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بطضىالمغرداتىوالطباراتىالطربوظى
المػترضظىفيىاللعظىالكانوروظ ى
(دراسظىوصغوظ)
د،ىمحمدىتومىهارونى
ىد،ىمحمدىالحاجىمودغوى
ىدماترو،ىنوجوروا
اإلالخو:
جىاولذ َظٍ الضعاؾت بٌٗ اإلاٟغصاث والٗباعاث
الٗغبُت اإلاؿخٗملت في اللٛت ال٩اهىعٍت بُٛت البدث
ًٖ مضلىلها و٦ك ٠نلتها وجظوعَا في اللٛت الٗغبُت
مؿخسضمت بٌٗ اإلاٗاجم الٗغبُت في طل ٪اإلاىحى.
والجضًغ بالظ٦غ َى أن الباخشان عؾما زلُٟت جاعٍسُت
ًٖ مىُ٣ت ٧اهم-بغهى ٢ضًما وخضًشا مبِىحن إلاىاٗ٢ها
الجٛغاُٞت جمهُضا للضعاؾت ولغبِ اإلااضخي بالخايغ.
ال٩لماث اإلاٟخاخُت :بٌٗ اإلاٟغصاث ,اللٛت الٗغبُت,
وٖباعاتها ,اللٛت ال٩اهىعٍت.

اإلا٣ضمت:
ل٣ض أزبذ الخاعٍش أن ئجها ٫ممل٨ت ٧اهم -بغهى
بالٗغب ٧ان في و٢ذ مب٨غ جضا .و٢ض أصي َظا
الاجها ٫ئلى جىَُض الٗال٢اث الضبلىماؾُت,
والخجاعٍت ,والؿُاؾُت ,والش٣اُٞت ,والضًيُت
مىظ ٖهىع ٢ضًمتٞ ,خأزغ قٗب ال٩اهىعي
بالٗغب ِّأًما جأزغ في ملبؿهم ,ومأ٧لهم,
ومكغبهم ,وز٣اٞتهم وج٣الُضَم٦ ,ما أزغث
ٞحهم الش٣اٞت ؤلاؾالمُت والٗغبُت لضعجت أنهم
ناعوا ٌؿخسضمىن اإلاٟغصاث الٗغبُت وٖباعاتها
في أخاصًثهم الُىمُت ,ومٗامالتهم الخجاعٍت,
والؿُاؾُت وما قا٧ل طل .٪والجضًغ بالظ٦غ
َى أن َظٍ ألالٟاّ والٗباعاث الٗغبُت
اإلاؿخٗملت في اللٛت ال٩اهىعٍت ٢ض خغٞذ
بًٗها واؾخسضمذ بمٗان جسال ٠مٗاهحها
ألانلُت في اللٛت الٗغبُت ,و حٛحرث نىعتها.
و٢ض جىاوٖ ٫ضص ال ٌؿتهان به مً الباخشحن
مؿألت الخأزغ والخازحر بحن اللٛت الٗغبُت واللٛت

ال٩اهىعٍت بالضعاؾت والخدلُلٞ ,مجهم مً اَخم
بىاخُت الخأزغ في الخ٣الُض والٗاصاث والٗغ,ٝ
ٞخىاوٖ ٫ضصا ٦بحرا مً الٗاصاث والخ٣الُض
ال٩اهىعٍت ٦دٟل الؼٞا ,ٝوالؿماًت ,والجىاػة
وخاو ٫عبُها و٦ك ٠جظوعَا وأنلها بٗاصاث
الٗغب وبالش٣اٞت ؤلاؾالمُت .ومجهم مً ع٦ؼ
صعاؾخه في الىاخُت الش٣اُٞت والؾُما هٓام
الخٗلم والخٗلُم م٘ الاقاعة ئلى أن ال٩اهىعٍحن
٧اهىا ٌؿخسضمىن الخغ ٝالٗغبي في ٦خابت
مسخل ٠مُاصًً الٗلم واإلاٗغٞت مما ًضٖ ٫لى
ٖم ٤الخأزغ والاجها ٫بحن الكٗبحن .مً َظا
اإلاىُل ,٤أعاص الباخشان الُ٣ام بضعاؾت بٌٗ
اإلاٟغصاث الٗغبُت اإلاؿخٗملت في اللٛت
ال٩اهىعٍت صعاؾت ونُٟت م٣اعهت بُٛت الى٢ىٝ
ٖلى مضي نلت ال٩لماث اإلاؿخٗاعة و٢غبها أو
بٗضَا ًٖ أنىلها الٗغبُت ,وؾدخم الضعاؾت
جدذ ه٣اٍ آجُت:
الخٗغٍ ٠باللٛت ال٩اهىعٍت:
ل٣ض ٖغ ٝالضاعؾىن والباخشىن
اللٛت ال٩اهىعٍت ٞظَب بًٗهم ئلى أنها جيخمي
ئلى ٖكحرة اللٛاث الىُلُت الصخغاوٍت ,وئلحها
جيخمي لٛت هىبا ,وؾىوغي ,وؾاؾاي ومىُ٣تها
وؾِ ئٞغٍُ٣اٟٞ .1ي ٖهغها الخايغ هجض أن
ال٩اهىعٍت هي اللٛت اإلاؿخسضمت لضي ألاٚلبُت
في قٗىب والًتي بغهى  Bornoوٍىبي .Yobe
٦ما ًىدكغ ٖضص مً الىاَ٣حن بها في والًاث
قما ٫هُجحرًا خُث اعجدلىا ئلحها ئما للخجاعة
وئما َلبا للغػ ١ووكغ الٗلم وال٣غآنٞ .خأزغث
قٗىب َظٍ الىالًاث ببٌٗ ٖاصاتها وز٣اٞاتها
والؾُما في مجا ٫هٓام الخ٨م اإلادلي ,وفي
حؿمُت مضنها و٢غاَا .وٍىجض الىاَ٣ىن بها
بأٖضاص ال ٌؿتهان به في بٌٗ الضو ٫ألاٞغٍُ٣ت
اإلاجاوعة ٦دكاص ,والىُجغ ,وال٨مغون,
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والؿىصان٦ .ما اهدكغ ٖضص َائل مجهم في
اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت
زلُٟت جاعٍسُت ًٖ ممل٨ت ٧اهم-بغهى:
أنل ٧لمت ٧اهم – بغهى:
2
أما ٧لمت ٧اهم ٞخض٦ ٫ما طَب اإلا٣غٍؼي
وصلذ الكىاَض الخالُت ٖلى "...أنها ٦غسخي أو
بالص خ٨م بغهى ,ومجها اقخ٣ذ لٟٓت
(ال٩اهمبى) وهي زلُِ مً ٢بُلت َ
اله ْى والبربغ
وئلى َظٍ اإلاجمىٖت ًيؿب ج٨ىًٍ ممل٨ت بغهى
ألاولى فى ٧اهم . 3"...و طَب الكغٍ ٠ئبغاَُم
نالر ئلى أههً ...دخمل أن ج٨ىن مجمىٖت
ال٩اهمبى اؾخ٣غث فى مىُ٣ت ٧اهم ٢بُل ونى٫
٢بائل ال٨ىىعي وحٛلب صماء البربغ ٖلى َظٍ
اإلاجمىٖت ختى ٢بائل الهىؾا ٧اهذ جُل٤
ٖلحهم البربغ .و٦ما أَل٣ىا الدؿمُت هٟؿها
ٖلى ٢بائل ال٨ىىعي وطل ٪لدكابه الخ٨ىًٍ
بحن مجمىٖت ال٩اهمبى وال٨ىىعيًٞ ,ال ًٖ
حكابه الخ٣الُض ,ئال أن ٧لمت ال٩اهمبى ال جض٫
ٖلى جيـ مٗحن ,أو ٢بُلت مُٗىت ,وئهما جض٫
ٖلى زلُِ أ٦ثر مً ٢بُلت ,وا٦دؿبذ َظٍ
اإلاجمىٖت ئؾمها مً ا٢امتها فى مىُ٣ت ٧اهم
٣ُٞا ٫فى اقخ٣اَ ١ظٍ الدؿمُت :عجل مً
َ َ
٧اهم أو عجل ٧اهمي -مٗىاٍ (٦م ِْ ٧ا ّهم -ما -kam
)kanummaوالجم٘  :ال٩اهمُىن ,واؾخ٣غث
مجمىٖت ال٩اهمبى بهٟت زانت قغقي بدحرة
حكاص فى قغٍِ مدضوص خى ٫قىاَئها
الكمالُت الٛغبُت ,ومً ٞغوٕ ال٩اهمبى (
الب ُ
ُ
ىصما).4...
و٢ض أقاع باخث 5.ئلى أن ٧لمت ٧اهمبى حٗجي
ٖلى ال٣ى ٫اإلاكهىع اإلاجمىٖت التي حِٗل في
الُغ ٝالجىىبُت للبالص وَى ل٣ب اَل٣ه
ٖلحهم الخىبى أو الخُضا صاػا Tubu/Teda Daza
الظًً ٧اهىا ٌِٗكىن ٖلى الخال ٫قمالي
الصخغاء .و٧لمت ٧اهم في لٛت الخىبى حٗجي

