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 چکیده
آموزش نحو را با  های انتشار زبان عربی،قرن نخستیناز  متفاوت نحویان، آراء ونحو  هایپیچیدگی

 تألیف وهای نو نظران با طراحی مدل صاحب ازهمین جهت بسیاری  مواجه ساخته است، به مشکالتی

 دراست که  «احیاءالنحو» کتابِ آثار، این ازیکی  ،کنندکالت آن را برطرف مش اندکرده، سعی جدید آثار

 ساخت پاانتشار کتاب در ابتدا جنجالی به  براهیم مصطفی، در مصر تألیف گردید.ا سطتوم 1937 سال

ین وزارت فرهنگ مصر به مشاورت طه حسم 1938 سال در ،گرفت قرار مخالفان ووافقان نقدِ م مورد و

ابراهیم مصطفی مورد بررسی  آراء وانجمنی  تشکیل داد تا آسان سازی نحو  شناسان،زبان از جمعی و

 وزارت در ،کردتصدیق  را النحوحیاءانجمن،آراءِ ابراهیم مصطفی یعنی کتاب ا آنکه ازقرار گیرد، پس 

 نحویِ آن دیار علمایِ نظر ازکشورهای عربی برآمد تا در این باره  میانآن در  توزیعِ وصددِ تعمیم 

  ولیکنبررسیِ این طرح را به شیخ محمد جواد جزائری سپرد،  دولتِ عراق، نقد و مطلع گردد،

 و نقصعیب  هه دیدبکلی ب، موجب شد تا طرح جدید را های حوزویِ جزائری به نحوِ قدیمگرایش

بر نحوِقدیم را  هنتیج و در بدهدآن جواب ردی  یاز بندها یکهر  در برابرل مختلف یبنگرد و به دال

انجمن نحوِ ، درحالی که طرحِ اندجزئی وحی ی سطو انتقادات بیشتراما  ترجیح دهد. یدنحو جد

وسعت نظر مناسبی  های امروزیِ آموزشِ یک زبان بیگانه در آمیخته و ازمصری، آموزش نحو را با مدل

 .است برخوردارنسبت به زبان عربی و  چگونگی آموزش آن نیز 

 مصطفی، شیخ محمد جواد جزائری ابراهیمتسهیل واحیاءِ نحو، های کلیدی: هواژ

                                                           
 Khorrami.dr@gmail.com :هنویسند الکترونیک پست *
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 مقدمه

چنانکه شناختِ  ،تسهاتمایز ملت وجه وشاخصه های هویت  ترینمهمزبان یکی از 

جغرافیا  ، آنها را با تاریخ،قوم هرکن نیست، زبانِ واقعی آنها بدون شناخت زبان آنان مم

مهمتر از همه با فرهنگی که بدان شهرت دارند  و اندکردهزندگی  آنجا درکه  سرزمینی و

یک ملت یا  در زبانِ سستی وروی ایجاد هر گونه ضعف  همین از ،سازدمیمرتبط 

یا نابودی آن  ،آن قوم ی ضربه زدن به فرهنگاجدید به جای آن، به معنینی زبان زجایگ

که اصالتِ خود را در  جهان  متمدنی ومتحد  هایملتشک  ی. ب(58: 1989سید، )الاست 

به  چیز ازهرپیش د انهدکرکسب  و معرفتینی از علم زر ةبه اثبات رسانده و سابق

انها در معرض تهدیداتِ زب دیگرزبان عربی مثل امروزه  .اندآوردهوحدت زبان روی 

تهدیداتی که با بشارت به آموزش زبانِ جهانی یعنی انگلیسی،  زی است،جهانی سا

در ابتدای قرن  که ستنها حاکی از آ، آخرین پژوهشکندمیزبانها را تهدید  بسیاری از

زبان کاهش  500حالیکه امروز به  در ،زبان در جهان رواج داشته بیستم بیش از 

 قرن درچنانکه  ،گر نیز در معرض نابودی باشددی زبانِ  شودمیبینی  پیش ویافته 

 از برخی قیدةبه ع حتی و کنندزبان استفاده  انسانها فقط از  ،یکم وبیست 

این سخن بدین  نخواهد کرد، زبان تجاوز شش از ،این قرن پژوهشگران، زبانهای رایجِ

یار بزرگی بس سابقةمعنی است که زبانِ عربی در جهانِ پرشتاب امروز، ناخواسته به م

 ،راه دیگری نخواهند داشت میدان ازد شد که عقب ماندگان بجز حذف وارد خواه

رِ قدیم شع قبیل ازمتعدد  مناقشات وبحث  که ستا حالی درین ا (65 :م2001 )الضبیب،

 و ونح ةتر از همه مسئلمهم مشابه و مسائل و عامیانه ووجدید عربی، زبانِ فصیح 

ب نظرانِ زبان عربی را به خود مشغول داشته  و مشکل ذهن صاح ،آموزش آن کیفیتِ

وزش نحو آم ةشیو ینترو کامل یدترینمف بعضی، میاناین  . دراستکرده را دو چندان 

های جدید امروزی را برعکس، مدل یو برخ دانندیمیم قد تیز نحوِ سنّپیروی ارا ، 

ا آموزش داد. بیشترین نحو عربی را باید مثل سایر زبانه و معتقدند کنندیمتوصیه 

 وکه هوش  گرددمیو زبانشناسان جدید به نحوِ سنتی، به این نکته بر  یاناعتراض نحو

 که امروزه،  شودینمآنها دلیلی  و امثالبویه، ابن مالک، ابن هشام سی لعادةافوق نبوغِ
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آنکه،  مبنای آموزشِ نحوِ عربی قرار گیرد یاهم آثارِ آنها  افکار و قرن، یناز چندپس 

آموزش این زبان  سختیِ و برکنیم  اجد یاز معنچه معنا دارد در آموزشِ نحو،اِعراب را 

معتقدند، عدول از  سنتی نحو  دارانرفکه ط حالی در (154 :ت.شاطی دالت بن) یم؟بیفزای

 و آثارزبان عربی  یبهاگرانمیراثِ  رها کردن ةهای قدیمیِ آموزشِ نحو، به منزلمدل

نویسنده  دغدغهآنچه در اینجا به عنوان  .این قوم است یسندگانو نومندان پربار دانش

 نحوةآیا  پرسش که؛ این باقابل طرح است، مسئلة کیفیت آموزش زبان عربی است 

ان آموزش یک زبعلمیِ با شیوه های  ،ن غیر عرببه ویژه برای متعلما آموزش این زبان

تحقیق  ةاست؟ پیشینلکه نیازمند دوباره سازی ب ،بیگانه مطابقت دارد یا نیازمند بازنگری

