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الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا 
دراسة تقابلية

د. عادل الشيخ عبد اهلل أحمد 
 أ. عبد البصير بن محمد الرابع المكرطي

امللخص
هتــدف هــذه الدراســة إىل املقابلــة بــن العربيــة ولغــة اهلوســا يف موضــوع الضمائــر 
البــارزة، بغيــة حتديــد املشــكالت الــيت تواجــه الطــالب. وقــد تبنــت الدراســة يف ذلــك 
منهــج التحليــل التقابلــي. وتكتســب هــذه الدراســة أمهيتهــا مــن كوهنــا قــد أجريــت يف 
املقابلــة بــن العربيــة يف قضيــة الضمائــر البــارزة، والــيت تعــد وتكتســب هــذه الدراســة 
أمهيتهــا مــن كوهنــا قــد   أجريــت يف الضمائــر والــيت تعــد مــن أكثــر العناصــر اللغويــة 
اتفقتــا يف تقســيم  اللغتــن  الــيت تقــع  فيهــا األخطــاء. وتوصلــت الدراســة إىل أن 
الضمائــر البــارزة إىل متصلــة ومفصلــة، غــري أن لغــة اهلوســا ختتلــف عــن العربيــة يف 
وصــف، أو اعتبــار بعــض الضمائــر منفصلــة، يف الوقــت الــذي هــي متصلــة يف اللغــة 
العربيــة؛ األمــر الــذي قــد يــؤدي ابهلوســاوي الــذي اختــذ العربيــة لغــة اثنيــة إىل الوقــوع 
يف اخلطــأ؛ وذلــك لتأثــري خصائــص لغتــه علــى تعلــم اللغــة العربيــة. اتفقــت اللغتــان 
كذلــك يف تقســيم الضمائــر البــارزة تذكــريًا وأتنيثًــا، ولكــن حــدث بعــُض اختــالٍف؛ 
إذ يوجــد يف العربيــة ضمائــر خاصــة يف حالــة اخلطــاب والغيبــة للمثــى واجلمــع، بينمــا 
الغيبــة  تســتخدم اهلوســا كلمــة )Ku( يف اخلطــاب، وتســتخدم  كلمــة )Su( يف 

للمثــى واجلمــع، تذكــريًا وأتنيثًــا. 

الكلمــات املفتاحيــة : اللغــة العربيــة، لغــة اهلوســا، التحليــل التقابلــي، الضمائــر 
البارزة.



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١0٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

The Prominent Pronouns in the Arabic and 
Hausa Language - Contrastive Study

Abstract:

This contrastive study aims at ferreting out the differences 
and similarities between the Arabic and the Hausa languages in 
term of the prominent pronoun )الضَّمــري اْلبــارِز /ađ-đamīr albāriz/). 
The study is considered of high importance since it contrast 
this tybe of pronopuns which consred one of the most 
misleading element to the language learners. The study 
revealed that there are some areas of differences and other 
areas of similarities between these two languages in the 
aspect of prominets pronouns; both languages classify the 
prominent pronouns to attached and isolated pronouns. On 
the other hand there are some attached Arabic pronouns that 
their equivalents in Hausa classified as apparent pronouns. 
Consequently, this is confusing the Hausa people who learn 
Arabic and mislead them to commit mistakes. It is also found 
that there are masculine and feminine pronouns in both 
languages. Finally, the study reveals that there are differences 
between these two languages in pronouns when they refer to 
number; while there are special pronouns referring to dualism 
and pluralism  in the case of the third persons in the Arabic 
language, the Hausa use )Ku( and )Su( only in all cases of the 
third person. 
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املقدمة:
لغــة اهلوســا واحــدة مــن اللغــات اإلفريقيــة الــيت تربطهــا عالقــة وثيقــة ابلعربيــة. 
وهــذه العالقــة ذات بعــد لغــوي، واترخيــي، وجغــرايف مث عقــدي؛ إذ إهنــا مــن حيــث 
الرابــط اللغــوي تنتمــي مــع العربيــة إىل فصيلــة اللغــات األفروأســيوية. غــري أن الصلــة 
بينهمــا قــد انقطعــت منــذ أالف الســنن؛ مــا جعــل كل منهمــا تتطــور يف اجتــاه 

مغايــر. ومــن مث ظهــرت بعــض االختالفــات، جبانــب كثــري مــن التشــاهبات)1(. 

تضــارع  قواعــد  علــى  اعتمادهــا  اهلوســا  األنظــار يف  يلفــت  »مــا  أيب:  يقــول 
قواعــد النحــو العــريب كالتذكــري والتأنيــث يف حالــة اإلفــراد، واســتخدام ضمائــر املتكلــم 
والغائــب، واملخاطــب ذكــراً أو أنثــى وكذلــك التعــداد أبلفــاظ العقــود مــن العشــرين 

إىل التســعن)2(.

إن االختــالف الالحــق بــن اللغــات الــيت كانــت بينهــا قــرىب ظاهــرة توجــد يف 
كل اللغــات؛ فاللغــات األوروبيــة الــيت تنتمــي إىل العائلــة اهلنــد وأوربيــة، حــدث بينهــا، 
واللغــة اهلنديــة اختــالف كبــري علــى تتــايل العصــور. وقــس علــى ذلــك اللغــات الســامية 

مثــل العربيــة، والعريــة واحلبشــية الــيت توجــد بينهــا اآلن مســات مشــركة.

مث بــدأ االحتــكاك مــرة أخــرى بــن اللغــة العربيــة واللغــة اهلوســاوية يف زمــان يعــود 
إىل مــا قبــل وصــول اإلســالم إىل بــالد اهلوســا. وهــذا مــا ذهــب إليــه العــريب حــن 
قــال: »إن جــذور العالقــة بــن اللغــة العربيــة وبــن عــدد كبــري مــن اللغــات اإلفريقيــة 
ترجــع إىل آالف الســنن قبــل اإلســالم«)٣(. حــدث ذلــك بفعــل االحتــكاك التجــاري 
حــن وصــل التجــار العــرب إىل هــذه املنطقــة. ومــا يؤكــد ذلــك وجــود يعــض عبــارات 
مكتوبــة ابللغــة العربيــة علــى شــواهد بعــض القبــور، ترجــع إىل القــرن الثامــن امليــالدي، 
مــع العلــم أن اعتنــاق اهلوســا لإلســالم، يرجعــه بعــض املؤرخــن إىل القرنــن الثالــث 
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عشــر، والرابــع عشــر امليــالدي)٤(. وتوطــدت هــذه العالقــة مــرة أخــرى بعــد اعتنــاق 
اهلوســا ديــن اإلســالم. ومــن مَثَّ أصبحــت اللغــة العربيــة اللغــة الرمسيــة للدولــة يف خمتلــف 

جوانبهــا اإلداريــة، والفكريــة والثقافيــة)٥(. 

وقــد كان لدخــول أبنــاء اهلوســا يف اإلســالم أثــر واضــح يف اهلوســا، ولغتهــم، 
كســائر الشــعوب الــيت قــد اعتنقــت اإلســالم؛ فقــد حرصــوا علــى تعلمهــا، وتعليمهــا 
ليتمكنــوا مــن مناســكهم وعبادهتــم علــى الوجــه املرضــي عنــه)6(. وحرصــوا كذلــك علــى 
تزيــن لغتهــم مبفرداهتــا، وأســاليبها يف لغتهــم األم. وكان نتيجــة ذلــك اقــراض لغــة 
اهلوســا لكثــري مــن املفــردات العربيــة)٧(. مثــل كلمــات: والزعفــران والســرج والبصــل، 
العشــرين.  مــن  العربيــة  العقــود  األلفــاظ  بعــض  اســتخدموا  والثــوب وغريهــا. كمــا 
وكذلــك اســتخدموا بعــض املفــردات التجاريــة الــيت يســتخمها التجــار مثــل الغــش، 
والصــالة،  والصــوم،  احلــاج،  مثــل  اإلســالمية  املصطلحــات  عــن  فضــاًل  واألمانــة. 

والــزكاة وغريهــا مــا يســتخدم يف املعامــالت والفقــه)٨(. 

بــل إن اهلوســا اســتخدموا احلــرف العــريب لكتابــة لغتهــم. وقــد كانــت اللغــة العربيــة 
اللغــة الرمسيــة يف الدولــة الفوديــة الــيت مشلــت مناطــق مشــال نيجــرياي وبعــض مــن والايت 

غرهبا، ف اســتبدهلا املســتعمر ابللغة اإلجنليزية)٩(. 

وقــد كان النــدايح شــعب اهلوســا يف البلــدان الناطقــة ابلعربيــة كالســودان، وليبيــا 
والســعودية دور يف احتــكاك لغتهــم ابللغــة العربيــة يف أقاليمهــا. ومــن مث فقــد أتثــرت 
كثــرياً ابلعربيــة. ويشــري الباحثــون إىل أن لغــة اهلوســا مــن أكثــر اللغــات اإلفريقيــة الــيت 

قــد أتثــرت ابإلســالم، ومــن مث ابللغــة العربيــة. 

ورغــم وقــوع إقليــم اهلوســا حتــت االســتعمار اإلجنليــزي، وهيمنــة اللغــة اإلجنليزيــة 
أن  إال  اهلوســاوية،  الشــعوب  احلكوميــة يف  واإلجــراءات  الثقافيــة،  اجملــاالت  علــى 
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النزعــة الدينيــة اإلســالمية قــد فرضــت للعربيــة وجــوداً، وضمــن هلــا بقــاء. يظهــر ذلــك 
يف االهتمــام الفائــق بتعليمهــا، وتعلمهــا.

والذي ال شــك فيه أن دارس العربية من أبناء اهلوســا يواجه ببعض الصعوابت 
يف تعلــم اللغــة العربيــة، نتيجــة لبعــض االختالفــات بــن اللغــة العربيــة. وتتمثــل هــذه 
املشــكالت يف املميــزات التعبرييــة بــن اللغتــن كمــا ويف املســتوايت الكالميــة مــن 

الناحيــة الصوتيــة، والركيبيــة والدالليــة)10(. 

