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 نبذة يسيرة عن الشيخ جعفر أحمد:

 14هو أبو أسامة جعفر بن أحمد طن باب، وهو من مواليد مدينة جوس، في منتصف الستينات حوالي 

م، نشأ وترعرع في مدينة بوتشي.1966من أكتوبر سنة   

سابقا، والزمه  -بدأ تعّلم القرآن الكريم على يد الشيخ محمد إنو جاهن إمام المسجد الجامع لمدينة بوتشي 

حتى ختمه، ثم أخذ عنه مبادئ الكتب اإلسالمية كالعشماوي واألخضري والعزية والرسالة واألربعون 

نووي، ومختار األحاديث، والموطأ.ال  

وبدأ دراسته النظامية بمدرسة إعانة الجيران، ومدرسة نور اإلسالم كليهما في حارة جاهن، فيهما 

م.1983 – 1973ى من سنة حصل على الشهادة االبتدائية؛ الصغرى والكبر  

وبدأ رحلته التعلمية بكلية معلمي اللغة العربية والدراسة اإلسالمية الحكومية بمدينة غومبي، وحصل في 

م، ثم شد راحلته إلى مدينة ميسو فالتحق بكلية 1987على شهادة الدراسات اإلسالمية العليا  نهايتها

القانون والدراسات اإلسالمية ميسو والية بوتشي حيث حصل في نهايتها على شهادة الدبلوم في 

 م. ثم التحق بجامعة عبد هللا1995-1987الدراسات اإلسالمية واللغة العربية وهوسا وذلك من سنة 

م وتخرج منها بشهادة البكالوريوس متخصص في اللغة 1995م إلى سنة 1991بايرو كنو من سنة 

م، التحق بجامعة جوس كلية اآلداب، قسم الدين والفلسفة ونال شهادتها 2002العريبة. وفي السنة 

قسم م. وفي آخر المطاف التحق بشعبة اللغة العربية 2005الماجستيرة في اللغة العربية في سنة 

م حيث نال شهادته الدكتوراه في 2017-2014الدراسات العليا جامعة عثمان بن فودي صكتو من سنة 

 اللغة العربية في الصرف وعلم الداللة.

مر الدكتور جعفر أحمد في مراحل تعليمه باألساتذة الكرام ونهل من ينابيعهم الفياض منهم على سبيل  

لدكتور ورين حامد أُُموتُُشو واألستاذ الدكتور طاهر سيّد واألستاذ اكالدكتور صالح إِِكْنَوا، والدكتور ن

 مصلح تَايُو يَْحيَى وغيرهم.

إمام المسجد -ومن شيوخه الذين تلقّى عنهم العلم، وأثروا في حياته العلمية، الشيخ محمد إنو جاهن 

والشيخ عبد الرزاق  بد الرحمن عبد الرحيم الذي أخذ عنه النحو والبالغة،والشيخ ع -الجامع سابقا

 حمزة ألبي وغيرهم.

وأما تالميذه فيصعب حصرهم، يوجد بعضهم في بوتشي ومسو، وفي شمال نيجيريا، بل وفي نيجيريا 

على الوجه العموم ممن يدرسون اللغة العربية، لقد تخّرج على يده الكثير من حاملي الشهادة الثانوية 

(N.C.E)والدبلوم وشهادة التربية الوطنية  والليسانس، والدكتوراه. ،  

وله حاالت وصور عديدة ومتميزة في التعامل مع طالبه على اختالف مراحلهم العلمي فهو بحق معلم 

 ومربي.

 

ومن تالميذه: يعقوب أبوبكر غيرو)1(، والدكتور محمد المنصور عثمان)2( وناصر بال)3( وشعيب محمد 

 والباحث)4(، وغيرهم ممن يعجز قلم الباحث ذكرهم.

 
 . هو مدير الزكاة واألوقاف بهيئة الشريعة اإلسالمية لوالية بوتشي، تعلم منه النحو العربي. 1
. وهو محاضر بكلية أمين صالح للتربية أزري والية بوتشي، وهو متحصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بجامعة  2

م.2014عثمان بن فودي صكتو سنة   
 . وهو من طالبه ومقّربيه متحصل على شهادة الليسانس وواصل دراسته للماجستير في جامعة أحمد بلّو زاريا. 3
 . تلقى عنه الباحث النحو العربي والصرف. 4
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عمل الدكتور جعفر أحمد طن باب محاضرا بكلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات اإلسالمية ميسو، 

والية بوتشي نيجيريا، لمدة ال تقّل على عشرين عاما بين مدرس وموجه، وارتقى عبر مناصبها 

 الوظيفية إلى أن بلغ محاضر رئيسي.

