهيم إمساعيل إبراهيم من اللغة 

الرومتي ترمجه جامع أوالنرواجو  من اليوروبية إىل العربية استكماال لنيل درجة املاجستري  وكذلك "اآلهلة ال تالم" ألو 
 اللغة اإلجنليزية إىل العربية، تكملة ملتطلبات نيل شهادة اللسانيس، وغريها. 

القضااي  قّيمة يف  الرواد اجلامعيي ال يقصرون جهودهم  على عمل ترمجة بل هلم حبوث  واجلدير ابلذكر أن 
الكرمي إىل لغات أخرى. ومن أروع األعمال يف هذا اجملال ما كتبه  واملسائل املنوطة هبا، وخاصة ما يتعلق  برتمجة القرآن  

يورواب  لغة  إىل  القرآن  ترمجة  يف  اللغوية  وغري  اللغوية  اجلوانب   " بعنوان:  بكر  أبو  الرزاق  عبد  الربوفيسور 
AbdulRaheem, 2018)  م. ونظري هذا العمل حبث الربوفيسور 1986(  مّت نشر هذا الكتاب يف نيويورك سنة

د الشيخ عبد السالم ومرتضى أينال أمحد الذي نشرته جملة أينغا للدراسات العربية واإلسالمية، جامعة والية كوغي. أمح
 وعنوان تلك املقالة هي: "مشكالت التكافؤ يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغة اليورواب. 

 االنتقال من جمال الدعوة إىل الدوائر احلكومية 
تعّلما املعلوم من   العربية  أّن سعي األسالف وتوّفرهم على  العربية يف نيجرياي ابلضرورة  الثقافة  حقائق اتريخ 

وتعليًما ونشرًا راجٌع ابألصالة إىل كوهنا لغة القرآن الكرمي ووعاء الثقافة اإلسالمية. وتزيد هذا التوّفر إحلاًحا تلك العقيدة 
أّن السرب يف أغوار العربية واإلحاطة أبسرارها هو من   –بيل االقتضاء  على س  –الراسخة والوعي احلاّد لدى املسلمي  

شروط املاهية لفهم نصوص التنزيل والوقوف على صحائح مقاصدها، والفقه بعلوم الشريعة أو املثاقفة مع املنجز املعريف 
ؤالء األسالف جبهد انصب حنو اإلسالمي على كثرته وتشّعبه. وقد شّكل كل أولئك دافًعا قواّي وحمرّكا فاعالً لنهوض ه 
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تشّرب العربية ونشرها يف أرجاء البالد.  كانوا يف الوقت نفسه يقومون ابلدعوة إىل هللا. وبفضل ما لديهم من الثقافة اليت 
ال نظري هلا آنذاك علت مقامتهم اجملتمعية، إذ أصبحوا بطانًة للملوك الذين يستعينون مبهاراهتم وعلومهم لتحسي أحوال 

هم. وكما أسلفنا الذكر، احنّط مقام هؤالء العلماء بظهور االستعمار الربيطاين، حيث حّلت اللغة اإلجنليزية حمل شعب
 اللغة العربية. 

م نقطة حتّوٍل كربى للثقافة العربية يف بالد يوراب حي فتح القسم برانمج للدراسة املكثفة يف اللغة العربية 1963وكان عام  
مدته سنة، ينال امللتحق به شهادة يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وتؤهِّله هذه الشهادة والدراسات اإلسالمية  

م اباب دراسيا آخر يف اجملال نفسه على مستوى 1975للتعيي معّلًما للمادتي يف مدارس التعليم العام، كما فتح عام  
التعليم الثانوي العام كاإلجنليزية وغريها ابإلضافًة إىل مقررات   ويف كال الربانجمي يدرس امللتحق به طائفة من مواد  . الدبلوم

. وكان إنشاء الربانجمي خطوة علمية مدروسة فتح أمام Balogun,1985)يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية )
احلكومية املختلفة، فقد   محلة شهادات املعاهد الدينية واملراكز اإلسالمية األهلية اباًب واسًعا لفرص التعيي يف الدوائر