ببعــض  جياهبــون  اهلوســا  أبنــاء  مــن  العربيــة  متعلمــي  أن  أيضــاً  ُيالحــظ  ومــا 
الصعــوابت عنــد اســتخدام الضمائــر يف الراكيــب كتابــة ومشــافهة. ويشــمل ذلــك 
املذكــر،  بــن ضمائــر  التفريــق  مــن حيــث  املنفصلــة، واملتصلــة  الضمائــر  مــن  كاًل 
واملؤنــث لــكال النوعــن، وكذلــك عنــد حماولتهــم وضــع ضمائــر املثــى واجلمــع وضًعــا 

الــكالم. صحيًحــا يف 

وقــد يكــون األمــر أشــد إشــكااًل عنــد تعلقــه بقضيــة ربــط الضمائــر املتصلــة 
ابألفعــال. بــل إهنــا تؤثــر هــذه أيًضــا يف اإلخــالل بفهــم املدلــول؛ وذلــك للعجــز 
الناجــم عــن التفريــق بــن »ان« الدالــة علــى الفاعــل، وأختهــا الدالــة علــى املفعــول. 
ويف بعــض األحايــن يشــكل األمــر علــى التالميــذ؛ فيضعــون ضمــريًا منفصــاًل مــكان 
املتصــل فتســمع مثــاًل: هــذا كتــاب أان، بــداًل مــن: هــذا كتــايب. وبنــاء علــى هــذا شــرع 
الباحثــان يف القيــام هبــذه الدراســة؛ مســامهة منهمــا يف تيســري عمليــة تعليــم اللغــة 

العربيــة لناطقــن ابهلوســا.

ومثــة عمــل آخــر دفــع الباحثــن للقيــام هبــذه الدراســة، أال هــو خلــو املكتبــة مــن 
دراســة تتعلــق ابملشــكالت الــيت تواجــه الطــالب عنــد اســتخدام الضمائــر البــارزة. 
وتتبى الدراسة يف ذلك منهج التحليل التقابلي الذي يفرض أن العناصر املتشاهبة 
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بــن اللغنــن تكــون ســهلة التعلــم، بينمــا يشــكل علــى دارس اللغــة االجنبيــة تعلــم 
العناصــر اللغويــة الــيت ختتلــف عمــا يف لغتــه األم. وهــذه الفرضيــة بنيــت علــى أســاس 
نظريــة التحليــل التقابلــي الــيت تــرى أن أفضــل املــواد فعاليــة هــي تلــك الــيت يتــم تصميهــا 

بنــاء علــى نتائــج املقارنــة بــن اللغــة األم للمتعلــم، واللغــة اهلــدف)11(. 

وستقوم الدراسة بذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي الضمائر البارزة يف اللغة العربية واهلوساوية؟. 1
مــا هــي أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن العربيــة واهلوســا يف تقســيم الضمائــر مــن . 2

حيــث االنفصــال واالتصــال؟
مــا هــي أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن العربيــة واهلوســا يف تقســيم الضمائرمــن . ٣

حيــث التذكــري والتأنيــث؟
ما هي أوجه االتفاق واالختالف يف القواعد اليت جيب مراعاهتا عند استخدام . ٤

الضمائر يف كال اللغتن؟
مــا هــي أوجــه االتفــاق واالختــالف علــى املســتوى الــداليل يف الضمائــر بــن . ٥

اللغتــن؟
 مبعى آخر؛ فان هذه الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية: 

 تعريف الضمائر البارزة لغة واصطالحا يف اللغتن. . 1
 بيــان أوجــه االتفــاق واالختــالف بــن اللغتــن يف تقســيم الضمائــر انفصــااًل . 2

واتصــااًل. 
بيان أوجه االتفاق واالختالف بن اللغتن يف تقسيم الضمائر تذكريًا وأتنيثًا. . ٣
بيان أوجه االتفاق واالختالف بن اللغتن يف القواعد. . ٤
بيان أوجه االتفاق واالختالف بن اللغتن دالليا. . ٥
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يُعــد هــذا البحــث ذا أمهيــة قصــوى؛ لكونــه الدراســة األوىل الرائــدة يف جمــال 
مقابلــة الضمائــر يف اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا. وســيفيد يف:

 تذليــل الصعــوابت الــيت قــد جتابــه القائمــن بتدريــس اللغــة العربيــة ألبنــاء الشــعوب . 1
اهلوساوية.

 تذليــل الصعــوابت الــيت قــد متنــع الدارســن مــن الفهــم الصحيــح لطــرق اســتخدام . 2
الضمائــر يف النطــق والكتابــة.

 تصميم املناهج واملقررات ملادة اللغة العربية.. ٣
 إعــداد البحــوث ملــن يريــد أن يقــوم ببحــث علــى هــذا النمــط بــن العربيــة واهلوســا . ٤

أو غريمهــا.

الدراسات السابقة:
أجريــت دراســات تقابليــة عديــدة بــن العربيــة واهلوســا يف املســتوايت اللغويــة 
التحليــل  ملــا يف  للهوســا  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  املهتمــن  مــن  كافــة؛ وذلــك إدراكاً 
التقابلــي مــن فوائــد. وقــد خرجــوا بنتائــج أســهمت يف جمــال تعليــم العربيــة ملتعلميهــا 

مــن الناطقــن بلغــة اهلوســا. 

مــن أقــدم الدراســات الــيت أجريــت يف ميــدان املقابلــة بــن العربيــة واهلوســا تلــك 
الدراســة الــيت قــام هبــا النيجــريي)12( عندمــا قابــل بــن اللغتــن علــى مســتوى تركيــب 
اجلملــة. ومــن أهــم النتائــج الــيت توصــل إليهــا الباحــث أن اللغتــن قــد اتفقتــا يف مســألة 
املبتــدأ واخلــر مــن حيــث الرتيــب، ووجــود وجــود النفــي. غــري أن العربيــة تســتخدم 
النفــي يف أول اجلمــل، بينمــا تســمح لغــة اهلوســا بوجــوده يف أول اجلملــة وآخرهــا. 
كذلــك يشــكل اإلعــراب وجهــا لالختــالف بــن اللغتــن، إضافــة إىل ظاهــرة اجلملــة 

الفعليــة الــيت توجــد يف العربيــة وال توجــد يف لغــة اهلوســا. 
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وتعــد دراســة حجــازي املوســومة بـــــِ »العربيــة واهلوســا: دراســات تقابيلــة« مــن 
الدراســات القدية اليت تناولت التقابل بن لغة اهلوســا والعربية. وهي دراســة شــاملة 
قابلــت بــن اللغتــن يف كل املســتوايت اللغويــة األربعــة؛ وهلــذا فإهنــا مل تتســم ابلعمــق، 
والتدقيــق؛ فالباحــث مثــاًل مل يعــاجل يف ابب املقابلــة النحويــة قضيــة الضمائــر، كمــا أنــه 
يتطــرق إىل قضــااي أخــرى كثــرية. يضــاف إىل ذلــك فــإن الباحــث ليــس مــن الناطقــن 
ابهلوســا بوصفهــا لغتــه األم. ومــن مث مل يتيســر لــه االطــالع العميــق علــى أســرار لغــة 

اهلوسا)1٣(. 

وقــد اســتدرك الباحــث نفســه ذلــك النقــص يف كتابــه بقولــه: إنــه قــد أاثر كثــرياً 
مــن نقــاط االســتفهام راجيــاً مــن أييت بعــده أن جيــب عنهــا)1٤(. وهــذا ال يقــدح يف 
قيمــة الرســالة، ومكانتهــا العلميــة. ومــا حيمــد هلــذه الرســالة أن معظــم الدراســات 

الالحقــة املقابلــة بــن العربيــة واهلوســا قــد اوردهتــا مــن مراجعهــا. 

العربيــة ولغــة اهلوســا علــى مســتوى  اللغــة  بــن  وأجــرى غســو دراســة تقابليــة 
الظروف. وقد تناول الباحث يف دراسته املقارنة بن اللغتن على مستوى الظروف 
مــن حيــث التعريــف والوظيفــة. وبــن الصعــوابت الــيت تواجــه الــدارس اهلوســاوي 
الــذي يتعلــم اللغــة العربية.كمــا بــن األوجــه الــيت يســهل عليــه تعلمهــا. ومــن العناصــر 
صعبــة اىلتعلــم تلــك األصــوات الــيت ال توجــد يف لغتــه مثــل الثــاء، والظــاء، والصــاد، 
والعــن، والضــاد. ومــن الصعــوابت أيضــاً ظاهــرة اإلعــراب، واجلملــة الفعليــة الــيت 

ال توجــد يف لغــة اهلوســا)1٥(.

تــال ذلــك يوســف بدراســته املســماة بــِــ »تعــدي األفعــال ولزومهــا يف اللغــة العربيــة 
ولغــة اهلوســا: دراســة تقابليــة«. ومــن أهــم النتائــج الــيت توصلــت إليهــا الدراســة أن 
التعــدي يف اللغتــن يــكاد ال خيتلــف؛ إذ بينهمــا قــدر مشــرك مــن جانــب املعــاين 



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١١0                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الدالليــة الــيت تتضمنهــا األفعــال، وإن كانــت طرائــق التعبــري متباينــة)16(. يــدل علــى 
ذلــك تشــابه األفعــال املتعديــة ففــي اللغتــن مثــل:

مقابله ابهلوسااللفظ العريب 
Na gan shi رأيته

Malamin ya ba dansa alkalamiأعطى املعلم ابنه قلمًا

Ya ɗaure dokiربط احلصان

Na kashe fitilarأطفأت املصباح

ولريــك دراســة تقابليــة عــن أدوات العطــف يف اهلوســا والعربيــة. لقــد كانــت 
فكــرة الباحثــة أن الدراســات اللغويــة حــول اللغــات األفريقيــة مل أتخــذ حظهــا الــكايف 
مــن االهتمــام خاصــة يف اجملــال لتقابلــي مــع لغــات أخــرى. ومــن مث كان هــذا مــن 

احلوافــز الــيت دفعتهــا للقيــام هبــذه الدراســة. 

