
 ...النسوٌة التعلٌمٌة فً نٌجٌرٌا وانعكاساتها على الرواٌة الهوساوٌةشوقً الفرماوي، 
___________________________________________________________________ 

  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها على الرواٌة اتكاسنٌجٌرٌا وانعالنسوٌة التعلٌمٌة فً 

 (نموذًجا)بالرابا رامات ٌعقوب أ الهوساوٌة

 

 

 الفرماوي صالح شوقً

 اللغات األفريقيةمجرس 

 جامعة أسهان  -حهض الظيل معهج البحهث والجراسات اإلفريقية ودول 
  



 م(2222( ٌونٌة )2( العدد )1المجلد ) –جامعة أسوان  –ودول حوض النٌل  مجلة البحوث والدراسات األفرٌقٌة
___________________________________________________________________ 

 
131 

 البحثخص لم

البج مغ مخاعاة االختالفات بيغ السجتسعات األفخيكية واألوروبية، ألن عجم  
التفخيق بيغ السجتسعات سيشتج عشو ـ تحت شعارات الشدػية ـ مصالبة بحخية مسارسة 

أفخيكيا؛ التي ال تتفق مع شعػب الجشذ، وزواج السثمييغ....وغيخ ذلظ مغ األعخاف 
ن إغفال الػعي بالخمفية التاريخية والطخوف االجتساعية التي قارنت ضيػر التيار أل

الشدػي في السجتسع الغخبي يسكغ أن تدػق إلى الػقػع في مديج مغ عسميات تقسز 
اآلخخ والديخ عمى شخيقو دون إدراك كاف لسا يسكغ أن يشجع عغ ذلظ مغ مغالصات 

 ."وثغخات

ة ، واألفخيكية بذكل عام، الحق في أن تتعمع، وال يختمف ىحا ولمسخأة الشيجيخي 
يخوى أن امخأة جاءت إلى رسػل هللا صمى الحق عغ الخجل، وىحا ما يؤكجه اإلسالم، ف

هللا عميو وسمع، فقالت : يا رسػل هللا ذىب الخجال بحجيثظ فاجعل لشا مغ نفدظ يػًما 
في يػم كحا وكحا في مكان كحا وكحا،  نأتيظ فيو تعمسشا مسا عمسظ هللا . فقال اجتسعغ

وقج ثبت مغ  .(ٕ)فاجتسعغ فأتاىّغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع فعمسيّغ مسا عَمسو هللا
وجاء في  (ٖ)عجة شخق أن الذفاء بشت عبج هللا السياجخة القخشية عمَّست حفرة الكتابة

 )) عميو وسمع : الدشة السصيخة ما يحث عمى التعميع والتأديب كسا في قػلو صمى هللا
أيسا رجل كانت عشجه وليجة فعمسيا فأحدغ تعميسيا، وأدبيا فأحدغ تأديبيا ثع أعتقيا 

 . (ٗ) ((وتدوجيا فمو أجخان 

 .الخواية اليػساوية ،ة الشيجيخيةأ السخ  ،الشدػية التعميسية :السفتاحيةالكمسات 
Abstract: 

It is necessary to take into account the differences between African and 

European societies, because the failure to differentiate between societies will 

                                                           

 . ٕٕٛٓ/  ٗ، ورواه مدمع ٕٙٙٙ/  ٙرواه البخاري  (ٕ)
 ( ٖٚٛٛ)  ٔٔ/  ٗرواه أبػ داود في سششو  (ٖ)
 . ٜٓٓ/  ٕرواه البخاري  (ٗ)
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result - under the slogans of feminism - a demand for freedom of sex, same-

sex marriage .... and other customs that are inconsistent with the peoples of 

Africa; Because ignoring the awareness of the historical background and 

social conditions that compared the emergence of the feminist trend in 

Western society may lead to more processes of reincarnation of the other and 

follow his path without sufficient awareness of the fallacies and loopholes 

that may result from that. 

 مقجمة:
م، وبجأت أصجاؤىا تجوي في أنحاء أفخيكيا، ٕٜ٘ٔقامت الثػرة السرخية عام  

فخحل السدتعسخ األوروبي عغ الكثيخ مغ بمجان أفخيكيا، وضيخت مالمح انفكاك السخأة 
مغ كثيخ مغ قيػدىا، فبجأت نيزة أدبية لجى كاتبات روائيات في غخب أفخيكيا، 

الخؤى وتشػع االتجاىات، واإلحداس بػضػح وخاصة في نيجيخيا، وتسيدت رواياتيغ 
الدائج بالشفذ، وبجأت الخوايات الشدائية تربح جدًءا مغ األدب األفخيقي الحي يعالج 

      قزايا السخأة، وأصبح ألدب السخأة في نيجيخيا خرػصية تسيده عغ غيخه.

الصبعة  -" في نيجيخيا Kanoنػ افي مجيشة "ك -م ضيخت ٜٜٓٔفي عام  
" بسعشى: "مغ يتدوج !?Wa Zai Auri Jahilaبعشػان: "ألولى لخواية ىػساوية ا

 Balarabaجاىمة؟!" لمكاتبة اليػساوية الذييخة الحاجة : "بالرابا رامات يعقػب 
Ramat Yakubu " وبالخغع مغ أنيا شبعت في مائة واثشتيغ وثسانيغ صفحة فقط ،

لػاقع مًخا وصارًخا عمى نصاق جغخافي واسع مغ القصع الرغيخ، إال أنيا تسثل انعكاًسا 
الفتاة اليػساوية في السجتسع الشيجيخي، ومجى الجخم الحي انخخط فيو السجتسع  بانتياك 

 حقػق الفتيات، وبخاصة حق التعميع.

، تخيمت أن الكاتبة فإنشي عشجما قخأتيا ألول مخة عام صجورىا والحق يقال، 
سجتسع الشيجيخي لحق الفتيات في التعميع، أو عمى ىزع ال في مدألة بالغ في روايتيات

األقل أن ىحا االنتياك مقرػر عمى فتخات زمشية سابقة لفتخة تأليف الخواية بعذخات 
ي بعج صجور الخواية بعذخيغ عاًما م ــ إٔٓٔٓال ىكحا حتى نياية عام الدشػات. والح

م ٕٓٔٓم وحتى ٕ٘ٓٓكاممة ــ وإذ اليػندكػ لإلحراء يرجر تقخيًخا عغ الفتخة مغ 
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جم في تعميع بعشػان: "ججول تػفخ التعميع" وىػ نطام لإلشارة إلى السخكد العام والتق
ة في ججول التحريل، ويقدع الجول السعشيثسانية مؤشخات  الفتيات، ويزع التقخيخ

بالتقخيخ إلى خسذ فئات، ويزع نيجيخيا في الفئة الخابعة، وىي فئة الجول ذات األداء 
الزعيف. وعشج قخاءة التقخيخ تبيغ لمباحث أن الخواية التي سبقت التقخيخ بعذخيغ عاًما 
كانت رصًجا حكيكًيا، دون مبالغة، لطاىخة اجتساعية خصيخة في نيجيخيا في عقػد سبقت 

حال تعميع الفتيات ىحا فيقػل: كانت الخواية تشبًؤا بالباحث ألبعج مغ  تأليفيا، بل يحىب
ة مفادىا: "انتبيػا أييا في نيجيخيا في عقػد تتمػ مخحمة تأليفيا، وكأن الكاتبة تبعث بخسال

  ة أن األدب الرادق مخآة السجتسع.الدادة"، وىشا تطيخ جمية حكيق
 :البحث ادةم

ة اليػساوية بالرابا رامات في ىحا البحث عمي روايات الكاتب الجراسةتعتسج مادة  
 م ، وتمظ الخوايات ىي : ٕٙٓٓ،  السشذػرة حتى عام  يعقػب

، الصبعة الخامدة عام  Budurwar Zuciya"  القمب السائل: "رواية بعشػان :األولى
"  مجيشة،  Ramat General Enterprises ،  مؤسدة " رامات " العامة م ٖٜٜٔ

 .كانػ " نيجيخيا

م ، مؤسدة " رامات "  ٜٜ٘ٔ، شبعة Badariyya "  بجريــةرواية بعشػان : "  الثانية :
 ، مجيشة " كانػ " نيجيخيا . Ramat General Enterprises العامة 

م ، مؤسدة  ٕٔٓٓ، عام   Ina Sonsa  HAKAرواية بعشػان : أحبو كحلظ "  الثالثة :
 ، مجيشة " كانػ " نيجيخيا . Ramat General Enterprises " رامات " العامة 

، شبعة !? Wa Zai Auri Jahila رواية بعشػان : " مغ يتدوج جاىمة ؟! "  الرابعة :
، مجيشة  Ramat General Enterprises م ، مؤسدة " رامات " العامة  ٕ٘ٓٓعام 

 " كانػ " نيجيخيا .



 ...النسوٌة التعلٌمٌة فً نٌجٌرٌا وانعكاساتها على الرواٌة الهوساوٌةشوقً الفرماوي، 
___________________________________________________________________ 

  134 

، عام  Matar Uba Jarabaرواية بعشػان : " زوجة األب ابتالء "  الخامدة :
 Ramat General " رامات " العامة  مؤسدةم ، الصبعة األولى ، ٕٙٓٓ

Enterprises  . مجيشة " كانػ " نيجيخيا ، 
 

 ، إذ ىػ السشيج التحميمي الػصفي السشيج يعتسج البحث عمى معصياتمظهج الجراسة : 

 .لبحثاالخوايات مػضػع  لشتائج عمسية واضحة تتشاول عسقالسشاسب لمػصػل 
 ة وتػصيات وىػامرنقاط أساسية متبػعة بخاتس ثالث وسػف تخكد ىحه الػرقة عمى

 :ىي ، وىحه الشقاط الثالثةالبحث
 .في نيجيخيا الشدػية التعميسية أواًل:                        
 الخوائيات اليػساويات مغ الشدػية التعميسية.مػقف : ثانًيا                        
 انعكاس الشدػية التعميسية عمى الخواية اليػساوية.: ثالًثا                        

  :في نيجيريا : الظدهية التعليطيةأوالً 

مرجر و . اسع مؤنَّث مشدػب إلى ُنْدَػة / ِنْدَػة: في المغة العخبية شدػيَّةال 
حخكة فكخّية ُميتسَّة بحقػق السخأة ، وفي عمع االجتساع :  ،ِنْدَػةصشاعّي مغ ُنْدػة / 

والشدػية  .(ٔ) وتذجيعيا عمى اإلبجاعتشادي بتحديغ وضعيا وتأكيج دورىا في السجتسع 
ويتخجسيا البعس  "Feminismفي المغة اإلنجميدية تخجسة لمكمسة اإلنجميدية " 