 ،به لحاظ اعتقادش به مذهب ظاهری «بیرطُضاء قُابن مَ»بجز که حاکی از آن است 

نحو را به  آموزش ومعتقد بوده  معمول وعامل صلِ به ا ،نحویانِ مشهور ةتقریبا هم

آنها اعم از  ةیعنی هم (1/241 :ق1359، )سیوطی انددهکر الدنبپذیرفته و همین سبک 

 معمول ویعنی اصل عامل آنها ماهیتاً به یک سبک آموزشی  غیر و کوفیان وبصریان 

نشانی از  از این رو ؛اندمبنا تدوین کرده همین بررا غالبا خود  آثار و اندبودهمعتقد 

ای بگونه  ،. اعتقاد به این اصلخوردنمیآنها به چشم  ةچند سالدر آثار  ابتکار ونوآوری 

انکار کلی  ةعامل را به منزل ةنظری خود ساخته که برخی از آنان انکارِ ةیان را شیفتنحو

: 1968، عبدالعال) ؟!اندندانستهعامل را چیزی جز رؤیا  ةقضیبدون  یا نحوِ ،نحو دانسته

 دن سبکی نو در آموزش نحو عربی واهداف این مقاله نشان دا ترینمهمیکی از  (170

معمول  عامل و ةرابطو مسائلی از قبیل  نحو سنتی هایچیدگیپی واز مشکالت ی یرها

 .استر آن ینظا و

 جزائری مصطفی و  ابراهیمآسان سازی نحو از نظر 

مصر حرکتی آغاز شد تا آموزش زبان عربی بویژه  کشور در  های در حدود سال

 انداتاز اس پیشگام این حرکت ابراهیم مصطفی  ،کندنحو را آسان 

 ابکت لیفِأدانشگاه اسکندریه و رئیس دارالعلوم بود که با نقدِ نحو سنتی و ت

مخالف به  برخی وموافق  جمعی واهل ادب جنجالی به پا ساخت  میان در «احیاءالنحو»
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 ابِ او پرداختند تا آنکه وزارتِ فرهنگ وقت، به مشاورت طه حسین،کت سیرنقد و بر

تسهیل قواعد  ةانجمنی تشکیل داد تا به دقت، مسئلابراهیم مصطفی و...  احمدامین،

 بررسیِ وسی قرار گیرد. انجمن پس از نقد ربر مورد نقد و ،و بالغت نحو وصرف 

 ،تسهیل نحو خصوص درابداعات ابراهیم مصطفی را پذیرفت و ، کتابِ احیاء النحو

 شرح زیر ارائه داد: به  یییشنهادهاپ

اعراب  لغو نیز و «کتابي ،يداع ی،فت»ل مث یهایهواژ راعراب تقدیری د اصطالح لغو -1

 .هالهجم ومبنی  هایاسم درمحلی 

های اعراب اصلی و فرعی و اصل دانستنِ هریک از آن دو عالمت میانمنع تفاوت  - 2

های اسم ،هیچ عالمتی نایب عالمتی دیگر نباشد. انجمن اینکه بردر محل خود،بنا 

 .(76 :العزاوی، دتا) دکرها به هفت قسم تقسیم اعرابی آن حرکات بر بنامعرب را 

 ها.اسم بیشتریعنی  ،شودمیظاهر  آن براسمی که هر سه حرکت اعرابی  -الف

اما با مدّ حرکات یعنی اسماء  ،شودمی ظاهر آن براسمی که هرسه حرکت اعرابی  -ب

 خمسه.

 ر منصرف.اسم غی :یعنی ،شودمی ظاهر آن برضمّه  فتحه و حرکت دواسمی که  -ج

 .تا وجمع با الف  :یعنی ،بر آن ظاهرمی شود کسره واسمی که دو حرکت ضمّه  -د

 اسم منقوص. :یعنی ،شودمیاسمی که فقط حرکت فتحه بر آن ظاهر  -ه

 مثنی. :یعنی ،شودمیبر آن ظاهر  نون واسمی که الف و نون یا یاء  -و

 جمع با این حروف . :یعنی ،دظاهرمی شو آن بر نون ویا یاء  نون واسمی که واو  -ز

ب فاعل ینمودنِ فاعل،نا ملحق و محمول وجمله به موضوع  رکن دو  ریانامگذ -3

نَّ اِ خبر کان و نمودن خبرِ مبتدا، خبر ملحق وبه بابِ موضوع  نَّاِ اسم و،مبتدا ،اسم کان 

 تحت یک باب واحد یعنی محمول.

 یا «نّاِ»آنکه موضوع به دنبالِ دانست مگر  مضموم دائماًانجمن، اعرابِ موضوع را 

 را مضموم محمولاعراب  ودر آن صورت مفتوح خواهد شد  که باشدر آن آمده ینظا

ر آن بکار رفته باشد که در آن صورت مفتوح ینظایا  «کأنَّ» مگر آنکه پس از دانست
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ظرف یا فعل یا با حروف جر به کار رفته یا جمله  ،صورتی که محمول در وخواهد شد 

 کافی است. «محمول» ةد نیز مفتوح خواهد شد و دربیان اعراب آن ذکر واژباش

 دراما  ،ترتیب یا معیار خاصی ندارند ،رخیأاز لحاظ تقدیم و ت محمول وموضوع 

 :مثل ،یا آن که موضوع نکره باشد «قام زیدٌ»  :مثل ،فعل باشد ،که محمول صورتی

ضمن آن که موضوع و محمول از لحاظ  ،دشومی مؤخر موضوع غالباً 

چنانچه محمول  باید با هم مطابق باشند. اما در خصوص عدد،بودن  مؤنث ونکره بودن 

 «الرجال قاموا»: مثلِ ،عالئم عدد موافقِ موضوع به محمول ملحق خواهد شدشود ر مؤَخَّ

قام »: مثلِ ،گرددنمیکه محمول مقدم باشد عالئم عدد به آن ملحق  صورتی در و

ناث مثل و نون اِ «الرجال قاموا»: مثل ،، واوِ جمع استمحمول در. عالئم عدد «الرجال

ونیز تاء  «هما قامتا»و «هما قاما»: مثل، مذکر وو الف تثنیه برای مؤنث  «الطالبات قُمنَ»

 از پیرویهای مذکور را به مثال ر موجود دری. انجمن ضما«هند قامت» :امثال وحدت در

معرفی نمود، نه به عنوان ضمیرِ متعارف در نحو  بر عدد هعالئم داللت کنند «مازنی»