تناولــت الباحثــة يف دراســتها التعــرف علــى أقســام الــكالم عنــد اللغويــن العــرب، 
واهلوســاوين والغربيــن مــع إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم األداة، وأنــواع أدوات الربــط 
عنــد اللغويــن العــرب واهلوســاوين الغربيــن. مث تناولــت اتلتحليــل التقابلــي نظــام 
أدوات العطــف يف لغــة اهلوســا واللغــة العربيــة مــن خــالل حتليــل مواطــن التشــابه 
واالختــالف يف اللغتــن فيمــا يتعلــق ابســتخدام أدوات العطــف كأدوات للربــط بــن 
أمنــاط خمتلفــة مــن النمــاذج اللغويــة الــواردة مبــادة البحــث والتنبــؤ ببعــض الصعــوابت 
الــيت يكــن أن تواجــه دارســي لغــة اهلوســا مــن أبنــاء العربيــة، وكذلــك الصعــوابت الــيت 
يكــن أن تواجــه دارســي اللغــة العربيــة مــن أبنــاء لغــة اهلوســا. كمــا يتنــاول هــذا الفصــل 
بعــض املقرحــات اخلاصــة برســم املنهــج العلمــي لتدريــس أدوات العطــف. وأتيت بعــد 
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ذلــك اخلامتــة الــيت نقــدم فيهــا أهــم نتائــج البحــث النظريةوالتطبيقيــة. وُختــم البحــث 
ابملالحــق الــيت تتضمــن أهــم املصــادر، واملراجــع العربيــة، واألجنبيــة)1٧(.

ونشــر إمــام دراســة بعنــوان »وســائل صــوغ األبنيــة يف اللغتــن العربيــة واهلوســا«. 
ومــن أهــم النتائــج الــيت توصــل إليهــا الباحــث أن اللغتــن تتشــاهبان يف بعــض وســائل 
صــوغ األبنيــة للكلمــة؛ إذ إن بعــض األبنيــة العربيــة اجلديــدة ومعظــم أبنيــة لغــة اهلوســا 
اجلديــدة تصــاغ ابســتخدام اللواصــق أو الزوائــد. ُمقابــل ذلــك فــإن اللغــة العربيــة تتميــز 
بتوحــد األنظمــة؛ فلــكل بِنيــة وزن يُقــاس عليــه، وختضــع لــه كل الكلمــات اجلديــدة 
املــراد صوغهــا، خبــالف لغــة اهلوســا الــيت ليــس هلــا أوزان اثبتــة، تقــاس عليهــا يف صــوغ 

األبنيــة اجلديــدة)1٨(.

كذلــك أجــرى أبكــر دراســة يف القضــااي األســلوبية والصوتيــة بــن لغــة اهلوســا 
واللغــة العربيــة؛ ملعرفــة أوجــه الشــبه واالختــالف بــن اللغتــن. وقــد متَّ إجــراء الدراســة 
يف مدينــة األبيــض ابلســودان، حيــث يعيــش عــدد كبــري مــن اهلوســا الذيــن مت اختيــار 
1٥0 فــرداً منهــم عينــة للبحــث. اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي. ومتَّ حتليــل 

 .»SPSS« البيــاانت ابســتخدام برانمــج احلــزم اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

وقــد توصلــت الدراســة إيل عــدد مــن النتائــج أمهــا: اقــراض اهلوســا لكثــري مــن 
األلفــاظ، والعبــارات العربيــة الفصيحــة، وأتثرهــا ابلعاميــة الســودانية بفعــل التداخــل 
بعــض  يف  العجمــة  أتثــري  الدراســة  أظهــرت  األخــرى. كمــا  القبائــل  وبــن  بينهــم 
الصوائــت، والصوامــت العربيــة؛ إذ ينحرفــون عــن النطــق الصحيــح للعربيــة. وأظهــرت 
الدراســة أيضاً أن هناك تشــاهباً بن اللغتن يف بعض القضااي األســلوبية، والصوتية، 

والبالغيــة كالقســم، والنــداء)1٩(.
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وأجــرى داود دراســة يف بنــاء اجلملــة البســيطة يف اللغتــن العربيــة واهلوســوية، 
توصــل فيهــا إىل عــدم وجــود اختــالف كبــري بــن اللغتــن يف مفهــوم اجلملــة البســيطة 
وأنواعهــا. وأشــار إىل فــرق بينهمــا يف اإلســناد. فاإلســناد يكــون يف العربيــة بقرينــة 
ملفوظــة، ويكــون يف اهلوســاوية بقرينــة ملحوظــة. وأفــادت الدراســة أيضــاً أن اللغتــن 
تتشــاهبان يف كــون أن املفعــول بــه يُعــدُّ أهــم عنصــر توســع فيهمــا. ومــن الصعــوابت 
الــيت تواجــه اهلوســاوين عندمــا حياولــون تعلــم العربيــة والــيت تستشــرفها هــذه الدراســة 

مشــكلة بنــاء اجلملــة الفعليــة، واملطابقــة بــن العــدد والنــوع والنفــي)20(.
ومــن الذيــن اعتنــوا ابلتقابــل بــن العربيــة ولغــة اهلوســا خادجيــا يف دراســٍة موســومٍة 
بــــِ »األمثــال العربيــة واهلوســاوية: دراســة تقابليــة يف احلقــول الدالليــة«. وقــد تعرَّضــت 
الَّة على املوجودات احليَّة وغري احليَّة يف اللغتن. كذلك قارنت  الدراسة لألمثال الدَّ
الــة علــى جمــردات تتعلــق ابإلنســان،  الَّــة علــى األحــداث، وتلــك الدَّ بــن األمثــال الدَّ
وجمــردات أخــرى تتعلــق ابألشــياء. وتوصلــت الدراســة إىل وجــود اختالفــات بــن 
اللغتــن يف األمثــال، رمبــا ترجــع إىل اختــالف البيئــة. ونوَّهــت إىل وجــود اتفــاق أيًضــا 
يف بعضهــا رمبــا ترجــع إىل وجــود عامــل ثقــايف مشــرك، وهــو املعتقــد اإلســالمي)21(. 

كذلــك أجــرى ســليمان دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة، ولغــة اهلوســا علــى 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــة  املســتوى الصــويت وأثــر ذلــك يف إعــداد مــواد تعليــم 
اهلوســا. وقــد خلَـّـص الباحــث نتائــج الدراســة بقولــه: »وقــد بلــغ عــدد األصــوات 
املشــركة بــن اللغتــن ســبعة عشــر صــواًت. بينمــا كان عــدد األصــوات اخلاصــة بلغــة 
اهلوســا الــيت ال توجــد يف العربيــة مثانيــة أصــوات. وبلــغ عــدد أصــوات لغــة اهلوســا الــيت 

ال وجــود هلــا يف اللغــة العربيــة اثــى عشــر صــواًت«)22(.

وقــد تنــاول يوســف الظواهــر الدالليــة املشــركة بــن اللغــة العربيــة، ولغــة اهلوســا، 
وأجــرى دراســة تقابليــة، خلــص فيهــا إىل أن اللغــة العربيــة، ولغــة اهلوســا تتفقــان يف 
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كثــري مــن الظواهــر والقضــااي الدالليــة، وختتلفــان يف قليــل منهــا. وال عجــب يف ذلــك؛ 
ألهنمــا احنــدرات مــن أرومــة لغويــة واحــدة)2٣(. 

أمــا داء )201٥( دراســة تقابليــة بــن لغــة اهلوســا واللغــة العربيــة علــى املســتوى 
الصــويت. وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا: أن لغــة اهلوســا مليئــة ابلكلمــات 
املقرضــة مــن العربيــة مــا اضطــر الباحــث يف ترمجــة بعــض الكلمــات إبعــادة وضعهــا 
العــريب ألن أصلهــا يعــود اىل اللغــة العربيــة، واللغــة العربيــة متتــاز ابلثــراء الــداليل؛ إذ إهنــا 
تزخــر ابلكثــري مــن املفــردات الــيت حتمــل أكثــر مــن معــى. وهــذه الســمة تفتقــر إليهــا لغــة 
اهلوســا مــا مــا جعــل الباحــث يعطــي بعــض الكلمــات معــى واحــداً يف الرمجــة. كذلــك 
أابنــت الدراســة أن اللغتــن تتفقــان يف كــون املقاطــع الصوتيــة فيهمــا تكــون قصــرية 

ومتوســطة وطويلــًة)2٤(.  

ابن مــن هــذه الدراســات جمتمعــة أن العربيــة واهلوســا تتفقــان يف بعــض املناحــي، 
وختتلفــان يف أخــرى. كمــا وضــح أن دارســي اللغــة العربيــة مــن الناطقــن بلغــة اهلوســا 
يواجهــون بعــض الصعــوابت يف تعلــم اللغــة العربيــة؛ نتيجــة هلــذه االختالفــات بــن 
اللغتــن. ومــا وضــح أيضــاً مــن عــرض الدراســات الســابقة أن جمــال التقابــل بــن 
اللغتــن مــا زال بكــراً وأن هنالــك كثــرياً مــن القضــااي يف حاجــة إىل إجــراء املزيــد مــن 
البحــث. ومنهــا قضيــة الضمائــر الــيت مل يعثــر الباحثــان علــى دراســة فيهــا. ومــن هنــا 

يكتســب هــذا البحــث متيُّــزه، وأمهيتــه.

مفهوم الضمري يف العربية واهلوسا: 
الضمــري يف اللغــة العربيــة مــن مــادة )ض، م، ر(. وقــد تفــرع عــن هــذه املــادة 
، وداخــل اخلاطــر.  ــرُّ معــاين كثــرية. فمــن معــاين الضمــري لغــة: العنــب الذابــل، والسِّ
ومجعــه الضمائــر. وأضمــره أخفــاه. واملوضــع واملفعــول ُمْضَمــٌر. وأضمــرت األرض 
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ــرُّ وداِخــُل اخلاطــِر،  الرجــل غيبتــه إمــا بســفر أو مبــوت)2٥(. ويف اللِّســان »الضَِّمــرُي السِّ
ــْر  واجلمــع الضمَّائــُر«)26(. والظاهــر أن هــذه املعــاين تتصــل مــع بعضهــا يف معــى السِّ
واخلفــاء. ولعــل النحــاة العــرب عنــوا هــذا الوجــه مــن املعــى عندمــا مســوا الضمــري 
ابلضمــري؛ ألنــه يضمــر بداخلــه معــى االســم الظاهــر الــذي يقــوم مقامــه يف اجلملــة. 