أًًا الجىىب ,وهي ألانل لل٩لمت ال٩اهىعٍت
َُ
اإلادغٞت ٖجها " أه ْم "  An3mالتي حٗجي هي
ألازغي الجىىبٞ ,بالص ٧اهم بمٗجى بالص
الجىىب ,وال٩اهمبى بمٗجى الجىىبُىن ٖىض
الخىبى.6
أما ٧لمت (بغهى) أو (بىعهى) ٣ٞض وعصث
ألو ٫مغة فى ال٨خاباث الخاعٍسُت ٖلى ًض اإلاإعر
ابً ؾُٗض (6821م) 7وٖجي بها ؾ٩ان اإلاىُ٣ت
اإلامخضة مً جبا ٫الٗىٍىاث قغ٢ا بحن مشلث
الخضوص الؿىصاهُت اللُبُت اإلاهغٍت ,ئلى
الىاخاث الىاٗ٢ت في أ٢صخى جىىب لُبُا
واإلاىاَ ٤الكغُ٢ت والجىىبُت والكغُ٢ت ئلى
جبا ٫الخبؿتي وبدحرة حكاص ,واإلاىاَ ٤الٛغبُت
لها والجىىبُت اإلاخازمت إلاىاَ٢ ٤بائل الهىؾا.
ٞهظٍ ال٩لمت ٦ما أزبدذ صعاؾاث اإلا٣اعبت
َْ
اللؿاهُت التي ٢ام بها الٗالم َ(باإلاغ) 8حٗىص ئلى
الجظع (البر) والظي ٌٗجي (ئوؿان) في لٛاث
ال٣بائل ال٣ضًمت (الجغامىِذ) التى ؾ٨ىذ فى
الىاخاث الجىىبُت للصخغاء ال٨بري (جىىب
لُبُا ,وقما ٫حكاص ,وقما ٫قغ ١الىُجغ).
ومجهم مً طَب ئلى أن ٧لمت " بغهى" ٧اهذ
مكخ٣ت مً ٧لمت "بغ٦ى" ال٨ىىعٍت أنال التى
حٗجي – الُٛاء – ٌؿخسضمها الكٗب
ال٨ىىعي فى الٗهىع ال٣ضًمت فى ٞهل الكخاء
خماًت مً البرص ال٣اعم ,ئط ٧اهذ اإلاىُ٣ت
حكهض صعجاث مغجٟٗت مً البروصة فى مىؾم
الكخاءٞ .ال ًسلى بِذ مً بُىث ال٨ىىعٍحن مً
َظا الُٛاء الظي ٧اهىا ًضزغون به أجؿامهم.
ٞبمغوع ألاًام وازخالٍ ال٨ىىعٍحن بكٗىب
مسخلٟت ,طاث ز٣اٞاث مخباًىت حؿغب
الاهدغا ٝفى َظٍ اللٟٓت وجبضلذ ئلى "بغهى"
ٞخٛحر مٗىاَا ومضلىلها . 9و٢ض ط٦غ ُ(ب ْ
ىع َصن)
َظٍ اللٟٓت فى ٦خابه ٖىض الخضًث ًٖ
ممل٨ت ٧اهم بغهى خُث ٢اً... " :٫بضو أهه مىظ
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أوائل ال٣غن الؿاب٘ أو الخامـ أو ما ٢بلهما,
أن َىا ٥هجغة ٢ام بها الغٖاة البٌُ مً
مىاَ ٤الخبكت والُمً ئلى واخاث ألاعاضخى
الىاٗ٢ت فى الكما ٫الكغقي لبدحرة حكاص .ل٣ض
ٖغٞذ َظٍ اإلاىُ٣ت ب َ
(بغ٦ى)٣ٞ ...ض ابخضأ فى
قٗب ال٨ىىعي
َظٍ اإلاىُ٣ت جاعٍش
10
وال٨ىمبى".
وكأة ئمبراَىعٍت ٧اهم -بغهى:
و٢ض ازخل ٠الباخشىن في جدضًض وكأة صولت
٧اهم -بغهى٦ ,ما ازخلٟىا ُٞمً ٧ان ٌؿ ً٨في
٧اهم ٖىض ْهىعَا ٦ضولت؛ ٞمً ٢ائل جيؿب
الخ٨ىمت ألاولى التي ٢امذ في ئ٢لُم ٧اهم ئلى
٢بائل الؼٚاوة .11و٢ائل بأن َظٍ اإلاىُ٣ت
جُ٣جها ٢بائل خامُت ٢غٍبت الكبه ل٣بائل
الُىاع ١والبربغ واإلاٛىمُحن ,وُ٢ل ئن الؼٚاوة
أؾال ٝاإلااٚىمُحن في خ٨م ٧اهم؛ و٦ال
الٟغٍ٣حن مً هبالء الُىاع . 12١ومً ٢ائل أن
أؾغة صوجى هي أو ٫مً خ٨مذ البالص . 13و٢ض
٧اهذ ممل٨ت ٧اهم َىا ٫الٗهىع الىؾُى
مدِ أهٓاع اإلاؿلمحن بٗض أن اهدكغ ٞحها
ؤلاؾالم واللٛت الٗغبُت وبظل ٪حٛحر جاعٍسها
وجدضص مؿخ٣بلها مما أصي ئلى حٛحراث ٦بحرة في
بالص الؿىصان ألاوؾِ.
وٍى٣ؿم جاعٍش َظٍ ؤلامبراَىعٍت ئلى ٖهغًٍ :
ٖهغ ؾُاصة ٧اهم.
وٖهغ ؾُاصة بغهى.
وأما ٖهغ ؾُاصة ٧اهم الظي ٧ان مهضا لُ٣ام
َظٍ ؤلامبراَىعٍت – الكما ٫الكغقي لبدحرة
ْ
ُمي (Njimi) "...
حكاص  -وبها الٗانمت ئه ِج ِ
٢امذ ٖلى أًضي ألاؾغة اإلاٛىمُت الؿُُٟت
التي ًيخهي وؿبها ئلى ( ؾُ ٠بً طي ًؼن
الخمحري) ,واؾخُاٖذ َظٍ ألاؾغة أن حؿُُغ
ٖلى خىى البدحرة .وأما الٗهغ البرهىي

ُٞبضأ مً أوازغ ال٣غن الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي
ئلى نهاًت ؤلامبراَىعٍت فى ٚمغة الاؾخٗماع
ألاوعوبي الخضًث ,وفى َظا الٗهغ أنبدذ
٧اهم جؼءا مً ئمبراَىعٍت بغهى وئن لم جسً٘
لها جمام الخًىٕ٦ ,ما ناعث الٗانمت فى
ْ َ َ
مضًىت ئوَ ٛؼ ْعُ ٚمىا ) (GAZARGAMOفى ئ٢لُم
بغهى ٖلى خضوص نهغ ًىبي ٚغبي بدحرة حكاص.
و٢ض ايُغ اإلالى ٥ئلى ه٣ل الٗانمت ًٖ
مضًىت ئهجُمي إليُغاباث ؾُاؾُت ٧اهذ
ؾائضة ٖهغئظ فى ألاؾغة اإلالُ٨ت ,وهدُجت
َُ َْ
14
(الباللت)".
للخغوب اإلاخىانلت م٘ ٢بائل
وابخضاء مً ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ اإلاُالصي ئلى
أوائل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي جًاٞغث
ٖىامل الًٗ ٠الضازلُت ٖلى ئمبراَىعٍت
َ
بغهى ,طل ٪أن َ(م ْي ئصعَـ أل ْى َما) الظي خ٨م
ُٞما بحن ٖام (  )6756و ٖام (6161م),
والظي بلٛذ ؤلامبراَىعٍت فى ٖهضٍ ٢متها
واػصَاعَا زلٟه خ٩ام يٗا ٝلم ً٨ىهىا ٖلى
مشل ٢ىجه ,وخؼمه ,وؾلُخه٣ٞ ,ض بلٛىا
زمؿت ٖكغ مل٩ا ٖلى مضي ٢غهحن وهه٠
٢غن مً الؼمان .خضر ئزىاءَا ٖضًض مً
الى٢ائ٘ والانُضاماث التى أصث ئلى الً٣اء
ٖلى اإلامل٨ت ,خُث زغجذ ًٖ ؾُُغتها
والًاث ٖضة قغ٢ا وٚغبا٦ ,ما حٗغيذ إلاىجت
مً اإلاجاٖاث اإلاخالخ٣ت اؾخمغث أعب٘ ؾىىاث,
وأزغي ؾب٘ ؾىىاثًٞ ,ال ًٖ ٦ثرة الٟىضخى
وؤلايُغاباث َىا وَىا ,٥بُض أن أزُغ ما
حٗغيذ له اإلامل٨ت َى زُغ "الٟالهُحن" جدذ
ػٖامت الكُش ٖشمان بً ٞىصي ,الظي ٢ام
بدغ٦ت واؾٗت ليكغ ؤلاؾالم ,والً٣اء ٖلى
البضٖتٟٞ .ى الٗام 6262م ؾُ٣ذ الٗانمت
ْ َ َ
(ئوَ ٛؼ ْعُ ٚمى) ٖلى ًض الٟالهُحن جدذ ُ٢اصة
ُ
"ْ ٚى ِوي مسخاع"ٞ ,ضمغوَا جضمحرا وجل٣ى " َم ْي
أخمض بً ٖلي (-6576 – ٌ6881 -6861
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6262م) َؼٍمت ه٨غاءٞ ,أَل ٤ؾاُ٢ه للغٍذ
واؾخضعى أخض ال٩اهمُحن والٗلماء الباعػًٍ
وٍضعى " الكُش مدمض ألامحن ال٩اهمي"
للىجضةٞ ,بظَ ٫ظا الكُش مجهىصاث جباعة
فى ئٖاصة ؾلُت اإلامل٨ت ,زم اهخ٣ل بالٗانمت
ُ َ
ئلى مضًىت ْ ٦ىَ ٧اوا )ٚ (kukawaغبي بدحرة
حكاص ,ابخٗاصا ًٖ الٟتن والايُغاباث
الؿُاؾُت الؿائضة٣ٞ .ض اؾخ٣غ فى مضًىت
ُ َ
٦ىَ ٧اوا وجغاؾل م٘ ػٖماء الٟالهُحن٧ ,ل مجهم
15
ًبرع ؾُاؾخه ووجهت هٓغٍ.
اإلاى ٘٢الجٛغافي :حٗض ئمبراَىعٍت ٧اهم – بغهى
مً أَم ؤلامبراَىعٍاث الخاعٍسُت التى ٖاقذ
وباصث م٘ الؿىحن فى ٚغب ئٞغٍُ٣ا ,وطل٪
لُى ٫ب٣ائها لٟترة جغبى ٖلى حؿٗت ٢غون,
ول٨ىنها مً أَم اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت فى بالص
الؿىصان ألاوؾِ التى اػصَغث ٞحها الش٣اٞت
ؤلاؾالمُت والٗغبُت ,لظل ٪جظب اإلاإعزحن
والباخشحن والضاعؾحن مً الٗغب والعجم ئلى
الاَخمام بها وصعاؾتها .و ٢ض وعص فى مإلٟاث
بٌٗ مإعخي الٗغب ٧الُٗ٣ىبي "...أهه فى
مُل٘ ال٣غن الخاؾ٘ اإلاُالصي والشالث الهجغي
ئمخضث خضوص صولت ٧اهم لدكمل ُٞما بحن
ً
ً
الىُل قغ٢ا والىُجغ ٚغبا وبالخدضًض في
مىُ٣ت الكما ٫الكغقي لبدحرة حكاص, 16"...
ولم ج ً٨خضوص َظٍ الضولت الىامُت زابخت أو
مؿخ٣غة مما جٗل خضوصَا بحن الاحؿإ
والاه٨ماف "...ول ً٨في و٢ذ احؿاٖها ٞانها
حكمل باليؿبت ئلى الٗهغ الخايغ جىىب
لُبُا وحكاص والىُجغ وٚغب الؿىصان وقما٫
هُجحرًا ( بغهى) وئماعاث الهىؾا وقما٫
ال٨مغون وئٞغٍُ٣ا الىؾُى أي ئنها ٧اهذ
حكمل اإلاىُ٣ت التى ًُلٖ ٤لحها جٛغاُٞا
ً
وؾِ ال٣اعة ؤلاٞغٍُ٣ت ٧لها ج٣غٍبا .وئن