بالتعليم والتربية واإلدارة وخدمة األمة.كما أسند إليه مسؤوليات عديدة مما لها عالقة   

األوالد بنين وبنات، منهم أسامة جعفر أحمد و.... فبارك هللا له  -عز وجل-هو متزّوج، وقد وهبه هللا 

هللا عمره.قدم لألمة اإلسالمية في مجال اللغة والدين وأطال   

 

 اسهاماته في تطّور علم اللغة:

اللغة، منها ما هي مطبوعة ومنها ما هي منشورة في المجالت وألبي أسامة اسهامات عديدة في علم 

األكاديمية، وأخرى ما زالت مخطوطة في مكتبته الخاصة تنتظر الباحثين لنفض الغبار عنها وإظهارها  

 إلى األفنية األكاديمية.

 وأما المطبوعة فهي كاآلتي:

أصوات اللغة العربية مخارجها وصفاتها -1  

لصحيحالمعين على النطق ا -2  

 وأما اسهاماته المنشورة في المجالت فهي:

دراسة نحوية لبعض اآليات القرآنية -1  

تأثير معاني أوزان األفعال الزائدة -2  

دور النبر والتنغيم في إدراك األساليب العربية -3  

 وأما المخطوطة فتتمثل فيما يلي:

محمد جالنغوصيغ اسم الفاعل بغير معناه في ديوان الدكتور إبراهيم جالو  -1  

صور من معاني اسم الفاعل المستفادة من صيغ الزوائد في ديوان الدكتور إبراهيم جالو  -2

 محمد جالنغو دراسة صرفية

 الدالالت الزمنية لصيغ األفعال في اللغة العربية -3

 اسم الفاعل ومعانيه الزمنية، ديوان الدكتور إبراهيم جالو محمد جالنغو أنموذجا -4

فاعل والفعل المضارعالمقارنة بين اسم ال -5  

 صيغ مبالغة اسم الفاعل ودالالتها في ديوان الدكتور إبراهيم جالو محمد. -6

 

 عرض موجز إلسهاماته اللغوية:

وفيما سبق ذكر الباحث اسهامات الكاتب التي تتجه نحو علوم اللغة: الصرف والنحو والداللة ما عدا فن 

تالي:كي تظهر صورة جهوده وهي كال المعاجم. وفي هذه العجالة يعرض الباحث استشهادا  

 

أصوات اللغة العربية مخارجها وصفاتها: -1  

وهو كتاب متوسط الحجم يقع في اثنتين وتسعين صفحة وطبع في السنة 1435-2014م )5(. ويحتوي 

 الكتاب على ثمانية مباحث ما عدا صفحة اإلجازة، وتقديم الكتاب، والتقريظ، كما في السطور اآلتي:

 
 Salaf Islamic Multimedia Centre . في مطبعة: 5
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التمهيد: أورد الكاتب تعريفين للغة نقال من اللغويين القدامى من بينهم ابن جني وديكار)6(،  -

وأورد تعريفا آخر لدى اللغويين المحدثين أمثال توفيق محمد شاهين، والدكتور رمضان عبد 

صوتا.  60و  13التواب، وعقب بقوله لكل لغة من لغات البشر أصوات محدودة تتراوح بين 

انتباه القراء إلى أصوات العربية المشهورة، وأشار بأنها ثمان وعشرون صوتا ما عدا ثم لفت 

األصوات المتحركة، ومعها تبلغ أربعة وثالثين صوتا. وكما اختتم تمهيده بأن اإلنسان بطاقته 

 أن يتولّد مئات اآلالف من المفردات من عدد األصوات المحدودة.

يفات للصوت نقال من اللغويين المعاصرين أمثال محمد محمد المبحث األول: أورد فيه الكاتب تعر

حواء في شرحه على مقدمة ابن الجزري وتوفيق محمد شاهين في كتابه علم اللغة العام )7(. وبين الكاتب 

بها يتركب ويتفاهم كالمها وهي  -الحروف-أن للعرب أصوات كما ألية أمة من األمم أصواتها 

جائية أو الحروف األبجدية، وهي تسعة وعشرون صوتا باتفاق البصريين المعروفة اليوم بالحروف اله

إال المبّرد، ثم أورد ثالثة أنواع لترتيب الحروف وسمى األول بترتيب المحققين، وأشار إلى وجهين لهذا 

...." -هوز-غ" والثاني "أبجد-ض-د...." واختتم بـ"خ-ج-ب-النوع من الترتيب بينما األول ابتدأ بـ"ا