أمــا حنــاة اهلوســا فإهنــم مســوا ضمائرهــم انطالقًــا مــن وظيفتهــا األساســية الــيت هــي 
القيــام مقــام االســم يف اجلملــة؛ لتفــادي تكــراره يف اجلملــة. ولذلــك شــاع يف كتــب 
اهلوســا مصطلــح )wakilin suna( الــذي يكــن ترمجتــه حرفيًــا بــــ )وكيــل االســم 

أو انئــب االســم(. 

وأمــا الضمــري يف االصطــالح فقــد عرفــه بــن مالــك يف ألفيتــه بقولــه: فمــا لــذي 
غيبــٍة أو حضوِر كأنــَت وْهــَو ســمِّ ابلَضِمــري)2٧(؛ أي إنــه اســم معرفــة، يــدل علــى 
املتكلــم، واملخاطَــب، والغائــب. والضمائــر الدالــة علــى املتكلــم مثــل: أان، حنــن. 
والضمائــر الدالــة علــى املخاطــب مثــل: أَنْــَت، أَنْــِت، أَنـُْتمــا. والضمائــر الدالــة علــى 

ــَو، ِهــَي، مهَُــا)2٨(.  الغائــب: ُه

أمــا يف حنــو اهلوســا فالضمــري عبــارة عــن كلمــات تقــوم مقــام األمســاء حيــث ال 
يـُـراد اســتعمال االســم مباشــرة، أو ال يـُـراد تكــرار االســم يف اجلملــة أو الــكالم مثــل: 
أان)ni(، أَنْــَت )kai(، أَنْــِت )ke(، ُهــَو )shi(، ِهــَي )ita(، حَنْــُن )mu(، أَنـْتُــْم 

 .)2٩()su( ُهــْم ،)ku(

نالحــظ هنــا أن النحــو العــريب يـَُقــرُِّب الضمائــر إىل االســتقاللية االمسيــة أكثــر 
مــن النحــو اهلوســاوي الــذي يركــز علــى أن الضمائــر جمــرد وكالء لألمســاء. وقــد أكــد 
ُســْفيان علــى هــذه النقطــة حيــث يقــول: »أرى يكــن القــول أبن الضمــري )الــذي 
يطلــق عليــه انئــب االســم يف حنــو اهلوســا( أنــه إذا قيــل الوكيــل، أو ذُِكــر التوكيــل، كان 
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هنــاك شــيء يف األصــل ينبغــي إحضــاره يف الذهــن، ومــن عدمــه جــاء شــيء آخــر 
وقــام بعملــه نيابــة عنــه، ومــن هنــا حصلــت النيابــة«)٣0(. 

مفهوم الضمائر البارزة يف العربية واهلوسا: 
يُراد يف العربية ابلضمري البارز: »ما له صورة يف اللفظ حقيقة أو حكمًا«)٣1(، 
مثــل التــاء يف أكرمــُت؛ أي أن الضمائــر البــارزة هلــا صــورة ظاهــرة يُلفــظ هبــا مقابلــة 

ابلضمائــر املــُـستـََرة الــيت ال وجــود هلــا يف الظاهــر. 

تنقســم الضمائــر البــارزة إىل ضمائــر ُمنـَْفصلــة، ومتصلــة. فاملنفصلــة تعــن مــا 
اســتقل ابلنطــق مثــل )هــو، وهــي، وحنــن( ومل يتصــل بغــريه. أمــا املتصــل فهــو وهــو مــا 

ــه. اتصــل بغــريه، ومل يســتقل ابلنطــق مثــل التــاء واهلــاء يف قولــك: أكرمُت

أمــا يف لغــة اهلوســا، فالظاهــر أن النحــو اهلوســاوي مل يتطــرق إىل تقســيم الضمــري 
 Grammar of the( إىل ابرز وُمستـََر. فإذا نظران إىل الوحدة الرابعة من كتاب
Hausa Language( يتبــن لنــا أن الضمائــر يف اهلوســا كلهــا ابرزة؛ ألن كاًل 
مــن األفعــال املاضيــة واملضارعــة واألمــر، وغريهــا مــن الصيــغ املوجــودة قــد ُمثِّــل هلــا 
بضمائرهــا يف حالــة الــكالم واخلطــاب والغيبــة. وينقســم الضمــري يف النحــو اهلوســاوي 
إىل ســبعة أقســام)٣2(. ولكــن منهــا مــا ال يـُْعتــر يف النحــو العــريب ضمــريا مثــل أمســاء 
اإلشــارة، األمســاء املوصولــة، أمســاء االســتفهام، وحنــن هنــا نكتفــي بذكــر مــا يــت إىل 

موضوعنــا بصلــة ليــس غــري. 

يتفــق النحــو اهلوســاوي مــع النحــو العــريب يف تقســيم الضمائــر إىل منفصلــة 
ومتصلــة كمــا يشــري إىل ذلــك تعريــف الــزروق)٣٣( للضمائــر املنفصلــة يف اهلوســا حيــث 
قــال: »هــذا النــوع مــن الضمــري ُيصطلــح عليــه ابلضمــري احلــر، أو ضمــري اإلنســان: 
)Personal or Independent Pronoun(. ومســي كذلــك ألنــه إبمكانــه 
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الوقــوف يف اجلملــة مــن دون أن يســتند إىل شــيء آخــر مثــل: أان )Ni(، حنــن 
)Mu(، أنــَت )Ku(، أنــِت )Ke(. ويـُْفهــم مــن هــذا أن هنــاك ضمائــر أخــرى 

تتصــل بكلمــات أخــرى حالــة اســتخدامها يف اجلمــل، كمــا ســيتضح الحًقــا. 

الضمائرر البارزة اخلاصة ابلرفع يف العربية هي كما يلي:

املثال يدلُّ على الضمري رقم
أان مسلم، أان مسلمةاملتكلم مذكرًا ومؤنثًاأان 1
املتكلم مذكرًا ومؤنثًا، وتثنية حنن2

ومجًعا 
حنن مسلمان، حنن مسلمتان، حنن 

مسلمون، حنن مسلمات
أنَت طالٌب جمتهٌداملخاَطب املفرد.أنَت ٣
أنت طالبٌة جمتهدٌةاملخاطبة املفردةأنِت ٤
أنتما طالبان جمتهدان، أنتما طالبتان املخاطبـَْنِ أو املخاطبتن أنتما٥

جمتهداتن
املخاطَِبن أو اجلنس املختلط أنتم6

بن الذكور واإلانث
أنتم طالب جمتهدون

أنن طالباٌت جمتهداٌتاملخاطباتأنن ٧
هو طالٌب ذكيٌّالغائب املفردهو ٨
هي طالبٌة ذكيٌةالغائبة املفردةهي٩
مها طالبان ذكيَّان، مها طالبتان ذكيَّتانالغائبن أو الغائبتنمها 10
هم طالٌب أذكياءالغائِبَنهم 11
هن طالبات ذكيَّاٌت الغائباتُهنَّ 12
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أما اهلوسا فضمائرها البارزة هي كما يلي:

الرمجةاملثال يدلُّ على ترمجتهالضمري رقم
1 Niاملفرد املتكلم مذكرا أان

ومؤنثاً 
Ni dalibi ne  أان طالب
ne.Ni daliba أان طالبة

2 Muاملتكلم حالة التثنية حنن
واجلمع تذكريًا 

وأتنيثًا

Mu dalibai ne  ،حنن طالبان
حنن طالبتان، 
حنن طالب، 

حنن طالبات. 
٣ Kaiاملخاطب أنَتKai dalibi neأنَت طالٌب

٤ Keاملخاطبةأنِت Ke daliba ce أنِت طالبٌة

٥ Ku أنتما
أنتم
أنن

املخاطبن 
واملخاطبتن 
واملخاطِبَن 
واملخاطباِت

Ku dalibai ne  ،أنتما طالبان
أنتما طالبتان، 

أنتم طالب،
أنن طالباٌت.

6 ShiالغائبهوShi dalibi ne  هو طالٌب

٧ ItaالغائبةهيIta daliba ce  هي طالبٌة

٨ Suمها
هم
هن

املخاطبن 
واملخاطبتن 
واملخاطِبَن 
واملخاطباِت

Su dalibai ne  مها طالبان
مها طالبتان 
هم طالٌب

هن طالباٌت
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إذن يوجــد يف العربيــة اثنــا عشــر ضمــريًا منفصــاَل لثمانيــة عشــر مدلــواًل لعــدم 
التفريــق بــن املذكــر واملؤنــث يف بعضهــا مثــل: »أان وأنتمــا ومهــا«، كمــا أن »حنــن« 
مل متيــز بــن املثــى واجلمــع، وال التذكــري والتأنيــث يف مدلوالهتــا، يف حــن أن يف لغــة 
اهلوســا مثانيــة ضمائــر منفصلــة لثمانيــة عشــر مدلــواًل. وبــذا يُفهــم أن اللغــة العربيــة 
زادت علــى لغــة اهلوســا أبربعــة ضمائــر. وهــذا يــدل علــى أن اللغــة العربيــة أوســع 

نطاقًــا مــن اللغــة هلوســا يف جمــال الضمائــر البــارزة. 