خضوصَا لخبل ٜخىالي زالزمائت أل ٠مُل مغب٘
.17"...166,666
و٢ض ُ٢ل أن بٌٗ اإلاإعزحن طَبىا ئلى أن
خضوص ٧اهم جبضأ مً خضوص مهغ قغ٢ا ,وجيخهي
َ َ
ٖىض بلضة (٧ا٧ا) فى َما ِلي ٚغبا ,وحؿخٛغ ١عخلتها
مً الكغ ١ئلى الٛغب زالزت قهىع"  .وٍإ٦ض
اإلا٣غٍؼي ٖلى مضي احؿإ َظٍ الضولت وٍ٣ى٫
" ...وأٖلم أن ٖلى يٟت الىُل أًًا ال٩اهم
ومل٨ها مؿلم ...و٢اٖضة مل٨ه بلضة اؾمها
ْ
ُمي) ,وأو ٫ممل٨خه مً جهت مهغ بلضة
(ئه ِج ِ
َ َ
َ َ
اؾمها (ػالا) ,وآزغَا بلضة ً٣ا ٫لها (٧ا٧ا)
وبُجها زالزت أقهغ  .وبهظا ٧اهذ ٧اهم أ٢ىي
صولت بل أ٦بر صولت خُٓذ بم٩اهت زانت
جٗلتها ناخبت م٩اهت باعػة فى اٞغٍُ٣ا مجها
مىٗ٢ها الظي ٧ان ملخ٣ي ٖضة َغ ,١زم جأزغَا
بدًاعاث الىُل ,اياٞت ئلى الهجغاث الٗغبُت
التي ٧ان لها أ٦بر ألازغ فى اإلاض ؤلاؾالمي فى
اإلاىُ٣ت.
وفى الٗهغ البرهاوي الظي بضأ فى أوازغ
ال٣غن الغاب٘ ٖكغ اإلاُالصي ئلى نهاًت
ؤلامبراَىعٍت فى ٚمغة الاؾخٗماع ألاوعوبي
الخضًث أنبدذ ٧اهم جؼءا مً ئمبراَىعٍت
بغهى وئن لم جسً٘ لها جمام الخًىٕ خُث
ناعث الٗانمت فى مضًىت ئوٛؼعٚمى فى ئ٢لُم
بغهى ٖلى نهغ ًىبي ٚغبي بدحرة حكاص .وٍإ٦ض
مدمض بلى مؿاخت َظٍ اإلامل٨ت ٢ائال:
"...و٧اهذ وصاي وباٚغم ٢بل َظا جدذ
ؾلُانهم ,و٦ظل ٪بالص خىؽ -بٟخذ الخاء-
وما والاَا مً بالص بىف -بٟخذ الباء وئؾ٩ان
الىاو -زم يٟٗذ قى٦تهم " . 18وأزبذ
الكغٍ ٠ئبغاَُم نالر الخؿُجي..." :أن
خضوص صولت ٧اهم مً الكغ ١جيخهي ئلى الخضوص
اإلاهغٍت فى مىُ٣ت ٖغٞذ – ال٣ىػ – وفى
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ٚغبها لِـ بُجها وبحن مالي صولت وجىص والًاث
َْ َ ْ َ َ
19
وص َمَ ٛغ ْم ,أ٦بر قاَض ٖلى َظا."...
ػهضع -
وأما بغهى اإلاٗانغةٞ ,ل٣ض ٧اهذ جؼءا مً
ألا٢الُم الكمالُت لجمهىعٍت هُجحرًا
الٟضعالُت بٗض ئؾخ٣اللها مً بغٍُاهُا ٖام
6716م ,و٧اهذ جمخض جىىبا وحكمل أ٢الُم
َأص َم َاوا ,وٚغبا خُث قملذ أ٢الُم َب ْى ِشخيٞ .هي
خالُا والًت مً يمً الىالًاث الؿذ
والشالزحن وٖانمتها مضًىت مُضٚغي.
ومؿاختها جمخض مً خضوص بدحرة حكاص قغ٢ا
ئلى خضوص نهغ ًىبي ٚغبا .أما والًت ًُ ْى َب ْي التي
ُ
جدضَا والًاث بغهى قغ٢ا ,وَ ٚى ْم َبي جىىبا,
وبىشخي ٚغبا وجىىبا٦ ,ما جدضَا ئ٢لُم ػهضع
قماال ٩ٞاهذ جؼءا مً والًت بغهى ٢بل أن
جهبذ والًت مؿخ٣لت٣ٞ ,ض سجلذ ٖلى
أعايحها جاعٍسا مجُضا ئط ٧اهذ والجؼا٫
ْ َ َ
جدخًً مضًىت ئوَ ٛؼ ْعُ ٚمى.
بٌٗ ألالٟاّ والٗباعاث الٗغبُت اإلاؿخٗملت
في اللٛت ال٩اهىعٍت :ل٣ض ط٦غ الباخشان في
َلُٗت َظٍ اإلا٣الت ومؿتهلها بأن ال٩اهىعٍحن
ٌؿخسضمىن بٌٗ ألالٟاّ والٗباعاث الٗغبُت
ول٨جهم في بٌٗ ألاخاًحن ًدغٞىن بًٗها
ِٞؿخسضمىنها إلاضلى ٫آزغ ومٗجى مخباًً ٚحر
مٗىاَا ألانلي في اللٛت الٗغبُت ,وفي خحن آزغ
ٌؿخسضمىنها باإلاضلى ٫هٟؿه ,وفي خحن زالث
ٌٛحرون َغٍ٣ت هُ٣ها ٧لُاٞ .مً َظٍ ألالٟاّ
والٗباعاث ما ًلي:
 ٧لمتَّ ( :أه َمب ِري )  Annambariال٩اهىعٍت
جدغٍ ٠لٗباعة " -أها بغَئ " الٗغبُت ومضلىلها
في الٗغبُت ٦ما جاء في م٣اًِـ اللٛت مً "
بغأٞ :أما الباء والغاء والهمؼة ٞأنالن ئلحهما
جغج٘ ٞغوٕ الباب :أخضَما الخل...٤وألانل
آلازغ :الخباٖض مً الكحئ ومؼاًلخه :مً طل٪
البرء وَى الؿالمت مً الؿ٣م٣ً ,ا ٫بغئذ

وبغأث٣ً .ى ٫اللخُاوي٣ً :ى ٫أَل الدجاػ:
بغأث مً اإلاغى أبغؤ بغوءا ,وأَل الٗالُت
ً٣ىلىن -بغأث أبغأ بغءا ومً طل٢ ٪ىلهم بغئذ
ئلُ ٪مً خ ,٪٣وأَل الدجاػ ً٣ىلىن :أها
بغاء مى ,٪وٚحرَم ً٣ىلىن أها بغَئ مى٢ ,٪ا٫
هللا حٗالى في لٛت أَل الدجاػ ( :ئهجي بغاء مما
حٗبضون) الؼزغ ,81 ٝوفي ٚحر مىي٘ مً
ال٣غآن ( :ئوي بغَئ مما حٗبضون ) ,20"...ولً٨
في اللٛت ال٩اهىعٍت حؿخسضم للخأهِب والخظع
٦ما خغٞىَا مً خُث الىُ.٤
َّ
 ٖباعة ( :لُ ٨ض جا٦م ) lakkad3jakumجدغٍ ٠في الىُ ٤ل٣ىله حٗالى ( :ل٣ض جاء٦م
عؾى ٫مً أهٟؿ٨م )...وحؿخسضم في اللٛت
ال٩اهىعٍت للخعجب مً أمغ ٚغٍب م٘ أنها جؼء
ً
مً آلاًت ,وللخٗىط مً قحئ م٨غوٍ ,اؾخدُاءا
مً مًمىن آلاًت.
َ ُ
 ٖباعة ( :أل ْه َ ٦ى ْع )  Alah kuworفي اللٛتال٩اهىعٍت جدغٍ ٠لٗباعة ( -هللا أ٦بر )
ٌؿخسضمىنها للخٗاَ ,٠والٗؼاء وئْهاع
الك٣ٟت م٘ أنها ل ٟٔالجاللت.
َ
 لُ ( :ٟٔؾىاه ْه )  suwanaجدغٍ ٠لٗباعة –ؾبدان هللا – ٞل ٟٔؾبدان مً ":ؾبذ:
الؿحن والباء والخاء أنالن :أخضَما جيـ
مً الٗباصة ,وآلازغ جيـ مً الؿعيٞ .األو٫
الؿبدت ,وهي الهالة ,وٍسخو بظل ٪ما ٧ان
هٟال ٚحر ٞغى٣ً ,ى ٫ال٣ٟهاءً :جم٘ اإلاؿاٞغ
بحن الهالجحن وال ٌؿبذ بُجهما ,أي ال ًدىٟل
بُجهما بهالة .ومً الباب الدؿبُذ وَى ججزًه
هللا ٖؼ وجل زىاؤٍ مً ٧ل ؾىء ,والخجزًه:
الخبُٗض ,والٗغب ج٣ى :٫ؾبدان مً ٦ظا ,أي
ما أبٗضٍ ٢ا ٫ألاٖصخى:
أ٢ى ٫إلاا جاءوي ٞسغ **
21
ؾبداث مً ٖل٣مت الٟازغ
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وفي ال٩اهىعٍت ج٣ى ( :٫ؾىاهه مً ٦ظا أو
ؾىان هللا ) وحٗجي الخجزًه والخبُٗض ًٖ ٧ل
ؾىء ,أو قحئ مسال ٠للكغَٗت والٗاصاث
ال٣بُلت٦ .ما حؿخسضم إلْهاع ال٨غاَُت
والاقمئزاػ.
ُ ُ ََُُ
 ٖباعة٨ُٞ ً٦ ( :ىىا ) kunu fa yakunجدغٍ ٠ل٣ى٨ُٞ ً٦ -٫ىن -وَؿخسضمها
ال٩اهىعٍىن للخعجب ئجالال وحُٗٓما ل٣ضعة
هللا جباع ٥وحٗالى الٟٗا ٫إلاا ًغٍض الظي ئطا
٢طخى أمغا ٞاهما ً٣ى ٫له ٨ُٞ ً٦ىنٞ .لم
ٌٛحروا مضلىَ ٫ظٍ الٗباعة بل خغٞىا َغٍ٣ت
هُ٣ها.
ّ ُْ
 ٖباعة ( :أؾٟغ الٍ )  Assa f3rlahiجدغٍ٠لٗباعة – أؾخٟٛغ هللا  -وَؿخسضم للخعجب
مً أمغ مؿخٛغب أو زاع ١للٗاصة صون
مضلىلها ألانلي وهي ط٦غ مً ألاط٧اع.
ُ
ٖباعةَ ( :ب ِْخ ْم َبل)  Baitumbalجدغٍ ٠لٗباعة
– بِذ اإلاا -٫واإلا٣هىص مجها اإلاهغ ٝأو م٩ان
ًخم ُٞه وي٘ زغواث الضولت أو اإلامخل٩اث
الشخهُت .وٍأزظ اإلاضلى ٫هٟؿه في اللٛت
ال٩اهىعٍت ول٨جهم خغٞىَا هُ٣ا.
ُ
 ٧لمت(ُ :بىى) ٞ Bunuهي مغاصٞت الؾمٖ -مغ-ولٗلهم ً٣هضون به ابً الخُاب٩ٞ .ل مً
ؾمي بٗمغ ًضٖىهه ببىى ولٗلهم ٌؿخسضمىن
٦ىِخه اختراما وجبر٧ا بهظا الصخابي الجلُل.
 ٧لمت٢ ( :ل )  Qulحٗجي ؾىعة ؤلازالمبغمخه وحؿخسضم لخ٣ضًم الٗؼاء .و٦ظل٪
ُ
ٌؿخسضمىن لُ ( :ٟٔأصهى) ٟٗ٦ل أمغ ل٣غاءة
ؾىعة ؤلازالم ٖؼاء للمُذ٣ُٞ .ىلىن٢ :ل
أصهى -أي اجلىا ؾىعة ؤلازالم صٖاءا وحٗؼٍت
ٖلى الُ٣ٟض.
حٗجي أًت
 ٧لمت٦ ( :غشخي )kurshiwuال٨غسخي وهي جؼء مً ؾىعة الب٣غة .ئياٞت