را  «نَّظ»مربوط به باب  و مسائلر آن نپرداخت ینظا و «انک»سنتی، ضمن آنکه به باب 

 .کردبه باب مفعول به ملحق 

شمار  به و ،امر و مضارع ورِ رفعی مستترِ جوازی و وجوبی در ماضی یضما غوِل -4

 بردیگری  نقش ومضارعت به عنوان عالئمی که به موضوع اشاره دارند آوردن حروف 

پیروی ب باشند به یرِ غایمتصل، در صورتی که از ضما ر بارزِیاما ضما آنها نیست، ةعهد

، همان خطاب وتکلم  ضمیرهای ونیستند  ضمیر وز مازنی بر عدد اشاره دارند ا

با ضمیر منفصل همراه باشند مثل  چنانچه وما قبلِ آنها محمول،  فعلِ وموضوعند 

 .اندآمدهدر این صورت برای تقویتِ حکم  «قُمتُم أنتم»

در صورتی که محمول باشند و به  مجرور جارو ق عام برای ظرف وعدم تقدیر متعَلَّ -5

 جارومجرور به عنوان محمول. شمار آوردن عین ظرف و

نحوی را تحت تعدادی از ابواب متفاوت  انجمن به لحاظ اختصار و سهولت، -6

 ییزتم حال، مفعول،ة انواع پنج گان ،قرار داد و به این ترتیب« تکمله»عنوانی واحد به نام 

در « تکمله» ةدر مجموع شدینمدر جایگاه موضوع یا محمول واقع  در جمله و هر آنچه
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   نیاز آنها اغراض معینی تعی یکهر سپس جهت روشن شدن  نقش تکمله برای  ،آمد

 .نحو تقلیدی یا نحو سنتی است تفصیل وکه مطابق با شرح  اغراضی ،کرد

بیان احوال و اِعراب آنها نحویان را با  که رامجموعه ای از ابواب نحوی  ،انجمن -7

 تعجب،»ابواب  ،پس آن ازقرار داد تا « اسالیب»تحت عنوان  ساختمیمشکل مواجه 

اسالیب  در آموزش نجمن،ا ةاسالیب شناخته شوند. به عقید اصطالح با« ءاغرا و تحذیر

یا  هایغهصستعمالِ آنها توجه نمود نه به تحلیل ا ةیو( باید به شءاغرا تحذیر و )تعجب،

 کاربرد را به عنوان معیاری  ةاین شیو ،وجودی آنها در خارج کالم. انجمنفلسفة 

استعمالِ آنها داللت دارد و مناسب است در  و غرض بر معنابخود  دانست که خودمی

 مثالً، ساختمیعراب آنها را این گونه بیان اما اِ ه از همین شیوه پیروی شود،رد مشابموا

« حسِن بهأ»، و در مثال و مفتوحتعجب و اسم پس از آن متعجب منه صیغة « حسَنَأ ما»

 .مکسور به حرف جر از آنب و اسم پس صیغة تعج «حسِنأ»نیز 

  مباحوث  ازائل صورف  سو مبیشوتر  صورف معتقود بوود،     لومِ عِ خصووص  در ،انجمن -8

 فهوم  و درک واند که نوآموزان در ابتدای فراگیری صَرف به آنها نیوازی ندارنود   اللغهفقه

بر صَرف کلمه در اوزان مختلوف در ابتودای    تسلط وابدال، قلب  مسائلی از قبیل اعالل،

اسوب اسوت متعلموان را از    من بنوابراین  ،کورد آموزشِ صَورف را دشووارتر خواهود     کار،

 ی این قبیل مسائل معاف کرد تا در موعد خود در دوره های تخصصی یوا بواالتر،  فراگیر

ابتدای کوار،   در وبا رغبت و موفقیت انجام پذیرد  ،آن تفسیر واللغه و تاریخ آموزش فقه

های متداول جمعِ اسم و با گزینش صیغه تثنیه و بنای مشتقاتِ فعل، فقط به صَرف فعل،

احووالِ   اَشوکال و  راگیری اصول کلموه و واقوف شودن بور    ف وگرنهاکتفا شود  مأنوس و

 خواهد ساخت. ترمشکلآن، آموزش صرف را  مختلفِ

خود، بحث آنرا  ادبیاتِ وزبان  در آموزشِعلی رغم آنکه ملل امروز،  بالغت، ةدربار -9

 لغو آموزش بالغت رضایت نداد، به وانجمن این شیوه را دنبال نکرد  ،اندگذاشتهکنار 

ندانی نداشت،سایر فصول چ ةز برخی فصولِ بالغت که با ادبیات امروز رابطبلکه به ج

ن مورد ااما نزد معاصر ،آن گذشته ابوابی که قُدما به اجمال از با افزودن و کردرا ابقا 

ادبیات به شمار  بالغت را از ابزار و لوازم، واقع گردیده بود تفصیل و شرح واهمیت 
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 مذکور صحه نهاد، هایبر پیشنهاد و نحولِ صرف تسهی انجمنِ از آنکهپس  آورد.

نحو  یاز نظر علماکشورهای عربی برآمد تا  میانآن در  یعِو توزوزارت در صددِ تعمیم 

 از این رو ،(8 :1957)الجزائری  نحوِ جدید مطلع گرد یو مباناصول  ةدرباردیار  آن

-ملی طرح وطیر ای اظهار نظر بر این امر خنامه طیحکومت عراق در

 د.کرعالمه شیخ محمد جواد جزائری واگذار  به راعربی 

اصول فقه  علوم عربی، نجااهم بدنیا آمد و نجف درهجری  سال درجزائری 

انتخاب وی از طرف وزارت فرهنگ عراق به  را نزد علمای نجف آموخت، فلسفه و

وشنی برمکانت ممتازِ وی طرح پیشنهادیِ مصر، دلیل بسیار ر عنوان صاحب نظر و داورِ

 ادبیات عربی به ویژه مسائل صرفی، نحوی و بالغی است، با زبان و یو یشنایدر آ

های سیاسی  عرصه در ادبی حضور داشت، -محافل علمی صدر جزائری چنانکه در

سالهای  چنانکه در ،آمدمیممتاز به شمار  و های مؤثرشخصیت اجتماعی نیز از

 «جمعيةالنهضة» تأسیس با اشغالگران انگلیسی پیوست وراقی علیه به جمع مبارزان ع

دن قیامِ ش ورشعلهبه  یتدر نها را کهمخفی علیه نیروهای انگلیسی  ةاولین گروه مبارز

 (7/35: 1955 اقانی،خ).کردرهبری  ،گردید منجر

 وزارت فرهنگ مصر هاینقد جزائری بر پیشنهاد

 ةقرآن رابط و فهمآن با درک  و اتصالفاظت این زبان علوم عربی و ح میان ةرابط -1

راست و نابودی کیان  عدول از راه ةچنانکه آسان سازی آن علوم بمنزل ،تنگاتنگی است

 (16 :ت.د ،)جزائریعربی است. 