الضمائر املنفصلة اخلاصة ابلنصب يف العربية واهلوسا:
تكــون هــذه الضمائــر يف اللغــة العربيــة يف حمــل نصــب؛ ألهنــا تقــع مفعــواَل بــه أو 
ْو إِيَّاُكــْم لََعــَىٰ ُهًدى 

َ
معطوفــة علــى ضمــري يف حمــل نصــب كقولــه تعــاىل: ﴿َوإِنَّــا أ

ِبــٍن﴾ )ســبأ:2٤(.  ْو ِف َضــَاٍل مُّ
َ
أ

وضمائر النصب يف العربية هي كما يلي:

املثال يدلُّ على الضمري رقم
وإايي فارهبوناملتكلم مذكرا ومؤنثًاإايي1
هؤالء إايان يرمون ابألحجاراملتكلم مذكرًا ومؤنثًا، وتثنية ومجًعا إايان2
إايَك والكسَل. املخاَطب املفردإايَك ٣
إايِك والكسَلاملخاطبة املفردةإايِك ٤
إايكما والغيبة املخاطبـَْنِ أو املخاطبتن إايكما٥
إايكم والغشَّ يف االمتحاناملخاطَِبن إايكم6
إايكنَّ واالختالط ابلرجالاملخاطباتإايُكن٧َّ
 إايه أنتظرالغائب املفردإايه٨
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املثال يدلُّ على الضمري رقم
إايها خيطبالغائبة املفردةإايها٩

إايمها ننتظرالغائبن أو الغائبتن إايمها 10
إايهم نواجه ابلقضيةالغائِبَنإايهم 11
إايهن منتحن غداالغائباتإايُهنَّ 12

أما يف اهلوسا فيقول ُجنـَْيُد ويـََرُدَوا Junaidu, Da Yaradua)٣٤( إن: »هذا 
النــوع مــن الضمــري أييت يف مقــام مــن وقــع عليــه الفعــل بــداًل مــن تكــرار الضمــري 
فيســتعمل لذلــك«. وهــذه الضمائــر إمنــا تتقابــل مــع ضمائــر النصــب املنفصلــة علــى 
وجــه التقريــب، إذ هــي أقــرب إىل معــى »نفــس« منهــا إىل »إاي«. وهلــذا يفضــل 
الباحثــان مقابلتهــا بــــــ: نفســي، نفســك، نفســه، بــداًل مــن: إايي، إايك، إايه.. إخل.

الرمجةاملثاليدل علىترمجتهالضمريرقم
1 Kainaاملفرد املتكلم مذكرًا نفسي

ومؤنثًا
 Kaina na
 amfana

إمنا نفعت 
نفسي

 2 Kanmuاملتكلم حالة التثنية أنفسنا
واجلمع تذكريًا وأتنيثًا

 Kanmu muka
amfana

إمنا نفعنا 
أنفسنا

٣ Kankaاملخاطب نفسَك Kanka ka
 amfana

إمنا نفعت 
نفسَك

٤ Kankiاملخاطبةنفسِك Kanki dai
 kika cuta

إمنا ضررِت 
نفسِك

٥ Kankuنفساكما
أنفسكم
أنفسكن

املخاطبن واملخاطبتن 
واملخاطِبَن 
واملخاطباِت

 Kanku kuka
 zalunta

إمنا ظلمتم 
أنفسكم
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الرمجةاملثاليدل علىترمجتهالضمريرقم
 6 Kanshiالغائبنفسه Kanshi kawai

 ya sani
إمنا يعرف 

نفسه
 ٧ Kantaالغائبةنفسها Kanta kawai

 ta yaudara
إمنا خدعت 

نفسها 
٨ Kansuنفسامها

أنفسهم
أنفسهن

الغائبـَْنِ والغائبتن 
والغائبن والغائبات

 Kansu kawai
 suka ceto

إمنا أنقذوا 
أنفسهم

الضمائر املتصلة اخلاصة ابلرفع يف العربية واهلوسا: 
الضمائــر اخلاصــة ابلرفــع يف العربيــة ثالثــة أنــواع. ومسيــت كذلــك ألهنــا أتيت يف 

حالــة الفاعليــة. وتنقســم إىل ثالثــة أقســام: 
1- ما خيتص ابلفعل املاضي. 

2- ما يدخل يف مجيع األفعال. 
٣- ما ال يتصل إال ابملضارع واألمر.

 الضمائــر الــيت ختتــص ابلفاعــل هــي: اتء الفاعــل، وهلــا ســتُّ صــور كمــا يف 
األمثلــة التاليــة: 

املثال يدلُّ على الضمري رقم
ذهبُت إىل املدرسة ماشيا. ذهبُت إىل املدرسة ماشيةاملتكلم مذكرا ومؤنثًا ُت1
يبدو أنَك ذهبَت إىل املدرسة ماشيا املخاطب َت2
 ذهبِت إىل املدرسة ماشيةاملخاطَبة  ِت ٣
املخاطبن أو  متا ٤

املخاطبتن
َذَهبـُْتَما إىل املدرسة ماشين، أو ماشيتن
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املثال يدلُّ على الضمري رقم
ذهبُتْم إىل املدرسة مَشاًةاملخاطبن  مُت٥ْ
ذهبُنَّ إىل املدرسة ماشياٍتاملخاطَبات ُتن6َّ
املتكلم تثنية ومجًعا  ان٧

تذكريًا وأتنيثًا
ذهبنا إىل املدرسة ماشيـَْنِ أو ماِشيـَتـَْنِ أو مشاة أو 

ماشياٍت

والضمائــر البــارزة الــيت تدخــل علــى مجيــع األفعــال، فهــي ألــف االثنــن، واو 
اجلماعــة، نــون اإلانث كمــا يف اجلــدول أدانه:

املثال يدلُّ على الضمري رقم
ألف 1

االثنن
املخاطبـَْن واملخاطبتن 

يف املضارع واألمر، 
كما تصلح وللَغائِبـَْنِ 
والَغائِبـَْنِ يف املاضي 

واملضارع واألمر 

أنتما تذهبان إىل املدرسة ماشيـَْنِ أو ماشيتن 
أيها الطالبان اذهبا إىل املدرسة ماشين 

أيتها الطالبتان اذهبا إىل املدرسة ماشيتن
مها ذهبا إىل املدرسة ماشين أو ماشيتن

مها يذهبان إىل املدرسة ماشين أو ماشيتن 
قل هلما ليذهبا إىل املدرسة ماشين أو ماشيتن

واو 2
اجلماعة

مجاعة املخاطَِبَن 
يف املضارع، ومجاعة 
الغائِِبن يف املاضي 

واملضارع واألمر 

أنتم تذهبون إىل املدرسة مشاة
هم ذهبوا إىل املدرسة مشاة

هم يذهبون إىل املدرسة مشاة
أيها الطالب اذهبوا إىل املدرسة مشاة

نون ٣
اإلانث

 مجاعة اإلانث، 
وتصلح للمخاطبات 

يف املضارع، كما 
تصلح للغائبات ماضًيا 

ومضارًعا وأمرًا 

أنـُْنَّ تذهنَب إىل املدرسة ماشياٍت
 ُهنَّ ذَهنْبَ إىل املدرسة ماشياٍت
ُهنَّ يذَهنْبَ إىل املدرسة ماشياٍت

قل للطالبات يْذَهنْبَ إىل املدرسة ماشياٍت
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فهــو ضمــري ايء  إال ابملضــارع، واألمــر  يتصــل  الــذي ال  البــارز  الضمــري  أّمــا 
املثــال:  يف  املخاطبــة، كمــا 

املثال يدلُّ على الضمري رقم
املخاطبة ويستخدم يف املضارع ي1

واألمر
أنِت تذهبن إىل املدرسة ماشيًة. 
اذهي إىل املدرسة ماشية اي هند. 

أتيت هذه الضمائر البارزة يف اهلوسا فاعاًل. وهي ثالثة أنواع:
املتصلة ابلفعل املاضي. - 
املتصلة ابلفعل املضارع.- 
املتصلة بفعل أمر.- 

الضمائر املتصلة ابلفعل املاضي هي:
الرمجةاملثال يدلُّ على ترمجتهالضمري رقم
1Naaاملفرد املتكلم مذكرا ومؤنثاً  ُتNaa karanta قرأُت
2 Munاملتكلم حالة التثنية واجلمع  ان

تذكريًا وأتنيثًا
Mun karantaقرأان

٣ Kaaاملخاطب  َتKaa karantaقرأَت
٤ Kinاملخاطبةِت Kin karanta قرأِت
٥Kun مُتا

مُتْ
ُتنَّ

املخاطبن واملخاطبتن 
واملخاطِبَن واملخاطباِت

 Kun karantaقرأمُتا
قرأمُتْ

قرأنُنَّ
6Yaaالغائب Yaa karanta قرأ
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الرمجةاملثال يدلُّ على ترمجتهالضمري رقم
٧Taa الغائبة Taa karantaقرأْت
٨Sunا

و
َن

الغائبـَْنِ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Sun karantaقرآ
قرءوا
قرأَن

والضمائر املتصلة ابلفعل املضارع هي:

الرمجة املثال يدلُّ على ترمجتهالضمري رقم
1Ina  ًاملفرد املتكلم مذكرا ومؤنثا Ina karatuأقرأ 

2 Muna  املتكلم حالة التثنية واجلمع
تذكريًا وأتنيثًا

Muna karatuنقرأ 

٣ Kana  املخاطبKana karatuتقرأ 

٤ Kinaاملخاطبةي Kina karatu تقرأئن 

٥Kuna ا
و
ن

املخاطبن واملخاطبتن 
واملخاطِبَن واملخاطباِت

 Kuna karatuتقرآن 
 تقرءون
 تقرأن

6Yanaالغائب Yana karatu يقرأ 

٧Tanaالغائبة Tana karatuتقرأ 

٨Sunaا
و
ن

الغائبـَْنِ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Suna karatuيقرآن 
 يقرأون
 يقرأَن
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أما الضمائر املتصلة بفعل أمر يف اهلوسا فهي:

الرمجةاملثال يدلُّ على ترمجتهالضمري رقم
1 Ka املخاطب أنتKa karanta/ yi karatuاقرْأ 
2 Kiاملخاطبةي ki karantaاقرئي 
٣ Kuا

و
ن

املخاطبن واملخاطبتن 
واملخاطِبَن واملخاطباِت

Ku karantaاقرآ
اقرأوا
اِقـَْرْأَن

مــاض  مــن  الثالثــة  الفعــل  أنــواع  جلميــع  الضمائــر  توفــري  يف  اللغتــان  اتفقــت 
ومضــارع وأمــر، غــري أهنمــا اختلفتــا يف طريقــة اســتخدام تلــك الضمائــر يف اجلملــة 

اللغتــن.  وطبيعــة كال  القواعــد  حســب 

الضمائر املتصلة الواقعة حمل النصب يف العربية واهلوسا:
يكــون هــذا النــوع مــن الضمائــر يف العربيــة يف حمــل نصــب إذا اتصلــت بفعــل، أو 
ُســِبَقْت حبــرف مــن أحــرف النصــٍب وهــي: ايء املتكلــم، »ان« الدالــة علــى املفعــول، 
كاف اخلاطــب الــيت هلــا مخــس صــور، وهــاء الغيبــة، وهلــا مخــس صــور أيًضــا كمــا هــي 