ئلى طلٌ ٪ؿخسضمىن ل٦ – ٟٔغؽ -لإلقاعة
ئلى ال٨غسخي ٦ما َى ألامغ في اللٛت الٗغبُت.
 ٖباعة ( :ال خى ٫ل٨ىجا ) Lahuahla Lakkwataجدغٍ ٠للخى٢لت -ال خى ٫وال ٢ىة
ئال باهلل الُٗٓم – ئجالال لٗؼة هللا وجبروجه.
وَم ٌؿخسضمىنها إلْهاع ال٨غَُت والُأؽ
هدى قحئ.
َ
َ
ّ
ّ
 ٧لمت ( :حج حج )  Hajja Hajjaحؿمُتلُٛاء الغأؽ وال ؾُما للؿُضاث اللىاحي ٢مً
بذج بِذ هللا الخغام .وهي مكخ٣ت مً ٧لمت-
الخاجت٩ٞ -ل مً ؾىدذ لها الٟغنت ألصاء
ٞغًٍت الدج حُٛي أو جذجب عأؾها بمىضًل
أخمغ (ٌؿمى :حج حج) بٗض ً٢اء مىاؾ٪
الدج بدُث أن ٧ل مً عآَا ٌٗغ ٝبأنها ٢ض
أصث ٞغًٍت الدج.
 ٧لمتّ ( :َمت )  Himmaجدغٍ ٠لل-ٟٔ
الهمت " -وَى ما َُ ّم به مً أمغ لُٟٗل والهىي
والٗؼم وال٣ىي .جمٗه الهمم .وٍ٣ا :٫عجل
َمخ ٪مً عجل -خؿب .22...٪حؿخسضم َظٍ
ال٩لمت باإلاضلى ٫هٟؿها في اللٛت ال٩اهىعٍت.
 ٧لمت ( :خغم )  ... " :Haramوٍ٣ا ٫مًؤلاخغام بالدج ٢ىم ُخ ُغم وخغام وعجل خغام
وعجل خغمي ميؿىب ئلى الخغم٢ ,ا ٫الىابٛت:
لهىث خغمُت ٢الذ و٢ض عخلىا *** َل
في مس٨ٟم مً ًبخغي أصما
والخغٍم الظي ّ
خغم مؿه ٞال ًضوى مىه .و٧اهذ
الٗغب ئطا حجىا أل٣ىا ما ٖلحهم مً زُابهم
ٞلم ًلبؿىَا في الخغمٞ 23"...مً طل ٪اجسض
ال٩اهىعٍحن مضلىَ ٫ظٍ ال٩لمت ٞؿمىا اللٟاٞت
ال٨بحرة التي جذجب بها اليؿاء ال٩اهىعٍاث
جمُ٘ بضنها مً الغأؽ ئلى أزمو ال٣ضمحن
ئمخشاال ألمغ مىالها ٖؼ وجل الظي أمغ اليؿاء
اإلاإمىاث بظل.٪
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َ
 ل ( :ٟٔقغٍ٣ٞ ) ٠ض ُخ ِّغ ٝمضلىلها فيلٛت ال٩اهىعي وأزظوا ًُل٣ىنها ٖلى بٌٗ
زىام مً الىاؽ الظًً ال ًخأزغون بدغ٢ت
الىاع ولهُبهاٗٞ ,ىضما ًىضل٘ الخغٌٍ ٤ؿحرون
بحن الىاع إلٚازت اإلاهابحن٦ .ما ًُل ٤ال٩لمت
ٖلى البسُل الظي ال ًغٍض ئهٟا ١ماله وال ًغٍض
مؿاٖضة اإلاؿا٦حن واإلادخاجحن " .والكغٍ:٠
الكحن والغاء والٟاء أنل ًضٖ ٫لى ٖلى
واعجٟإٞ .الكغ :ٝالٗلى ,والكغٍ :٠الغجل
الٗالي ,وعجل قغٍ ٠مً ٢ىم أقغا٣ً ,ٝا٫
ئهه جم٘ هاصع٦ ,دبِب وأخباب ,وٍدُم وأًخام,
وٍ٣ا ٫للظي ٚلبه ٚحرٍ بالكغ ٝمكغو,ٝ
وٍ٣ا ٫اؾدكغٞذ الكحئ ,ئطا عٗٞذ
بهغ.24"...٥
 لَ :ٟٔ(ص ّب ) ٟٞ Dabbaي الٗغبُت " :الضا٫
والباء أنل واخض صخُذ مى٣اؽ ,وَى خغ٦ت
ٖلى ألاعى أز ٠مً اإلاصخي ,ج٣ى :٫صب,
صبِبا ,و٧ل ما مصخى ٖلى ألاعى ٞهى صابت ,وفي
الخضًث :ال ًضزل الجىت صًبىب وال ٢الٕ-
 25"...ول ً٨في لٛت ال٩اهىعي ٣ٞض ج٣لو
مٗىاَا الضاللي ٞؿمىا بها البهُمت .ِ٣ٞ
َ
 ٧لمتَ ٦ ( :ؿ َل ) جدغٍ ٠ل٩لمتٚ -ؿل-الٗغبُت ٗٞل ماضخي زالسي... " ,الٛحن والؿحن
والالم انل صخُذ ًضٖ ٫لى جُهحر الكحئ
وجىُ٣خه٣ً ,اٚ ٫ؿلذ الكحئ ٚؿال ,والٛؿل
الاؾم ,والٛؿى :٫ما ٌٛؿل به الغأؽ مً
زُمي أو ٚحرٍ٢ ,اٖ ٫بض الغخمً بً صاعة:
ُٞا لُل ئن ال َِ ٛ
ؿل ما صمذ أًما *** ٖلي
26
خغام ال ًمؿجي ال ِٛؿل"
٦ما حؿخسضم للخٗبحر ًٖ الخٗب والاعَا١
ولٗلهم أزظوا طل ٪في ل٦ ( :ٟٔؿل)
الٗغبُتٞ..." .ال٩ا ٝوالؿحن والالم أنل
صخُذ وَى الخشا٢ل ًٖ الكحئ والٗ٣ىص ًٖ
ئجمامه أو ٖىه.27"...

 ٧لمتَ ( :ؾ ُى ْع )  Sawurحٗجي الخجاعة في اللٛتال٩اهىعٍت ,وهي جدغٍ ٠لل – ٟٔؾٟغ-
الٗغبُت ٞلٗال٢ت الخجاعة بالؿٟغ والترخا ٫مً
بلضة ئلى أزغي احؿ٘ مٗىاَا الضاللي في اللٛت
ال٩اهىعٍت.
ُ
 ل ( :ٟٔؾ ُمى )  Sumoحٗجي ألاطن في اللٛتال٩اهىعٍت ٞلٗال٢ت ألاطن بالؿم٘ ئحؿ٘
مضلىلها الضاللي في اللٛت ٞأَل٣ىا َظا اللٟٔ
ٖلى ألاطن .وهي جبضو مدغٞت ًٖ ٧لمت "
الؿم٘" الٗغبُت.
 ٖباعةِ ( :ق َى َْ ٫ب ْه )  Shiwal Baجدغٍ٠لٗباعة – القٛل – " الكحن والٛحن والالم
أنل واخض ًضٖ ٫لى زال ٝالٟغا ,ٙج٣ى٫
قٛلذ ٞالها ٞأها قاٚله ,وَى مكٛى,٫
وقٛلذ ٖى ٪ب٨ظاٖ ,لى ل ٟٔما لم ٌؿم
ٞاٖله٢ ,الىا :وال ً٣ا ٫أقٛلذ وٍ٣ا ٫قٛل
قاٚل ,وجم٘ الكٛل أقٛا .٫و٢ض جاء ٖجهم:
اقخٛل ٞالن بالكحئ وَى مكخٛل ,وأوكض:
خُخ ٪زمذ ٢الذ ئن هٟغجىا ***
28
الُىم ٧لهم ًا ٖؼو مكخٛل"...
ٞدغٞىَا في الىُ ٤واؾخسضمىَا للخٗبحر
ًٖ الالمباالث أو ٖضم ال٣ل ٤ججاٍ شخيء
خهل إلوؿان.
َ
٧ -لمتَ ( :ؾ٩ان )  Sakanجدغٍ ٠لل– ٟٔسخان -مً سخً " الؿحن والخاء والىىن
أنل صخُذ مُغص مى٣اؽً ,ضٖ ٫لى خغاعة
ْ
ّ
في الصخيء ,مً طل ٪سخىذ اإلااء ,وماء ُسخً
ُ
وسخحن ,وج٣ىً :٫ىم ُسخً ,وؾازً
وسخىان ,ولُلت سخىت وسخىاهت. 29" ...
والسخان ما ٌسخً ٞحها اإلااءٞ ,اَل٤
ال٩اهىعٍىن َظٍ اللٟٓت ٖلى ؤلابغٍ ٤الظي
ًىي٘ ُٞه اإلااء للىيىءٞ ,احؿ٘ اإلاٗجى
الضاللي ٖىضَم.