الكمسة اإلنجميدية، فيي مغ الكمسات  ، وفي لغة اليػسا يدتخجمػن نفذأنثػية :حخفياً 
وتعشى أيًزا االىتسام بحقػق السخأة؛ الدياسية سقتخضة مغ اإلنجميدية إلى اليػسا، ال

واالجتساعية والجيشية والتعميسية، ومغ ثع يسكغ تقديسيا إلى: ندػية اجتساعية، وىي 
التي تصالب بسذاركة التي تصالب بحقػق السخأة الدوجة واألم، والشدػية الدياسية، وىي 

السخأة لمخجل في الحقػق والػاجبات الدياسية، ومذاركتيا في اتخاذ القخار الدياسي، 

                                                           

ـــار عســـخ: معجـــع المغـــة العخبيـــة السعاصـــخة، السجمـــج األول، الصبعـــة األولـــى (ٔ) -ـ ىـــٜٕٗٔأحســـج مخت
 .ٚ:ٕٕم، عالع الكتب، صٕٛٓٓ
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ىي التي تصالب بحق السخأة في التعميع في السجتسع، وتصالب و  ،الشدػية التعميسيةو 
، أو عمى األقل بسداواتيا بالحكػر في الحرػل عمى حطيا بتحديغ أوضاعيا التعميسية

  .ميع، خاصة التعميع الثانػي والجامعيمغ التع
وقج حخص اإلسالم عمى اإلقخار بحقػق السخأة مشح ندول القخآن الكخيع، في حيغ  

 يقػل هللا تعالى تأخخت السصالبة بحقػق السخأة في العالع األوروبي إلى القخن العذخيغ. 
  َيْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَيْشَيْػَن َعْغ اْلُسشَكِخ  َواْلُسْؤِمُشػَن َواْلُسْؤِمَشاُت َبْعُزُيْع َأْوِلَياُء َبْعس 

َكاَة َوُيِصيُعػَن َّللاََّ َوَرُسػَلُو ُأْوَلِئَظ َسَيْخَحُسُيْع َّللاَُّ ِإنَّ َّللاََّ  الَة َوُيْؤُتػَن الدَّ  َعِديد  َوُيِكيُسػَن الرَّ
َحِكيع  

االجتساعية كرالة الجساعة فممشداء في اإلسالم حق السذاركة في العبادات  .(ٕ)
والجسعة والعيجيغ وقج ُأِذَن لمحيَّس مشيغ بحزػر اجتساع العيج في السرمى دون 

كحلظ ليغ السذاركة فيسا يتعمق بإصالح السجتسع واألمخ بالسعخوف والشيي  الرالة.
يجل عمى ذلظ فعل نداء الشبي  عغ السشكخ، وغيخىا مغ األعسال االجتساعية األخخى،

  ُّغ يخخجغ معو يدقيغ الساء ويجيدن الصعام ويزسجن الجخاح، فيحه أم عصية فقج ك
 تقػل إنيا غدت مع الشبي صمى هللا عميو وسمع سبع غدوات تخمف الخجال في رحاليع،

 .(ٔ)وترشع ليع الصعام
وذكخ الحافع ابغ حجخ أن امخأًة اسسيا رفيجة األسمسية كانت خبيخة بسجاواة  

الجخحى، وكان ليا يػم الخشجق خيسو عخفت باسسيا حسل إلييا سعج ابغ معاذ لسا 
أصيب. ومغ الحقػق كحلظ أنيا إذا أجارت أو أمََّشت أحج األعجاء السحاربيغ نفح ذلظ . 

إنشي أجخت رجميغ مغ "يو وسمع يػم فتح مكة فقج قالت أم ىانئ لمشبي صمى هللا عم
 .(ٔ)"قج أجخنا مغ أجخت يا أم ىانئ"فقال صمى هللا عميو وسمع:  "أحسائي
لحرػل عمى وال يعجم الباحث في القخآن الكخيع والدشة السصيخة بغيتو في ا 

عمى حخص اإلسالم عمى السصالبة بحقػق السخأة الفتاة والذابة  األدلة القاشعة الجالة
في حيغ تأخخ العالع الستسجيغ  و،خًضا في الجيغ ال يكتسل إال بأدائبل وجعميا ف واألم،

                                                           

 .ٔٚسػرة التػبة، اآلية  (ٕ)
 .ٚٗٗٔ/  ٖرواه مدمع  (ٔ)
 (. ٖٕٙٚ)  ٗٛ / ٖرواه أبػ داود في سششو  (ٔ)
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التيار الشدػي تاريخًيا في  ضيخالحقػق إلى القخن العذخيغ، فقج  اآلن في السصالبة بيحه
السجتسع الميبخالي الخأسسالي عمى أنو حخكة لتحخيخ السخأة في القخن التاسع عذخ باعتباره 

. وعمى الخغع مغ تعاقب ةأثشاء الثػرة الرشاعي ديئةالفعل ألوضاع السخأة الردة مغ 
القخن  حتىخبي إال أنيا لع تكمل بالشجاح السحاوالت لتغييخ وضع السخأة في السجتسع الغ

خالل إنذاء بعس مصالب ىحا التيار بذكل أكثخ تحجيًجا مغ  تبمػرت إذالعذخيغ؛ 
 The National" نذاء الجسعية الػششية لمسخأة م تع إٜٙٙٔفي عام ف، الجسعيات ىشاك

Organization for Women " 
ـــــات   ـــــة فـــــي الػالي ـــــػق السدـــــاواة لمســـــخأة الستحـــــجة األمخيكي ـــــة بحق ، وغيخىـــــا لمسصالب

. وقـــــج اتدـــــع ىـــــحا التيـــــار مشـــــح بجايـــــة نذـــــأتو باتيـــــام الـــــجيغ مـــــغ الجسعيـــــات فـــــي أوروبـــــا
لمكشيدـــــة ورجاالتيـــــا عمـــــى اعتبـــــار أن بتكخيدـــــو لفكـــــخة األبػيـــــة، كســـــا قـــــام بـــــجور مزـــــاد 

ــــــخدي أوضــــــاع الســــــخ  ــــــت وراء ت ــــــيالكشيدــــــة كان ــــــاري  األوروب ــــــخ الت ــــــج أة وتخمفيــــــا عب . فق
ــــــى قػاعــــــج  ــــــاًء عم ــــــة بش ــــــة تجــــــاه الســــــخأة الغخبي ــــــج مــــــغ السسارســــــات السسقػت تفجــــــخت العجي
راســــــخة فــــــي الحىشيــــــة الغخبيــــــة وشــــــجت دعائسيــــــا جــــــحور األســــــاشيخ اليػنانيــــــة والتقاليــــــج 

غ جيـــــة، ومـــــا جـــــاء فيســـــا يدـــــسى عمـــــى لدـــــان "يػحشـــــا بـــــػلذ" مـــــغ جيـــــة الخومانيـــــة مـــــ
أخــــخى . وتزــــايفت كــــل ىــــحه العػامــــل لتذــــكل فــــي الحىشيــــة الغخبيــــة ترــــػًرا ســــمبًيا عــــغ 

 .  (ٕ)السخأة ودورىا في الحياة والسجتسع
تػجج ندػية نيجيخية واضحة السعالع بشفذ الػضػح  أما في نيجيخيا فإنو لع تكغ 

، وذلظ ألن الشدػية الشيجيخية مٖٜٛٔحتى عام  التي ىي عميو في أمخيكا أو أوروبا
ما تدال قاصخة عمى شبقة مغ السجتسع، ىي شبقة السثقفات قبل ىحا التاري  كانت 

ال يشتذخ وذوات الذأن الدياسي في نيجيخيا، وحتى في ىحه الصبقة مغ السجتسع 
مرصمح الشدػية، بل يطيخ مزسػنو في بعس الجسعيات السيتسة بحقػق السخأة مثل: 

"، وبعس السشطسات مثل: Women Empowerment "جسعية تسكيغ السخأة 
وىي عبارة عغ مجسػعة مغ راكبي الجراجات الشارية، ويقػم أعزاء  "مشطسة السالئكة"

                                                           

 .September 2018. https://www : تيار الشدػية في الفكخ الغخبييرقية شو جابخ العمػان (ٕ)
www.saaid.net. 
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" فحػصات الفقيخات، خاصة فيسا يتعمق بــء بتقجيع فحػصات مجانية لمشدا ىحه السشطسة
"، ويسكغ لمباحث عغ الشدػية في breast cancer screeningsسخشان الثجي 

نيجيخيا أن يعتبخ ىاتيغ السشطستيغ؛ تسكيغ السخأة، والسالئكة، مغ الحخكة الشدػية، وليذ 
غ فقط حت مدسى الشدػية، ولكعمييسا يشدقػن العسل فيسا بيشيع ت ذلظ ألن القائسيغ

ألنيع يسيمػن إلى السصالبة بحقػق السخأة في السجتسع الشيجيخي، فيسا يتفق وأيجيػلػجية 
الشدػية، وقياًسا عمى ىاتيغ السشطستيغ أمثمة ال حرخ ليا مغ الجسعيات والسشطسات 

ي مجى تؤثخ الشدػية الشيجيخية عمى ، وتبيغ إلى أالتي تتجاخل والشدػية في السزسػن 
م نطست ٜٗٔٔفي عام وتججر اإلشارة إلى أنو  .السعاصخة في نيجيخياواقع السخأة 

احتجاًجا كبيًخا ضج االستعسار  يخيا، جشًبا إلى جشب مع الخجال،الشداء في نيج
األدب الخوائي ىحه االحتجاجات، كسا أشار الييا الباحث "نػانجو  البخيصاني، ولقج سجل

وفي ، " Ogidi Palaverاالفيخ" باسع " أوجيجي ب Nwando Achebeأتذيبي 
 Nwaobiala م شيجت نيجيخيا حخكة ندائية باسع"حخكة نػبياالٕٜ٘ٔعام 

Movement وىغ ندػة كغ يخفزغ بقػة ليسشة االستعسار البخيصاني، وبمغت ىحه "
 Women’sم فيسا عخف آنحاك باسع "حخب الشداءٜٕٜٔالحخكة ذروتيا في عام 

War " يغ أرواحيغ آالف امخأة فييا، وفقجت العذخات مشحيث شاركت أكثخ مغ عذخة
  .(ٔ)في سبيل تحقيق مصالبيغ

التي  البمجانسخت رياح التيار الشدػي إلى عجد مغ وفي ىحه األثشاء كانت قج  
 ىحهلتاسع عذخ وما بعجه، وقج القت وقعت تحت االحتالل الغخبي في مشترف القخن ا