ُمفّصلــة أدانه:
 املثال يدل علىالضمريرقم
إين لتطربن اخلالل الكريةاملتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة اإلفراد ي 1

 املتكلم حالة التثنية واجلمع  ان 2 
تذكريًا وأتنيثًا

إننا شباٌب حيدوان األمل وحتفزان الثقة

إنَك ذو ِحسٍّ ُمْرِهٍف يهزَك الفن الرفيع املخاطب َك ٣
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 املثال يدل علىالضمريرقم
إنِك ذاُت حسٍّ مرهٍف يهزِك الفنُّ الرفيع املخاطبة ِك ٤

إنكما ذوا حٍس مرهٍف يهز كما الفن الرفيع املخاطبن أو املخاطبتن كما ٥ 
إنكم ذُوو حٍس مرهٍف يهزكم الفن الرفيع املخاطِبَن كم 6
إنَّكنَّ ذواُت حٍس مرهٍف يهز كما الفن الرفيع املخاطبات كنَّ ٧
إنه ال يستثريه الغضب الغائب ُه ٨
إهنا ال يستثريها الغضب الغائبة ها ٩
إهنما ال يستثريمها الغضب الغائبن أو الغائبتن مُهَا10
إهنم ال يستثريهم الغضب الغائبن ُهْم11
إهنن ال يستثريهن الغضب الغائبات ُهن12َّ

أمــا يف اهلوســا فتكــون الضمائــر املتصلــة مفعــواًل بــه. وقــد أورد هــودج وإبراهيــم  
 )Verb objects( عنــوان:  حتــت  أمثلــة  يف كتاهبمــا   Hodge & Ibrahim
مــع التقابــل بــن الضمائــر املنفصلــة املســتقلة، ووضــع خطــا حتــت الضمائــر املتصلــة 
 Ka Ki و Mu و Ni :للداللــة علــى تغيــري صورهــا بعــد اتصاهلــا ابلفعــل وهــي

      .)٣٥(Shi و Kuو

الشكل التايل يبن هذه الضمائر مع مقابلها يف العربية:
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الرمجةاملثاليدل علىترمجتهالضمريرقم
1  Niاملتكلم مذكرا  ي

ومؤنثاً حالة 
اإلفراد

 Sun aikeni
 Ingila

أرَسلوين إجنلرا

 2  Muاملتكلم حالة  ان
التثنية واجلمع 
تذكريًا وأتنيثًا

 Sun aikemu
 Ingila

أرَسلوان إىل إجنلرا

٣  Kaاملخاطبَك Mun aikeka
 Ingila

أرسلناك إىل إجنلرا

٤  Kiاملخاطبة ِك  Sun aikeki
Ingila

أرسلوِك إىل إجنلرا

٥  Kuُكما
كم
كنَّ

املخاطبن 
واملخاطبتن 
واملخاطِبَن 
واملخاطباِت

 Mun aikeku 
 Ingila

أرسلناكما إىل إجنلرا
أرسلناكم إىل إجنلرا
أرسلناكنَّ إىل إجنلرا

6  Shiالغائب  Mun aikeshi
 Ingila

أرسلناه إىل إجنلرا 

 ٧  Taالغائبةها  Mun aiketa
 Ingila

أرسلناها إىل إجنلرا

٨  Su مها
هم
هن

الغائبـَْنِ 
والغائبتن 
والغائبن 
والغائبات

 Mun aikesu
 Ingila

أرسلنامها إىل إجنلرا
أرسلنا هم إىل إجنلرا
أرسلناهنَّ إىل إجنلرا
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بــه، ويف  اتفقــت اللغتــان يف اتصــال الضمائــر ابألفعــال حــال كوهنــا مفعــوال 
كليهمــا تتغــري صــورة الضمــري عمــا كانــت عليــه حالــة االنفصــال، بيــد أن يف اهلوســا 
إذا اتصلــت الضمائــر مبــا يقابــل حــروف النصــب يف العربيــة، أتيت الضمائــر منفصلــة 
مثــل: إن أو أن Lallai، كأن )Kamardai(، لكــن )Saidai( فتقــول مثــاًل:

Lallai shi bawane إنه عبٌد -
Kamardai ita musulmace كأهنا مسلمة -

Saidai mu muna kan gaskiya ٍّلكننا على حق -
فالضمائــر mu, ita, shi قــد انفصلــت عــن الكلمــة الــيت قبلهــا وصورهــا ابقيــة 
كمــا هــي يف حالــة االنفصــال خالفــاً للعربيــة كمــا هــو مالحــظ يف األمثلــة الســابقة. 

الضمائر املتصلة الواقعة حمل اجلّر يف العربية واهلوسا: 
تكــون هــذه الضمائــر يف العربيــة يف حمــل جــرٍّ إذا اتصلــت حبــرف َجــرٍّ، أو وقعــت 
مضافــا إليــه وهــي: ايء املتكلــم، »ان«، كاف اخلاطــب، وهلــا مخــس صــور، وهــاء 

الغيبــة، وهلــا مخــس صــور أيضــا كمــا هــي مفصلــة يف الشــكل أدانه:

 املثال يدل علىالضمريرقم
صديقي يعتز يب املتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة اإلفراد ي 1

برولنا لنا ال للعدو املتكلم حالة التثنية واجلمع تذكريًا وأتنيثًا ان 2 
لَك جتاربك يف احلياة املخاطب َك ٣ 
َلِك جتاربِك يف احلياة املخاطبة ِك ٤ 
لكما جتاربكما يف احلياة  املخاطبن أو املخاطبتن كما ٥ 
عليكم أنفسكم املخاطِبَن كم 6
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 املثال يدل علىالضمريرقم
لُكنَّ مثل الذي عليكن املخاطبات كنَّ ٧

له جتاربه يف احلياة الغائب ُه ٨ 
هلا جتارهبا يف احلياة الغائبة ها ٩

هلما جتارهبما يف احلياة الغائبن أو الغائبتن مُهَا10 
هلم جتارهبم يف احلياة الغائبن ُهْم11
هلنَّ جتارهبن يف احلياة  الغائبات ُهن12َّ

 )n( ذكــر حنــاة اهلوســا أن هــذا النــوع مــن الضمــري ُيكتَــُب هــو واملضــاف ومورفيــم
الــدال علــى أن املضــاف مذكــر، أو مورفيــم )r( الــدال علــى املضــاف املؤنــث ككلمــة 
واحدة. وأن هذا التمييز أييت إذا كان املضاف مفرًدا كما يف يظهر يف األمثلة اآلتية: 

الرمجةاملثال يدل على ترمجتهالضمريرقم
1 Naاملتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة اإلفراد ي Garinaبلدي

 2 Muاملتكلم حالة التثنية واجلمع تذكريًا وأتنيثًا  انGarinmuبلدان
٣ Kaاملخاطب َك Garinkaبلدَك
٤ Kiاملخاطبة ِك Garinkiبلدِك

٥ Ku
 كما
 كم
 كنَّ

املخاطبن، واملخاطبتن، واملخاطبن 
Garinku واملخاطبات.

بلدكما 
بلدُُكم 
بلدكنَّ

 6 Shiالغائب ه Garinshiبلده
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الرمجةاملثال يدل على ترمجتهالضمريرقم
 ٧ Taالغائبة ها Garintaبلدها

 ٨ Su
 مها
 هم
 هنَّ

Garinsu الغائبـَْنِ والغائبتن والغائبن والغائبات
بلدمها
بلدهم
بلدهنَّ

ونالحظ أن املورفيم ال يظهر مع ضمري املتكلم إذا كان مفرًدا. 
ومن أمثلة املضاف املؤنث: 

الرمجةاملثال يدل على ترمجتهالضمريرقم
1Taاملتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة اإلفراد ي Gonata حديقيت

 2 Muاملتكلم حالة التثنية واجلمع  ان 
تذكريًا وأتنيثًا 

Gonarmuحديقتنا

 ٣ Kaاملخاطب َك Gonarkaحديقتَك
٤ Kiاملخاطبة ِك Gonarkiحديقتِك
٥ Kuكما 

 كم
 كنَّ

املخاطبن، واملخاطبتن، 
Gonarku واملخاطبن واملخاطبات.

حديقتكما 
حديقتُكم 
حديقتكنَّ

6 Shiالغائب ه Gonarshiحديقته
٧ Taالغائبة ها Gonartaحديقتها
٨ Suمها 

 هم
 هنَّ

الغائبـَْنِ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Gonarsuحديقتهما
حديقتهم
حديقتهنَّ
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يســتقل كل مــن املضــاف واملضــاف إليــه عــن اآلخــر إذا كانــت اإلضافــة إىل 
االســم الظاهــر، كمــا مثــل لذلــك هــودج وإبراهيــم مبــا يلــي:

- Aikin Bello da kyau؛ أي عمل بللو حسٌن. 
- Aikinsa da kyau؛ أي عمله حسٌن. 

- Aikin Halima da kyau؛ أي عمل حليمة حسٌن. 
- Aikinta da kyau؛ أي عملها حسٌن. 

اتصال الضمائر مبا يقابل حروف اجلر:
يالحــظ أن بعــض الكلمــات الــيت تقابــل حــروف اجلــر يف العربيــة إذا اتصلــت 
ابلضمائــر، يؤثــر ذلــك يف تغيــري صورهتــا األصليــة، يف حــن أن بعضهــا ال يــرى هلــا 

أي أثــر يف الضمائــر املتصلــة هبــا ،كمــا هــو موضــح أدانه:

- Ya gaya mata sakon da dare؛ أي ذكر هلا الرسالة ابلليل. 
- Ya gaya masa sakon da dare؛ أي ذكر له الرسالة ابلليل. 

- Ya gaya mana sakon da dare؛ أي ذكر لنا الرسالة ابلليل. 
- Ya gaya maki sakon da dare؛ أي ذكر لِك الرسالة ابلليل. 
- Ya gaya masu sakon da dare؛ أي ذكر هلم الرسالة ابلليل. 
- Ya gaya mani sakon da dare؛ أي ذكر يل الرسالة ابلليل. 