45

2018

 لَ ( :ٟٔػ َمً )  zamanمؿخٗاعة مً لٟٔػمً الٗغبُت لٟٓا ومٗىا... " ,الؼاي واإلاُم
أنل واخض ًضٖ ٫لى و٢ذ مً الى٢ذ .مً
طل ٪الؼمان وَى الخحن ٢لُله و٦شحرٍ٣ً ,ا٫
ػمان وػمً والجم٘ أػمان وأػمىت٢ ,ا٫
الكاٖغ في الؼمً:
و٦ىذ أمغأ ػمىا بالٗغا ٠ُٟٖ *** ١اإلاىار
َىٍل الخًٛ
وُ٢ل في ألاػمان:
أػمان لُلى ٖام لُلى وخمى.30"...
 لُ :ٟٔ(ؾ ُ
ىع ْو) ٣ً Suroهض به البًُ في
اللٛت ال٩اهىعٍت ولٗله مكخ ٤مً ٧لمت- :
الؿغة -الٗغبُت وهي... " :الى٢بت التي في وؾِ
البًُٞ 31"...ؿمىا البًُ بغمخه بهظا الاؾم.
ٌ
 ٧لمت ( :أٞى )  Afuمؿخٗاعة مً ٧لمت" :ٖٟى :الٗحن والٟاء والخغ ٝاإلاٗخل أنالن
ًض ٫أخضَما ٖلى جغ ٥الكحئ ,وآلازغ َلبه,
زم ًغج٘ ئلُه ٞغوٕ ٦شحرة ال جخٟاوث في اإلاٗجى.
ٞاألو :٫الٟٗىٟٖ :ى هللا حٗالى ًٖ زل٣ه,
وطل ٪جغ٦ه ئًاَم ٞال ٌٗا٢بهمًٞ ,ال مىه,
٢ا ٫الخلُل :و٧ل مً اؾخد٣ٖ ٤ىبت ٞتر٦خه
٣ٞض ٖٟىث ٖىه٣ً ,اٟٖ ٫ا ٖىه ٌٟٛى
ٖٟىاٞ . 32"...اؾخسضمذ َظٍ اللٟٓت في
اللٛت ال٩اهىعٍت باإلاضلى ٫هٟؿه وهي َلب
الٟٗى٦ ,ما اؾخسضمىَا لُلب الغزهت أزىاء
البُ٘ والكغاء ,ئياٞت ئلى اؾخسضامها إلاضلى٫
آزغ.
 ٧لمت ( :مجزع)  Manzarجدغٍ ٠ل٩لمتاإلاىٓغ الٗغبُت " وما ًىٓغ ئلُه ُٞعجب.
وٍ٣اَ :٫ى في مىٓغ ومؿخمُ٘ٞ :ما ًجب أن
ًىٓغ وَؿخم٘ ئلُه...ئال أن ال٩اهىعٍحن
ٌؿخٗملىنها في الضاللت ٖلى " ٖضؾخان
ػجاجُخان مشبدخان في ئَاع مىاؾب أمام
الُٗىحن لخصخُذ ُٖىب ؤلابهاع٣ٞ .,33"...ض

اؾخسضمذ في اللٛت ال٩اهىعٍت بهظا اإلاضلى,٫
ئال أنهم خغٞىَا مً خُث الىُٞ ,٤اؾخٗملىا
٧لمت " مىٓغ " بضال مً ٧لمت الىٓاعة.
َ
 ٧لمت ( :ج ِج ْغ َو)  Tajirwaوهي في اللٛتَ
َ
الٗغبُت مًَ " :ج ّغَب ُه ج ْج ِغٍبا وج ْج ُغَبت :ازخبرٍ
مغة بٗض أزغي ,وٍ٣ا :٫عجل مجغب :جغب في
ألامىع وٖغ ٝما ٖىضٍٞ 34"...دغٞىا َظٍ
ال٩لمت مً خُث الىُ ٤واإلاٗجى واؾخسضمىَا
في الخٗبحر ًٖ ابخالء أناب الاوؿان ٧الخغٍ,٤
والخاصزت ,أو ػوا ٫الغػ ١أو الثروة.
 ٧لمتَ ٦ُ :ى َه ْغ  K3nasarوهي في اللٛت الٗغبُت
ُ
مً " :ههغٍ ٖلى ٖضوٍ ههغا وههغة :أًضٍ
وأٖاهه ٖلُه .ومىه :هجاٍ وزلههٞ ,هى هانغ,
وهي هانغة .وجمٗها ّ
ههاع وههىعٟٞ 35"...ي
اللٛت ال٩اهىعٍت حؿخسضم للضاللت هٟؿها لً٨
ػٍضث ٖلى ال٩لمت ٗٞل ( )٥ال٩اهىعٍت ٞهاعث
ُ
"َ ٦ى َ
ه ْغ".
 ٧لمتَ ِٞ ( :ؿ ُض)  Fisad3مًٞ " :ؿض :الٟاءَ
والؿحن والضا٧ ٫لمت واخضةَ ٞ :ؿ َض الكحئ
ًٟؿض ٞؿاصا وٞؿىصا وَى ٞاؾض وٞؿُض".36
واؾخٟؿض الكحئٖ ":مل ٖلى أن ً٨ىن
ٞاؾضا٣ً .ا :٫اؾخٟؿض الؼعٕ وألامغ :وجضٍ أو
ٖضٍ ٞاؾضا .والغجل عَُهٞ :اؾضا .الٟؿاص
الخل ٠والُٗب والايُغاب والخلل والجضب
وال٣دِ وفي الخجزًلْ ( :هغ الٟؿاص في البر
والبدغ بما ٦ؿبذ أًضي الىاؽ) وئل٣اء
الًغع .وفي الخجز ٫الٗؼٍؼ ( :وَؿٗىن في
ألاعى ٞؿاصا)ٞ .37اؾدبضلذ مضلىلها في اللٛت
ال٩اهىعٍت واؾخسضمذ للخٗبحر ًٖ ئٞكاء
الؿغ.
ََ
 ٧لمت ( :ول ِضي)  waladiوهي مأزىطة مًل - :ٟٔولض – " الىاو والالم والضا :٫أنل
صخُذ ,وَى صلُل الىجل واليؿل ,زم ً٣اؽ
ٖلُه ٚحرٍ .مً طل :٪الىلض ,وَى للىاخض
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ْ
والجمُ٘ .وٍ٣ا :٫للىاخض ُول ُض أًًا .والىلُض
ألاهثى الجم٘ والئض .وجىلض الكحئ ًٖ الكحئ:
خهل ٖىه 38"...وٖىض ال٩اهىعٍحن حٗجي الٛالم
الٗامل ,الخاصم أو اإلاىلى ٞؼاصوا ٖلى ال٩لمت
ًاء اليؿبت.
َ َ ُ َ
َ
َ
 ٧لمت٦ ( :ؿض أو ٦ؿض)  kasad3مأزىطة مًلَ ٢َ -ٟٔ
ه َض – " ال٣ا ٝوالهاص والضا٫
أنى ٫زالزتً ,ض ٫أخضَا ٖلى ئجُان قحئ
وأمه ,وآلازغ ٖلى ٦ؿغ واه٨ؿاع ,وآلازغ ٖلى
ا٦خىاػ في الكحئٞ .األنل ٢هضجه ٢هضا
وم٣هضا ,ومً الباب :أ٢هضٍ الؿهم ,ئطا
أنابه ٣ٞخل م٩اهه ,و٦أهه ُ٢ل طل ٪ألهه لم
ًدض ٖىه٢ ,ا ٫ألاٖصخى:
ٞا٢هضَا ؾهمي و٢ض ٧ان ٢بلها*** ألمازلها
مً وؿىة الحي ٢اهها...
وألانل آلازغ٢ :هضث الصخيء٦ :ؿغجه,
وال٣هضة :الُٗ٣ت مً الكحئ ئطا ج٨ؿغ,
والجم٘ َ ٢
ه ُض ,ومىه ٢هض الغماح ,وعمذ
ِ
39
٢هضٞ " ...دغٞذ في اللٛت ال٩اهىعٍت
واؾخسضمذ للخٗبحر ًٖ بظَ ٫مت ,أو مداولت
للُ٣ام بمهمت مُٗىت .وأما – ٦ؿض -بٟخذ
الضاٞ ٫خٗجي الغضخى.
 ٖباعة( :بؿم هللا) حؿخسضم للضٖىة ئلىألا٧ل ,أو الكغب أو جغخُبا للًُ ٠ال٨غٍم,
أو لبضء أمغ مً ألامىع ,ئياٞت ئلى اؾخسضامها
ازىاء الكغوٕ في أي أمغ ً٣ىم به ؤلاوؿان
ئمخشاال ألمغ الكغَٗت.
 ٧لمت ( :الصن )  ladanجدغٍ ٠ل٩لمت –آلاطان –هي مً" آطن الٗكب ئًظاها :بضأ
ًج .٠وبه :هاصي وأٖلم ً٣ا :٫آطن اإلاإطن
بالهالة ,وٞالهاٖ :غ ٥أطهه أو ه٣غَا... ,أطن
ٞالن جأطًىا ,وأطاها :أ٦ثر اٗٞال بالصخيء
وبالهالة :هاصي باآلطان . 40...اؾخسضمذ َظٍ
اللٟٓت في اللٛت ال٩اهىعٍت حؿمُت للمإطن