م  ٜ٘ٗٔالجعػى دعًسا واسع الشصاق مغ قبل مشطسة األمع الستحجة التي أعمشت في عام 
 ىحهولع تفخق  ،أول وثيقة عالسية معاصخة تبشت فييا حقػق السداواة بيغ السخأة والخجل

الحخكات الشاشئة في مختمف بمجان العالع بيغ البيئة التي تسخس عشيا التيار الشدػي 

                                                           

(ٔ)  https://www.zeitschrift-luxemburg.de/feminism-in-nigeria-by-and-for-

who/ September 2018. https://www.zeitschrift-luxemburg.de. 
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السخأة في الغخب مغ مسارسات عشيفة، وبيغ مػقع السخأة وضخوفيا في الغخب وما واجيتو 
 . (ٕ)التيارات يحهالسغايخة في مجتسعاتيع السحتزشة ل

م تأسدت مشطسة: " نداء نيجيخيا ٖٜٛٔفي مصمع عام مغ ذلظ أنو  
Women in Nigeria ة الحكيكية لشدػية نيجيخية " فيسا يسكغ أن يعج البجاي
م باسع آخخ ىػ: "السشتجي الشدػي ٕٛٓٓفي عام صخيحة، وتع استبجاليا 

" إلى WIN، ويعج تغييخ السدسى مغ ""Nigerian Feminist Forumالشيجيخي 
"NFF.وضػًحا لألجشجة الشدػية الشيجيخية التي تدايخ مثيالتيا في العالع كمو " 

تكاد الشدػية التعميسة تكػن أولى الحقػق التي يجب عمى السجتسع االعتخاف  
ي نيجيخيا، ذلظ بأن الفتاة إذا نالت حطيا مغ التعميع، فإنيا تدتصيع أن تسارس بيا ف

حقػقيا األخخى في السجتسع، فتكػن الدوجة الستعمسة، وتكػن الدياسية 
الستعمسة...وىكحا، فالشدػية التعميسة أىع حق يجب أن يخاعى. لحلظ تقػل سػزان رايذ 

 Jane جيغ رولشج مارتغ)كانت  (ٔ)عميع" في مقالة ليا بعشػان: "الشدػية وفمدفة الت
Roland Martin  )الحيغ  مغ أوائل فالسفة التعميع السحتخفيغ في الػاليات السّتحجة

استحزخوا الفمدفة الشدػية في أعساليع. فقج الحطت نتيجة تفكخىا في األبحاث التي 
السيجان كميا سػاء أجختيا في أواخخ الدبعيشات وأوائل الثسانيشات غياب السخأة في ىحا 

مغ حيث السداىسة أم مغ حيث السػضػعات السصخوحة والتجارب السعتبخة، تقػل 
"سػاء أنطخنا إلى الشداء بػصفيغ فاعالت أم مػضػعات لمفكخ التخبػي، فمغ  مارتغ:

نجج في ىحا الشصاق مكانا لمسخأة مصمقا: لقج تع تجاىل أعسال الشداء الفمدفية في 
ى حج كبيخ األعسال التي قام بيا نداء ورجال حػل تعميع الشداء التعميع، وأىسمت إل

ودورىغ برفتيغ مخبيات لمشرء. ناليظ عغ أن تعخيف التعميع ونصاق التخبية ذاتو كسا 
                                                           

 .September 2018. https://www : تيار الشدػية في الفكخ الغخبييجابخ العمػان رقية شو (ٕ)
www.saaid.net. 

العددد     صــحيفة السثقــف، السقــال تخجســة أيســغ حســػدة عــغ مقــال: ســػزان رايــذ، جامعــة كشدــاس، (ٔ)
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 (ٕ)يخد ضسشا في الشرػص السعتبخة أو الكالسيكية في فمدفة التعميع يدتثشي الشداء."
تغيخا كبيخا تسثل في تأثيخ أفكارىا الشدػية لكغ العقجيغ المحيغ تميا مالحطة مارتغ شيجا 

أكثخ فأكثخ في فالسفة التعميع. وىحا أمخ قج يفدخ جدئيا بػجػد زيادة مثيخة في عجد 
 فالسفة التعميع مغ الشداء في ىحا الػقت.

ومع أنو ليذ مغ السفاجئ بذكل عام أن تشخخط الشداء في ىحا السجال أكثخ  
طخ عس األفكار الشدػية العسيقة التي لفت ىؤالء الشمغ الخجال إال أن بعس الشقج وب

مغ  اعجدً ق واسع، بل إن شقاش ججي ومتػازن عمى نصال إلييا ىي اليػم مػضػع
باعتشاق ىحه األفكار. إذ يرعب عمى قام فالسفة التعميع بغس الشطخ عغ جشديع 

فيمدػف تعميع في أقل تقجيخ كتابة شيء مقشع اليػم في مػاضيع التصػر األخالقي أو 
( باالعتبار؛ أو   Carol Gilliganكارول جيميجان)التعميع األخالقي دون أخح إسيام 
عجالة في مدائل تعميسية كفكختي ال  Moller Okin    عجم اإلشارة إلى سػزان أوكيغ

 .(ٖ)والعائمة

وقج قامت مارتغ بشفديا باستعادة أو إعادة إحياء أعسال ىاّمة مغ الشاحية  
ونجج في الدشػات األخيخة  التاريخية في الفمدفة التخبػية كتبيا أو كتبت عغ الشداء.

وقج اصصبغت بالفكخ   بعس السشذػرات األكثخ تأثيخا في الحقل مكتػبة عمى يج نداء
نيل نػديشغ كاريشج: "نطخة أنثػية إلى األخالق والتعميع األخالقي" الحي  الشدػي. فكتاب

ىػ بالسشاسبة مغ بيغ   feminist عمى "ندػي" feminine فزل استعسال "أنثػي"
أكثخ األعسال السشذػرة السدتذيج بيا عمى نصاق واسع. وليحا فإن مالحطة مارتغ 

                                                           

 نقاًل عغ: ٖالسخجع الدابق ص (ٕ)

Martin, J. R. (1999). Women, Schools, and Cultural Wealth. In Titone, 

Connie and Maloney, Karen E. (Eds.), Women's Philosophy of Education: 

Thinking Through our Mothers. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill, 
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 .ٖالدابق، ص (ٖ)
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أشارت فييا إلى أن عجدا قميال مغ تجارب التي  ٜٓٛٔالثانية حػل فمدفة التعميع قبل 
  .(ٔ)الشداء والبشات استحّق االنتباه العمسي صارت اليػم جدءا مغ الساضي

وىكحا يطيخ مجى أىسية السصالبة بالحقػق التعميسية لمفتيات، فالتعميع أساس  
يسكغ السصالبة بالحقػق األخخى، بل يكاد  أساسونيزة األفخاد والسجتسعات، وعمى 

ن مغ الثابت أنو إذا لع تشل السخأة حقيا مغ التعميع، فمغ تشجح في مسارسة حقػقيا يكػ 
في أي مجال سياسي أو اجتساعي آخخ، فالعمع يخفع بيػًتا ال عساد ليا، والجيل يخفس 
بيػت العد والكخم، وال يسكغ بحال أن تعخف السخأة حقػقيا، وال أن تسارس حقػقيا، وال 

 الجتساعية السختمفة إلى إذا نالت حطيا مغ التعميع.أن تشجح في مسارساتيا ا

، إال أنو ما تدال والكسبيػتخالخغع مغ أن العالع يعير عرخ السعمػماتية بو  
ق بيغ الحكػر واإلناث في التعميع؛ فال تشال الفتيات في نيجيخيا ما يشالو مذكمة التفخي

 الحكػر مغ حق التعمع خاصة في السخاحل الثانػية والجامعية. 

فقج جاء في واألمخ ال يقف عشج حجود نيجيخيا فقط، بل إنيا ضاىخة عالسية،  
و التعميسي أن "RESULTS" تع إعجاده مغ قبل الحسمة العالسية لمتعميع  وصشجوق  تقخيخ

" نداء ال يدتصعغ قخاءة  ٗ" مغ "ٔم، إال أن " ٕٔٔٓ "بالخغع مغ أنشا أصبحشا في عام
. ففي عام ىحه الجسمة. ويعتبخ ىحا األمخ مأساة وإنكاًرا لمحقػق عمى نصاق كبيخ جًجا

 اإلنسائية األىجاف اليجف األول الستفق عميو في إشارم فذل العالع في تحقيق ٕ٘ٓٓ
االبتجائي والثانػي مع نياية  التعميع في الجشديغ بيغ التفاوت عمى القزاء وىػ لأللفية

ذلظ العالع. وعمى الخغع مغ احتجاج مشطسات السجتسع السجني والتخبػييغ، إال أن 
التقريخ قج حرل دون تعميق واىتسام مغ جانب السجتسع العالسي ككل, ومشح ذلظ 

مى األقل في مجال التعميع االبتجائي، مع تخاجع في التاري  تع إحخاز تقجم مدتسخ ع
% فقط ٖ٘التفاوت في ندب االلتحاق في السجارس تجريجًيا، بحيث تسثل الفتيات  اآلن 

مغ األشفال غيخ السمتحقيغ بالسجارس، وىػ تحدغ ممحػظ مقارنة بالحالة التي كانت 
                                                           

 .٘سػزان رايذ: مخجع سابق، ص (ٔ)
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السجارس مغ الفتيات  عشج بجاية العقج حيث بمغت ندبة األشفال الغيخ السدجميغ في 
ويرل التقخيخ إلى نتيجة مفادىا أنو ال يدال الحق في التعميع ُمشتيًكا   (ٕ)"% ٓٙ

لسالييغ الفتيات وال يدال التكافؤ الحكيقي بيغ الجشديغ في التعميع بعيج السشال، وىحه 
 حكيقة واقعية في نيجيخيا وغيخىا مغ بالد أفخيكية كثيخة. وربسا يكػن مغ أسباب ذلظ

، وفيسا يمي تحميل لسجى تػفخ مدألة إمكانية تػفخ التعميع لمفتيات في السجتسع الشيجيخي 
م، والحي لع يرل إلى الباحث ٕٔٔٓالتعميع في نيجيخيا شبًقا لتقخيخ اليػندكػ لعام 

 .تقخيخ بعجه حتى اآلن

جاء في التقخيخ تقديع لمجول بحدب مجى تػفخ التعميع إلى؛ دول ذات أداء  
قػي، ودول ذات أداء متػسط، ودول ذات أداء ضعيف، ودول ذات أداء فاشل، ودول 