- Ya gaya maku sakon da dare؛ أي ذكر لكم الرسالة ابلليل. 
- Ya gaya maka sakon da dare؛ أي ذكر لَك الرسالة ابلليل. 



د. عادل الشيخ عبد هللا أحمد - أ. عبد البصير بن محمد الرابع المكرطي

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(              ١٣١

فضمــري ta يف املثــال األول الــذي أصلــه ita قــد أتثــر ابتصالــه بــــ »ma« الــيت 
هــي مبثابــة حــرف اجلــر »لــــ« كمــا يظهــر يف اجلمــل املقابلــة، وهكــذا يف بقيــة األمثلــة. 

وأما يف مثل :

- Tazo da ita؛ أي جاءت هبا. 
- Tazo da shi؛ أي جاءت به. 

- Tazo da su؛ أي جاءت هبما، أو هبم، أو هبنَّ.
- Tazo da mu؛ أي جاءت بنا. 

- Tazo da ku؛ أي جاءت بُكما، أو بُكم، أو ِبكنَّ. 
- Tazo da ni؛ أي جاءت يب. 

- Tazo da kai؛ أي جاءت بَك. 

حالــة  عليــه  عمــا كانــت  تتغــري صورتــه  مل  األوىل  اجلملــة  فضمــري »ita« يف 
 ،»da« االنفصــال علــى الرغــم مــن اتصالــه مبــا يقابــل حــرف اجلــر »البــاء« وهــو
فكأنــه قيــل: جــاءت هبــي يف املثــال األول، أو جــاءت هبــو يف املثــال الثــاين، وهكــذا. 

هبــذا ُيالحــظ أن اهلوســاوي الــذي تــدرب علــى مثــل هــذا النمــط يف لغتــه األم 
-وهــو ال يُعتبـَــُر خمطئًــا- قــد جيــد صعوبــة يف االلتــزام بوضــع الضمائــر املتصلــة يف 
العربيــة بوصفهــا اللغــة اهلــدف وضًعــا صحيًحــا مــن دون إبداهلــا ابلضمائــر املنفصلــة، 

كمــا ُأشــري إىل ذلــك آنًفــا. 
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اخلامتة
كشــفت هــذه الدراســة أن هنالــك مواطــن لالتفــاق، وأخــرى لالختــالف، بــن 

اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا يف قضــااي الضمائــر البــارزة. وجيمــل ذلــك يف اآليت:

- الضمائــر يف العربيــة تصنــف أبهنــا أمســاء، يف حــن أهنــا تعــد يف لغــة اهلوســا جمــرد 
وكالء لألمســاء؛ أي wakilin suna يف لغــه اهلوســا.

- ينقســم الضمــري يف النحــو اهلوســاوي إىل ســبعة أقســام. ومنهــا مــا ال يـُْعتــر يف 
النحــو العــريب ضمــريًا مثــل أمســاء اإلشــارة، األمســاء املوصولــة، أمســاء االســتفهام. 

- تتفق اللغتان يف تقسيم الضمائر البارزة إىل منفصلة ومتصلة، غري أن لغة اهلوسا 
ختتلــف عــن العربيــة يف وصــف أو اعتبــار بعــض الضمائــر منفصلــة، يف الوقــت الــذي 
هــي متصلــة يف اللغــة العربيــة؛ األمــر الــذي قــد يــؤدي ابهلوســاوي الــذي اختــذ العربيــة 

لغــًة اثنيــًة إىل الوقــوع يف اخلطــأ لتأثــري اللغــة األم علــى اللغــة اهلــدف. 

ويف  بــه،  مفعــواًل  حــال كوهنــا  ابألفعــال  الضمائــر  اتصــال  يف  اللغتــان  اتفقــت   -
كلتيهمــا تتغــري صــورة الضمــري عمــا كانــت عليــه حالــة االنفصــال، بيــد أنــه يف اهلوســا 
إذا اتصلــت الضمائــر مبــا يقابــل حــروف النصــب يف العربيــة، أتيت الضمائــر منفصلــة 

.)Saidai( لكــن ،)Kamardai( كأن ،Lallai مثــل: إن أو أن

- اتفقــت اللغتــان يف تقســيم الضمائــر البــارزة تذكــريًا وأتنيثًــا، مبعــى أن ِكلتــا اللغتــن 
مــن صنــف اللغــات الــيت تفــرق بــن املذكــر واملؤنــث يف الضمائــر البــارزة، ولكــن 
حــدث بعــض اختــالف؛ إذ إن العربيــة وفــرت للمثــى واجلمــع ضمائــر خاصــة يف 
 )Su(يف اخلطــاب، و )Ku( حالــة اخلطــاب والغيبــة، يف حــن أن اهلوســا تســتخدم
يف الغيبــة للمثــى واجلمــع، تذكــرياً وأتنيثــاً. ولــذا غــدت اللغــة العربيــة أكثــر ثــراء مــن 
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لغــة هلوســا يف جمــال الضمائــر البــارزة. ولعــل هــذا أيَضــا يســبب صعوبــة  للهوســاوي 
الــذي يتعلــم أو يـَُعلِّــُم اللغــة العربيــة. كمــا أهنــا قــد ُيســبب الصعوبــة ذاهتــا للناطــق 

ابلعربيــة، عنــد تعلمــه لغــة اهلوســا.



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١٣٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

اهلوامش والتعليقات:
)1( أبو منقة، األمن، اهلوسا يف السودان، 1٩٩٨م.

)2( يوســف، أيب ســليمان، تعــدي األفعــال ولزومهــا يف اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا: دراســة تقابليــة 
ص6. 1٤11ه-1٩٩0م، 

)٣( العــريب، نصــر الديــن بشــري، أصــل اللغــات اإلفريقيــة ونشــأهتا وأثــر اللغــة العربيــة فيهــا: الفالنيــة 
واهلوســوية منوذجــاً، 2016م.

)٤( شاكر، حممود، اتريخ نيجرياي. 1٣٩1هـ -1٩٧1م، ص 1٨. 
واهلوســوية،  العربيــة  اللغتــن  يف  البســيطة  اجلملــة  بنــاء  يف  دراســة  داؤد  حممــد  داؤد،  انظــر   )٥(

1٤٣2ه-2011م.
)6( غالدنثي، شيخو أمحد سعيد، حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، ط2، 1٩٩٣م

)٧( أبو منقة، األمن، اهلوسا يف السودان، 1٩٩٨م، ص٥.
)٨( غالدنثي، شيخو أمحد سعيد، حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، ط2، 1٩٩٣م

)٩( انظــر رمضــان، أمحــد جتــاين، أثــر السياســات اللغويــة يف تعليــم اللغــة العربيــة يف 1٩60- 2010م 
يف نيجــرياي 1٤٣٨ه-2016م، وكذلــك انظــر موســى، حممــد الثــاين عمــر، الشــيخ عثمــان بــن 

فــودي والطريــق الســتعادة اهلويــة الشــيخ عثمــان بــن فــودي والطريــق الســتعادة اهلويــة.
)10( إمام، محود سليمان، أوضاع تعليم اللغة العربية يف نيجرياي املرحلة الثانوية منوذجا، 201٣م 
)11( Fries, C.Teaching and learning English as a foreign lan-

guage, 1945.
)12( النيجــريي، موســى عثمــان يــا، دراســة تقابليــة بــن العربيــة واهلوســا علــى مســتوى تركيــب 

1٩٨٣ اجلملــة، 
)1٣( حجازي، مصطفى حجازي السيد، العربية واهلوسا: دراسات تقابلية، 1٩٨٥م.

)1٤( حجازي، مصطفى حجازي السيد، العربية واهلوسا: دراسات تقابلية، 1٩٨٥م، ص، ٨.
)1٥( غســو، علــي جعفــر، دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا علــى مســتوى الظــروف، 

1٩٨6م
)16( يوســف، أيب ســليمان، تعــدي األفعــال ولزومهــا يف اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا: دراســة تقابليــة، 

1٤11ه -1٩٩0م
)1٧( بريك، منال على حممد على، أدوات العطف يف اللغتن اهلوسا والعربية - دراسة تقابلية 200٨م. 
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)1٨( إمام، يهوذا سليمان، وســائل صــــوغ األبنية فــي اللغتن العربية واهلوسا، 200٩م.
)1٩( أبكر، أمحـد حسـن علـي، دراسة تقابلية بن لغة اهلوسا واللغة العربية على مستوى األساليب 

واألصوات: منوذج مدينة األبيض، رسالة ماجستري غري منشورة، 200٩م.
)20( داؤد، حممد داؤد، دراسة يف بناء اجلملة البسيطة يف اللغتن العربية واهلوسوية1٤٣2ه-2011م.

)21( خادجيا، رابع حممد، األمثال العربية واهلوساوية: دراسة تقابلية يف احلقول الداليل، 201٤م.
)22( ســليمان، بشــري يونــس، دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة و لغــة اهلوســا علــى املســتوى الصــويت 
وأثرهــا يف إعــداد مــواد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــة اهلوســا، 1٤٣٤ هـــ -2012م، ص٨.

)2٣( يوســف، مصطفــى حممــد،  الظواهــر الدالليــة مشــركة بــن اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا دراســة 
دالليــة، 201٣م.

)2٤( داء، حممــد طاهــر، دراســة تقابليــة بــن أصــوات اللغــة العربيــة ولغــة هوســا وكتابتهــا ابحلــرف 
العــريب، دراســة صوتيــة، 201٥م.

)2٥( الفــريوز آابدي، حممــد بــن يعقــوب جمــد الديــن، القامــوس احمليــط، 1٤26 ه- 200٥م، 
ص٩٨1.