 حودود  و حود  ازو  مستحکم و عمیق بسیار مبانی وعلوم عربی بویژه نحو از اصول  -2

 واصول   از این روآن ممکن نیست،  تبدیل و تغییری یا که بازساز است برخوردار یمتقن

اصوول   ایون  ازاصولی   هر کجوا  وقویترین اصول است  و ترینصحیح ازاین علم  اساس

 متعلمووان و میوواننحووو در  مقاصوود وگووردد بووه نووابودی اغووراض دار خدشووه یوواسوواقط 

 پژوهشگرانِ این علم خواهد انجامید.
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و ها افتظر هبه ویژه علوم بالغی با هم هو مباحث نقد وفراگیری علوم عربی  -3

ذوق و  خود بخود، وبا همان سبک و سیاقی که از گذشتگان به ما رسیده، یاتشجزئ

 و قلمرا بر زبان  یغو بلفصیح  یِو عربمتعلمان پرورش خواهد داد  در ذهنیان را ب هملک

علم  ،علوم بالغت مثل سایربه جهت آنکه  زائری،ج ة. به عقیدکردآنان روان خواهد 

جهت  -تعقید معنوی بر مواضعشراف اِ الغت وب هتنها راه کسب ملک مستقلی است،

ارزشمند این علم، تنها با  نکات یگرو دانواع گونه های خطاب  و درک -از آن یزپره

این علم میسر خواهد  و فروعاز کم توجهی  به اصول  یزو پرهبالغی  بر علومتسلط 

 (20:همان) شد

وزارت فرهنگ مصور بنوا    در نحوکه انجمن  نحوی از اندکردهقدما وضع نحوی که  -4

عوراب تقودیری   لغوو اِ  مصوری  نحوو های انجمون ِ برنامه نخستین است، از ترنموده آسان

عراب تقدیری اصولِ جدیدی وضع شود کوه  این اقدام مستلزم آن است که برای اِ است،

 قدیری دارند معیّن نموود و اب تکه اعرعرابی تمامی کلماتی را بر مبنای آن بتوان حکم اِ

 ومعلوم   زحموت  بور مسلم اصوول جدیود   بطور که  ،ساخت جداکلمات  سایر ازرا  آنها

  نوه  یوا ل گوردد  یو خواهد افزود، ضمن آنکه معلوم نیسوت بوه غورض مطلووب نا     متعلم

 (41 :)همان

سماء ا ةاصلِ بعضی مفردات را به خوبی نشناخته، مثالً دربار ،مصری نحوانجمنِ  -5

واو عالمت اعراب است  ینکهو ا داندیماشباع شده  ةرفع، واو را ضمّ در حالتخمسه 

حرف  سه ازمو( یکی حَ ،خوأبو، أ) مثل یدر کلماتاو وکه  صورتی ب ضمه، درینه نا

 در یا و الف ود  بر حروف اصلی  باشد یاصلی کلمه است نه عالمت اعراب که  زا

و  ماندمیها باقی این اسم ةتثنی در او وند به دلیل اینکه واعرابی بدل از وا حاالتِ دیگر

نیز باقی   جمع در، هاعربخی چنانکه بنا به قول بر موان،حَ خوان،أ بوان،أیم: یگومی

به جز اندکی که این اسامی را معرب به  مون وحَ خون،أبون، أیم: یگومی و ماندمی

شناسند. می حروف بر حرکاتِ مقدر به معرب را، همگان اسماء خمسه دانندمیحروف 

این  استعمال ونگریسته  نحویان غیر دیدبه اسماء خمسه به  نگاه درظاهراً انجمن 

 از وهذا حمُک( اصل دانسته  )جاء أخُک و یمیگونقص که می حالت دراسامی را 
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معرب به  ،حموک( هذا خوک وأیم )جاء یگوهمین روی اعرابِ حالت تمام را که می

یاء را  و الف ونیست واو  درست حالیکه، در ،اشباع شده به شمار آورده است حرکاتِ

زیرا کشش حرکات موجب  حرکات اشباع شده یا حرکات تبدیل شده به حروف بدانیم،

 نتیجه در وگردند حرکات خارج  ةاز دایر خواهد شد حرکات به حروف ملحق شده و

ها شناخت اسم یاگر مبنازیرا  ،ج شونداسامی خار ةاز زمر« فو» و «ذو»ها مثلسمبرخی ا

حرف اصلیِ کلمه  «فو» و «ذو»باید واو را در نموده، ییننحو تعمعیاری باشد که انجمنِ 

 حرکت اعرابی است نه از ضمه حاصل شده، اشباع ازحرفِ مدّی که زیرا  ندانیم،

خواهد شد، اسمی که نظیر آنرا  اسمی یک حرفی «ذو» در آن صورت حروف اصلی و

 بان عربی سراغ نداریم.ز در

  در مثال ایرب ،نیست برخورداردقت الزم  انجمن از تعبیراتِ و هاپیشنهادرخی ب -6

 وچهارمین قسم آن اسمی است که دو حرکت ضمه  بندی اقسامِ اسم معرب،تقسیم

ود در شایسته باست که  تا واز آن، جمع با الف  مقصود وشود ظاهر می آن بر کسره

ده هر سه حرکت یتای غیر زا تاء زایده، زیرا جمع با الف و الف و ،شدمیاینجا قید 

 های معرب باشد نه ازاسم و چنین اسمی باید از اولین قسمِ پذیردمیاعرابی را 

انجمن هردو مدل را به  ،ءبنا نامگذاری حرکات اعراب و خصوص درچهارمین آنها. یا 

نحویان چنین  ةکرده است در حالیکه هممعرفی  «القاب» تحت عنوانِ ،نحویان نقل از

 .شناسندیملقاب بنا را با عنوان اَ آنها حرکات اعراب و نظری ندارند بلکه اندکی از

محمدٌ »...  به این قبیل عبارات اشاره کرد توانمیانجمن  هایدقتی کم از (5 :)همان

ترکیب  ها دراین اسم بی آنکه «محمداً منصوب واآلنَ مفتوح مرفوع و قبلُ مضموم و

 زیرا اسامیِ ،محل اشکالند انجمن، حالیکه این تعابیرِ ( در53)همان،  وارد شده باشند.