اختلف كثري منهم إىل العمل مدرًِّسا يف مدارس وزارة الرتبية والتعليم أو موظًَّفا يف اإلذاعة والتلفزيون. ومنهم من اخنرط 
يف السلك العسكري أو اجلمركي، ومنهم من وجد بغيتهم يف الدائرة السياسية وغريها. وقد يواصل بعضهم دراسته حىت 

علمية عليا كاملاجستري أو الدكتوراه فينتسب إىل كوادر أكادميية يف إحدى اجلامعات املنتشرة يف البالد ينال درجات  
وخارجها. وآية ذلك أّن النتاج املتمّيز الذي تشهده أقسام اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من الرواد األوائل يف هيئتها 

 . التدريسية إمّنا هو من عوائد ذينك الربانجمي
ن أهليتهم ملختلف املقامات اإلدارية اليت أداروها. ولعله أنسب عومما جيدر بنا اإلشارة إليه هو ما يشهد به الشعب  

ابملكان عرض نبذة عن حياة واحد من هؤالء الرجال إظهارا لفاعليته يف خمتلف املناصب اليت زاوهلا. وتلك الشخصية 
 املختارة هي: الربوفيسور أبو بكر ديرميي.

كان أستاذ عبد الرزاق من مواليد مدينة إيوو والية أوشن نيجرياي، التحق جبامعة إابدن منضما بقسم الدراسات العربية  
شهادة يف اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، بعد أن حصل على اإلجازة لدي -واإلسالمية لربانمج ما قبل اجلامعية  

دراسته حىت أكمل متطلبات برانمج اللسانيس يف اللغة  العربية وآداهبا، شيخه، الشيخ آدم عبد هللا األلوري، وواصل  
حاصال على درجة االمتياز مع مرتبة الشرف . ولقد أكسبه هذا التمّيز فرصة احلصول على املنحة الدراسية والزمالة من 

توراه. وهذه املكانة العلمية اجمللس الربيطاين، مث عاد إىل أرض الوطن حماضرا جبامعة إلورن، وقد حصل على درجة الدك
أاتحت له فرصة االندماج على املستوى احلكومي بكافة مستوايهتا. فقد عّينته حكومة والية أوشن رئيسا جمللس األعلى 

(. وحظي الربوفيسور كذلك بتعيينه مديرا جلامعة احلكمة، 1989-1986لشؤون كلية الرتبية الوالئية مبدينة إىل أرنغن )
رياي، وشهدت أايمه فيها العديد من اإلجنازات اهلائلة. ومن تلك اإلجنازات، التزايد الباهر لعدد الدارسي، يف إلورن، نيج
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العربية  للدراسات  الوطين  اجمللس  دور ابرز يف أتسيس  للربوفيسور  العمراين.  والتطوير  الدراسية  املناهج  نطاق  توسيع 
ة العامة يف ذلك اجمللس. وقد استثمر عالقته ابحلكومة لتأسيس مكانة واإلسالمية، فعّي رئيًسا للجنة االتصاالت والعالق

مرموقة هلذا اجمللس حىت حصل على االعتماد واالعرتاف الرمسي لدى اجمللس الوطين للشؤون التعليمية الذي هو يتمتع 
 بصفة السلطة العليا يف اختاذ القرارات املتعلقة ابلسياسات التعليمية يف نيجرياي. 

ته حاليا مديرا للجنة الشكاوي الفدرالية العامة،  مبكتب والية أوشن، وأصدر كتااًب عن خارطة كان سعاد
الطريق للمفوضية، أوضح فيه مهام املفوضية، أمهيتها ودورها يف اجملتمع املدين يف زمن قياسي بعيد تعيينه مديرا للمفوضية، 

ا تسابق نظراؤه يف سائر وكانت إسهاماته يف هذا املنشور منقطع النظري، وغدت إّتا  زاته يف إدارة املفوضية منوذجا فذًّ
( "اعتبارا هلذا التمّيز  Sobanjo, 2018الوالايت على االقتداء به. وعن متّيزه يف إدارة نلك املفّوضية تقول سوبنجو ) 

ر يف الفكري الذي أبداه الربفيسور فال يكون  من املبالغة القول أبن الربوفيسور عامل موسوعي بكّل ا قتدار ومتّكن، متبحِّّ
 كّل جمال من جماالت العلوم اإلنسانية  عارف أبسرارها " . 