الفاشل. وذلظ ألن صافي ندبة ضالل. وجاءت نيجيخيا في مجسػعة الجول ذات األداء 
خ التكافؤ بيغ الجشديغ لرافي %، ومؤشٙ.ٜ٘االلتحاق بالسجارس السعجل لمفتيات 

%، والشدبة السئػية النتقال الفتيات مغ السخحمة ٜٔ.ٓندبة االلتحاق بالسجارس 
ومعجل السجة الستػقعة لمبقاء في السجرسة %، ٔ.ٗٗاالبتجائية إلى السخحمة الثانػية 
وندبة الصالبات في التعميع الجامعي )الشدبة %، ٕٛ.ٓلسؤشخ التكافؤ بيغ الجشديغ 

%، وندبة بقاء الفتيات حتى الرف الخامذ ٚ.ٓٗسئػية مغ مجسػع الصالب( ال
( بسعشى أنو لع -)الشدبة السئػية لمصالب السمتحقيغ بالسجارس( محجػبة بعالمة )

يحرل التقخيخ عمى ندبة فييا أو أن الشدبة ال تكاد تحكخ، وندبة التغيخ في صافي 
%، ٜ.ٚم كانت ٕٓٔٓم إلى ٕٓٓٓمغ  الفتخةندبة االلتحاق لمفتيات بالسجارس خالل 

أما ندبة التغيخ في انتقال الفتيات مغ إكسال السخحمة االبتجائية إلى التعميع الثانػي 
  (ٔ) ( لمدببيغ الدابقيغ.-فحجبيا التقخيخ بعالمة )

 
                                                           

التعميســي، وقــج  Resultsتقخيــخ تــع إعــجاده مــغ قبــل الحسمــة العالسيــة لمتعمــيع وصــشجوق انطــخ مقجمــة  (ٕ)
 م.ٕٔٔٓ أكتػبخعمى اإلنتخنت في نذختو جخيجة "أدوه بحق" تحت عشػان: "إنياء أزمة تعميع الفتيات" 

  .ٕٔالتقخيخ الدابق، ص (ٔ)
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 الههساويات من الظدهية التعليطية:: مهقف الروائيات ثانًيا

، والشدػية الشيجيخية عمى وجو الحخكة الشدػية اإلفخيكية عسػًماترخ  
بسختمف ألػانو مجال خرب إلضيار تحجي  اإلبجاعي التعبيخعمى أن الخرػص، 

والخواية والقرة القريخة والسقال األدبي اإلبجاعي والذعخ  السدخحالييسشة الحكػرية، ف
كذكل مغ أشكال  مصالبيا الشدػية،مػاقع يسكغ لمسخأة فييا  كميا ... والفغ والخيال

نذخ الخوايات اليػساوية مشح بجاية شبعيا حخكة الستتبع لو تجخل الدياسي والفكخي. ال
ونذخىا يجج أن الحخكة الشدػية األدبية رائجة ومبكخة، ويجج الخوائيات اليػساويات، بل 

بعج دخػل ف والخوائييغ أيًزا، يصالبغ بحقػق السخأة مشح خسديشيات القخن الساضي؛
ضيػر الكتب األدبية األوروبييغ إلى نيجيخيا عسمػا عمى إنذاء السصابع مسا شجع عمى  

) الحكيقة ( في عام  "Gaskiyaوالرحف الشيجيخية ، فطيخت صحيفة " جاسكيا 
 "( ، وكانت " نػرا ٜ٘ٗٔكتب سشة ) جاسكيا تصبع ال وبجأت مؤسدة م ( ، ٜٖٜٔ)

م ( . ٕٜٙٔ" عام )  NNPC، و " ن ن ب س م(ٜٜ٘ٔـ ٖٜ٘ٔفي الفتخة ما بيغ ) 
كسا ضيخ العجيج مغ الكتاب  مثل : " ر م إيدت " ، و " أبػبكخ إمام " ، فطيخ في 

لعب األوالد " لـ " تمظ الفتخة كتب مثل : " شي  عسخ " لـ " باليػ عسخ الدان " ، و " 
، والتي تمقي الزػء عمى السصالبة ت األمةكتب بيان مذكالأىع . ومغ عسخو دامبػ "
مغ األدب ، ومػضػعات أخخى Auren Tilas  إلجباري كتاب " الدواج ابحقػق السخأة 

 .(ٔ)األدبالشدػي 

ويقـــػل " جػســـاو " : " اىـــتع اإلنجميـــد بكتابـــة الكتـــب وكتابـــة القرـــز، وتـــجويغ  
كــػن التعمــيع األدب اليػســاوي ، وحتــى األدب الذــفاىي البــجائي مشــو ، وعسمــػا عمــى أن ي

فــي باإلنجميديــة فــي الســجارس . وتعــػد كتابــاتيع عــغ األدب اليػســاوي إلــى القــخن الثــامغ 
عذخ ، ومغ أىع كتابيع : " بارك " ، و" روبشدغ " ، ومشيع " ج.ف. سكػن " الحي فاق 

                                                           

(ٔ)  Abdulkader Dangambo: Rabe-Raben Adabin Hausa da Muhimmincinsa ga 

Rayuwar Hausawa, Madaba'ar Kamfanin, Triumph, Gidan Sa'adu Zungur, 
Kano, Nijeriya 1984,p10. 
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عذـخ كتابـًا ، وكميـا كل اإلنجميد شيخة في بالد اليػسا ، وقج ألـف مـا يديـج عمـى خسدـة 
" باالىتســــام بصبــــع كتــــب  NNPCم قامــــت مؤسدــــة " ٜٔٛٔوفــــي عــــام  ،كتــــب مذــــيػرة

روايــة "الحــب جشــة الــجنيا"  القرــة ، ومشيــا مــا شبــع ثــالث شبعــات ، ومــغ تمــظ القرــز
لمكاتــب" ســميسان إبــخاليع لمكاتبــة اليػســاوية "حفرــة عبــج الػاحــج"، وروايــة "مسمكــة القمــب" 

 .(ٕ)"كاتديشا

م قامــت وزارة الثقافــة ) أي قدــع الثقافــة الفيجراليــة ( بالسدــاعجة ٕٜٛٔوفــي عــام  
عمــى أن تبــجأ كتــب القرــة فــي مشافدــة غيخىــا مــغ الكتــب السكتػبــة ، وذلــظ حــيغ عسمــت 

روايـة "االختيـار لـظ" لمكاتـب "مشيـخ  عمى شبـع ونذـخ عـجد مـغ القرـز اليػسـاوية مشيـا
م اقتحســت كتــب القرــة مجــال الثقافــة بغيــخ إذن حيــث ٜٗٛٔوفــي عــام  مامــان كاتدــيشا"

فـي  كبيـخ، وكـان لـو فزـل  Adabin Kasuwar Kanoأنذـيء " سـػق كـانػ األدبـي " 
تدــييل الكتابــة فــي ىــحا المــػن األدبــي ، ونذــخه بــيغ الشــاس ، ومــغ القرــز التــي نذــخت 

لمكاتبــة  "Budurwr Zuciyaوتعــالج قزــايا الســخأة الشيجيخيــة روايــة "القمــب السائــل  وفيــ
" Balaraba Ramat Yakubuاليػســاوية الذــييخة " الحاجــة بالرابــا رامـــات يعقــػب 

وروايــة "عشــجما يرــيبشي العذــق" لمكاتــب "يػســف ي آدم"، وروايــة "نيــخ الحــب" لمكاتــب" 
  .(ٖ)زىخاء الجيغ"أحسج ي 

" بمكيذ ثالث أحسج  غمشيقج بخزت في ىحه الفتخة كاتبات وروائيات ىػساويات و  
فشتػا " التي كتبت ما يديج عمى عذخيغ قرة في أربع سشػات . وكانت  تجعى " بمكـيذ 

 مــغ القرــز. و كثيــخ مــغ كاتبــات الخوايــة  قــج تفػقــت عمــى وإبــخاليع نابــاتػر فشتــػا " ، 

                                                           

(ٕ)  Sa'idu  Muhammad Gusau; Dabarun Nazarin Adabin Hausa , Dab'in Fisbas 

Media Services Akwatin Gidan Waya 10773, Kaduna , Nijeriya 1995. p 28 , 
29 . 

(ٖ)  Isa Mukhtar : Jagoran Nazarin Kagaggun Labarai , Tsari na biya , 

Benchmark Publishers Limited , Kano , Nijeriya 2004 ,  p 20,21. 
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الذــييخة روايــة "مــخيع" وروايــة "زىــخة كاذبــة"، وروايــة  الكاتبــة ليــحهالتــي ضيــخت  السصبػعــة
 .(ٔ)قة كالمظ""حكي

أثـــــخت كســـــا ، اىـــــتسسغ بقزـــــايا الســـــخأة فـــــي روايـــــاتيغ وىشـــــاك روائيـــــات أخخيـــــات 
، فيــي مــغ  Zuwaira Isa" ســػق كــانػ األدبــي " مثــل : " زوائيــخا عيدــى " غ قررــي

رواد كتابـة القرــة اليػسـاوية ، مثــل " بمكـيذ ثــالثػ أحسـج فشتــػا " ، وذلـظ ألن " زوائيــخا " 
م بــجأت التــأليف القررــي ، فكانــت قرــتيا األولــى " إذا نصــق المدــان ٕٜٚٔفــي عــام 

 حــػل مزــاميغ الســخأة والسجتســع، وكميــا ىــجأ الجدــع " ، وليــا أكثــخ مــغ أربــع عذــخة قرــة
" أحســج أدو جيــجان دابيشــػ " ومــغ الــخوائييغ فــي ىــحا السجــال الكاتــب:  .(ٕ)حــجيثاً  مصبػعــة

القرــز ىــي : " فــي الحــب  ىــحه، ولكشيــا مذــيػرةخســذ قرــز فقــط لــو الــحي نذــخت 
م  ، " إحــجى محخمــات هللا " عــام ٖٜٜٔم ، " حبيبــة زمــان " عــام ٜٜٔٔوالغــخام " عــام 

الكثيــخ مــغ  . وغيــخىع مٜٜٚٔلــجنيا تحيــة " عــام م ، " اٜٜٙٔم ، " قــيذ " عــام ٜٜٗٔ
، مســغ كتبــػا مــغ ثــالث إلــى خســذ روايــات ، ومســغ كتــاب وكاتبــات الخوائيــة اليػســاوية

كتــب روايتــيغ فقــط ، وأعــجاد كبيــخة مــغ الــخوائييغ أصــحاب الخوايــة الػاحــجة حتــى اآلن . 
م ( أكثخ ٕٓٓٓوكسا يقػل الشاقج " عيذ مختار " : " لقج تػفخ لشا حتى اآلن في عام ) 