ها وارد زمانی که اسم نحویان تا ةبه عقید اند وهترکیب وارد نشد مفردند یعنی در مذکور

ی ترکیب در مذکورهای البته اگر واژه (55 :)همان نه مبنیو اند نه معربند هترکیب نشد

 تعبیر انجمن صحیح بود. رفتمیبکار  «جاء محمدٌ»مثل

 در مثالً شمول خارج کرده، ةصادیق را از دایربرخی م انجمن به قصد تسهیلِ نحو، -7

 این گونه بیان  موضوع را شدن مؤخر محمول، موضوع و تعریف دو رکن جمله به
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در حالیکه مؤخر شدن  «مول فعالو اذا کان المحأ کان نکرةً ذاالموضوع یغلب تأخره اِ و» کندمی

سازی شایسته نیست متعلمان به قصد آسان شده و موضوع تا بیش از سی مورد ذکر

آنها موجب خواهد  ةهم بلکه ذکر (90 :)همانمسائل این علم را ناقص فراگیرند  نحو،

این طریق متعلمان با بخش وسیعی از زبان  از بطور کامل آموخته شود و شد که نحو

 (19 :)همان مبرا شود. خطا وشکال اِ کالم آنها از در نتیجه شنا شوند وعربی آ

 انجمن هرگاه موضوع، مؤنث باشد محمول نیز باید مؤنث بکار رود  نظر بربنا 

که موضوع ،مؤنث  در صورتی مثالً ،کندنمیجا صدق  همه درحالیکه این قاعده  در

مواردی  در یا«نظر العیان» یا (75 ،ةبقر) «من ربّه فَمَن جاءَه موعظةٌ» ةمجازی باشد مثل آی

 «اليوم امرأةٌ يالقاض رَضَحَ» مثل از عامل خود باشد منفصل ومؤنث حقیقی  که موضوع،
پیروی  یمیو قدمرسوم  ةشیو همان ازاست انجمن  بنابراین بهتر .موارد مشابه دیگر و

 ینتا از ا اجرا کند، و کاستجای خود بی کم اختصاصی زبان عربی را در  و مسائل کند

به زبان عربی خدمت شود  ،سماعی وقواعد قیاسی  تقلیدِ صحت ترکیب و با با وطریق 

 ل گردند.ینا کامل وای مفید نحو به بهره متعلمانِ و

الرجالن قاما و »در  مثالً ،درک ناقصی بوده ،قدیم مسائل نحوِ بعضی ازدرک انجمن  -8

 ز مازنی عالئمی دانسته که برپیروی ا به را نون وو واو الف  «الرجال قاموا، والنساء قمن

ب فاعل  قرار ینا متصل رفعی که فاعل یا ریها داللت دارند نه ضماتعداد فاعل یا فاعل

زنی فاعل را ضمیر  زیرا اگر ما اینجا انجمن  به کُنه سخن مازنی پی نبرده، گیرند. درمی

های داللت کننده بر تعداد فاعل به متالف و واو  را عال ،دانستنمیفعل  مستتر در

 (108 :)همان آوردشمار نمی

مبتدا، اسم  های فاعل،باب الحاتِ نحوی،اصطز فزونی انجمن به قصد کاستن ا – 9

 «کان» خبرِ های خبرِ مبتدا،باب را در یک باب واحد به نام موضوع و «إنّ»و اسم « کان»

نامگذاری  حالیکه این جمع بندی و است، در باب محمول قرار داده در را «إنّ»خبرِ  و

زیرا هریک از این ابواب، احکام  به غرض نهایی و مطلوبِ نحو منتهی نخواهد شد،

غیر آن  از و شودمیکالم صحیح عربی با همان مختصات شناخته  که داردمختصی 

لت اختصاصات آن دال گیرد اما برهم در بر می خاص را چه عام، . اگرگرددمیمتمایز 
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 حدود موضوع و حد و تعیینِ ترسیم و در بنابراین شایسته است انجمنِ نحو، ،کندنمی

بیان  معلم در تا کنددنبال  همان سبک نحویانِ قدیم را ،احکام اختصاصی آنها محمول و

بخش وسیعی از  بطور عمیق برمتعلمان  آنها به عنوان عالمی نحوی تدریس نماید و

 (108 :همان) واقف گردندصناعات ادب عربی  زبان و

کأن  های ترکیب،بعضی اغراض یا داللت ها و پیشنهادهای انجمن،در تقسیم بندی -10

فعلِ  انجمن، ةبه عقید «زیدٌ قام»ضمیر مستتر در  لغو در اند، مثالًهلم یکن بشمار آمد

ز این ا ؛آیدبر عکسِ نظر نحویانِ قدیم، جمله به شمار نمی ضمیری در برندارد و ،«قام»

نحوِ قدیم  که این دو مثال در صورتی تفاوتی نیست، در «قام زیدٌ» و «زیدٌ قام»رو میان 

 نسبتِ قیام ة، فقط  قصدِ افادمتکلم اگردو مثال کامالً متفاوتی هستند، به این ترتیب که 

 مقدم  را بر موضوع و محمولبرای زید داشته باشد، کالم را بدون تاکید آورده را 

 ،«قام زیدٌ»گوید: فعلیه می ةجمل مخاطبی که از قیام زید بی خبر است، با برای و کندمی

منکر قیام زید است، به اقتضای حال، کالم را مؤکد خواهد مخاطب که  صورتی دراما 

 مؤکدات  از ادواتِ تأکیدِ مناسب، براستفاده  یا با کندمحمول را مؤخر می مثالً، کرد

 برنداشتنِ ضمیر به اعتبار در« قام زیدٌ» و «زیدٌ قام»یست که افزاید، بنابراین صحیح نمی

 ی ابه شمار آیند ،این یکسان سازی به معن مشابه ویکسان  عبارت دومستتر، 

ردن میراث سماعیِ نحو ایع کی ضاواقع به معن در وبی توجهی به خصوصیاتِ ترکیب 

 آن است. مبانی ورها ساختن اصول  و

تعجب  قدیمیِ دو صیغة شکلِ اعراب سنتی و، «اسالیب» حانجمن با طرح اصطال - 11

اسالیبی دانست که فقط با تلفظِ آنها به  را از« أحسِن به»و« ما أحسَنَ» را ملغی ساخت و

شود که این خود صحت اعتبار و صداقت ِ استعمالشان پی برده می ةبیان شیو معنی و

ین ب که با ملغی شدن گزینة اعراب  ن خواهد برد، چراصنعتِ  نحو را نزد متعلمان از بی

مفصل نحو   در حالیکه وضعِ  ابوابِ تفاوتی نخواهد ماند ،« ما أحسَنُ» و «ما أحسَنَ»