الظي ًىاصي للهالة وخغٞىَا مً خُث
الىُ ٤بٗضما اؾخسضمىا اإلاٗجى الٗام ٖلى
الخام.
ََ
ْ
٧لمتٞ ( :غ Farak ) ٥مأزىطة مًٞ " :غ-ٙالٟاء والغاء والٛحن صخُذ ًضٖ ٫لى زلى
(وؾٗت) طعٕ .مً طل ٪الٟغا :ٙزال ٝالكٛل,
ً٣اٞ :٫غٞ ٙغاٚا وٞغوٚا ,وٞغ ٙأًًا ,ومً
الباب الٟغَ :ٙمٟغ ٙالضلى الظي ًىهب مىه
اإلااء ,وأٞغٚذ اإلااء :نببخهٞ 41. ..بض٫
ال٩اهىعٍحن َغٍ٣ت هُ٣ها واؾخسضمىَا للبُان
ًٖ ويىح قحئ وْهىعٍ ,أو ؾٗت م٩ان أو
مجز ٫أو ٚغٞت و٦أنهم ما خغٞىا مٗىاَا
ألانلُت في اللٛت الٗغبُت.
ََ
٧ -13لمتٞ ( :خ ُْه )  Fatehمأزىطة مً لٟٓت-
ٞخذ... "-الٟاء والخاء والخاء أنل صخُذ ًض٫
ٖلى زال ٝؤلاٚال٣ً ,١اٞ :٫خدذ الباب وٚحرٍ
ٞخدا ,زم ًدمل ٖلى ؾائغ ما في َظا البىاء,
ٞالٟخذ والٟخاخت :الخ٨م وهللا حٗالى الٟاجذ,
أي الخا٦م٢ ,ا ٫الكاٖغ في الٟخاخت:
أال أبل ٜبجي ٖى ٝعؾىال ***
42
بأوي ًٖ ٞخاخخ٨م ٚجي...
ٞاؾخسضمذ في اللٛت ال٩اهىعي للضاللت ٖلى
الٓهىع والىيىح.
َ
 ٧لمتَ ( :و ْؾ waska ) َ٘ ٨مأزىطة مً ٧لمت-وسخ -وهي مً " :وسخ الكحئ ًىسخ وسخا:
ٖالٍ الضعنٞ :هى وسخ ,أوسخ الكحئ ,جٗله
وسخا...الىسخ ما ٌٗلى ألاقُاء مً الضعن
و٢لت الخٗهض باإلااء وجمٗها أوؾار" 43ول ً٨في
اللٛت ال٩اهىعي اؾخسضمذ َظٍ ال٩لمت
لإلقاعة ئلى َٟل مضلل ومتهىع ,و٧لما ناع
الُٟل مضلال ًىٟغ الىاؽ مىه ٦ما ًىٟغون مً
الىسخ وألاوؾارٞ .دغٞىَا مً خُث الىُ٤
واإلاٗجى.
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)
ُخ ُى َم ْه\خ٨ىمت
(
٧لمت:
 Huwuma/Hukumaمأزىطة مً ل:ٟٔ
َ
َخَ ٨م " -خ٨م باألمغ خ٨ما٢ :طخى٣ً ,ا :٫خ٨م
44
له ,وخ٨م ٖلُه ,وخ٨م بُجهم" ...
ٞاؾخسضمذ في اللٛت ال٩اهىعٍت حؿمُت ألولُاء
ألامىع.
ََ
ْ
٧ -15لمت ( :إلاغ)  lamarال٩اهىعٍت جدغٍ٠
ل٩لمت أمغ الٗغبُت ..." :ألامغ مً ألامىع ,وألامغ
يض الىهي٣ٞ...ىلهم َظا أمغ عيِخه ,وأمغ ال
أعياٍ...وألامغ الظي َى ه ٌُ٣الىهي ٢ىل٪
اٗٞل ٦ظاٞ .45"...ال ًبضو أي حُٛحر في مضلى٫
َظٍ ال٩لمت في اللٛت ال٩اهىعٍت مً هاخُت ئط
حؿخسضم لإلقاعة ئلى أمغ مً ألامىع ٣ُٞىلىن:
ََ
إلا َّغ ُص ْه َُ َاب ْي أي أمىع الضهُا .ومً هاخُت أزغي
حؿخسضم لإلقاعة ئلى ٖضم الٟٗى والهٟذ
ُ
٣ُٞىلىنَ :أم ُّغوِ ٦جي أي لم أنٟذ ٖى ٪أو ما
أمغج ٪وَى الىهي .ولً ً٨الخٔ حُٛحر بؿُِ
ٖىض الىُ ٤بها ٞاؾدبضلذ ألال ٠بالالم.
 ٧لمتِ ( :ل ُْ َمان )  Limanجدغٍ ٠ل٩لمت-ؤلامام –الظي ًإم الهالةٞ .اؾدبضلذ الهمؼة
والالم اإلاضوص بالالم والُاء في اللٛت ال٩اهىعٍت.
َّ
 ٧لمتَ ( :ؾ ِِىا )  Saynaجدغٍ ٠لل– ٟٔؾُضها -وحٗجي الُ٣ٟه ,الكُش ,الٗالم الظي
جبدغ في مسخل ٠مُاصًً الٗلىم الضًيُت.
ٞدظٞذ الضا ٫في اللٛت ال٩اهىعٍت.
 ٧لمتَ ( :ع َ Raka ) ٥جدغٍ ٠ل٩لمت -عٗ٦ت" -الغاء وال٩ا ٝوالٗحن أنل واخض ًضٖ ٫لى
اهدىاء في ؤلاوؿان وٚحرٍ٣ً ,ا :٫ع ٘٦الغجل,
ئطا اهدجى ,و٧ل مىدً عا٢ ,٘٦ا ٫لبُض:
أزبر أزباع ال٣غون التي مًذ ***
ُّ
أصب ٦أوي ٧لما ٢مذ عا٘٦
َّ
وفي الخضًث ط٦غ اإلاكاًش الغً ٘٦غٍض به الظًً
اهدىىا ,والغ٦ىٕ في الهالة مً َظا ,زم
جهغ ٝال٨الم ُ٣ٞل للمهلي عا. 46"...٘٦

ٞأَل٣ذ َظٍ ال٩لمت في اللٛت ال٩اهىعٍت ٖلى
نالة الٟغًٍت والىاٞلت ٞلم ًخٛحر مضلى٫
ال٩لمت في اللٛت ال٩اهىعٍت.
 ٖباعةَ ( :آع َّمه ) جدغٍ ٠لٗباعة – أَلالغخمت – جىُ ٤ل – ٟٔأَل -بدظ ٝالهاء
والالم (آ) ,وجىُ ٤ل -ٟٔالغخمت -بازٟاء
الخاء والخاء اإلاغبىَت وجس ٠ُٟاإلااء َ(ع َم),
وَم جماٖت مً اليؿا ٥اإلاشٟ٣حن بالش٣اٞت
ؤلاؾالمُت والٗغبُت.
ُ
 ٧لمتُ ( :م ْؿ٨ى )  Muskoمكخ٣ت مً ٗٞلمؿً ٪مؿ ..." :٪اإلاُم والؿحن وال٩ا ٝأنل
واخض صخُذ ًضٖ ٫لى خبـ الكحئ أو
ُّ
جدبؿه .والبسُل ممؿ ,٪وؤلامؿا :٥البسل,
واإلاؿا ,٥واإلاؿُ .٪البسُل
و٦ظا اإلاؿاِ ,٥
أًًاٞ .47"...لٗال٢ت الُض باإلمؿا ٥أَل٣ذ
َظٍ اللٟٓت ٖلى الُض بغمخه ٞ ,هاع اإلاهضع
اؾما وخغٞذ ال٩لمت مً خُث الىُ.٤
َ َ
 ٧لمتَ ٦ ( :ى ْع\َ ٦ى ْع َKawar/Kawarla )٫جدغٍ ٠لل٢ ٟٔبر " :ال٣ا ٝوالباء والغاء أنل
صخُذ ًضٖ ٫لى ٚمىى في شخيء وجُامً.
مً طل ٪ال٣بر٢ :بر اإلاُذ٣ً ,ا٢ ٫برجه أ٢برٍ,
٢ا ٫ألاٖصخى:
لى أؾىضث مُخا ئلى هدغَا ***
ٖاف ولم ًى٣ل ئلى ٢ابغ
ٞاطا جٗلذ له م٩اها ً٣بر ُٞه ٢لذ :أ٢برجه,
٢ا ٫هللا حٗالى ":زم أماجه ٞأ٢برٍ "( ٖبـ
48
َ
ُ
...)86وم٩ان ال٣بىع
وم٣برة "
م٣برة
اؾخسضمذ َظٍ ال٩لمت في اإلاضلى ٫هٟؿه م٘
جدغٍ ٠في الىُ.٤
ََ
 ٧لمت ( :لُ ٟؼ)  lafaz3جدغٍ ٠في هُ" ٤الل " :"ٟٔالالم والٟاء والٓاء ٧لمت صخُدت
جضٖ ٫لى َغح الكحئ ,وٚالب طل ٪أن ً٨ىن
مً الٟم .ج٣ى ٫ل ٟٔبال٨الم ًل ٟٔلٟٓا,
ولٟٓذ الكحئ مً ٞميٞ 49"...لِـ َىا ٥أي
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حُٛحر في مضلىَ ٫ظٍ ال٩لمت في اللٛت
ال٩اهىعٍت.
ُ
٧لمت ( :ل ُىع َ
وؽ)  Lorusaجدغٍ ٠لل– ٟٔ
ٖغوؽ -وهي مًٖ ":غؽ -الٗحن والغاء والؿحن
أنل واخض صخُذ حٗىص ٞغوٖه ئلُه ,وَى
اإلاالػمت٢ :ا ٫الخلُلَٖ :غ َ
ؽ به ئطا لؼمهٞ .مً
ِ
ْ
الٗغؽ :ئمغأة الغجل ,ولبإة
ٞغوٕ ألانل
ألاؾض٢ ,ا ٫امغؤ الِ٣ـ:
٦ظبذ ل٣ض أنبى ٖلى اإلاغء ِٖغؾه ***
وأمى٘ ٖغسخي أن جغن بها الخالي
وٍ٣ا ٫ئهه ً٣ا ٫للغجل وامغأجه ِٖغؾان,
واخخجىا ب٣ىٖ ٫ل٣مت:
ُأ َّ
صحي ٖغؾحن ُٞه البٌُ مغ٦ىم
وعجل ٖغوؽ في عجاٖ ٫غؽ ,وامغأة ٖغوؽ
في وؿىة ٖغائـ وٖغؽٞ 50"...اؾخسضمذ
َظٍ اللٟٓت في اللٛت ال٩اهىعٍت بخدغٍ٠
بؿُِ ٖىض الىُ ٤بها ٞدظٞىا الٗحن وػاصوا
الالم والىاو ٞهاعث " ُل ْى ُع ْو َ
ؽ " بضال مً "
َٖ ُغوؽ " ولم ًخٛحر اإلاضلى.٫
َ
 ٧لمت ( :ل ْغ ُصو)  lard3وهي مؿخٗاعة مً لٟٔأعى وَى٧... ":ل قحئ ٌؿٟل وٍ٣ابل
الؿماء...ؾماؤٍ :أٖالُه ,وأعيه٢ :ىائمه.
وألاعى التي هدً ٖلحهاٞ 51" ...ال٩اهىعٍحن
اؾخٗملىا َظٍ ال٩لمت لإلقاعة ئلى مىُ٣ت
مُٗىت أو بلضة مُٗىت ٣ُٞىلىنَ :ل ْغ ُص َب ْغ َ
هىب ْي -أي
أعى بغهىٞ .لم ٌٛحروا اإلاضلى٧ ٫لُا ئال أن
َىا ٥جدغٍ ٠بؿُِ في الىُ ٤بها خُث
اؾدبضلىا الًاص بالضا.٫
َ
 ٧لمتْ َٖ ( :ؿْ ٨غ )  Askarمأزىطة مً –ٖؿ٨غٖ "-ؿ٨غ ال٣ىم باإلا٩ان :ججمٗىا .وٍ٣ا٫
ٖؿ٨غ جغا٦مذ ْلمخه ,والكحئ :جمٗه.
الٗؿ٨غ ,الجِل ومجخمٗه .وال٨شحر مً ٧ل
قحئ ً٣اٖ :٫ؿ٨غ مً عجا ,٫وٖؿ٨غ مً