 .(ٖ)، وال تخمـــػ واحـــجة مشيـــا مـــغ قزـــايا الشدـــػية بذـــكل مباشـــخمصبػعـــة روايـــةمـــغ ألـــف 
امــــات " بالرابـــا رامـــات يعقـــػب " ويصبـــع قررـــيا " مؤسدـــة مذـــاريع ر  كـــحلظ الحاجـــةو 

، والدــــصػر القادمــــة تمقــــي الزــــػء حــــػل الحاجــــة ، كــــانػ"العامــــة ، دوجــــاري ، كــــػارتيخز
 قزايا السخأة.:"بالرابا رامات يعقػب" نطًخا لجورىا البارز في 

م ( ، وال تدال ٜٛ٘ٔولجت في مجيشة " كانػ" في " نيجيخيا " في سبتسبخ عام ) 
، وىي األخت الرغخى لخئيذ " نيجيخيا "  الخاحل : " مختزى رامات عمى قيج الحياة

                                                           

(ٔ)  Isa Mukhtar : Ibid, p,21,22 
(ٕ)  Isa Mukhtar : Ibid, p,24 . 
(ٖ)  Isa Mukhtar : Ibid, p 25-30 
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م ٜٙٚٔ، الحي حكع البالد ستو أشيخ عام )   Murtala Ramat Mohamadي " 
. ) 

التحقــت بالسجرســة فــي ســغ الدــابعة ، وتخكتيــا بعــج الرــف الخابــع االبتــجائي  ،  
وزوجيــا أبػىــا لمســخة األولــى وىــي لــع تكســل ســغ الثانيــة عذــخة ، رغــع اســتعصافيا إيــاه أن 
يتخكيا تكسل الجراسة ، ورغـع رجـاء أميـا وأخييـا " مػرتـاال " ، وأبـى أبػىـا إال أن يدوجيـا 

ة ، فسا لبثت أن شمقت وىي في سغ الثالثـة عذـخة مـغ مغ رجل قارب الخسديغ مغ عسخ 
تقػل " بالرابا "  في وفي ذلظ عسخىا , وتكخر بعج ذلظ أن تدوجت وشمقت عجة مخات . 

 سيختيا الذخرية : 
“ Wani abin baqin ciki a nan shi ne auren da mahaifin nawa ya yi 

mini bai haifar da komai ba illa baqin ciki da takaici, ina ma ya 

barni na yi qaratuna. Domin ina tunawa a lokacin duk yaran 

unguwar a gida na suke wasa kuma ni ma zan fita har qofar gida 

qan titi muna wasan „yar tsana da su, wanda a addinin da kuma 

al‟ada ba a yarda wani namiji ya ganni ba, amma saboda yarinta ni 

ce mai fitowa qan titi kowa ma ya ganni. Tun daga wannan aure 

sai ince daga nan rayuwa ta ta fara rugujewa.” 

 بسعشى : 

" لـــػ أن أبـــي تخكشـــي أكســـل دراســـتي ، لســـا كشـــت بيـــحا الحـــدن ، إذ انتيـــى زواجـــي الـــحي 
ودراســتي وأحالمــي  أرغســت عميــو مخمفــًا فــي نفدــي حدنــًا عمــى شفــػلتي التــي ضــاعت ،

ــ كشـت فـي حجـابي أخـخج  التي وئجت فـي ميـجىا ، وأذكـخ أنشـي ـ أثشـاء ىـحا الـدواج األول
إلــى الفتيــات الالتــي مــغ عســخي كــي ألعــب معيــغ بــالعخائذ والــجمى ، وىــحا مخفــػض فــي 
مجتسعشــا بالشدــبة لمدوجــة ، إذ لــع يكــغ مــغ السفــخوض أن يخانــي أي رجــل وأنــا متدوجــة ، 

جيغ التــي لــع أكــغ أعخفيــا لرــغخ ســشي وقمــة خبختــي ، فكشــت أخــخج والكــل وتمــظ تعــاليع الــ
وأصــبحت أحســل لقــب "مصمقــة " وأنــا لــع ، يخانــي ، ومــغ ىشــا بــجأت حيــاتي الدوجيــة تشيــار

 .أكسل العام الثالث عذخ "
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م ( حرمت عمى الذيادة االبتجائية في عام واحج ، وكانت مصمقة ٜ٘ٚٔوفي عام ) 
انػ " االلتحاق بإحجى مجارس تعميع المغة اإلنجميدية في " كفي ىحا الػقت فتسكشت مغ 
ىمة لمسخحمة ، كسا تسكشت مغ الحرػل عمى الذيادة السؤ ، وبالتالي تسكشت مغ العسل

، وبجأت في كتابة السقال األدبي بعج أربع سشػات مغ عسميا مجرسًة الثانػية في التعميع
 ."تعميع الكبار " في مجيشة " بػتذيبسعيج " 

م ( بعشػان : " شيب ٜ٘ٛٔتبت " بالرابا " أول مؤلفاتيا السدخحية عام )ك 
الحياة " ، وىي مدخحية صغيخة ، تتألف مغ نحػ أربعيغ صفحة ، وعشجما القت بيا 

عشػان : ب التي عشػنت ليا استحدانًا مغ القخاء ، شخعت في كتابة مدخحيتيا الثانية
 قع في خسذ وثالثيغ صفحة . "، وىي أيزا كتيب صغيخ يالعمع ممح الدمان"

التي شبعت أكثخ م ( صجر ليا عجد مغ الخوايات ٜٜ٘ٔم : ٜٗٛٔوفي عام ) 
مثل رواية : "بجريــة " ، ورواية : " مغ يتدوج الجاىمة ؟ " ، و " أحبو كحلظ " مغ شبعة 

م ( ٕٙٓٓزوجة األب ابتالء" ، وذلظ في عام ) " ، ورواية : " ، ورواية : "القمب السائل
 الدشػات يخجع إلى االنذغال ىحهولعل الدبب في انقصاعيا عغ العسل الخوائي شػل  ،

، كسا انذغمت نت لفتخة شػيمة رئيدة لحدب سياسيبالعسل الدياسي واالجتساعي إذ كا
أيزا بالكثيخ مغ الجسعيات التي تقجم خجمات لمسخآة اليػساوية عمى السدتػي الصبي 

، لمديشسا بالتأليف . كسا أن الكاتبة انذغمتل الرحي والتعميسي والسيشي ... إو 
، العسل االجتساعيب االىتسامالتي ال تقل أىسية عشجىا عغ ، لكتابات الرحفيةوا

 .(ٔ)عمى األخز في مجيشة " كانػ "، وفي في نيجيخيا بذكل عاموالدياسي 

، وتدسو بدساتو الخاصة ، رواياتوعجة عػامل ، تؤثخ في  روائيتجتسع لكل  
وشكمت عػامل أثخت في أدبيا ،  ـمكاتبةو تتزح سساتو . وقج اجتسع ليعخف ، وفيفبو 

مشيا ما يختز باألحػال الدياسية، وشبيعة البيئة، وشبيعة  لػنيا الخوائي الخاص،

                                                           

كتاب من يتزوج جاهلة، دراسةة دلليةة ممجميةة، رسةالة ماجسةتير  الفرماوي :شوقي صالح نوح  (ٔ)

 .   9: 7، صـ م2004غير منشورة، 
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التي عايذتيا الكاتبة ، مغ فتخة حكع  الدياسية ألحجاث. إن االسػلبة الفصخيةالعسخان، و 
ا الدابق ، وانقالب البعس عميو ، فيسا وصل إلى " رئيذ نيجيخي ختزىأخييا " م

اغتيالو بعج مػسع الحج ، وانزساميا بعج ذلظ إلى حدب سياسي شييخ ، وما إلى ذلظ 
مغ أحػال سياسية داخميو عايذتيا الكاتبة ، لكل ذلظ أثخ كبيخ في تذكيل أدب الكاتبة 

 .أدب " بالرابا " مل السؤثخة في ، فيسا يسكغ أن يعتبخ العامل الخابع مغ العػا

يختز بصبيعة العسخان ، وتػزيع الثخوة ، وما يترل بحلظ مغ حال  أما ما 
االجتساع ، فالذعػب " كمسا دنت مغ الحزارة نسا ذوقيا ، ورقي ، وممكت القجرة عمى 
تسييد شعػم األشياء ، واتدع خياليا ، فتعجدت الرػر ، وكثخت األغخاض الذعخية ، 

وذلظ يتزح جميا في أدب الكاتبة ، حيث  (ٔ)أدبائيا وشعخائيا " وأساليب الكتابة عشج
خمت معالجاتيا الخوائية مغ الفمدفات السعقجة ، واألفكار السخكبة ، فسالت إلى البداشة 
في قزاياىا ، وما ىي إال السصالبة بتحديغ أوضاع السخأة ، وذلظ مغ بداشة الحياة 

. ومغ ثع يأتي عخض الكاتبة فقيخا مغ لسجتسعات ، خاصة في الخيفية مشيافي تمظ ا
جاث إلى غيخ الصبيعة التي ناحية الػصف ، إذا ما تعخضت في الخواية لشقل األح

، والبيئة التي عخفتيا ، فإذا ما صػرت " جامػجي " أفاضت ، وأسعفتيا لغتيا ، ألفتيا
خا " حيث وبخزت أدق تفاصيل البيئة والعسخان والسجتسع ، أما إذا انتقمت إلى " إنجمت

، أو إلى " مكة " حيث يدافخ " سعيج " في رواية " ىب البصل لمجراسة في " أكدفػرد "ذ
زوجة األب ابتالء " لمحج كل عام بصبيعة عسمو ، ىشا يكاد يشعجم الػصف ، وال تطيخ 
معالع البيئة ، نطخا ألن الكاتبة ما كانت وقت كتابة الخواية تعمع شبيعة العسخان ، وحال 

 .البالد الغخيبة بالشدبة ليا ىحهات ، في السجتسع

تؤثخ إلى مجى بعيج في األدب ؛ مػضػعاتو ، وألفاضو ، وصػره ، والبيئة  
. ومغ ثع دارت السعاني في روايات الكاتبة حػل مػضػعات (ٔ)ومعانيو ، وأخيمتو

                                                           

 53م ،  صةـ  1953، مطبمة الرسالة ، القاهرة  ،  3أحمد حسن الزيات ، في أصول األدب ، ط (ٔ)

         . 
 83م ، صـ 1973المصرية ، مكتبة النهضة  8أحمد الشايب ، أصول النقد األدبي ، ط  (ٔ)
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تعسج مدتسجة مغ البيئة ، معالجة لقزايا الػاقع الحي يصل بخأسو في كل كتاباتيا ، فيي 
إلى تغييخ نطخة مجتسعيا إلى السخأة ، إلى نطخة أكثخ إيسانا بحقيا في الحياة الكخيسة ، 
والسعاممة السشرفة . فخواية " أحبو كحلظ " عمى سبيل السثال تجور أحجاثيا في السكان 

، مجيشة " كانػ " ، وفي حي " فيجي فييا الكاتبة ، وفي نفذ السجيشة والبيئة التي نذأت
يبعج عغ الحي الحي ولجت وتخبت فيو الكاتبة بشحػ خسدة كيمػ متخات في خط " الحي 

، وارتدست في يخا حيا ، واقعيا ، فيي قج دربتومدتكيع . فترػر الكاتبة السكان ترػ 
وفي لغتيا ، وفي خياليا ، نعػمة أضفارىا ، فأثخ في ترػيخىاذاكختيا معالسو مشح 

 ، ومشيا ىحا الشز:األدبي
“ Sai dai ki shiga uwa duniya, amma ba gidana ba. Da ma na gaya 

miki, in kika sake rabuwa da Shehu, to ni ma ba ni ba ke. 