ضروری یا غیر ضروری باشد، تماماً  آنکه رعایتِ آنها در ترکیب کالم، واجب و اعم از

قواعدِ نحو ید و شرط صدقِ بی ق ةبه نشان تمرینِ متعلمان و به قصد آموزشِ صحیح و

 است. اگر شناخت کلمات عربی نثرمصادیق متفاوتِ نظم و  مطابقت آنها با و
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 استعمال آنها و ةمعنی و شیو  شناختِ مبتنی بر – داشته اظهار نحوچنانکه انجمن  – 

، بودیما عبارات ی هاواژهنقد و تحلیل  نحوی  واصول و قواعد بکارگیری بی نیاز از 

نند، تمرین حل کنند، شواهد شعری و اصولِ نحو را حفظ ک ،مانمتعلی بود که چه نیاز

ا این قبیل طرح و و خالصه آنکه بو اصولِ موضوعه تطبیق دهند  نثری را با قواعد

 ؟!داریم نحوآموزش به  ینیازهای جدید چه مدل

سبک  نقد جزائری به خوبی نشان داد که وی عالم زبر دست نحو سنتی است وبر 

 انتقال وقدیم  مشتاقِ حفظ وصیانت نحوِ بسیار شراف دارد واِ کامالًآن  جزئیات وق یدقا

 اساس وخود نشان داد که اصل  هایسنجی نکته باهای بعدی است .جزائری آن به نسل

بلکه شایسته است بی کم  ،نحو قدیم به هر قیمت نباید مورد خدشه و آسیب واقع شود

ز نسلی به نسلی منتقل گردد. وقتی جزائری یراثی گرانبها امانند م ،حفظ شده کاست و

به بقاء  نسبت وجزئیات آن یک چنین تسلط ممتازی داشته باشد  نسبت به نحو سنتی و

اصولِ نحو  و هانشان دهد، بدیهی است که پیشنهاد اشتیاق ودوام آن این همه حرص  و

ا به نظر او زیر ،از مسیر اصلی نداند انحراف وجز نابودیِ زبان عربی  چیزی راجدید 

 ،ناتخفیفِ بار متعلم بسیاری از اصولِ نحو قدیم را به غرض آسان سازی و ،جدید نحوِ

 می بَرد. بین از

 ایرادات نقد جزائری

مربوط به آن )علوم اللغه( تفاوتی قائل نیست و  علوم و)اللغه(  زبان میانجزائری  -1

ی است که  انساناز حقایق ای مجموعه این نکته غافل شده که زبان، درک ازدر واقع 

 واز آن حقایق در نظم  استفاده در وگذشتگان به ارث برده از ها مثل سایر اقوام عرب

وابسته  به  این  زبان  مثل صرف  و   پای بندند، به ویژه آنکه، علومِ العادهفوقخود،  نثر

باط گردیده زبان استن اصل ازقوم است که متفکرانِ  نحو و بالغت، حاصل تالشِ علما و

زبان درآمده است، قوانینی که بر مبنای آنها کالم  دستورِ شکل قوانین وبه  نهایت در و

 قوانین واصول  همان از کالم آنها نیز، حاصل تبعیت ترکیب و شودمیعربی تفسیر 

 میانگوید: فرق است می به این نکته اشاره کرده، (م1968-1883)الحصریساطع  .است
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، اما سازدمیکه زبان را جامعه  کندمیواعدِ مربوط به آن، سپس تاکید و ق علوم وزبان 

و ست، علما و مناقشات حثب ةنتیج ،قواعد یا آنچه به علومِ مربوط به زبان شهرت دارد

 تبدیل است و ربه روزِ علما دائما در حال تغیی و روزدر پی نظرات جدید نتیجه  ینا

 وه آسان سازیِ اصول ک ستجا ائری همیندرکِ نادرست جز ( 85: م1958 ،حصری)ال

اینکه،  دیگر اساس آن دانسته و را به معنای نابودی اصل و زبانِ عربی )نحو( قواعد

چنانکه  ،عینا قِداست زبان عربی به شمار آورده قواعد آن را، قِداست ِعلوم عربی و

نیز  و انددنمیص آن را جایز یخصا جوهر زبان و تبدیل در و ایجاد هیچ گونه تغییر

 ومورد تغییر  اصالح ومعتقد است احدی حق ندارد ، علوم مربوط به زبان را با نقد 

 ،دهکسی نیست که به این مشکل گرفتار ش نخستین. ظاهرا جزائری دهد قرار تبدیل

مربوط  علوم واز زبان  درستدر عراق همین درک نااو  بلکه بسیاری از علمای معاصر

نین تفکری هرگونه تالشِ آسان سازی نحو را به باد انتقاد وبا چ اندداشتهبه آنرا 

 انجمن وهای ابراهیم مصطفی ای را نظیر تالشهای خالصانه، حتی تالشاندگرفتهمی

کیشان هم است که نظرِ اشتباه جزائری و کسانی ازوزارت فرهنگ مصر. ساطع الحصری 

 نحو مقاومتابر آسان سازی عربی در بر از زبانحفاظت  یرت وغ ةانگیزکه با  را او

: گویدمی و هم جدا ساخته از رابه آن زبان وعلومِ مربوط    رد کرده، سپس ،کردندیم

علل آن تمسک جست أ ص زبان و منشیمن نسبت به کسانی که معتقدند باید به خصا

یک زبان  و قواعدمن آنچه در کتب مختلف به عنوان اصول  ةاعتراضی ندارم اما به عقید

 در چنگزبان دخالت داشته باشد، ما هرچه  هاییژگیو ةن شده، نباید در حوزتدوی

حفاظتِ این سخت گیری کنیم، و هرچه در آن أمنش و علل وص زبان یخصادن به ز

بپذیریم که ، در عین حال باید کنیمناپذیری آنها افراط  یلو تبدص، مبنی بر تغییر یخصا

 همیشهزبان با شکلهای قدیمیِ آن نیست و  توسل جستن به قواعدِبه معنای  این هرگز

 وتهیه های گذشته در قرن نحو وآوری کنیم که این قواعد، توسط علمای صرف ید یادبا

استنباطِ قدیمی تنظیم گردیده است، بنابراین نباید  ةشیو و تفکر همان با و شده تدوین

 علمی وِ منطقی  اصالح تنقیح و و بدون و مناقشهآنها را چون وحی منزل، بدون بحث 

 (85 :)همانبپذیریم 
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آنچه به نحو و شهرت دارد  کتابت وتکلم  معیار یازبان  آنچه به نحوِ میانجزائری  -2

دو معیاری که کامال باهم  تفاوتی قائل نیست، ،تفکر یا معیار اندیشه معروف است

معیار  ،ملیتی واند. منظور از نحوِ زبان، قوانینِ دستور زبان است که نزد هر قوم متفاوت