زُل . 52" ...و٢ض اؾخسضمذ َظٍ اللٟٓت
باإلاضلى ٫هٟؿه في اللٛت ال٩اهىعٍت.
ْ َ
٧ -3لمتَ ( :خىْ ٛل)  Hangalجدغٍ ٠ل٩لمت-
ٖ٣ل " -وَى مً ٖ٣ل ٖ٣ال -أصع ٥ألاقُاء
ٖلى خ٣ُ٣تهاو والٛالم أصع ٥ومحز٣ً .ا :٫ما
ٗٞلذ َظا مظ ٖ٣لذ...الٗ٣ل ما ً٣ابل
الٛغٍؼة التي ال ازخُاع لها مىه :ؤلاوؿان خُىان
ٖا٢ل ,وما ً٨ىن به الخ٨ٟحر والاؾخضال٫
وجغُ٦ب الخهىعاث والخهضً٣اث. 53" ...
ٞال٩اهىعٍحن ئطن اؾخٗملىا َظٍ ال٩لمت
باإلاضلى ٫هٟؿه ,ئال أن َىا ٥جدغٍ ٠بؿُِ
في َغٍ٣ت الىُ ٤بهاٞ ,اؾدبضلذ الٗحن
بالخاء ,وال٣ا ٝبالىىن زم ػٍض الٛحن ٞهاعث
٧لمت عباُٖت في اللٛت ال٩اهىعٍت.
ُ
٧ -37لمت ( :الّ ٞض)  Lafuddaجدغٍ ٠للٟٔ
البض للخأُ٦ض والخشبُذ ,وحؿخسضم في اللٛت
ال٩اهىعٍت باإلاضلى ٫هٟؿه ,ئال أن زمت جدغٍ٠
بؿُِ في َغٍ٣ت الىُ ٤بهاٞ ,اؾدبضلذ الباء
بالٟاء.
٧ -76لمتِ ( :ج َى ْ Tiwal ) ٫جدغٍ ٠في الىُ٤
للٟٓتَٟ -ل "-الُاء والٟاء والالم أنل
ّ
صخُذ مُغص ,زم ً٣اؽ ٖلُه .وألانل
اإلاىلىص الهٛحر٣ً ,اَ :٫ى َٟل ,وألاهثى
َٟلتٟٞ .54"...ي اللٛت ال٩اهىعٍت حؿخسضم
للمضلى ٫هٟؿه ئال أنها جُلٖ ٤لى الُٟل
ب ٌٛالىٓغ ًٖ جيؿه٢ .ض هُ٣ىا الُاء
ً
جاءا ,والٟاء الما ٞأنبدذِ -ج َى ْ -٫بضال مً –
َٟل.-
الخاجمت:
مما ؾب ٤مداولت مخىايٗت ٢ام بها
الباخشان لضعاؾت بٌٗ ألالٟاّ والٗباعاث
الٗغبُت اإلا٣تريت في اللٛت ال٩اهىعٍت مما ًض٫
صاللت واضخت ٖلى أزغ اللٛت الٗغبُت في اللٛت
ال٩اهىعٍت مً هاخُت ,والش٣اٞت ؤلاؾالمُت مً
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هاخُت أزغي .و٢ض جىاوال زمؿحن ل ٟٔوٖباعة
٧اهىعٍت طاث جظوع ٖغبُت خغٞذ في اللٛت
ال٩اهىعٍت ئما مً خُث الىُ ٤أو مً خُث
اإلاٗجى ٞخىنل الباخشان ئلى الىخائج آلاجُت:
زمت أٖضاص ٦بحرة مً ألالٟاّ والٗباعاثالٗغبُت اإلاؿخسضمت في اللٛت ال٩اهىعٍت هدُجت
للخىانل والاجها ٫بحن الكٗبحن الظي ٌٗىص
ئلى آال ٝالؿىحنٞ .ان جؿغ َظا الخىانل أزغ
جأزحرا ٦بحرة ٖلى قٗب ال٩اهىعي ولٛخه في
مسخل ٠مجاالث الخُاة .وال ًؼاَ ٫ظا
اإلاىيىٕ ٖغيت للضعاؾت.
ئن ألالٟاّ والٗباعاث الٗغبُت اإلاؿخسضمت
في اللٛت ال٩اهىعٍت ٧لها حٗىص ئلى أنىٖ ٫غبُت
٢دت ,و٢ض ٢ام الباخشان بضعاؾتها مً زال٫
بٌٗ اإلاٗاجم الٗغبُت بُٛت م٣اعهت مٗاهحها في
٧لخا اللٛخحن.
 ئن بٌٗ ألالٟاّ والٗباعاث الٗغبُتاإلاؿخسضمت في اللٛت ال٩اهىعٍت ٢ض خغٞذ مً
خُث الىُ ٤خُىا ومً خُث اإلاٗجى خُىا
آزغ.
زمت ٧لماث ٖغبُت مؿخسضمت في اللٛتال٩اهىعٍت التي لم جدغٖ ٝىض الىُ ٤بها ولم
ًخٛحر مٗىاَا ٞجاءث ٦ما حؿخسضم في اللٛت
الٗغبُت بدظاٞحرَا لٟٓا ومٗىا .وَىا٢ ٥ؿم
آزغ لهظٍ ألالٟاّ والٗباعاث مغث في َغٍ٣ها
ئلى اللٛت بلٛاث أزغي مجاوعة ٧اللٛت قىا
ٖغب مشال.
الهىامل:ً1ىٓغ فيMerritt Ruhlen- A Guide to the :
World’s Languages. Vol. 1, Classification,
Stanford University Press, Stanford, California,
 1988, P. 286-289ه٣ال ًٖ جغجمت الُاَغ مدمض
صاوص ( الض٦خىع) -مً ٦خابه-الخمهُض لضاعؾت ٖلم
اللٛت -مُبٗت أؾ٩ي أمىصو ,ع٢م  ,11قاعٕ بلى,