)26( انظــر ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور االفريقــي املصــري مجــال الديــن أبــو الفضــل، 
لســان العــرب، ط٣. )200٣( مــادة ضمــر ٤/ ٤٩1

)2٧( الفوزان، الشيخ عبد هللا بن صاحل، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، 1٤16هـ .٨2/1. 
)2٨( السيد، أمحد أساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبيًقا، 2011 م، ص 10٣ 

)29( Sufyanu, Kwatancin Wasun Bayanau. Rukunin Nahawu 
Dangin Suna Hausa Da Fulfulde, Kundin binciken digiri na 
biyu, 2009 51

  انظر )30(
Sufyanu, Kwatancin Wasun Bayanau. Rukunin Nahawu 
Dangin Suna Hausa Da Fulfulde, Kundin binciken digiri na 
biyu, 2009

)٣1( الفوزان، الشيخ عبد هللا بن صاحل، دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، 1٤16هـ 1/٨٣.
)32( Hugh, Migeod, Frederick William. A grammar of the Hausa 

language, 1914  p.72
)33( Zarruq, R. M. 1982, Aikatau a Nahawun Hausa. p21.
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)34( Junaidu, I. Da Yaradua, T. M, Harshe da Adabin Hausa A  
Kammale Junaidu, a Yaradua, 2007 .p.18.

انظر )35(
Hodge and Ibrahim, Hausa Basic Course, 1963.



د. عادل الشيخ عبد هللا أحمد - أ. عبد البصير بن محمد الرابع المكرطي

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(              ١٣7

املصادر واملراجع
أوال: املراجع العربية:

أبكــر، أمحـــد حســـن علـــي، دراســة تقابليــة بــن لغــة اهلوســا واللغــة العربيــة علــى مســتوى   -
منشــورة، جـامعـــة  غــري  األبيــض، رســالة ماجســتري  منــوذج مدينــة  األســاليب واألصــوات: 

العربيــة، 200٩. اللغــة  التـــربيـــة، قســم  كـردفــــــان، كـليـــة 
اإللوري، آدم عبد هللا، موجز اتريخ نيجرياي، القاهرة: مكتبة وهبة، 2012م.  -

الثانويــة منوذجــا،  املرحلــة  نيجــرياي  العربيــة يف  اللغــة  تعليــم  أوضــاع  إمــام، محــود ســليمان،   -
حبــث قــدم يف املؤمتــر الــدويل الثــاين، تنظيــم اجمللــس الــدويل للغــة العربيــة ابلتعــاون مــع منظمــة 
اليونســكو ومكتــب الربيــة العــريب لــدول اخلليــج واحتــاد اجلامعــات العربيــة وعــدد مــن اهليئــات 
واملنظمــات العربيــة والدوليــة املؤمتــر الــدويل بــديب يف الفــرة مــن 2٧- ٣0 مجــادى اآلخــرة 

1٤٣٤هـــ املوافــق ٧- 10 مايــو 201٣م.
ــي اللغتــن العربيــة واهلوســا، جملــة دراســات  ــوغ األبنيــة فــ ــائل صــــ إمــام، يهــوذا ســليمان، وســ  -

إفريقيــة - العــدد ٤2، الســنة 2٥، 200٩م.
بريــك، منــال علــى حممــد علــى، أدوات العطــف يف اللغتــن اهلوســا والعربيــة - دراســة تقابليــة،   -
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، قســم اللغــات األفريقيــة ،كليــة األلســن جبامعــة عــن مشــس، 

200٨م.
جريــل، حممــد منصــور، أثــر لغــة اهلوســا يف الروايــة العربيــة النيجرييــة: روايــة “يف قبضــة العمــال”   -

لعلــي إســحاق منــدي منوذجــا، جملــة قــراءات إفريقيــة:
http://cutt.us/7mUzM )2.17.2018(.

اللغــة  معهــد  تقابليــة،  دراســات  واهلوســا:  العربيــة  الســيد،  حجــازي، مصطفــى حجــازي   -
1٩٨٥م. املكرمــة،  مكــة  العربيــة، 

احلمــادي، يوســف، والشــناوي، حممــد، وعطــا حممدشــفيق، القواعــد األساســية يف النحــو   -
املطابــع األمرييــة، 1٣٨2ه-1٩62م. العامــة لشــئون  اهليئــة  القاهــرة:  والصــرف، 

خادجيــا، رابــع حممــد، األمثــال العربيــة واهلوســاوية: دراســة تقابليــة يف احلقــول الــداليل، معهــد   -
البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة,، 201٤م.
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داء، حممد طاهر، دراســة تقابلية بن أصوات اللغة العربية ولغة هوســا وكتابتها ابحلرف العريب،   -
دراســة صوتيــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الربيــة حنتــوب، جامعــة اجلزيــرة، 201٥م.

ليبيــا: أكادييــة الفكــر  الــدايل، اهلــادي املــروك، 200٩، قبائــل اهلوســا دراســة واثئقيــة،   -
200٩م. اجلماهــريي، 

داؤد، حممد داؤد، دراسة يف بناء اجلملة البسيطة يف اللغتن العربية واهلوسوية، رسالة ماجستري   -
غري منشورة، كلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية، أم درمان1٤٣2ه-2011م.

داوود، الطاهــر حممــد، مــدى صلــة القــرىب بــن اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا، رســالة دكتــوراه   -
مقدمــة إىل قســم اللغــة العربيــة جامعــة ابيــروا كنــو، نيجــرياي، 2001م.

رانــدا حســن علــي حممــود، دراســة تقابليــة يف العــدد بــن اهلوســا والعربيــة يف ضــوء الدراســات   -
اللغويــة احلديثــة، عــن مشــس كليــة األلســن، قســم اللغــات األفريقيــة، رســالة ماجســتري غــري 

منشــورة، 200٧م.
رمضــان، أمحــد جتــاين، أثــر السياســات اللغويــة يف تعليــم اللغــة العربيــة يف 1٩60- 2010م   -
نيجــرياي، حبــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه يف علــم اللغــة التطبيقــي يف تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغريهــا. جامعــة إفريقيــا جامعــة إفريقيــا، كليــة اللغــة العربيــة، 1٤٣٨ه- 2016م.

ســليمان، بشــري يونس، دراســة تقابلية بن اللغة العربية و لغة اهلوســا على املســتوى الصويت   -
وأثرهــا يف إعــداد مــواد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــة اهلوســا، رســالة ماجســتري غــري 

منشــورة، معهــد اللغــة العربيــة، جامعــة إفريقيــا العامليــة، 1٤٣٤هـــ -2012م. 
الثقافــة،  النحويــة مصطلحــا وتطبيًقــا، دمشــق: وزارة  القواعــد  الســيد، أمحــد، أساســيات   -

2011م.
شــاكر، حممــود، اتريــخ نيجــراي، القاهــرة: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر، 1٣٩1هـــ-   -

1٩٧1م.
العــريب، نصــر الديــن بشــري، أصــل اللغــات اإلفريقيــة ونشــأهتا و أثــر اللغــة العربيــة فيهــا:   -

منوذجــاً: واهلوســوية  الفالنيــة 
 http://www.sercuk.com/arabic  )9/01/2019( 

ابن عقيل، عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري، ط20. احملقق: حممد حميي الدين   -
عبد احلميد القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، 1٤00هـ -1٩٨0م.
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العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(              ١٣٩

غســو، علــي جعفــر، دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا علــى مســتوى الظــروف،   -
رســالة ماجســتري غــري منشــورة، معهــد اخلرطــوم الــدويل للغــة العربيــة، 1٩٨6م.

غالدنثي، شــيخو أمحد ســعيد، حركة اللغة العربية وآداهبا يف نيجرياي، ط2، الرايض: شــركة   -
العبيــكان للطباعــة والنشــر، الطبعــة الثانيــة، 1٩٨٣م.

الفــوزان، الشــيخ عبــد هللا بــن صــاحل، دليــل الســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك، ج1، الــرايض،   -
دار املســلم للنشــر والتوزيــع، 1٤16هـــ.

نعيــم  حممــد  احملقــق:  احمليــط،  القامــوس  الديــن،  جمــد  يعقــوب  بــن  حممــد  الفــريوزآابدي،   -
1٤26ه-200٥م. الرســالة،  مؤسســة  بــريوت:  العرقسوســي، 

ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور االفريقــي املصــري مجــال الديــن أبــو الفضــل، لســان   -
العــرب، ط٣، بــريوت: دار صــادر، 1٤1٤ه.

أبومنقة، األمن، اهلوسا يف السودان، اخلرطوم: منظمة الدعوة اإلسالمية،1٩٩٨م.  -
موسى، حممد الثاين عمر، الشيخ عثمان بن فودي والطريق الستعادة اهلوية، 2016م.  -

http://cutt.us/qiraatafrican2 )5/1/2018(
النيجــريي، موســى عثمــان يــا 1٩٨٣ دراســة تقابليــة بــن العربيــة واهلوســا علــى مســتوى   -
العربيــة، 1٩٨٣م. للغــة  الــدويل  تركيــب اجلملــة، ماجســتري غــري منشــورة، معهــد اخلرطــوم 

يوســف، أيب ســليمان، هـــ1٤11-1٩٩0م، تعــدي األفعــال ولزومهــا يف اللغــة العربيــة ولغــة   -
اهلوســا: دراســة تقابليــة، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود 

اإلســالمية. 
يوســف، مصطفــى حممــد 201٣م ظواهــر دالليــة مشــركة بــن اللغــة العربيــة ولغــة اهلوســا   -

دراســة دالليــة، جملــة دراســات إفريقيــة العــدد ٤٩، 201٣م ص 22٧-2٤٤.



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١٤0                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

اثنيا: املراجع األجنبية:
- Fries, C., Teaching and learning English as a foreign language, 

Ann Arbor University of Michigan Press. 1945.
- Hodge and Ibrahim. Hausa Basic Course, Washington D.C. 

Foreign Service Institute, 1963.
- Hugh, Migeod, Frederick William, A grammar of the Hausa 

language. London: K. Paul, Trench, Trübner & co., LTD.1914.
- Junaidu, I. Da Yaradua, T. M., Harshe da Adabin Hausa A 

Kammale. Nazareth Press Ltd, 2007.
- Sufyanu, Kwatancin Wasun Bayanau, Rukunin Nahawu Dangin 

Suna Hausa Da Fulfulde, Kundin binciken digiri Na biyu, Jamiar 
Ahmadu Bello, Zaria. 2009.

- Zarruq, R. M., Aikatau a Nahawun Hausa. Cibiyar Ilimi, Jamiar 
Ahmadu Bello, Zaria. 1982.