صطغ" وعقب بأن هذا الترتيب قديم وجدته العرب من األمم كالسريانية والعرانية.-م بـ"ثخذواختت  

والنوع الثالث للترتيب للخليل بن أحمد ترتيب مركز على مخرج الصوت الطبيعية ذاهبا من الصدر إلى 

ي.-ا-و-هـ.... م -ح-الشفتين. فجعلها هكذا: ع  

و مخالف ألستاذه الخليل، لكن وافقه ابن جنّي في كتابه فالنوع الثالث من ترتيب األصوات لسيبويه ه

م.-ب-ع... ف-هـ-ا-"سر الصناعة" وهو كاآلتي ء  

وأما الوضع المعروف اليوم فهو ترتيب نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدواني، ويسمى الترتيب 

 "ألفبائي" أو "الهجائي".

لغة العربية واستهّل المبحث بتعريف فأما المبحث الثاني فإن المؤلف تحدث عن مخارج أصوات ال

المخرج لغة واصطالحا موضحا أنه عبارة عن الحيز المولد للحرف، ثم ذكر أقوال العلماء في عدد 

مخارج األصوات فذكر أن الخليل بن أحمد، ومكي بن أبي طالب، وابن الجزري ذهبوا إلى أنّها سبعة 

ر، وذهب الفراء وقطرب والجرمي على أنها عشر، بينما سيبويه والشاطبي ذهب على أنها ستة عش

أربعة عشر مخرجا... ثم أعقب قائال "إن تجارب معامل األصوات في وقتنا الحاضر فعشرة )8(، 

 فأوردها مع أصوات كل منها كاآلتي:

الشفة -1 الشفة مع األسنان -2  األسنن -3  األسنان مع اللثة -4   

اللثة -5 الغار -6  الطبق -7  اللهة -8  قالحل -9  الحنجرة-10          

 وفي المبحث الثالث أورد الكاتب الصفات المتضادة لألصوات، وبعد تعريفها قسمها إلى قسمين:

صفات متضادة -1 وصفات غير متضادة -2    

والمتضادة فهي عشرة، وتناول هذه الصفات بالشرح معتمداً على أقوال القدامى والمحدثين مفصلين 

تسلسليا. وكما تناول الصفات غير متضادة وعدها سبع وعرفها مع اإلشارة إلى أصواتها عنها تفصيال 

القّوة والضعف إلى قسمين: قوية  وكيفية النطق بها، وفي األخير تنبّه بتقسيم هذه الصفات من حيث

 وضعيفة.

 
 . جعفر أحمد طن باب، "أصوات اللغة العربية مخارجها وصفاتها"، ط1، ص11. 6
  . جعفر أحمد طن باب ، المرجع السابق، ص7.13
  . جعفر أحمد طن باب، المرجع السابق، ص8.17
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مثل به  وفي المبحث الخامس، رّكز على تمييز أصوات الحروف المتحدة في المخرج عن بعضها، ومما 

ين بالجهر "الغين" "والخاء" حيث ذكر أنهما اشتركا مخرجا ورحاوة واستالء وانفتاحا، وانفرد الغ

 وهكذا...

ثم تناول األصوات المتشابهة نطقاً في المبحث السادس، ومما مثّل به "القاف" مع "الكاف" حيث ذكر 

را وإصماتا، وانفرد القاف باالستعالء وانفتاحا وانفجاأن القاف لهوي بينما الكاف طبقي، اشتركا: همسا 

يفصل الكالم عن األصوات المتشابهة نطقا، وهكذا. -هكذا-والشراب. وشرع   

وفي المبحث السابع تحدث عن األصوات المتحركة وصرح بأنها كلها مجهورة؛ وهي تنقسم إلى ثالثة 

فرعية. باه الحركة، وتحت كل منها نقاطأقسام، وتتمثل بـ"القصيرة والطويلة وأش  

وفي المبحث الثامن األخير أورد الكاتب األخطاء الشائعة عند النطق باألصوات العربية، ومما مثّل به 

)الكاتب( كيفية نطق الباء والثاء موضحا كيفية النطق الصحيح مستدال بآيات قرآنية، ثم خاتمة الكتاب 

 فثبت المصادر والمراجع.