Banza,„yar iska, kuma wallahi in kika je gidan uwata (Gwaggo), 

sai na kashe ki. Tunda karuwa kike son zama, sai ki je ki yi .” 

 بسعشى : 

إلــى  أي مكــان فــي العــالع ، لكــغ ال تــجخمي بيتــي . فقــج حــحرتظ مــغ قبــل ، إذا  اذىبــي" 
تخكت بيت " شيخػ " ثانية ، فمغ تكػني لي بشتا ، أنت غبية ، مذاغبة ، وأنا أقدع باهلل 

بعيـجا  اذىبـي(  بـحلظ ، أو ذىبـت إلييـا ، فقـط تمظ إذا أخبخت أمـي ) جـجتيا جػاجـػأن أق
 .(ٕ)"تكػني عاىخة فامس في شخيقظيغ أن عشا ، ولػ كشت تخيج

تفتقت مػلبة " بالرابا " األدبية مشح سغ العذخيغ تقخيبا حيث كانت تجرس وقج  
ميع الكبار ، في في السخحمة السؤىمة لمسخحمة الثانػية ، وذلظ بعج أن التحقت بسعيج لتع

مع ، إذ كانت قج تخكت السجرسة مشح الرغخ ، وتدوجت عجة مخات ، فمجيشة "بػتذي"
وفتخة وجػدىا في السجرسة تصل واضحة  .قبل ذلظ السػلبة ىحهتكغ ثسة فخصة لطيػر 

 في ىحا السذيج:

                                                           

(ٕ)  Balaraba Ramat Yakubu : Ina Sonsa Haka, Sh 108 . 
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 Larai Bello ta kalli Sa'adiya ta ce ," Sa'adiya , kin ga Alhajinki 

can yana xaga miki hannu , kamar zai tsinka hannun , ya sa wata 

babbar riga , sai ka ce maroqi . " Sa'adiya ta ce mata , " Ke , kin ga 

, kada ki matsa masa . Yadda nake son Alhagin nan , ba na son 

kowa haka . Saboda haka , ki iya bakinki  " . 
Nan da nan sai xaya daga cikinsu ta sa baki , watau Talatu Umar , 

ta ce da ita , " Haba Sa'adiya , sai ka ce wani Alhajin gwal ne ? Ina 

cewa babu wanda zai shafe wa Buhari Sambo zana a wurinki ? 

Amma kin ga , ga su can su ma sun zo . Don Allah mu je ki gaisa 

da su , in ya so sai ki ge wurin Alhajin naki , bayan kin gama da 

Buhari " . 
" سـعجية " وقالـت : " يـا سـعجية ، أرأيـت حاجـظ الـحي  نطـخت " الري بممـػ " إلـى بسعشى:

 ة كبيخة ، وكأنو سػف يغشي لظ الذعخ " .ءيشتطخك ىشاك ، في عبا

قالت " سعجية " : " انطخي أنت ، ربسا يقف لظ أنت ، فأنت تحبيغ ذلظ الحـاج  
ت بيشيســا ءوفــي الحــال ، جــا ، وليدــت أنــا التــي تحبــو . ألجــل ذلــظ قــػلي مــا تخيــجيغ " .

لتذــتخك فــي الكــالم " شمعــت عســخ " فقالــت : " كيــف يــا " ســعجية " ! أقمــت بــأن ىــحا ىــػ 
الحـــاج الـــحىب ؟  يقـــال بـــأن ىـــحا ىـــػ الـــحي ســـيسحػ " بحيـــخي ســـامبػ " عشـــجك ؟ ولكـــغ 

ىشاك . باهلل سسعشاك تحيييع ، إذا أنت تخيجيغ الحىاب إلى الحاج  إلييعانطخي ، انطخي 
 .(ٔ)ة بـ " بحيخي"ج أن كشت عمى عالق، بع

، وفقا لسا نز السجتسع بأن يعصي السخأة حقػقيا تصالب " بالرابا " في رواياتيا 
عميو الجيغ ، تمظ الحقػق التي أىسميا السجتسع ، أو أساء فيع تعاليع الجيغ فييا ، فكان 

 كسا في ىحا الشز:االعتجاء عمييا . 
" Ni , wai ina ruwanki da aurena ne ? Ko ke kike ba ni kudin 

aurensu ne ? To daga yau , kada ki kara yi mini wata magana . Ki 

bar ni , in yi abin da na dama . In ba za ki zauna da duk wace na 

                                                           

(ٔ)  Balaraba Ramat Yakubu : Budurwar Zuciya , sh , 7 . 
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kawo ba , to ki san inda dare ya yi miki , Aure kuwa ,yanzu na 

fara " 
" Babu inda za ni Aurenka kuwa , ba zai hana ni zama in lura da 

yarana ba , wata ta zo ta wulakanta mini su . Ga gidan nan , ta zo a 

haifi wata 'ya maccen " , in ji Asama'u . 

" ليذ لي مكان أذىب إليو ، ليذ لي إال مكانظ ، وأنت لغ تسشعشي مغ رعاية  بسعشى :
ىا ىػ السشـدل ، يسكشـظ الـحىاب .  أبشائي ، فاذىب أنت ، وسػف تدبب لشفدظ الحخج .

واركب رأسظ ) افعل ما بجا لظ ( وسػف تعـخف إذا حـان مػتـظ ، وولـجت لـظ بشتـًا " كسـا 
 .(ٕ)قالت " أسساء " 

 بل ىي تدتجيخ باهلل مغ ضمع زوجيا ليا واتياميا بأنيا سبب كل السذاكل مع ولجه :
Asma'u  ta juyo , ta ce da Alhaji , " Watau duk abin da ya same ni 

ba ka gani ba , har kake cewa da ni madalla ? Shi ke nan . Je ka, 

kai da Allah . Watau duk dukan da na yi masa a gabanka , ban 

tsira ba ? Tsakanina da kai . Allah ya isa . Allah ya saka mini 

Alhaji . " 

بسعشى :  " التفتت أسساء وقالـت كـل مـا أصـابشي ىـحا ال تـخاه حتـى تقـػل " الحسـج   ؟ " 
شــي وبيشــظ هللا . اذىــب مشــظ   ، كــل ىــحا الزــخب الــحي ضــخبتو أمامــظ ال يكفيــظ ؟ وبي

 .(ٔ) حدبي هللا ياحاج

السصالبة ال تخخج عمى نطام السجتسع ، وتقاليجه ، وأعخافو ،  ىحهوالكاتبة في  
فيي متأثخة في أدبيا بعامل خامذ ، وىػ عامل الجيغ واألخالق ، فتحتكع إلييسا ، وال 
تشفظ عغ التأثخ بيسا ، وذلظ ما لع يعخف عشج مثيالتيا مغ كاتبات الخواية اليػساويات 

سجتسع ، ويخخجغ عمي أخالقو في بعس السصالبات بحقػق السخأة ، إذ يثخن عمى ال
األحاييغ كسا يقػل أحج نقاد األدب اليػساوييغ . يقػل الجكتػر " عبج هللا أوبا آدمػ " 

                                                           

(ٕ)  Balaraba Ramat Yakubu : Budurwar Zuciya , sh , 1 . 
(ٔ)  Balaraba Ramat Yakubu :  Budurwar Zuciya ; sh  79      
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Abdalla Uba Adamu   ، في إحجى روايات الكاتبة  : " إنيا عاكذ ندائي
، ومصالبة بحق مدمػب ، بتعبيخ حخ ، في إشار ثقافة تقميجية ، مغ امخأة غيخ متسخدة 

وال عاصية ، وىي بحلظ تخالف مثيالتيا ، مغ روائيات اليػسا ، مغ مثل " بمكيذ 
 . (ٕ)أحسج فشتػا " الكاتبة اليػساوية الذييخة "

تعشى " بالرابا " في رواياتيا بقزايا السخأة اليػساوية، لحا يسكغ القػل بأن  
 الدياسيةالسزاميغ رواياتيا تجور حػل السزاميغ االجتساعية الشدائية، دون غيخىا مغ 

أو الثقافية أو االقترادية . فالكاتبة معشية بالسجتسع، ونطختو إلى السخأة، وحقػق تمظ 
السخأة فيو، كسا كفميا ليا الجيغ اإلسالمي، ال العخف الحي ساد مخالفا لمجيغ، في ىزع 
ة حقػق السخأة ؛ مغ التعميع، أو حق إبجاء الخأي في الدواج، أو السذاركة في الحيا

االجتساعية بجور فعال مغ خالل الحقػق والػاجبات . كحلظ فإن الكاتبة معشية 
بالسزاميغ التخبػية الرحيحة، القائسة عمى احتخام السجتسع، والتقمج بتقاليجه، دون 

 الجػر عمى السخأة، وعمى حقػقيا، وحخيتيا، في إشار الجيغ .