بدقت مورد توجهِ اهل زبان واقع شود، این  باید وخواندن و نوشتن است  اصلی تکلم،

وسعتِ  البته نامگذاری آن به نحوِ زبان، ،گویندمینحو علمی یا تطبیقی نیز  اًنحو را بعض

 ،قلم یو خطاهاانحرافات  و حفظ هاواژهرا در تکلمِ  و آن کندیمآن را کم  ةدایر

نحوی است که زبان، تنها  نحو دیگری است، ،اما نحوِ تفکر، کردواهد محصور خ

مخاطب بلکه عقل را نیز  آن توجه ندارد، تهذیب وبه اصالح  فقط ومقصود آن نیست 

اقامة صدد  در و اندآوردهه نحویان ک هاییفرضیه سعی دارد با صحتِ و دهدمیقرار 

 د.کنا قانع عقل ر هستند، هایهفرضبرای اثبات آن  و برهاندلیل 

 وی که نحویانِ قدیمی مطرح نموده یدقت قضایا اینجا منکر صحت و ما در

 وها قِبلة آمال قرن که یییستیم، قضایان اندنمودهبرای آنها اقامه ی محکم استدالالت

آنها به قوت خود  جادوی وهای گذشته بوده و هنوز هم سِحر شگفتی نسل موجب

با  های جدیدِ آموزشِ نحو،موجب شده تا فرضیه ها،یتذهنبسا همین  چه وباقی است 

 هرگونه ابهام، از بدور را با کمالِ صراحت واغراضِ مورد نظر  فهم زبان و آنکه درک و

باشد.  روبرو شدهبا اِعراض آنان  حتی ومخاطبان  متر مورد اقبالِک ،دهدمیآموزش 

و آنها را بر  داده قرارخاطب جزائری شک ندارد که  صنعت نحو، فکرِ متعلمان را م

ه نحویان ی کلوصول به این غرض به دالی برای و دهدمیفراگیری مسائل نحوی تمرین 

 کند اما معتقد نیست که نحو فقط واکتفا می اند،بر صحت قضایای نحوی اقامه کرده

 ازانحراف  و نوشتار یا گفتار درخطای  از قلم و زاری است برای حفاظتِ زبانابفقط 

نقد  متعدد در موارد درجزائری این نگرش خود به نحو را  کالم عرب. هایسنت

مثال آنجا که میگوید: ابواب و فصولِ کتب  صراحتا بیان داشته، انجمنِ نحو، یاهپیشنهاد

مرین و هدف تبه  نحوی که رعایت قوانین آنها در ترکیب یا اسلوب کالم الزامی است،

صحت و صداقت اصول نحو به اثبات  ن طریق،ای ازتا  آزمایش متعلمان تدوین شده،

به این غرض تألیف  ابواب مشابه،اغراء و  تحذیر، بئس، تعجب، م وابوابی مثل نعرسد. 
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تفاوت  «أالسدَ»و « أالسدُ» میاندریابند که  اعراب، ةاند تا متعلمان با توجه به گزینشده

و استداللی بودن آنها نیز  قواعد نحو طریق به صدقِ یناز اضمن آنکه  ،بسیاری است

، مثال باب تحذیر را انتخاب کالم اسلوبِ نحویان برای آزمایش متعلم، اینکه ازند. پی بر

 یهتفکر تک ةنحوی بر قوة اند مقصودشان این بوده که متعلمان برای یافتن قاعدنموده

 ،)جزائری ل گردندیحل تمرین به نشاط روحی نیز نا بدین وسیله با کنند نه بر حافظه و

 (140 :م1957

 ،داندمیفهمید که وی نحو را تمرینِ فکر  توانمیسخن ِجزائری به روشنی  این از

 ،شودیمآن فهمیده  و اندازة حد ونحوی  قواعد وآن، اصول  حاصل ازتمرین فکری که 

ن شکلی که هماجمالت به  بنای وصرفاً تمرینی باشد برای آموزش زبان نه اینکه نحو 

 میاناختالف  ةمهمترین نقط نگرشِ به نحو، همین و، اندنوشته وخن گفته س هاعرب

 پیشگامان وزائری ج میاناختالف  ةعبارتی نقط به یاجزائری و وزارت فرهنگ مصر، 

 برجدید، مبتنی  نحو برآسان سازی نحو است. چنانکه ذکر شد نقد کلی جزائری 

 یند آموزشِ زبان، و همین نگرش،او به نحو به عنوان ابزار تفکر است نه فرا نگرش

نقد خاص  ،همین روی و از دهدیماو و بانیان نحو جدید را تشکیل  میاناختالفِ نقطة 

وابِ تعجب، اب ظاهر شد که انجمن، ،سالیبا هانجمن مصری در مسئل یاهاو بر پیشنهاد

 را تحت یک عنوان ارائه نمود. تحذیر واغراء  و  ذم ومدح 

عمومی تحصیل تهیه  مراحل وتعلیمی که برای آموزش مبتدیان  نحو میانجزائری  -3

 وصدد شناخت مسائلِ ریز  متفکرانِ این فن که در گردیده با نحو مختص دانشمندان و

رش جزائری موجب تفاوتی قائل نیست، این نگ نحو هستند هو پیچید سهل و درشت

گرفتن تمامی ن بر دروزارت فرهنگ مصر را به علت  یاهشده تا بعضی پیشنهاد

جهت  به واین مصادیق را نادیده گرفته  در حالیکه انجمن عمداً ،مصادیق، نپذیرد

درسی  کتب درمتوسطه، آنها را  و یک آنها برای دانش آموزانِ راهنمایپیچیده بودن در

بعضی کلمات هیچ حاصلی  تحلیل وتجزیه  :ذکر نکرده است یا به قول شوقی ضیف

چنانکه . (5 :.تد ،ضیف) سازدمیرا آشفته د فقط ذهن آنان برای متعلمان در بر ندار

اعراب تقدیری را در کلماتی مثل  دیدیم از ایرادات جزائری این بود که چرا انجمن،
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در اینجا مقصود جزائری این بود که مواضع  ملغی نموده است، ،يغالم و يقاضفتی، 

 رد دیگری را نیز در بربلکه موا شودنمیاعراب تقدیری به سه مورد مذکور منحصر 

 این بند را اصالح کند، خواهدمیبا ذکر موارد تکمیلی از انجمن  از این رو گیرد،می

منقوص  اسمِ مقصور و به رااعراب تقدیری  انجمن،» بیاناتِ جزائری به این شرح است:

این نکته اشاره نکرده که اعراب تقدیری  به وبه یاء متکلم منحصر نموده  مضاف و

ادغامِ  اثر اسم ساکنی که سکون آن در -الف مواردی مثل: ،د دیگری هم داردموار

 محکی به -ب بعضی قراءات بربنا  (2حج:) «یارَکَسُ ی الناسَرَوتَ»: مثل ،متماثلین بوده

اشتغالِ محل به حرکت  با اعراب تقدیری« رأیت زیداً» جوابِ در ()مَن زیداً مثل )مَن(

  حکایت.