زل ٠مسُت مىبُل للبجزًً ,مى ٠٢الكازىت – باجا,
مضًىت ٦ىى .م ,36 :بضون جاعٍش
َ2ى أخمض أبى مدمض وأبى الٗباؽ بً ٖلي بً ٖبض
ال٣اصع بً مدمض اإلا٣غٍؼي ,قُش اإلاإعزحن اإلاهغٍحن,
له بإ َىٍل في خضوص ال٨ٟغ والٗ٣ل وبدث في أنى٫
البكغ والضًاهاث ,و٧اهذ له صعاًت بمظاَب أَل
ال٨خاب .ولض بال٣اَغة 6113م وجىفي 6338مٞ .مً
مإلٟاجه الكهحرة :الظَب اإلاؿبى ٥في ط٦غ مً حج مً
الخلٟاء واإلالى ٥وٚحرَا.
ً3ىٓغ فيPalmer, Sir Richard- The Borno Sahara :
and Sudan Negro. University Press, New York.
 P.80, 1978جغجمت الباخث
 4الخؿُجي ,الكغٍ ٠ئبغاَُم نالر (الكُش )-
جاعٍش ؤلاؾالم وخُاة الٗغب في ئمبراَىعٍت ٧اهم -بغهى.
َبٗت الجهًت اإلاهغٍت .م6727 ,33 :م.
َ5 .ى الض٦خىع مدمض مي أبىب٨غ وَى باخث
ومخسهو في ألاصب البرهاوي الٗغبي ٌٗمل مدايغا
في ٢ؿم اللٛت الٗغبُت والضعاؾاث الٗغبُت بجامٗت
مُضٚىعي
6ه٣ال ًٖ ملخىْت الباخث الض٦خىع مدمض مي
أبىب٨غ ٦خبها أزىاء مغاجٗخه وجدُ٨مه للم٣الت .عأي
الباخشان أنها مٗلىماث ُ٢متٞ ,داوال ٢ضع اإلاؿخُإ
الغجىٕ ئلى اإلاهاصع اإلادلُت في حٗغٍَ ٠ظٍ ألالٟاّ
٦ما أقاع ئلحها الُاخث ول ً٨لألؾ ٠مداوالتهما الطث
بالٟكل ٞى٣لىا ملخىْخه خغٞا بدغ ٝئط ٌٗخبر
الض٦خىع مهضعا مً مهاصع ألاصب الٗغبي البرهاوي.
 7اإلاٛغبيٖ ,لي ابً ؾُٗض6821-6861م ٖغ ٝبابً
ؾُٗض ألاهضلسخي أًًا .اإلاإعر ,الكاٖغ ,الغخالت
ألاهضلسخي في ال٣غن 61-68م .ولض في ٚغهاَت ووكأ
وجغٖغٕ في مغا٦لٞ .مً أبغػ مإلٟاجه -بؿِ ألاعى
في الُى ٫والٗغى .و٦خاب الجٛغاُٞا وٚحرَما.
 8باإلاغ ,ؾاع َاباعث عٍدكمىن 6772-6255م مدامي
ؤلاهجلحزيٖ ,مل مغا٢با لإلخخال ٫البرًُاوي أزىاء
الخغب الٗاإلاُت٦ ,ما ٖمل هُ٣با إلاىُ٣ت بغهى 6665م.
جغجم ٖضصا ال ٌؿتهان به مً الىهىم الٗغبُت ًٖ
ممل٨ت ٧اهم –بغهى ئلى اللٛت ؤلاهجلحزًت.
 9م٣ابلت أجغاَا أخض الباخشان م٘ الض٦خىع مخىلي
أجا ٚىا ُٚضم ,الغئِـ ألاؾب ٤ل٩لُت ئصعَـ ألىما
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الخ٨ىىلىجُا بمضًىت ُٚضم والًت ًىبي .الخمِـ 63
عمًان الؿاٖت الٗاقغة نباخا 8666م.
ً10ىٓغ فيBurdon, J.H. Historical Notes on :
Certain Emirates and Tribes, London Watelow.
 P. 162. 1909.جغجمت أخض الباخشان.
 11أهٓغ :البهُليٖ -بض الجلُل الكاَغ :جاعٍش
وخًاعاث الؿىصان الكغقي والىؾِ مً ال٣غن
الؿاب٘ ئلى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي .الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  ,ال٣اَغة م6758 ,368 :م.
 12أهٓغ :اإلااحيٖ :بض الغخمً ٖمغ .حكاص مً
الاؾخٗماع ختى الاؾخ٣ال6716 -6273 -٫م  ,الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب  ,ال٣اَغة ,م6728- ,61 :م.
13
أهٓغٖ :بض الجلُل -اإلاغج٘ هٟؿه ,م.368 :
َ 14غزان -ئبغاَُم ٖلي ( الض٦خىع ) -ئمبراَىعٍت
البرهى ؤلاؾالمُت -الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ,
ال٣اَغة -مهغ 6 -ٍ .م6757-38 :م.
َ 15غزان ,اإلاغج٘ الؿاب -٤م 31 ,38:و .33وأهٓغ:
ًٞل ٧لىص -الش٣اٞت ؤلاؾالمُت في حكاص في الٗهغ
الظَبي إلمبراَىعٍت ٧اهم 6166-6866م .ميكىعاث
٧لُت الضٖىة ؤلاؾالمُت َغابلـ 6772م .و٦ظل -٪أبى
قِٗك٘ ,مهُٟى ٖلي بِؿُىوي -بغهى في ٖهض ألاؾغة
ال٩اهمُت6717-6263 -م صاع الٗلىم للُباٖت واليكغ,
الغٍاى6723 -م.
ً16ىٓغ فيTrimingham. A History of Islam in :
West Africa. Oxford University Press London.
 P. 111. 1992.جغجمت أخض الباخشان.
ً17ىٓغ فيLavers. J.E. Kanem and Borno 1808. :
Grown Work of Nigerian History. Edited by
Obara Ikime. H.E.B. Nigeria. P. 187, 1980.
جغجمت أخض الباخشان.
بلى ,مدمض ( أمحر اإلاإمىحن) -ئهٟا ١اإلاِؿىع في جاعٍش
18
بالص ج٨غوع .جد ٤ُ٣وجى ٜلىضن .م6775 ,72 :م.
 19الخؿُجي ,ئبغاَُم نالر ( الكُش ) .ألابٗاص
الخاعٍسُت لإلؾالم في ئٞغٍُ٣ا والضٖىة ؤلاؾالمُت
الُغح الجضًضَ .ب٘ ٖلى ه٣ٟت زضًمه – َاعون
ٖشمان وئزىاهه بؼاوٍت ٚىاوغي بمضًىت مُضٚغي .م:
6778 .87م.
 20بً ٞاعؽ ,أخمض  ( -أبىالخؿً) -معجم م٣اًِـ
اللٛتَ ,بٗت جضًضة مصدخت وملىهت -باب الباء

والغاء وما مٗهما في الشالسي -صاع ئخُاء الترار الٗغبي
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ -م 666 -ئلى ,668
8662م.
اإلاغج٘ الؿاب -٤باب الؿحن والباء وما ًشلثهما .م:
21
326
أهِـ ,ئبغاَُم وػمالءٍ -اإلاعجم الىؾُِ -م:
22
6615
اإلاهضع الؿاب – ٤باب الخاء والغاء وما ًشلثهما م:
23
812
اإلاهضع هٟؿه -باب الكحن والظا ٫وما ًشلثهما .م:
24
713
اإلاهضع هٟؿه -باب الضا ٫وما بٗضَا في اإلاًاٖ٠
25
واإلاُاب -٤م116 :
اإلاهضع هٟؿه -باب الٛحن والؿحن وما ًشلثهما -م:
26
525
اإلاهضع هٟؿه -باب ال٩ا ٝوالؿحن وما ًشلثهما -م:
27
278
اإلاهضع هٟؿه -باب الكحن والٛحن وما ًشلثهما -م:
28
765
اإلاهضع هٟؿه -باب الؿحن والخاء وما ًشلثهما .م:
29
322
اإلاهضع هٟؿه -باب الؼاء واإلاُم وما ًشلثهما .م:
30
312
أهِـ ,ئبغاَُم (الض٦خىع) وػمالءٍ -اإلاهضع الؿاب,٤
31
م6758 ,378:م.
اإلاهضع الؿاب - ٤باب الٗحن والٟاء وما ًشلثهما .م:
32
138
33
أهِـ ,ئبغاَُم وػمالءٍ :اإلاهضع الؿاب :٤م751 :
34
اإلاهضع هٟؿه .م617 :
35
اإلاهضع هٟؿه م717 :
اإلاهضع هٟؿه -باب الٟاء والؿحن وما ًشلثهما .م:
36
265
37
اإلاعجم الىؾُِ -اإلاهضع الؿاب -٤م586 :
معجم م٣اًِـ اللٛت -اإلاهضع الؿاب -٤باب الىاو
38
والالم وما ًشلثهما .م6617 :
اإلاهضع هٟؿه – باب ال٣ا ٝوالهاص وما ًشلثهما .م:
39
277
40
اإلاعجم الىؾُِ – اإلاهضع الؿاب ,٤م16:
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معجم م٣اًِـ اللٛت -باب الٟاء والغاء وما ًشلثهما.
41
261
اإلاهضع هٟؿه -باب الٟاء والخاء وما ًشلثهما .م:
42
267
اإلاعجم الىؾُِ -اإلاهضع الؿاب,٤م-6651 :
43
6653
44
اإلاهضع هٟؿه -م868 :
معجم م٣اًِـ اللٛت ,اإلاهضع الؿاب -٤باب اإلاهؼة
45
واإلاُم وما بٗضَما في الشالسي -م51 :
اإلاهضع هٟؿه -باب الغاء وال٩ا ٝوما ًشلثهما -م:
46
366
اإلاهضع هٟؿه -باب اإلاُم والؿحن وما ًشلثهما-
47
م732:
اإلاهضع هٟؿه -باب ال٣ا ٝوألال ٠وما ًشلثهما -م:
48
236
49
اإلاعجم الىؾُِ -اإلاهضع الؿاب -٤م781:
معجم م٣اًِـ اللٛت  -اإلاهضع الؿاب – ٤باب الٗحن
50
والغاء وما ًشلثهما -م583 :
اإلاهضع هٟؿه -باب الهمؼة والغاء وما مٗهما في
51
الشالسي -م78 :
52
اإلاعجم الىؾُِ -اإلاهضع الؿاب -٤م116-116 :
53
اإلاهضع هٟؿه .م135 :
معجم م٣اًِـ اللٛت -اإلاهضع الؿاب -٤باب الُاء
54
والٟاء وما ًشلثهما -م777 :
٢ائمت اإلاهاصع واإلاغاج٘:
أوال -اإلاهاصع واإلاغاج٘ الٗغبُت:
ال٨غٍم
ال٣غآن
ٍ
أهِـ ,ئبغاَُم وػمالءٍ6758(-م ) اإلاعجم الىؾُِ-
بضون م٩ان الُب٘.
البهُليٖ -بض الجلُل الكاَغ( 6758م) :جاعٍش

6778(.............................م) .ألابٗاص الخاعٍسُت
لإلؾالم في ئٞغٍُ٣ت والضٖىة ؤلاؾالمُت الُغح
الجضًضَ .ب٘ ٖلى ه٣ٟت زضًمه – َاعون ٖشمان
وئزىاهه بؼاوٍت ٚىاوغي بمضًىت مُضٚغي.
اإلااحيٖ :بض الغخمً ٖمغ6728( .م) -حكاص مً
الاؾخٗماع ختى الاؾخ٣ال6716 -6273 -٫م  ,الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خابت ,ال٣اَغة.
ابً ٞاعؽ أخمض ( أبىالخؿً) (8662م) -معجم
م٣اًِـ اللٛتَ ,بٗت جضًضة مصدخت وملىهت – صاع
ئخُاء الترار الٗغبي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
بلى ,مدمض( أمحر اإلاإمىحن)( 6777م) -ئهٟا ١اإلاِؿىع
في جاعٍش بالص ج٨غوع .جد ٤ُ٣وجى ٜلىضن.
بِؿُىوي ,أبى قٗك٘ مهُٟى ٖلي 6723 (-م) بغهى
في ٖهض ألاؾغة ال٩اهمُت6717-6263 -م صاع الٗلىم
للُباٖت واليكغ ,الغٍاى.
َغزان -ئبغاَُم ٖلي ( الض٦خىع ) (6757م)-

ئمبراَىعٍت البرهى ؤلاؾالمُت -الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خابت ,ال٣اَغة -مهغ.
زاهُا -اإلاهاصع واإلاغاج٘ ٚحر الٗغبُت:
Burdon, J.H.(1909) Historical Notes on Certain
Emirates and Tribes, London Watelow.
Lavers. J.E. ( 1980) Kanem and Borno 1808.
Grown Work of Nigerian History. Edited by
Obara Ikime. H.E.B. Nigeria.
Palmer, Sir Richard- (1978)- The Borno Sahara
and Sudan Negro. University Press, New York.
Trimingham. A History of Islam in West Africa.
Oxford University Press London. P. 111. 1992

وخًاعاث الؿىصان الكغقي والىؾِ مً ال٣غن
الؿاب٘ ئلى ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي .الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خابت ,ال٣اَغة

الخؿُجي ,ئبغاَُم نالر (الكُش ) (6727م) -جاعٍش
ؤلاؾالم وخُاة الٗغب في ئمبراَىعٍت ٧اهم -بغهى.
الُبٗت الجهًت اإلاهغٍت.
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