 
 اخلامتة

اّّتهت الدراسة حنو استظهار جهد معريف ثقايف هنض به الرواد األوائل لالنتقال ابلعربية من النشاط الديين التعّبدي إىل 
يف دايران النيجريية عامة وبالد يوراب   -آفاق بعيدة املدى من الدرس األكادميي املوّطئ لتبّوء املشتغلي ابلثقافة العربية  

ماعية مرموقة. وقامت الدراسة بتتّبع راصد جلهود هؤالء الرواد يف اإلعالء من شأن مكانة اجت  –على وجه اخلصوص  
الثقافة العربية واملشتغلي هبا اجتماعيا واقتصاداي وثقافيا . ويف حتقيق الغاية املبتغاة من هذه الدراسة وقع االختيار على 

عربي من بالد يوراب يف إبراز أوجه املزية والكفاءة اليت سبعة من هؤالء الرواد بوصفهم عّينة جيِّدة التمثيل  لكفاح املست
 تتمّتع هبا العربية لتكون لغة عصر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والثقافية املتالحقة يف عصران احلديث. 

  - ما أييت:  وقد توصل البحث إىل مجلة من النتائج ذات األمهية يف اتريخ الثقافة العربية يف بالد يوراب، نوجزها يف 
أوال : أن علماء العربية يف بالد يوراب قبل حلول املستعمرين كانوا من علية القوم، ويتمتعون مبكانة اجتماعية مرموقة، 

 بوصفهم طبقة مثّقفة اختذهم امللوك بطانة يستعي هبم يف إدارة ممالكهم وإمرباطورايهتم. 
إىل مصري غري مرتقب، إنّه زمن االنتداب الربيطاين على نيجرياي، وقد اثنيا : أنه أتى على العربية يف دايران زمن آل هبا  

 مارس رجاله على العربية تضيييًقا شديًدا يكاد يصيبها يف مقتل،  وجعل أعزّة أهلها أذلّة. 
اجعهم عن هذا اثلثا: أن علماء العربية يف بالد يوراب رفضوا التعليم اإلجنليزي  اعتبار لكوهنا منفذا لتنصري أبنائهم أهنهم تر 

املوقف لبقائه منفذا وحيد للمثاقفة على املستوى الدويل، وكانوا يتعلمونه بطريقة غري الرمسيةـ، ورغبة يف اختاذه معينا للعمل 
 الدعوي. 
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رابعا: أهنم مل جيدوا يف  تعلمهم للعلوم الغربية صعبا، ذلك لتعلمهم للغة القرآن مسبقا واليت  تعترب مفتاحا  لتنشيط  
 ول وتسهيل التفكري. العق

خامًسا : أّن إنشاء قسم اللفة العربية والدراسات اإلسالمية يف جامعة إابدن يف أوائل العقد السابع من القرن العشرين 
فاحتة خرٍي لتحّول الثقافة العربية   –على وجه التعيي  –كان نقطة حتّول كربى يف مسرية الثقافة العربية يف بالد يوراب. إنّه  

البالد من النشاط الدعوي التعّبدي إىل مصادر كسب املنافع املادية واملعنوية حيث فتح اباًب واسًعا الخنراط يف هذه  
   املستعربي يف الوظائف احلكومية على اختالف دوائرها.

أظهرت الدراسة اجلهد املتمّيز والفّذ الذي قام به هؤالء الرجال يف مسرية الثقافة العربية ليس يف بالد يوراب   سادًسا : 
 فحسب وإمّنا على املستويي الوطين والقاري. 
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