ساکن اآلخر به قصد  -د به سکون دال.« جاء خالد» :مثل ،ای وقفساکن اآلخر بر -ج 

 به قرائت آنکه همزه را ساکن تلفظ نموده. (54) بقره: « لی بارئکمإفتوبوا »  :مثل ،تخفیف

                              ،                              (32م،1957زائریج)المِ لِله کسرة  به تبعیت از دال کسربه « الحمدِهلل»: تابعیت مثل - ـه

 اشکاالت جزائری اشکاالتی نیستند که در نحو تعلیمی مطرح شوند،روشن است،  کامالً

 ،ن ِنحوامتخصص برای وحصیالت دانشگاهی ت هایهبلکه این قبیل مسائل را باید در دور

 مطرح نمود.

 ةرا به دور ابدال ومباحث اعالل، ادغام  چرا انجمن،که  از دیگر ایرادات جزائری این

این دوره از موضوعات  و درمتوسطه موکول نموده  و یس از تحصیالت راهنمایپ

سم اکتفا شده ا ةبنای تثنی مشتقات آنها و یو بناتنها به ذکر ابواب قیاسیِ افعال  صَرف،

آنچه  اگر در درس صرف به: »کندیمجزائری این ایراد خود را این گونه تفسیر  است؟

های انتخابیِ معلم فعل به ونموده یعنی به آموزشِ شش باب قیاسیِ افعال  انجمن مقرر

 و... ناقص و مضاعف وهای اجوف مختلف فعل انواع بادانش آموز بعدا،  ،اکتفا شود

 آشنا خواهد شد و به این نکته پی خواهد برد که هیأتِ این افعال با هیأتِ ابواب 

آنها با  شکل ویاسی فعل آموخته، متفاوت است ای که آنها را بعنوان معیار قگانهشش

 در دِ ابواب واعدت در نتیجه درصَرف مغایرت دارد،  ةگانشش وشکل ابواب قیاسی 

های آن با مدل تطبیق وابواب قیاسیِ فعل  ضبط در وصحتِ آنها شک خواهد کرد 
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طرفی به جهت آنکه  از ونیز با مشکل مواجه خواهد شد  ناقص و مضاعف واجوف 

، دهیم قرارستثناءاتِ صرفی ة اآنها را در زمر دهدنمیکثرت این قبیل افعال اجازه 

 (152: همان) نیست مناسبی کار ،دبیرستان وهنمایی را هایهآموزش ندادن معتالت در دور

اشکال کار جزائری دوباره تکرار شد،گویا برای او فرقی ندارد که شاگرد کالسِ 

 سائل آن.ة مبا هم آشنا وباشد یا عالمی نحوی  سالی ونحو، نو جوانِ کم سن 

 ودر اعرابِ موضوع  مثالً، داندمیمتناقضی را آراء  انجمن آراء از بعضی یرجزائ -4

صورت اعراب  این درمحمول ممکن است اسم باشد که » ، انجمن معتقد استمحمول

شکال گرفته که جزائری ا «فته باشدآن به کار ر نظایر و «کان»آن ضمه است مگر آنکه با 

 شوندنمی مضموم و گیرندمیقرار  محمول یامسند  جایگاه دره هایی کاین نظریه با اسم

های موصول، ترکیب اسم های اشاره،به اسم توانمیها از این قبیل اسم تناقض دارد،

اما وی غافل شده که انجمن  اشاره کرد،« فَعالِ»های مؤنثِ بر وزنِ عَلمو  «عشر احد»

 و شودنمیاعراب بر آنها ظاهر  یهاعالمتمبنیاتی قرار داده که  ة را در زمر هااسماین 

در  مثالً محمول کافی است، بیانِ اعراب آنها ذکر واژة در ومالزم یک حرکتند  همیشه

بنابراین در  ،مبنی وهذا محمول  ،مضموم وفائز موضوع  گویندمی« هذا الفائزُ» اعراب

 .خوردنمیقضی به چشم تنا ،های انجمننظریه

 خاتمه ونتیجه 

و معاصر فرا گرفته  ةرا در دور سنتی نحوجزائری یکی از نحویان بیشماری است که 

بیفزاید  بر آنچیزی  تواندینمکه احدی  داندیمآلی ایده کامالًرا تصویر  شکل نحو ینا

ی اهادپیشنه ت تاوزارت فرهنگ عراق از وی خواس وقتی ،روی همین از هد،یا بکا

هایِ آن دشواری از یآسان سازیِ نحو و رهای خصوص در را وزارت فرهنگ مصر

نابودی زبان عربی چیز  عامل وا را جز انحراف از مسیر اصلی هپیشنهاد ،کندارزیابی 

فرهنگیِ نجف با جو  -علمی نباید بر جزائری خرده گرفت زیرا جّواما  ندید.ی دیگر

معرفتِ جدیدِ  از انواعِ علم و یمندبهرهبه  یشو گرا لو تحو ییراز تغروز که  آن ةقاهر

هنگام با غرب و  به یُمن تماس زود در قاهره، قابل مقایسه نبود. زدیمغربی، موج 
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حال  و درمعرفت ظهور کرده  های جدیدِ، مدلی تفکر غربیهاه کسب اطالع از شیو

ست ابراهیم مصطفی جدیدی که آن روز در آموزش زبانِ عربی  بدد. سبک بو یشکوفای

فرهیخته با آنکه به اروپا سفر  دانشمندبا اصالتی بود که این  سبک نو و به ظهور رسید،

روشن  و  فکری با بود،لع نشده مط شخصاً آنان زبان وتفکرات و فرهنگ  از وده نکر

 درالگوی ارزشمندی  ک چنینة یبه ارائ نگریستمیی که به ادبیات ذوق کم نظیر

از اسلوب  شخصاًاگرچه ابراهیم مصطفی در این الگوی جدید  اه یافت،زبان ر آموزش

دوستانی نظیر طه حسین که در  تشویق واز حمایت  ولیکنغربیان تأثیر نپذیرفته بود 

تجدیدی که در آموزش زبان  ،حقیقت درگردید.  مندبهرهغرب تحصیل کرده بودند ،

 از پس وادبِ غربی  تأثیر ازل میالدی در مصر اتفاق افتاد، به چه ةعربی در ده

زبان به اروپا سفر کرده  بررسی و نقد وکه به قصد آموزش  هایی بودهیأت بازگشت

 بودند.
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