بالرابا "، ومغ ىؤالء ناقج  " لخواياتاختمفت آراء الشقاد حػل الخسالة الفكخية  
أن الكاتبة " بالرابا " تجعػ إلى " Novian Whitsittأمخيكي، يخى " نػفيان وايتديت 

السداواة السصمقة بيغ الجشديغ ) الحكخ واألنثى( في السجتسع اليػساوي، في الحقػق 
. الكاتبة، وىحا رأي فيو مبالغة غيخ مقبػلة، وذلظ مغ واقع قخاءة روايات  (ٕ)والػاجبات

ويخى نقاد آخخون أن الكاتبة في رواياتيا تشادي بحقػق السخأة التي كفميا ليا الجيغ، 
ويزيعيا السجتسع، بأعخافو وتقاليجه . وأن الكاتبة ـ دون غيخىا ـ مغ الخوائيات 

                                                           

(ٕ)  Parallel World : Reflective Womanism In Balaraba Ramat Yakubu's Ina Son 

Sa Haka , Abdalla Uba Adamu , p 1 . 
(ٕ)  Novian Whittsitt, The Literature of Balaraba Ramat Yakubu and the 

Emerging Genre of Littatfai na Soyayya, : A Prognostic of Change for Women 
in Hausa Society . A Thesis submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Master of Arts (African Languages and 
Literature) at the University of Wisconsin-Madison, 1996  
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اليػساويات، تصالب بحقػق السخأة دون الخخوج عمى الشطام االجتساعي، في حيغ أن 
ىػساويات انتيجغ مشيجا آخخ في السصالبة بيحه الحقػق . فيقػل  ثسة كاتبات روائيات

قائميع عغ إحجى روايات " بالرابا " : " إن رواية " أنا أحبو مع ذلظ " عاكذ ندائي 
واجب في حخيِة التعبيخ، ضسغ ثقافاِت تقميجيِة، ِمغ ِقبل امخأة، بغيخ خخوج عمى  لحقّ 

مغ مثل : " بمكيذ أحسج فشتػا " في عجد  السجتسع، كسا فعمت كاتبات ىػساوية أخخيات
. ومغ ثع فإن الكاتبة تجعػ إلى أن يحتخم السجتسع حقػق السخأة التي (ٔ)كبيخ مغ رواياتيا

ىي قاسسو األكبخ، فيي الصفمة، واألم، والدوجة، واألخت، وىي التي يعػل عمييا تخبية 
عخاف والتقاليج التي ال القدع الثاني، وتشذئتو، فيي كل السجتسع، إال أن ثسة بعس األ

تعتخف بحلظ . وقج انتذخت ىحه األعخاف في الكثيخ مغ السجتسعات اليػساوية ؛ في 
الخيف، والحزخ، عمى الدػاء. فثسة إكخاه لمسخأة عمى الدواج مسغ ال تخيج، وحخمان ليا 
 مغ التعميع، وتسييد وتفزيل لمحكػر عمييا، وإىانة وتعدف في معاممة الدوج ليا، وسػء

 عذخة ...
“ Duk da Fatima ba ta son Shehu, kiri-kiri ta daure to zauna da shi. 

Ga shi a iyakacin ranta, ba ta son ta kalle shi, balle ma ta yarda da 

cewa mijinta ne, amma dole Fatima ta saki, ta yarda, ta hakura, ta 

zauna matar Shehu.”  

أن فاشسة ال َتحـب  " شـيخػ " ، أجبـخْت نفدـيا لتبقـى متدّوجـة ِمْشـو  بسعشى : " بالخغع مغ
. وإن كانــت فــي أعساقيــا ال ُتخيــُج حتــى َأْن َتْشطــَخ إليــو ، وَتــْخفُس ُقُبــػل فكــخة أّنــو زوُجيــا. 

 .(ٖ)َػاَفَقة عمى الَبقاء  كدوجتو ."ورغع ذلظ أجبخْت نفديا لمسُ 
 

 

                                                           

(ٔ)  Parallel World : Reflective Womanism In Balaraba Ramat Yakubu's Ina Son 

Sa Haka , Abdalla Uba Adamu , p 1 . 
(ٖ)  Balaraba Ramat Yakubu : Ina Sonsa Haka, Sh  18 . 
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 الرواية الههساوية.رابًعا: انعكاس الظدهية التعليطية على 

واألدب اليػســاوي لــػن مــغ الخوايــة اليػســاوية لــػن مــغ ألــػان األدب اليػســاوي،  
ألـــػان األدب األفخيقـــي، وىـــػ كـــل أدب يعـــالج قزـــايا القـــارة الدـــسخاء خـــارج نصـــاق المغـــة 

ومشــح بجايــة القــخن الساضــي ) العذــخيغ ( انفــتح األدب األفخيقــي عمــى اآلداب ، (ٕ)العخبيــة
ومـــع الدـــشيغ تدايـــج تـــأثيخ تمـــظ اآلداب عمـــى ىـــحا األدب ، وضيـــخ ىـــحا التـــأثيخ العالسيـــة، 

الستدايـــج فـــي صـــػرة فشـــػن شـــعخية ونثخيـــة مختمفـــة ، واتجاىـــات فـــي األشـــكال والسزـــاميغ 
فــي صــػرة نذــاط إبــجاعي فشــي ذي اتجاىــات  ،متشػعــة، كســا ضيــخ تــأثيخ اآلداب العالسيــة

ســا إلــى المغــة العخبيــة ، حيــث يقــال فــي يعــػد مرــصمح " األدب " فــي لغــة اليػ و  مختمفــة.
اشُتق مغ مادة ) أ د ب ( ـ فـي المغـة قج ف، " ويقرج بيا نفذ الجاللة   Adabiاليػسا " 

العخبيـة ـ كــل مـا مـغ شــأنو أن يجسـع الشـاس ، فســغ اجتسعـت الشـاس عمــى كخمـو ومائجتــو 
فـي لدـان  جـاء فيػ اآلدب ، ومغ اجتسعت عمى كالمو ، والنـت لـو المغـة فيـػ األديـب ،

َي َأَدبـًا أَلنـو َيـْأِدُب الشـاَس ِإلـى العخب : " اأَلَدبُ  ُب بـو اأَلديـُب مـغ الشـاس؛ ُسـسِّ : الحي َيَتَأدَّ
 .(ٔ)لـَسحاِمجا

اليػســـا ، وىـــي مـــغ  األدب اليػســـاوي نـــػع مـــغ األدب األفخيقـــي ، مكتـــػب بمغـــة 
، السشتذخة في غخب أفخيكيا ، حيث انتذخ كحلظ األدب األفخيقي السكتػب المغات السحمية

بالمغة اإلنجميدية، والفخندية . وتسثل المغـة اليػسـاوية واحـجة مـغ أىـع ثـالث لغـات محميـة 
كتــب بيــا األدب األفخيقــي فــي غــخب أفخيكيــا وىــي : اليػســا ، واليػروبــا ، واإليبــػ . وقــج 

أن عخفـت الصباعـة  روبيـة فـي كتابـة األدب ، خاصـة بعـجالمغاُت المغات األو  ىحهنافدت 
فطيخ قرز روائي تُـْخِجع مـغ تمـظ المغـات السحميـة إلـى معطـع لغـات  ،في غخب أفخيكيا

ولمتسييـــــد بـــــيغ األدب اليػســـــاوي السكتـــــػب باليػســـــا ، وبـــــيغ األدب اليػســـــاوي  العـــــالع.
ســاوي تدــسيتو بـــ " السكتــػب بالمغــات األوروبيــة ، يفزــل بعــس البــاحثيغ فــي األدب اليػ 

                                                           

، السجمـذ الــػششي لمثقافـة والفشــػن  ٔٚٔاألدب اإلفخيقــي ، سمدـمة عــالع السعخفـة رقــع عمـي شـمر:  (ٕ)
  .ٙالسقجمة ص م.ٖٜٜٔواآلداب ، الكػيت ، 

 :  لدان العخب  ، شبعة بيخوت ، مادة أدب . أبػ الفزل جسال بغ مشطػر (1)
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أدب اليػســا اإلســالمي " ، وذلــظ حتــى ال " يتصــخق إلــى الــحىغ أدب اليػســا الــحي يكتبــو 
، ولكـغ تعخيفـو ، أو بالمغـة الفخندـية فـي الشيجـخ اليػساويػن بالمغة اإلنجميدية في نيجيخيا

بأنــو " أدب اليػســا اإلســالمي " يجعــل العقــل يــجرك أنــو األدب الــحي كتبــو السدــمسػن فــي 
 .(ٕ)د اليػسا ، والحيغ تأثخوا بالمغة العخبية والثقافة اإلسالمية "بال

تخصج الخواية حخكة الشدػية الشيجيخية بذكل خاص في التشاول األدبي لمشدػية،  
 عمى الشدػية التعميسة.وبذكل أكثخ خرػصية تخكد 

“I, tana gida, amma fa karatu take yi. Ba ta son kuma mu yi mata 

Magana.” 

Sai Malam Daudu ya kalli Sarki ya yi murmushi har da gyaxa kai. 

Sannan ya kalli Inna ya ce, “To, ki je, ki ce ana sallama da ita, a 

nan qofar gida, kin ji?” 

Inna ta xaga kai, ta qara kallon Sarki, sannan ta juya, ta shiga gida. 

Bayan tafiyarta, sai Malam Daudu ya ce da Sarki, “Ka ji 

mutuniyar taka, da daddare ma karatu take yi 

“Kai kuwa da saurin kyauta kake. Har ma ta zama tawa?” 

“Ai, da ikon Allah, sai ta je wannan gidan naka.”   
ا أحـــج". " نعـــع ، ىــي فـــي البيــت ، ولكشيـــا تــحاكخ دروســـيا ،  وال تحــب أن يكمسيـــبسعشــى:

عشجئح أخح الديج " داود " يشطخ إلى األميخ ، ويسيل عميـو لـييسذ إليـو ، حتـى خخجـت " 
 إنا " فقال : " أسسعت ذلظ ؟ بسجخد أن أرسمت إلييع الدالم خخجػا ، والباب يفتح  " .

أشمـــت " إنـــا " بخأســـيا ، ونطـــخت إلـــى األميـــخ ، ثـــع اســـتجارت داخمـــة إلـــى البيـــت ، وبعـــج 
ظ ؟ فإنيــا تــحاكخ حتــى فــي : "أرأيــت فتاتــدــيج  " داود " إلــى األميــخ قــائاللدخػليــا التفــت ا

 ."الميل "ـ "لغ أسعج إال بأن يعقج لي عمييا

                                                           

آداب الذــعػب ، ‘ مرــصفى حجــازي الدــيج ، أدب اليػســا اإلســالمي ، الصبعــة األولــى ، سمدــمة  (2)
،  م2000والنشةر ، جاممةة اامةام ن بةن سةمود ااسةالمية ، الريةا   ، اإلدارة العامـة لمثقافـة ٗرقع 

 . 9صـ 
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 .(1) " نعع ! كل شيء بقجرة هللا ، عسا قخيب ستكػن ) أبػ ( في بيتظ "
Zainabu Abu, ‟yar Malam Garba Maizare, yarinya ce mai hankali 

da ilimi. Ga ta kyakkyawa, wankan tarwaxa, mai manyan idanu. 