يح" من اإلسهامات التي قام بها الدكتور جعفر أحمد طن باب والكتاب الثاني "المعين على النطق الصح

م، وصدر الكتاب 2013نحو علم اللغة؛ يقع الكتاب في اثنتين وسبعين صفحة، طبع ألول مرة سنة 

باإلجازة، وهاك طرف من متن اإلجازة )سّهل المؤلف الفوائد وكمل المقاصد حيث ضم اللفق إلى 

اللفق، فجمع مبعثرات علم أصوات اللغة العربية من كتب المصادر وكتب المراجع...()9(. وتقرظ عميد 

والية بوتشي للكتاب. ثم المقدمة -مدرسة األلسن كلية أحمد الرفاعي للقانون والدراسات اإلسالمية ميسو 

والمدخل. وسرد الكاتب تاريخ علم اللغة حيث بدأ بالخليل بن أحمد إلى القرن السابع، واستشهد بجهود 

في كتابه مفتاح العلوم، ثم جاءت بعدهم المؤلفات الحديثة في علم األصوات باللغة العربية  السكاكي

وبين أن العرب أسبق األمم في العالم في الدراسات الصوتية، ولم يشاركهم سوى الهنود)10( وكما تحدث 

 في المبحث األول عن تعريف علم األصوات وموضوعه ومجاالته وفوائده.

الثاني عن الفرق بين الصوت والحروف، وعن تقسيم الصوت إلى عام وخاص.وتحدث في المبحث   

 وتناول في المبحث الثالث عن كيفية إحداث الصوت اإلنساني وعن ماهية جهاز النطق وعناصره.

وفي المبحث الرابع: قسم الكاتب عناصر الجهاز الصوتي إلى ثالث خطوات: البداية فالممر الصوتي، 

دث في المبحث الخامس عن األصوات الصامتة وعن تقسيمها باعتبار مخارجها، فحجرة التعديل. وتح

وباعتبار الهواء الخارج من الرئتين، وباعتبار اهتزاز األوتار الصوتية في الحنجرة، وباعتبار ارتفاع 

 مؤخرة اللسان.

ة وفي المبحث السادس تحدث عن األصوات المتحركة وعن تقسيمها إلى الفتحة والضمة الخالص

 والكسرة الخالصة والضمة الممالة، والكسرة الممالة، وإلى القصيرة والطويلة وأشباه الحركات.

وفي المبحث السابع: تحدث عن تحديد األصوات اللغوية حسب مخارجها من األصوات الشفوية إلى 

الفصحى ية. وركز انتباه القراء في المبحث الثامن على مقاطع الصوت ومقاطع اللغة العربية الحنجر

 الخمسة.

وفي المبحث التاسع: تحدث الكاتب عن النبر وعن مواقعه، وعن نوعيه: نبر الكلمة، وبر الجملة، كما 

 تحدث عن التنغيم وعن الفرق بينه وبين المقطع والنبر، ثم سرد المصادر والمراجع والفهرس.

 
  . النص مقتبس من صفحة اإلجازة مصدرة من األستاذ الدكتور محمد الثاني خامس درما كنو، انظر الكتاب، ص9.3
  . جعفر أحمد طن باب، المعين على النطق الصحيح، ص10.64
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 الخاتـمة

ودراسة بعض من اسهامات الدكتور جعفر قد توصل الباحث إلى نهاية هذه الجولة اليسيرة حول عرض 

وال وآخرا، وقد أشارت المقالة إلى اسهاماته نحو علم اللغة، وذكرت أحمد في تطّور علم اللغة الحمد هلل أ

أنها على قسمين المطبوعة والمنشورة في المجالت األكاديمية. وأخرى مخطوطة ومخزونة في مكتبته، 

كتور التعليمية والتعلّمية والوظيفية.كما سلطت المقالة الضوء عن حياة الد  

 ومن النتائج التي توصلت إليها المقالة ما يأتي:

إن الدكتور لعب دوراً ملموساً في إنتاج كتابي علم األصوات اللذين يستفيد بها الطالب  -

 والدارسين في نيجيريا.

رف علم األصوات والص-إن اسهاماته تتركز في مجاالت ثالث من مجاالت علم اللغة  -

.-والداللة  

 قلّة اسهامات اللغويين النيجيرين في علم اللغة السيما في ديارنا البوتشي.  -

وأخيرا يوصي الباحث اإلخوة بأن يواجهوا دراساتهم نحو علم اللغة ليضيفوا على ما قدمه الدكتور 

ي تراثنا ا في الكلمات ودالالتها وعسى أن تكون هذه اللمحة اليسيرة في جزء من علم اللغة فالسيم

يشجع الباحثين في توسيع الدراسة اللغوية الحديثة في التراث اللغوي  -البوتشي-العربي النيجيري 

 العربي النيجيري.
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