Gashin Abu, har ya sauka kan kafaxarta, ga shi da tsawo da laushi. 

Abu ta sami wannan kyakkyawar kamar ce a wurin mahaifiyarta. 

Don kuwa uwarta irin Fulanin dajin nan ce. Allah ya bai wa Abu 

wushirya wadda tun tana yarinya, ba ta ma fara famfara ba, 

mutane suka gane irin kyawun hakoran da za ta yi. 

Lokacin da Abu ta zama budurwa sosai, ta cika shekara goma sha 

uku, ai sai ta zama Son-kowa qin wanda-ya- rasa. Ga dai nono ya 

cika qirji tantsan. Wuya kuwa, kamar na barewa. Karan hancin 

Abu zai sa ka gane irin kyan da fuskarta za ta yi, Abu na da 

sharava a cike. Kutirinta kuwa, ko da ba ta gama girma ba, amma 

kowa ya kalle ta, ya san an yi mata dirarriyar qira. 

Abu tana da qyuyar aikin gida. Da wuya idan ba an matsa mata 

ba, ta yi aikin tsakar-gida. Amma wajen aikin makaranta, to, ba ta 

da na xaya, don kuwa tun tana aji uku na firamare, ba ta tava zuwa 

ta uku ba, daga ta xaya, sai ta biyu. Haka a makarantar Islamiyya, 

nan ma tana da haziqanci irin wanda ake so a samu, don ba ta 

amfani da allo, sai dai ta yi hadda daga Qur‟aninta .  
فيــي ليدــت بسعشـى :" زيشــُب أبــػ " بشــت الدــيج " جخبــا ميــداري " ، فتــاة ذات عقــل وعمــع . 

، عيشاىا واسعتان ، شـعخىا يتـجلى عمـى كتفيـا ، كسـا  سػداء وال بيزاء ) خسخية المػن (
أنــو شػيــل ونــاعع . ورثــت " أبــػ " ىــحا الجســال مــغ أميــا والــجتيا ، التــي ىــي مــغ أصــل 

مــشح هللا " أبــػ " فمجــا مشــح الرــغخ، فاشــتيخت وقــج الفـػالنييغ الــحيغ يعيذــػن فــي الغابــة . 
 .  بجسال أسشانيا األولى في شفػلتيا ، وتسيدت بجسال أسشانيا بعج ذلظ

وأكسمــت الدــشة الثالثــة عذــخة مــغ عسخىــا ، عشــجما بمغــت " أبــػ " مبمــغ الذــابات ،  
صـجرىا ، ورقبتيـا  نيسـآ لكع ثـجياىاصارت مصسعا لسغ يخاىا ، ومغخما لسـغ يفقـجىا ، فـح

تذبو الطبية ، وتحدبيا لجسال أنفيا أنيا ليدت مغ بشـات القـخى . امـتألت سـاق " أبـػ " 

                                                           

(ٔ)  Balaraba Ramat Yakubu :  Wa Zai Auri Jahila ? !! , sh 45 
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أنيــا صــػرت فــي  وفخــحىا ، وبــالخغع مــغ أنيــا لــع تكبــخ بعــج ، إال أن كــل مــغ يخاىــا يعمــع
 أحدغ صػرة .

، وال تفعـل ذلـظ تكخه " زيشب أبػ " أعسال السشدل ، فبرعػبة تكشذ وسط البيت  
 يفػقيـا أحـج ، ، أما فيسا يتعمق بالجراسة ، والػاجبـات السجرسـية ، فـالإال مزصخة ومكخىة
فـإن تختيبيـا لـع يكـغ الثالثـة قـط ، فإمـا  االبتـجائي، ومشـح الرـف الثالـث فيي األولى دائسـا

األولى ، وإما الثانية . ىكحا ىي أيزا في السجرسة اإلسالمية  ) الكتَّـاب ( ، فيـي ذكيـة 
، ال تحفــع مــغ المــػح بــل مــغ السرــحف الــحي يحبــو السعمســػن. وىــي حاذقــة ، مــغ الشــػع

 .(ٔ)مباشخة

 :الطصطلحات
WIN,   Women in Nigeria Organization          مشطسة نداء نيجيخيا 
NFF,  Nigerian Feminist Forum                   السشتجى الشدػي الشيجيخي 
FGC, female genital cutting                              ختان اإلناث  

   NPN                         حدب سياسي في نيجيخيا
   HOPE                                          نيجيخيا      حدب سياسي في   

                                                           

(ٔ)  Balaraba Ramat Yakubu : Wa Zai Auri Jahila? Bugu na biyu, 2005, p3. 
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 :الظتائج
اعتبخ العمع قجيًسا رذيمة بالشدبة لمسخأة إلى أن جاء اإلسالم بالعمع، وحخص عمى  -

 .شمبو، فحفل التاري  بصالبات العمع والستعمسات في شتى السجاالت العمسية

في السجتسع  مػاصمتوتعجدت األسباب التي أدت إلى حخمان السخأة مغ التعميع أو  -
الخاشئ لمجيغ لجى ؛ كالعادات والتقاليج الدائجة في السجتسعات، ونتيجة الفيع الشيجيخي 

 .شائفة مغ الشاس

حتى اآلن تعاني مغ التسييد ضجىا، ومغ ضخوف تعميسية  الشيجيخيةما زالت السخأة   -
أتي في السختبة ي الشيجيخية خ مالئسة، بل إن تسكيغ السخأة واقترادية واجتساعية غي

األخيخة بيغ مشاشق العالع، مسا يدتجعي بحل السديج مغ الجيػد لتحديغ مكانة السخأة في 
 .كافة السجاالت، وعمى رأسيا مجال التعميع والتجريب

 الخواية اليػساوية تسثل انعكاًسا حكيكًيا لػاقع السخأة في نيجيخيا. -

 :التهصيات
بحق الفتيات في التعميع وخاصة في السخاحل يجب عمى السجتسع الشيجيخي أن يقخ 

 الستقجمة مشو.

البج مغ عػدة جادة لفيع أحكام الجيغ فيسا يخز الشداء، وىحا يتحقق بأن تشيس 
 مجتسعات العالع السجني وعمى رأسيا األزىخ الذخيف في مرخ بيحا الجور التشػيخي.

 المصادرراجع الم

1- Balaraba Ramat Yakubu :  

- Budurwar Zuciya , An buga a Gaskiya Corporation Limited 
Zaria , 1993 . 

- Baddariyya , An fara bugawa shi a cikin 1995. 
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- Ina Sonsa  HAKA, Balarabe Ramat Yakubu, Ramat General 
Enterprises, 1999, ISBN 978-33810-5-9, October 2001, 
Kano, Nigeria  

- Wa Zai Auri Jahila ? ,  bugu na biyu 2005.  

- Matar Uba Jaraba , An fara bugawa shi a cikin 2006. 

 ، بجون تاري .لدان العخب ، شبعة بيخوتأبه الفضل جطال بن مظظهر :   -2

لكبخى ، مؤسدة الخسالة ، : الدشغ ا أبه عبج الرحطن أحطج بن شعيب الظدائي -ٖ
 .القاىخة

، : الجامع الرحيح، دار شػق الشجاة أبه عبج هللا دمحم بن إسطاعيل البخاري  -ٗ
 السجيشة السشػرة

بشاء الخواية ، دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفػظ ، سمدمة إبجاع  سيزا أحطج قاسم :
 . مٕٗٓٓة األسخة ، القاىخة عام بالسخأة ، مكت

: نطخية األدب ، تخجسة محي الجيغ صبحي ،  أوستين وارين ، ريظيه ويليك -٘
 م .ٕٜٚٔ،  ٔمشذػرات السجمذ األعمى لخعاية الفشػن واألدب ، دمذق ، ط

: الخواية في القخن العذخيغ ، تخجسة د. ي خيخ البقاعي ،  جان إيف تادييه -ٙ
 م . ٜٜٛٔالييئة السرخية العامة لمكتاب ، القاىخة، 

جية الشطخ في التبئيخ، تخجسة ناجي مرصفى نطخية الدخد مغ و جيرار جيظيت :  -ٚ
 م.ٜٙٛٔ، مشذػرات الحػار األكاديسي والجامعي، الجار البيزاء، صـ 

، مقالة بجون تاري  عمى ، تيار الشدػية في الفكخ الغخبي  رقية طه جابر العلهاني -ٛ
 .السػقع باسع كاتبة السقالة 

، مطبمة الرسالة ، القاهرة  ،  3، في أصول األدب ، ط أحمد حسن الزٌات -ٜ
 م ، 1953

: معجع المغة العخبية السعاصخة، السجمج األول، الصبعة أحطج مختار عطر -ٓٔ
 م، عالع الكتب، ٕٛٓٓ -ىــ ٜٕٗٔاألولى
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ت أيمن  صحيفة السثقف، جامعة كشداس،، الشدػية وفمدفة التعميع :سهزان رايس -ٔٔ

 .م91/19/8191السبت 9821حمو ة، الع    

كتاب من يتزوج جاهلة، دراسة دللية ممجمية،  : شوقً صالح نوح الفرماوي  -ٕٔ
 ، م2004رسالة ماجستير غير منشورة، 

ة الذباب ، بشاء الخواية دراسة في الخواية السرخية ، مكتب عبج الفتاح عثطان : -ٖٔ
 .ت القاىخة، د

في نطخية الخواية بحث في تقشيات الدخد ، سمدمة عالع  عبج الطلك مرتاضي : -ٗٔ
، الصبعة األولى ، السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن واآلداب ،  ٕٓٗالسعخفة رقع 
 م.ٜٜٛٔالكػيت ، 

ق ، بغجاد ، دار الذئػن البشاء الفشي لخواية الحخب في العخاعبج هللا إبراهيم :  -٘ٔ
 م .ٜٛٛٔ، لدشة الثقافية

الػششي لمثقافة والفشػن  ، السجمذ ٔٚٔسمدمة عالع السعخفة رقع  األدب اإلفخيقي ، -
 م. ٖٜٜٔ، الكػيت ، واآلداب

لقرػر الثقافة ،  ، الييئة العامةفغ كتابة القرة ، الصبعة األولى :فؤاد قظجيل  -ٙٔ
 م ٕٕٓٓالقاىخة 

 عخبي ، –السرصمحات األدبية الحجيثة دراسة ومعجع إنجميدي  :دمحم عظاني  -ٚٔ
 م .ٜٜٙٔلػنجسان ، القاىخة  –، الذخكة السرخية العالسية لمشذخ  سمدمة أدبيات
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